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ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

Билялов Д.Н. – Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық университетінің 
Басқарма төрағасы – ректоры, 
PhD докторы, Қазақстан  

 
Құрметті коференцияға қатысушылар! 

Қадірлі әріптестер! 
 

Қазақстандағы тұнғыш жоғарғы оқу орны – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университеті ұжымы мен өз атымнан баршаңызды бүгінгі конференцияның ашылуымен құттықтаймын. 
Бұл жиын ұлы ағартушы-педагог Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдық мерейтойына арналып отыр. 
Өйткені ол Алтынсаринтану ғылымының одан әрі дамуына тың серпін береді деп ойлаймын. 

Университетіміз еліміздегі педагог кадрларын даярлайтын бас оқу орны болып саналады. 
Өткен ғасырдың 1928 жылынан бастап қараңғылық тұнған қазақ даласына білім нәрін себуді қолға 
алып, жаппай мұғалім даярауға кіріскен тұңғыш жоғарғы оқу орны содан бері 93 жылда 170 мыңнан 
астам мұғалім, 3 мыңнан аса ғылыми-педагогикалық кадрлар даярлап, қазақтың бірнеше буын ұрпақ-
тарына білім берді, Алтынсарин армандағандай, қараңғы қазақ еліне білім шырағынан шам жақты. 
Қазірдің өзінде бір мезгілде 16 мыңнан астам маман даярлап отырған біздің университетіміз әлемдік 
білім кеңістігінен өз орнын айқындауда. 

Үстіміздегі жылы ұлы ағартушы-педагог Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына байланысты 
университетімізде көптеген игілікті іс-шаралар белгіленсе, қазіргі әлемді жайлаған пандемияның 
қиыншылықтарына қарамай сол шаралардың басым көпшілігі ойдағыдай орындалды. 

Институттарда Алтынсариннің педагогикалық мұралары, ағартушылық қызметі туралы көпте-
ген дөңгелек үстелдер, ашық дәрістер өткізілді. Ұлы ұстаздың мұралары бойынша бірнеше ғылыми-
зерттеулер жүргізілді. Жалпы, Ыбырай Алтынсариннің мұраларын бірнеше бағытта қарастыруға бо-
лады. Ол – педагогтік, ағартушылық, ғалымдық, қайраткерлік, ақындық және жазушылық қырлары. 
Осы салалар бойынша күні бүгінге дейін жүздеген зерттеу еңбектер жазылғаны белгілі. Әлі де 
зерттелетін мәселелер жетерлік. Біздің ғалымдарымыз осы жөнінде зерттеу жүргізіп, ой толғауда. 

Алтынсарин еңбектерінде мұғалімнің тұлғалық және моральдық бейнесіне ерекше көңіл 
бөлген. Ол мұғалім қызметі мансап емес, бұл құдайдан келген талант деп жазды. «Бізге жақсы мұға-
лім бәрінен қажет, өйткені, мұғалім- мектептің жүрегі» деген ұлы ұстаз сөзі тұнып тұрған философия. 
Қазақ ауылының мұғалімін Ыбырай тәрбие бастауы және өнеге көзі деп бағалады. Сондықтан ол 
мұғалімді теориялық білім берумен қатып қалмай, шәкірттердің қабілетіне және үлгеріміне қарай оқы-
туға шақырады. Сонымен бірге оқытушы мен ата-ананы балаларды сүюге, олардың талабын қайтар-
мауға, керісінше білімге деген ынтасын арттыруға үндеді.  

Ы.Алтынсариннің оқулықтары мен әдістемелік құралдары әлі күнге маңызын жоғалтқан жоқ. 
Міне, көріп отырғанымыздай бүгінгі педагогикалық жоғары оқу орындарының оқытушылары мен 
ғалымдары, мектеп педагогтары үшін Ыбырай мұралары әлі ле жолбасшы бола алады. 
 

Уважаемые участники конференций! 
 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая – первый Вуз Казахстана – 
всесторонне подготовился к 180 летию великого педагога-просветителя Ыбрая Алтынсарина. Не-
смотря на карантинные меры, связанные с пандемией COVID-19, многие запланированные мероприя-
тий были успешно выполнены. В институтах проводились круглые стола, открытые лекции, посвещен-
ные к 180 летию Алтынсарина. Также проводились определенные научно-иследовательские работы 
по наследиям великого педагога-просветителя. Здесь особое внимание уделяется педагогическому 
наследию Алтынсарина. 

Например, в системе школьного образования, разработанной Алтынсариным, главное место 
отводилось личности и моральному облику учителя. Он писал, что учительская должность «не служ-
ба, а Богом данное призвание. Во все времена ходили учителя в рубище. Высокую душу для этого 
следует иметь, способную отдать свою пламень другим людям, ничего не требуя взамен». Учителя в 
казахском ауле он представлял центром воспитания и примером во всём. Он призывал учителей не 
держаться слишком теоретического обучения, а преподавать согласно склонностям и успехам учени-
ка. Ыбырай считал, что главное для родителей и учителей – любить детей и не гасить их любопытст-
во и стремление к знаниям. Он рассматривал полученные знания и умения не с точки зрения фор-
мального образования, а с учётом их реальной пользы. Давая в своих пособиях разъяснения о разно-
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образных приёмах преподавания, он особо предупреждал, чтобы труд детей напрасно не растрачи-
вался на бессмысленную зубрёжку, а методы преподавания должны иметь систему и смысл. Алтын-
сарин предлагал учителям использовать различные упражнения, обучать от простого к сложному, 
преподносить материал в интересной для ребёнка форме. И сегодня его пособия и учебники успешно 
используются учителями и родителями. Мог ли Алтынсарин предполагать, как разрастётся, как 
шагнёт вперёд образование в Казахстане.  

Первый педагог казахской степи мечтал видеть свой народ свободным и образованным. И это 
сбылось во многом благодаря его титанической работе.  

Нашими учеными и сейчас продолжаются такие кропотливие иследовательские работы по 
наследиям Алтынсарина. 

Спасибо за внимание! 
Назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет! 

 
 
 

АЛТЫНСАРИННІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 
 

Экрем Аян – Муглы Ситки Кочман университетінің профессоры, ғылым докторы, Түркия. 
 

20 ғасырдағы қазақ ағарту қозғалысының маңызды үш тұлға – Шоқан Валиханов, Абай 
Құнанбаев және Ыбырай Алтынсарин. Қазақ географиясында білім беру тұрғысынан қиын кезеңде 
өмір сүрген Алтынсарин қазіргі географияның негізін қалаған идеалист. Алтынсарин сонымен қатар 
қазақ әдебиетінің пионерлерінің бірі болып табылады. Ол қазақ жазба әдебиетінде өлең мен проза 
жазған тұңғыш жазушы әрі зерттеуші деп айтуға болады.  

Алтынсарин кезеңіне дейін қазақ әдебиетінде прозалық шығармалар болмағаны белгілі. Проза 
жанрындағы жұмыстар Алтынсариннан басталып, Абайдың Қара сөздерімен өте қысқа мерзімде өз 
шыңына жетті. Қазақ мәдениетінің ауызша дереккөздерін жинайтын және жариялайтын Алтынсарин 
қазақ мәдениетін сақтау және оны болашақ ұрпаққа беру үшін көп күш жұмсады. 
 
 
 

IBRAY ALTINSARIN, TAĞLIM-TÄRBIYEDE MODERNIZATSIYA, 
ZHÄNE POST-KOLONIALDIQ TEORIYA 

 
Yulai Shamiloglu – Professor, Head of the Department of Kazakh Language and Turkic Studies, 

Nazarbayev University, Kazakhstan. 
 

Traditional education among the Muslim Tatars and Kazakhs was a medrese education.  
In the mid-19th century there was the beginning of a movement to reform education:  
1. The Tatar scholar Şihabeddin Märcani (1818-1889) proposed to reform the traditional medrese 

curricululm. Greatest Islamic scholar in Russian Empire, wrote the 1st national history of the Tatars.  
2. The Crimean Tatar İsmail Gasprinskii (1851-1914) opened the 1st “New Method” school in 1884. 

This included a “phonetic method” for teaching the Arabic alphabet. By 1914 there were 5,000 “New Method” 
schools, including in the Kazakh Steppe. Advocated that Muslims could be good citizens of the Russian 
Empire.  

3. Ibıray Altynsarın (1841–1889) represents a different path to modernization of education. 
advocated the learning of Russian (as opposed to Islamic/Turkic literary languages)  

- opened Russo-Kazakh schools  
- wrote grammar of Russian  
- Kazakh-Russian newspaper  
- opposed “Tatar” language (meaning rejected Turko-Islamic tradition)  
In post-colonial theory one of the common themes is the admiration of the colonial subject for the 

“metropole”. The colonial subject is “validated” by the approval of the colonizer.  
- expressed admiration for Nikolay Il’minskii  
- criticized own Kazakhs  
- this helps to explain the deep-rooted tradition of pro-Russian language and pro-Cyrillic attitudes; 

this is a current issue of great importance for Kazakhstan, which is advocating the use of Kazakh language 
(also in parallel with the intent of the Ruxaniy Zhanghiruw program). 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ в. 

(по материалам газеты «Тарджиман») 
 

Салихов А. Г. – ведущий научный сотрудник отдела восточных рукописей Института 
истории, языка и литературы, Уфимский научный центр РАН, Россия. 
 

Культурные связи между башкирским и казахским народами существовали издревле. Многие 
известные башкирские поэты и писатели конца ХIХ и начала ХХ века, например, М.Акмулла, С.Кудаш, 
Ш.Бабич выезжали для работы учителем в казахские степи. Между казахскими акынами и баш-
кирскими сэсэнами происходили состязания в импровизаторском искусстве. Башкирские и казахские 
батыры встречались на состязаниях в силе (корэш) и конных скачках. Представители башкирской 
интеллигенции изучали этнографию и фольклор казахского народа [1, с. 613]. 

В начале ХХ века в городе Костанай действовало женское медресе «Валия», о существовании 
которой малоизвестно. В данном медресе учились и девушки из Башкортостана. Например, в дерев-
не Нукаево Кугарчинского района Республики Башкортостан сохранился диплом (Имтихан санауи 
шахадатнамеси) Сарбиджихан ханым, обучавшейся в нем в 1911-1912 учебном году. В указанном 
учебном заведении работали преподавательницы Нафиса Карачурина, Магитап абыстай Валиева 
(руководитель), Фатима Кинзина. Ученица получила отличные оценки по всем пяти предметам и была 
переведена во второй класс. Документ выдан 5 апреля 1912 года [2, 65-67 с.]. 

В конце XIX – начале ХХ века в России в среде российских мусульман происходило просвети-
тельское движение, получившее название «джадидизм». Его основателем был известный крымскота-
тарский издатель и общественный деятель Исмаил Гаспринский (1851–1914), открывший в 1884 г. в 
Бахчисарае мусульманское новометодное (усул-и джадид) учебное заведение. Благодаря внедрению 
нового звукового метода ученики медресе стали за короткий срок овладевать знаниями. Новометод-
ное образование получило большую популярность среди российских мусульман. Внедрение джади-
дистского метода было прогрессивным явлением в системе образовании. Новометодный подход в 
образовательном процессе по сравнению со старым кадимистским методом оказался достаточно 
эффективным. Новый метод пропагандировался также на страницах газеты «Тарджиман» («Перевод-
чик»), издаваемой с 1883 г. в течение более двадцати лет И. Гаспринским в Бахчисарае. Издание 
сыграло большую роль в культурном просвещении тюркских народов Российской империи, освещая 
события в жизни тюркских народов, проживавших в разных удаленных регионах [3, С.67-70; 4, С.161-
164].  

Как отмечает исследователь истории просвещения Башкортостана М.Н. Фархшатов, крупный 
вклад в подготовку и проведение преобразований мусульманских школ Урало-Поволжья внес 
крымскотатарский писатель и общественный деятель Исмаил Гаспринский, сформулировавший 
основные принципы модернизации мектебов и медресе. Основанная им газета «Тарджиман» стала 
главным рупором общественно-политической и культурной жизни мусульманских тюркских народов 
России [5]. 

Так, в 1885 году в газете «Тарджиман» появилось сообщение с оценкой нахождения в городе 
Уфе Мусульманского Духовного собрания. Один из жителей упомянутого города сообщал, что «что 
наш город вследствие пребывающего в нем Магометанского Духовного Собрания, имеет важное 
значение для всех мусульман северо-восточной России. Это своего рода духовная столица». Однако 
несмотря на такое положительное введение, автор критикует город за отсутствие в нем современных 
учебных заведений [4]. 

Через десять лет из г. Уфы в редакцию поступила информация от господина Хасангаты, 
сообщившего об экзаменах в медресе Хайруллы Усманова, введшего новометодное образовыание. 
Автор выражал надежду, что новый метод позволит быстрее усвоить реигиозное образование и 
освободит время на получение светских дисциплин [6]. 

27 сентября 1885 г. в редакцию газеты из Мензелинска поступило сообщение о том, что одним 
из кандидатов на должность Оренбургского муфтия является Ахмет Султан Чингиз-Хан. 

Газета имела подписчиков и корреспондентов из разных уголков России. Поэтому на ее 
страницах появлялись информации о появлении новометодных образовательных учреждений и в 
небольших сельских населенных пунктах. Например, газета писала, что в деревне Килкябиз Беле-
беевского уезда Уфимской губернии мулла Мухаметзакир Кучумов ввел в мектебе звуковой метод 
преподавания [7].  

Из деревни Минлибай Самарской губернии сообщали об открытии имамом Гильманом 
Каримовым новометодного мектеба в деревне Чубай, которое позволило 8-9 летним ученикам через 
4 месяца научиться читать, писать и понимать тексты, что данный поразительный успех победил 
сомнение самых упорных противников нового метода [8]. 
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Такая же информация поступила из деревни Елпачиха Осинского уезда Пермской губернии, в 
которой Нигаметзян Нигматуллович Адутов построил на свои средства мектеб, медресе, кухню и 
другие служебные помещения для новометодного обучения.  

Имам деревни Тау Кызылъяровской волости Бирского уезда также сообщил о введении в 
школе деревни новометодного образования по учебнику Исмаила Гаспринского. 

В стороне от джадидистского движения не остались и мусульмане г. Троицка, известного 
крупного мусульманского центра начала ХХ века. В городе имелись различные мусульманские учеб-
ные заведения, одним из которых было медресе «Расулия», возглавляемое известным и влиятель-
ным шейхом Зайнуллой Расулевым. В 1895 году газета «Тарджиман» сообщила: «Просветление и 
поиски знаний не миновали и северо-восточных мусульман России… В Троицке крепко заняты упоря-
дочением преподавания и улучшением быта учащихся. Тут особенно ратует за это дело г. Абдулвели 
Яушев, ободряемый почтенным шейхом Зейнуллой эфенди. [9].  

Стерлитамакский имам Шайхисламов писал об успешном звуковом преподавании в мектебе 
Баязитова при Первой мечети, ученики которого достигли успехов в обучении на родном, арабском 
языках арифметике и правилах веры. 

В 1898 году кашгарские купцы, едущие на ярмарку, оставили в Оренбурге у Гани Хусаинова 
двух молодых парней для изучения нового метода. В Кульдже по книге “усул-и джадид” изданной 
И.Гаспринским, начал давать пробные уроки Саит Али эфенди [10]. 

На страницах газеты «Тарджиман» зафиксированы успехи применения нового метода во мно-
гих образовательных учреждениях различных окраин России, в том числе мектебах в деревнях Учбул 
Уфимской губернии, Улу Тархат Симбирской губернии, Тляумбетово Оренбургской губернии [12].  

В газете встречаются заметки и из далеких деревень. О популярности этого издания в Урало-
Поволжском регионе свидетельствуют отклики и статьи в тюркоязычных периодических изданиях 
начала ХХ века.  

Известный башкирский ученый-просветитель Мухаметсалим Уметбаев в 1887-1889 годах ра-
ботал переводчиком особой вакуфной комиссии министерства внутренних дел России, которую 
возглавлял Губайдулла Чингисхан, сын хана Внутренней Казахской орды Джангира. Сначала он 
прибыл в Санкт-Петербург, позже был направлен в Крым, где прожил несколько лет. В своих письмах, 
написанных из Крыма, М.Уметбаев пишет о своем желании встретиться с И.Гаспринским. Имея 
поэтический и литературный дар, М.Уметбаев отразил в своих сочинениях впечатления о пребывании 
на крымской земле. В личном фонде ученого, который хранится в Научном архиве Уфимского 
федерального исследовательского центра РАН, имеются материалы о крымском периоде его жизни. 
В переписках М.Уметбаева встречаются данные и по истории Крыма. В них отражены его встреча с 
выдающимся И.Гаспринским, посещение гробниц, мечетей и других достопримечательностей 
[13;14;15;16;17]. 

Распространение новометодного образования в России, у истоков которого стоял крымско-
татарский просветитель Исмаил Гаспринский, достигло такого размаха, что в уфимском джадидист-
ском медресе «Галия», открывшемся в 1906 году благодаря усердиям известного деятеля начала ХХ 
в. Зия Камали, наряду с представителями тюркских мусульманских народов Урало-Поволжья начали 
учиться дети казахов, киргиз, народов Северного Кавказа и даже из Крыма. Среди выпускников этого 
медресе известны имена выдающихся сынов башкирского, татарского, казахского, и других народов. 
Например, в этом медресе учился известный казахский поэт Гумар Караш. Это медресе окончил и 
киргизский просветитель И. Арабаев [3]. Казахские шакирды выпускали свои рукописные журналы. 
Деятельность этого медресе, находившая отражение и на страницах газеты «Тарджиман», внесла 
достойный вклад в просвещение мусульманских народов России. После возвращения домой, они 
продолжали благородную миссию на ниве просвещения своих народов. 

Перед этим периодом вел просветительскую деятельность казахский просветитель и педагог 
Ы.Алтынсарин, считавший, что образование будет способствовать культурно-нравственному разви-
тию народа. Он связывал будущее родного народа со школой, пропагандировал знания, стал автором 
первого учебника казахского языка, подготовленного на основе кириллицы [2, с. 161–164]. 

Таким образом, материалы газеты «Тарджиман» можно рассматривать как ценные источники 
по изучению истории модернизации просвещения тюркских народов российской империи конца XIX – 
начала ХХ века. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СТРУДНИЧЕСТВО-ЭВОЛЮЦИЯ 
ПОНЯТИЯ И ЕГО СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ: Ы.АЛТЫНСАРИН И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Туремуратов Т.М. – учредитель ЧУ «Европейский высший колледж экономики, бизнеса и 

права», кандидат юридических наук. 
 

Құрметті әріптестер, бүгінгі конференция тақырыбының өзектілігі баршамызға мәлім. Атақты 
ғұлама Әбу Насыр әл-Фарабидің «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие беру керек, тәрбиесіз берілген 
білім адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның өміріне апат әкеледі» – деген сөзі бәрімізді қатты 
ойландыру керек. Ағартушы-жазушымыз-кемеңгер ғұлама ұстаз Ы.Алтынсарин еңбектеріңде баланы 
елін, жерін сүюге, табиғатты аялауға, имандылыққа, әдептілікке, қайраттылыққа, еңбек етуге 
тәрбиелеуге зор мән берген. Қазіргі жас буын бойынан жоғарыда айтылған адамгершілік қасиеттерінің 
көпшілігі табылса тәуелсіз мемлекетіміздің мықты тірегі болатынына сенімім мол.  

Уважаемые участники конференции, современный мир сегодня переживает непростые 
времена: пандемия, спад экономики, пробелы во всех сферах деятельности, особенно нелегко 
приходится системе образования.  

«Образование – это важнейшая отрасль экономики», так отметил роль образования глава 
государства К.К.Токаев на заседании комиссии по восстановлению экономики Казахстана. Но 
развитие экономики невозможно без развития человеческого капитала. От чего зависит этот самый 
человеческий капитал? Несомненно от того, насколько развита система образования того или иного 
государства. Обратимся к истокам становления образования Казахстана, которое берет начало из 
глубины веков.  

Казахи – жители Великой степи – испокон веков имели и громадную единую территорию, 
единый язык, единую национальную культуру. В казахском народном фольклоре сконцентрированы 
все элементы и нормы народной педагогики и народной психологии кочевников. На этой земле 
родился великий сын казахской степи Ы.Алтынсарин. Он вошел в историю Казахстана как 
выдающийся просветитель, педагог, поэт, общественный деятель. 

Педагогические взгляды Ы.Алтынсарина сыграли положительную роль в истории развития 
образования, во многом они не утрачивают своего значения. Его учения представляют собой цело-
стную и оригинальную педагогическую систему, в которой нашли отражение многие педагогические 



8 

проблемы. В своей просветительско-педагогической деятельности Ы.Алтынсарин уделяет огромное 
внимание воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и интернационализма, которые 
помогают формировать нравственные чувства, вырабатывают ценностные ориентации личности. 

Ы.Алтынсарин однозначно считал, что просвещение лежит в основе прогресса всех сторон 
общественной жизни. Именно знание позволяет просвещенным народам создавать жизненные блага, 
строить процветающее общество, а невежество и отсутствие знаний делают человека беспомощным 
перед судьбой. И только тот, кто без устали стремится овладеть наукой и знаниями, может быть 
спокоен за свою жизнь, за судьбу своей Родины. Насколько актуальны педагогические взгляды 
великого просветителя в современном Казахстане? 

Система образования сегодня – это то основание, на котором формируются потенциал 
развития страны. От того насколько эффективно работает эта система будет зависеть насколько 
успешно будет развиваться экономика страны. Подготовка профессиональных кадров для повышения 
качества функционирования отраслей экономики страны – главная задача Европейского высшего 
колледжа экономики, бизнеса и права.  

Во главе реализации основной миссии колледжа мы ставим развитие международного 
сотрудничества в области образования, а именно, осуществление прямых связей и совместной 
деятельности с зарубежными учреждениями и организациями в области образования в соответствии 
с действующим законодательством и национальными интересами страны, что позволит нам 
остановить отток умов в зарубежные страны и популяризировать наше отечественное образование 
среди лучших умов из других государств. 

Самая известная форма интернационализации образования – это мобильность студентов. 
Современное образование дает студенту возможность во время обучения в своем учебном заведе-
нии приобретать знания и практические навыки в зарубежной организации образования.  

Принять участие в программе студенческой мобильности можно в следующих формах: по 
собственной инициативе, получив приглашение зарубежного учебного заведения; в рамках заклю-
ченных соглашений, приняв участие в конкурсном отборе организаций образования; в рамках между-
народных программ академической мобильности, получив соответствующий грант организаторов 
программы; в рамках межправительственных соглашений, приняв участие в открытом конкурсе. 

Существуют различные формы студенческой мобильности, в нашем колледже мы планируем 
реализацию наиболее популярных из них:  

1. Межународный семестр в зарубежном учебном заведении. Программой предусмотрено 
обучение в течение одного семестра на языке страны или на английском языке, прохождение итого-
вой аттестации и получение соответствующего сертификата от зарубежного учебного заведения. 
Данная программа рассчитана на студентов 3-4 курсов. 

2. Дуальное обучение – специальная программа обмена для студентов нашего колледжа в 
тандеме со студентами из зарубежных колледжей. Программа предполагает один семестр обучения 
студента нашего колледжа в другой стране в партнерстве с прикрепленным к нему студентом из этой 
страны на предприятии, в следующем семестре в таком же тандеме они будут обучаться у нас. На 
сегодняшний день заключен меморандум о 100 процентном дуальном сотрудничестве с ТОО «Aktobe 
Smart Tech». 

3. Учебная, исследовательская, производственная и преддипломная практика. Организации 
образования партнеры и компании-партнеры предлагают прием студентов для прохождения практики 
на базе европейских лабораторий и исследовательских центров, а также зарубежных предприятий 
как на территории Казахстана, так и за рубежом. На практику могут выезжать как группы студентов, 
так и отдельные студенты.  

4. Открытые мастер-классы и лекции. В рамках данной программы колледж будет приглашать 
преподавателей из других стран, которые будут проводить свои авторские занятия со студентами. 
Занятия проводятся в различных формах лекций, семинаров, мастер-классов. Лекции читаются на 
иностранном языке с переводом на казахский или русский языки. Программа такого типа позволяет 
студентам, не выезжая за пределы города и страны, познакомиться с методиками преподавания 
иностранных педагогов, оценить свои языковые знания с точки зрения владения профессиональным 
языком и пополнить свои специальные знания и компетенции. В данной программе могут принять 
участие студенты, независимо от направления и уровня подготовки. Данная практика у нас была 
внедрена в прошлом учебном году. Специальность «Менеджмент и маркетинг» у нас преподает 
педагог из Нигерии мистер Башир. В новом учебном году отдельным специальным дисциплинам в 
дистанционном режиме студентов нашего колледжа будут обучать опытные коллеги из Германии, 
Конго, Польши. 

5. Летние школы. Учебная программа летних школ предполагает занятия по направлению 
подготовки, языковые курсы и культурную программу. Большая роль в такой программе отводится 
неформальному общению участников. Большинство летних школ действительно проходит во время 
летних каникул, хотя бывают также зимние, весенние школы. Мобильность преподавательского 
состава вторая важная форма интернационализации образования, что будет осуществляться в 
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процессе реализации программы студенческой мобильности. Для успешной реализации поставлен-
ных задач по международному сотрудничеству, колледжем заключены меморандумы с организа-
циями образования, различными предприятиями и компаниями из таких стран как Белоруссия, 
Украина, Польша, Италия, Турция, Нигерия и т.д. 

В процессе совместной работы, думаю, будет создан академический мир, что позволит в 
дальнейшем открыть филиалы нашего колледжа в странах-партнерах, полностью подчиняющиеся 
основному учебному заведению. Если страна, в которой будет расположен филиал нашего колледжа, 
юридически признает инностранный диплом, то студенты смогут обучаться по программе иностран-
ного колледжа от начала и до самого выпуска. В данном случае под понятием «иностранный 
колледж» мы имеем в виду Европейский высший колледж экономики, бизнеса и права, под понятием 
«иностранный диплом» – диплом нашего колледжа. Если диплом нашего колледжа будет признан в 
ряде зарубежных стран, это будет победой не только нашего колледжа, это будет триумфом системы 
образования нашей государства. 

Развитие международного сотрудничества – одно из приоритетных и наиболее перспективных 
направлений деятельности системы образования в целом. 

Құрметті конференция қатысушылары, Ыбырай атамыздың алға қойған мақсаты-қайткен күнде 
де «қалың елі, қазағым» терезесі тең көсегелі, көргенді мәдениетті, өнері өркендеген ел қатарына қосу 
болатын. Осы жолда сан кедергілерге кездесіп, «мыңмен жалғыз алысып», аңсаған арманға жету 
жолында бойдағы бар күш- қайратын, ақыл-парасатын сарп еткен Ыбырай да қалың бұқараны 
шынайы қамқоршылары бола білді. Ыбырай идеяларын дамытып, қоғамда пайдалана білу үлкен бір 
жетістік деп есептеймін. 
 
 
 

ИДЕИ ЫБЫРАЯ АЛТЫНСАРИНА 
В КОНТЕКСТЕ ТЮРКСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА XIX ВЕКА 

 
Козырев Т.А. – старший эксперт, Международная тюркская академия, Казахстан 

 
Ыбырай Алтынсарин – одна из самых сложных и противоречивых фигур в истории Казахстана, 

а также в истории тюркского просветительства XIX века. Мифы о нем несколько раз создавались и 
менялись, в зависимости от смены идеологической конъюнктуры: в дореволюционный (колониаль-
ный) период, в советскую эпоху, и уже в независимом Казахстане. 

Безусловно, следует признать, что фигура Ы. Алтынсарина не полностью вписывается в ту 
парадигму, в рамках которой развивалось просветительское движение в тюркском мире в целом – 
прежде всего, если речь идет о джадидском реформаторско-просветительском движении. Наиболее 
неоднозначную оценку (и, порой, различного рода домыслы) вызывает факт тесного сотрудничества 
Ы.Алтынсарина с Н.Ильминским – который, очевидно, преследовал долгосрочные цели, несовмести-
мые с любым контекстом, в котором может употребляться термин «тюрки». 

В то же время, далеко не случайно и то, что, в отличие, например, от Ч.Валиханова (еще одна 
сложная и неоднозначная фигура в казахской истории XIX века), позитивное наследие Ы. Алтынсари-
на никогда не подвергалось ревизии. Думается, что тому имеется целый ряд веских причин. 

Прежде всего, следует учитывать, что Ы.Алтынсарину пришлось принимать имперский модер-
низационный вызов в до-джадидскую эпоху, когда сотрудничество (в той или иной форме) с системой 
Н. Ильминского выглядело безальтернативным.  

К слову сказать, далеко не случайно именно в новометодных школах И.Гаспринского тот же 
Н.Ильминский впоследствии видел главного конкурента своей собственной образовательно-миссио-
нерской системе, также крайне негативную оценку ей давал А.Столыпин, и решение о закрытии 
новометодных школ в последний момент не было принято (точнее говоря, было отложено) лишь по 
причине начала Первой мировой войны, когда империи остро требовалось обеспечить лояльность 
всех подданных, в т.ч. тюрко-мусульманских народов. Однако для Ы. Алтынсарина такой альтерна-
тивы не существовало, для этого он просто «слишком рано родился». 

Во-вторых, будет излишним доказывать, что общая направленность деятельности Ы. Алтын-
сарина имела безусловно модернизационный характер, при этом система Н.Ильминского выполняла 
для него в некотором смысле инструментальную роль.  

Объективно главной заслугой Ы.Алтынсарина является создание системы национальной 
педагогики, не потерявшей актуальность вплоть до революции 1917 г., а также после нее. Кроме того, 
формирование целого ряда «молодых» национализмов в столетии происходило при непосредст-
венном и активном участии образовательных систем. (Здесь мы используем термин «национализм» 
не в «советском» негативном значении, а в «западном» нейтральном значении этого термина, более 
близкого по смысла к тому, что мы больше привыкли называть «национальным самосознанием».)  

В этом плане Ы. Алтынсарин как создатель казахской национальной педагогики объективно 
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оказывается в одном ряду с тем же И. Гаспринским и целым рядом других тюркских просветителей 
своего времени и несколько более позднего периода – такими как Акмулла, Махмудходжа Бехбуди, 
Ишеналы Арабаев, Аббас-Кули-ага Бакиханов и многие другие. Разумеется, сравнение с любым из 
них может быть верным лишь отчасти. В то же время, речь идет о едином модернизационно-просве-
тительском тренде в тюрко-мусульманском обществе на сломе эпох. 

Широко известен также тот факт, что именно образованные прослойки из числа коренных 
жителей целого ряда стран Азии, в свое время целенаправленно выращенные европейскими метро-
полиями для обеспечения собственных нужд в сфере управления, в итоге стали «могильщиками» 
империй.  

Кроме того, необходимо отметить и тот факт, что методичный сбор и научное исследование 
казахского фольклора и эпосов, системно осуществлявшееся Ы.Алтынсариным, не только объектив-
но способствовало сохранению исторической памяти казахского народа, но также фактически 
соотносится со «стадией А» в процессе нациестроительства, согласно широко известной теории 
М.Гроха – одного из классиков науки о нации и национализме.  

Согласно М.Гроху, первым симптомом пробуждающегося национального самосознания у 
народов, на тот исторический момент лишенных государственности либо потерявших ее, становится 
именно появление интереса к народной культуре у представителей нарождающейся интеллигенции. 
Данный интерес проявляется, прежде всего, именно в сборе и исследовании образцов фольклора на 
родном, простонародном языке. Собранный ими материал впоследствии становится фундаментом 
для «фазы Б», на которой опора на культуру приобретает уже общественно-политический характер.  

В данном случае Ы.Алтынсарин, известный своей ревностной заботой о чистоте казахского 
языка, в известной степени выступал оппонентом по отношении к элитной культуре своего времени, 
находившейся под достаточно сильным влиянием как татарской культуры, так и традиционной 
«чагатайской» литературы. Это, однако, не отменяет его роли как участника начавшегося еще тогда 
процесса национального строительства. 

Отдельно следует сказать об отношении Ы.Алтынсарина к религии. Данный вопрос становит-
ся особо деликатным в упомянутом выше контексте сотрудничества с Н.Ильминским и его системой.  

Так, например, написанная Ы.Алтынсариным книга «Мұсылманшылықтың тұтқасы» в совет-
ское время несправедливо и тенденциозно оценивалась как написанная «вынужденно». Согласно 
данной трактовке, автору пришлось ее написать (якобы) лишь по причине существовавшего обяза-
тельного требования о преподавании в школах предмета «Закон Божий». Согласно современным 
оценкам некоторых российских авторов, книга была написана «под миссионерским надзором» со сто-
роны Н.Ильминского, стремившегося не допустить «слишком яркого образа магометанского пророка». 
Однако в XXI веке данный труд Ы.Алтынсарина получил достаточно высокую оценку, со стороны ряда 
мусульманских теологов – как «содержащая всё необходимое, и при этом ничего лишнего». Таким 
образом, даже в этом специфическом аспекте реальная роль Ы.Алтынсарина нуждается в пере-
осмыслении. 

Подытоживая сказанное выше, мы приходим к закономерном выводу, Ы.Алтынсарина можно с 
полным основанием рассматривать как одного из главных предшественников деятелей «Алаш» – как 
в идейном, так и в методологическом аспекте.  

Наследие Ы.Алтынсарина представляет несомненную и непреходящую ценность для казах-
ского и других тюркских народов.  

Отдельный интерес представляет биография и деятельность Ы.Алтынсарина как «кейс» для 
исследований модернизационных движений в контексте имперских вызовов. 
 
 
 

«ҚАЗАҚ ХРЕСТОМАТИЯСЫНЫҢ» АҒАРТУШЫЛЫҚ ТАҒЫЛЫМЫ 
 

Серікбай Оспанұлы – А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің 
профессоры, Қазақстан. 

Ыбырай Алтынсарин «Қазақ хрестоматиясын» құрастырғанда мұсылманның қасиетті кітабы 
Құранға, Мұхаммед пайғамбардың (ғалейһи-с-салам) хадистеріне, Шығыс, батыс ұлы ойшылдарының 
адамгершілік жайындағы ой-тұжырымдарына, қазақтың ғибрат қазынасы – бай ауыз әдебиеті мен 
әдет-ғұрып, салт-дәстүріне жүгініп, әсіресе, исламдық құндылықтарды басшылыққа алып отырған. 

Осы ойымызды «Мұсылманшылықтың тұтқасын» еңбегінің кіріспесіндегі «Бұл кітап ішіндегі 
бұйрықтар қайсысы аят-хадистен, қайсысы шаһар Петербургке имам жамиғ мулла Ата-алла бен Бая-
зид есімді молланың әр кітаптардан жинап шығарған «Ислам» деген кітабынан Һәм мұнан ғайри зор 
ихтибарлы кітаптардан қаралып, неше-неше рет сана саналып, теңдестіріліп жазылды. Оқығандар 
хайр дұғаларынан қалдырмағай еді», – деген жолдар бекіте түскендей болды [1].  
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Автор кітапты оқығандар қайыр дұғаларынан қалдырмауын өтінеді. Бұл құдайдан иман тілеп, 
Ислам дініне кәміл сенген кісінің сөзі. Сол кезде небәрі 43 жастағы жігіт ағасының бұл сөзі жүрек 
толқытып, әртүрлі ойға бастайды...  

Ыбырай «Мұсылманшылықтың тұтқасын» халқына пайда келтірмек ниетпен, өздерінің дінін 
өздеріне түсінікті тілмен жеткізу үшін жазғанын айта келіп мұсылман болу үшін не істеу керектігін, мү-
сылманның мұсылманшылығы киімін киіп жүру ғана еместігін ескертеді. «Әуелі иманды болып, ол 
иман деген не екеніне түсініп, түсінген соң сол иман ішіндегі сөздерді шексіз шын көңілмен дұрыс деп 
білген кісіні мұсылман деп атайды», – деп, сондықтан да Құдай тағаланың пенделеріне парыз еткені 
иман, иманнан соң дін ғылымы екенін айтып, дін ғылымы дегенді де түсіндіріп өтеді. 

Түп тамырынан ажыраған ағаш көктемейді, тамыры жұлынған шөп қайта шықпайды. Адам да 
сол сияқты. Ата-бабалар қалдырып кеткен мәдени, рухани мұраларынан ажыраған елдің ертеңі сәу-
летті, дәулетті болуы екіталай. Осыны түсінген ұлы ұстаз «Қазақ хрестоматиясын» құрастырғанда ба-
лаларға руханиятымыздың негіздерінен әңгіме қозғап, тәлім-тәрбиелік мәні зор, үлгі-өнегеге, ғибратқа 
толы ұлттық құндылықтарымызды санасына сіңіруді ойлағаны анық. 

Түркілік дүниетаным – жер, аспан, тау, дала, тас, жұлдыз, ай, күн, аң-құс, мал, орман-тоғай – 
барлық жанды-жансыз біртұтас дүние, біртұтас әлем. Бірінсіз бірінің күні жоқ. Бәрінжаратушы бір 
Алла. Ыбырай да«Қазақ хрестоматиясында»: 

«Жаратты неше алуан жұрт бір Құдайым, 
Тең етті бәрімізге күн мен айын. 
Адамның адам біткен баласымыз, 
Қайсың бөлек тудың деп айырайын?! 
Бәріміз бір адамның баласымыз, 
Жігіттер, бір-біріңе қарасыңыз! 
Өмір деген бес күндік, кетер өтіп, 
Атаң барған орынға барарсыңыз!», – дейді [2, 89 б.]. 
Осы өлең жолдары да автордың мақсат-міндетін айқындай түседі. Ақынның бұл ойлары кітап-

тағы «Жаз», «Өзен» өлеңдерінде де қайталанады. 
Хадисте «Кімде-кім халықтың қамын жесе, Алланың шапағатына ие болады. Алла тағаланың 

жер бетіндегі жаратқандарына қайрымдылық жасаңдар, сонда Алла сендерге мейрім жібереді...» де-
лінсе, – [3, 65 б.], бүкіл түркі халықтарының рухани атасы Қожа Ахмет Иассауи: 

«Халқыңа қызмет ет, 
Ізгілерге ізет ет, 
Жаны жақсы жайсаңдарға құрмет ет».  
«Ғаріп, пақыр, жетімдердің басын сипап, 
Діні қатты халайықтан қаштым, міне», – деген ғибрат айтады [4, 73 б.]. 
Қара өлең:  

«Сояды халық қаласа хан түйесін, 
Ойлай жүр қайда жүрсең ұлттың қамын»[5, 97 б.]. 

Оқулық жазу оңай шаруа емес. Сүйенетіндей, үлгі алатындай қазақ тілінде, тіпті бүкіл Азия ха-
лықтарында бұрын-соңды ондай кітап шықпаған. Сондықтан «Менің үнемі ұмтылған тілегім – қалай да 
пайдалы адам болып шығу еді. Ал қазір осыған қолым жетіп отырғанын ойласам, көңілім толық жұба-
ныш табады», – депөзі айтқандай, халыққа пайдалы адам болып, қызмет етіп, өзінің ағартушылық 
және педагогикалық идеяларын жүзеге асыру жолында орыстың классикалық әдебиеті мен ұлы педа-
гогтарына арқа сүйеуінетура келді. Сонда да тілі, діні, ділі, өскен ортасы, алған тәлім-тәрбиесі басқа 
Ыбырайдың Алланың ақ жолына қарай ойыса беруі заңды құбылыс. 

Мұны Ыбырай зерттеушілері бұрын білгенмен де ашып айта алмады. Өйткені Кеңес заманын-
да дінге тыйым салынып, Алла, Құдай деген сөздерді айтқызбады. Ыбырайдың «Кел, балалар, оқы-
лық» өлеңіндегі «Бір Құдайға сыйынып», «Оқысаңыз Аллалап» деген жолдардың алынып тасталуы 
соның бір дәлелі. 

«Таһа» сүресінің 114 аятында: 
«О, Жаратқан Ием! Білімімді арттыр!» делінеді [6,17 б.]. 
Хадис: «Қытайдан болса да білім ал, себебі білімді болу әрбір мұсылман үшін міндетті...», 

«Білім үйрену ғибадаттан да артық және ол діннің де тірегі». Қара өлең: 
«Әуелі керек нәрсе білім деген, 
Білімсіз ілтипатқа ілінбеген».  
«Өнер үйрен, білім қу басың жаста , 
Оңайлықпен табылмас асыл тас та» [7]. 

Ыбырай: Бір құдайға сыйынып, 
Кел, балалар, оқылық!  
«Сөз басы».  
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Хадис: «Түсініктеме: Аллаға ғибадат етуші өзін ғана ойлайды, ал ғалым бүкіл халыққа пайдасын 
тигізеді. Білімніңекі түріболады: біріншісі – адамның жанына ұялайды да, оның өзіне пайдасын тигізеді; 
екіншісі – адамның тіліне қонып, Алла Тағаланың құдіреттілігін ғылыми негіздеп береді» [9, 31 б.]. 

Майлықожа Сұлтанқожаұлы:  
«Талап, білім, еңбексіз- 
Қалайша тірлік жеңбекпіз?» [8, 48 б.]. 

Ыбырай: «Оқу білген таниды 
Бір жаратқан құдайды. 
Танымаған құдайды 
Неғылғанда ұнайды»  

Хадис: «Бисмиллаһпен бастамаған әрбір істің соңы келте» [9, 31 б.].  
Ыбырай:  

Істің болар қайыры 
Бастасаңыз аллалап.  

Хадис: «Садақаның ең абзалы – бір мұсылманның білім үйреніп, оны басқа мұсылман-
бауырына үйреткені». 

Ыбырай мұны іс жүзіне асырып, бойына жинаған бар ғылым-білімін жан-тәнімен балаларға 
үйретті, бүкіл ғұмырын сол жолға арнады. Әдебиет-адамның жаны деп білген ол балалар санасын 
әдебиет арқылы да тәрбиелеуге ұмтылды. Өнер – білім өрге жетелейді. Сондықтан да Ыбырай: 

«Өнер – білім бар жұрттар 
Тастан сарай салғызды. 
Айшылық алыс жерлерден 
Көзіңді ашып – жұмғанша 
Жылдам хабар алғызды. 
Мың шақырым жерлерге 
Аты жоқ құр арбаны- 
Күн жарымда барғызды,» 

– деп өнер-білімнің артықшылығын балаларға айдан анық етіп өлең жолдарымен жеткізді. Мектептер 
ашты. Онда мыңдаған бала оқыды, олар қанша балаларлың сауатын ашты?! 

Құранның «Тәуба» сүресінің 105 аятында: 
«Еңбек етіңдер! Себебі, істеріңді Алла тағала, елшісі және жалпы мұсылмандар көреді» 

делінеді. 
Хадис: «Іс істеңдер, тырысыңдар! Әркімге талабына қарай жәрдем көрсетіледі... Әркімді 

сіңірген еңбегіне қарай сыйла».  
Қазақ мақалдары: «Еңбек түбі зейнет», «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей». 
Қара өлең жолдары: 

«Қонар бақ, ер жігітке бітер дәулет 
Ақадал елге еткен еңбекпенен». 
«Адал еңбек еткенге дәулет келер 
Көңілі өсіп, көркі де сәулеттенер» [10, 37 б.]. 

Ыбырай: «Жұмыссыз жүргенбір жан жоқ. Сені де Құдай тағала босқа жүруге жаратпаған, жұ-
мыс жасауға әдеттенуге керек деді».  

«Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш» 
«Мұны көріп Сатемір ойға қалды: «Құдай-тағаланың жаратқан жан-жануарының ең кішкентайы 

осы құмырсқа да тынбай жұмыс жұмыстап жүр; өзі ақсақ, бір тырмысып, екі тырмысып, жығылып, 
сонда да қоймай, ақырында мұратына жетті – тамның басына шықты».  

«Сатемір хан». 
«Бұқара» (сиыр) сүресінің 250 аяты:  
«О, жаратқан Иеміз! Бізге сабырлылық бер, қадамымызды нық бастырып, кәпірлерге қарсы 

жорықта жеңіс бер» [42, 14 б.]. 
Түрсүресі: «Раббыңның үкімдеріне сабырлылық таныт. Себебі сен біздің көз алдымыздасың, 

орныңнан тұрар кезде де Аллаға шүкіршілік айтып ұлықта» [11]. 
Жүсіп Баласағұн: 

«Біреу саған етсе зиян, қиянат, 
Түй ішіңе, ойға сабыр ұялат» [12, 544 б.]. 

Қара өлең: 
«Сабыр түбі сары алтын» деп күтемін, 
Қашан келер жан-жүрек жалғасқан күн» [13]. 

Шал ақын: 
«Қарап жүрген кісіге адам тимес, 
Сабыр қып өз басыңды мықты ұстасаң». 
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Қазақ хрестоматиясында: 
«Сабыр түбі сары алтын,  
Сарғайған жетер мұратқа» – 

деген мақал бар. 
Ыбырай: - «Мен жәшігімнің ішіне ауырды жеңілдететін бір шөп салдым», – деді Бәтима.  
- Әй, ондай болса шөбіңнің атын айтшы, менде ауырлықты жеңілдетейін, – деді Зылиха. 
- Ол шөп сенің қолыңа түспей ме деп қорқамын, аты – Сабыр деген, – деді.  
Хадис: «Егер адамда төмендегі үш қасиет болатын болса, Алла оған ризалық білдіріп, жұмаққа 

жібереді, олар: әлсіздер мен кедейлерге қайырымдылық; ата-анаға мейірбандық; өзінің қоластындағы-
лармен жақсы қарым-қатынас және мейірімділік». 

«Шапағат етіп сауап жинаңдар».  
Қожа Ахмет Яссауи: «Мейірім қылсаң жолсыздарға жол берерсің». 
Қара өлең жолдары: 

«Жаман қанша кесапат жасаса да 
Шарапаты жақсының болмақ үстем». 
«Аралап ағайынды жүрген қандай, 
Дидары жақсы ағаның жаққан шамдай. 
Қара нан, ықыласпен шай берсе де, 
Көңілге ләззаты бар шекер-балдай». 

Ақтамберді жырау:  
Құлым бір ұлдай киінсе, 
Көркемін көрген сүйінсе [4, 73 б.]. 

Ыбырай: 
Ей, достарым, жігіттерім, 
Болмасқа болушы болма. 
Қолыңнан келсе қыл қайыр. 

Ыбырайдың «Шеше мен бала» әңгімесіне де қайырымдылық, мейірімділік арқау болған. 
- Мен балаға ақша беріп, сатып алып, құсты ұшырып қоя бердім. Менің бұл ісім сауап емес пе? 
Шешесі: - Әрине, сауап, бишараларға қайырлы болғаның... Көбірек жақсылық етуге шамам 

келсін десең, әр нәрсеге күтімді болу керек... 
Баласы: - Әже, сен көрсең еді, құсты қоя бергенімде әуелі қуанғаннан ұша алмады. Сонан соң 

құстысатқан баладан уәде алдым, екінші рет ұстама деп. 
Шешесі: - Қызым, жақсы іс істепсің, мінеки саған тағы да теңге. 
Қызы: - Алла риза болсын, әже. 
Шешесі: - Шырағым, қызым, әрдайым осындай рахымды бол, саған мұның үшін құдай рақым 

етер, – деді». 
Ыбырай «Мейірімді бала» деген әңгімесінде де «Патша баланың мұнша атасына мейірімді-

лігіне рахымы келіп, төренің күнәсін кешті дейді», – деп баланың атасына мейірімділігін айту арқылы 
балаларды ата-анасына қамқор, жанашыр болуға шақырады. 

Хадис: «Кім мұсылман бауырына жәрдем етсе және оның кем-кетігін толтырса, Аллаһ та оған 
жәрдем етеді. Кім бір мұсылман бауырын қиыншылықтан құтқарса, Аллаһ тағала осыған сай қиямет 
күні оның қиыншылықтарының бәрін жояды» [9, 17 б.]. 

Аллаһ Расулы хадисінде: «Жомарт адам Аллаһқа жақын адамдарға жақын, жаннатқа жақын, 
жаһаннамнан ұзақ», – делінеді. 

Жүсіп Баласағұн: 
Дәулет бітсе менменсіме, тасыма, 
Жақсылық қыл, жиылсын жұрт қасыңа [16, 10 б.]. 

Қара өлең: 
«Кең тұсау, сөзі де ұзын арқан болар, 
Баласы жомарт елдің дарқан болар» [4, 73 б.].. 

Әбубәкір: 
«Сахилық деген терек-ті, 
Ол теректің бұтағы 
Ұжмақта болса керекті». (Сахилық-жомарттық - С.О)  

Ыбырай. «Сол уақытта бір ақсақал... Байұлының әлгі мырзалығын көріп, разы болып, сырты-
нан баға берді: «Ей, құдайым, бұл балаға ұзақ жас бер, мал мен бас бер» деп, сол кісінің батасы 
қабыл болып, ақырында Байұлынан он екі ұл туып, бәрі де асқан бай, руға бас болды». 

«Мырза» деп Бай ұлының жомарттығын айтып отыр- [С.О]. 
Ыбырай «Жомарт» деп аталатын әңгімесінде де Атымтай-жомарттың өнегелі ісін балаларға 

үлгі етіп көрсетеді. 
Хадис: «Егер сендердің жануарларға жасаған қиянаттарыңакешірім жасалса, онда көп күнәдән 

арылғандарың». 
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Ыбырай: «-Жоқ,әкем үйрек, қаз адал құстар, мұқтаждықта құдай тағала бұларды адамға алып, 
тамақ етуге бұйырды. Бірақ тірідей байлап-матап әуре ету – обал деп айтушы еді...» («Бай мен жарлы 
баласы»). 

Жоғарыдағы «Шеше мен бала» әңгімесінде Ыбырай «сауап» жайында айтса «Бай мен жарлы 
баласында» «обал» сөзін қолданып отыр. Обал, сауапты білген бала қиянатшыл болмайды! 

Исра сүресінде: Ал егер олардың (ата-аналарының - С.О) бірі немесе екеуі де қолдарыңда тұр-
ған кезде қартайса, оларға «уһ» деп айтпа. Сондай-ақ, оларға зікіме және оларға сыпайы сөйле. 
Мейіріммен құшақ жайып, оларға былайдеп дұға жаса: «О, Раббым! Олар мені кішкентай күнімде қа-
лаймәпелеп өсірген болса, оларды солай мейіріміңе бөлейгөр».  

Әмір Кейқаус: «Сені жан тәнімен жақсы көріп, тәрбиелеп жүрген ата-анаңның көңілін қалдыра-
тындай құрттай іс жасасаң, сен ешқандай да жақсылыққа лайықты жан емессің, өйткені кім де – кім 
ата-ананың жақсылығын білмесе, басқа біреудің жақсылығын да бағаламайды». 

Д.Бабатайұлы: 
Атаны бала алдады, 
«Шешеге назар салмады» [3, 65 б.], 

– десе, Ыбырай осы «Қазақ хрестоматиясына» енген «Береке кеткен елдерде» депаталатын өлеңін-
де: «Береке кеткен елдерде күн қысқарса керек-ті, Алатаудай атаға ұл қышқырса керек-ті... қолын қат-
ты тигізбей, кірлі көйлек кигізбей, иісін жұпар аңқытқан, сондай сорлы анаға қыз қышқырса керек-ті», – 
дегенді айтады. 

Екі ақынның ойы бір жерден шығып, үндесіп тұр. Бұлар берекесі кетіп, азған елдің балалары. 
Берекелі елдің балалары ата-анасын ардақтай білуі керек. Кім азған елдің баласы болғысы келеді?! 
Екі өлеңнің астарында да тәлім-тәрбие, үгіт-насихат жатыр. 

«Қазақ хрестоматиясында»: «Алла разы болсын, мендей нашар балаңызды естен шығармай 
тұрғаныңызға ықыласыммен Құдай – тағаладан тілеймін, сіздердің еңбек қамқоршылығыңызды бізгеде 
қызметімізбен өтеуге жазғай деп» [«Оқудағы балалардың үйіне жазған хаттары»].  

«Үмітеткен көзімнің нұры, балам, 
Жаныңа жәрдем берсін құдай-тағалам». [«Балғожа бидің баласына жазған хаты»]. 

Ұлы ұстаздың «Ғалым кісі» әңгімесінде Иман, Имандылық жайында әңгіме қозғалса, «Таза бұ-
лақ» әңгімесінде «Тынбай қызмет қыл. Еш уақытта жалқауланып тоқтап қалма, сөйтсең ақырындасен 
де зорайып, мұратыңа жетесің», «Біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе», 
«Бойыңды осы таза бұлақтай таза сақта, нешік бұлаққа қарасақ күн түссе күннің, шөп түссе шөптің 
сәулесін көресіз, көңілің сол рәуішті сыртқа ашық көрініп тұрсын» деген ақыл-кеңес айтылады. Ұлы 
ұстаз «Салақтық» әңгімесінде де тазалықты ту етіп... «Құдай тағала таза жүрмеген былғаныш кісіні 
сүймейді, – дейді. 

Имандылық, көңіл тазалығы, тән, жан тазалығы Құрандада, Хадистерде де, қазақтың мақал-
мәтелдерінде де жиі сөз болады. Ислам діні «Тазалық-иманның жартысы» деп, ерекше қөңіл бөліп, 
жан тазалығы мен тән тазалығын үнемі уағыздап отырған.  

Қожа Ахмет Яссауи: 
«Үлкен, кіші адамдардан әдеп кетті,  
Қыз,келіншек, нәзік жаннан ұят кетті.  
«Ұят барда иман бар» деп Расулайтты,  
Арсыз қауым бүлдіріп бітті, достар» [10, 37 б.]. 

Қазақ мақалдары: 
«Тәні саудың жаны сау». 
«Тазалық-саулық негізі, 
Саулық-байлық негізі».  

Ш.Қанайұлы: 
«Өлгенде имансыз құл жолда қалған,  
Мен – Ғазырайыл, пенденің жанын алған,  
Шүкір қыл иман айтып, Шортанбайым,  
Құдайдан жетті бұйрық, келді саған» [15, 48 б.]. 

Имандылық – әдептілік! Әдепсіздік-имансыздыққа жетелейді. Әдеп – иманның бір негізі. 
Ыбырай «Әдеп» деп аталатын әңгімесінде: 
«- Тақсыр, осынша жұрттың үстінен қараған әкімсіз, осы бір мұжыққа неге соншама бас 

ұрасыз? – деп айтты дейді. 
Сонда әкім: 
- Ешбір ілім-білім үйренбеген мұжық сонша иіліп әдептілігін көрсеткенде мен онан әдепсіз 

болып қалайын ба? – деді, дейді» – деп әкімнің кішіпейілділігін, сыпайылығын балаларға үлгі-өнеге 
етіп ұсынады. Бұл, Әл-и имран сүресіндегі «(Ей, Мұхаммед!) өзіңе Аллаһ берген мейірімге орай сен де 
адамдарға сыпайы, жұмсақ қарым-қатынас көрсеттің. Егер сен дөрекі, жүрегің қатыгез болғанда, олар 
сенің маңыңнан безіп кеткен болар еді» деген ғибратты сөзді еске түсіреді.  
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Имандылық, әдептілік, сыпайылық – адамзаттың көркем мінездері. Бұл – Алланың сыйы! Сон-
дықтан да халық: «Әдептілік, ар-ұят – Адамдықтың белгісі, тұрпайы мінез, тағы, жат – надандықтың 
белгісі» – деп мақалдайды. 

Қожа Ахмет Иассауй: «Диуани Хикмет» кітабында: «Құл қожа Ахмет, қырыққа келдің нәпсіңді 
тый» – дейді. 

Шал ақын: 
«Ашу-дұшпан болғанда, нәпсі-жауың, 
Ақыл-тұрған алдыңда асқар тауың» [16, 10 б.], – 

деп, ашу мен нәпсіні ақылға жеңдіру керектігін насихат етеді. 
Нәпсіні тыю – қанағатшылдық. Ы.Алтынсариннің «Қанағат» деп аталатын әңгімесін оқып кө-

рейікші: 
«Әзіреті Әліден бір кісі келіп сұрады: 
- Толық байлық қайтсең табылады? 
Әлі айтты: 
- Қанағат ете білсең, қанша мал көп те болса, қанағаты жоқ кісі байлыққа жеттім деп тоймайды; 

қанша мал азда болса, барына қанағат ете білсе, бұл адамның көңілі жайлы, тынышырақ болады; 
Соның үшін байлық қанағатта, – деді Әзіреті Әлі».  

Қазақ мақалдары: 
«Дүниеқор – дүниенің құлы». 
«Қанағатсыздық жалғыз атын сойғызар». 

Ыбырайдың «Қазақ хрестоматиясындағы» «Әділдік», «Петр патшаның тергелгені» әңгімелері 
мен ел аузынан жинаған «Әділдік көрмегені үшін бір төреге айтылған сөз», «Бір ақынның әділ төреге 
айтқан сөзі» өлеңдерінде де, аттары айтып тұрғандай, әділдік пен әділетсіздікайтылып, әділеттілік 
қашан да жеңіске жететіні паш етіледі. 

«Жамандыққа жақсылық» әңгімесі Ыбырайдың өзі жинап осы «Қазақ хрестоматиясы» кітабына 
енгізген «Жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі еді, жамандыққа жақсылық ер кісінің ісі еді» деген мақал 
негізіндежазылған тәрізді. 

Исра сүресінде: «Жер бетінде көкірек керіп жүрме» делінсе, Қисас сүресінде: «Сізге тозақтық-
тарды айтайын ба? Олар – дөрекі, сараң және өркөкіректер» делінеді. 

Қара өлең: 
«Нәрсенің кісідегі кілті аспанда, 
Епсіз жан екі сасар бір сасқанда. 
Абайлап алды-артыңды шамалай біл, 
Көп асқан жолығады бір тосқанға» [4, 73 б.]. 

Қазақ мақалы: «Тәкәппарды Тәңірі сүймес». 
Ыбырай «Тәкаппаршылық» әңгімесінде басын жоғары көтерген тәкәппарлардың талайының 

жолы болмағанын мысалмен дәлелді жеткізіп, өркөкіректіктенсақтандырады. 
Ұлы ұстаз «Өсиет өлеңдерінде» де : 

«Бұзбаңыз әділдікті пұл, мал үшін, 
Жиясыз оныдағы бір жан үшін. 
Әзәзіл періштенің бастығы екен, 
Не болды тәкәппарлық қылғаны үшін?» – 

деп, әділдік жасаған жанның дозақ отына жанбағанын, тәкәппарлық жасаған пенденің азап шеккенін 
аңыз етеді. 

Қожа Ахмет Иассауи: 
«Ғаріп, пақыр, жетімдерді расул білді, 
Сол кеште Миғраж шығып, дидар көрді. 
Қайтып түсіп, ғарып, пақыр халін білді 
Ғаріптердің жайын ұғып келдім міне 
Үмбет болсаң, ғаріптерге жақын болғын, 
Аят, хадис айтқандарға құлық салғын» [10, 37 б.]., – 

десе, Ыбырай: «Қорлама кем адамды болсаң дана, 
Ғаріпті құдай сүйсе нендей шара?!». 
 

«...Ұмытпа бай болдым деп бір Құдайды, 
Жер жұтқан қайырсыздан Қарынбайды», 

– деп иманды ердің құдайдан ұялатынын, ұялып иесінен (Алладан –С.О) сый алатынын ескертіп, «Жа-
ратқан бір тәңіріңнен күдер үзбе» деген ақыл-кеңес береді. Құранда Қарынбайды (Қарунды) қайырым-
сыз, сараң болғандығы үшін Тәңіржер жұттырады. 

Қожа Ахмет Яссауйде: 
«Ферғауын Қарун шайтан сөзін берік тұтты, 
Сол себептен жер жарылды, оны жұтты» [16, 10 б.], – дейді. 



16 

Хадисте: «Қашанда шындықты жақта, өйткені жұмақта шыншылдық пен ізгілік қатар жүреді. 
Өтірік айтудан аулақ бол, тозақтағы зұлымдықтың өзі өтірікпен тамырлас». 

Тағы бір хадисте: «Шындық қанша ащы болса да, Алланың аты үшін оны ауызға алып тұр» 
(21б.), – деп көрсетілген. 

Ы.Алтынсарин: 
«Араз бол, кедей болсаң ұрлықпенен, 
Кете бар кессе басың шындықпенен! 
«Араз бол, кедей болсаң ұрлықпенен...» 

Хадисте: «Кім Маған бір рет салауат айтса, Аллаһ Тағала оған он рет рақмет жолдайды, оның 
он күнәсі кешіріліп, он дәрежесі көтеріледі» [6, 17 б.]. 

Ыбырай: 
«Керексіз еш бендесін қалдырмайды, 
Жаратқан бір тәңіріңнен күдер үзбе». 
(«Араз бол, кедей болсаң ұрлықпенен...») 

Ислам дінінде тағдырға сену – парыз. Бойыңда жамандық болса да, жақсылық болса да – ол 
Алланың жазғаны, оны мойындау – міндет. Хадисте: «Адамға ананың құрсағында жатқанда Алла Та-
ғала не жазса, сол болады» делінеді (33 б.). Қазақ оны «маңдайға – пешенге жазғаны» дейді. «Пеше-
не» – парсы тілінде – маңдай. Әлімсақтан, ертеден, баяғыдан, атам заманнан деген сөздердің бір ба-
ламасы ретінде қолданылып жүрген «Бесенеден белгілі» дегендей «бесене» – осы пешене. 

Қазақ мақалы:  
«Жазымыштан озымыш жоқ». 

Ыбырай:  
«Әуелде маңдайыңа нені жазса, соны аларсың». 

[«Әй, жігіттер»]. 
Мұнафикун сүресінде [10-11]: «Барлық жанды өлімнің дәмін татады. Сіздер амалдарыңыздың 

сыйлығын қиямет күні аларсыздар. Сол кезде кім оттан ұзақтаталып, жаннатқа орналастырылса, міне 
сол мұратына жеткен болады. Бұл дүние тек қана алдамшы, өткінші бір қазық», – делінген. 

Қожа Ахмет Иассауи: 
569. «Білгейсің бұ дүние барша елден 
570. Малға да сенбе, бір күні қолдан кетер. 
571. Ата-ана, қарындас қайда кетті ойлап көр» [10, 37 б.]. 

Қара өлең: 
«Барыңда қызылыңның қудай жайқа, 
Жұтады бәрімізді сұм қара жер» [4, 73 б.]. 

Ыбырай: 
«Өмір деген бес күндік, кетер өтіп, 
Атаң барған орынға барасыңыз!» 
(«Өсиет өлеңдер») 

Хадис: «Жақсы мен жаман жолдас әтірші мен от жағушыға ұсайды. Әтіршінің қасында болсаң 
жақсы иісті иіскейсің немесе жақсы иіс үстіңе жұғады, от жағушының жанына барсаң не көйлегің 
жанады, иә болмаса жаман иісті жұтып қайтасың» (Бухари, Зәбих, 3; Мусилим, Бирр, 146) 

Халық мақалдары: «Жаманға сырыңды айтсаң, жарға жығады», «Жақсымен жолас болсаң 
нәсібі жұғар, жаманмен жолдас болсаң кесірі жұғар». 

Қара өлең: 
«Арғымақтан ат жақсы шабыс болса, 
Ағайыннан жат жақсы, таныс болса, 
Жолдас болсаң жаманмен жарға жығар, 
Жазатайым аяғың шалыс болса» [4, 73 б.]. 

Шалкиіз жырау (1465-1560): 
«Бір жаманмен дос болсаң, 
Күндердің күні болғанда, 
Бүкіл ғаламға күлкі етер» [4, 73 б.]. 

Ыбырай: Ақылсыз жанды досым деп 
Басыңды қосып сыр айтпа: 
Күндердіңкүні болғанда 
Ол жаман айғақ болар басыңа! 

(«Ей, достарым, жігіттерім...») 
Қожа Ахмет Иассауи: 

1569. «Жақсылардың соңынан әсте қалма». 
Қара өлең: 

«Айтайын мен бір сөзді жанамалап, 
Құлақ сал, жасөспірім жаңа талап. 
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Жаныма шапағаты тие ма деп, 
Жүремін жақсыларды жанамалап» [4, 73 б.].  

Қазақ мақалы: 
«Жақсыға жанас, 
Жаманнан адас». [4, 73 б.]. 

Ыбырай: 
«Жақсыдан ғапыл қалмаңыздар» 
[«Әй, жігіттер»]. 

Аюп – Әйуп – Айып пайғамбар. Құранда төрт жерде аты аталады. 
Дәуіт – Давид – Дауыт – Дәуіт пайғамбар. Құран кәрімде он алты жерде аты аталады. 
Ыбырай өлеңіндегі Дәуіттің патша болғаны да, Сүлеймен – Дәуіттің ұлы екені де шындық. 
Сүлеймен – Соломан – Сүлеймен пайғамбар. Дәуіттің ұлы. Құран кәрімде он алты жерде аты 

аталады. 
Қыдыр – Ілияс – Хадир – Ілияс – Ысырайлы ұрпақтарының пайғамбары. 
Құранда үш жерде аты аталады. 
Ескерту: Қыдыр әл-Хадир, Ілияс – екі адам. Алайда кейбір Шығыс елдері ауыз әдебиетінде 

екеуі бір кейіпкер. «Алтынсарин баяндауында олар Ескендір патшаның қасындағылар, тірі су – мәңгі 
су іздеушілер ретінде суреттелген». 

Ескендірдің кім болғаны жайында 1895 жылы «Дала уалаяты газетінің» үшінші санында жарық 
көрген «Тәкаппар әскер басы турасынан» деген әңгімеде айтылады. Бұдан соң осы басылымның бе-
сінші санында «Ескендір Зұлқарнайын өзінің дұшпандарын неменен жеңгені» деген аңыз басылған. 
Аңыз соңында «бұл хикая Орта Азиядағы Бетпақ далада Жизақ өзені менен Сырдарияның арасында 
тұрған қазақ Қалдарбайдан Д.И. Эварницкий деген жазып алыпты» деп көрсетілген. Ал, «Ескендірдің 
басында қос мүйіз бар» деген аңыз алғаш қазақ әдебиетіне Дулат Бабатайұлының «Шаштараз» даста-
ны арқылы енсе (Дастанда Ескендірдің аты аталмайды, «Патша» деп алынған - С.О.), «Ескендір» 
есімі тұңғыш осы «Қазақ хрестоматиясында» аталады. Кейін 1900-1902 жылдар аралығында Абай Құ-
нанбаев «Ескендір» поэмасын жазды. 

Кітаптың «Әртүрлі өлең-жырлар» атты үшінші бөлімінде балаларды қазақтың ертеден келе жат-
қан халық өмірі мен тұрмысын бейнелейтін, басқа халықтарда кездесе бермейтін әдебиеттің ерекше 
бір кең саласы айтыс өнерімен де таныстыруды көздеп «Жанақ пен баланың айтысын» беруі де Ыбы-
райдың тынымсыз ізденісін, талғампаздығын, көрегендігі мен кең ойлап, кең пішетіндігін аңғартады. 

«Дәуіттің адасуы», «Сүлеймен және әйел патша Балегис», «Сүлейменнің парасаты», «Сүлей-
мен өз әкесінің тахыдында», «Әйуп» («Айұп») деген т.б. құран хикаялары кезіндеел ішінде кең тара-
ған. «Құран кәрімнің» ішіндегі тарихи естелік тәрізді оқиғалы көркем әңгімелер.  

«Қазақ хрестоматиясында» «Құдай», «Құдай үшін», «Құдай рахым етер», «Құдайдан тілеп», 
«Құдайға», «Құдайдың», «Құдай тағала», «Жаббар Құдай», «Құдайға шүкір», «Құдай сүйсе» – 46 рет, 
«Алла», «Аллалап», «Алла разы болсын» – 8 рет, «Әділ төре», «Әдепсіздік», «Әдеп», «Әдепшілігін» 6 
рет қайталанады екен. Тіпті өзге ел әдебиетінен алынған әңгімелердің өзінде «Құдай-тағала» «Алла 
жар болсын» деген сөздер бар. Мысалы, орыс әдебиетінен алынған «Мұжық пен жасауыл» әңгімесін-
де «Алла разы болсын айтып» деген сөздер кездеседі. Бұл да Ыбырайдың әлемді жаратушы бір Құ-
дай, «Құдай жалғыз» деген ислам дінінің қағидасын ұстануынан туындаған жайт деп ойлаймыз.  

Қорыта айтқанда, кітапқа енген шығармалар оқу-білімді, ғылымды, өнерді насихаттап, талап-
тылыққа, сабырлылыққа, не нәрсені де орнымен үнемдеп жұмсай білуге («Әке мен бала»), мейірімді-
лікке, кемтарларға рахымды болуға, жақсылық жасауға, обал-сауапты білуге, шыдамдылыққа («Ауру-
дан аяған күштірек»), әлсіздерді ренжітпеуге («Полкан деген ит»), шешендікке («Ізбасты», «Жиренше 
шешен»), батырлыққа, халық қамын ойлап, қорғаны бола білуге(«Қара батыр», «Жәнібек батыр», «Қо-
быланды батыр мен Тайбұрыл»). Жомарттыққа, имандылыққа, шыншылдыққа, не нәрсені де көзбен 
көріп, қолмен ұстап, анық-қанығына жетіп барып қана айтуға («Лұқпан әкім»), яғни ойланып сөйлеуге, 
(«Өкініш өзекті оттай өртемеске, әр істі бастар алдын ойлап жақсы» – қазақтың қара өлеңі), кәсіпкер-
лікке («Қыпшақ Сейітқұл»), тазалыққа, әдептілікке, қанағатшылдыққа, әділдікке, жинақылыққа («Сараң-
дық пен жинақылық»), өтірік айтпауға («Өтіріктің залалы»), надандықтан аулақ болуға («Надандық»), 
жамандықтың өзіне жақсылық жасауға («Жамандыққа жақсылық»), («Таспен атқанды аспен ат» – қазақ 
мақалы), қонақжайлылыққа («Сейіт-Ахмет деген жігіттің үйіне түсірмеген құрбысына айтқан сөзі»), («Қо-
нақ – үйдің құты» – халық мақалы), тәкәппар болмауға, жан-жануарға қамқорлық көрсетуге баулиды. 

Ата-аналарымызды бабаларымыз тәрбиелесе, олар сол алған тәлім-тәрбиесі мен өмірден 
түйген өз тәжірбиелерін, көрген-білгенін, ұстанған қағидаларын уақытпен үндестіре түзетіп «Ұлы сөз-
ден – ұлағат» деп, біздің құлағымызға құйды. Бұл сонау ықылым замандардан бері жалғасып, өмірлік 
тәжірибе жылдар өткен сайын екшеліп, еленіп, сұрыпталып, даналық, шешендік сөздерге, мақал-
мәтелдерге, батырлық, ғашықтық жырларға, толғауларға, салтымыз бен дәстүрімізге, халықтың руха-
ни мәдениетіне-педагогикасына айналды. Ұлы ұстаздың ұлағатты сөздері мен ой-пікірлері де әлдеқа-
шан осы қазақтың халық педагогикасына еніп, сіңісіп кеткен. Оны осы мақаладан да аңғару қиын емес. 
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1879 жылғы 12 желтоқсанында «Оренбургский листок» газеті «Ы.Алтынсарин дарындылық қа-
сиеттерімен көзге түсіп, бүкіл адамдық өмір майданында ақындық қабілеттілік, таза және қуатты ой-
лардың таусылмас асыл қазынасымен халықтың әдебиетіне негіз болуға мүмкіндігі бар қазақ тілінде 
бірінші кітап шығарды», – деп жазды. Біз де бұл пікірді қуаттаймыз. «Қазақ хрестоматиясы» адамзатқа 
тән қасиеттердің барлығын дерлік қамтыған, тілімізді де, дінімізді де, ділімізді де насихаттайтын ақыл-
нақыл, өсиетке толы, имандылық жолына бастайтынпарасаттыкітап. 

М.Әуезов Ыбырайдың «Қазақ хрестоматиясы» кітабына жоғары баға бере келіп А. Байтұрсы-
новтың «Ыбырайдың қырағат кітабын жасынан талай естігенім бар еді. Бұл уақытқа шейін қазақ бала-
лары үшін кітапта Ыбырай кітабынан артық кітап дүниеге әлі келген жоқ. Қазақ мектебінен кітап жаза-
тын адам, Ыбырай кітабын жақсы білуі тиіс. Ыбырай кітабына қарап жазуы керек», – деген пікірін кел-
тіріп:«Ақаң орынсыз ешбір нәрсе айтпайтыны ол кісіні білетіндерге мағұлым», – дейді. 

«Қазақ хрестоматиясынның» жаратылыстануға арналған екінші кітабын толық жазып шыққаны 
және оның мән-мазмұны жайында филология ғылымдарының докторы, профессор Қ.Р. Қалкеева жиі 
әңгіме қозғап жүр. Ғалым «Ибрай Алтынсарин – основоположник национальной парадигмы образова-
ния» атты мақаласында «Қазақ хрестоматиясының» екінші бөлімі қалай басталатынын былайша көр-
сетеді: 

«1 класс. Сүтпен асыралатын жануарлар / млекопитающие/: 
а) екі қолды жануарлар / подобно человеку/; 
б) төрт қолды жануарлар / различные обезьяны/; 
в) прочие животные в описаниях / лошадь, осел, зебра и другие. Корова, коза, овцы, олень, 

верблюд, собака, волк, лиса, кошка, тигр, лев, медведь, слон, носорог, барсук, горнастай, бобер, 
сурок, мышь, суслик, крыса, хомяк, заяц, тюлень, морж, кит. 

2 класс. Птицы: беркут, страус, аист, жаворонок и прочие». 
 

Әдебиеттер тізімі 
 

1. Алтынсарин Ы. Мұсылманшылықтың тұтқасы: Шариат-ул-ислам / Дайындаған А.Сейдім-
беков. – Алматы; Қазақстан. 

2. Алтынсарин Ы. Қазақ хрестоматиясы (Киргизская хрестоматия). Алматы: «Білім», 2003. –
89 б. 

3. Бабатайұлы Д. Тұнық тұма, 65 б. 
4. Қара өлең. Ел аузынан жинап, құраст., алғы сөзін жазған Оразақын Асқар. – Алматы. 

Жазушы, 1989. – 73 б. 
5. Имам Сюти, әл Жамус-сағир, 2 т. 97 б. 
6. Мұхаммед пайғамбардың өсиет хадистері. Шымкент, Азиат, 2005. – 17 б. 
7. Егемен Қазақстан, 28 қараша, 2003. 
8. Түр сүресі, 48. 
9. Хадистер. – Алматы: «Өнер», 2006. – 31 б. 
10. Бухари Әдеп, 37. 
11. Хужурат сүресі, 10. 
12. Ғазали Ихия, 3, 544 б. 
13. Исра сүресі, 20-24. 
14. Леуелим, Тахара 1. 
15. Қанайұлы Ш. Қайран халқым, Алматы: «Раритет», 2002. – 48 б. 
16. Иассауи Қожа Ахмет. Диуани Хикмет: Ақыл кітабы. – Алматы: «Өнер» баспасы, 2007. –

14 б. «Қазақ әдебиеті», 19 ақпан, 2016 – 10 б. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ЖӘНЕ ОНЫҢ АҒАРТУШЫЛЫҚ МҰРАЛАРЫ 

 
 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН И ЕГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАСЛЕДИЕ  
 
 
ӘОЖ 378.147 
 

КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДЕ Ы.АЛТЫНСАРИННІҢ  
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЯЛАРЫНЫҢ САБАҚТАСТЫҒЫ 

 
Абдимоминова Д. К. – педагогика ғылымдарының магистрі, өнер кафедрасының аға 

оқытушысы, А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті. 
 

Мақалада ұлы, көрнекті ағартушы,ақын Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына арналып, 
оның ағартушылық жолындағы мұралары мен идеялары жайында, соның ішінде еңбек тәрбиесі мен 
өміріне азық болатындай кәсіпкерлікке баулу жайлы өзекті мәселелер қарастырылған. Сонымен 
қатар Кәсіптік оқыту мамандығында Ы.Алтынсариннің педагогикалық идеяларының көрініс таба-
тындығы жайлы айтылған. 

Түйінді сөздер: еңбек тәрбиесі, кәсіп, кәсіптік оқыту. 
 

Қазіргі әлем өте тез өзгеруде. Технологиялар біздің өмірімізге мықтап еніп, жыл сайын техно-
логиялар жаңа деңгейге көтерілуде. Адамдар әлеммен бірге өзгеруде. Қазіргі білім адамдармен бірге 
өзгеруі керек. Білім қазіргі кезде жаңа тәсілдермен, цифрлық ресурстармен, үлкен білім ағынымен 
қаныққан, және бұл жақсы, себебі білім заманға сай болуы керек. 

Қазіргі кезеңде біздің қоғам жаңа формация мұғалімдеріне өте мұқтаж, бірақ мұғалім мұғалім 
ретінде мәңгі қалады және көптеген жылдар бұрынғыдай моральдық және құндылық бағдарлары 
болуы керек. 

Біз сондай-ақ халқымыздың педагогикалық мұрасын, оның ішінде қазақ халқының ұлы 
ағартушысы және ұстазы Ы.Алтынсарин мұрасын ұмытпауымыз керек. 

Ыбырай (Ибраһим) Алтынсарин (1841 – 1889) – қазақтың көрнекті ағартушысы, жаңа мектеп-
тердің жаңашыл және ұйымдастырушысы, этнограф, фольклортанушы, ақын, прозашы, аудармашы 
[1, 5 б.]. 

И.Алтынсарин – үздік оқушы, мақсатты, үнемі білімге ұмтылатын, ізденімпаз, еңбекқор. Ол 
үшін өмірдің мәні мұғалімнің үнемі қамқорлығы, оған еңбек жағдайын жасау, педагогикалық кадрларды 
дайындау болды. Бұл оның асыл миссиясы – педагогикалық қызметі болды. 

Ол өмір сүрген дәуір оңай емес, қиын болды, бірақ дәл сол кезде И.Алтынсарин жолындағы 
барлық қиындықтарды жеңді, өзін, кәсібін тапты, өзінің барлық мүмкіндіктерін жұмылдырды және ұлт-
тық салада ерекше жоғары жетістіктерге жетті. мұғалім мен тәрбиеші, сонымен қатар замандастарын 
бағалауда халықаралық мойындауға ие болды. 

Жеңіл жолдар мақсатқа жетуге әкелмейді. Барлығын еңбекпен алады, оны И.Алтынсариннің 
тәжірибесінен көріп отырмыз. 

И.Алтынсарин – қайталанбас тұлға. Бұл жай мұғалім ғана емес, талантты, жан-жақты қызығу-
шылықтары мен білімінің алуан түрлілігі бар, өз аймағының тарихын, этнографиясын, фольклорын, 
әдебиетін жетік меңгерген, төрт тілді меңгерген адам. Бұл оны замандастарынан ерекшелендірді, 
айналасындағылардың алдында оны жоғары көтерді және мұғалім ретінде байытты. Ол үлкен білімге 
ие бола отырып, өзінің педагогикалық қызметін әр түрлі қызметтермен сәтті ұштастырғаны кездейсоқ-
тық емес. Ал бұған оған педагогикалық қызметтің тәжірибесі көмектесті. 

Қазіргі кезеңде, мектепті жаңғырту, білім беру жүйесін жаңарту кезеңінде Ы.Алтынсарин 
бойында бар жақсы қасиеттерге ие жаңа формация мұғалімдеріне үлкен қажеттілік туады. 

Ы.Алтынсариннің тәжірибесін зерттеу сөзсіз құндылық болып табылады, бұл бізге, оқытушы-
ларға педагогикалық шеберлік сабағы ретінде және жаңашылдықтың ерекшелігі болып табылатын өз 
жұмысымызға шығармашылық көзқарас ретінде қызмет етеді. 

Бізге, мұғалімдерге, ағартушының жастарға арналған поэтикалық жолдары, «Кел, балалар 
оқылық! ...» білімді меңгеруге шақыру ретінде өте маңызды. Бұл олардың өмір жолында көмектесетін 
білім. Сонымен қатар Ы.Алтынсарин адамгершілік тәрбиеге үлкен мән берді. Адамгершілік оның жеке 
басының өзегі болды. Оның моральдық кодексіне оқушы жастарды оқыту мен тәрбиелеудің қазіргі тә-
жірибесі үшін үлгі болатын еңбекқорлық, адалдық, мейірімділік, тектілік ең жақсы адами қасиеттер 
кірді. 

Ы.Алтынсарин еңбекті өндіріс пен өмірдің негізі деп санады. Ең маңызды рөлді ол еңбеке бау-
лумен тәрбиесіне жүктеді және оны іс-әрекет арқылы жүзеге асырды. Бұл ұлдарға да, қыздарға да 
мамандандырылған мектептердің құрылуына байланысты болды, оларға өмірде де сұранысқа ие 



20  

мамандық берді. 
Еңбек етуге деген қажеттілік табиғи қажеттілікке айналуы керек – мұндай ой оның 

тәжірибесінен туындайды. 
И.Алтынсарин халықтың өмірін сүрді, қазақ халқының салт-дәстүрін жақсы білді, өлеңмен 

жырлады. Ол мәдени байланыстар мен халықтар арасындағы достықты нығайтуды жақтады.Ол қазір 
қазақстандықтарды біртұтас халыққа біріктірудің ұлттық идеясында көрініс табады. Дәстүрлер 
халықтық құндылықтар ретінде тәрбиенің маңызды құралдарының бірі болып табылады. 

Ыбырай Алтынсарин – өз өмірін туған халқын көркем білімді, заманауи, өркениетті және 
мәдени елдер қатарына қосуға арнаған көрнекті тұлға. Ол өзінің үлкен тәрбиелік, педагогикалық, 
ақындық және тарихи белсенділігімен, терең білімі мен жігерімен елдің өскелең ұрпағына білім мен 
тәрбие беруге үлес қосатын ұрпақ тәрбиеледі.Сонымен ұатар ол оқушыларға өз заманының озық 
ғылымдарын үйретуге, әр түрлі мамандықтарға оқытуға арналған жаңа типтегі мектеп ашты.  

Ыбырай Алтынсарин көптеген кедергілер мен қиындықтарды жеңе отырып, өз жолында үлкен 
жетістіктерге жетті. Оның өшпес ізі халқының мақтанышына айналды. Ыбырай Алтынсарин өзі ашқан 
мектептерде ана тілін таза оқытуға назар аударды, халықтың ауыз әдебиетін бірінші тіл ашар ретінде 
пайдаланды және болашақ ұрпақты тәрбиелеу үшін тәрбиелік мәні бар әдеби шығармалар жазды. 

Ыбырай енгізген білім беру саласындағы жаңалықтардың бірі – қазақ жастарды кәсіби даярлау 
мәселесі бойынша ғылыми бастамасын құру. Ол қазақ халқының экономикалық дамуына қажетті 
мамандарды дайындауға ерекше көңіл бөлді; қолөнер мен ауылшаруашылығы мектептерін ашуға көп 
күш салды. Торғай қаласында қолөнер училищесін ұйымдастырды. Өмірден өтер алдында ол бүкіл 
жерін Қостанайда ашылатын ауылшаруашылық училищесіне беру туралы өсиет қалдырған. 

Ыбырай Алтынсарин көзі тірісінде осы игілікті іске белсене қатысып, адамдардың тұрмыс 
жағдайын жақсарту үшін кәсіби мамандар даярлау, халық тұтынатын тауарлар шығару мәселесін 
көтерді [2,6 б.]. 

Ол өзінің есептерінің бірінде Торғай облысында мектеп инспекторы болып жұмыс істегенде: 
«...Қыздар үйден қатынап оқиды. Оларға әйелдердің күнделікті өмірде тұрмысқа қажетті, мысалы, 
тігіншілік, орамал тоқу, киіз басу, шілтер тоқу және кілем тоқу сияқты мамандықтар үйретілетін бола-
ды» деп жазды. Ол өзінің құрмет тұтатын досы Н.И. Ильминскийге келесі жаңалықты қуана жеткізген 
еді: «... мектептің қолөнер бөлімін ашуға кірісіп жатырмыз, ал жуырда жеміс ағаштары және огород 
егуді де қолға алмақпыз...Оның үстіне Торғайда ерекше қолөнер мектебін ашпақшымыз, оны қадірлі 
ақсақалымыздың құрметіне «Яковлев мектебі» деп атамақшымыз» [1, 13 б.]. 

Торғайда тұңғыш ашылған осы қолөнер мектебінің жұмысын алға бастыру оңайға соқпады. Ең 
қажеттісі – арнайы оқулықтар, маман оқытушылар жоқтың қасы еді. Бар жауапкершілік инспектор 
Ыбырай Алтынсариннің мойнына түсті. Ол тағы да орыс достарының көмегіне жүгінеді. Ильминскийге 
хат жазып, «қайырымды жүрегіңізден қазақ халқын оқыту ісіне де кішкене орын беріңіз, ақыл – 
кеңесіңізді айтып отырыңыз, іскер оқытушылар жіберіңіз» деп өтінеді [1881 жылы 4 қыркүйектегі 
хатынан]. «... Сізде қолөнер, бау – бақша, огород істерін, мал шаруашылығын және егіншілік кәсібін 
үйретуге арналған практикалық жеңіл оқу құралдары жоқ па?» деп сұрайды.  

Мамандардың қат кезінің өзінде қолөнер мектебі үшін мықты кадрлар іздеген. Қазақ жерінде 
«Кадрлар бәрін шешеді» деген қағида Ыбырай Алтынсариннен бастау алады. Ыбырай Алтынсариннің 
мына бір хатынан үзінді келтірейік: «...ағаш – балта ұсталығы өнерінен сабақ беретін бір жақсы 
оқытушы табыла қалатын болса, оған пәтер беріп, оның үстіне 400 – 500 сом берудің де тәсілін табар 
едім, ал 450 сом жалақыны қалай да берер едім» [В.В. Катаринскийге, 1883 ж.,1 сәуір].  

Қолөнер мектебі ашылғаннан кейін де тыным таппай, ондағы оқу-тәрбие жұмысын қадағалап, 
ақыл – кеңесін беріп отырған. Сол үшін де бірнеше мәрте іссапарға шыққанын мына бір сөздері айғақ-
тайды: «Арғы күні тағы да Торғайға жүргелі отырмын. Онда жаңа ашылған қолөнер мектебінің жұмысы 
қалай жүріп жатқанын байқау үшін және оның шаруашылығын біржола жолға салу үшін Торғайда осы 
айдың аяғына дейін болмақпын». 

Ыбырай Алтынсарин осылайша қабылданатын іс-шараларды жоспарлап, жүзеге асырды. Оқу 
инспекторы Ыбырай Алтынсарин қолөнер училищесініңтүлектерін жеке сынақтан тексеріп, мамандық-
тары бойынша куәліктерін табыс еткен. «Торғай уезі Шұбалаң болысының №2 ауылдың тұрғындары 
Мығымбай Көркембаев пен Бижан Айдарбеков ағаш ұстасы мен токарь мамандықтарын алған 
алғашқылардың бірі болды. Олар Торғай даласының алғашқы қолөнер шеберлері еді. 

Әрине, оқу орнын ашу үшін ақша мен құрылыс материалдары қажет. Ыбырай Алтынсарин 
осының жолын табуға тырысып отырған. Ол ауылдан қамқоршыларды тауып, солардан көмек сұрады. 
Оларға бөренелер мен кірпіштер түрінде материалдар беру арқылы демеушілік көрсетсе, кей кезде 
қаржылай көмек көрсетіп отырған. Сонымен қатар қазақ арасынан кедейлерді қоспағанда, жан басына 
бір сомнан ақша жинауды ұйымдастырып, мамандарды даярлау мәселесін шеше бастағанын 
көрсетеді: «...мен енді осы ақшаның бірқатарын Қостанайда бір жүні берік негізге қойылған техникалық 
және ауыл шаруашылық училищелерін ашуға жұмсаған пайдалы болар еді деп ойлаймын». 

Ыбырай Алтынсарин өңірдегі қазақтар үшін арнайы ауыл шаруашылығы мектебін ашу жоба-
сын ұсынды, мысалы, Красноуфимская мектебі. Бұл ауылшаруашылық мектебі тәжірибеге негіздел-
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ген: тері илеу, сабын жасау, сары май алу, қыш құмыра, ағаш ұстасы, темір ұстасы, бау –бақша салу, 
мал шаруашылығы мен егін егу жайлары үйретілді. осылармен қабат жаңа машиналармен, олардың 
құрылыстарымен таныстырылды, мал емдеу тәсілдері, астыққа зиянды жәндіктермен күресу әдіс-
тәсілдері қолға алынды. Ол техникалық маңызды іс-шараларды іске асыру Сахарадағы қазақтарға 
оңтайлы әсерін тигізеді деп есептеді [1, 7 б.]. 

Ыбырай Алтынсариннің кәсіби білім беруді дамытудағы қызметі көп қырлы және жан -жақты 
екенін көреміз. Оқу ісі жөніндегі инспектор Ыбырай Алтынсарин де болашақ мамандар мәселесінің 
шешімін табуға бар ынта жігерін салып кіріскенін байқаймыз. 

Жоғарыда айтылғандардың бәрінен түсінетініміз: Ыбырай Алтынсарин – қазақ жеріндегі 
кәсіптік білім беру ісінің негізін қалаған аса ардақты тұлға, табанды қайраткер.  

Ыбырай бабамыз негізін қалаған кәсіптік білімнің бүгінде кеңге қанат жайғаны белгілі. Ұлы 
педагогтың кәсіптік білім беру ісіндегі тағылымды қарекеті қазіргі таңда жаңаша мазмұн – сипатқа ие 
болып, заман талаптарына сай жалғасын табуда. Құдды бір Ыбырай дәуірі жаңғырып қайта оралған-
дай, қазіргі еңбек нарығы талаптарына сай, түрлі салада қызмет көрсете алатын мамандық иелеріне 
сұраныс артуда. Осыған орай Ыбрай Алтынсарин негізін қалаған кәсіптік білім берудің қазіргі кездегі 
негізгі мақсаты-еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, құзыретті, өз жұмысында жақсы білімді, бағдар-
ланған, әлемдік стандарттар деңгейінде өнімді жұмыс, кәсіби өсу, тез қоғамдық-саяси өзгерістерге тез 
бейімделе алу, шығармашылық, оңтайлы кәсіпқой, қабілетті, қоғамның қалауы мен талаптарына 
сәйкес өз ойын еркін жеткізе алатын, жоғары білімді, ұлттық тілді, тарихты еркінмеңгерген, отандық 
және әлемдік мәдениетте бойына қалыптастырған оңтайлы кәсіби маман дайындау. 

Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіндегі білім мен тәрбиенің барабар жақсаруы көп 
жағдайда студенттердің болашақ кәсіби құзыретті маман ретінде қалыптасуына ықпал етеді. 

Болашақ кәсіби құзыретті маман осы ақпараттық қоғамнан қалыспауы, ақылды болуы, 
шешімдерді тез қабылдауы, арнайы ұйымдастырушылық қабілеті, нақты бағыты-бағдаршы болуы 
керек деген заман талабы. 

Қай заманда болсын өзінің атқаратын қызметіне қарай, жеке қасиеттерінің көптүрлілігіне орай, 
өзіне міндеттелген талаптарға сай, оқытушы мамандығы басқа мамандықтарға қарағанда ең қиын 
және ең ізгілікті мамандық болып саналады. Себебі, оқытушының негізгі міндеті жер жүзіндегі ең 
құнды дүние- адамды кемелдендіру болып табылады. 

Ыбырай бабамыз іздеген жақсы оқытушылар бүгін де қажет. Соңғы жылдары елімізде құры-
лысшы, дәнекерлеуші, электрмен жабдықтаушы, токарь, тас қалаушы, техникалық, медициналық, 
ақпараттық құрал – жабдықтардың шебері, тігінші, аспазшы және тағы басқа жұмысшы мамандарға 
сұраныс артып отыр.  

Осыны ескере отырып, қазіргі оқу орындары бұрынғы мамандықтармен қатар, болашақ тігінші, 
аспазшы, тас қалаушылар, құрылысшы даярлау ісін қолға алған. 

Ұлы ағартушымыз Ыбырай Алтынсарин негізін қалаған кәсіптік білім беру ісі бүгінде лайықты 
жалғасын тауып, жандана түсуде. 

М.Әуезовтің «Ыбырай Алтынсарин» атты еңбегінде «Ыбырай бірінші ұлтшыл әлеумет 
қызметкері», «ұлт мектебінің іргесін қалаған бабасы» деген баға береді [3, 37 б.]. 

Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстаны қарқынды дамуы кәсіптік білім беру ісінің сапалы деңгейіне 
тәуелді екені ақиқат. Сондықтан осы сала қызметкерлері Катаринскийдің А.В. Васильевке «Ыбырайша 
ойла, жұмыс істе, оның оқу – ағарту саласындағы идеяларын жалғастыра бер» – деп айтқан сөздерін 
ескеріп жүрсек, ұтылмасы хақ деп ойлаймын. 

Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық қызметін, оның педагогикаға, халық ағартуға арналған 
еңбектерін зерттей отырып, біз қазіргі білім беруде әр түрлі өзгерістер, білім беру жүйесі жаңар-
тылуда, Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық идеялары бұрынғыдан да өзекті болып табылады, 
оның еңбектері мұғалімдерге бағыт беруші болып табылады, ал Ыбырай Алтынсариннің жеке басы – 
қазіргі мұғалімдерге үлгі болуға Абай атамыз айтқандай: «Болмасаңда ұқсап бақ бір ғалымды көрсеңіз 
ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз» – деп, ұмтылуды қажет етеді. 
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ТҰЛҒАНЫҢ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІНДЕГІ МҰҒАЛІМНІҢ РӨЛІНЕ 
БАЙЛАНЫСТЫ Ы.АЛТЫНСАРИННІҢ КӨЗҚАРАСТАРЫНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ 

 
Аймағамбет Ә. А. – Е.А. Бөкетов атындағы Карағанды университетінің 7М01501401-

Биология мамандығының магистранты. 
 

Бұл мақалада Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық мұрасы қарастырылады, білім берудің 
алдында жалпы адамзаттық құндылықтарға бағдарланған тұлғаны қалыптастыруды талап 
ететін міндеттер жайлы, еліміздің рухани мұрасын жандандыруға Ыбырай Алтынсариннің қосқан 
үлесі айтылады. 

Кілт сөздер: құндылық, қажеттілік, саясат, адамгершілік, рухани мұра, қоғам, өркениет, 
тәрбие, болашақ, мұғалім, мәртебе. 
 

Маңызды болып табылатын адамның рухани-адамгершілік тәрбиесі мәселесі тарихтың бетбұ-
рыс сәттерінде ерекше өзектілікке ие болды. Бүгінгі таңда Қазақстанда бұл педагогикалық проблема 
талқыланып қана қоймай, қоғамдық және мемлекеттік саясаттың тақырыбына айналды. Еліміздің 
қазіргі даму кезеңі сананы жаңғыртумен тығыз байланысты экономиканы жаңғыртумен сипатталады. 
Қазақстандық қоғамның алға қойған мақсаттарын табысты іске асыру үшін рухани және идеялық 
түпқазығы болуы керек. 

Құндылықтар, әдетте, мәдени, этникалық, өркениеттік ерекшеліктерге, әлеуметтік ортаның 
қажеттіліктеріне байланысты бағдарламаланған нәтиже болып табылады. Қазақстан Республикасы-
ның қазіргі жастарының басты құндылық бағдарлары Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында берілген. Елбасы өз мақаласында: «Рухани жаңғыру – 
бүгінгі күннің ең өзекті міндеті» деп атап өтеді[1]. 

Осыған байланысты қоғамдық сананың өзгеруі әрдайым мұғалімнің басты рөлін атқаратын 
білімнен басталатынын атап өткен жөн. Халық даналығы: «Мұғалім – ұлт пен қоғамды жасайды» дей-
ді. Бүгінгі таңда осы бір дана сөзде педагогикалық мамандықтың әлеуметтік және гуманистік маңызы 
көрініс тапқан. Осылайша, мұғалімдердің қоғам өміріне белсенді қатысуы қоғамдық сананың рухани 
жандануына үлкен ықпал етеді. 

Қазіргі заманғы қоғамның рухани жаңғыру жолдарын іздеу, Қазақстанның рухани мұрасына, 
классикалық отандық философтардың, зерттеушілердің, педагогтардың тәжірибесіне жүгіну әсіресе 
өзекті екені анық.  

Қазақ халқының және қазіргі Қазақстанның тарихы мен мәдениетінде қазақ халқының қазіргі 
рухани өмірінің негізін қалаған үш көрнекті қайраткер – көрнекті ғалым және саяхатшы Шоқан Уәли-
ханов, ақын – ойшыл Абай Құнанбаев және педагог-ағартушы, жазушы Ыбырай Алтынсарин ерекше 
орын алады. Ыбырай Алтынсарин – заңды түрде балаларды оқыту және тәрбиелеу теориясының 
бастаушысы, революцияға дейінгі Қазақстандағы прогрессивті педагогикалық ойдың негізін қалаушы 
болып саналады. 

Педагог-ағартушы ретінде Ы. Алтынсарин мектептің маңызы мен рөліне, сондай-ақ оқу және 
тәрбие үдерістерінің мақсаттарын іске асырудағы мұғалімнің әлеуметтік және адамгершілік миссия-
сына зор көңіл бөлді. «Мектеп – қазақтарға білім берудің басты құралы, – деп жазды Ыбырай 
Алтынсарин, – барлық үмітіміз, қазақ халқының келешегі – осы, тек осы мектептерде» [2, с. 326]. 
Сондықтан Ы. Алтынсариннің «Адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан болады» [3]. деген сөздері 
бүгінгі күнге дейін өзекті. 

Ы Алтынсариннің рухани-адамгершілік ілімі адамға деген сүйіспеншілік пен құрметтің асыл 
сезімімен, гуманизм сезімімен ұштасқан. Оның айтуынша, тәрбие сананы жақсылық айқын көрі-
нетіндей етіп ағартуы керек, өйткені жақсылықта адам мен құрмет ерекше орын алады. Осы негізде Ы 
Алтынсарин балаларда жетілуге деген ұмтылысты тәрбиелеу және дамыту қажет деп санады. 

Ы.Алтынсарин балаларда халық алдындағы, мемлекет, қоғам, отбасы, ұжым алдындағы, өзі-
нің алдындағы борыш пен жауапкершілік сезімі сияқты қасиеттерді қалыптастыруды рухани-адамгер-
шілік тәрбиенің міндеті деп санайды. 

Өзінің ілімінде ол ұлы орыс педагогы К. Д. Ушинский айтқан жеке тұлғаның адамгершілік тәр-
биесі туралы негізгі ережелерге сүйенді, яғни мұғалімнің жеке үлгісінің тәрбиелік мәні туралы; қажетті 
мәжбүрлеумен бірге негізгі тәрбие құралы ретінде сендіру туралы; педагогикалық әдептіліктің тәр-
биелік мәні туралы; білім берудегі жетістікке жетудің қажетті құралы ретінде алдын-алу шаралары 
туралы; көтермелеу және жазалау туралы ережелер. Ол рухани-адамгершілік тәрбие әдістемесі тәр-
биенің мақсаттары мен мазмұнынан бөлек мүмкін емес екенін атап өтті, өйткені моральдық тәрбиенің 
мақсаты мен мазмұны оның әдістемесін анықтайды [4]. 

Ы. Алтынсариннің пікірінше, рухани-адамгершілік тәрбиенің маңызды құралы-мұғалімнің сөзі. 
Мұғалім педагогикалық сөзінде өзінің мәдениетін, адамгершілігін, оқушыға деген көзқарасын білдіреді. 
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Оқушылар шыншыл, адал сөзді өте нәзік сезінеді, оған сезімтал жауап береді. Мұғалімнің сөзінде 
оның жай-күйі ғана емес, сонымен бірге эмоционалды мәдениеті де көрінеді. Ақылды және мейірімді 
сөз қуаныш әкеледі; дөрекі және зұлымдыққа толы, ойланбаған сөздер қиындық тудырады. 

Ы. Алтынсарин әдебиетті адамгершілік тәрбиенің маңызды құралдарына жатқызды. Ол әде-
биет өмірмен тығыз байланысты болуы керек, оның жақсы және жаман жақтарын көрсетуі керек, 
адамдардың санасын оятып, адамгершілік өзін-өзі жетілдірудің жолдары мен формаларын көрсетуі 
керек деп есептеді. Әдебиетке деген бұл тамаша талап автордың өзінің «Қырғыз хрестоматиясында» 
толық сақталған. Оның «Хрестоматиясы» «нақты білім мен пайдалы ақпарат беретін ғылыми және 
маңызды нұсқаулықтарға» жол сілтеуші рөлін атқарды [5]. 

Ы. Алтынсарин ауызша халық шығармашылығына ерекше мән бере отырып, өскелең ұрпақты 
тәрбиелеу ісінде сан ғасырлық даналықты қамтитын қазақтың әдет-ғұрыптарын, мақал-мәтелдерін 
пайдаланды. Көріп отырғанымыздай, Ы.Алтынсариннің тұлғаның рухани-адамгершілік дамуындағы 
мұғалімнің рөлі туралы көзқарасы оның заманында ең озық болды. 

Осылайша, Ы Алтынсарин тұлғаның рухани адамгершілік қалыптасуының маңызды жағдайла-
рына мұғалімнің оқушыларды адамгершілік тәрбиесіне дайындығын; педагогикалық әдептілікті, комму-
никативтік қабілеттерді, сөзді меңгеруін; пәнді білуін; адамгершілік тазалығын; тұрмыстағы мінсіз мі-
нез-құлқын жатқызады. 

Қ.Жарықбаевтың айтуынша, қазақ психологиялық-педагогикалық ойының тарихында Ы. Алтын-
сариннен басқа, педагог-тәрбиешінің рөлі туралы көптеген құнды пікірлер айтып кеткен тұлғаны табу 
қиын шығар. Сондықтан Ы. Алтынсаринді Қазақстандағы педагогикалық ойдың пионері деп атап өткен, 
профессор Т. Тәжібаев өте дұрыс айтқан. 

Қазақ ойшылының ойлары, идеялары, тұжырымдары, XIX ғасыр ағартушысы Ыбырай Алтын-
сариннің педагогикалық мұрасы білім берудің алдында жалпыадамзаттық құндылықтарға бағдарлан-
ған тұлғаны қалыптастыруды талап ететін міндеттер тұрған уақытта да өзекті. 

Осылайша, өткен ғасырдың ұлы қазақ педагог-ағартушысы Ыбырай Алтынсариннің бүгінгі 
таңдағы ойлары өзінің маңызын жоғалтқан жоқ, яғни: 

 мұғалімнің моральдық тәрбиеге деген тұрақты қамқорлығы балада ең жақсы адамгершілік 
қасиеттерді қалыптастырады, ал жақсы тәрбиеленген бала кейіннен парасатты адам 
болып қала береді; 

 адамгершілік тәрбиенің негізгі құралдары-ересектердің еңбегі мен үлгісі; 
 тәрбие балаға деген сүйіспеншілікке және оның тұлғасын құрметтеуге негізделуі керек; 
 адамгершілік тәрбиенің мазмұны-патриотизм, гуманизм, адалдық, қарапайымдылық, әді-

леттілік, жауапкершілік. 
Қазақстанның рухани мұрасы бізді жалпыадамзаттық құндылықтарға бағыттайды, оның өмір-

дегі маңызын түсіну әрбір болашақ педагог үшін, біз үшін студенттер үшін негізгі борыш болып табы-
лады. Еліміздің кәсіби педагогикалық білім беру жүйесінде педагогтің тұлға ретінде рухани және адам-
гершілік дамуына бағдарлана отырып, жоғары білікті кадрларды даярлауға ерекше көңіл бөлінеді. 

Өйткені, балаға рухани-адамгершілік құндылықтарды сіңіру үшін мұғалімнің өзі жоғары рухани 
құндылықтардың тасымалдаушысы болуы керек. Сондықтан, мұғалімдік мамандықтың қазіргі қоғам-
дағы мәртебесі туралы айту үшін оның басқа мамандықтарға қарағандағы әлеуметтік құндылығын, 
оның қоғамдағы орны мен рөлін, педагогтің білімі мен біліктілігі мәселелерін тереңірек қарастырған 
жөн. Сонымен қатар, мұғалім мәртебесін көтеретін – мұғалімнің өзі ғана. Кәсіби жақтан жоғары білікті, 
өзінің шығармашылығы мен біліктілігін үнемі көтеріп отыратын жаңашыл, жаңалыққа жақын мұғалім 
ғана қоғамда жоғары мәртебе иесі болып, беделі артатындығы рас. 

Сондай ақ, еліміздегі «Педагог мәртебесі туралы» Заң – бұл мұғалімдердің құқықтарын қорғауға 
бағытталған, олардың негізгі міндеттері мен әлеуметтік кепілдіктерін айқындайтын теңдессіз заңнама-
лық акт. «Педагог мәртебесі туралы» Заң Елбасының 2018 жылғы 5 қазандағы Қазақстан халқына Жол-
дауында айтылған тапсырмасы бойынша әзірленді [6]. Бұдан басқа, осы заңды әзірлеу және қабылдау 
Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың бағдарламалық платформасында көзделген болатын. Педагог қызмет-
керлерге жүктемені төмендету, оларды өзіне тән емес функциялардан қорғау және шамадан тыс есеп-
тілік бөлігінде тікелей тапсырмалар болды. Осы тапсырмалардың барлығы осы Заңда көрініс тапты. 

Даңқты жазушы М.Әуезов Ыбырай туралы: «Сол заманнан бері қарай, біздің кейінгі ұрпағы-
мыздың бәріне де Абай қандай қадірлі болса, Ыбырай да өз орны, өз арналы мұрасымен аса ыстық, 
аса бағалы болды. Олар кейде баяғыдан бері өткен шөл ғасырлардың соңғы дәуіріндегі зор мұна-
радай көрінсе, кейде еңбегі, бағыты бірлікпен айқасып аққан қос өрімдей, шөл өлкені суарып, дән 
бітіріп айқасып ағып келе жатқан қос өзендей танылды» деп жазған. ХІХ ғасырда Торғай топырағында 
дүниеге келіп, қазақ халқының тарихына жарқ етіп енген ағартушы-ұстаз, педагог-энтузиаст, ойшыл, 
жазушы-ғалым Ыбырай Алтынсариннің есімі әліппе ұстаған, оқу-ілім іздеген әрбір қазақ баласына 
таныс. Өз заманының озық ойлы, прогресшіл, интернационалдық көзқарастағы азаматы болды [7]. 

Осылайша, педагогтың 180 жылдығы аясында Ыбырай Алтынсариннің тұлғаның рухани-адам-
гершілік тәрбиесіндегі мұғалімнің рөлі туралы көзқарастарының өзектілігін зерттеу Алтынсариннің 
шығармашылық әлеуетін қайта және жаңа ауқымда бағалауға, оның білімі мен педагогикалық тұтас 
және бірегей жүйесін қазіргі кезеңде және болашақта пайдалануға мүмкіндік береді. 

https://kitap.kz/author/288
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Ғұмырын халық ағарту ісіне, мектеп ашып, кітап бастырып, бала оқытуға арнаған ұлт педагогі 
Ыбырай Алтынсариннің туғанына биыл 180 жыл толады [8]. Талантты ақын, терең ойшыл, қайраткер 
Ыбырай Алтынсаринді қазақ ұлттық педагогикасының іргесін қалаушы деп айтуға толық негіз бар. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАРЫ 
 

Амиртаева М. Н. – бастауыш сынып мұғалімі, «Ахмет Байтұрсынұлы атындағы мектеп – 
гимназиясы» КММ, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы. 
 

Мақалада Қазақстанда білім беру жүйесінің қалыптасуы, Ыбырай Алтынсариннің ағарту 
саласына қосқан үлесі жайлы айтылады. 

Кілт сөздер: Ыбырай Алтынсарин, ұлы ұстаз, мектеп, оқулық, тәрбие, еңбек, тәртіп, 
педагогикалық идея, қабілет. 
 

Білім беру саласындағы өзгерістер, ұлттық ерекшелікті ескеру, даралап, саралап оқыту бүгінгі 
буынның басты мәселесіне айналып отыр. Осы тұрғыдан алғанда, осыдан бір жарым ғасыр бұрын 
қазақ сахарасында мәдениет пен оқу ағартудың туын көтерген, халыққа қажетті бар байлық, бақыт та, 
жақсылық та біліммен келетінін насихаттаған, ғылыми еңбегімен де, мектеп ашу, оқулық жазу, мұғалім 
даярлау сияқты табанды істерімен де үлгі-өнеге көрсеткен Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық 
мұраларының маңызы ерекше. 

Ыбырай Алтынсарин – қазақ даласында білім беру ісімен кәсіпті түрде айналысқан алғашқы 
мамандардың бірі. Ол ХІХ ғасырдың аяғында халықтың рухани дамып, басқалармен терезесі тең бо-
луының негізгі факторы білім екендігіне көзі жетіп, оны іске асыруды ұйымдастыруға белсене аралас-
ты. Ең алдымен, ғалым-педагог халықты дін ықпалынан босатып, ғылыми дүниетанымының қалыпта-
суын жеделдетуді ұсынды. Дүниетанымы кең адам қоршаған орта мен әлеуметтік-мәдени даму кеңіс-
тігінде еркін де батыл қимылдар жасай алады. Сондай-ақ, ғалым-педагог білім беруді ұйымдастыру-
дағы өзінің негізгі принциптерін ұсынды. 

Ыбырай Алтынсариннің ХІХ ғасырдың аяғында өзінің педагогикалық қызметінде ұстанған 
негізгі принциптері ХХІ ғасырдың бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына қосылуға ұмтылыс жасап 
отырған Қазақстанның қазіргі рухани-мәдени дамуында өзінің өзектілігін бірде-бір жоғалтқан жоқ. 
Керісінше, уақыт өткен сайын жаңа мазмұнға ие болып, жаңара, жандана түсуде десек қателеспеспіз. 
Бұл ғылым мен білім дамуындағы сабақтастықты және дәстүр тұрақтылығын дәлелдей түседі. 

Ыбырай Алтынсарин, бізге, ұстаздарға, яғни өз халқының ұрпақтарына сеніп кеткен тарихи 
тұлға. Міне, қазір біз Ыбырай атамыздың педагогикалық көзқарастарының қанша уақыт өтсе де жанда-
нып, осы күнге дейін жүзеге асқанын айқын көріп отырмыз. Ыбырай Алтынсарин мектептегі оқытуды, 
негізінен, ана тілінде жүргізді. Сол кездегі белең алған жаттамалары оқуға қарсы шығып, олардың 
оқыту әдіс-тәсілдерін сынға алды. Зерттеу еңбектерінде, бірінші сатыда тіл-дамыту, екінші сатыда 
әліппе бойынша оқыту, жазу, салыстыра оқыту, сыныптан тыс оқыту сынды жүйе бойынша оқыған 
шәкірттері қысқа мерзімде сауаттанып, тез меңгергендігі айтылады. Орыс тілін оқытуы аударма әдісін 
пайдаланып, екі тілде еркін сөйлеу, ойлау, сөзді үйретуден бастауында екен. 

Білім беру жүйесіндегі бүгінгі жаңаша бетбұрыс кезінде Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық 
идеялары, әдістемесіндегі көтерілген мәселелер өзінің өміршеңдігін танытып отыр. Білім беруді демо-
кратияландыру мен ізгілендіру, оқу мен тәрбиенің бірлігі, білімнің дамытушылық сипаты, оқушыларды 
кәсіптік бағдарлау және де тағы басқа ұстанымдар осыдан бір жарым ғасыр бұрын халыққа қызмет 
еткен Ыбырай шығармаларында көрініс тапқан. Оның педагогикалық көзқарасында ұсынған балаға 
еркіндік беру, жүрек жылуын беруі мұғалім мен оқушы арасындағы ынтымақтастық, оқушы бойынан 
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жақсы қасиеттерді табу тәрізді ұстанымдар білім беруді дамытудың өзекті мәселесіне айналуда. Егер 
балалар берген ақпаратты түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кіналауға тиісті емес, оларға тү-
сіндіре алмай отырған өзін кіналағаны жөн. Олар балалармен сөйлескен кезде ашуланбай, жұмсақ 
сөйлесуі, шыдамдылық көрсетуі керек деген ой-пікір бүгінгі таңда ұстаздардың ең басты мәселесі 
болып отыр. Ыбырай дәстүрі осылайша білім мазмұнын, оқыту әдістерін жетілдіруде кең қанат жайып, 
молыға түсуде. Асыл қазынаға айналған мұралары бүгінгі таңда оқу бағдарламалары мен оқулықтарға 
еніп, 1 сыныптан 11 сыныпқа дейінгі сыныптан тыс жұмыстарда таныстырылып келеді. Бүгінгі таңда 
маңызды мәселеге айналып отырған отансүйгіштікке, халық дәстүрлерін қастерлеуге, салауатты өмір 
сүруге тәрбиелеуге қызмет етіп келеді. 

Ыбырай Алтынсарин мектептегі тәртіпке көп көңіл бөлген. «Тәртіптің шындыққа айналуы тәр-
тіптілік сезімін тудырады» деген екен ұлы ұстаз. Тәртіп ұғымына Ыбырай Алтынсарин терең талдаулар 
жасаған. Ол бірде тәртіп – тәрбие құралы десе, бірде тәртіп – тәрбиенің нәтижесі деген. Ал бұл халық 
педагогикасында «Тәрбие – тәртіптің құлы» деген түсінікке жақын келеді. Сондай-ақ, тәртіп оқушының 
мектеп ережесіне бағына білуі мен шын еркіндіктің табиғи бірлігі дегенді де ұлы ұстаз айтып кеткен. 
Міне, аса көрегендікпен көпшілікке ұсынған осы тұжырымдары қазіргі кезде мұғалімдердің қажетіне 
жарап жүр. Адамның мінез-құлқын қалыптастыруда тәрбие рөлінің ерекшелігіне тоқталып, «Дүниедегі 
жақсы атаулы күннің нұрымен, ананың ақ сүтімен бойымызға дарып, сіңеді» деп тұжырым жасайды. 

Сонымен қатар, еңбекті қадірлеу – ұлы ұстаздың шығармаларының басты тақырыбы. Өсиет, 
өнеге айта отырып, ой саларлықтай салмақ тастайды. Ыбырай Алтынсариннің әңгімелерінің ішіндегі 
ең шоқытығы биік шығармаларының бірі – «Бай баласы мен жарлы баласы». Қазақ қоғамындағы өмір 
шындығын, ауыр тұрмыстың ыстық қазанында пісіп, тағдыр тауқіметін көрген кедей баласының еңбек-
қорлығын баяндайды. Осы шығарманы өткен кездегі басты мақсат Асан мен Үсенге салыстырмалы 
мінездеме бере отырып, кедей баласының сабырлығы мен көрегендігін, еңбекқор, өмірге икемділігін, 
бай баласының шыдамсыздығын жинақтай отырып, жазушының айтайын деген ойын, шығарманың 
идеясын айқын түсіндіре білу үлкен еңбекті талап етеді. «Талаптың пайдасы» деген әңгімесінде 
еңбектенсең, талаптансаң мақсат-мұратыңа жетерсің дей келіп, балаға білім берудегі еңбекке баулу-
дың рөлі өте зор деген ой тастайды. Тәрбиенің қазіргі біз пайдаланып жүрген қай саласын да 
Алтынсарин еңбектерінен табуға болады. 

Баршамызға бастауыш сыныптардан етене таныс, әрі ыстық «Кел, балалар, қылық!» – қазақ 
хрестоматиясының беташар өлеңі. Жазылғанына бір ғасырдан астам уақыт өтсе де жас жеткіншек-
терді білімге, өнерге шақырған бұл өлеңнің маңызы, бір кезде Ыбырай атамыз армандаған өнер-білім 
бар жұртқа деген сөзі – терезесі тең, шаңырағы биік, мәдениеті озық елге айналып отырған бүгінгі за-
манда да еш төмендеген емес, қайта балаларды білім бағына шақыра бермек.  

Ыбырай Алтынсариннің айрықша атап айтар тарихи еңбегінің бірі – қазақ балалар әдебиетінің 
негізін қалауы. Қазақ хрестоматиясына енген алуан жанрдағы шығармалары мұның айқын дәлелі бо-
ла алады. Ыбырай атамыздың әңгімелерінен балалар әдебиетіне қойылатын негізгі талаптардың бар-
лығы да, атап айтқанда, туындының көлемінің шағындығы мен қарапайымдылығы, тілінің таза, түсінік-
ті әрі шұрайлылығы, тәрбиелік мәнінің жоғарылығы, оқиғалардың балалардың жасына сай болуы, ой-
қиялдың шыныға ашылуы толық көрінеді. 

Білім беру сапасын жақсартудың бірден-бір жолы – жаңа педагогикалық технологияларды қол-
дану. Оқушының табиғи дарынын, қабілетін ашу арқылы жас ерекшелігін ескере отырып, сабақ бары-
сында бірнеше технология элементтерін кезекпен тиімді, оқушыны жалықтырмай жүргізуге болады. 
Сабақ – ұстаздың көп еңбектеніп, көп ізденуінен туатын педагогикалық шығарма. Кезінде Ыбырай 
Алтынсарин мұғалімдерге дәл осындай талап қойған болатын. Бұл Ыбырай Алтынсариннің педагоги-
калық идеяларының өміршеңдігін байқатады. Қазіргі оқыту әдістемесінде қолданып жүрген көптеген 
технологиялар бар. Сын тұрғысынан ойлау, деңгейлеп саралап оқыту, проблемалық оқыту, интерак-
тивті, белсенді оқыту және т.б. осылардың қайсысын алсақ та негізінде Ыбырай Алтынсариннің педа-
гогикалық идеялары жатыр деп айтуға болады. 

Қорыта келгенде, ұлыларды заман туғызады деп Гете айтқандай, ағарту саласының ірі қай-
раткері Ы.Алтынсариннің ағартушылық-идеялық шеберлігін заман талабына сай құбылыс деп қарауға 
болады. Әдебиеттік оқуда ғана емес, тіл сабақтарының өзінде халық педагогикасының негізін қалаған 
Ы.Алтынсариннің, А.Байтұрсынұлының мұраларына көмекке жүгінсек, бүгінгі ұрпақ бойынан жоғалтқа-
нымызды табарымыз анық! 
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ӘОЖ 711.7 
 

БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУДАҒЫ АЛТЫНСАРИННІҢ  
ФИЛОСОФИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МҰРАСЫНЫҢ РӨЛІ 

 
Бассир А. М. – Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, №2 жалпы білім беретін мектептің, 

тарих пәні мұғалімі. 
 

Мақалада білім беруді дамытудағы Ы. Алтынсариннің философиялық-педагогикалық мұра-
сының рөлі ашылады. 

Ыбырай Алтынсарин бұған дейін қазақ ақындары қолданған татар және араб-парсы өрнек-
терімен көмкерілген жасанды кітап тілінің орнына қазақ тілінің тазалығы үшін батыл жаңашыл 
ретінде әрекеттері туралы баяндалады. 

Түйінді сөздер: білім беру, Ыбырай Алтынсарин, философия, педагогика, мұра. 
 

Ыбырай Алтынсарин қазақ білімінде ерекше орын алады. Ол ақын, ойшыл, нағыз ұстаз, ғалым 
және өз халқының патриоты ретінде тәрбиелік идеяларды айтып қана қоймай, оларды іс жүзінде 
жүзеге асыра бастады. Орыс-қазақ мектебінде білім алып, Орынбор облыстық әкімшілігінде аудар-
машы болып жұмыс істеді, содан кейін Торғайдағы қазақ балаларына арналған бастауыш мектепте 
мұғалім болды. Алтынсарин ұзақ уақыт мектеп инспекторы бола отырып, қазақ жастары үшін орыс 
мектептерін ашуға ұмтылды. Ол осы мектептерге арналған оқулықтар да жазды. 1879 жылы оның 
«қырғыз оқырманы» және «қырғыз орыс тілін оқыту туралы алғашқы нұсқаулық» жарық көрді. «Оқыр-
манға» жазушы-ағартушының өзінің көптеген әңгімелері мен өлеңдері, сондай-ақ орыс авторларының 
оның қазақ тіліне аударған, қарапайым және түсінікті тілде шығармалары енген. 

Алтынсарин өзінің атақты «Кел, балалар, оқылық», «Өнер-білім бар жұрттар», «Ананың сүюі» 
атты өлеңдерінде жастарды және барлық қазақтарды оқып, жазуды үйренуге шақырды, білім – бұл 
балалардың болашағы ғана емес, сонымен қатар ата-аналар үшін де, бұл аналар мен бүкіл халықтың 
бақыты үшін маңызды. 

Бір Құдайға сиынып,  
Кел, балалар, оқылық 
Оқығанды көнілге,  
Ықыласпен тоқылық! 
Істің болар қайыры,  
Бастасаныз Аллалап.  
Оқымаған жүреді –  
Қараңғыны қармалап.  
Кел, балалар, оқылық  
Оқығанды көңілге –  
Ықыласпен тоқылық! 

«Әке мен бала» және «Жаман жолдас» повестеріне гуманистік идеялар еніп отыр. Еңбек адам 
тіршілігінің негізі ретінде әрекет етеді, тіпті кішігірім жұмыстан жалтарған адам одан да көп нәрсені 
істеуге мәжбүр болады, ал өмірде азды бағалай алмайтын және бағалағысы келмейтін адам барған 
сайын одан да көп қалдыра алады. 

Адам өмірінде оның көптеген істері мен қарым-қатынасында жолдасының, досының алатын 
орны ерекше тұлға ретінде қалыптасуында, сондықтан да жолдасының жақсы не жаман болуының 
маңызы өте зор. Адалдық, шыншылдық, батылдық қасиеттер жақсы досқа ғана тән қасиеттер, тек 
қана осындай дос адам өміріндегі қиын сәттерде тірек болып, күш-қайрат бере алады. 

Ыбырай Алтынсарин қазақ жастары – халықтың болашағы – ғылымды игеруге байыпты 
қарайтын болса, олар көп нәрсеге қол жеткізе алатындығына сенімді. Ыбырай «Білім мен ғылымға ие 
халықтар» поэмасында жастарға жалынды үндеуімен арнайы жүгінеді: 

Молодежь! Мои друзья! 
Зелень свежая полей! 
Сверстников своих догнать 
Постарайтесь поскорей. 
То, что сделать не смогли 
Мы, седые старики, 
Вы теперь должны достичь, 
Вы грядущего ростки! 

Ыбырай Алтынсарин қоғам болашағы жас ұрпақтың қолында екенін анық түсінді. Ол қазақ 
халқын ортағасырлық қараңғылықтан шығаруды армандады және сол арманын жастар жүзеге 
асыратынына кәміл сенді. 

Бауырластықты жырлай отырып, дамуға жету жолында бірлікке шақыра отырып, ағартушы 
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ақын ең алдымен халқының амандығын армандады. Өзінің артында бай өмірлік тәжірибесі бар ақын 
жас буынға жақсы кеңестер береді, мысалы, «Ей, жігіттер!» «Ей, жігіттер!» өлеңі. 

Эй, жігіттер, үлгі алмаңыз, 
Азған елдің ішінен. 
Алыс-алыс қашыңыздар, 
Зияндасты кісіден. 
Жақсыны көзден салмаңыздар, 
Жақсыдан қапы қалмаңыздар. 
Өзі болған ерлердің, 
Аяғынан алмаңыздар. 
Әр елге, әр жұртқа алтын 
Сақа табылмас! 

Ыбырай сипаттамалары шынайы, мәнерлі және терең эмоционалды, өйткені оларды шынайы 
патриоттық мақтаныш сезімі қыздырады. Қазақ әдебиетінде мұндай лирикалық өлеңдер Ы.Алтынса-
ринге дейін ешқашан кездеспегенін атап өту маңызды. Алтынсарин «Көктем» және «Күз» өлеңде-
рінде, шын мәнінде, қазақ поэзиясында алғаш рет өз халқының көшпелі өмірінің жарқын суреттерін 
түсіріп, реалистік пейзаждың керемет мысалдарын келтірді. 

Ы.Алтынсарин ана туралы өлеңдерінде, анаға деген махаббатын көрсеткен. «Ананю сүю», 
«Ана махаббаты». 

Кім сендерді, балалар, сүйе-тұғын, 
Қуанышыңа қуанып, қайғыңа күйе-тұғын? 
Түн ұйқысын төрт бөліп, кірпік қақпай, 
Шешең байғұс дамылсыз жүре-тұғын. 
Кім сендерді, балалар, тербететін, 
Еркелетіп, ойнатып, сергітетін? 
Жалқау болсаң, балалар, жаман болсаң, 
Қамқор анаң көз жасын көлдететін. 
Кім сендерді сағынар шетке кетсең, 
Ғылым іздеп, тез қайтпай, көпке кетсең? 
Ұмытпа, ең кемінде жұлдыз сайын 
Хат жазып тұр, төбесі көкке жетсін. 
Кім сағынар сендерді келгеніңше, 
Құлындарын көзімен көргенінше? 
Сендер қайтып келгенде адам болып, 
Еш арманым болмас дер өле-өлгенше. 

Оның шығармашылығында гуманизммен, басқа халықтарға деген құрметпен сіңірілген шығар-
малар маңызды орын алады. Бұл сезім оның «Өсиет өлеңдер», «Нұсқаулық» поэмасында айқын 
көрінеді: 

«Өсиет өлеңдер» 
Жаратты неше алуан жұрт бір құдайым 
Тең етті бәрімізге күн мен айын. 
Адамның адам біткен баласымыз, 
Қайсың бөлек тудың деп айырайын! 
Бәріміз бір адамның баласымыз, 
Жігіттер, бір-біріңе қарасыңыз! 
Өмір деген бес күндік кетер өтіп, 
Атаң барған орынға барасыңыз! 

Жоғарыда айтылғандай, Ы.Алтынсарин – мұғалім, қазақ тіліндегі алғашқы оқулықтардың авто-
ры. Ол өзінің әдеби-педагогикалық жұмысында алдыңғы қатарлы орыс әдебиеті мен педагогикасының 
тәжірибесінен шығады. Белинскийдің және басқа орыс демократтарының идеялары қазақ тілінде тұң-
ғыш толыққанды оқулық «Қырғыз хрестоматиясы» құрастырудың негізгі принциптерін жасауға көмек-
тесті Алтынсариннің пікірінше, халық поэзиясы баланы жақсы тәрбиелейді. Демек, Алтынсариннің оқу-
педагогикалық эксперименттерінде халық поэзиясына елеулі рөл бөлінеді. Атақты «Қырғыз хрестома-
тиясында» қазақ әндері, мақал-мәтелдер, ертегілер, аңыздар, айтыстар бар. Ш.Уәлихановтан кейін 
Ыбырай Алтынсарин өзінің публицистикалық шығармаларында өз халқының мүддесін қорғайды. Ол 
бүкіл өмірінде ауызша халық шығармашылығының материалдарын талмай жинаған, қазақтың салт-
дәстүрін, тұрмысы мен әдет-ғұрпын зерттеген. Осының бәрін ол жүйелеп, өңдеп, тиісті жалпылама 
жасады. Оның «Орынбор департаменті қазақтарындағы үйлену тойларындағы, жерлеу мен еске алу 
кезіндегі әдет-ғұрып туралы очерктері» еңбегі ғылыми ортада жоғары бағаланды. Бұл жұмыс этногра-
фиялық еңбек ретінде ғана емес, журналистикаға қосқан құнды үлесі ретінде ғылыми және практика-
лық қызығушылық тудырады. Онда қазақ әлеуметтік ой тарихында алғаш рет қазақ әйелдерін әлеу-
меттік және тұрмыстық құлдыққа түсірудің қалыптасқан жүйесі айыпталады. Ыбырай Алтынсариннің 
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журналистік қызметінің дамуына үлкен әсер етті «Орынбор парағы» газеті, оны 1873 жылы жария-
лауды ол алғашқылардың бірі болып қолдады. Бұл газетте Ы.Алтынсариннің ғылыми-танымдық 
сипаттағы мақалалары, жергілікті қазақ халқының өмірінен алынған очерктері жарияланды. 

1879 жылы 2 желтоқсанда «Орынбор листовкасында» Ы.Алтынсариннің «Қырғыз хрестоматия-
сына» алғысөзі жарияланды, онда ол осы кітапқа енген материалдардың қазақ халқының өмірінен 
алынғандығын, бұл кітапты пайдаланбауға арналған деп түсіндірді. Оқулық ретінде ғана емес, соны-
мен қатар жаппай оқуға арналған кітап ретінде. Автор нақты мысалдарды қолдана отырып, орыс педа-
гогикасы жетекшілерінің озық тәжірибесін қарызға ала отырып, халыққа білім беруді дамыту арқылы 
қазақтарды орыс мәдениетімен таныстыру қажеттілігін көрсетті. Ыбырай Алтынсарин мен Н.Ильмин-
скийдің корреспонденциясы үлкен қызығушылық тудырады. Николай Иванович Ильминский, Қазан 
университетінің профессоры, қазақ мұғалімдер семинариясының директоры болған. Дарынды шығыс-
танушы, ол қазақ тілін, этнографиясын, фольклорын зерттеді. 

1862 жылы «Ертарғын» поэмасын жазып, бастырып шығарды. Сонымен бірге Алтынсарин 
Санкт-Петербург және Новороссийск университеттерінің профессоры В.Григорьевпен хат жазысып 
тұрды. Тіл, археология, этнография, тарих туралы көптеген еңбектердің авторы, ол қазақ халқына бі-
лім беруде көп еңбек сіңірді. Ол ресми тілде қолдану бойынша қазақ тілінің «құқығын қалпына келтіру» 
мәселесін көтерді. Ол орыс алфавитін қазақ тіліне енгізу идеясын ұсынды. Алтынсарин Василий Вла-
димирович Катаринскиймен де хат жазысқан. 1875 жылдан өмірінің соңына дейін, яғни 1902 жылға 
дейін Катаринский Орынбор оқу округінде мектептердің учаскелік инспекторы қызметін атқарды. Ката-
ринский бірқатар оқулықтарды құрастырды: «Қазақтарға арналған әліппе», «Орыс тілінің қазақтарға 
арналған практикалық сабақтары», «Орысша-қазақша және қазақша-орысша сөздік». 

Ыбырай Алтынсарин ғылыми және ағартушылық қызметпен қатар көрнекті қоғам қайраткері 
ретінде де танымал. Ол мүмкіндігінше көп адамның Қазақстанда білім алуы үшін барын салды. 1887 
жылы Ыбырай Алтынсарин алғаш Торғайда қазақ қыздарына арналған мектеп ашты. Олардың кәсі-
бінің негізгі тақырыбы қолөнер болды: қолмен тігу, машинкаға тігу, кесте тігу, тоқу, алтын тігу. Бұл 
әйелдер мектебінің ашылуы қазақтарға әсерлі әсер қалдырды. 

Ыбырай Алтынсарин бұған дейін қазақ ақындары қолданған татар және араб-парсы өрнектері-
мен көмкерілген жасанды кітап тілінің орнына қазақ тілінің тазалығы үшін батыл жаңашыл ретінде 
әрекет етті, ол қарапайым, бейнелі, нағыз халық тілінде жазылған. Алтынсарин өз шығармаларында 
метафораларды, аллегорияларды, салыстыруларды кеңінен қолданды. Ол қазақ халқының өмірін 
бейнелейтін қарапайым сөздерді енгізуден қорықпады. 

Біз алғыс білдіретін ұрпақтар тәрбиешіміздің бай мұрасын мақтанышпен қабылдаймыз. Оның 
қазіргі заманғы жағдайдағы халқымыздың тағдырын айқындайтын, мәдениет пен ағартушылықты, 
өзіндік ерекшелік пен тәуелсіздікті көтеретін ұлттық бірлікке, бейбітшілік пен келісім сабақтарына, діни 
төзімділікке шақыруы біздің мемлекетіміздің саясатының жетекші жұлдызына айналды. 
 

Әдебиеттер тізімі 
 

1. Антология педагогической мысли Казахстана. [Текст] // Сост. Калиев С., Аюбай К. 
Алматы, 2012 – 129с. 

2. Кузьменко, О. «Нет, весь я не умру» [Текст] // «Ленинский путь» – 1991. – 20 июня. – С. 1-2. 
3. Каирбеков Г. «Пусть дух его осеняет нас» [Текст] // «Учитель Казахстана» – 1991. – 31 

октября. – С.1. 
4. Омарова, К. Ибрай Алтынсарин о воспитании. [Текст] // «Костанайские новости» – 2001. – 

14 августа. – С.1. 
5. Шаяхметов, А. « Родник, утоляющий жажду» [Текст] // «Ленинский путь» – 1991. – 22 июня. 

– С.4. 
 
 
ӘОЖ 159.9 
 

ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ АГРЕССИЯҒА БЕЙІМДІЛІГІНІҢ  
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ АЛҒЫ ШАРТТАРЫ 

 
Бейсембаева А. – педагогика ғылымдарының магистрі, Ақмола облысы білім басқар-

масының жанындағы «Көкшетау қаласы, жоғары техникалық колледж» МКҚК педагог-психолог. 
Балтабекқызы М. – өзін-өзі тану пәнінің оқытушысы, Ақмола облысы білім басқармасының 

жанындағы «Көкшетау қаласы, жоғары техникалық колледж» МКҚК. 
 

Мақала жас өспірімдердегі агрессиялық тенденциялардың алдын-алу проблемасына 
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«Қазақ мектептері – қазақтарға білім берудің басты құралы ... 
біздің барлық үмітіміз, қазақ халқынын келешегі осы мектептерде. 
Сондықтан мектептерде жақсы білім беретін болсын ... Ғылым мен 
қаруланған, әр нәрсеге дұрыс көзқарасы бар адамдар қазақ 
арасында көбейіп, бүкіл халыққа әсер ете алады». 

Ы. Алтынсарин 

 
Қазіргі өркениет мектеп ортасында дағдарыс құбылыстарын тудырады. Адамгершілікке жат-

пайтын алаңдаушылық, көптеген жасөспірімдерде этикалық моральдық критерийлердің төмендеуі. 
Жасөспірімдер мен балалар арасында нәрестелік тенденциялар күшейе түсуде: Тәуелсіздіктің 
жеткіліксіздігі, әлеуметтік өмірдің тапшы тәжірибесі. Жасөспірім белгілі бір микроәлеуметтік жағдай-
лардың әсерінен қалыптасқан бірқатар белгілермен ерекшеленеді. Сонымен қатар, өсудің психофи-
зиологиялық қиындықтарының элементтері, денсаулығының нашарлығы, көңіл-күйдің күрт ауытқуы, 
психиканың тұрақсыздығы, жыныстық жетілу және т. б. Жасөспірімдердің агрессивті мінез-құлқының 
себептері адамдармен қарым-қатынастың тұрақты ауыр стереотиптерін қалыптастыруға негізделген 
бірқатар психофизиологиялық алғышарттарға ие. Әсіресе жасөспірім кезіндегі қоршаған орта 
жағдайларына бейімделу физикалық және психофизиологиялық қайта құруларға байланысты қиын.  

Жасөспірімдердің психофизиологиялық ерекшеліктері негізінен орталық және эндокриндік 
жүйелердің өзара әрекеттесуінің ерекшелігіне байланысты. Жасөспірімдермен жұмыс істейтін психо-
логтар мен тәрбиешілер атап өткендей, осы жас тобында туындайтын проблемалар негізгі қажеттілік-
терді қанағаттандырумен байланысты іздеулермен немесе қиындықтармен байланысты болуы 
мүмкін: – физиологиялық, физикалық және жыныстық белсенділікпен байланысты; – психологиялық 
қауіпсіздікте, топтастыру реакциясы; – ата – аналардан Тәуелсіздік пен босатуда; – тіркемеде, сәтті-
лікте, өз мүмкіндіктерін тексеруде, өзін-өзі тану мен дамытуда "Мен". Жасөспірім психиатрларына 
келетін болсақ, осы жастағы дәстүрлі сипатқа қосымша, олар көбінесе өзін-өзі бұзатын алкоголизм-
мен, нашақорлықпен, есірткіге тәуелділікпен, өз-өзіне қол жұмсаумен немесе басқаларға қатысты 
агрессивті мінез-құлықпен күресуге мәжбүр. Сонымен қатар, соңғы жылдары мистицизммен, оккуль-
тизммен және тоталитарлық діни секталармен байланысты әлеуметтік ауытқулар көбейіп келеді. 
Жасөспірімдердің агрессиясы ересектердің агрессиясынан әлдеқайда жоғары деп саналады. Көбінесе 
бұл өзін-өзі растау қажеттілігіне байланысты. Мысалы, жасөспірімдер қылмысының статистикасы жыл 
сайын мыңнан астам кісі өлтіруді, бірнеше жүз зорлауды, ондаған мың дене жарақатын және басқа да 
құқық бұзушылықтарды айқын агрессивті субтекстпен есептейді. Сонымен қатар, соңғы 30-да 
кәмелетке толмағандар жасаған агрессивті қылмыстардың өсуі айқын байқалады, дегенмен соңғы 
жылдары жасөспірімдер жасаған құқық бұзушылықтардың жалпы саны азайып келеді. Зерттеу-
шілердің көпшілігі келесі тұжырымдар жасады: жасөспірімдердің агрессиясы жасөспірімдердің ең жа-
қын ортасында (мысалы, мектепте) тамыр алады; ересектер тәуелсіз және олардың мінез-құлқының 
отбасылық және жұмыс қатынастарына тәуелділігі салыстырмалы түрде аз; ең агрессивті-бұл мінез-
құлқын ешкім қадағаламайтын жасөспірімдер, олар өздерін ұстайды (назар аудармайды) және қатаң 
жазаларға ұшырайды; агрессивті мінез-құлық көбінесе жасөспірімнің тікелей ортасымен анықталады: 
достар, мұғалімдер, БАҚ; Балалар құрдастарының мінез-құлқын байқау арқылы агрессивті әрекет ету-
ді үйренеді, өйткені ересектердің мінез-құлқы олар үшін онша маңызды емес; ең агрессивті балалар-
ды өз тобындағы көпшілік қабылдамайды, сондықтан олар агрессивті құрдастарының арасынан дос-
тар табады. Осы негізде айқын қоғамға қарсы мінез-құлқы бар жастар топтары құрылады: бір рет қа-
былданбаған, бірақ күшті, олар бүкіл қоғамға қарсы тұруға дайын. Жасөспірімдер аудиториясымен 
жұмыс жасау кезінде мұғалім мен психолог әрқашан жасөспірімдердегі агрессияның ерекшеліктерін 
ескеруі керек.  

Жасөспірімдердің агрессиясын жеңу бойынша мұғалімнің жұмысы. Көптеген мұғалімдер күн-
делікті жасөспірімдер агрессиясының көріністеріне тап болады. Кейбір мұғалімдер проблеманың бар 
екенін тұтастай немесе олармен жұмыс істеуге тура келетін жасөспірімдер топтарында жоққа шыға-
рады. Жасөспірімдердің агрессиясына қатысты бірнеше қате түсініктер бар: 1. Жасөспірімдердің 
агрессиясы сөзсіз. Агрессия адамға биологиялық объект ретінде тән, бірақ әлеуметтік қолайсыз 
жағдайларда ол мүлдем басқа сипатқа және күрделі формаларға ие болатындығын есте ұстаған жөн, 
сондықтан жасөспірім агрессиясының алдын-алудан бас тарту күлкілі. 2. Жасөспірімдер агрессиясы-
психологиялық патологияның салдары. Бұл әрдайым бола бермейді. Әдетте, жасөспірімдердің агрес-
сиясы психикалық бұзылулардың салдары емес. Зерттеулер көрсеткендей, жасөспірімдердің агрес-
сиясы қоршаған ортаға бейімделудің бұрмаланған реакциясы ретінде ең қауіпті нысандарды (зорлық-
зомбылық, кісі өлтіру, терроризм) қабылдайды. Аномалды бейімделу реакцияларының даму механиз-
мі келесі схема түрінде ұсынылуы мүмкін: психо-травматикалық факторлардың жиынтығы бейімделу 
ресурстарының кернеуі психикалық бейімделу тосқауылының бұзылуы (термин Ю.А. Александровский 
ұсынған) қиындық компенсаторлық механизмдердің "әлеуметтік" – ден "өмірлік, өмірлік" жазықтыққа 
ауысуы аномалды реакция. Бұл олардың агрессивті мінез-құлқын, дамуы бұзылған балалар мен 
мүгедек балаларды, дисфункционалды отбасылардан шыққан балаларды қоздыратын травматикалық 
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фактор. 4. Жасөспірімдер агрессиясының проблемасы – ата-аналардың проблемасы, бұл тәрбиенің 
болмауы. Әрине, егер әр түрлі отбасылар болса, бірақ, әдетте, агрессивті мінез-құлықты қоздыратын 
факторлар жасөспірімдер қауымдастығына қарағанда отбасында аз. Көптеген ата-аналар күнделік-
терде балаларының мектептегі мінез-құлқы туралы жазбаларды оқуға таң қалады, өйткені үйде олар 
ешқашан өзін ұстамайды. 5. Жасөспірімдер агрессиясы-бұқаралық ақпарат құралдарының жаман әсе-
рінің нәтижесі, фильмдер мен кітаптардың агрессивті кейіпкерлеріне еліктеудің салдары. Бұл ішінара 
шындық, бірақ әрдайым ауқымды зерттеулермен расталмайды. Тәжірибе көрсеткендей, мысалы, 
экшн-фильмді көргеннен кейін жасөспірімнің агрессия әрекетін жасау мүмкіндігі құрдастарына қара-
ғанда жоғары, бірақ 2-3 сағаттан кейін агрессияға дайындығы орташа жас көрсеткіштерімен салысты-
рылады. Жасөспірімдер агрессиясының алдын алу міндетін қойған мұғалімдер жоғарыда аталған 
мифтердің тұтқында болмағанын қалаймын. Жасөспірімдер агрессиясы және ата-аналар. Содан кейін 
ата-аналардың көпшілігі жасөспірімдер ортасында агрессия проблемасына тап болады. Олардың ба-
лалары құрбан болған кезде. Егер 31 бала қолайсыз жағдайлардан сәтті аулақ болса немесе барлық 
отбасылардың құрдастарына қарсы агрессивті әрекет етсе, мәселе оның назарында. Жүз ата – ана 
құрдастарына агрессияны көрсеткен кезде балаларының мінез-құлқын жанама түрде мақұлдайды: 
олар қылмыскерге "берілейік" деп кеңес береді, өз құқықтарын қорғайды және "егер сіз киінсеңіз", дис-
функционалды отбасылардан шыққан балаларға сенімсіздік тудырады ("олармен дос болмаңыз, 
олардың алкогольді ата-аналары бар") және жиі ұлтаралық қақтығыс. Агрессивті мінез-құлықты ресми 
түрде айыптай отырып, олар өз баласына табиғи ерекшелік жасайды. Бала жасөспірімге жетіп, рефе-
ренттік топтың табиғи жағдайына енген кезде (ата-аналар мен мұғалімдердің пікірі қазір жасөспірімдер 
ұжымының пікіріне қарағанда аз салмақты болады), олардың отбасы ішіндегі қарым-қатынастарында 
агрессивті мінез-құлықтың бұрыннан қалыптасқан стереотиптерін жаңғыртқан кезде олардың таңқа-
ларлығы үлкен. Бұл жағдайда педагог – психологтың міндеті-ата-аналарға тәлімгер және кеңесші бо-
лу. Алайда, бұл жағдайда педагог-психолог жоғары құзыреттілік пен беделге ие болуы керек. Ата-ана-
ларды мәселенің негізгі аспектілерімен таныстыру керек. Олардың баланың мінез-құлқына қатысты 
алаңдаушылықтары мұғалімнің сауатты психологиялық түсіндірмесін алуы керек. Көп жағдайда ата-
аналармен арнайы семинарлар (айына кемінде бір рет) және жеке кездесулер (кем дегенде айына бір 
рет) өткізу ұсынылады. Көбінесе ата-аналар жиналысы аясында топтық сабақтарды өткізу үшін осы 
мектепте, сыныпта балаларға кеңес беретін мамандарды (дәрігерлер, психологтар) шақыру ұсыныла-
ды. Алайда ата-аналармен жеке әңгімелесуді педагог-психологтың өзі жүргізуі тиіс. Кейбір жағдай-
ларда әңгімені қысқа телефонмен сөйлесуге дейін қысқартуға болады, бірақ бастысы – ата-аналар-
мен үнемі байланыста болу. Ата-аналарды, егер олар өз баласындағы жасөспірім агрессиясының 
шабуылдарын өз бетінше түзете алмаса, онда оларға жеке көмек көрсете алатын немесе бүкіл 
ұжымның өміріне өте тиімді араласатын мамандармен кеңесу керек деп сендіру керек. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ 
ӨМІРЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ 

 
Бектіғұлова Н. – №17 И.Трибуцын атындағы мектеп-гимназиясы, қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі, Тараз қаласы, Меркі ауданы. 
 

Мақалада қазақ даласында ұлттық мектептің қалыптасуына үлес қосқан белгілі тұлға 
Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық қызметі жайында айтылған. Сонымен қатар оның өмірлік 
құндылықтарымен байланысы талқыланған. Заманауи педагогикалық қызметтермен салыстыр-
малы түрде саралану да назаран тыс қалмаған. 

Кілт сөздер: педагог, құндылық, қызмет, тұлға, заманауи, жаңашылдық, қазақ мектебі. 
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Қазіргі таңда бесіктегі баладан бастап, балабақшадағы бүлдіршіннің, мектептегі шәкірттің, жо-

ғары оқу орны қабырғасындағы жастың тәлім-тәрбиесіне, тектілігіне назар аудара отырып, білім беру-

ді бүгінгі дәуірдің басты талабы деп қарау арқылы ғана келешекте қуатты мемлекеттің іргесін да-

мытудың даңғылына жол тартамыз. Ал ұлттық құндылықтардың, халықтық мұралардың білім беру 

процесіне тікелей ықпал етуіне жол ашу – тәлім-тәрбие мен білім беру үдерісінің тиімді пәрменіне 

айналмақ.  

Өйткені, бүгінгі замандағы білімнің басты мақсаты – бәсекеге қабілетті, кәсіби құзыреттілігі жо-

ғары, жаңаша ойлайтын шығармашылықты мамандар даярлау және жасампаз іс әрекетті қалыптасты-

ру [1]. 

Дәл осы мақсатта қазіргі білім беру жүйесінде тарихи тұлғалардың еңбектері, әдіс-тәсілдері 

ескеріліп жүрген жайы бар. Мәселен, ағартушы-педагог Ыбырай Алтынсариннің қазақ мектептерінің 

ашылуы жолында аянбай еңбек еткені және ондағы сапалы жүйені қалыптастыруға күш салғаны бел-

гілі. Оның педагогикалық идеялары әлі күнге дейін маңызын жоғалтпай өмірлік құндылықтармен аста-

сып жатыр. Олай болуының басты себебі – Ыбырай қазақ халқының болашағы үшін қызмет атқарған 

педагог. Жастарды еңбекке баулу, білімге шақыру сынды мақсаттары арқылы ол халықтық құндылық-

тарды да қатар насихаттай білді. Ыбырай – қазақ халқының ұлттық мұраттары мен тәрбие саласында-

ғасырлар бойы жинаған тәжірибесін білім беру саласында негізге алу керек деген ұстанымда болған 

педагог. 

Себебі, Ыбырай халықтық педагогикадан тәлім алды. Сол тәлім легі білім беру дағдысында 

жалғасын тауып, ол ұстаз ретінде сол қасиеттерді шәкірттердің бойына сіңіруге тырысты. Шын мәнін-

де, ұлттық эстетика, тәрбие проблемалары Ыбырайдың шығармаларынан көрініс таппады. Десе де, 

ол оның педагогикалық қызметтерінен көрініс тапты. Жастарды оқу-білімге шақыру, өнер-білімге үндеу 

құрғақ ауыз сөзге емес, арнайы ұстаздық тәсілдерге негізделді. Халқымыздың салт-дәстүрлері мен 

әдет-ғұрыптарымен сабақтас, мазмұндас келген Ыбырай шығармалары өзінің этнографиялық мәнде 

келуімен де ерекшеленеді. Осы фактілерді алдыға тарта отыра, Ыбырайдың педагогикалық қызметі 

өмірлік құндылықтармен тығыз байланыста деген тұжырымға келуге болады. Мәселен, Ыбырай десе 

оның «Кел, балалар, оқылық!» өлеңі ойға оралады. Ол: 

Бір аллаға сыйынып 

Кел, балалар, оқылық, 

Оқығанды көңілге  

Ықыласпен тоқылық, – деген өлең жолдары арқылы жастарды білімге ғана шақырып қойған 

жоқ. Ең әуелі, материалдық игіліктерден бұрын рухани байлыққа адамның талпынуы дұрыс екендігін 

алдыға тарту арқылы сол кезеңде білімге аса мән бермейтін кертартпа көзқарасқа үлкен соққы жаса-

ды. Екіншіден, кез келген істе ниеттің маңыздылығы ерекше рөл атқаратындығын түсіндіруге тырысты. 

Оның бұл өсиеттері хакім Абайдың: «Адам көңілі шын мейірленсе, білім-ғылымның өзі де адамға 

мейірленіп, тезірек қолға түседі. Шала мейір шала байқайды» деген ойымен тікелей ұштасып тұр. 

Абай да отыз екінші қара сөзінде ғылым-білімді үйренбекке талап қылушыларға қатысты ой қозғап, 

өсиетін қалдырғандығы белгілі.  

Ыбырай Алтынсариннің шығармашылығы да педагогикалық қызметімен үндесіп жатыр. Оның 

төл туындыларында тәрбие насихатына ерекше көңіл аударылуы сөзіміздің айқын дәлелі. Педагогтің 

«Талаптың пайдасы» атты әңгімелерінен ғалымның қоғамдық маңызын ашқызы келгендігі байқалады. 

«Шығармаларында оның өнерге деген ықылас – ілтипаты анық байқалады. Өзінің өлеңдері мен әңгі-

мелері арқылы жастарды табиғаттың әсемдігін, адам сезімін қабылдап, түсіне білуге тәрбиелейді, 

оның өлеңдері мен ғибрат әңгімелері жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқытуда күні бүгінге дейін өз маңы-

зын жойған жоқ. Ол аймақта мектептер мен кәсіптік училищелер ашу арқылы жалпы және кәсіптік бі-

лім беру ісінің негізін қалады» [2]. 

Ыбырай Алтынсарин шығармашылығының тақырыбы – еңбек! Оның негізгі себебі – қазақтың 

салт-дәстүрлерін терең зеределеуінде. Жазушы, педагог сол арқылы шәкірттерді еңбекқорлыққа, 

отсансүйгіштікке, адалдыққа шақырды.  

Ыбырай Алтынсарин аса бағалы, бай қор – қазақ фольклорына ерекше назар аударды. Бұл-

дан ұлы ағартушының істеген ісінен, шығармаларынан бала тұрғысынан қалыптастыру мен тәрбие-

леуде қазақ отбасының тәлім аларлық ең жақсы дәстүрлеріне жоғары баға бергендігін көреміз. 

Кім сендерді, балалар тербететін, 

Еркелетіп, ойнатып, сергітетін? 

Жалқауболсаң, балалар, жаман болсаң, 

Қамқор анаң көз жасын көлдететін, – деген, ақын бұл өлең шумақтарынан отбасындағы ата-

ана тәрбиесі мен баланы сүйіп, еркелететіндігін және ата-ана баланың алғашқы табиғи тәрбиешісі, 

балажандық қасиеті мен ерекше мейірімдігін көреміз [3]. 

 
 



32  

 

Ыбырай Алтынсариннің төл туындылары арқылы көздеген негізгі мақсаттары: 

 

оқушыларды 
адамгершілікке 

баулу; 

оқушыларды өнер-білімге шақыру; 

 

Оқушыларды еңбек пен зейінділікке баулу; 

 
 

Еңбек процесінің тәрбиеде ерекше маңызға ие екендігін аңғарған Ыбырай Алтынсарин оны 

педагогикалық қыметтерінде тиімді бағытта пайдалані білді. Сондықтан әңгімесінің идеялары дана 

Абайдың «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» деген қағиданың төңірегінде топтасқан. Мы-

салы, «Бай баласы мен жарлы баласы» атты әңгімесі өмірмен байланысы бар, шынайы шығарма. 

Осы әңгімесінде Ыбырай өз шығармашылығының бүкіл тенденциясын айқын аңғартады. Әңгіме кейіп-

кері Үсен арқылы халықтың еңбекқорлығын көрсетсе, ал Асанның образы оған мүлде қарама-қарсы. 

Айта кетерлігі, Үсеннің образында тек еңексүйгіштік қасиет қана емес, Асанға үнемі көмек қолын созу-

ға дайын тұратын қыры арқылы адамгершілік қасиетін үстемелей түседі. Асан керісінше, дайын дүние-

ге үйреніп қалған, жалқау қасиеттердің сипатын аша түседі. Бұдан өмірлік жағдаяттарды кездестіре 

отырып, мардымды қорытынды шығаруға болады. Екі образ да әлі күнге дейін өмірде кездеседі. Өйт-

кені, адам болмысы – ешқашан да өлмейтін тақырып. Қай дәуірде болмасын адам бойындағы жақсы-

лы-жаманды қасиеттер қалмайды. Ал Ыбырайдың дәл осындай жақсылық пен ізгіліктің насихатшысы-

на айналған мұралары өз өміршеңдігін сақтап қалары анық. Біз педагог-ағартушы, қазақ ғылымы мен 

білімінің, әдебиетінің дамуына өлшеусіз үлес қосқан Ыбырайдың бір ғана әңгімесіне шағын талдау 

жасадық. Соның өзінде оның өмірмен байланысы тайға таңба басқандай айқын. 

Жалпы қорытындылай келе, Ыбырай мұрасы әдебиет әлемінде болсын, педагогикалық қыз-

метте болсын ортақ мақсаттарға жұмылдырылу арқылы өзінің биік бағасын алды. Ол баға уақытпен, 

ғасырмен келгендігі ақиқат. Әлі күнге дейін Ыбырайдың педагогикалық идеяларының білім беру сала-

сында белгілі бір жүйемен ескеріліп, қолданыста болуы – оның адамзатқа ортақ өмірлік құндылықтар-

мен үйлесім тауып отырғандығының белгісі. 

Шын мәнінде, ХХІ ғасырда білім сапасы жалпыға ортақ, рухани-этикалық басымдылық негізінің 

мән құраушылық және шығармашыл, жаңашыл сипатына ие, сонымен қатар ғылыми негізде шынайы 

құрылған, сан қырлы, адамзат пен мемлекеттің мәдени ескерткіштеріне сай негізделген, этномәдени, 

әлеуметтік – кәсіптік және конфессионалды топтардың жан-жақты қажеттіліктерін, сондай-ақ жеке тұл-

ғалардың рухани сұраныстарын қанағаттандыруға бағытталған болуы қажет. Осы бағытта Ыбырай-

дың игілікті ісін ықыласпен қолдап, оны егемен елдің білім беру жүйесінде оқыту мен тәрбиенің озық 

нобайы ретінде жандандырып, инновациялық сипатта әр бере отырып, тиімді қолдану оқыту міндетте-

рінің талабы болған абзал[4]. 
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В настоящей статье впервые приводятся сведения о видовом разнообразии домашних 
пчел вида Apis mellifera Linnaeus, 1758 Костанайского района, а так же освящаются аспекты 
хозяйственного значения данного вида медоносных пчел. Для написания данной работы были 
использованы материалы собственных полевых исследований, анализ коллекционных и литера-
турных данных по распространению видов вида Apis mellifera Linnaeus, 1758. В результате прове-
денных работ выявлено обитание 3 подвидов рода Apis mellifera Linnaeus, 1758 на территории 
Костанайского района.  

Ключевые слова: пчела (Apis mellifera), Apoidea, Костанайский район, Казахстан. 
 

1 Введение. Биологический вид медоносная пчела Apis mellifera Linnaeus, 1758 описан ещё 
Аристотелем в «Истории животных». Медоносная пчела относится к следующим вышестоящим 
таксонам: тип – членистоногие (Arthropoda), класс – насекомые (Insecta), отряд – перепончатокрылые 
(Hymenoptera), семейство – пчелиные (Apidae), род – настоящие пчелы (Apis) [1, 2].  

Из 25 подвидов пчёл только один Apis mellifera mellifera Linnaeus 1758 г, называемый в мире 
темной европейской, а в Казахстане темной лесной, или среднерусской пчелой, имеет огромный 
ареал распространения вдоль всей Северной Евразии, покрытой лесной и лесостепной раститель-
ностью [3]. 

Подвид медоносной пчелы Apis mellifera mellifera уникально адаптирован к экстремально хо-
лодным зимам и болезням долгих зимовок, таким как нозематоз, а также к сбору годового запаса ме-
да в короткий период бурного цветения гречихи в условиях умеренного климата Казахстана [4]. В 
коммерческом пчеловодстве Казахстана на данный момент преобладают интродуцированные в Се-
верную Евразию южные подвиды, такие как Среднерусская Apis mellifera mellifera Linnaeus, 1758, 
Карпатская Apis mellifera carpatica Avetisyan, Gubin, Davidenco, 1966, Краиснкая Apis mellifera carnica 
Pollmann, 1879 [5]. 

Целью данной работы является обобщение имеющихся сведений о медоносной пчеле Apis 
mellifera Linnaeus, 1758 Костанайского района по материалам собственных исследований и литера-
турных данных. 

Список подвидов домашней медоносной пчелы Apis mellifera Linnaeus, 1758 Костанайского 
района приводится впервые.  

2 Материалы и методы. Для сбора материалов применялись общепринятые методы поле-
вых исследований – кошение воздушным энтомологическим сачком, ручной отлов на опыляемых 
растениях и на пасеках (рисунок 1) , обработка коллекций и литературных данных. 
 

 
 

Рисунок 1 – Сборы пчелиных на пасеке Костанайского района. 2021 год. Фото авторов 

 
Работы были проведены в 2021 году Костанайском районе (Костанайская область, Казахстан). 

Всего собрано и обработано 530 экземпляров, среди которых выявлено 3 подвида домашней медо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1758_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
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носной пчелы Apis mellifera Linnaeus, 1758. 
3,4 Результаты и обсуждение. По результатам анализа сборов и литературных данных для 

Костанайского района в список медоносной пчелы Apis mellifera Linnaeus, 1758 нами включено 3 
подвида. 

Ареал медоносной пчелы очень широк: исторически он занимает всю Европу, Африку, Ближ-
ний и Средний Восток и характеризуется значительным варьированием диапазона условий. Послед-
нее обстоятельство обусловило возникновение на всём протяжении ареала медоносной пчелы ряда 
подвидов (географических рас), адаптированных к местным условиям [6], [7]. Каждая порода обяза-
тельно имеет свой ареал – природно-климатическую географическую область расселения, у которой 
есть естественные границы. В настоящее время выделяют 26 подвидов медоносной пчелы [8], [9].  

По результатам анализа полевых сборов и сборов данных при опросе пчеловодов для 
Костанайского района в список домашних пчел вида Apis mellifera нами включено 3 подвида 
(Таблица 1), (Рисунок 2): Среднерусская Apis mellifera mellifera, Карпатская Apis mellifera carpatica 
Avetisyan, Gubin, Davidenco, 1966, Краиснкая Apis mellifera carnica Pollmann, 1879 [10]. 
 

Таблица 1 – Породы пчел, разводимые в Костанайском районе  
и их биологические и этологические характеристики 

 

Порода пчел Описание Особенности Источник сбора 
нектара 

1. Среднерусская 
(темная лесная, сред-
неевропейская, соб-
ственно медоносная) 
(Apis mellifera 
mellifera Linnaeus, 
1758. 
Материал: Костанай-
ский р-н, с.Алтынса-
рино, 4.VII.2021 (1 
экз.). 
 

Пчелы данной породы 
имеют темно-серую 
окраску, без желтых 
полос на стернитах 
брюшка. Средняя мас-
са однодневной пчелы 
– 110 мг, неплодной 
матки – 190, плодной – 
210-220 мг. Характер-
ный признак средне-
русских пчел – корот-
кий хоботок: от 5,8 – 
6,4 мм [10]. 

Характерное отличие 
данной породы пчел –
приспособленность к 
жизни и размножению 
в условиях холодной и 
длительной зимы. 
Среднерусские пчелы 
способны находиться 
без вылета в течение 
5-7 месяцев холодного 
периода года, хорошо 
приспособлены физио-
логически к удержива-
нию до 40 мг экскре-
ментов в задней киш-
ке. Имеют высокую зи-
мостойкость [10]. 

Липа мелколистная 
(Tilia cordata), гречиха 
обыкновенная (Fago-
pyrum esculentum) (Ри-
сунок 4), иван-чай 
(Chamaenеrion 
angustifolium) [10]. 

2. Карпатская (Apis 
mellifera carpatica Aveti-
syan, Gubin, Davidenco, 
1966.  
Материал: Костанай-
ский р-н, с.Озерное, 
9.VIII.2021 (2 экзю). 
(Рисунок 3). 

Пчелы светло-серого 
окраса, имеют широ-
кие пояски опущения 
на верхней стороне 
брюшка. Кончик брюш-
ка у пчел данной по-
роды более острый. 
Длина хоботка – 6,7 
мм, у отдельных осо-
бей – 6,8 мм. Масса 
однодневной рабочей 
пчелы – 110 мг, не-
плодной матки – 185, 
плодной – 205 мг [10]. 

Зимостойкая порода. 
Средняя медовая про-
дуктивность семей со-
ставляет 40,5 кг за 
один сезон [10]. 

Гречиха обыкновенная 
(Fagopyrum esculen-
tum), подсолнечник 
(Helianthus annuus), 
рапс (Brаssica nаpus) 
[10]. 

3. Краинская (Apis 
mellifera carnica Poll-
mann, 1879. 
Материал: Костанай-
ский р-н, с Майколь, 
26.VII.2021 (1 экз.). 

Окрас пчел серый, с 
серебристо-черным 
оттенком, длина хо-
ботка составляет 6,5 – 
6,8 мм. Масса одно-
дневной рабочей пче-
лы 110 мг, неплодной 
матки около 185, плод-
ной – около 205 мг 
[10]. 

Относительно пред-
приимчивы в отыска-
нии источников корма 
[10]. 

Гречиха обыкновенная 
(Fagopyrum esculen-
tum), подсолнечник 
(Helianthus annuus), 
рапс (Brаssica nаpus), 
донник лекарственный 
(Melilоtus officinаlis) 
[10]. 
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Рисунок 2 – Встречаемость пород домашних пчел на пасеках Костанайского района 

 

 
 

Рисунок 3 – Карпатская порода медоносной пчелы 
(Apis mellifera carpatica Avetisyan, Gubin, Davidenco, 1966). 2021 год. Фото авторов 

 

 
 

Рисунок 4– Гречишное поле, Костанайский район. 2021. Фото авторов 
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С древних времен люди разводят медоносных пчел для получения продуктов пчеловодства, 
основным из которых является мед. В Костанайском районе пчеловодство развито слабо и в основ-
ном состоит из пчеловодов «любителей», но есть и модельные хозяйства, количество улей в которых 
превышает 10-12 (Рисунок 5), (Таблица 2). 
 

 
 

Рисунок 5 – Пасека, Костанайский район, село Озерное. 2021 год. Фото авторов. 

 
 

Таблица 2 – Пасеки Костанайского района, сборы меда в период 2019-2021 г. 
 

Пасека Порода 
разводимых 

пчел 

Количество 
улей в 

хозяйстве 

Сборы меда 
весна – лето 2019 

Сборы меда 
весна – лето 

2020 

Сборы меда 
весна – лето 

2021 

Пасека №1 Карпатская 7 Май – июнь: 8 – 9 
кг с одного улья. 
Июль – август 11 
– 12 кг с одного 
улья.  
В среднем за год 
280 кг меда.  

Май – июнь: 7,5 
– 8,5 кг с одного 
улья. 
Июль – август 
10,5 – 11,5 кг с 
одного улья. 
В среднем за год 
265–266 кг меда.  

Май – июнь: 7 – 
8 кг с одного 
улья.  
Июль – август: 
10 – 11 кг с 
одного улья.  
В среднем за год 
252–253 кг меда.  

Пасека №2 Карпатская 9 Май – июнь: 7 – 8 
кг с одного улья. 
Июль – август 11 
– 12 кг с одного 
улья.  
В среднем за год 
342 кг меда. 

Май – июнь: 7 – 
8 кг с одного 
улья. 
Июль – август 10 
– 11 кг с одного 
улья.  
В среднем за год 
324 кг меда. 

Май – июнь: 7 – 
8 кг с одного 
улья. 
Июль – август 
9,5 – 10,5 кг с 
одного улья.  
В среднем за год 
315 кг меда. 

Пасека №3 Карпатская 6 Май – июнь: 8 – 9 
кг с одного улья. 
Июль – август 11 
– 12 кг с одного 
улья.  
В среднем за год 
240 кг меда. 

Май – июнь: 7,5 
– 8,5 кг с одного 
улья. 
Июль – август 
10,5 – 11,5 кг с 
одного улья.  
В среднем за год 
228 кг меда. 

Май – июнь: 7 – 
8 кг с одного 
улья. 
Июль – август 10 
– 11 кг с одного 
улья.  
В среднем за год 
216 кг меда. 
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Пасека №4 Карпатская 18 Май – июнь: 8 – 9 
кг с одного улья. 
Июль – август 12 
– 13 кг с одного 
улья.  
В среднем за год 
756 кг меда. 

Май – июнь: 8 – 
9 кг с одного 
улья. 
Июль – август 11 
– 12 кг с одного 
улья.  
В среднем за год 
720 кг меда. 

Май – июнь: 8 – 
9 кг с одного 
улья. 
Июль – август 10 
– 11 кг с одного 
улья.  
В среднем за год 
684 кг меда. 

Пасека №5 Краинская 8 Май – июнь: 7 – 8 
кг с одного улья. 
Июль – август 10 
– 11 кг с одного 
улья.  
В среднем за год 
288 кг меда. 

Май – июнь: 7 – 
8 кг с одного 
улья. 
Июль – август 
9,5 – 10 кг с 
одного улья.  
В среднем за год 
280 кг меда. 

Май – июнь: 7 – 
8 кг с одного 
улья. 
Июль – август 9 
– 10 кг с одного 
улья.  
В среднем за год 
272 кг меда. 

Пасека №6 Карпатская 14 Май – июнь: 8 – 9 
кг с одного улья. 
Июль – август 11 
– 12 кг с одного 
улья.  
В среднем за год 
560 кг меда. 

Май – июнь: 7,5 
– 8,5 кг с одного 
улья. 
Июль – август 
10,5 – 11,5 кг с 
одного улья. 
В среднем за год 
532 кг меда. 

Май – июнь: 7 – 
8 кг с одного 
улья.  
Июль – август: 
10 – 11 кг с 
одного улья.  
В среднем за год 
504 кг меда. 

Пасека №7 Карпатская 15 Май – июнь: 7 – 8 
кг с одного улья. 
Июль – август 11 
– 12 кг с одного 
улья.  
В среднем за год 
570 кг меда. 

Май – июнь: 7 – 
8 кг с одного 
улья. 
Июль – август 
10,5 – 11,5 кг с 
одного улья.  
В среднем за год 
555 кг меда. 

Май – июнь: 7 – 
8 кг с одного 
улья. 
Июль – август 10 
– 11 кг с одного 
улья.  
В среднем за год 
540 кг меда. 

Пасека №8 Среднерусс
кая 

7 Май – июнь: 7 – 8 
кг с одного улья. 
Июль – август 10 
– 11 кг с одного 
улья.  
В среднем за год 
252 кг меда. 

Май – июнь: 7 – 
8 кг с одного 
улья. 
Июль – август 
9,5 – 10,5 кг с 
одного улья.  
В среднем за год 
245 кг меда 

Май – июнь: 7 – 
8 кг с одного 
улья. 
Июль – август 9 
– 10 кг с одного 
улья.  
В среднем за год 
238 кг меда 

Пасека №9 Карпатская 7 Май – июнь: 8 – 9 
кг с одного улья. 
Июль – август 11 
– 12 кг с одного 
улья.  
В среднем за год 
280 кг меда. 

Май – июнь: 7,5 
– 8,5 кг с одного 
улья. 
Июль – август 
10,5 – 11,5 кг с 
одного улья. 
В среднем за год 
265–266 кг меда. 

Май – июнь: 7 – 
8 кг с одного 
улья.  
Июль – август: 
10 – 11 кг с 
одного улья.  
В среднем за год 
252–253 кг меда. 

 
В настоящее время в районе наблюдается кризис пчеловодства, связанный с сокращением 

численности полей с медоносными растениями. В среднем их количество в период с 2019 по 2021 год 
сократилось на 20%. Так же уменьшение количества сборов меда ежегодно сокращается в связи с 
изменением климатических условий. Так в 2019 году среднемесячная температура в июле 
составляла +20.4 С, в июле 2020 +20,8 С, в июле 2021 +21,2 С. Так же сокращение собираемого на 
пасеках меда связано с увеличением применения пестицидов при возделывании энтомофильных 
культур, опыляемых медоносными пчелами (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Количественное соотношение сборов меда на примере пасеки №2,  
пасеки №4, пасеки №6 и пасеки №7 за период 2019-2021 г. 

 
Таким образом в период с 2019 по 2021 гг. количество получаемого с пасеки №2 меда сокра-

тилось на 5,3% (18 кг), пасеки №4 на 9,5% (72 кг), пасеки №6 на 10% (56 кг), пасеки №7 на 5,3% (30 
кг).  

5 Выводы. В фауне домашних медоносных пчел Apis mellifera Linnaeus, 1758 Костанайского 
района к настоящему времени зарегистрировано 3 подвида: Среднерусская Apis mellifera mellifera 
Linnaeus 1758 г, Карпатская Apis mellifera carpatica Avetisyan, Gubin, Davidenco, 1966, Краиснкая Apis 
mellifera carnica Pollmann, 1879. Данный вид пчел играет большую роль в хозяйственном зна-
чении, в частности в ппчеловодстве. Однако в период с 2019 по 2021 гг. количество получаемого с 
пасек Костанайского района меда сократилось в среднем на 7-8%, что говорит о том, что в настоящее 
время в районе наблюдается кризис пчеловодства, связанный с сокращением численности полей с 
медоносными растениями. 
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В статье раскрываются некоторые факты из биографии великого просветителя казах-
ского народа, великого педагога – новатора, ученого, поэта и прозаика – Ибрая Алтынсарина. 
Представлен краткий анализ его произведений. Предложены возможные библиотечные формы, 
применяемые для успешной работы в проведении массовых мероприятий по пропаганде творче-
ства И. Алтынсарина, по организации мероприятий совместно с учреждениями образования. Пока-
зан анализ социологического исследования для студентов по жизни и творчеству И.Алтынсарина. 

Ключевые слова: просветитель, педагог, поэт. 
 

«Для Отчизны не жаль и жизни» – говорят в народе. Испокон веков люди уважали тех, кто 
отдавал свою жизнь Родине, не словами, но делом доказывал любовь к своему народу и родной 
земле. В 2021 году исполняется 180 лет со дня рождения Ибрая Алтынсарина. 

В современном Казахстане чтят память об Ибрае Алтынсарине. Великий просветитель казах-
ского народа, великий педагог – новатор, ученый, поэт и прозаик внес неоценимый вклад в развитие 
Казахстана. 

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев в своей книге «В 
потоке истории» пишет: «Ибрай Алтынсарин – первый апостол народного просвещения Казахстана» 
[1, с. 290].  

Ибрай Алтынсарин родился в Аракарагайской волости, Николаевского уезда, Тургайской, ны-
не Костанайской области 1 ноября 1841 года. Учился Ибрай блестяще и по окончании училища остал-
ся в Оренбурге сначала писарем у своего деда, а потом младшим толмачом у начальника Орен-
бургского областного правления. 

С 1879 года и до смерти он был инспектором школ Тургайской области. Отныне его жизнь про-
ходила в поисках средств на всё новые и новые школы и училища, и он не уставал доказывать 
начальству, что не надо экономить на образовании. Он открывал не только обычные школы. Какой 
диковиной в степи была первая школа для казахских девочек или сельскохозяйственная школа в 
Кустанае, которой Алтынсарин завещал землю, принадлежавшую лично ему. Он открыл и первую 
учительскую школу. Все это было непросто, так как инспектор Алтынсарин постоянно сталкивался с 
противодействием местной администрации, которая не только не помогала ему, но урезала средства, 
а то и вовсе норовила отобрать и помещение, и инвентарь. А при создании новых школ нужны были 
не только здания, мебель, кадры, но и новые учебники. 

Выдающаяся историческая заслуга Алтынсарина заключается в том, что по его инициативе и при 
самом непосредственном участии была создана в Казахстане сеть народных светских школ [2, с.20]. 

Когда листаешь собрание сочинений Алтынсарина, обращаешь внимание на разнообразие 
его интересов. Ибрай Алтынсарин был не только поэтом – просветителем, но и одним из родоначаль-
ников казахской художественной прозы [3]. Тут и этнографические статьи, и стихи, и басни. Об Алтын-
сарине говорят как о писателе, но писательство не было для него самоцелью, многие его произведе-
ния были предназначены для первой хрестоматии для казахских школ, он хотел, чтоб дети, начиная 
учебу, читали о той жизни, которую они хорошо знали. Поэтому в первом разделе хрестоматии собра-
ны коротенькие рассказы из казахского быта, воспитывающие трудолюбие, смелость, находчивость. 
Поставив цель – создать первую литературную хрестоматию на казахском языке, И. Алтынсарин 
взялся написать ее, ибо до него никто из казахских поэтов (акынов) не писал ни таких стихотворений, 
ни таких басен, ни таких коротеньких рассказов, которые требовались для общеобразовательной 
книги, как указывается в предисловии к «Киргизкой хрестоматии» 1879 [4, с.183]. 

Чтобы дети знали свой фольклор, Алтынсарин собирал пословицы, сказки и загадки казах-
ского народа. 

Немало наставлений оставлено для нас великим учителем и поэтом. Воспевая братство, при-
зывая к единству, поэт-просветитель мечтал о благополучии своего народа. Имея за плечами бога-
тый жизненный опыт, поэт дает подрастающему поколению несколько добрых советов: 

Не берите пример, джигиты, с нехороших людей и злых, 
Отходите от них подальше, в стороне держитесь от них. 
Не мешайте тому, кто славу по достоинству завоевал, 
Кто на ваших глазах почетным, уважаемым всеми стал [5, с.62.]. 

Замечательным художником родной природы показывает себя И. Алтынсарин в своих поэти-
ческих произведениях. В стихотворениях «Весна», «Лето», «Река» он описывает природу Казахстана 
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во всем разнообразии ее красок, с той непосредственностью и глубиной, которые доступны только 
талантливому мастеру. 

С громом с гор низвергаясь в глубокий провал, 
Огибая последние выступы скал, 
Затихает река – и в долине блестит 
Гладь ее как поверхность спокойных зеркал. 
Сердце радо реке. От объятий ее 
Хворь оставит недужное тело твое. 
Скот, измученный зноем, в прохладной воде 
Отдыхая, находит блаженство свое [6,с.140]. 

Ибрая Алтынсарина неизменно восхищала любовь и преданность Отчизне. В стихах он при-
зывал молодежь трудиться на благо родины, постигать науки и становиться великими мастерами. 

В последние годы Ибрай Алтынсарин построил деревянный дом под железной крышей в трех 
километрах от Кустаная на излучине реки Тобол. Там работал и жил до смерти. Скончался он 17 мая 
1889 года и похоронен недалеко от своего дома на берегу реки Тобол, рядом с могилой своего отца.  

В октябре 1991 года к 150-летию со дня рождения выдающегося педагога-просветителя в го-
роде Костанае был открыт областной мемориальный музей И. Алтынсарина. Это красивое, в восточ-
ном стиле здание расположено рядом с памятником Ибрая Алтынсарина и школой – интернатом им. 
И. Алтынсарина для одаренных детей, основанной им в 1884 году. 

Бронзовый бюст Ибрая Алтынсаринанаходится на территории Рудненского социально-гумани-
тарного колледжа с 1987 года и имеет большое общественное и историческое значение. Когда-то он 
был приобретен в Отделе культуры Кустанайского облисполкома бывшим директором Мендыгарин-
ского педучилища и установлен в п. Боровское, потом был переезд в г.Рудный [7, с.9]. 

Память о великом просветителе хранят не только стены мемориального музея, прославляют 
памятники, но и с благодарностью почитают родственники, потомки Ибрая Алтынсарина.В нашем го-
роде Рудном живет внучатая племянница Ибрая Алтынсарина – Рахимбаева Гульсум Тельгараевна, 
которая тоже ведет педагогическую деятельность, руководит средней школой № 18.  

В библиотеках Рудненской ЦБС в соответствии с комплексным планом мероприятий по про-
движению творчества великого казахского просветителя И. Алтынсарина, и посвященных 180-летию 
со дня его рождения, состоялись онлайн и офлайн мероприятия, целью которых,несомненно, стало – 
знакомство с жизнью и творчеством И. Алтынсарина, обобщение знаний о нём; развитие художест-
венного вкуса и эстетических представлений на основе классической литературы; воспитание казах-
станского патриотизма, стремления к знаниям. 

Дискуссия «Образ, личность, стиль: современный учитель об Ибрае Алтынсарине» по 
краеведческой статье (автор С. Оспанов, профессор Костанайского ГПИ), подготовленная модельной 
библиотекой – филиалом № 11, адресована как юным читателям, так и взрослой аудитории, в част-
ности педагогам школ и других учебных заведений. 

В рамках собственного краеведческого проекта «От истоков к будущему» и рамках Государст-
венной программы «Рухани жаңғыру» библиотека представила объекты общенационального и регио-
нального значения, связанные с именем выдающегося казахского просветителя Ибрая Алтынсарина: 
мавзолей Ибрая Алтынсарина и «Колодец Омара»: место рождения Ибрая Алтынсарина. Краевед-
ческое бюро «По сакральным местам Костанайской области» дает краткую справку о богатом 
наследии Ибрая Алтынсарина. 

Библиотека – филиал № 6 продемонстрировала видеобеседу «Бесценный дар потомкам 
оставляя», к которой ставила перед собой цель – повышение интереса к творчеству И. Алтынсарина, 
формирование чувства национальной гордости и самосознания. Пользователи знакомятся с биогра-
фией И. Алтынсарина, с его творчеством, имеют возможность услышать стихотворение «Давайте, 
дети, учиться», увидеть отрывки из телефильма «Ыбырай Алтынсарин» и кадры из передачи «Тайны 
и судьбы великих казахов. Ыбырай Алтынсарин».  

Электронное методическое пособие «Ибрай Алтынсарин: великий просветитель и наставник» 
было подготовлено Центральной городской библиотекой в рамках спецпроекта «Великие имена Ве-
ликой степи». Пользователь может познакомиться с биографией и деятельностью нашего известного 
земляка. Здесь же представлена книга Ибрая Алтынсарина «Өнер-білім бар жұрттар», которая в 
числе других, вошла в 30-ку произведений, рекомендованных для прочтения в 2021 году, в рамках 
республиканской акции «Одна страна – одна книга». 

Совместно с Рудненским социально-гуманитарным колледжем им. И. Алтынсарина библио-
тека – филиал № 8 провела литературную гостиную «Наследие великого учителя», где говорили о 
творчестве Ибрая, о его работе с детьми, о просветительской деятельности педагога-новатора. 
Особое внимание уделено титанической работе Алтынсарина по открытию новых школ, в которых 
имели возможность учиться дети бедняков. Сегодня без преувеличения можно сказать, что Ибрай 
Алтынсарин стоял у истоков национального образования. 

Социологическое исследование «Что я знаю об И. Алтынсарине?» в онлайн формате среди 
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170 респондентов – студентов колледжа показало их отличные знания о Первом учителе Казахстана.  
Оказалось, что студенты прекрасно знакомы с биографией И. Алтынсарина и монументальны-

ми объектами о нём. Так, на вопрос «Какие памятники Ибраю Алтынсарину вам известны? И где они 
находятся?» были названы и даже описаны памятники, улицы и учреждения, носящие имя И. 
Алтынсарина. 

Интересны полные развернутые ответы на вопрос «Чем, на ваш взгляд, помогли труды И. 
Алтынсарина казахским детям и чему научили?». Среди ответов были такие: «эти труды помогли казах-
ским детям быстро освоить русский язык, уважать свой народ, научили их трудолюбию, воспитали в них 
высокие нравственные качества». Такие ответы говорят о понимании студентами, будущими учите-
лями, роли И. Алтынсарина в истории просвещения, о том, что его мечта о подготовке будущего по-
коления для служения народу не утратила своей актуальности и имеет большое значение и в наши дни. 

Были названы известные и менее известные произведения И. Алтынсарина, а так же произве-
дения русских поэтов, переведенных И. Алтынсариным на казахский язык.  

По результатам исследования стало видно, что наша молодежь в возрасте от 16 до 21 года 
хорошо знакома с жизнедеятельностью И. Алтынсарина и готова делиться своими знаниями.  

Мы вправе гордиться тем, что наш край дал миру таких замечательных людей, внесших до-
стойный вклад в становление образования в Казахстане, в казахскую национальную литературу ив 
дело приобщения казахов к передовой, демократической культуре. Многосторонняя деятельность 
Ибрая Алтынсарина способствовала экономическому, культурному и духовному развитию всего ка-
захского народа. В его творчестве отразился дух времени, события из истории казахской обществен-
ной жизни, оставившие неизгладимый след в памяти потомков. Он является выдающимся педагогом, 
писателем и общественным деятелем. 

Жизнь Ибрая Алтынсарина пример на все времена. Его имя всегда будет символом просве-
щения, образования и служения своему народу. 

Мы должны гордиться нашими великими земляками и передавать память о них будущим поко-
лениям. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН –ҰЛЫ ДАЛА АҒАРТУШЫСЫ 
 

Дауренбекова К. Р. – қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі, «Қостанай облысы әкімдігінің Білім 
басқармасы» ММ, Денисов ауданы білім бөлімінің «Фрунзе жалпы білім беретін мектебі» КММ, 
Денисов ауданы. 
 

Ыбырай Алтынсарин – қазақ балаларының білім алуына көп еңбек сіңірген, қазақ қыздарына 
арнап мектеп пен интернаттарды ашуды алғаш қолға алған біртуар тұлға. Көптеген өлеңдер мен 
әңгімелер, дидактикалық материалдар жазып қазақ педагогикасының негізін қалаған. Ыбырайдың 
мол тәрбиелік мәні бар мұрасы әлі де өзекті, яғнибұл Алтынсариннің педагогикалық идеяларының 
бүгінгі білім беру жүйесімен сабақтастығын көрсетеді. 

Кілт сөздер: ағартушы, педагог, Ыбырай Алтынсарин, мектеп, педагогикалық идеялар, 
сауатсыздық, қазақ балалары. 
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Кез келген халық өзінің саясаттанушы, қоғам қайраткері, ақын және жазушыларымен мақтана 
алады. Қазақстан тарихына Ыбырай есімі қазақ ағарту ісінің көрнекті өкілі, педагог, мектепте білім бе-
ру саласының қоғам қайраткері ретінде кірді. Қазіргі Қазақстанда бүкіл саналы өмірін сауатсыздықты 
жоюға арнаған, қазақ халқын орыс және әлем мәдениетіне тануға шақырған Ыбырайды ерекше 
құрмет тұтады. 

Биыл қазақ халқының аса көрнекті ағартушы – педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, 
аудармашы, қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл толады. Ыбырай Алтынсарин 
– қазақ халқының ағартушылық тарихында үлкен із қалдырған.Ол балалар әдебиетінің негізін қа-
лаушы. Оны Қазақстанда педагогика ғылымының, білім беру жүйесінің құрылуының негізін қалаушы 
деп те атайды. 

Қазақстанның солтүстік батыс өңіріне тиесілі Қостанай облысының Тобыл өзенінің жанында 
Қостанай қаласының әкімшілік орталығынан бірнеше шақырым аралықта бір кесене көзге түседі. Бұл 
жерде қазақ даласының алғашқы мектеп ұстазы – Ыбырай Алтынсарин жерленген. Он тоғызыншы ға-
сырдың ортасына дейін бұл жерлерде мектеп болмаған еді, білім орталығы болып мешіт ішінен 
ашылған медересе есептелді. Бұрын медреселерде Құранды оқыта отырып, оқуға, жазуға, араб тілін 
үйрететін, бірақ бұндай білім алуға тек ауқатты отбасы балаларының ғана мүмкіншілігі болатын. Ыбы-
рай Алтынсарин алғаш қазақ даласында мектеп ашып, жаңашылдық енгізді. Оның арқасында халық 
арасынан шыққан қарапайым отбасыларының балаларына білім алу мүмкін бола бастады. Заманауи 
Орынбор қаласы ХІХ ғасырдың ортасында тірек пункті етіп құрылды. Ол оңтүстік шығысында Ресей 
империясымен шекаралас болатын. Осыдан 170 жылдай бұрын 1850 жылдың тамыз айында Орын-
бордың ең басты көшелерінің бірі, қазір Советская деп аталатын көшеде дала балаларына білім бере-
тін ең алғаш мектеп пайда болды. Мектепке дала ақсүйектерінің балаларын 8 жастан қабылдады. 
Мектепте орыс, татар тілдерін, құран үйренумен бірге, есеп, география, геометрия, сызу пәндері де, 
тіпті заңтану пәні де оқытылды. Онда басшы бола алатын мамандарды да дайындады. Яғни, 
мемлекетке білімді басшы керек екендігі сол кезде ақ белгілі болатын. Бірақ патша әкімшілігі басшыны 
сырттай жергілікті халық арасынан, орыс тілінде іс жүргізе алатын, патша тәртібіне көнетін тілші, 
аудармашы бола алаты адамдар дайындауға бұрмалап, Алтынсариннің бастамасына қарсылық біл-
дірді, іштей екінші жағынан Ыбырайдың жаңашылдығына қарсы шығып, қазақ балаларын солдаттық 
қызметке дайындап жатыр деп Ыбырай саясатын бұрмалауға тырысты. Ал Ыбырай болса қазақ бала-
ларына білім беріп, олардың өз халқына пайдасы тисін деп алған бетінен қайтпай тырмысты. Ыбы-
райдың бір еңбегі 1864 жылы халық мектебінің ашылуы еді. Ыбырай Алтынсариннің тағы бір еңбегі өз 
тілімізде оқулықтың жазылуы. 

Ұлт ұстазы біздің тарихымызда өшпес із қалдырды. Оның арманы – халықтың гүлденген бола-
шағына нық сеніммен қарайтын білімді жастар болды.Ыбырай Алтынсариннің өмірі туралы көп жазы-
лды. Біз Ыбырай Алтынсариннің өмірімен, шығармашылығымен мектеп оқулығынан таныстық. Ыбы-
рай Алтынсарин жылы Қостанай облысы, Қостанай ауданында туған. Әкесі Алтынсары ерте қайтыс 
болып, атасы Балғожа бидің қолында тәрбиеленеді. Атақты әрі беделі зор Балғожа би немересінің 
оқуына көп көңіл бөлген. Отбасы ауқатты болғандықтан, Ыбырайдың білім алуына жақсы мүмкіндік 
болды. Бірақ Балғожа атасы Ыбырайды білім алып, ел басқару ісіне араласқанын қалады. Содан да 
болар, Орынборда ашылған орыс қазақ мектебіне қабылданған қазақ балаларының бірі Ыбырай 
болатын. Орынборда Ыбырай белгілі шығыстанушы ғалым В.В. Григорьевпен жақын танысады. В.В. 
Григорьев Ыбырайға өзінің кітапханасымен пайдалануға Жасынан зерек Ыбырай білімге өте құштар 
болды. Ыбырай көп оқыды. Ресей мемлекетінің атақты орыс жазушыларының, дүние жүзі ағартушы 
педагогтарының шығармаларымен танысып, білімін толықтыра жүріп, Ыбырай өз халқына қызмет 
етуді ойлай бастайды. Сөйтіп Ыбырай бала оқыту жұмысын қолға ала бастайды. Сол кездегі халық 
арасындағы теңсіздікті көріп, қарапайым қазақ халқын қорғап, тек оқу, қазақ балаларының көзін ашу 
табысқы жетелейді деп түсініп, қазақ балалары үшін мектеп ашу ісін қолға алады.1879 – 1883 жылдар 
арасында қазақ балаларына арнап мектептер ашыла бастады. Ал 1887 жылы тұңғыш қазақ қыздары-
на арналған мектеп ашылды. Әрине, мектеп ашу жұмысында көптеген қиыншылықтар кездесті: сауат-
ты мұғалімдер, қазақ тілінде жазылған оқулықтар кемде-кем, жоқ десе де болатын. Міне осылайша 
басқа да қызметтерде істеп жүріп, қазақ тілінде кітап жазу ісін қолға алып, Ыбырай «Қазақ хрестома-
тиясы» кітабын Орынборда басып шығарады. Бұл кітапқа балаларға арналған өлеңдер, әңгімелер 
енгізілді. Сондай өлеңдердің бірі жазушының «Кел, балалар, оқылық!»[1] өлеңі. Жазушының өлеңін 
оқи отырып, әр жолдарынан қазіргі уақытта да Ыбырай өлеңінің өзектілігін көремін. Өлеңде қазақ ба-
лаларын оқуға, білім алуға шақырды. Ғылыммен айналысуға, өнер үйренуге бағыттады. 

Кел, балалар, оқылық, 
Оқығанды көңілге, 
Ықыласпен тоқылық. 
Істің болар қайыры 
Бастасаңыз Аллалап. 
Оқымаған жүреді 
Қараңғыны қармалап. 
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Білімі бар бала жетістікке жетеді деп, өлең жолдарын қайталап отырады. 
Оқысаңыз, балалар, 
Шамнан шырақ жағылар, 
Тілегенің алдыңнан 
Іздемей-ақ табылар. 
Білім болса алдыңнан бар мүмкіндік ашылатынына сендіреді 
...Мал дәулеттің байлығы, 
Бір жұтасаң жоқ болар, 
Оқымыстың байлығы, 
Күннен- күнге көп болар, 
Еш жұтамақ жоқ болар. 
Мал, дүние ол да бітеді, ал білім ешқашан сарқылмайды дей келе, 
....Сиса көйлек үстіңде 
Тоқуменен табылған. 
Сауысқанның тамағы 
Шоқуменен табылған. 
Өнер-білім бәрі де 
Оқуменен табылған. 
Ең басты байлық білім екеніне тоқталып, білім алу үшін де көп еңбектену керектігін айтады.  
Қазір әлем тез өзгеріп жатыр. Еліміздің болашағын ойлаған әр азамат алға қарыштап нық 

қадам басу керек.Соған байланысты, бүгінде жас ұрпаққа әлемдік стандартқа сай білім беру – қазіргі 
уақытта, респуликамыздағы басты мәселелердің бірі болып табылады. Осыған орай, білім беру 
саласында ұлттық ерекшеліктерімізді, қол жеткізген табыстарымызды ескере отырып, әлемдік тәжіри-
бені саралай отырып, оқыту мен тәрбиелеуді жаңаша ұйымдастыру жұмысы жүргізіліп жатыр. Қазіргі 
қоғам сұранысы – жылдам дамып жатқан ортаға тез бейімделетін, алған білімін қоғам үшін пайда-
ланатын, шығармашыл, ізденімпаз, құзіретті тұлға қалыптастыру. Біздің қоғамымыздың болашағы –
жас тұлғаға бағыт беретін ұстаз қандай болуы керек, нені оқытуы керек? Оны әу баста-ақ даеа ұстазы-
мыз дәлелдеп берген еді. Ол өз заманының жаңашыл педагогы болды, шығармашылық тұрғыдан өте 
ізденімпаз болатын. Қазіргі білім беру саласындағы басты талап та – Ыбырайдың педагогикалық ілімін 
жалғастыру. Ыбырай атамыз қазақ баласына орыс тілін үйрету үшін алдымен, сөздік қорын толықтыру 
деп есептеген. Заттарды көрсете отырып, жадысына заттардың түр-түсі мен әрекетін білдіретін сөз-
дер мен сөз тіркестерін санасына құйған, әрі оны басты назарда ұстаған болатын. Мұны біз де – 
ұстаздар қауымы мектепте кеңінен қолданып та жүрміз. Осы кезде айтарым, екінші тілді үйрену үшін 
мына бір жайтты естен шығармайық. Ыбырай тілді жетік меңгеру үшін өзінің досы Н.Ильминскийдің 
отбасымен жақын араласты, өзге тілді үйренуге талаптанды, өзге тілді өз құлғына, санасына сіңісті 
қылды, осының арқасында тілді де жетік меңгерді. Жаңартылған білім беру мазмұнының да бір 
стратегиясы «Тыңдау-көру-оқу». Оқушы естіп-тыңдайды, көзбен көреді, оқиды. Осылайша санасына 
қалыптастырады. 

Ал қоғам сұранысынан туындап отырған осындай талапқа сәйкес оқушыны оқытып тәрбиелеу 
үшін, мектепке заманауи технологиялармен қаруланған, жаңа оқулықтармен, жаңа бағдарламамен жұ-
мыс істей алатын мамандар қажет. Міне, Ы. Алтынсариннің педагогикалық идеяларының бүгінгі білім 
беру жүйесімен сабақтастығы. Ыбырай ешқашан оқу бағдарламасымен шектеліп қалған жоқ, ізденісті 
баладан да күтетін. Қазіргі кезде біз бе бағыт беруші рөліндеміз, бала көбінесе өзі ізденсе, АКТ пайда-
ланса, мүмкіншілігі де артады, тіл үйренуіне жеңіл жол болады.  

Қорыта айтқанда, Ыбырай Алтынсарин – жан-жағына шуағын шашқан, білім нәрімен сусындатқан, 
жанашыр тұлға. Еліміздегі әр мектептің бүгіні мен ертеңі әр ұстазды толғандырады. Мен де өз мектебімнің 
келешегі жарқын болғанын қалаймын. Сондықтан да білім беру саласындағы өзгерістерді, енгізіліп жатқан 
жаңалықтарды үйреніп, қоғам алдындағы, шәкірт алдындағы борышымды адал атқарамын. 
 

Әдебиеттер тізімі 
 

1. Ы. Алтынсарин «Қырғыз хрестоматисы». 
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ӘОЖ 372.882 
 

5-СЫНЫПТЫҢ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНДЕГІ ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ӘҢГІМЕЛЕРІН 
ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫНА САЙ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 
Ескожина С. С. – Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, «Батыс Қазақстан облысы 

әкімдігі білім басқармасының Қаратөбе ауданы білім беру бөлімінің «Қаратөбе мектеп-гимназиясы» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі БҚО, Қаратөбе ауданы. 
 

Баяндамада мұғалім Ы.Алтынсарин әңгімелерін оқыту барысындағы тиімді тәсілдерімен 
бөліскен. Педагог әр сабағында оқу бағдарламасына сай мақсаттар арқылы автордың шығармасы-
ның мазмұнын, идеясын нақты тапсырмалар арқылы меңгертуге тырысқан. Жұмысында мақсат-
тарды ашып көрсете отырып, сәйкесінше әдістерінің тиімділігін анықтаған. 

Кілт сөздер: оқу бағдарламасы, оқу мақсаттары, автор, шығарма идеясы, тапсырмалар, 
құндылық, образ. 
 

Бүгінгі таңдағы 5-сыныптың қазақ әдебиетінің оқу бағдарламасында Ы.Алтынсариннің «Атым-
тай Жомарт», «Қыпшақ Сейітқұл» және «Дүние қалай етсең табылады» атты әңгімелері 10 сағатқа бе-
рілген. Алдымен оқулықтан оқушыларға әңгімелерінің мазмұнын меңгерту мақсаты көзделеді. Бағдар-
ламада 5.1.2.1 әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау; 5.1.1.1 әдеби шығарманың 
жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау[1, 12-бет] сынды мақсаттарды төмендегідей 
тапсырмалар арқылы меңгертуге болады. 

«Дүние қалай етсең табылады» әңгімесін өту барысында сюжет мазмұнын ашатын сұрақтар-
мен қоса, автор ойын ұғындыру мақсатында сауалдар қойған дұрыс. Мысалы: 

- Шығармада Антонның тіршілігі қалай көрінеді? 
- Кездейсоқ адамның Антонға айтқан әңгімесінен не түйдің? 
- Шығарма соңындағы Антонның сөзін баянда. 
Әңгіме мазмұнын меңгерген соң, кейіпкерлер іс-әрекетін талдауға ерекше көңіл бөлген жөн. 

5.2.1.1 әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді 
табу[1, 12-бет] мақсаты ұсынылған.  

Осы бағытта Антонның шығарманың басындағы әрекеті мен әңгіменің соңындағы оқиғадағы 
бейнесін салыстыртып, әр кейіпкер образы арқылы автордың идеясы көрініс табатынын түсінуге 
жетелейді. 
 

Шығарманың басындағы Антон бейнесі Шығарманың соңындағы Антон бейнесі 

Қайыр сұрап отырады 
Тіленші 
Жас бала 
 

Купец 
Ісіне нық 
Малына күтімді 
Дүкен иесі 

 

Білім алушыларды ойландыруға бағытталған тәсілдерді қолдану оқушылардың ойлау белсен-
ділігін, танымдық деңгейін арттырады. Осы әңгімені оқығаннан кейін әр оқушы өзінің ішкі әлеміне үңі-
ліп, көкірегіне руханияттың бір сәулесін болса да қондырғаны абзал. 5.3.3.1 шығармадағы кейіпкерді 
өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу [1, 12-бет] мақсатын көздейтін соңғы сабақ-
тарда Абайдың  

«Білімдіден шыққан сөз, 
Талаптыға болсын кез 
Нұрын, сырын көруге. 
Көкірегінде болсын көз, – деген сөзі мен Антонды қалай байланыстырар едің?» деген сұрақ 

қоя отырып, эссе жазуға жетелеу керек. 
Осы сабақтардан соң, оқушыларға шығармашылық тапсырмалар да беруге болатын секілді. 

«Антонға кеңес беріп өлең шығарып көр, болашақтағы арман-мақсатыңды қағазға түсіріп, жоспарла 
немесе суретін сал». 

Ы.Алтынсариннің келесі туындысы – тәлімдік мәні зор «Атымтай жомарт» әңгімесі. Шығарма-
ны оқытудың кіріспе бөлімінде шағын әңгіме, хикаят жанры туралы түсіндіріледі. Мәтін мазмұнын 
оқығаннан соң, түсіндірме сөздіктен оқушыларға түсініксіз сөздердің мағынасын түсіндірген жөн.  

Бастауыштан енді шыққан 5-сынып оқушылары «жарлы», «көңілге жел кіру», «желіккен көңіл», 
«әбірет алу», «пұл», «сіңімділік» деген сөздердің мағынасына бойламауы әбден мүмкін. Мазмұнына 
байланысты сұрақтар қойған соң, мәтінге жуық мазмұндау, диалог,көрініс түрінде қойғызған да бала-
лардың қызығушылығын тудырары анық.  

5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу [1, 12-
бет] мақсатын төмендегі кестелер арқылы ашуға болады. 
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Атымтай Жомарт сөзі Іс-әрекеті Бойындағы қасиеті 

Әуелгісі: әдемі ат, асыл киім, 

асқан дәулетті өне-бойы әдет 

етсең, көңілге жел кіргізеді; сол 

желіккен көңілмен өзімнен тере-

зесі төмен бейшаралардан жи-

реніп, көз салмай, кем-кетікке 

жәрдем беруді ұмытармын деп 

қорқамын. [2, 69-70-бет]  

Үнемі айналасындағы адамдарға 

қамқор болады, барлық пендені 

тең көреді. 

Қарапайымдылық, 

мейірімділік, 

қайырымдылық 

Екіншісі:   

Үшіншісі:   

Төртіншісі   

 
Сәйкестендір 

 

Атымтай Жомарт сөзі, бейнесі Кейіпкер бейнесін ашатын мақалдар 

Әуелгісі: әдемі ат, асыл киім, асқан дәулетті 
өне-бойы әдет етсең, көңілге жел кіргізеді; сол 
желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бей-
шаралардан жиреніп, көз салмай, кем-кетікке 
жәрдем беруді ұмытармын деп қорқамын. [2, 69-
бет]  

Кісіні кейде таршылық сынайды, 
Кейде баршылық сынайды. 

Екіншісі: бар бола тұрып, мен жұмыс қылсам, мұ-
ның кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер әбірет 
алсын деймін. [2, 69-70-бет]  

Таршылықты көрмесең, кемшілікті білмессің 

Үшіншісі: күн сайын өз бейнетіммен тапқан бір-
екі пұлға нан сатып алып жесем, бойыма сол та-
мақ болып тарайды, еңбекпен табылған дәмнің 
тәттілігі, сіңімділігі болады. [2, 70-бет]  

Еңбегі аздың өнбегі аз  
Еңбекпен тапқан нан тәтті 

Төртіншісі: Құдай тағаламның берген дәулетін 
өзімсініп, тиісті орындарына жаратпай, көбісін 
өзім ішіп-жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне 
күнәлі болармын. [2, 70-бет]  

Кең болсаң, кем болмайсың. 
Еңбек адамның көркі, 

 
Оқулықтағы үшінші әңгіме – «Қыпшақ Сейітқұл». Алдымен бұл шығармадағы басты кейіпкер 

есімі аңызға айналған егінші Қыпшақ Сейітқұл Маманұлы туралы таныстырылады. Алғашқы сабақтар-
да шығарманың мазмұны, кейіпкер тұлғасына талданады. 5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейне-
сін анықтау, 5.1.2.1 әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау деген [1, 12-бет] мақсаты 
бойынша балалар әдебиетінің атасы Ыбырайдың осы шығарма арқылы айтқысы келген ойы, идеясы, 
кейіпкерлердің образы арқылы көрінетіндігі түсіндіріледі. Әдебиет пәнініңәр сабағында тақырып идея-
сымен бірге адамгершілік қасиеттер оқушыларға үлгі-өнеге ретінде үнемі айтылып отыру керек. Әсіре-
се бүгінгі рухани құндылықтарымыз жұтаңданған алмағайып кезеңде ұлы ағартушы Алтынсариннің 
тәлімі терең туындыларының маңызы зор.  

Осы тұста Сейітқұл образын талдату арқылы оқушылардың бойына еңбекқорлық, мейірімділік, 
елжандылық, адамға жанашырлық көрсету, қайырымдылық, қамқорлық сынды қасиеттерді сіңіру 
қажет. Кейіпкер образын нақты ашып көрсете отырып, шәкірттердің өздеріне сұрақ қою тапсырмалары 
да мақсатқа жетуге жетелейді.  
 
Оқиға Кейіпкер бейнесі Өзіме түйгенім 

Қыпшақ Сейітқұлотыз үйлі тобы-
рымен, жұрттың аттаныс ба-
рымтасы бар уақытта, «бұл 
отыз үй кедейді қалайынша 
етсем байытып, халық қатарын 
қосамын» деп ойға қалды. [2, 72-
бет]  

Айналасындағы адамдардың 
қамын ойлаған жанашыр, 
қайырымды адам. 

Өзгеге көмектесу, мейірімді 
болу, жақсылығымызды 
аямау 
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Сонымен қатар, әңгімелерінің 5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының 
(теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау [1, 12-
бет] деген мақсат берілген. Осы мақсат бойынша үш әңгімедегі автордың тіл шеберлігіне талдап, 
көркемдегіш құралдарды тапқызу да шығарманықайта қарап, мәнін түсінуге, оқушыны іздендіруге 
түрткі болады. 
 
Үзінді, мысал Көркемдегіш құрал Мағынасы 

Әуелгісі: әдемі ат, асыл киім, 
асқан дәулетті өне-бойы әдет 
етсең, көңілге жел кіргізеді. [2, 69-
бет]  

әдемі ат, асыл киім, асқан 
дәулет – эпитет 
 
көңілге жел кіргізу – ауыспалы 
мағыналысөз 

Сән-салтанаты келіскен 
молшылықта өмір сүру 
 
Бір нәрсеге елігу, желігу, 
еліру 

- Сен қарауға әп-әдемі кісі секілді 
көрінесің және жұмыс істеуге 
қуатың да бардай көрінеді... [2, 69-
70-бет]  
 

Секілді – теңеу 
Бардай – теңеу 

Қолынан іс келетін дені сау, 
ойы бүтін бала 

 
Жалпы алғанда Ы.Алтынсарин шығармаларын оқыту арқылы балалардың оқуға деген ынта-

ықыласын, шығармашылық қырларын, адами қасиеттерін дамытумен қатар, іскерлік қабілеттерін де 
арттыруға мүмкіндік мол.  
 

Әдебиеттер тізімі 
 

1. Негізгі білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақ әдебиеті» пәнінен 
жаңартылған мазмұндағы үлігілік оқу бағдарламасы. 

2. С.Ч. Тұрсынғалиева, Р.Зайкенова «Арман -ПВ» баспасы, 2017 ж. 
3. Қ. Бітібаева «Әдебиетті оқыту әдістемесі мен технологиясы» / Алматы «Мектеп»-2003 ж. 

 
 
ӘОЖ 37.01 
 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ПАТРИОТ-ПЕДАГОГ 
 

Жақып Қ. Х. – Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінің 
профессоры, философия ғылымдарының кандидаты, 
 

Мақалада ұлы ұстаз алғашқылардың бірі болып, қазақ халқын мақтан етіп, оң баға береді. 
Ыбырай Алтынсарин бірінші кезекте халқың сүйп, жаңы ашып қолдан келген бар мүмкіндікті 
пайдаланып, ал мүмкіндік жоқ жерде, амалын тауып оқушыларға көмектесудің ұтымды жолдарын 
табады, жастарға үміт артады. Ыбырай Алтынсарин нағыз патриот. Елімізде ұлы ұстаз алғашқы 
болып, педагогика ғылымының негізін қалайды. Оқушыларды адамгершілік тұрғыда тәрбиелейтін 
60-тан астам әңгімелер жиңақтаған. Мақала сонында автор үш ұсыныс жасайды. 

Түйінді сөздер: Ұстаз, отансүйгіштік, патриот, педагог, тәрбие, адамгершілік. 
 

Ы. Алтынсарин ұлт мүддесі мен ұлт мұраты үшін бар өмірін сарп еткен ағартушы. Оны біздер 
Ұстаздың шығармашылық еңбектерінен, жазған хаттарынан, ағартушылық істерінен айқын көреміз. 

Ы.Алтынсарин алғашқы хаттарының бірінде 1862 жылы 26 қаңтардағы Орынбор бекінісінен 
Н.И. Ильминскийге жазған хатында: «...Құдай маған көмек етсе және дәрменім жетсе, мен азды-көпті 
қазақ халқына ғана пайдалы бола аламын»[1] – деп өмірлік кредосын айтады. Сонда Ы.Алтынсари-
ннің 20 жастан асар-аспас кезі. Осы хаттың ортасында Ұлы ұстаз:...» қазақ даласын үш жылдай 
аралаған Н.И. Ильминскидің «...Қазақ халқы ұғымтал, ақылды, дарынды...» [2] – деп айқанына қосы-
лып мақтанышпен жазады.  

Сөйтіп Ы.Алтынсарин қазақ халқын мақтан етеді, талапты ұлт деп біледі, мол үміт артып келе-
шегіне сенеді. Ы.Алтынсарин «Қазақ хрестоматиясына» жазған сөз басында халқымызға төмендегідей 
сипаттама береді. 

«--- қазақ халқы азбаған халық, оның талабы біреу салып берген тар шеңбердің қыспағына 
сыя алмайды, оның ой-пікірі еркін...әлі азғындық жолға түспеген, пайдалы нәрсенің бәріне құмар» –
дей келе «...халқымызға шамамыз келгенше қызмет ету әрқайсымыздың да борышымыз» – деуі 
халқына деген сүйіспеншілігі халқының болашағына сену, сол үшін аянбай еңбек етуге ант беруін 
көреміз. Ол өзінің ар алдында берген антынан айныған емес. 
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Ұлы Ұстаз, ұлтының мүддесі үшін саяси салағада салмақ сала білген ұлт жанды азамат екенін 
келесі хатта көреміз.  

Ол 1880 жылы 4 сәуірінде Торғай қаласынан В.Катаринскиге арнаған хатында газетке жазған 
өз мақаласы жайында былай дейді: «Қазақ еліне орыс селендерін әкеліп орнатпақ болған пікірлерге 
қарсы екенімді білдірдім. Сондықтан қолайсыздау істеп отырғанымды біле тұсам да, өзімнің оған қар-
сы екенімді білдіруге бел байладым» [3] – деуіелінің қорғаны, халқының қалқаны болып сол кездегі үкі-
меттің отарлау саясатына батыл қарсылық көрсетеді. Немесе 1889 жыл 20 ақпандағы Орск қаласынан 
Катаринскиге жазған хатында: «Біздің Бессонов Александр Гриорьевич 3-ші және 4-ші кластардағы 
оқушылардың қарсы болуына қармастан бір ай бойы інжіл мен оның парыздарын уағыздайбастапты. 
Міне мұндай епсіз, жарым есті басшылық салдарынан (жақсы істер ж.к.х)) жойылып кетуі мүмкін. Қат-
ты айтып отырғаныма кешірім етіңіз, қайтейін ішім күйеді»[4] – деп айтуы өзінің оқу саласындағы 
саясаттың қасақана, өрескел жолмен жүргізіліп отырған епсіз, жарым есті әрекеттеріне өзінің түбегей-
лі қарсы екенің ашықта, тіке айтуы Ұстаздын батырлығын, мінезділігін айқындайды. 

Немесе Ы.Алтынсарин 1884 жылдың 14 қыркүйегіндегі Орынбор қаласынан Н..Ильминскиге 
жазған та бір хатында «Құдай басыма не салса да, мен күшімнің жеткенінше туған еліме адал адам 
болайын деген ойымнан, талбымнан еш уақытта да қайтпаймын мүмкіндігі болған жерде қазақ халқы-
ның елдігін бұзып, болашағын бүлдіріп жатқан жауыздыққа қарсы күресе беру керек» [5] дейді . Міне 
елге жанашу деген осы болар. Осы жылдың 30-шы қыркүйігіндегі Орынбордан жазған хатында: «Қазақ 
тілінде біржалпы білім беретін кітап құрасырып, туған еліме тағы бір қызмет көрсеткелі отырмын» деп 
зорқуанышпен айтады. Қайратты, қайсар, елшіл, ұлты үшін жанкештілікпен, өмірінің сонына дейін 
күресуді мақсат еткен Ы.Алтысариннің өңегелі істері біздерге үлгі болмақ. Бұл бүгінгі Рухани жаңғы-
руымыздағы «Туған жер» бағдарламасымен үндесіп жатқан жоқпа?! 

 Ұлы ұстаз 1889 жылдың 6 наурыздағы В.Катаринскиге жазған хатында «Жақында Орскіге 
Карл Андреевич (мектеп инспекторы) болып кеткен екен, қазақ оқушыларына тым қатты қарамаса еді 
деп қорқып отырмын. Олардың бәрі де өте дұрыс бағыттағы оқушыларіштерінде өте дарынды, өте 
зейінділрі де аз емес. Оларды құдай үшін, қорғай көріңіз» [6] деуі қазақтың келешегі, үмітеткен жастар-
ға деген қамқорлығы қандайдесеңізші! Енді бірдеңе қосудың өзі артық.  

Ы.Алтысарин педагогикасының өзегі адамгершілік, имандылық, иман жүзділік. Оны біз 
Ы.Алтынсаринның 1864 жылғы 16-шы наурызда Орынбор бекінсінен Н. Ильминскиге жазған хатында 
көреміз. Онда Ұстаз оқушылар кейін «... парақор болып шықпаулары үшін оларға адамгершілік жағы-
нан әсер етуге де бар күшімді салып отырмын» – деп хатын жалғастырып «Менің үнемі ұмтылған тіле-
гім қалайда пайдалы адам болып шығу еді. Ал осыған қолым жетіп отырғанын ойласам, көңілім толық 
жұбаныш табады» [7] – дейді. Ұлы Ұстаз ұлтына қызмет істеуге қолы жетіп, мүмкіншілік туғанына өте 
қуанышта болғанын байқаймыз. Міне осы адамгершілік қасиеттерді тәрбиелеу арқылы оқушылар 
бойынан көргісі келеді. Қарап отырсақ Ы.Алтысаринның балаларға арналған 60-астам әңгімелері бар 
екен. [8] Солардың кейбір тек аттарын атайықшы, масалы: «Әдеп», «Қанағат», «Әділдік», «Зеректік», 
«Жомарт», «Мейрімді бала», «Жамандыққа – жақсылық». Міне Ұстаз оқушыларының бойынан осын-
дай қасиетті құндылықтарды көргісі келеді. Немесе келесі әңгімелер атауы: «Талпыну пайдасы», 
«Малды пайдаға жарату», «Білгеннің пайдасы». Бұл әңгімелердің атаулары нені білдіріп тұр? Тиім-
ділікті, ұтымдылықты, нарықтық қатынастағы бәсекелестікті көрсетіп тұр. Біздер бүгін пайда табу, бә-
секелестік заманында өмір сүрудеміз. Жеке адам болып қана қоймай, тұтас ұлт болып, ел болып 
бәсекеге түсудеміз. Сондағана ұтамыз, мемлекет болып алға жылжимыз. Тағы да Ұстаз әңгімелерінің 
топтамасын көресетейік: «Жаман жолдас», «Ақымақ дос», «Тәкаппарлық», «Үш ұры», «Дүниеде жа-
мандық неден?» Міне оқушылар қандай үлгіні бойларына өнеге қылып дарыту керек, қандайынан 
аулақ болулары қажет екендігі көрсетілген. Ал Ы.Алтысариннің осы талаптары, ойлары ескірді деп 
айта аламыз ба? Әрине жоқ! Бәрі бүгінде ауадай қажет. 

Ы.Алтысарин өз заманына сай оқу үрдісін бір жүйеге қалыптастырды. Ел тарихында болмаған 
алғашқы оқулықтарды, оқу құралдары, әдістемеліктерді жазып оқыту бағдарламасын, сабақ беру жос-
парларын жасады. Ең алғашқы арнайы мектептерді салды. Оған дейін уақытша үй жалдап оқытатын 
еді. Ы.Алтысарин арнайы салған мектептерде жеке сыныптар бөлмесі, асхана, кітапхана, аурухана, 
зертханалар, шеберханалары болды. Ол мектептерде химия, физика, астрономия пәндері оқытылды. 
Сүйтіп сол заманның өзінде жартылай болсада зайырлы мемлекетке сай оқыту жүйесін қалыптастыр-
ды. Дің сабағынанда қол үзген емес. Ғасырлар бойы көзіміз үйренген сынып бөлмелері, ондағы тақта, 
бор, көрнекілер, карталар, глобус, сынып журналы, табель, аттестат, марапттау қағаздары, қоңырау, 
сынып тазалығын сақтау, оқушылардың өз бастарының тазалығы (гигиена) талаптарын алғашқы еңгіз-
генде Ы. Алтынсарин болатын. Педагогика пәнінде «ыңта» деген сөз бар, оны Мотивация деп жата-
мыз, оның тұрлеріде көп. Ал Ы.Алтысаринның өмірі мен шығармашылықтарына терең үңіліп санаға 
сіңірсек меніңше бірғана ыңта-мотивация бар. Ол тұған еліне пайдалы болу, патриоты болу, халқын 
сүйу, Міне Мотивация! Біздер осындай ыңтаны, қасиеттерді жастар бойына сіңіре білсек Ы.Алтысарин 
өсиетін орындаған болар едік. 

Ы.Алтынсарин 40 жастың ішінде өмірден озса да, кем дегенде бір өзі 40 адамның халқына 
деген қызметін арқалап, іс жүзінде абыроймен атқарып кеткен ұлы тұлға. Ы.Алтынсарин отансүйгіш-
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тіктің, ұлтын қалай қадірлейтіндігін сөз жүзінде де, әсіресе іс жүзінде де өмір бойы өнегелі үлгісін 
көрсетіп кеткен нағыз патриот,сондықтан Ұла Ұстаз халқымен бірге жасай бермек. 

Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл толу қарсаңында Қостанайға Нұр-Сұлтан қаласы-
нан арнайы ғалымдар, зиялы қауым өкілдері, Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының 
Президенті Ғайни Бисембаев бастаған бір топ еңбек сіңірген қоғам қайраткерлері ағартушының туған 
жеріне тағзым етуге келді. Жоспарланған дөңгелек үстел «Ұлы педагог Ы. Алтынсариннің мұрасы мен 
оның қазақстандық білім берудегі рөлі» деген тақырыпта пікірлер өрбіді. Сол жиында айтылған кейбір 
ұсыныстарымды оқырмандарға жеткізуді жөн көрдім. 

Біріншіден. 2021 жылының 1- қыркүйегінен бастап бір уақытта еліміздегі барлық (меңшігіне 
және оқыту тілдеріне қарамастан) мектеп табалдырығын алғаш аттағандардың басты сабағы «Кел 
балалар, оқылық!» атты сынып сағатында Ы. Алтынсариннің өмірбаяны мен шығармашылығы 
жайында айтылуы керек. Және бұл іс-шара жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіліп тұрсын.  

Екіншіден. Еліміздегі барлық мектептеріндегі бесінші-жетінші сынып оқушыларын Ы. Алтыса-
риннің өмірі мен еңбегі жайлы – диктант, сегіз-тоғызыншы оқитындарға мазмұндама. Он – он бірінші 
сыныптағыларға-шығарма жаздырса Ұлы ұстазға тағзым деген осы емеспе? 

Үшіншіден. Бұл дүниеде барлық нәрсенің өлшемі адам екені белгілі. Сол себептен Ұлы ғұла-
малардың бірінші кезекте адамның тұлға болып қалыптасуына көп мән бергендері белгілі. Кешегі Ұлы 
Хакім Абайда «Адам бол!» қағидасын алға тартқан. Сондықтан әлем танып мойындаған қара сөздерін 
үңіліп оқуда. Ал адамды адам қылатын, адамнан тұлға қалыптастыратын ол – тәрбие. Соңғы 30 жыл-
дың ішінде біз Қазақстанның Тәуелсіз жаңа дәуірінде өмір сүріп келеміз. Қоғам өзгеруде, адам өзгеру-
де енді сол қоғам сұранысына сай алғашқы тәрбиешілер съезін өткізіп, мемлекеттік бағдарлама жасап 
тұжырымдама қабылдаса дұрыс болар еді. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ БІЛІМ АЛУЫНА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 
 

Жумабаева С. А. – қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі, «Қостанай ауданы білім бөлімінің 
Жамбыл жалпы білім беретін мектебі» КММ. 

Сакупжанова Ж. Ж. – қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі, «Қостанай ауданы білім бөлімінің 
Жамбыл жалпы білім беретін мектебі» КММ. 
 

Мақалада қоғам дамуымен үнемі өзгеріп отыратын үздіксіз білім беру мәселелерінің Ыбырай 
Алтынсарин дәуірінің құндылықтарымен сабақтастығы көрсетілген.Мақала қазақтың көрнекті 
педагогы және ағартушысы Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына арналған. Мұнда Алтынсарин-
нің өмірі мен қызметі туралы өмірбаяндық мәліметтер келтіріледі. Бұл мақалада мектептегі оқу-
тәрбие жұмысы процесінде «Ұлы адамдардың өмірінен» бағдарламасын жүзеге асырудың мысал-
дары келтірілген. 

Түйін сөздер: Ыбырай Алтынсарин, білім, үздіксіз білім беру, Ыбырай Алтынсариннің еңбек-
тері, құндылығы, білім мазмұны, білім мазмұнын жаңарту, мұғалімнің кәсіби қызметі, оқулықтарды 
зерттеу. 
 

Жаңа әлеуметтік-экономикалық қатынастарды қалыптастыру жағдайында қазақстандық қоғам-
ды демократияландыру кезеңінде өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуді жетілдіру проблемасы 
басым мәселелердің бірі болып қала береді. Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспа-
рында: «Кәсіптік білім берудің барлық деңгейлерінде: бастауыш, орта, жоғары, жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру басты басымдық болып жарияланады. Бұл жалпы орта білімнің маңыздылығын тө-
мендетпейді, керісінше, білім берудегі басты басымдықты қамтамасыз ету үшін осы білім деңгейінің 
маңыздылығы артады. Білім беру жүйесінде басты стратегиялық міндет халықтың барлық деңгейлер 



49  

мен сатылардағы сапалы білім алуға қол жеткізуін кеңейту болып айқындалады». 
ΧVΙΙ ғасырдағы ағарту идеялары әлемнің көптеген елдеріндегі рухани салада ең өзекті болды. 

Ағартушылар халық пен адам бостандығын қорғап, бейбіт өзгерістерге барлық үміт артты. Олар қазіргі 
әлеуметтік теңсіздік адамдардың ақылсыздығынан, надандығынан туындады деп сенді. Сондықтан 
ағартушылар өздерінің басты мақсаты-халықты ағарту деп жариялады. Өйткені, олардың пікірінше, 
олар өздерінің ақыл-ойларын қолданыстағы бұйрықтарды қабылдады.  

Орыс емес халықтарды ағарту саласында патша орыс емес ұлттарды күштеп «орыстандыру» 
саясатын жүргізді, олардың саяси, экономикалық және мәдени дамуын әдейі кешіктірді. Орыс-қазақ 
байланыстарын нығайтумен бірге прогрессивті орыс және қалыптасып келе жатқан жас қазақ зиялы-
ларының өзара қарым-қатынасы күшейіп, тұрақты сипатқа ие бола бастағанына назар аудару маңыз-
ды. Бұл өзара іс-қимылдың жемісті болғаны соншалық, Қазақстанның XIX ғасырдың екінші жартысына 
айналуы туралы айтуға барлық негіз береді. Еуразиялық шекарадағы қоғамның интеллектуалды да-
муының өзіндік эпицентрінде.  

Қазақ халқы арасында ағартушылықтың пайда болуы мен таралуына Қазақстанның Ресейге 
қосылуы үлкен әсер етті. Қазақ ағартушылығының айрықша ерекшеліктері оның Қазақстанда феодал-
дық жүйенің табиғи пайда болған дағдарысының өнімі ретінде емес, Дала өлкесінің Ресейге қосылу 
салдарының идеялық көрінісі ретінде пайда болуында болды. 

Демократиялық орыс мәдениеті мен қоғамдық ойдың таралуы қазақ халқының рухани өміріне 
пайдалы әсер етті. Оның ықпалымен қазақтың көрнекті ағартушылары Шоқан Уәлиханов, Ыбырай 
Алтынсарин, Абай Құнанбаевтың дүниетанымы қалыптасты. Олардың барлық қызметі мен шығарма-
шылығы Қазақстанның Ресейге қосылуының прогрессивті сипатын, патшалықтың еркінен тыс дамыған 
қазақтар мен орыстардың дәстүрлі және ажырамас достығын айқын көрсетті. Қазақ халқының білім 
мен мәдениетке деген құштарлығын оның керемет өкілдері айқын білдірді. Қазақтарды озық мәде-
ниетке баулуда олар қоғам өмір сүрген қарбалас, надандық және феодалдық бақалшылықтан шы-
ғудың жалғыз дұрыс жолын көрді. 

Қазақтың ірі ағартушысы Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының қоғамдық ойы, мәдениеті мен 
әдебиеті тарихында көрнекті жаңашыл педагог және жаңа мектептердің ұйымдастырушысы, этно-
граф, фольклоршы, ақын, прозашы және орыс классиктері шығармаларының аудармашысы ретінде 
кеңінен танымал [1, 533 бет]. 

Шын мәнінде шынайы және қайсар патриот, халық мұғалімі, әдіскер, тұңғыш педагог-теоретик, 
ғалым Ыбырай Алтынсариннің ой – пікірлерінің ұлылығы-қазіргі білім беруді дамытудың қуатты ынта-
ландырушысы болып табылады. Оның мұрасының педагогикалық құндылықтары бүгінде барлық зерт-
теушілер мен оның жаңашыл идеяларының ізбасарларын шабыттандырады. Өткеннің педагогикалық 
тұжырымдамаларына ретроспективті көзқарас білім беру процестерінің аксиологиялық аспектілерінің 
эволюциясын байқауға мүмкіндік береді, бұл олардың қазіргі дамуының терең тарихи тамыры бар 
екенін дәлелдейді. Сондықтан да белгілі қазақ ағартушысы Ыбырай Алтынсаринанның XIX ғасырда 
білім беру, педагогикалық ғылым туралы айтқан көзқарастары өте заманауи және өзекті. 

Ыбырай (Ибрагим) Алтынсарин 1841 жылы 20 қазанда (бұрынғы стилі бойынша) Қостанай 
облысы, арқар болысының Жаңбыршы ауылында дүниеге келген. Ол орта жүздің қыпшақ қазақ руы-
нан шыққан. Оның әкесі Алтынсары Балғожин Ыбырай төрт жасқа толмаған кезде қайтыс болған. Ба-
ла атасы, Орынбор шекаралық комиссиясының әскери старшинасы Балғожа Жаңбыршиннің үйінде 
тәрбиеленді [2, 7 Б.]. 

1850 жылы Ыбырай 9 жасқа толғанда, Торғай облысының әкімшілік орталығы – Орынборда қа-
зақ балаларына арналған алғашқы ерекше мектеп ашылды. Бірақ сонау 1846 жылы, осындай мектеп 
ашу жоспарланған кезде, көреген Балғожа немересін үміткер ретінде санап, осылайша Ыбырай шә-
кірттерінің бірінші құрамына кірді. Мектептің міндеті қазақ жастарының арасынан шекара басқармасы-
ның шенеуніктерін, аудармашыларды, сұлтандар-билеушілер мен Ордадағы қашықтықтан бастықтар 
жанындағы хат жүргізушілерді және т. б. дайындау болды. Бұл міндет патша үкіметінің 1868 жылы 
арнайы заңмен қабылданған дала өлкесін басқару жөніндегі жаңа ережесінің жобасын негізге алды [2, 
8-бет]. Мектепке ата-аналары патша үкіметіне қызмет көрсеткен немесе ерекше еңбектерімен, патша-
ға берілгендігімен танымал болған қазақтардың балалары қабылданды. Қазақ ақсүйектері жаңа 
жағдайларға бейімделіп, өлкеде басшы лауазымдарға орналасу, өз беделін көтеру, қарапайым халық-
қа қысымды күшейту үшін ұлдарын осы мектептерде оқытуға ұмтылды. 

Ол кезде қазақтарда ешқандай білім беру жүйесі болған жоқ. Қазақ балаларының аз ғана бөлігі 
орыс мектептерінде, тағы бір бөлігі діни училищелерде (мектептерде) оқыды. Мектептерде балалар 
ақыл-ой және физикалық жағынан нашар болды. Олар жалаңаш еденге отырды, ал күні бойы олар 
шаңды жұтып, таныс емес татар немесе араб тілдеріндегі мәтіндерді жаттап отыратын кез. 

Жазалау – педагогикалық әсер етудің негізгі және жалғыз тәсілі болды. Әрине, бұл мектептер-
де сабақ берген молдалар Алтынсариннің бастамаларына алғашқы қарсыластар болып шықты. Олар 
қазақтарды барынша қорғап, оларды мектептерде балаларды әкелердің сенімдері мен әдет-ғұрыпта-
рынан айырады деп қорқытты. «Біздің елде молла тұқымы үлкен мөлшерде таралады және олардың 
өмір сүруіне мүмкіндік жоқ», – дейді Алтынсарин. Оның хаттарында бірнеше рет біз оған қарсы тұру 
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туралы, оның мекен-жайы бойынша таратылған жолдан таюшылық туралы ескертуді кездестіреміз. 
Ол, ең болмағанда, оның шығу тегі жағынан оған жақын болып көрінетін шеңберде – қазақ ақсүйекте-
рінің шеңберінде де қолдауға сене алмады. Алтынсариннің мақсатықазақтарға ғылым мен өнер 
бойынша толық басшы, халық мұғалімі болу үшін осындай білім беру болды. Балаларын мектептерге 
жіберген ақсүйектер мүлдем басқа мақсаттарға ие болды.  

Алтынсарин халық ағарту министрлігі бойынша мемлекеттік шенеунік болған. Бірақ Алтынса-
рин өмірінің мәні болған – халыққа білім беру, надандықты қараңғыдан шығару деген ұмтылыс патша 
өкіметінің ниетінде де жоқ болды.  

Алтынсариннің тарихи еңбегі оның бастамасымен, оның тікелей қатысуымен Қазақстанда Ха-
лықтық зайырлы мектептер желісі құрылды. Ол осы мектептерде қазақ тілін оқытуды енгізді, зорлық-
зомбылықпен орыстандыруға және оларға реакциялық мұсылман дінбасыларының ықпалының енуіне 
қарсы күресті. 

1860 жылы облыстық басқарма оған Торғай қаласында қазақ балаларына арналған Бастауыш 
мектеп ашуды тапсырды, онда ол орыс тілінің мұғалімі болып тағайындалды. Үлкен қиындықтарға қа-
рамастан (қаражат болмады, облыстық басқарма мен жергілікті биліктің қолдауы болмады) Ы.Алтын-
сариннің табандылығының арқасында 1864 жылдың 8 қаңтарында мектептің салтанатты ашылуы өтті. 
Алтынсариннің ағартушылық қызметі осылай басталды. 

Сондай-ақ, ол ауылдық және болыстық мектептер ашу үшін көп күш жұмсады. Ұзақ уақыт бойы 
патша әкімшілігі бұл игі бастамаларға кедергі келтірді. Бірақ, осы кедергілерге қарамастан, Алтынса-
рин ағартушылық қызметті тоқтатпады, бұл Торғай облысының әскери губернаторы тарапынан нара-
зылық туғызды. Алтынсарин өзінің жеке бастамасы бойынша халық мектептерін жаппай ашуға тырыс-
қаны үшін, оған артық қаражат жұмсап, облыс губернаторы генерал Проценко тіпті оны жауапқа 
тартып, сотқа беруді шешті. 

Ы.Алтынсарин сотты қудалаудан құтыла алды, өйткені Проценко қызметінен босатылды. 1886 
жылы Алтынсарин жаңа облыстық билік алдында болыс мектептерін ашуға рұқсат беру туралы өтініш-
ті тағы да қозғайды. Оны алғаннан кейін ол асығыс мектептерді ашуға кіріседі осы мақсат үшін халық-
тан қайырымдылық жинайды. Ағартушы осы мектептер үшін үй-жайларды жалға алды немесе сатып 
алды және олардың жабдықтарына қамқорлық жасады. Болыс мектептерінің ашылуында Ы.Алтынса-
рин өзі қатысып, алғашқы көрнекі сабақтарын берді. 

Қазақстанда әйелдер білімінің басталуы да Ы.Алтынсариннің есімімен байланысты. Ырғыз қа-
ласында ол қазақ қыздарына арналған интернаты бар арнайы мектеп ашты. Бұл қазақ халқының 
өміріндегі үлкен оқиға болды. Алтынсарин осы көрнекті бастаманың табысты болғанына шын жүрек-
тен қуанышты болды. Ол патша әкімшілігінен Торғай облысының барлық уездерінде әйелдер учили-
щелерін ашуға рұқсат сұрады. Бұл туралы өтініш бергеннен кейін екі жылдан кейін ғана 1891 жылы 
Торғай қаласында, 1893 жылы Қостанай қаласында, 1895 жылы Қарабұтақ кентінде интернаттары бар 
әйелдер училищелерін ашуға рұқсат алынды. Ақтөбе қаласында-1896 ж. 

Алайда Алтынсарин халыққа білім беру ісі тек жоғарыда аталған мектептердің ашылуымен 
ғана шектелмейді деп есептеді, өйткені бұл мектептер халықты ағарту ісіндегі алғашқы қадам болды. 

Осылайша Ыбырай Алтынсариннің көзі тірісінде төрт екі сыныптық орталық орыс-қырғыз учи-
лищесін, бір қолөнер училищесін, бір әйелдер училищесін, бес болыстық мектепті, орыс поселкелері-
нің балаларына арналған екі училищені ашуға мүмкіндік туды. Ол сонымен қатар гимназияларда, уни-
верситеттерде, Красноуфим нақты мектебінде оқитын балаларды ұстау үшін халықтан "қайырым-
дылық" жинады.  

Алтынсарин зайырлы халық мектептерін ашып қана қоймай, олар үшін балаларды оқыту мен 
тәрбиелеудің дидактикалық принциптерін әзірледі, оқу және әдістемелік құралдар жасады, жыл сайын 
әр мектепке барып, үнемі инспекторлық қадағалауды жүзеге асырды. 

Оқыту жүйесінде Алтынсарин жаратылыстану ғылымына, орыс және қазақ тілдеріне басты 
орын берді. Ол мұғалімдерге орыс тілін оқытуға, сондай-ақ балаларды туған қазақ тіліне оқытуға ерек-
ше назар аударуды ұсынды. Осыған байланысты Ы.Алтынсарин бастауыш мектептерде кейбір басқа 
пәндерді оқыту орыс тілі мен грамматикасын берік меңгеруге тәуелді болды. 

Алтынсарин бүкіл өмірін туған халқының ағартушылығына арнады. «Қазақ халқы білім алу 
үшін құнарлы негіз болып табылады», – деп жазды ол. 

Осылайша, қазақ ағартушысының педагогикалық мұрасын зерделей отырып, 150 жыл бұрын 
айтылған Педагогикалық идеялардың бүгінгі күні де өзекті екендігі таң қалдырады. ИбрайАлтынсарин 
білім соншалықты алға жылжиды деп ойлады ма , ол өз денсаулығын жоғалтты бүкіл өмірін өз халқын 
білімді көру үшін өткізді.  

Ы.Алтынсарин 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстанның білім беру жүйесінің қалыптасуы 
мен дамуына үлкен үлес қосты. Әр түрлі оқу орындарының ашылуымен қатар, 220 педагог кадрларды 
даярлауға, оқу процесінің әдістемелік жабдықталуына көп көңіл бөлді, ол қазақ мектебінде орыс тілін 
оқытудың негіз қалаушы қағидаттарын әзірледі, оқу-тәрбие процесінде өскелең ұрпақты адамгершілік, 
еңбек, эстетикалық тәрбиелеудің озық әдістері мен құралдары белсенді қолданылды. 
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Мақалада Ыбырай Алтынсариннің қазақ тарихында ағартушы, педагог, қоғам қайраткері 
ретіндегі бейнесі қазақ жастарын тәрбиелеуге баса назар аударғандығы және бала тәрбиесіндегі 
оның орны айтылады. Ыбырайдың шын мәнінде өз ісінің нағыз кәсіби шебері болғаны, сонымен 
қатар өнер мен әдебиетте және ғылым саласында үлкен жетістіктерге жетіп, өркенниеттің 
дамуына өзінің үлесін қосқандығы баяндалады. Ұлт Ұстазы Ыбырай Алтынсариннің Ұлы даладағы 
ағартушылық мұрасы бүгінгі өскелең ұрпақ үшін таусылмайтын қазына болып табылатындығы 
дәріптелген. 

Кілт сөздер: ағартушылық мұра, ұлы ағартушы, бала тәрбиесі, ұстаз шығармашылығы. 
 

«Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы 
Өлмейтұғын артында сөз қалдырған?..»  

Абай Құнанбаев 
 

Қазақ тарихына ағартушы- педагог, жазушы, этнограф, қоғам қайраткері ретінде енген Ыбырай 
(Ибрахим) Алтынсариннің бүгінгі қоғамда алатын орны таудай. Бүкіл өмірін ұлт болып ұйысып, білім 
алып, ата-бабамыздан жалғасып келе жатқан әдет-ғұрып, салт-дәстүрімізді жаңадан келіп жатқан 
заманмен ұштастырған бір туар азамат екені мәлім.  

Ыбырай үш жасында әкесінен айырылып атасы, қара сөзде ешкімге дес бермеген шешен әрі 
би Балқожаның тәрбиесінде өседі. Балқожа би немересін есі кірген кезден бастап жанынан таста-
маған. Тумасынан зерек Ыбырай барған жиын тойларда атасын одан басқа да билердің көпшілік 
алдында айтқан биліктерін, шешендік сөздерін құлағына құйып өседі. Бала Ыбырайдың азамат болып, 
өзіндік ойы мен ұстанымының қалыптасуына үлкен ықпал еткен атасы Балқожа би екендігі даусыз. 
«Атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі» деген қанатты сөзді берік ұстанған атасы немересінің құйма 
құлақ, зерек екенін байқап, білімін жетілдіру үшін іске кіріседі. Осы ниетпен 1850 жылы бар беделін 
салып жүріп Орынбор Шекара комиссиясы жанынан ашылған мектепке жазғызады. Аталмыш мектепті 
1857 жылы үздік тәмәмдап атасының қасында тілмаштық қызметтен бастап Торғай уезінің судьясы 
қызыметіне дейін бірнеше қызметтерді атқарады. 1859 жылы Алтынсарин атасы Балқожа бидің ара-
ласып, сыйласып жүрген Орынбордағы Шекара комиссиясының басшысы В. В. Григорьевпен доста-
сады. Сол достық пен жақсы сыйластықтың арқасында Григорьевтің бай кітапханасын молынан 
пайдаланды. Кітәпханадан сол кездегі танымал орыс жазушылары мен әлемдік ағартушы-педагогте-
рінің еңбектерінен өзіне қыруар білім жинап, онысы ұстаздық қызметіндеүлкен пайдасын тигізді. 
Қандай қызметте болмасын Ыбырайдың іштей арманы мұғалімдік қызмет еді. Өкінішке орай өзінің 
сүйікті ісімен шұғылдануға сол кездегі әкімшілік құрылым мүмкіндік бермеді. Тек 1864 жылы 8 
қаңтарда Торғай өңірінде алғашқы мектебін ашады. 1968 жылы Ыбырай ашқан қазақ мектебі бір 
кластық орыс-қазақ училищесі болып қайта жаңарды. Осы жылы Ырғыз қаласында екі кластық орыс-
қазақ училищесі коса ашылады.1875-1876 жылдары Орынбор, Қазан, Петербург шахарларына сапар 
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шегіп, сол қалалардан өзі ашқан мектеп оқушыларына керекті әдістемелік, тағы басқа кітаптар әкеліп, 
ағартушылықпен біржола айналыса бастайды. Осы саладағы еңбеінде орыстың педагог-жазушылары 
К. Д. Ушинскийдің, Л.Н. Толстойдың тәжірибелерін молынан пайдаланып, оқушылардың қажетіне жа-
ратты. 1879 жылы Торғай облысындағы мектептердің инспекторы болып тағайындалуы балаларға бі-
лім беру ісіне кеңінен жол ашты десек болады. Осылай десекте Ыбырай Алтынсариннің ұстанымына 
байланысты жергілікті өкімет көмектесіп қол ұшын берудің орнына көбірек кедергі жасағаны көрінеді. 
Орыс ипериясының жымысқы саясаты Ыбырайды пайдаланып, жас бүлдіршіндерді орысша оқытып, 
қазақ халқын шоқындыру болатын. Олардың жымысқы ойларын жазбай таныған ұстаз оқу-ағарту са-
ласын өзіндік оймен жургізді. Ильминский сияқты миссионерлер қанша айналдырғанымен, ұлттың бо-
лашағын ойлаған Ыбырай өз таным-талғамынан танбады. Бұл жайында Ильминский сияқтылар 
жоғарғы жаққа құпия түрде ақпарат беріп отырды[1, 11б.]. 

Оқу құралдары, қазақ әліпбиінің болмауына байланысты, оқушылар орыс графикасы негізінде 
жасалған жаңа қазақ алфавитін пайдаланды. Бұлай деуге себеп хрестоматияның алғы сөзінде Ыбы-
рай былай деп жазады.  

«Жалпы біліммен пайдалы мағлұмат беретін кітап Азия халықтарының бірде-бірінің тілінде 
жоқ, сондықтан орыс тіліндегі кітаптан ізденуді мақұл көрдік. Осы себепті біз хрестоматия өзінің мақса-
тына сай келуі үшін оны орыс алфавитімен шығаруды қолайлы деп таптық», міне осындай қиындық-
тарға қарамай Алтынсарин балаларға арнап өз бетімен оқулықтар жаза бастайды. Алғашқы еңбекте-
рінің бірі «Қазақтарға орыс тілін үйретудің бастауыш құралы» және «Қазақ хрестоматиясы» екенін та-
рихтан жақсы білеміз. Осыдан кейін балаларға арнап өлеңдер мен кысқа әңгімелер жаза бастады. 
Мысалы «Бір Аллаға сиынып, кел, балалар, оқылық», «Өнер-білім бар жұртар» өлеңдерімен қатар 
«Бай баласы мен жарлы баласы» , «Атымтай жомарт» , «Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш» , «Әке мен 
бала» т.б. әңгімелері. Осы шығармаларындағы басты ұстанымы жастарды ғылым-білімге, еңбекті 
сүйуге баулып, ел, ұлт мүддесі үшін қызмет етуге шақырып, өмірдегі сарқылмайтын мол байлық білім 
екенін түсіндіруге бар күшін жұмсайды. Сонымен қатар барлық мектептерде қолөнер мен ән-күй са-
бақтарын енгізген алгашқы ұстаз ретінде танылды. Мұндағы мақсаты балаларды біліммен ғана сусын-
датпай еңбеке, шығармашылыққа жақындату болатын. Болашақты болжай білген Ұлы ұстаз ер бала-
лар мен қатар қыз балалардың да білімді болып өсуіне басты назар аударып 1887 жылы Ырғыз қыз-
дар училищесінің негізін қалады. Бір жылдан соң қыздарға арналған 12 орындық мектеп интернат 
ашуы, бугінгі білімді қазақ қыздарының бастауы екеніне еш шүбә жоқ [2, 92б.]. 

Қазақ халқын өзінің отар елі деп есептейтін империяның жымысқы саясаты қазақ елінің ғасыр-
лар бойы ұрпқтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан әдет-ғұрпынан әлсіретіп, жаппай шоқындыру саяса-
ты іске аспаған соң. Қазақ елін ислам діні арқылы, «... патша құдайдың қалауымен болады, оған сөзсіз 
мойынсұну керек» дегенді желеу етіп қазақ даласына татар, башкұрттан шыққан дүмше молдаларды 
жіберіп дінмен улау процесін бастап кетуін жан-тәнімен түсінген Ыбырай Алтынсарин ендігі кезекте 
Исламды зертеуге кірісті. Сол кезеңде енді орнығып келе жатқан жазба әдебиетімізге араб, парсы сө-
дерінің араласып, тіліміздің шұбарланып бара жатқанын байқаған Ыбырай сияқты басқада зиялыла-
рымыз бұған бей-жай қарай алмады. Осыған байланысты қазақтың бір тума ұлы, ғалым, этнограф Шо-
қан Уәлиханов «Орыс халқының византиялық дәуірді өткені тәрізді, татар дәуірін бастан кешіру сияқ-
ты қтерлі белес тұр» деп жазды. «Мұсылманшылықтың тұтқасы» атты кітабын жазудағы масаты тура-
лы Алтынсарин былай деп жазып кетіпті. «...біріншіден қазақ жастарының дін жөніндегі түсініктері 
теріс бағытқа түсіп кетпеуі үшін, ал екіншіден, қазақтың жазба тілінде татар тілі орынсыз етек алуына 
жол бермеу ушін мен соңғы кезде Мұхамбет шариғатын үйрене бастап..., осы оқу құралын құрасты-
руға кірістім». Ұстаздың осы еңбегі бүгінгі таңда да өзінің актуальдығын жоғалтқан жоқ. Арнайы 
зертеушісі болса қазақ ұлтына тигізер пайдасы зор.  

Бала тәрбиесінде Ыбырай шығармаларының алар орны ерекше. Себебі ол өз заманының бе-
талысын, бұлыңғыр болашағын дөп басып танып, көз жұма алмады, қазақ халқының өмір сүру салтын 
түбегейлі өзгертуде білім ғана емес еңбек пен отбасы тәрбиесін қатарласа жүругізу керектігіне баса 
назар аударғаны көрінеді. Шығармаларының түпнұсқасы қарапайым халықтың шынайы күнделікті өмі-
рінен алынған. Қандй әңгімесінде болмасын қарапайым халық өкілдерінің адалдығы мен қайырылым-
дығы, еңбек сүйгіштігі, оқушыларды тәрбиелеудегі басты нысанасына айналды. Осы жағымды кейіп-
керлерге қарама қарсы жағымсыз кейіпкелерден жиренуді, жамандық атаулыдан аулақ болып өсуді 
жеткіншектердің санасына құйуға тырысты. 

Мысалы, ағартушының «Мейірімді бала» әңгімесін алайық. 
Сейіт орам үстінде жүгіріп бара жатқанда, бір арбалы келіп, аңдаусыз соғып кетіп, аяғын сын-

дырыпты. Ойбайлап жылап жатқан баланы көріп шошынғаннан шешесі есінен танып қалады. Мұны 
көрген Сейіт жылауын дереу тоқтатып, сынықшы аяғын орнына салып таңған кездің өзінде ер жігітше 
қық етпей шыдағанына таң қалған сынықшы: -аяғың ауырмай ма, қабағыңды да шытпайсың? – деп сұ-
райды. Сейіт, шешесі шығып кеткен соң, демін алып, сынықшыға сыбырлайды: – Ауырмақ түгіл жаным 
көзіме көрініп тұр, бірақ менің жанымның қиналғанын көрсе, әжем де қиналып, жүдемесін деп, шыдап 
жатырмын, – дейді. 
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Сейіт өз қатесін түсініп онсызда «Сенің табаныңа кірген тікен, менің маңдайыма кірсін» деп 
жүрген анасының жүрегін ауыртқысы келмей, неге болсада нар тәуекел деп шыдап бақты. Ішінен: 
«анашым сәл шыда өсуіме аз қалды» дегенді жан жүрегімен білдірді. Сейіттің бұл әрекетінен екі нәр-
сені аңғаруға болады: алғашқысы балалықпен қоштасып есейудің басы екендігі болса, ал соңғысы 
тоғыз ай, тоғыз күн тар құрсағында көтеріп өмір сыйлаған анасына деген айрықша құрметін көрсетеді. 
Ұстаз осы бір әңгімесінде ана мен баланың арасындағы адами қасиеттердің жоғарғы деңгейде дамы-
ғанын психологиялық тұрғыда әдемі жеткізгенін көреміз [3, 48б.].  

Ыбырай Алтынсарин адамның жан-жақты қалыптасуының негізгі көзі тәрбиеде деген ойын, 
«Бақша ағаштары» деген әкгімесінде тайға таңба басқандй етіп дәл сүйреттейді: «Бағу-қағуда көп 
мағына барында шек жоқ – дейді бір әке өз баласына, – шырағым, мұнан сен де өзіңе тәлім алсаң 
болады, сен де жас ағашсың, саған да күтім керек, мен сенің қате істерінді түзеп, пайдалы істерге 
үйретсем, сен менің» айтқанымды ұғып, орнына келтірсең, жақсы, түзу кісі болып өсерсің, бағу-сыз, 
бетіңмен кетсең, сен де мынау қисық ағаштай қисық өсерсің». 

Әке мен баланың арасындағы осы бір қысқа сүйреттеуден отбасындағы тәрбиенің, баланың 
қалыптасуына үлкен әсерін тигізетінін байқауға болады. Мұнда үлкен мән мағына жатыр. «Ұяда не 
көрсең, ұшқанда соны ілерсің» деп атамыз қазақ бекер айтпаса керек.  

Ал ағартушының:  
«Бір Аллаға сиынып, 
Кел, балалар, оқылық 
Оқығанды көңілге 
Ықыласпен тоқылық. 
Оқысаңыз, балалар, 
Шамнан шырақ жағылар, 
Тілегенің алдыңнан 
Іздемей-ақ табылар...» 
Өлеңінің тақырыбы айтып тұрғандай бүгінгі күні де өзінің мән мағанасы мен өзектілігін 

жоғалтқан жоқ. Бұл өлең қай кезеңде де жастарды оқуға, білім алуға шақырады. Бүгінгі күні мектеп 
табалдырығын аттаған әрбір жеткіншектің шамшырағындай болған, бұл өлеңмен, әлі талай 
бүлдіршіннің тілі сынатынына сөз жоқ[4, 6б.]. 

«Өнер білім бар жұрттар» өлеңінде ағартушы ұстаз; 
Өнер – білім бар жұрттар 
Тастан сарай салғызды; 
Айшылық алыс жерлерден, 
Көзіңді ашып – жұмғанша, 
Жылдам хабар алғызды. 
Аты жоқ құр арбаны 
Мың шақырым жерлерге, 
Күн жарымда барғызды. 
Адамды құстай ұшырды... 
Деген, өлеңінің негізгі идеясы, білімі мен өнері жетілген өзге жұрттың мәдениеті жоғарлап, 

технологиясы дамып адам сенгісіз жаңалықтар ашып жатқанын қазақ қауымына үлгі ету. Қазақ халқы 
оқып, білімін көтергенде ғана бақытқа жететінін, соқырға таяқ ұстатқандай етіп түсіндіреді.  

Ы. Алтынсарин өз өмір жолында қазақ жастарын тәрбиелеуге баса назар аударды. Оны ең 
басты мәселе деп қарады. Сол себепті ол өзінің шығармасында жастарды жақсыға үйретіп, жаман 
істен аулақ болуға шақырды. Ол өз шығармасында жастарды адамгершілікке баулу мектеп пен ата-
ананың міндеті деп айтқан[5, 8б.]. 

Осы ой Ы.Алтынсариннің әңгімелерінің негізі болып табылады.Еңбек – адамның өмір туралы 
ойын ұштап, адам бойындағы жақсы қасиеттердің дамуына әсер етеді.Сондықтан ол әр ата-ана 
еңбектің қасиеттерін жас кезінен балаға түсіндіру керек екенін айтады. 

Қазақ қыздарына білім беру Алтынсарин есімімен байланысты. Қазақ қыздарына арналған 
Ырғыз қаласында интернат ашылған. Алғаш рет Алтынсарин балалар психологиясы туралы тақы-
рыпты зерттеген. Сөйтіп, 1860 жылдан бастап мектеп ашу жұмысымен шұғылданған. 

Ұлы ағартушы: екі негізгі нәрсені өз өміріне жүктеп, алдына мақсат етіп қойды, бірі – мектептер 
ашып, бала оқыту және халықты ағарту ісі болса; екіншісі – халықты жаңашылдыққа, ізгілікке тарту 
бағытындағы жұмыстары. Ол қазақ жастарды білімге тартумен қатар, адами құндылықтарға баулу, 
халқына қызмет етуге жігерлілікке, еңбекқорлыққа шақырды.  

Қорыта келгенде айтарымыз ұстаздың шығармашылығының өн бойынан, қазақ жастарын қайт-
кен күнде де біліммен сусындатып, құштарлығын арттырып, еңбекке баулу мақсаты тұрғанын көреміз. 
Ұстаздың осы бір, инемен құдық қазғандай еңбегі зая кеткен жоқ. Ыбырай атамыз салған сара жолдың 
сүрлеуімен қазақ жұрты бүгінгі күні 100 % сауатты елге айналғаны әлемге аян. Тіпті өнер мен әдебиет-
те, ғылым саласында үлкен жетістіктерге жетіп, өркенниеттің дамуына өзінің сүбелі сыбағасын қосуда.  

Міне осындай ғибратқа толы өлеңдер мен әңгімелер жазған Ыбырай шын мәнінде өз ісінің 
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нағыз кәсіби шебері болған. Бар жоғы 48 жыл ғұмырында ұлтқа пайдасы тиер қыруар еңбек қалдырған 
Ұлт Ұстазы Ыбырай Алтынсариннің Ұлы даладағы ағартушылық мұрасы бүгінгі өскелең ұрпақ үшін 
таусылмайтын қазына! 
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Ихсан Д. М. – 7М02301 – Қазақ филологиясы бойынша магистратурада білім алушы, 
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті. 
 

Мақалада Ыбырай Алтынсариннің көп айтыла бермейтін, жазыла бермейтін мұралары 
қамтылады. «Қазақ хрестоматиясы», «Мұсылманшылықтың тұтқасы» тағы басқа еңбектері 
туралы мағлұматтар беріліп, ғалымдар пікірімен ашылған. Мақалада педагог-қайраткердің ерте 
кезде баспадан шыққан еңбектері пайдаланылып, түпнұсқалық деректермен берілді. 

Түйінді сөздер: «Қазақ хрестоматиясы», «Мұсылманшылықтың тұтқасы», Алаш ұстазы, 
педагог-қайраткер, Ұлы Даланың ұлы есімі. 
 

Қазақ халқы ұлы тұлғалардан, даңқты қайраткерлерден, парасатты азаматтардан кенде емес. 
Өз өмірін ұлттық мүдде жолында сарп етіп, есіл өмірін ел игілігіне жұмсаған жандар да баршылық. 
Алайда сом тұлғалы ұлылар өз дәрежесінде ұлықталмай, науқаншылдықпен ғана насихатталып, 
мерзімі өтсе тек бірлі-екілі ғалымның зерттеуінде қалған тұлғалар да бар. Филология ғылымының 
докторы, профессор Серікбай Оспанұлының мәңгілік зерттеу тақырыбына айналған, «Ұлы Даланың 
Ұлы есімдерінің» қақ төріндегі тұлғаның бірі – Алтынсарының Ыбырайы. 1857 жылы Орынбордағы 
қазақ балаларына арналған мектептің түлегі Ыбырай Алтынсариннің мұрасы мен шығармашылық 
өмірі жөнінен бізге дейін де айтылды, бізден кейін де айтылары анық. 

Ыбырай Алтынсариннің мұралары өте көп. Ішіндегі ерекшесі, шоқтығы биігі – «Қазақ хресто-
матиясы». Бұл – білімге сусаған қазақ баласының шөлін қандырған, құндылығы жоғары еңбек. Кешегі 
қазақ даласын тітіркентіп, сан саласына қан жүгірткен, атын естісе бүкіл қазақтың жүрегі лүпілдейтін 
АЛАШ қайраткерлерінің қай-қайсысы да «Қазақ хрестоматиясымен» көзін ашқан. Ыбырай салған 
жолмен жүріп өткен. Демек, Алаш зиялылары – Ыбырай ізбасарлары. Бүгінгі таңда бұл еңбекке кір 
келтіргіш «тұлғалар» көбейіп кетті. Мазмұны көңіл көншітерлік емес деп сыңаржақ пікір білдіруге 
ешкімнің құқы жоқ. Елімізде арнайы заң қабылданып, ұлы тұлғаларымыз бен ұлы мұраларымызға тіл 
келтіргенге айыппұл салып, тергеуге алу қажет. 

Әуелі, хрестоматияның шыққан уақытындағы саяси оқиғаларға көз жүгірткен абзал. «Қазақ 
хрестоматиясы» 1879 жылы «қазақтың оң жақтағы жүрегі» (Н.Құлабай) Орынбор қаласында жарық 
көрген. Дәл сол уақытта қазақ тілінде ешбір оқу құралы болмаған. Өз бауырыңмен өз тіліңде қарым-
қатынас жасай аласың, бірақ оқи алмайсың. Бұл бұратана халыққа ғана тән құбылыс. Сол кезде 
білімге құштар қазақ балалары татар тілінде жарық көрген еңбектерге ұшырасып, татар тілін үйренуге 
мәжбүр болды. Сол кезде «Қазақ хрестоматиясы» «қараңғылықтың көгіне өрмелеп шықты» (С. То-
райғырұлы). Бұл еңбек туралы ыбырайтанушы Серікбай Оспанұлы: «...Ыбырай балалар түсінігіне 
лайықтап, өзінің төл шығармалары мен қазақ халық әдебиетінің озық үлгілерін және Еуропа класси-
калық әдебиетінен таңдап «Қазақ хрестоматиясын» жазды. Ыбырай «сөз басында» ана тілімізде 
шыққалы отырған тұңғыш кітаптың орыс-қазақ және қазақ мектептерінде тәрбиеленіп жүрген қазақ 
балаларына оқу құралы, сонымен бірге халықтың оқып, тәрбие алуына жарайтын жинақ болуын көз-
дегенін айтады» [1;18], – дейді. Сол кездегі қазақ балаларының сауатын ашқан хрестоматия 4 
тараудан тұрады. Бірінші тарау – балалар өмірінен алынған әңгімелер, мысалдар,халық ауыз әде-
биеті, әр бағытта жазылған хаттар. Екінші тарау – әр түрлі жастағы адамдардың өмірінен алынған 
әңгімелер. Үшінші тарау – қазақ ақындарының өлең-жырларынан үзінділер. Төртінші тарау – қазақтың 
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мақал-мәтелдері. Төрт тараудың бүгінгі том-том болып шығып жатқан небір оқулықтар мен кітапша-
ларға төтеп бере алардай қуаты, дәрежесі бар. 

Ыбырай Алтынсарин орыс зиялыларының педагогикасын, Еуропа зиялыларының педагогикасын 
қазақ жеріне әкелді. Сол елдің педагогикалық көзқарастарымен оқытып, тұңғыш пәндік жаңа сипатты 
мектептер ашып, оқулықтар жазды. «Қазақ хрестоматиясы» – соның нәтижесі. Ал, бұл еңбекті жазуына, 
педагогикалық көзқарасының қалыптасуына орыс достарының қатысы бар. Орыс достары деп 
В.В.Григорьевті, Н.И.Ильминскийді, Я.П.Яковлевті айтса болады. Алайда мұның ішінде Ыбырайды дос 
тұтып, сол арқылы қазақ халқын орыстандыруға әрекет еткен миссионерлер болғанын да айту қажет. 
Ыбырай Алтынсарин қазақ балаларын орысша сауатты болғанын, сол арқылы басқа пәндерді тез игеріп 
кететін түсінген. Бұл туралы өзі де: «Орыс тілінің грамматикасымен қазақ оқушылары мектепке кірген 
жылынан бастап, орыс сөздерін үйрене бастағанда-ақ таныса бастайды; орыс тілі оларға әуелі мен 
құрастырған «Оқу құралым» бойынша, кейін Ушинскийдің немесе Кирпичниковтың грамматикалары 
бойынша үйретіледі. Бұл арада тағы бір айта кететінім: бұратана елдердің балаларына тарих, геогра-
фия, жаратылыстану сияқты пәндерді оқытатын оқу құралдар таңдап алу, менің ойымша, бұратаналар 
оқуымен шұғылданатын адамдардың қай-қайсысына да қиыншылық келтіретін мәселе... менің ойымша, 
оқу құралдарын мұғалімдермен және басқа білетін адамдармен күн ілгері сөйлесіп, таңдап алу керек 
сияқты, өйтпейінше оқыту және жалпы оқу жұмысын белгілі бір жүйеге салуға болмайды, ал белгілі бір 
жүйеге салынбаса, онда ісіміз ойдағыдай болып шықпайды» [2;206], – деген болатын. 

Совет үкіметі кезінде «Ыбырай орыс алфавитінің қазақ тілінде негізін салушы» деген жаңсақ 
ой айтылған. Бұл сөзсіз қате пікір. «Батыс Сібір генерал-губернаторының 1876 жылы Ішкі істер мини-
стріне жазған жолдамасында: «...Торғай облысының халық мектебінің инспекторы Алтынсарин өзі 
орыс алфавитін қолданып жазып, қазақтардың халық өлеңінің тексін маған әкеп тапсырды... Біз орыс 
алфавитімен қазақ грамматикасын жасауымыз керек ... Бұл жұмыс Ильминскийге тапсырылды» делін-
ген. Бұдан біз қазақтар үшін орыс алфавитін алғаш жасаушы Ыбырай емес, Ильминский болғанын, ал 
оны кей жағдайда қолдаған Ыбырай екені аңғарылады. Шынында да Ильминскийдің ресми қатаң 
талап етуімен Ы. Алтынсарин өз кітаптарын орыс алфавиті негізінде жазуға мәжбүр болған. Бұған ескі 
оқуға қарағанда орыс оқуының прогрессивті мәні де себепші болған еді. Ильминскийдің орыс алфави-
тін Ыбырайдың атымен насихаттауда көздеген мақсаты, біріншіден, ғасырлар бойы ислам діні 
жайлаған қазақ даласына елдің оқыған зиялы азаматының атымен ұсыну қолайлы болса, екіншіден, 
орыстандыру саясатын іске асыруда біреудің қолымен от көсеу оңайырақ еді. Ильминский өзінің 
миссионерлік жүйесін түрлі жолмен таратуды мықтап ойластырған» [3;6]. 

Ыбырай Алтынсарин патша үкіметінің отарлау саясатын қолдамаған, наразы болған. Алайда 
қарсы күресуге күші жетпейді. «Мыңмен жалғыз алысқан азаматқа кінә қоюға болмайды» (А. Құнан-
байұлы). Бірақ дипломатиялық саясат ұстанып, халық ағарту ісімен айналысып, халықты надандық 
құрсауынан құтқаруға асыққан. Қал-қадірі жеткенше әдеби мұрасын қалдырып кеткен. 

Ыбырай мұрасының дені – әдеби-көркем шығармалар. Бірақ әдеби-көркем шығармаларын пе-
дагогикалық мақсатқа ыңғайластырып, орайластырып жазды. Ақындығы, жазушылығы «педагог Ыбы-
райға» қызмет етті. Өлеңдері мен әңгімелері қазақ балаларын білімге, ғылымға қызықтыру мақса-
тында жазылды. Ыбырайдың оқулық-хрестоматиясы:  

«Бір Құдайға сыйынып, 
Кел, балалар, оқылық. 
Оқығанды көңілге 
Ықыласпен тоқылық»[4;26] – деп басталады. Осы өлеңі Совет үкіметі кезінде «Кел, балалар, 

оқылық» деп басталып, «Бір Құдайға сыйынып» деген тармағы алынып тасталған. «Бір Құдайға 
сыйынып» деген бір ғана тармақ «Ыбырай Алтынсарин шоқынды» деген мыңдаған ауызды жауып тұр 
емес пе?! Оқу-білімнің пайдасын жіпке тізген моншақтай қылып, оқыған азаматтың санасы жоғары, 
ілтипаты мол, өнегелі болатынын, ілім-білім арқылы адам алдына қойған мақсатына жететінін жеткізе 
біледі. Осы арқылы оқушының білім алуға деген қызығушылығын оятып, ықыласын арттырады. Бала-
ны түрлі жақсы қасиеттерге баулып, жаман істерден аулақ қылдырады. Бұл туралы ақын Серікбай 
Оспанұлы: «өлеңде малдың бір-ақ жұттық екені, ал оқыған адамның байлығы ешқашан жоғалып-
жұтамайтыны, киім де, тамақ та, өнер-білім де оқумен табылатыны, қартайғанда да білім сүйеніш бо-
латыны айтылады. Ақынның бұл өлеңді жазудағы басты мақсаты – балаларға өнер-білімнің пайдасын 
түсіндіріп жеткізу. Педагог-ақын сол мақсатының үдесінен шыққан» [1;23], – деп өз пікірін білдіреді. 

Ілім-білімге қызықтырар тағы бір мұрасы – «Өнер-білім бар жұрттар» өлеңі. 
«Өнер-білім бар жұрттар,  
Тастан сарай салғызды. 
Айшылық алыс жерлерден, 
Көзіңді ашып жұмғанша, 
Жылдам хабар алғызды» [5;14], – деп басталатын жыр жолдарынан сол уақтағы бұрын сөз 

болмаған мәселелерді қозғайды. Мысалы, телеграф, радио, телефон, самолет, газ, тағы басқа техника 
құралдарын атымен атамай, қазақтың түсінікті сөзімен жұмбақтата сөйлейді. Бұған да тапқырлық, 
ұшқырлық қажет. Осы арқылы оқушылардың зейінін ұштап, қиялын дамытып, ойлау қабілетін арттыруға 
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әсер етеді. Серікбай Оспанұлының сөзімен айтсақ, «Ыбырай Алтынсариннің бұл шығармалары өлең 
өрнегін жаңартып, деңгейін көтеріп, көркемдік тәсілдерін жетілдіру, әсерлеу мақсатында емес, мектеп 
оқушыларына арналған оқу құралдарына материал ретінде жазылған публицистикалық өлеңдер». 

Ыбырай Алтынсариннің көп айтыла бермейтін мұрасының бірі – діни кітабы. 1884 жылы араб 
әрпімен Қазан қаласында «Шараятул-ислам» атты кітабы жарық көрген. Бұл кітап 1894 жылы Орынбор 
қаласында орыс таңбасымен қайта жарыққа шыққан. Сол кездегі ашқан мектептерінде дін сабағы да 
оқытылатын болып, Ыбырай дүмше молдаларға сенбей, өзі оқулық жазған болатын. «Шараятул-ислам» 
немесе «Мұсылманшылықтың тұтқасын» жазу себебін автордың өзі: «...біріншіден, қазақ жастарының 
дін жөніндегі түсініктері теріс бағытқа түсіп кетпеуі үшін, ал екіншіден, қазақтың жазба тілінде татар тілі 
орынсыз етек алуына жол бермеу үшін мен соңғы кезде Мұхамбет шариғатын үйрене бастап ... осы оқу 
құралын құрастыруға кірістім», – дейді. Дәл осы еңбекті 1991 жылы аса көрнекті этнограф, филология 
ғылымының докторы, профессор Ақселеу Сейдімбеков баспаға дайындаған. «Ғибраты мол еңбек» атты 
алғысөзінде кітаптың жазылуына 2 себепті айтады. Олар: «Біріншісі: Ыбырай ашқан мектептерде сол 
кездің талабы бойынша міндетті түрде дін сабағы өтуге тиіс еді. Әрине, бұл талапты орындауда да 
Ыбырай ағартушылық бағытынан жаңылмай, ислам дінінің мән-мақсатын таныстыра отырып, негізінен 
адамгершілік тәрбиесі мәселесіне баса ден қойған. Мұнысы үшін кезінде бұл кітап «...балаларға ислам 
дінінің «ақиқаттығын» дәлелдейтін негізгі түсініктер бере алмайды» деп сыналған болатын. Екінші 
жағдай: сол кездегі енді орныға бастаған жазба мәдениетімізге араб, парсы сөздерінің көптеп енуі елінің 
ертеңін ойлайтын Ыбырай сияқты азаматты бейтарап қалдыра алмады. Тек Ыбырай ғана емес, сол 
кездің көзі ашық, көкірегі ояу зиялыларының қай-қайсысы да қазақ әдеби тілінің таза күйінде орнығуына 
айрықша көңіл бөліп, халық тілінің шұбарланып бара жатқанын уайым етті» [6;5]. 

Ыбырай Алтынсариннің әдеби мұрасы, педагогикалық мұрасы, діни мұрасы, барлығы да өмір-
шең. Өйткені, қарақан басы үшін, атақ үшін, марапат үшін жазылмаған дүние қанша ғасыр өтсе де, 
өзектілігін жоймасы анық. Ел азаматы, қазақтың ағартушысы, ұстазы Ыбырай Алтынсариннің мұрасы 
– ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетер дүние емес-ті. Ақындығы мен жазушылығын педаго-
гикалық жолында бағыт-бағдар еткен қайраткердің мұрасы – ұлттың баға жетпес қазынасы, тотық-
пайтын алтыны. Заман ағымын аңдап, мектеп ашып, оқулық жазып, қайраткерлік іс етуі екінің бірі істей 
алар іс емес. 1864 жылы қаңтардың сегізінде қазақ балалары үшін тұңғыш мектеп ашып, 14 қазақ 
баласын оқытты. «Қойға шапқан аш қасқырдың» мектептегі жолын емес, мұрасы мен шығармашылы-
ғын қаузап өттік. Ресей империясының боданында жүріп ұлтқа қызмет ету – мыңның біріне ғана 
бұйырар мехнаты мен машақаты көп тәуекелді жол. Ыбырай – сол мыңның бірі, ұлттың ұлы, елдің 
адамы. ХІХ ғасырдың ортасында бастаған Ыбырайдың ағартушылық қозғалысын Ахмет Байтұр-
сынұлы, Әлихан Бөкейханұлы, Міржақып Дулатұлы, Жүсіпбек Аймауытұлы, Мағжан Жұмабайұлы, 
Ғазымбек Бірімжан бастаған Алаш қайраткерлері әрмен қарай жалғастырды. 
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«Ибрай Алтынсарин – первый апостол народного просвещения Казахстана» 
Н.А. Назарбаев 

 

Важнейшей целью современного образования, общества и государства является воспитание, 
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина Казахстана. 

Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, его состояния 
и качества внутренней жизни. Темпы и характер развития общества непосредственным образом зави-
сят от гражданской позиции человека, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных 
норм и духовных ценностей. 

Первый Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в послании народу Казахстана «Стра-
тегия «Казахстан 2050»: новый политический курс состоявшегося государства», отметил, «Чтобы стать 
развитым конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразованной нацией» [1] 

Крупный казахский просветитель Ибрай Алтынсарин широко известен в истории обществен-
ной мысли, культуры и литературы казахского народа, как выдающийся педагог-новатор и организа-
тор новых школ, этнограф, фольклорист, поэт, прозаик и переводчик произведений русских классиков 
[2, с.533]. 

Ибрай (Ибрагим) Алтынсарин родился 20 октября (по старому стилю) 1841 года в ауле Жан-
бурчи Аркарагайской волости (Кустанайская область). Он происходил из казахского рода «кипчак» 
Седнегожуза. Его отец – Алтынсары Балгожин умер, когда Ибраю не исполнилось и четырех лет. 
Мальчик воспитывался в доме своего деда, известного бия Балгожи Жанбурчина, войскового 
старшины Оренбургской пограничной комиссии [3, с.7]. 

Именно Байгожа Джанбургин добился того, чтобы его внука взяли в первую открывшуюся шко-
лу в Оренбурге, на тот момент ему исполнилось 9 лет. С самого детствау Ибрая была большая тяга к 
знаниям,при первых годах обучения в школе он сразу начал выделятся от своих сверстников, учителя 
тоже это замечали, поэтому после того как Ибрай Алтынсарин закончил школу, они оставили хороший 
отзыв о нём. 

Ибрай Алтынсарин был образованным человеком, он знал не только русский язык, но и араб-
ский, татарский, персидские языки. Большое внимание тогда уделяли Корану и его толкованию, изу-
чению казахов мировой литературы. И это помимо точных наук, истории, географии и других предме-
тов. Именно эти годы пробудили в Ибрае жажду к новым знаниям и желание делитьсяэтими зна-
ниями. Первое время после окончания школы, Ибрай Алтынсарин работал писарем и переводчиком, 
в том числе у своего деда. Но Ибрая не оставляли мысли о том, что образование должно стать 
доступно каждому. За четыре долгих года, Ибрай смог построить школу, который был одноэтажный 
белый дом с окнами. Ибрай Алтансарин смог уговорить самостоятельно людей, которые оплачивали 
обучение 16 ребятишек и полный пансион при школе, в котором проживали дети.. 

На сегодняшний день, можно увидеть ту самую первую школу Ибрая Алтынсарина, только, 
скорее всего она покажется вам совсем неприглядной. Но не стоит судить повнешним очертанием, 
ведь для того времени это был настоящий прорыв. Именно в этих стенах школы, началось массовое 
образование в казахских степях. «Школы – это главные пружины образования киргизов, казахов, – пи-
сал Ибрай Алтынсарин. – …на них, и в особенности на них надежда, в них же и будущность киргиз-
ского (казахского) народа».[4,с.50]. Ибрай Алтынсарин был и поэтом. В своих стихотворениях и книгах 
он писал о пользе знаний, их нужде и науки в жизни человека. «Давайте, дети, учиться!» – одно из его 
самых известных произведений. При этом Алтынсарин считал,что женская школа, «независимо о 
прямого своего назначения, как учебно-ремесленное заведение, послужило бы еще, так сказать, при-
манкой для женского пола киргизов, который будучи привлекаем к рукоделию, мог бы быть, между 
прочим, обучаем и русской грамматике, и хотя таким путем можно было бы положить основание 
начальному образованиюи киргизок». [5,с.191]. 

Ибрай Алтынсарин убедил многочисленных чиновников, что женщины тоже должны учиться. 
На это потребовались долгие годы тяжёлой работы. Первая школа была открыта в Иргизе. Еще ему 
потребуется два года, чтобы открыть женские училища, во всех уездах Торгайской области. При его 
поддержке открылась первая женская школа в Иргизе в 1887 году. Позднее женские училища с 
интернатом открылись в Тургае – в 1891г., Кустанае – в 1893 г., в Актобе – в 1896 г. В целом, ему уда-
лось открыть: четыре двуклассных центральных «русско-киргизских», одно ремесленное, одно жен-
ское, пять волостных училищ, два училища для русских детей. 

Одним из важных наследий Ибрая Алтынсарина, стали не только школы, он стал автором 
нескольких учебников. Один из самых знаменитых из них это «Киргизская хрестоматия» вышедшая в 
1879 году. Ибрай знал несколько иностранных языков и он понимал, что язык – лишь инструмент, 
дающий больше возможности. Поэтому он хотел, чтобы дети в школе изучали и знали свой родной 
казахский язык. 

Алтынсарин собирал материалы по истории казахского народа. Он закончил подготовку вто-
рой части «Киргизской хрестоматии», состоявшей из раздела по истории, географии, техническим 
предметам. Это частьне вышла в свет ввиду смерти автора, и розыски ее пока не увенчались 
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успехом. Распространение и горячая пропаганда научных знанийв казахской степи свойственна не 
только практической но и литературной деятельности Алтынсарина. На разработку казахского 
алфавита на основании русской графики он потратил около трех лет, привлекая к этому учителей и 
учащихся старших классов светских школ степных укрепленийТургая и Иргиза. 

Ибрай Алтынсарин стал учителем и наставником для таких известных казахских писателей и 
общественных деятелей, как Ахмед Биримжанов, Алиби Жангильдин, Нуржан Наушабаев, Смагул 
Майоров, Абубакир Алдияров и др. Ибрай соблюдал золотые правила педагога. Он был твёрдо уве-
рен, что учитель – это призвание. Учитель, по его мнению, должен быть примером. «Стараюсь всеми 
силами, чтобы подействовать ещё на их (учеников) нравственность, чтобы они впоследствии не были 
взяточниками, – писал Ибрай Алтынсарин. – Посмейтесь надо мною, я иногда являюсь детям в 
пустое от знаний время официально муллой и рассказываю, что знаю, из духовной истории, 
прибавляя к тому и другие полезные, удобопонятные рассказы» [5,с.193]. 

Во-первых, Ибрай Алтынсарин считал что учитель должен любить детей, но не в коем случае 
не гасить в них любопытство, а стимулировать стремление к знаниям. 

Во-вторых, Ибрай считал, что нужно учить, согласно склонностям и успехам ребёнка. И 
третьим немало важным правилом считалось то, что знания должны приносить пользу и толк. Ибрай 
Алтынсарин навсегда вошёл в историю Казахстана как общественный деятель, поэт, педагог, писа-
тель, фольклорист, этнограф, переводчик. 

Всю свою жизнь, этот великий человек посвятил знаниям, обучению знаний других, важность 
понимания знаний, строительстве школ и женских училищ, просвещению народа.Он сделал многое 
для казахского народа, многому научил и дал толк знаний. Не стоит забывать о его великих произве-
дениях, которые были написаны в 100 экземплярах таких как: «Невежество», «Кипчак Сейткул», 
«Отчего так плохо», «Золотой чуб», «Мудрый судья», «Счастливый человек», «Три вора», а также 
учебные пособия «Киргиская христаматия», «Руководство по обучению киргизов русскому языку», 
«Мактубат», «Шараитли Ислам», «Очерк обычаев при сватовстве и свадьбе у киргизов Оренбурского 
ведомства» и т.д. В его честь были построены памятники, названы многие улицы и проспекты, 
районы, институты, ледник Алтынсарина, школы и т.д. 

Ибрай Алтынсарин умер в 1889 г., всего лишь в 48 лет отроду. Но сделанное им за эти корот-
кие годы навсегда увековечило его имя. Таким образом, Ибрай Алтынсарин внес огромный вклад в 
становление и развитие системы образования Казахстана во второй половине XIX века. 

Большое внимание он уделял подготовке педагогических кадров, методической оснащенности 
учебного процесса, им были разработаны основополагающие принципы преподавания русского языка 
в казахской школе, в учебно-воспитательном процессе активно использовались передовые методы и 
средства нравственного, трудового, эстетического воспитания подрастающего поколения. 

В памяти и сердцах народа, Ибрай Алтынсарин навсегда останется – великим просветителем. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МҰРАСЫ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ БІЛІМ 
 

Құлмағанбет Ә. Қ. – педагогика ғылымдарының магистрі, Ы.Алтынсарин атындағы Ұлт-
тық білім академиясының Қазақ тілі мен әдебиеті зертханасының ғылыми қызметкері. 
 

Ыбырай Алтынсарин шығармаларында оқиға желісін шындық өмірден алады да өмірдің ұсақ-
түйек бөлшегі болып көрінетін, басқа жұртқа елеусіз нәрселерді шығарманың арқауы етеді. Әңгі-
мелері де, өлеңдері де ықшам, көлемі шағын аз сөзбен көп мағынаны білдіреді.  

Кілтті сөздер: Ыбырай Алтынсарин, оқушы, мұғалім, білім. 
 

Ыбырай Алтынсариннің қазақ халқының мәдениетіне, оның өркениет жолымен алға басып, 
тәуелсіз ел болуы жолында атқарған тарихи қызметі орасан зор.  
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Ыбырай қазақ жерінде оқу-білімнің шам-шырағын жақты. Өз заманының озық ойлы азаматы бол-
ды. Ыбырай ашқан мектептердің қоңырауы сыңғырлап, ұлы ағартушы-педагогтың ой-пікірлері, өлең 
жырлары мен әңгімелері халық санасына жаңалық болып сіңді. Ол жас ұрпақты оқытып, тәрбиелеу 
мәселесіне ерекше көңіл бөліп,ел ішінде орын алған сауатсыздық пен білімсіздікке қарсы ашық күреске 
шықты. Қазақ даласында жаппай сауаттылық пен білім беру ошағын орнатқан Ыбырай халықтың мұң-
мұқтажы мен арман-тілегін орындау мақсатында көпшілік арасында қыруар жұмыстар атқарды. 

Ұлы педагог қазақ ортасында үстемдік құрған қоғамдық әділетсіздікке қарсы болды. Надандық 
пен зұлымдық тудырушыларды әшкереледі. Алтынсариннің өлеңмен айтылған жоғары идеялары 
жастарды рухтандырып, халыққа жалынды үндеу тастады. Бұл қазақ даласындағы бүкіл қауымға қа-
ғылған алғашқы қоңырау еді.Ол ел-жұртын көрші елдің өнер-білімін, техникасын игеругешақырып қана 
қоймай, сол игі істі тікелей жүзеге асыруға да өлшеусіз үлес қосты.  

«Дүниедегі ескермейтін де, өзгермейтін де, өмірдегі сүйінішде,сарқылмас дәулет те, өнер-бі-
лім..., білім еш арымайды, жұтқа ұшырамайды, ол – мәңгі бақыт кілті» – деп түсінген ұлы ағартушы 
1864 жылы қаңтарда Торғайда тұңғыш қазақ балалары үшін мектеп ашты. 14 баланы мектепке қабыл-
дады. Мұндай тәлім-тәрбие ісіне Ыбырайдың өзі тікелей басшылық етті. Өзінің осы игілікті ісі жайында 
Қазан университетінің профессоры Н.И.Ильминскийге жазған хатында: «Мен балаларды оқытуға қой-
ға шапқан аш қасқырдай өте қызу кірістім. Кейін парақор болып шықпаулары үшін оларға адамгершілік 
жағынан әсер етуге бар күшімді салып отырмын»деп жазады. Ұлы ағартушының бұл сөзінен қазіргі 
таңдағы басты мәселені сол кезде көре білгендігін байқауға болады. 

Ы.Алтынсариннің ағартушылық, педагогтық көзқарасы негізінен, орыс педагогтарының ықпа-
лымен қалыптасты және қазақ халқының ұлттық тәрбиесінің негізіне сүйеніп, оны басқа халықтардың 
озат ой-пікірлерімен толықтырып дамытты. 

Ыбырайдың айрықша атап айтар тарихи еңбегінің бірі оның балалар әдебиетінің негізін қа-
лауы. «Қазақ хрестоматиясына» енген алуан жанрдағы шығармалары мұның айқын дәлелі.  

Қазақ балалары үшін ана тілінде шын ниетімен, жан-тәнімен жазған шығармалары балаларға 
жақын және қызықты екені соншалық олар күні бүгінге дейін өз құндылығын жоғалтқан жоқ.  

Бұл Ыбырай шығармаларының өміршендігін көрсетеді. 
Мектеп бағдарламасына енгізілген қай шығармасын алсаң оқушының санасын оятып Отанын 

сүюге, ұлтжандылық адамгершілікке, еңбексүйгіштікке, жақсы мінез-құлыққа тәрбиелеп, оларды жеке 
тұлға ретінде қалыптастыруға үйретіп,өмір танытарлық тастайды.  

Бастауыш сыныпта «Ананың сүюі» деген өлеңі бала жанын тебірентіп, ана қадірін аяққа бас-
тырмауға үндейді. Ананы сыйлай білген оның қадыр-қасиетін түсінген бала, басқаның да қадыр-қасие-
тін өз ата-анасындай құрметтей алатын болып өседі деген тұжырымды білдіреді.  

Тәрбиенің қазіргі біз пайдаланып жүрген қай саласын да Ы.Алтынсарин еңбектерінен табуға 
болады.  

Көптеген әңгімелерінде Ыбырай еңбекті жағаша құру,базарға бейімдеу, оның құндылығын 
арттыруды көздейді. «Білгеннің пайдасы» деген әңгімесінде бір бала шеге істеу кәсібін үйреніп, ша-
руасын жаңаша құрады.  

Ыбырайдың этика, мінез-құлық, әдептілік, достық идеясына байланысты әңгімелері де көп. 
Мысалы: «Қарға мен құрт» әңгімесінде нашарға, әлсізге қиянат жасамау идеясы айтылған. Мұндағы 
құрт – әрекетшіл, айлалы бейне. «Жаман жолдас», «Ақымақ дос» дейтін әңгімелерінде жалғандықты, 
олақтықты мінейді. Бірсыпыра әңгімелерінде отбасындағы достық, ата-ана мен бала арасындағы 
махабатты үндейді.  

Ыбырай оқулықтарына енгізілген «Ұят кімде болса,иман сонда болады», «Алтын алма, ақыл 
ал», «Өнерлі өлмес, өнерсіз күн көрмес», «Оқу түбі тоқу», «Қайырымсыз болса,ханнан без, өткілсіз 
болса судан без, асусыз болса таудан без, пайдасыз болса, байдан без,тпанасыз болса, сайдан без», 
«Жоқтық ұят емес,байлық мұрат емес», «Жүйрік атқа мінген, құдайды ұмытар» сияқты асыл сөзде-
рінен бүгінгі жастардың ғибрат алары сөзсіз.  

Ыбырай шығармалары оқиға желісін шындық өмірден алады да өмірдің ұсақ-түйек бөлшегі бо-
лып көрінетін, басқа жұртқа елеусіз нәрселерді шығарманың арқауы етеді. Әңгімелері де, өлеңдері де 
ықшам, көлімі шағын аз сөзбен көп мағынаны білдіреді.  

Ыбырайдың жазушылық шеберлігі – қарапайым сөздермен өз ойын оқушыларына бейнелі, 
айқын, мәнері етіп жеткізуінде.  

Ыбырай Алтынсарин: «Балаларға білім мен тәрбие беру ісінде маңызды рөл атқаратын мұға-
лім» дей келе оларға бір қатар педагогикалық талаптар қояды.  

Өзінің мұғалімдерге өткізген семинарында мұғалімдерге, оқушыларға оқу материалын жеткізу 
үшін әртүрлі оқыту тәсілдерін тиімді қолдану керектігін, әдістерді дұрыс таңдап алу жолдарын, қандай 
әдісті қай уақытта қолдана алуы мұғалімге байланысты екенін көрсеткен. Оқыту әдістерін балалардың 
ғылымға өз бетімен білім алуға құмарландыратын жол деп біледі. Мысалы әңгіме, түсіндіру арқылы 
«оқыту әдісін», оқу матариалын балаларға түсіндіру мақсатында «көрнекілік әдісін» де қолданғанын 
көреміз. 
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Қазіргі кездегі кіріктіре отырып оқыту (интеграция) әдісін де Ы.Алтынсарин өз тәжірибесінде 
қолданғанын байқауға болады.  

Жаһандану заманында ұлттық бәсекеге қабілетті болудың көрсеткіші-білім деңгейімен 
өлшенеді. Сондықтан, әлемдік білім кеңестігіне кірігіп, білім беру жүйесін халықаралық биікке көтеру 
кезек күттірмейтін өзекті мәселе. 

Бұл мәселенің шешу кілті ұстаз қолында. Өйткені, ұстаз елдің ертеңгі тізгінін ұстайтын ұрпақ 
тәрбиелейді. Ұстаздың негізгі құралы сабақ. 

Ы.Алтынсариннің «Мұғалім балалармен істес болады: егер олар бір нәрсені түсінбесе, онда 
мұғалім шәкірттерді кінәламай, олардың көкейіне қондыра алмағаны үшін өзін-өзі кіналауға тиіс» 
деген ұлағатты сөзін, үнемі басшылыққа алып отырамын.  

Ы.Алтынсарин «Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім-мектептің жүрегі»- 
деп бекер айтпаған. Өйткені қазір мектеп алдындағы міндеттерді шешуде мұғалімнің кәсіби құзырлығы 
басты алғы шарт.  

Ыбырай атамыздың мына бір сөзінде бір мән жатыр «Халық мектептері үшін ең керектісі оқу-
шы. Тамаша жақсы педагогика құралдары да, ең жақсы өкімет бұйрықтарды да, әбден мұқият түрде 
жүргізілген инспектор бақылауы да оқушыларға тең келе алмайды. Сондықтан да мен оқытушыны 
дүниедегі заттың бәрінен де қымбат көремін» – деп айтқан екен ұстаз! Осы бір сөздің өзінде қаншама 
мән –мағыналы қасиетті ұғым жатыр. Ұстаздың алдынан өтпейтін ешкім жоқ. 

Ыбырай «Мектеп қазақтарға білім берудің басты құралы.... Біздің барлық үмітіміз, қазақ хал-
қының келешегі осы, тек осы мектептерде» – деп айтқан. Сол мектепте балаға білім беріп қоймай, 
тәрбиеге мән беріп, әр баланы сүйіспеншілікке бөлеп, жан дүниесімен сырласып, рухани болмысын 
терең түсініп риясыз махабатқа бөлеу Ыбырайдың сара жолынан өмір бойы сусындап, өнегесінен 
өнеге аламыз деп үміттенемін.  

Ыбырай армандаған «Өнер білімі бар жұртқа» – терезесі тең шаңырағы биік мәдениеті озық 
тәуелсіз елге айналып отырған бүгінгі заманда жаңа типті мектептер салынып, пайдалануға беріліп 
жатыр. Дарынды балалармен жұмыс бағдарламасы жүзеге асу үстінде. Жастарды шет елдерде 
оқытуға мүмкіндік алдық. Жаңа буын оқулықтар, электронды оқулықтар, білім беру ісіне енді.  

Осындай жаңа даму .үрдісі алға басып отырғанда, Президентіміз айтқандай әрбір ұстаз –рухы 
таза, ой-өрісі биік, ұлты мен Отанының болашағы үшін тер төгіп, өз бойындағы асыл қасиеттері мен 
білімін болашақ ұрпақтың бақыты мен кәдесіне жаратып, қоғамды өрге өркендетуші, жаңашылдықтың 
бастаушысы болуы керек.  

Ы.Алтынсарин: «Өз Отанының пайдасын көздеген» ауыр, кейде қауіпті болған қоғамдық еңбек-
ті өзі үшін шын бақыт деп санады. Өз өмірінің мақсаты мен мәні туралы айта келіп, ол: «Кімде-кім 
өзінде барымен яғни өзінің адал еңбегімен қанағат етсе, шын бақытты адам сол» – деген еді.  

Қазақтың ас көрнекті педагогі, жазушысы Ы.Алтынсариннің шығармаларын оқыта отырып ұлт-
тық құндылықтарымызды, рухани мұрамызды бүгінгі ұрпақ бойына сіңіру, Ыбырай мұраларын жеріне 
жеткізе зерттеп, оның ұстаздардың ұстазы деп әркез әспеттеп отыру – бәріміздің абыройлы 
борышымыз. 
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ған. Сондай-ақ алғашқы ашылған мектептің жұмысы баяндалады. Мақалаға арқау болған жанның 
тек ағартушылық қызметі ғана емес, шығармашылық тұсы да көрсетілген. Сондай-ақ танымал 
жандардың ыстық естеліктері де бар. 
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Білім беру саласы адамзаттың жарық дүниені тереңінен танып, қасиеттеріне үңіле алуына 
ықпал етіп, зор мүмкіндіктерді ұсына алмақ. Бүгінгі таңда елімізде сапалы білім, саналы тәрбие беру 
жолында оң бағытты ұстанып келеді. Алайда, тарихқа үңілетін болсақ, елімізден шыққан зиялы тұлға-
лар болмағанда, мұндай жетістіктермен қуана алмас едік. Қазақтың маңдайына біткен текті ұлдары 
мен қыздары жетіп артылады. Олардың арасында шоқтығы биік тұлғалардың бірі Ыбырай Алтынса-
рин. Жастайынан зерек, ойы ұшқыр, талғамы биік жан әкесінен жастай жетім қалса да, тағылымды 
тәрбиені Балғожа атасынан алып, көзі ашық, көкірегі ояу азамат болып өскен. Өз заманында өте 
үлкен беделге ие болған Ыбырайдың атасы, жарқын болашақтың кепілі білім алуда деп есептеген. 
Сол себепті, өз немересінің де білім алуына еш кедергі келтірмей, керісінше үнемі қолдау көрсетуге 
тырысқан. Бойында ақындық өнері бар Балғожа би, Орынборға оқуға аттандырған немересіне ’’Үміт 
еткен көзімнің нұры, балам’’, деп өлең жолдап, ауылда жүрсең құрық ұстап, мал бағып, қарабайыр тір-
шілікпен қамалып қалар едің, одан да оқы, білім ал, зейінің ашылсын деп өсет етеді. Осылайша, ерек-
ше ынтасының арқасында білімді игерген Ыбырай Алтынсарин, қазақ қоғамына да жаңашылдық енгі-
зіп, ұлтының ұландарын да оқытсам деген ниеті пайда болады. Бастапқыда мектеп ашу жағы қиындық 
тудырғандықтан, ауыл балаларын өз үйінде қабылдап, бар білгенін үйретуге тырысады. Торғай мекте-
бі 1864 жылы ғана ашылады. "Осы жылы қаңтардың 8-і күні көптен күткен ісім орнына келіп, мектеп 
ашылды. Оған 14 қазақ баласы кірді. Бәрі де жақсы, есті балалар. Мен балаларды оқытуға қойға шап-
қан аш қасқырдай қызу кірістім", – деп жазады, ол белгілі шығыстанушы, профессор Н.И. Ильминский-
ге жолдаған хатында. Ол өзінің сабақ беру үлгісін орыс мектептеріна қарап жасап, тіпті, орыс тілін 
меңгерту барысын да мықтап қолға алды. Ондағы басты мақсаты, ауыл балаларының кез-келген істе 
хабары болып, жаңашылдықты өз беттерімен игерсе деген тілегі еді. Айта кетейік, алғаш оқуға қабыл-
данған балалар арасында барлығы бір ауыз орыс тілін білмейтін еді. Асқан табандылық пен ұстаздық 
шеберлігінің арқасында тілді меңгеруту барысы Ыбырай Алтынсариннің қолынан келді. Себебі, билік-
тің көбісі орыс үкіметіне қарап тұрған шақта, құжаттар да, Халқының қамын жеп, көзі ашық, көреген 
ұландар тәрбиелеймін деп бар саналы ғұмырын білім беру саласына аранған жан, Ресей мен еуропа-
ның озық мәдениетін қарапайым ауыл балаларының бойына дарытуға мақсат тұтты. Бір қарағанда, 
Ы.Алтынсарин тек ағартушылықпен айналысқан сияқты көрінгенімен, ол қазақ даласында мәдениеттің 
жаңа үлгісін енгізіп, жалпақ жұртқа жариялай білген жан. Бар бақытын тек төрт түліктің түгелдігімен 
балаған қазақ даласында мектептің пайда болуына түрткі болып, асау мінезді елінің бойында білімге 
деген алғашқы шамшырақты жаға білгендігінің өзі үлкен еңбекке пара пар. Білім мен мәдениетті қатар 
меңгертіп, талай жылдар бойы бірізділікпен жалғасып келе жатқан дала заңына өзгеріс енгізуі нағыз 
халқына жаны ашыған азаматтың тірлігі. 

Жаңадан ашылған мектептің киім кию үлгісі қазақи нақышта, салт-дәстүрге ыңғайлы, салт атпен 
жүруге, түрлі дене жаттығуларын жасауға бейімделіп жасалды. Себебі, оқуға енді бет бұрған жеткіншек-
тердің ойын тек күрделі тапсырмалармен толтырып қоймай, олардың кең жазиралы далада еркін ойнап, 
таза ауада көбірек болуына жағдай жасалған. Яғни, ойната отыра оқыту, оқыта отыра сергіту жаттығула-
рын жасау сол уақыттан бері қалыптасқан әдіс-тәсіл десе болады. Бұл әлі күнге дейін өзінің өзектілігін 
жоймай келеді. Ойын элементтерін сабақта қолдану ұтымды тәсілдердің бірі. Бұл ережелердің бәрін 
Ыбырай Алтынсарин сол кезден-ақ аңғарып, өзінің тәжірибесінде қолдана білген. 

Негізгі игерген пәндердің арасында жаратылыстану және гуманитарлық бағыттағы пәндер бар. 
Яғни, ана тілі, орыс, татар тілдері, география, геометрия, ән-күй, гимнастика. Әр пәнге жекелей түрде 
жоспар жасалып, қызықты әрі танымдық негізде білім бере білген. Сонымен қатар, оқушылардың бой-
ындағы өнерін дамыту барысы да басты назарға алынып,үнемі әдеби-музыкалық кештерді ұйым-
дастыру да назардан тыс қалмаған. 

Ең ғажабы, Ыбырай Алтынсарин білім беру барысында баланы қорқытып, қоқаң-лоқы көрсетіп, 
күшпен оқытуға қатаң тиым салған. Себебі, бойын үрей билеген оқушы ойын еркін жеткізе алмай, тіпті 
тілі кекеш шығуы мүмкін екендігін алға тартады. Сондықтан да, өз шәкірттерін үнемі қадірлеп, кіші-
пейіл, ұқыпты болуға үндей отыра, тәрбиеге де баса назар аударады. «Егер балалар бірдемені түсін-
бейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға тиісті емес, оларға түсіндіре алмай отырған өзін кінә-
лауға тиіс», – деген сөзі Ыбырай Алтынсариннің қанатты сөзі ретінде бүгінгі күнге дейін жетіп отыр. 

Қазақ балаларына арналған бұл алғашқы мектеп болғандықтан, оған «баламызды шоқынды-
рып жібереді» деп қазақтардың көбі сенімсіздікпен қараған. Бұл жайында Мұхтар Әуезов 1923 жылы 
«Шолпан» журналында жарық көрген «Ыбырай Алтынсарин» деген мақаласында: «Сонымен школға 
бала бермегендердің көбі «Әлде қандай болып кетеді?» деген сенімсіздік көзбен қарады. «Сынайық», 
«көп болса, бір бала садақа болар» дегендей қылды. Мұны школды ашушылар білген еді. Сондықтан 
олар школ ашылғаннан бастап, ел арасында жайылған «Дақпыртын» сөзі орынсыз екендігін көрсету 
жағын өте қарастырады. 

«Ыбырайдың ағартушылық қызметінің халық арасында айырықша беделге ие болып, оның өзі-
нің озық қоғам қайраткері ретінде белгілі дәрежеге көтерілуі–патша үкіметінің жергілікті әкімдерін 
қатты сезіктендіріп, үрейліндіре түсті. Сондықтан да олар бұл кезде Ыбырайға қарсы әртүрлі топтар 
құрып, оның өрісін тарылта түсу мәселесімен айырықша шұғылданды». [1] 

Әрине, өз билігін асырып, қарапайым қазақ даласын басқарып отырған патша үкіметіне ел тұр-
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ғындарының білімді болуы аса қажет емес еді. Олар өздерінің түрлі құйтырқы әрекеттерін одан әрі 
жасырып, ел тұрғындарының сауатсыздығын басынып, билігін одан әрі нығайтуды көздеді. Білімге 
ұмтылған жігерлі жастардың әрекеті бұл жоспарға кедергі келтіріп, ел арасында жойқын көтеріліс, 
жүйеге келіспеушілік туындауы мүмкін екендігі билік басындағыларды қатты толғандырды. Сол себеп-
ті түрлі себептерді алға тартып, Ыбырай Алтынсариннің жұмыс жасауына үлкен кедергілер пайда 
бола бастады. Кедергілерге қарамастан, білім беру жүйесі бір жолға қойылғандықтан, қазақ даласын-
да оқу деңгейі түбегейлі тоқтап қалған жоқ. «Кел, балалар, оқылық!» деген өсиеті, үнемі шабыт беріп, 
ел тұрғындарының білім алуға деген көзқарастары біршама өзгеріске ұшырады. 

Алтынсарин негізін салған ағартушылық тағылымды XX ғасырдың басында ұлт тағдыры үшін 
аянбай қызмет еткен Алаш зиялылары жаңа заман талабына орай жүзеге асыруға ұмтылды. [2] 

Ыбырай Алтынсариннің тағы бір ерекші қыры, оның жазған кез-келген туындысы оқуға жеңіл, 
түсінікті тілде, тамаша теңеу арқылы көрініс тапқан. Тіпті, «Балалар әдебиетінің атасы» атануы да бекер 
емес. Себебі, ұстаздық қызметтен бөлек, оның ақындық және жазушылық шеберлігі өте жақсы дамыған. 
Әңгімелерінің өзі бір төбе. «Бай баласы мен жарлы баласы», «Бір уыс мақта», «Әке мен бала», «Жаман 
жолдас», «Жиренше шешен», «Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш», «Таза бұлақ» және тағы да басқа көп-
теген шығармалары бүгінге дейін үлкен адамнан кішкентай балаларға дейін мазмұнын жатқа айтатын 
туындыларға айналған. Олардың әрқайсысында терең мағына, салмақты ой, үлкен өнеге жатыр. Үлкен-
ге құрмет көрсету, еңбек, достық, сезім, өтірік пен шындық, мінез-құлық, табиғаттың тамаша көрінісі 
шебер суреттелген. Тіпті, ел іргесін дамыту үшін тиімді тұстар да тілге тиек етілген. Мәселен, «Қыпшақ 
Сейітқұл» деген әңгімесі қазақ топырағында кәсіпкерлікті қалай дамытып, халықтың әл-ауқатын қалай 
көтерудің айқын мысалы бола алады. Бүгінгі экономикалық ғылым тілімен айтсақ, Сейітқұл акционерлік 
қоғам құрып, нарықты меңгеріп, рынок заңдары негізінде кәсіпкерліктің нәтижесін көрсетті.  

Ол болашаққа сенімді көзбен қарады. Тіпті, заманау құрылғылардың қызметін сол кезеңде өзі-
нің өлеңіне арқау етіп, «Өнер-білім бар жұрттар» деген өлеңінде, кез-келген жаңашылдық білімнің 
арқасында келіп, тың технологиялар тұрғындардың пайдасына жарап жатқандығын алға тартады.  

Табиғатпен тамаша үндесе білетін жан, оның тылсым сырларын, сұлу табиғатын да өз өлеңде-
ріне қоса білген. «Жаз», «Өзен» деген өлеңдері бұған дейін қазақ даласында кездеспеген тамаша те-
ңеу арқылы көрініс тапқан. Екі туындысында да тек қоршаған ортаны жалаң тілде алмай, адамдардың 
тұрмыс тіршілігімен байланыстырып, туған жерін сүю арқылы, Отандық сезімді дамыту қажеттігін 
қатаң ескерген. 

Жоғарыда айтылған шығармалардың бәрін бір арнаға топтастырып, Ыбырай Алтынсарин өзі-
нің «Қазақ хрестоматиясы» атты кітабына енгізген. Олардан бөлек, аталмыш оқулықтан орыс жазушы-
ларының да аудармаларын байқауға болады. Бұл өзге елдердің мәдениетімен қазақ даласын таныс-
тыру мақсатында жасалған болатын.  

Ы.Алтынсарин қазақ тілі турасынан былайша айтушы еді. «Қазақ тілі соншалық мол, ләкін қа-
зақтың тіліменен қандай кітап болса да жазуға болады...». Қазақша тілдің қазірден жетекші екенін 
Алтынсарин бір-ақ ауыз сөзбенен айтып қойған жоқ еді. Тағы да өзінің қылған ісімен анықтап көрсет-
кен еді... Қазақтың халқын һәм тілін жақсы көріп ұмтылған адамдар марқұм Алтынсариннің көрсеткен 
жолымен жүрсе жарайды. 

Ыбырай Алтынсариннің ерекше талантын қазақ зиялылары да мойындап, ерекше құрмет көр-
сете белген. Оның есімі ұлы Абай атамызбен қатар қойылып, естелік жазбаларға ерекше бағаланған. 

Жазба әдебиет Қазақстанда XIX ғасырдың орта шенінен бері қарай ғана қалыптаса бастаған еді. 
Сол жазба әдебиеттің негізін салушылар: ағартушы ақын Құнанбаев Абай мен Алтынсарин Ыбырай еді. [3] 

Қазақтың жазба, көркем прозасының негізін қалаған Ы.Алтынсарин, А.Құананбаев секілді көр-
кемсөз шеберлері... [4] 

Бұл жазбаларға қарап, Ыбырай Алтынсариннің үлкен бедеге ие екендігін аңғаруға болады. 
Сол уақыттан бері қарай Абай қаншалықды қадірлі болса, Ыбырайдың да шоқтығы сондай жоғары. 
Халқы үшін ыстық, бағасы зор. Қос өрімдей халқының мұңын мұңдап, жоғын жоқтап, шөл далаға біткен 
бұлақтай нәрлі сөздерімен сусындатып, халқының құмарын қандыра білген, артында өлшеусіз мұра, 
өшпейтін із қалдырған жандар, қанша ғасыр өтсе де қасиеттерін жоғалтпақ емес. Өзінің бар саналы 
ғұмырын білім беруге арнап, мәдениетке бөлген, қазақ даласы үшін қам жеп, қарапайым тұрғын-
дарына алаңдаған жан, үнемі ел жүрегінен мықтап орын алмақ. 

«Қазақ халқы оған зор құрметпен қарады. Ыбырай Алтынсарин мұндай құрметке әбден лайық-
ты еді, оның есігі кім-кімге де болса әрдайым ашық болатын: ақыл-кеңестері өз алдына, ол қазақтар 
үшін қиыншылық жылдарда оларға өзінің дәулетімен де көмектесті», деп жазылған Ы.Д.Соколовтың 
естелігінде. 

Әрине, ұлы тұлға туралы көптеген ыстық естеліктер жетіп артылады. Олардың қайсысын 
алсақ та, Ыбырай Алтынсаринмен қатар «ағартушы» атағы бірге жүреді. Бұл түсінікке ешкімнің қарсы 
келмейтіні анық. Себебі, ағартушы деген аты айтып тұрғандай, ағарту ісін, білім беру саласын бірізді-
лікке қойып, қазақ жерінде тұңғыш мектептердің ашылуына түрткі болып, бастауыш және кәсіби мек-
тептердің пайда болуына негіз болған, ер балалармен қатар қыздардың да білім алуын жетілдірген, 
педагогикалық шеберліктің иесі, алғаш оқулықтардың дүниеге келуіне мұрындық болып, кирилицаның 
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қолданылу аясын кеңейткен, білім беру ісін жолға қойған жанның қаншама еңбегінің арқасында иелен-
ген атағы. «Ұлы ағартушы» ұғымының аясында оның ерекше шеберлігі, білім мен мәдениетті қатар 
алып жүруі, тынымсыз еңбек, нақты мақсатын байқауымызға болады. Ол гуманитарлық саланы бол-
сын, жаратылыстану ғылымы болсын жан-жақты меңгертуге тырысып, жаңа көзқарас қалыптастыруға 
негіз болды. Сан ғасырлар бойы бір жолмен ғана келе жатқан еліне шамшырақ болып, жаңа мәде-
ниетті, жаңа білімді игерулеріне жағдай жасады. Бұл жұмыстардың бәрі оңай келген жоқ. Өзінің атасы 
Балғожа бидің сенімін толықтай ақтаған Ыбырай, үнемі адалдықты басшылыққа алып, тура бидей 
көсем, тілі жүйрік шешен атанды. Ой мен сананы баурап алатын шығармалары балаларға да үлкен-
дерге де әсер етіп, үлкен ой салды. 

Тек білім саласында ғана емес, ел дамуы барысында да білек сыбана кірісіп, бірқатар жұ-
мыстарды атқарған азамат, өзінің жан-жақтылығымен ерекшеленген. Қағаз жұмыстарына өте мұқият 
жан, адами қасиеттері арқылы да тұрғындардың ерекше ықыласын тудырып, өзіне баурап алар мінезі-
мен ерекшеленген. 

Ыбырай Алтынсарин туралы айтар сөз көп. Халқымыздың маңдайына біткен текті ұлтың аты 
тарих беттерінен ешқашан өшпек емес. Білім беру саласында сіңірген орасан еңбегі бүгінгі күнге дейін 
өзінің өзектілігін жоймай, мұғалімдердің басшылыққа алатын әдіс-тәсіліне айналған. 

Өмірі өрнекпен өрілген, бар ықыласы еліне ауып, қазақ халқының қамын жеген жанды қайсар 
десек артық айтпағанымыз болар. Қаншама қасиет бір бойға дарыған, тұнып тұрған талант иесі, 
мейірімділік пен адалдықтың символы, ұлт азаматы біздің мәңгілік жүрегімізде! 
 

Әдебиеттер тізімі 
 

1. Ә. Дербісәлин Ыбырай Алтынсарин. Өмірі мен қызметі туралы // Алматы, «Қазақстан», 
1965 – 81 б. 

2. А. Әбсадық Ы.Алтынсариннің ағартушылық өнегесі және Ахмет Байтұрсынұлы // 
Қостанай таңы, 27 қазан 2009. – 4 б. 

3. І. Омаров, Қазақ әдебиетінің идеялық және көркемдік сапасы жоғары болсын.//Әдебиет 
және искусство №9, 1948. 

4. С. Асылбекұлы Қазақ повесінің генезисі // Ақиқат, №11, 2008. –191 б. 
5. Қостанай екі сыныптық орыс–қазақ мектебінің оқытушысы Ы.Д. Соколовтың 

естелігінен. 28 сентябрь, 1889 жыл. 
 
 
ӘОЖ 821.512.122.0 
 

Ы. АЛТЫНСАРИННІҢ АҒАРТУШЫЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚҰНДЫЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
 

Макеева К. М. – қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің оқытушысы, педагог-зерттеуші. 
Жетісу университетіні «Zhansugurov college». 
 

Бұл мақалада Ыбырай Алтынсариннің ағартушылық педагогикалық қызметін, оның ұлт-
тық тарихында қалдырған мұрасын зерттеп қазіргі заман талабына сәйкестігін сипаттауға 
тырысқан. 

Түйінді сөздер: «Тәрбиесіз білім – адамзаттың қас жауы», ұстаз-тәрбиеші, Қазақ энциклопе-
диясы, «Қазақ хрестоматиясы». 
 

Ыбырай Алтынсарин есімі қазақ балалары үшін мектеп ашқан ұлы ағартушы, орыс әдебиеті 
классиктерінің балаларға арнап жазған шығармаларын қазақ тіліне аударған аудармашы ретінде ғана 
емес, қазақ жазба әдебиеті тарихында тұңғыш прозаик ретінде де белгілі. Олай дейтін себебіміз, Ыбы-
райға дейін шын мәнінде көркем проза қазақ жазба әдебиетінде қалыптаспаған еді. Мазмұны жағынан 
Ыбырай әңгімелері өз заманының келелі мәселелерін қамтиды. Оның шығармалары жас ұрпақты 
мейірімділікке, адалдыққа, ізеттілікке, ақылдылық пен білімділікке, т.б. ізгі қасиеттерді үйретуге шақы-
рады. Ыбырай «Қазақ хрестоматиясына» Қара батыр, Байұлы, Жиренше шешен, Тазша бала туралы 
ертегі, Бай баласы мен жарлы баласы, Таза бұлақ, Әке мен бала т.б. тәлімдік мәні зор әңгімелерін 
енгізді. Қазақ хрестоматиясына енген Ыбырайдың көркем шығармалары өзінің ағартушылық идеясына 
бағындырылған. Ол әдебиетті бала санасына әсер ететін, сөйтіп, оны жақсы, өнегелі істерге үйрететін 
мықты құрал деп атап көрсетті. 

Ыбырайдың шығармаларын оқи отырып, ол өз заманының беталысын анық аңғарғанын, халық 
өмірін жаңа арнаға салуда білім мен тәрбие мәселесі қатар жүру керектігіне назар аударғанын көруге 
болады. Ыбырай әңгімелерінің негізгі қайнары халық тұрмысынан алынған. Өмірді, адам әрекеттерін 
ешқашан дағдыдан тыс әсірелеп суреттеп, шындықтан алшақтамаған. Кейіпкерлерді шынайы өмірге 
тән әректтері арқылы бейнелеуді мақсат тұтты.Оның әңгімелерін тақырып жағынан еңбек пен өнерге 
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баулитын және адамгершілкке тәрбиелейтін шығармалар деп екі топқа бөліп қарастыруға болады. 
Ы.Алтынсариннің келешек ұрпағына қалдырған асыл мұрасы ұлан-ғайыр. Оның шығармалары-

ның тәрбиелік мәні мен мазмұны бүгінгі күнге дейін қолданыста екені сөзсіз. [5] 
Ұстаздықты сөз етсек, Ыбырай есіміне тоқталмай кету, тәрбие мен оқуды сөз етсек, «Қазақ 

хрестоматиясы» жайында бірер сөз айтпау мүмкін емес. Қазақ даласындағы аумалы – төкпелі заман-
да ұрпақ болашағын ойлап, балалар мен жас тағдырына терең үңілген Ыбырай Алтынсарин атамыз 
«Тәрбиесіз білім – адамзаттың қас жауы» екенін ескерген. Бұл шығармалардың мазмұнынан мен 
Ыбырайдың ұстаз-тәрбиеші ретінде алдына мақсат етіп қойған адамгершілік мәселелерін көремін. 
Жас ұрпақтың тәрбиесіне көңіл бөлу керектігіне ерекше назар аударған деп ойлаймын. 

Қазақ халқы қарапайым, бірақ біз қарапайымдылықтың өзінен де көп жақсылық табамыз. 
Адамзат үшін бей-жай қарамайтын қазақ баласы үшін «Қазақ хрестоматиясы» – аса бағалы, құнды дү-
ние. Құндылығы мынада: бұл кітапқа енгізілген шағын әңгімелер, өлеңдер жақсы мінез – құлыққа тәр-
биелеуге қажетті мәселелерді қамтиды. Тілге жеңіл, түсінікті, көлемі де шағын бұл шығармалар осы-
дан бір жарым ғасырға жуық уақыт бұрын жазылса да, өз маңыздылығы арта түспесе кеміген жоқ. Бұл 
пікіріме бәрі де қосылады деген ойдамын. [6] 

Ыбырайдың әдеби еңбектерінің жинағы "Қазақ христоматиясы" (1879) ағартушылық мақсатта 
жазған әйгілі екі өлеңмен ашылады. [3] Ақын бұл өлеңдерді өз кезінде "Сөз басы" деген атпен алған. 
Қазір бұл өлеңдер "Кел, балалар,оқылық", "Өнер-білім бар жұрттар" деген атаулармен мәлім. Ол ха-
лық ағарту ісіне арнаған әдеби туындыларын да оқу-білімді насихаттаудың ұтымды әдісінің қажеттігін 
көрсетті. Оқу білімнен кенже тұрған халық үшін ғылым мен техниканың жетістіктерін насихаттай ала-
тын қысқа көлемдегі поэтикалық шығармалардың айрықша ұтымды екенін,әсерін терең сезінді, сенді. 
Қазақ жастарын білім алуға, мәдениеттің жаңа дәстүрлерін игеруге, бойға сіңіруге шақырды. 

"Кел, балалар,оқылық"өлеңінде ақын қазақ ауыз әдебиетінің дәстүрлерін шебер пайдаланып, 
білім мен надандықты, жақсылық пен жамандықты қатар алып, салыстырып отырды. 

1) Істің болар қайыры 
Бастасаңыз алдалап. 
Оқымаған жүреді 
Қараңғыны қармалап. 
2) Надандықтың белгісі- 
Еш ақылға жарымас... 
Жөн білмеген адамға 
Қыдыр ата дарымас... 
Бұл "өлеңнің айрықша құндылық қасиеттерінің бірі- оның халық дәстүрі, халықтың ұғым өлшемі 

негізінде жазылғандығында", – деп атап көрсетеді.ғалым Ә.Дербісалин "Ы.Алтынсариннің әдеби мұра-
лары" деген еңбегінде. Мысалы мал байлығын салыстыру,білмсіз,еңбексіз байлықтың баянсыздығы т.б. 

Ал "өнер – білім бар жұрттар" өлеңінде сол тұстағы ғылым мен техниканың ең басты жаңалық-
тары толық қамтылып, өнер мен білімгеқолы жеткен халықтың экономикалық жағынан озықтығын әр 
салада көрсетеді. [4] ("Сарай салғызды", "Айшылық алыс жер", "Көзіңді ашып жұмғанша", "Құстай 
ұшу", "Балықтай жүзу", " Өнер- жігіт көркі", "Сіздерге бердім батамды" т.б. 

Ыбырай Алтынсариннің бір алуан өлеңдері әлеуметтік мәселелерге арналған. Бұған "Өсиет 
өлеңдер", "Әй жігіттер" тәрізді т.б. өлеңдерін атауға болады.Мұндай өлеңдері биік адамгершілік тұр-
ғысынан ұрлық- қарлықты,астамсу, әділетсіздікті сынап, еңбексіздікті,естілікті салттардың зияндығын 
көрсетіп, адал- еңбектің адамгершілік мінез- құлықтың артықшылықтарын бейнелейді. Мысалы: 

Араз бол, кедей болсаң, ұрлықпенен, 
Кете бар, кессе басың, шыңдықпенен. 
Қорек тал бейнеттен де, тәңірім жәрдем, 
Телмірме бір адамға мұңдықпенен. 
Әй, жігіттер, үлгі алмаңыз 
Азған елдің ішінен 
Алыс- алыс қашыңыздар 
Зияндасты кісіден. 
Жақсыны көзден салмаңыздар, 
Жақсыдан қапыл қалмаңыздар... 
Ыбырайдың мұндай өлеңдері бүгін де ескерді, мән –мағынасы көнерді деп айта алмаймыз. 
Ақынның бірлі – жарым өлеңдері табиғаттың сұлу көрністерін суреттеуге арналған. Мұндай ли-

рикалық өлеңдер Ыбырайға дейін қазақ әдебиетінде кездеспейтін. Өйткеніпейзаждық лирика, көбіне-
се, жазба әдебиетке тән. Табиғат сұлулығын жырлау – орыс әдебиеттінде,т.б. елдердің әдебиетінде 
ХҮІІІ ғасырдан келе жатқан белгілі дәстүрлердің бірі. 

Ыбырайдың "Жаз", "Өзен" өлеңдері көркемдік келісім жағынан (халық өмірімен байланыс, 
өлкетану т.б.) оқушының жан дүниесінде жайдары сезім туғызып, көңілді әсер қалдырады. Табиғат кө-
ріністерін суреттеуі жағынан да Ыбырай мен Абайдың арасында үндестік бар.Олардың орыс әдебие-
тімен жақсы таныстығы көрінеді. 
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Ыбырайдың табиғат тақырыбындағы өлеңдерінен ақындық шеберлігі де көрініп тұр. Зерттеуші-
лер бұл өлеңдердің халық арасына кеңінен таралғандығын атап көрсетеді. 

Сондай-ақ ағартушы ғалым бала тәрбиесіндегі ананың еңбегіне ерекше мән беріп, ана махаб-
батын терең сезіммен жырлап, сол арқылы баланың ата-ана алдындағы перзеттік парызын есіне са-
лып, ғибратты сөздер, пайымды ойлар айтқан. Бұл өлеңдерді біз бастауыш сыныптардан-ақ жатқа 
айтып жүрміз. ("Бұл кім?, "Ананың сүюі", " Балғожаның хаты"...) 

Ыбырай Алтынсариннің жемісті еңбек етіп, едәуір жақсы шығармалар қалдырған саласының 
бірі – проза жанры болды. Оның " Бай баласы мен жарлы баласы", "Қыпшақ Сейітқұл", "Киіз үй мен 
ағаш үй", "Надандық", "Лұқпан хакім", т.б. бірсыпыра шығармалары қоғамдық өмірдің әр алуан жақта-
рын суреттеуге арналған. Бұл еңбектерінде жазушы өз дәуірінің елеулі мәселелерін көтере отырып, 
еңбекші халықтың қоғамдық санасын оятуды, тәрбиелеуді мақсат етеді.[7]  

"Бай баласы мен жарлы баласы" – Ыбырай шығармаларының биік шыңы. Ол, біріншіден, озық 
ойларының жемісі әңгіме оқушысын еңбек етуге, өмірін сырын ұғына түсуге бағыттайды. Үсеннің іс-
әрекеттін жазушы сүйсіне жазады. Асан мен Үсенді салыстыра отырып, олардың адамдық қасиеттерін 
еңбекке қатысына қарай бағалайды. Бұл әңгімеден сол дәуірден өмір көріністерін, көшпелі тұрмыстың 
беймаза тірлігін көреміз. Қазақ энциклопедиясы жазушының бұл әңгімесіне орыстың сол кездегі озық 
ойлы адамдарының көңіл аударғанын Н.Иванов деген журналистің орыс тіліне аударып, "Родник" жур-
налының 1890 жылғы 6-санында жарияланғанын атап көрсетеді. 

Ыбырай Алтынсаринның айтулы шығармасының бірі – "Қыпшақ Сейітқұл". Сейітқұлдың іс-әре-
кетінен оның өмірге жаңаша талаппен қарайтындығы байқалады. Жер шаруашылығымен айналысуы, 
бұл кәсіптің тиімді тәсілдерін қолдануы (шығыр салу, арық қазу,т.б), сүйтіп, оның айналасындағы-
лардың орташа тіршілік етуге жетуінің өзі бірліктің, еңбектің нәтижесі екендігін сипаттайды. Әңгіменің 
тәрбиелік жағы-осындай жаңашылдық бағытында. Сол арқылы қоғамдық құбылыстармен жұртшылық-
ты кеңінен таныстыру мақсаты көзделген. Әрі бұл әңгіме тарихи болған оқиғаның негізінде жазылса 
керек. Оны автордың өзі атап көрсетеді. [4]  

Көркем әдебиеттің күрделі жанры – әңгіме екені белгілі. Өйткені үлкен жанрдағы шығармалар-
ға қойылатын талаптар әңгіме, новелла тәрізді (1-2 эпизодтан тұратын көркем қысқа әңгіме) шағын 
шығармаларға да қойылады. Бұл тұрғыдан алғанда Ыбырайдың әңгімелері түр мен мазмұн бірлігін 
сақтай отырып, негізгі мәселені жинақы, тартымды, әсерлі жеткізеді. Өзінің озық идеяларын жеткізуде 
жазушы халық тілінің байлығын шебер пайдалана білді. Оның шығармаларының бұндай қасиеттері 
олардың жастарға да, үлкендерге де ортақ екендігін көрсетеді. 

Белгілі ғалым Қажым Жұмалиев: "Ыбырай Алтынсарин қазақ әдебиетінде көркем әңгіменің не-
гізін салушы атасы болды. Көркем әңгімелердің композициялық құрлысынын шебер етіп құруда да 
оның өзінше еңбегі бар," – деп жазды. [5] 

Бұл аталған ерекшеліктер жазушының барлық әңгімелеріне ортақ... 
Мектеп оқулығы үшін жазылғандықтан, Ыбырайдың әдеби туындылары балалар дүниесіне өте 

жақын. Сондықтан да ол қазақ балалар әдебиетінің атасы деп танылған. Оның шығармалары мұғалім-
дер даярлайтын оқу орындарында кең көлемде оқытылады. Мектеп оқулықтарына енгізілген. 

Әңгімелерін идеялық нысанасы жағынан жүйелер болсақ, еңбекті сүю, қадірлеу, жақсы мінез-
құлыққа бағыттау, халқын сүю махаббат-мейірім (ана-бала) перзенттін парыз, т.б. өмірдің өзекті мә-
селелері қамтығанын көреміз. 

Жазушының адамгершілік туралы идеялары эстетикалық тәрбиемен байланыста, бірімен-бірі 
ұштастырыла суреттеліп отырады. Оның шығармаларынан жазушының биік адамгершілік қасиетін, 
азаматтың тұлғасын көреміз, сүйсінеміз. 

Өзінің өнегелі өмірі, тынымсыз ізденісі, жан-жақты таланты арқылы танылған Ыбырай Алтын-
сарин шығармаларының қазақ әдебиеті тарихында алатын орны расан зор. 

Ыбырай шығармаларының басты тақырыбы – еңбек. [1] Ол еңбек адамның өмірі үшін ерекше 
маңызды рөл атқарады, еңбексіз өнер де, білім де қолға келмейді деп еңбекті бірінші орынға қойып, 
тәрбие негізі адал еңбекте деп тұжырым жасайды. Оның бұл тақырыпта жазған көптеген әңгімелері 
бар. Мысалы Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш, Бай баласы мен жарлы баласы, Қыпшақ Сейтқұл, т.б. 
Жазушының бір топ әңгімелері адамгершілік тәрбие мәселесіне жазылған. Адамзат баласы шыр етіп 
жерге түскеннен бастап ата-ананың аялы алақаны мен ыстық ықыласына бөленіп өсетіні белгілі. Ата-
ана баласына небір асыл қасиеттерді үйретіп, жақсы азамат болуын тілейді және үміттенеді. Бұл та-
қырыпта да жазған Ыбырай шығармалары бар. Мысалы Асыл шөп, Бақша ағаштары, Таза бұлақ т.б. 
Әр әңгімесінде тәрбиенің ізі жатыр. Оны түсініп оқыған адам ғана ұлы ұстаздың шебер тәрбиеші еке-
ніне көзі жетеді. Шығармалары қысқа мазмұнды, балалардың түсінуіне жеңіл. Аз сөзге көп мағына 
сыйғызу, мақал-мәтел мен афоризмдерді орынды қолдану, әр әңгіменің тағылымдық мәніне ерекше 
көңіл аудару Ыбырай шығармаларының өзіндік ерекшеліктері. Шығармалары мазмұны жағынан да, 
түрі жағынан да балалар әдебиетіне қойылатын талаптарға сай келеді. Сондықтан да Ыбырай Алтын-
саринді балалар әдебиетінің негізін салушы дейміз.Бүгінгі сабағымыздың нысанасы әңгімедегі тәрбие 
мәселесі. Тәрбие мәселесі бүгінгі өмірде де өз маңызын жойған жоқ, тіпті күн тәртібіндегі өзекті мәсе-
ле екенін де білеміз. Ана мейіріне қанып, әке өсиетін тыңдап өскен бала ғана түбінде жылы жүректі 
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азамат болары сөзсіз, олай болса, Ыбырай әңгімелерінде жасынан отбасы тәрбиесін көрген бала 
үлкен азамат болғанда, өз мәнінде өмір сүруге бейім болады деген нақты тұжырымдар беріледі. [4]  

Бірінші қазақ педагогі Ыбырай Алтынсарин екі негізгі мақсат қойды: біріншісі – мектеп ашу, 
балаларды оқыту және жалпы халықты ағарту; екіншісі-халықтың санасын жаңаға бейімдеу бойынша 
ағарту жұмысы. Ы.Алтынсарин осы екі мақсатқа жету үшін ең қиын жағдайда жұмыс істеді. Көптеген 
кедергілер болды. Жалған мәлімдемелердің қанша түрі табылды:"жала жапты, сажу жақсы көрді". Бі-
рақ ол берілмеді. Ол болашаққа ерекше оптимизммен қарады. Ол өз армандарын орындай алмаса да, 
болашақта жастар оларды жүзеге асыратынын білді. [2] 

Ыбырай Алтынсарыұлының әдеби жетістіктері тек қана ақындықпен, жазушылықпен, аударма-
шылықпен шектеліп қоймаған. Оның публицистикалық мақалаларының да маңызы орасан зор. Зерт-
теушілер бұларды үш топқа бөледі: а) хаттары; ә) экономикалық, саяси-әлеуметтік тақырыптарға жа-
зып, «Оренбургский листок» газетіне бастырған мақалалары; б) этнографиялық тақырыпқа жазған 
очерктері. Ы.Алтынсарин өз хаттары арқылы айналасында орын алып жатқан жайттар мен қоршаған 
ортаға деген көзқарасын, сондай-ақ туған халқының келешегі туралы ой-арманын білдіріп отырды. 
Ағартушының мазмұны аса терең қай хаты да оңай оқылады. Әрбір хат ойыңа ой қосып, сол кездегі 
қоғам өмірінен сыр тартады. 

Ұлы Ыбырайдың шығармаларынан меніңде ұстаздық еңбек жолымда алғаным көп деп ойлаймын. 
Әдебиет пәні аясында алдымдағы шәкірттерді бірінші рухани адамгершілікке тәрбиелеу барысында 
ұстаздың бала тәрбиесіндегі ұстанымдарына сүйенемін. Өнер – бұлақ, білім – шырақ деп халық дана-
лығы айтқандай, шәкірттеріміз осы өнер мен білімді бойларына сіңіріп, болашақтары жарқын болғай! 

Ұстаздың түсінігінде білім дегеніміз айналадағы ақиқатты тану. Яғни, көзі ашық, көкірегі ояу 
жастар ақиқатты танып, өмірде өз орындарын адаспай табады деп ойлаймын. Осы мақсатты көздеген 
Ыбырай Алтынсарин – қазақ арасынан шыққан тұңғыш кемеңгер адам болса, мен оның өзінің қараңғы, 
көшпелі халқының ішіне еуропалық мәдениеттің жарық сәулесін таратып, ақиқатты таныған ұлы ұстаз 
екенін айтып, ойымды аяқтағым келеді. 
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Қазақ балалары үшін ана тілінде аса бай әңгімелер мен өлеңдер жазып, Алтынсарин қазақ әде-
биеті тарихында жазушы-суретші ретінде Абаймен бірге лайықты орын алды. Оның шын жүректен, 
шынайы жазылған шығармалары, балалардың қызығушылықтары мен жүрегіне жақын және әлі күнге 
дейін ескірген емес. Алтынсариннің тарихтағы, этнографиядағы және өлкетанудағы маңызы зор. 

Тірек сөздер: тарих, педагог, мұра, ақын, жазушы. 
 

Біз надан боп өсірдік 
Иектегі сақалды. 
Өнер – жігіт көркі деп 
Ескермедік мақалды... 
Біз болмасақ сіз барсыз, 
Үміт еткен достарым, 
Сіздерге бердім батамды... 

 

Қазақ елі барлық жағынан өркендеп, дамып келеді. Қазақстан ұлттық жаңғыру жолында да көп-
теген жетістіктерге жетті. Ұлттық жаңғыру дегенді мен былай түсінемін, бабалардан мирас болған ізгі 
қасиеттерді қайта түлетіп, асылдарымызды ардақтап, ұлттық қазыналарымызды қастерлеп, қазақ хал-
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қының салт – дәстүрлері мен әдебиетін өркендету. Біздің асылдарымыздың арасында ұлттық жаңғыру 
жолында елеулі еңбек сіңірген даналардың бірі де, бірегейі – Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай атамыз – 
қазақ халқының ұлы ұстазы. Ол әрқашан қазақ балаларын надандықтан құтқарып, оларға білім беріп, 
мектеп ашуды армандады және көздеген мақсатына жете білді. Ұлы Октябрь социалистік революция-
сына дейін көпшілік қауым ұлы ұстаздың әдеби мұрасымен таныс емес еді. Бұл КСРО жылдарында 
ғана халықтың меншігіне айналды. Оның өлеңдері, әңгімелері, таңдаулы шығармалары, шығармалар 
жинақтары жарық көре бастады. Ы.Алтынсарин – XIX ғасырдағы қазақтардың мәдени өміріндегі жар-
қын құбылыс, ол туралы бүгін, өкінішке орай, аз еске алады. Ақындық дарынға, кемел ақылға және 
таудай талапқа ие бола отырып, ол Қазақстанның педагогикалық тарихында мәңгі қалады. Ол өзін мұ-
ғалім, этнограф ғалым, ақын, жазушы, қоғам қайраткері және ағартушы ретінде көрсеткен жан-жақты 
тұлға болды. Ы. Алтынсариннің педагогикалық мұрасына үндеу бүгінгі күні бұрынғыдан да өзекті. Қа-
зіргі уақытта білімнің тарихи негізіне жүгіну қажет, өйткені тарихи педагогикалық мұраны түсінусіз жас 
ұрпақты адам табиғатымен таныстыру мүмкін емес. Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармашылық 
жолы, өмірбаянының жеке беттері, философиялық және педагогикалық көзқарастарының жеке аспек-
тілері ерекше қызығушылық тудырады және қазіргі заманғы тұлғаның рухани-адамгершілік дамуына 
ықпал етеді. Ыбырай Алтынсариннің тағдыры-одан кейін өмір сүріп, өмір сүргендердің барлығына үлгі. 
Бұл өз халқына қызмет етудің үлгісі. Оның педагогикалық идеяларын облыстың үздік мұғалімдері 
қолданады, өлеңдері мен прозасын халық жақсы көреді. 

Ыбырай (Ибрагим) Алтынсарин ағарту және қазақ мектебінің қалыптасу тарихында терең із 
қалдырды. Ол 1841 жылы қазіргі Қостанай облысы аумағындағы Жаңбыршы ауылында дүниеге кел-
ген. Әкесінен ерте айырылған ол атасы – атақты би және старшина Балғожа Жаңбыршиннің қолында 
тәрбиеленді. Бала кезінен білімге және өз білімін жетілдіруге деген күшті қабілетін көрсетті. Ол көп 
оқыды, Ресей қоғамының білімді қауымымен жиі араласты[1, 32 б.]. 

Білімге деген шексіз құштарлық және өз халқына барынша көп пайда әкелуге деген ұмтылыс 
Ыбырайдың өмірлік ұстанымына айналды. Табиғаты бойынша ол қарапайым және еңбекқор адам бо-
латын. Мен көп оқыдым, басқа халықтардың жетістіктерін мүмкіндігінше көп білуге тырыстым. Ол 
алған білімін басқа руларына беруге тырысты.Ы. Алтынсарин жан-жақты білімді адам болған. Ыбырай 
Алтынсарин этнограф-ғалым, ақын ретінде де кеңінен танымал болған. Ол Орынбордағы орыс геогра-
фиялық қоғамының толық мүшесі болды. Осы қоғамның тапсырмасы бойынша ол қазақ этнографиясы 
бойынша баяндамалар мен мақалалар дайындап, жариялады. Ол қазақ халқының прогресс пен 
білімге деген ұмтылысының қаншалықты маңызды екенін түсінді [2, 85 б.]. 

Ағартушының әдеби қызметі де маңызды. И. А. Крыловтың ертегілерін, Л. Н. Толстойдың әңгі-
мелерін ана тіліне аударумен қатар, көрнекті ғалымдар, мемлекет қайраткерлері туралы қысқа әңгіме-
лер жазды. Ы. Алтынсарин өзінің кітаптарына әлемнің көптеген халықтарының әңгімелерін енгізді. 
Оның шығармаларында қазақ ертегілерінің өнегелі сюжеттері кеңінен қолданылады. Ыбырай Алтын-
сарин тамаша ақын болған. Оның "Кел, балалар, оқылық", "Әй, достарым", "Ана" өлеңдері моральдық 
және нұсқаулық болып табылады. Бұл шығармаларда қазақ жастарының бірнеше буыны өсті. Өз шы-
ғармаларымен ол білім мен ғылымды насихаттады, надандықты айыптады. Жастарды ағартуға шақы-
ра отырып, ол басқа халықтардың мәдени өмірін, олардың ғылым, білім, техника және өнердегі же-
тістіктерін мысалға келтірді [3, 127 б.]. 

Ы. Алтынсарин тек ұлы педагог қана емес, талантты ұйымдастырушы болған. Ол оқу орында-
рын құру, оқытушылар құрамын таңдау, балалар мен мұғалімдердің тұрмыстық ұсақ-түйектеріне қам-
қорлық жасау, қаржылық есептілік, оқу орындарының материалдық базасын жинақтау бойынша тал-
май жұмыс жасайды. Ы.Алтынсариннің көшбасшылық қызметіне куә болған замандастары оның көзі 
тірісінде-ақ қазақтың білім беру ісіне қосқан үлесін бағалай білді. Педагогикалық іс-әрекеттерден бас-
қа, олар оның жан-жақты әдеби шығармашылығын атап өтті: ана тілінде хрестоматия құрастыру, ха-
лық поэзиясының алғашқы жинақтарын және алғашқы оқуға арналған кітап туындыларын құрастыру. 

Алтынсарин жан-жақты білімді адам болған. Оның ғылыми қызығушылығы этнография сабақ-
тарын да қамтыды. 1868 ж. Наурызда Алтынсарин РГО-ның Орынбор бөлімінің отырысында өзінің 
"Орынбор ведомствосының қырғыздарының құдалық және үйлену тойы кезіндегі әдет-ғұрыптар очер-
кін" оқумен сөз сөйледі. Мақала Жалпыға бірдей мақұлданды және көп ұзамай жарияланды. Алтынса-
риннің мақаласы дәл жазылған тұрмыстық бөлшектермен, бай этнографиялық материалдармен ғана 
емес, сонымен бірге сол кезде өмір сүрген кейбір көнерген қазақтың үйлену тойының әдет-ғұрып-
тарын қатаң айыптаумен де қызықты. Қазақ ағартушысының шығармашылығында оның эпистолярлық 
мұрасы маңызды орын алады, оның Н.Н. Ильминскиймен, В.В. Григорьевпен, А. Мазохинмен, В.В. Ка-
таринскиймен, Ф.Ф. Соколовпен және т. б. белсенді және ұзақ мерзімді хат алмасулары. 

Өнер – білім бар жұрттар 
Тастан сарай салғызды; 
Айшылық алыс жерлерден, 
Көзіңді ашып – жұмғанша, 
Жылдам хабар алғызды. 
Аты жоқ құр арбаны 
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Мың шақырым жерлерге, 
Күн жарымда барғызды. 

Адамдар үшін, әсіресе балалар үшін қарапайым әрі түсінікті, өлеңдерімен Ы.Алтынсарин білім 
алу, шынайы білім алу қажеттілігі идеясын олардың санасына жеткізуге тырысты, зайырлы мектептер-
де оқу арқылы өмірге пайдалы сабақтар беріп, оқушылардың бастарын қажетсіз схоластикалық 
нонсенспен ұрламады. Надандық пен діни білім деп аталатын болсақ, олар тоқыраудан, ортағасыр-
лық артта қалудан және тіпті діни қозғалыстан басқа ештеңе бере алмайды [4, 82 б.]. 

Оның шығармашылығында уақыт рухы, ұрпақтардың жадында өшпес із қалдырған қазақ қоғам-
дық өмірінің тарихынан сыр шертеді. Іс жүзінде оның кезінде Қазақстанның Ресейге қосылу процесі 
аяқталды, ол қазақ халқының өміріне шексіз көп өзгерістер енгізді. Әрине, олар Қазақстанда да, Ре-
сейдің өзінде де қоғамның түрлі топтарының өкілдері арасында біржақты баға ала алмады. Қалыптас-
қан, қарапайым емес тарихи жағдайда қазақ қоғамына қандай бағытта қозғалу керектігі туралы дау-да-
майда ағартушы өзінің ерекше идеялық – саяси ұстанымын алды, оны ол өзінің көпқырлы практика-
лық қызметінде дәйекті ұстануға тырысты. 

Ы. Алтынсариннің идеялары бүгінде жақсы таныс. Осыдан бір жарым ғасыр бұрын ол мектеп-
тегі білім беру жүйесінде жаратылыстану ғылымын, орыс және қазақ тілін оқытуға басты назар аудар-
ған болатын. Дәл осы мәселе біздің елімізде өмір сүру нормасы ретінде екі тілділікті бекіту туралы 
айтқан кезде өзекті болып табылады. Алтынсарин талантты педагог, жазушы және қоғам қайраткері, 
қазақ мектебі үшін, халықты ағарту үшін күрескер ретінде өзінің қажымас, қайратты қызметін көрсетті. 
Ыбырай Алтынсарин – өз халқының талантты ұлы, ұлт мақтанышы. Ол қазақ халқының мәдениетін 
дамытуға үлкен үлес қосты, оның еңбектері мен барлық шығармашылығы тарихымыздың алтын қоры-
на еніп, кейінгі ұрпаққа сарқылмас бай мұра қалдырды. Ол қазақ халқының жадында осындай ұлы тұл-
ға болып қалды. Мен оның шығармалары, аудармалары әр оқырманға қолжетімді болғанын, сирек мұ-
рағаттық материалдар жарияланғанын қалаймын, ал жас ұрпақ талантты ақын мен аудармашының 
жұмысын ризашылықпен зерттейді. Алтынсариннің Қазақстандағы халыққа білім беру тарихындағы 
маңызы өте зор. Алтынсариннің қызметі біз үшін қоғамдық ойдың дамуы және оның халыққа білім бе-
ру мен Қазақ әдебиеті тарихындағы орны тұрғысынан үлкен қызығушылық тудырады. Біз Алтынсарин-
ге оның алғашқы қазақ мұғалімі, Қазақстандағы қазақ мектептерінің алғашқы ұйымдастырушысы және 
қазақ халқының ортасынан шыққан алғашқы теоретик-педагог ретіндегі қызметі үшін құрмет көрсете-
міз. Мен өзімнің Ыбырай атама деген құрметімді төмендегі өлең жолдарымен жеткізгім келеді. 
 

Ыбырай атама арнау 
Дара шыққан қазағымның арасынан, 
Зерек, алғыр болып өсті жасынан. 
Ыбырай Алтынсарин атамыз, 
Талай ауыр күнді өткізді басынан. 
 

Қазақ елі әрқашан мақтан тұтқан, 
Ыбырай атам – неткен дара тұлғам. 
Жастайынан мұғалімдікке бет бұрып, 
Балғожаны өзінің пірі тұтқан. 
 

Қостанайдай ұлы өлкеде туылған, 
Отанының ұлы ұстазы атанған. 
Артына өшпестей мұра қалдырып, 
Ұрпағына әрдайым үлгі болған. 
 

Ыбырай ата өлеңдерін оқысақ, 
Санамызға білім менен ой қонар. 
Ойшыл ата сөзін ойға тоқысақ, 
Бар өмірге жетерлік азық болар. 
 

Әңгімелерінде тәрбиелік мағына бар, 
Өлеңдері адамға түрлі ой салар. 
«Қазақ хрестоматиясын» алғаш жазып, 
Бізге еткен еңбегіңіз мәңгі қалар. 
 

Білімге құмар болған бала жастан, 
Ыбырай атам – ұлы тұлға, асыл тастан. 
Надан халқын оятуға тер төгіп, 
Өмір бойы қазағын асқақтатқан. 
 

Алғаш рет мектеп ашқан Ыбырай атам, 
Сіздей атам болғанына мен мақтанам. 
Ұлтының болашағын ойлап өткен, 
Тарихта сіздей болмас дана адам. 
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Ы.АЛТЫНСАРИННІҢ ҚАЗАҚСТАННЫҢ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 
 

Махамбетова Г. К. – қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі, Қостанай облысы әкімдігі білім бас-
қармасының «Қамысты ауданы білім бөлімінің Клочков жалпы білім беретін мектебі» КММ, 
Қостанай облысы, Қамысты ауданы, Клочков ауылы. 
 

Мақала Ыбырай Алтынсариннің Қазақстанның білім беру жүйесіне қосқан үлесі тулалы. 
Онда жеке тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің қажеттіліктеріне бағытталған білім беру идея-
лары мен жаңашыл мұғалімнің дидактикалық принциптері арасындағы байланысы ашылады.  

Кілт сөздер: білім беру, Ыбырай Алтынсарин, кадрларды тәрбиелеу, шығармашылық 
мұрасы 
 

Ыбырай Алтынсарин – өз халқының нағыз ұлы, өз елінің патриоты, үздік тәрбиеші-жаңашыл 
және көреген стратег. Білім, тәжірибе және білім беруді жетілдірудің мақсатты стратегиясы көрнекті 
педагог-ағартушы Ыбырай Алтынсарин өміріндегі барлық педагогикалық және зерттеу қызметінің не-
гізгі міндетіне айналды. Қазіргі қоғамның даму жағдайында оның идеялары қазақстандық білім беруді 
дамытудың жеке моделін құрудың сенімді алаңына айналды, онда көптеген жылдарға жеке тұлғаның, 
қоғамның және мемлекеттің қажеттіліктеріне бағытталған дидактикалық принциптер құрылды. 

««Мәңгілік Ел»ұлттық идеясы қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның дамуының негізгі векто-
ры ретінде» өз халқының мүдделеріне бағытталған, бұл, әрине, білім беруді жаңартудың заманауи 
тәсілдерін ғана емес, ең алдымен педагогикалық әдістемелер мен қазақстандық білім беру модельде-
рінің өзіндік мұраларының үлгілерін қамтуы керек.  

Ыбырай Алтынсарин бұл бағытта бүкіл халыққа білім беруді ауқымды қамтуға күш салған 
алғашқы мұғалім болды. Ол өзінің ағартушылық қызметін қазақ халқының экономикалық, мәдени және 
рухани дамуы өзінің ұлттық бірегейлігін қалыптастыруға әкелетіндей етіп ұйымдастырды. 

Алтынсариннің әдеби мұрасы (аудармалары, өлеңдері, әңгімелері, ертегілері, этнографиялық 
очерктері және өзі жазған және өңдеген қазақ ертегілері) дидактикалық проблемаларды қамтыды, 
оларды кейінірек қазақ ғалымдары білім беру жүйесіне халықаралық модельді жалпылау және енгізу 
үшін қолданды. Бұл модельде орыс және Орта Азия халықтарының мәдениеті көрсетілген.  

Халықты ағарту мәселесі Ыбырай Алтынсариннің бүкіл педагогикалық қызметінің шұғыл мін-
деті болды, ол мұғалімнің жеке басына деген қызығушылықты анықтайтын нәрсе. Көптеген моногра-
фияларда көрнекті қазақстандық мұғалім Ыбырай Алтынсариннің демократиялық және прогрессивті 
көзқарастарының шешуші рөлі туралы айтылады. Мысалы К.Жұмағұловтың «Ыбырай Алтынсарин» 
монографиясында мұғалім-тәрбиешінің барлық шығармашылық іс-әрекеттерін талдауы мен бағалауы 
көрініс табады және алғашқы дидактикалық шешімін тапқан мәселелері сипатталған: балаларға пай-
далы білім беру, қазақ балаларын өз халқына пайдалы болып, ауыл шаруашылығының, өнеркәсіптің 
жетістіктеріне қосыла алатындай етіп оқытуға ұмтылу; мағынасы, мақсаты және патшалық жағдайдағы 
зайырлы білімнің артықшылықтары; алғашқы әйелдердің мектептерінің ашылуы. «Қазақ халқы өздігі-
нен білім беру үшін құнарлы топырақ болып келеді» – деді Ы.Алтынсарин. [1, 14-бет]  

Ыбырай Алтынсарин шығармашылығындағы қазақстандық дүниетанымның қалыптасуы тура-
лы А.С. Ситдыковтың «Ы.Алтынсариннің педагогикалық идеялары мен ағартушылық қызметі» моно-
графиясында айтылған. Автор жаңашыл мұғалімнің білім беру қызметінің кезеңдерін көптеген тарихи 
құжаттар негізінде қарастырады. Ағартушының көптеген еңбектері ғасырлар бойы қаһармандық эпос 
шығармаларынан, халық әншілерінің импровизацияларынан, ауызша халық шығармашылығынан қа-
лыптасқан қазақ халқының төл мәдениетін қалыптастыру үшін лайықты мұра болды. [2, 14-бет]. 

Ы.Алтынсариннің оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешендеріндегі оқыту мен тәрбиелеудің ди-
дактикалық принциптері көркем шығарманың ерекше рөлі мен оның орасан зор тәрбиелік рөлін атап 
көрсетті. Алтынсариннің ұйымдастырушылық қабілеттері прогрессивті педагогикалық көзқарастардың 
қалыптасуына ықпал етті, оларда ұлттық дәстүрлердің жеке тұлғаның моральдық дамуы мен интегра-
циясы көрініс табады: діни тұрғыдан зайырлы білім; толығымен ғылымға негізделген білім. «Мектеп-
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тер – қазақтар тәрбиесінің басты қайнарлары, барлық үміт соларға, оларда қазақ халқының болаша-
ғы» – деп жазды Ы.Алтынсарин [3, 17-бет] 

Алтынсариннің қазақ халқының қабілетіне деген сенімі халықтың шығармашылық мұрасына, 
атап айтқанда фольклорға негізделген адамгершілік тәрбиесінде болды [4,282-бет]. 

Қазақ мақал-мәтелдерінде тәрбиеші ұлттық мұраның дәлдігі мен байлығын атап өтеді. 
Ы.Алтынсарин халық арасында бағалаған басты қасиеті – бұл жауаптылық. Ниетін жүзеге асыру үшін 
Алтынсаринге орасан зор қиындықтарды жеңуге тура келді. 

Ы.Алтынсариннің өзіндік идеялық-саяси стратегиясы мектептің оқу-тәрбие процесінде мұға-
лімнің рөлін шоғырландыруға көмектесті. Оқушы мен мұғалімнің өзара ынтымақтастығы, олардың не-
гізгі білім беру міндеттерін жүзеге асырудың іргелі негізі болып табылады. К.Ушинскиймен ынтымақ-
тастығы, оның ағартушылықтың іргелі идеяларын тамаша меңгергендігін және оларды өмірде жүзеге 
асыруға табандылықпен ұмтылғандығын көрсетеді. 

Ы.Алтынсарин айтқан жаңа білімге деген ұмтылыс бүкіл қазақстандық білім беру жүйесінің 
көптеген стратегиялық міндеттерінде көрініс тапты. Сондықтан, қазіргі заманғы білім беру және кәсіп-
тік оқыту, жаңа технологияларды, идеялар мен тәсілдерді қолдану, инновациялық экономиканы дамы-
ту қазақстандық қоғамның заманауи білім беру моделін қалыптастырудың негізгі тетіктеріне айнала-
ды, онда түпкі мақсат – қоғамның экономикалық, әлеуметтік және рухани прогресі. [5]. 

Ыбырай Алтынсарин өзінің ұлттық педагогикалық кадрларын тәрбиелемесе, қазақ даласында-
ғы білім беру жүйесінің даму болашағы болмайтынын түсінді. Отандастарға білім беру оның бүкіл өмі-
рінің мәселесіне айналғанына қарамастан, волостьтік мектептер санын кәсіби кадрлармен қамтама-
сыз етпестен көбейту ертерек деген ойды бірнеше рет білдірді. [6, 93-бет] 

Ыбырай Алтынсарин өз уақытының озық оқу орнына айналған мұғалімдер мектебінің негізін 
қалаушы (Троицкіде ашылып, содан кейін Орынборға ауысқан). 

Білім берудің басты мақсаты - баланың жеке басының өзін-өзі анықтауға және өзін-өзі тануға 
дайындығы. Осыған байланысты Алтынсарин былай деді: «Мен ... кітапханаларды байытудың жолда-
рын іздеуді тоқтатпаймын ... және ерте ме, кеш пе, оларды азды-көпті оқумен және өздігінен оқумен 
айналысатын қазақ халқының сауатты бөлігінің қажеттіліктерін қанағаттандыра алатындай жақсы дең-
гейге жеткіземін деп сенемін».[6, 112-бет] Бұл кәзіргі замандағы білім беру талаптарына сай келеді. 

Ы.Алтынсарин нөлден бастап қазақ мектептерінің жүйесін алдыңғы қатарлы орыс мектептері-
нен үлгі алып, оның әлемдік білім беру үдерісіне қосылуына ықпал етті. 

Қазіргі өркениет жас ұрпаққа өте терең әсер етеді – ол бір жақты сыртқы әсерлер мен ақпарат-
тарды тым көп береді, бірақ ерік пен өмірлік сезімдерге импульс өте аз.Мұғалімге «адам жанын жасау-
шы» емес, «бақылаушы» рөлі арта түсуде, оған Ыбырай Алтынсарин үнемі назар аударып отырды. 

Ы.Алтынсарин өзінің ағартушылық және педагогикалық қызметінде айтқан қазақ халқының 
адамгершілік-рухани жаңғыруы білім берудің қазақстандық моделінің интеллектуалды болашағына не-
гіз болуға тиіс. 

Ұлттың ғылыми-шығармашылық әлеуеті Ы.Алтынсарин сияқты ата-бабаларымыздың шығар-
машылық мұрасынан басталу қажет.Қазақстанның лайықты азаматтарын тәрбиелеуді басты мақсат 
қылып кою керек. 
 

Әдебиеттер тізімі 
 

1. Джумагулов К.Т. Ибрай Алтынсарин и развитие культуры казахского народа [Текст]/К.Т. 
Джумагулов. – Алма-Ата. – 1984. – 204 с. 

2. Ситдыков, А.С. Педагогические идеи и просветительская деятельность И.Алтынсарина 
[Текст]/А.С. Ситдыков. – 2-е изд. – Алма-Ата: МЕКТЕП, 1968. – 148 с.  

3. История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). – В пяти томах. – Том 3. – 
Алматы: Атамура, 2000. – 768 с.  

4. Сегизбаев, О.А. Казахская философия ΧV-ΧΧ века [Текст]/О.А. Сегизбаев. – Алматы: 
Гылым, 1996. – 472 с.  

5. Стратегия «Казахстан 2030» и её экономический приоритет. 
6. Шерьязданова, Г. Республика Казахстан и глобализация// CREDONEW: теоретический 

журнал: [Электронный документ]-(http://credonew.ru/content/view/626/32/).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://credonew.ru/content/view/626/32/


71  

УДК 1174 
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Данная статья посвящена актуальной проблеме нашего времени – интернет-зависимости 
подростков. С каждым годом растет число молодых людей зависимых от интернета, поэтому 
необходимо уделять особое внимание изучению и профилактической работы этой проблемы. 

Раскрывается вопрос профилактики с интернет-зависимыми подростками в разных стра-
нах мира. Профилактическая работа показана на примере нескольких стран, где проблема интер-
нет-зависимости актуальна на сегодняшний день. 

Ключевые слова: профилактика, интернет-зависимость, подростки, аддикция, личность. 
 

Интернет прочно вошел в нашу жизнь в конце 20 века, и сегодня мы не можем представить 
существование Всемирной паутины без него – работа, личная жизнь, развлечения – все тесно 
связано с ним. 

Можно сказать, сегодняшние дети рождаются со смартфонами в руках. Таким образом, 
интернет-зависимость на самом деле является болезнью 21 века. 

Интернет-аддикция, иногда называемая интернет-зависимостью, – это навязчивое и непре-
одолимое желание постоянно пользоваться Интернетом, злоупотреблять им и проводить много 
времени в Интернете. 

Интернет-зависимость не считается психическим расстройством в большинстве стран, но в 
2019 году официальный список медицинских стандартов (МКБ-11) включает зависимость от видеоигр 
и зависимость от азартных игр в Интернете. В то же время интернет-зависимость считается болезнью 
в Австралии, Китае, Индии, Италии, Южной Корее и Японии [1, с.65]. 

Об интернет-зависимости сказано очень много, и в разных частях света её рассматривают как 
недуг, но официально она не признана психическим расстройством. Для определения интернет-
зависимости Кимберли Янг формулирует три основных признака. 

1. Человек отвлекается на уведомления смартфона даже во время ответственных ситуаций: 
когда переходит дорогу на оживлённой улице или ведёт машину. 

2. Человек ежедневно проводит в интернете или за видеоиграми больше 10-12 часов, но не 
работает и не ищет полезную для учёбы информацию. Когда его отвлекают, он злится и срывается на 
людей, мало ест, забывает о важных встречах и обязательствах. 

3. Человек систематически нарушает обещания не заходить в интернет, не проверять уведом-
ления или не играть в видеоигры. Если первые два пункта в той или иной степени знакомы каждому, 
то третий – наиболее важный и характерный. Он указывает на неспособность сдерживать себя. 

По моему мнению, одна из основных проблем изучения интернет-зависимости – отсутст-
вие единой методологии изучения в рассматриваемой проблеме.  

По данным различных исследований, интернет-зависимыми сегодня являются около 10% 
пользователей во всем мире. Интернет-зависимость уже принимается в расчет во многих стра-
нах мира. На примере некоторых стран мира, покажу насколько эта проблема актуальна, на 
сегодняшний день [2, с.78]. 

США. 
В Соединенных Штатах число интернет-зависимых колеблется от 1 % до 13% среди 

взрослых и 20 % среди подростков [3, с.123]. 
На сегодняшний день, самый известный реабилитационный центр в США restart, был осно-

ван в 2009 году и расположен в небольшом городке Редмонд, штат Вашингтон. Процедура, 
используемая для лечения зависимости от Интернета, называется «Перезапуск жизни». Он раз-
делен на две группы: подростки в возрасте от 13 до 18 лет и люди в возрасте до 30 лет. Кроме 
того, проводится консультация с родителями.  

Большинство пациентов – мужского пола в возрасте от 20 до 31 года, и у них одинаковые 
жизненные проблемы, которые связаны с интернет-зависимостью.  

Структура процедуры лечения выглядит следующим образом. Первые 45 дней участники про-
вели в загородном доме в лесу. Этот этап считается самым сложным. Избавляясь от своей нарко-
тической зависимости, пациенты с трудом приспосабливаются к новому окружающему их миру. В этот 
загородном доме нет компьютера или Интернета, и цифровой мир практически не влияет на место 
реабилитации. 

В доме есть библиотека с избранными книгами. Там можно только самостоятельно звонить по 
телефону, стирать одежду,убираться и готовить себе еду(особенно здоровую). К девяти часам утра 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#CITEREF.D0.94.D1.80.D0.B5.D0.BF.D0.B02009
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участники проекта застелили свои постели и провели групповую терапию. Затем они могут поиграть 
на пианино, сходить в тренажерный зал,в сад или прогуляться по лесу. Только шесть человек могут 
жить одновременно. Несмотря на высокую цену, в reSTART почти не бывает свободных мест. 
Программа для подростков запустилась в 2016 году, все места на ближайшую терапию всегда 
забронированы на год вперед. Такая ситуация свойственна и для взрослой программы. 

Также, большинство филиалов Общества анонимных алкоголиков и наркоманов открыли 
группы поддержки интернет-зависимых переживающих трудное возвращение к нормальной жизни. 
Существуют группы для родственников, которые желают вернуть члена семьи для нормального 
общения [4, с. 69]. 

Южная Корея. 
Южная Корея является одной из стран с наибольшим количеством подключений к Интернету 

в мире.Интернет-зависимость считается одним из клинических заболеваний. Ее лечение не только 
дает мягкий эффект в виде временных изменений образа жизни, но и с помощью антидепрессантов. 

В ответ на это в Южной Корее врачи заметили серьезный скачок в развитии нового заболева-
ния под названием “цифровое слабоумие". Этот термин относится к снижению когнитивных способно-
стей человека, обычно наблюдаемому у людей, перенесших серьезные травмы головы или психи-
ческие заболевания. 

Следует отметить, что в группу риска входят молодые люди, которые неотделимы от различ-
ных гаджетов, чувствуют себя беспомощными без этих гаджетов и полностью полагаются на цифро-
вую память, а не на самих себя [5, с. 88]. 

По данным Министерства по делам семьи Южной Кореи, в 2015 году около 14% южноко-
рейских подростков страдали интернет-зависимостью. В том же году издание Business Insider сооб-
щил, что каждый десятый подросток в возрасте до 19 лет в стране зависим от Интернета. Эти стати-
стические данные логически вытекают из повсеместного доступа в Интернет и популярности кибер-
спорта – в стране это национальный вид спорта, который говорит сам за себя. 

В целях борьбы с зависимостью правительство в 2011 году ввело "Закон о золушке", запре-
щающий детям в возрасте до 16 лет не могут играть в онлайн-игры с 10:30 вечера до 06:00 утра. 
Также существует ограничение на игровой период-30-минутный перерыв каждые 3 часа. Кстати, 
контроль на запрет времени в игре может быть изменен родителями в сторону увеличения.В 2007 
году по всей стране было открыто более десятка реабилитационных центров, а в больнице появилось 
отделение реабилитации наркоманов. План лечения полностью оплачивается правительством. 

Наконец, я хочу отметить, что лечение компьютерной зависимости в Южной Корее гораздо 
приятнее, чем в Соединенных Штатах. В этом случае нам даже не нужно тратить деньги, и государст-
во заплатит за нас. Однако отношение к клиентам более агрессивное. Также стоит отметить, что в 
Южной Корее нет никаких новшеств в лечении зависимости от азартных игр, кроме закона Золушки 
[6,с.8]. 

Китай. 
В последние годы проблема интернет-зависимости серьезно беспокоит китайское правитель-

ство. С тех пор как в Китае опубликовал свой первый доклад о молодежной интернет-зависимости в 
2005 году, китайское правительство приняло меры для предотвращения распространения этой 
проблемы. В соответствии с "Законом о защите несовершеннолетних", принятым в 2006 году, закон-
ным обязательством правительства Китая стало принятие мер по предотвращению развития интер-
нет-зависимости среди несовершеннолетних. 

По данным на 2015 год, около 24 миллионов китайских подростков страдают интернет-зави-
симостью. Поэтому китайские власти гораздо строже относятся к этому вопросу, чем другие страны. В 
2008 году Китай стал первой страной, которая признала интернет-зависимость болезнью, которая по-
ражает молодое население. Сейчас в стране действуют 400 реабилитационных центров, курс лече-
ния может длиться несколько месяцев в зависимости от сложности. Еще в 2004 году в Шанхае по-
явился первый центр реабилитации интернет-зависимых. С тех пор количество центров увеличилось, 
но стандарт лечения остался почти прежним. Участников лечения заставляли ходить в камуфляжной 
форме, каждый день устраивать парады, изучать боевые искусства и принимать успокоительные. 
Обычно лечение длится 3-4 месяца [7, с.5]. 

Многие молодые люди часами играют в онлайн-игры. Ответственный за один из центров – 
врач и полковник Народно-освободительной армии Китая. Он рассказал о клинической депрессии, 
вызванной серфингом в Интернете до 14 часов в день – именно 90% пациентов имеют эту проблему. 

Психологи из Университета Гонконга обнаружили, что уровень патологической зависимости от 
Интернета обратно пропорционален качеству жизни в стране: люди погружаются в виртуальный мир, 
чтобы избежать стресса в реальном мире. 

Пока государство решало, как именно бороться с новой зависимостью, по всей стране стали 
появляться детские лечебные центры, которые обещали безутешным родственникам, что через ме-
сяц их чадо вернется к нормальной жизни. Кому-то в этих центрах действительно помогали, кто-то 
возвращался оттуда искалеченным, кто-то не возвращался вовсе. Дело в том, что определенного мо-

https://tjournal.ru/redirect?url=https%3A%2F%2Fnetaddictionrecovery.com%2Fprograms%2Ftreatment-program%2Fadolescent-care-13-18.html
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мента проблеме интернет-зависимости не придавали особого значения, и, как правило, такие реаби-
литационные центры открывали непрофессионалы. Они считали, что достаточно создать ребенку не-
выносимые условия существования, и он сам излечится. Поэтому в качестве лечебных процедур час-
то практиковались безумные марш-броски, голодовки, избиения за малейшую провинность [8, с.155]. 

Казахстан. 
Интернет-зависимость в Казахстане начала рассматриваться как проблема около 5-6 лет на-

зад, но, хотя родители и учителя часто жалуются,“увлечение” Интернетом больше считается достиже-
нием цивилизованных технологий. И когда в СМИ появляется информация о том, что некоторые 
подростки воруют и вымогают, чтобы провести лишний час в Интернете или компьютерных клубах, все 
списывают на экономическую ситуацию или недостаток образования, и Интернет здесь ни при чем. 

В то же время, по оценкам Министерства транспорта, число пользователей Интернета в Ка-
захстане превысило 9 миллионов 400 тысяч. Учитывая, что население республики еще не приблизи-
лось к отметке в 17 миллионов, это не слабая цифра. Несмотря на то, что Интернет в Казахстане – не 
самое дешевое развлечение, и он“не выдающийся”с точки зрения скорости. Но тем не менее это не 
мешает подросткам в Казахстане иметь такую проблему как Интернет-зависимость. 

На сегодняшний день, в Казахстане данную проблему не относят к заболеванию, поэтому ее 
не лечат так же как в странах описанных выше. Но проблема есть, она существует, и ее в Казахстане 
решают путем профилактики среди населения. Проводят встречи со специалистами, беседы, анкети-
рование, тестирование среди подростков – школьников. Также выпускают статьи, пособия, буклеты и 
т.д по данной теме.  

В настоящее время, в Казахстане увеличилось количество детей и подростков умеющих рабо-
тать с компьютерными программами и компьютерными играми различной сложности. Существенно 
изменилась и структура досуга детей и подростков, так как компьютер сочетает в себе возможности 
телевизора, DVD приставки, музыкального центра, книги [9, с.44]. 

Можно сказать, что компьютерная зависимость среди подростков становится особенно 
актуальной в последнее время, так как именно среди подростков выявляется наибольшая часть 
интернет зависимых. 

Рассмотрев представления о проблеме интернет-зависимости, можно сказать, что на сегодня 
нет общего, единого мнения относительно проблемы интернет-зависимости. Таким образом, из-за не-
достатка данных и отсутствия единого понимания проблемы также невозможно сделать достоверные 
выводы относительно факторов, которые вызывают сдвиг мотивации в сторону интернета. Помимо 
этого остается нерешенным вопрос психологической помощи интернет-зависимым, а это в свою 
очередь, означает, что и вопрос профилактики интернет зависимости является открытым. 

Еще одним важным фактором встал вопрос о внесении Интернет-зависимости в американ-
скую классификацию болезней (DSM– 5). Это говорит о признании важности проблемы Интернет-за-
висимости, как проблемы общества в целом. На сегодняшний день вводятся поправки в международ-
ной классификации болезней о признании Интернет-зависимость расстройством и внесении ее в 
данную классификацию [10, с.50]. 

Можно сделать вывод, что проблема Интернет-зависимости, является еще более актуальной 
в настоящее время. Еще проблема в том, что многие подростки не способны самостоятельно спра-
вится с проблемами и трудностями, вызванным внешним миров, как результат уход в виртуальное 
пространство, который также не безопасен и может нанести не поправимый вред здоровью. 
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«Ыбырай Алтынсарин және оның жетістіктері» мақаласында Ыбырайдың өзінің халқы үшін 
атқарған жұмыстары мен білім саласына әкелген көптеген жаңашылдықтары жайлы карастыры-
лады. Ыбырай Алтынсарин қандай белеске жетседе жұмысын тоқтатпау үнемі даму үстінде 
отырған ағартушылардың бірегейі. 

Кілттік сөздер: Ыбырай Алтынсарин, халық, отан, тәрбие, білім, тәлімгер. 
 

«Ыбырай Алтынсарин – Қазақстан халық ағарту ісінің тұңғыш елшісі»  
Н.А.Назарбаев 

 
Ыбырай Алтынсарин білім берудің даму тарихында оң рөл атқарды, заманауи кезеңде де олар 

өз маңызын жоғалтпайды. Оның ілімдері көптеген педагогикалық проблемалар көрініс тапқан, оқыту-
да, тәжірибе мен байқауда жалпы педагогикалық, дидактикалық және әдістемелік көріністердің маңыз-
ды ұғымдары енгізілген тұтас және ерекше педагогикалық жүйені білдіреді. Өзінің ағартушылық-педа-
гогикалық қызметінде Ыбырай Алтынсарин тұлғаның адамгершілік негіздерін тәрбиелеуге көп көңіл 
бөлді.  

Қазіргі заманда білім берудің, қоғам мен мемлекеттің маңызды мақсаты – Қазақстанның адам-
гершілігі жоғары, жауапты, шығармашыл, бастамашыл, құзыретті азаматын тәрбиелеу, оның қалыпта-
суы мен дамуына әлеуметтік-педагогикалық қолдау көрсету болып табылады. Адамды, оның жағ-
дайын және ішкі өмір сапасын айналып өтіп, заманауи инновациялық экономика құру мүмкін емес. Қо-
ғамның даму қарқыны мен сипаты адамның азаматтық ұстанымына, өмірлік басымдықтарына, адам-
гершілік нанымдарына, моральдық нормалар мен рухани құндылықтарға тікелей байланысты. Қазақ-
стан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев "Қазақстан-2050 "Стратегиясы: қалыптас-
қан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" атты Қазақстан халқына Жолдауында" дамыған бәсекеге қабі-
летті мемлекет болу үшін біз жоғары білімді ұлт болуымыз керек "деп атап өтті.  

Ыбырай Алтынсарин – педагог-ағартушы, жазушы, фольклоршы, этнограф. Алтынсариннің 
бастамасы мен ана тілінде оқытатын мектептер ашылды. Қазақ балаларына арналған «Ана тілі және 
орыстілі» оқулықтарының авторы, "ағартушы-прогрессивті қоғам қайраткері, озық идеялар мен білімді 
таратушы". Ыбырай Алтынсариннің көп қырлы шығармашылығында адамгершілікке тәрбиелеу мәсе-
лелері жетекші орыналады. 

Әлемге әйгілі ғалым, Нобель сыйлығының лауреаты Альберт Эйнштейн: «Адам күш-жігерінің 
ішіндегі ең маңыздысы-адамгершіліккеұмтылу. Біздің ішкі тұрақтылығымыз және өміріміздің өзі оған 
байланысты. Тек біздің әрекеттеріміздегі мораль біздің өміріміздің сұлулығы мен қадір-қасиетін бере-
ді. Оны жанды күшке айналдыру және оның маңыздылығын нақты түсінуге көмектесу – білім берудің 
басты міндеті", – деп атап өтті. Осы аталған гуманистік және ағартушылық идеялар Ыбырайдың өлең-
дерде көрсетілген. Өлеңдерінде ол адам туралы және адам үшін ең маңызды моральдық шындықтар-
ды жеткізеді. 

Ыбырай Алтынсарин адамның мақтану және арсыздық сияқты жағымсыз қасиеттерін әшкере-
лейді. "Қыпшақ Сейітқұл" әңгімесімен ол зорлық-зомбылық пен тонау арқылы алынған жақсылық бола-
шаққа кетпейді деген ойды баса айтады. Алтынсарин әңгімелерінің кейіпкерлері – байлықтың иелері, 
адамдарға жақсылық жасау арқылы ғана адамгершілік тұрғыдан асқақ, ізгілікті болады. Ғалым адам-
ның ең құнды қасиеттерінің бірі ретінде жомарттықты танытады. Ол қазақтардың ежелгі әдет-ғұрпын, 
адамдар өздерінің зардап шеккен тайпаларына шын жүректен және қайтарымсыз көмек көрсеткен 
кезде де жомарттыққа жатқызады.  

Алтынсарин әлем әдебиетінің классиктері – Шекспир, Гете, Байрон, Пушкин, Гоголь, Лермон-
тов, Фирдоуси, Низами, Навои және т.б. шығармаларын өз бетінше зерттеп, ағартушылық идеялар-
мен шабыттанып, ауылдарға барып, халыққа зайырлы білімнің маңыздылығын түсіндіріп, қаражат 
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бөлуді насихаттады. Оған К.Д.Ушинский, Я.А.Коменский ұлы ұстаздардың идеялары жақын болды. 
Мысалы, Коменскийдің "ғимарат іргетастан салынуы керек" идеясы. 

Жергілікті көне наным-сенімдер мен отаршылдық билік өкілдері тыйған кедергілерді еңсере 
отырып, Ыбырай белсенді қызмет атқарып, далада қазақ балаларына арналған бірқатар мектептер 
ашты. Оның табандылығының арқасында осы мектептерде балалар ана тілінде әртүрлі пәндерді оқу-
мен қатар өз сауаттылықттарын да ашты. Ол көшпелі өмір аясында надандыққа, ырымшылдыққа, 
мектептердің жабылуына қарсы болды. "Мектептер – қазақтардың білім алуының басты бұлағы, – ... 
және әсіресе оларға деген үміт, оларда қазақ халқының болашағы бар" деп жазды Ыбырай Алтын-
сарин 1871 жылдың өзінде-ақ. 

Ыбырай Алтынсарин ағарту идеясының дәйекті жақтаушысы болды. Ыбырай Алтынсарин 
зайырлы білім мен діндердің арасындағы аса зор айырмашылықты көрді.  

Ы. Алтынсарин жастарды шынайы байлық – білім екендігіне сендіруге тырысады. Зайырлы 
білім, оның терең сенімдері бойынша, барлық байлыққа қарағанда қымбат. 

Сенімсіздік, надандық пен білімнің болмауы адамды тағдырдың алдында дәрменсіз етеді деп 
санайды ол. Тек ғылым мен білімді игеруге ұмтылған адам ғана өз өмірі үшін тыныш бола алады. 
Ақын оқырмандарға қазақтарды өркениетті халықтар қатарына қосатын білім үшін күресу қажеттілігі 
туралы ойды шабыттандырады. 

Әй, достарым, жігіттерім, 
Болмасқа болушы болма! 
Қолыңнан келсе қылқайыр, 
Кісіде налушы болма... 
Сондай-ақ ауылдағы әлеуметтік теңсіздікті ашып, байлардың сараңдығы мен қатыгездігін 

әшкерелейді. "Қыпшақ Сейітқұл", "Байдың ұлы мен кедейдің ұлы", "Өтіріктің зияны", "Надандық", "Киіз 
үй мен ағаш үй" және басқа да әңгімелерде қоғамдық өмірдің маңызды мәселелері қойылады: надан-
дықтың зияны, әлеуметтік теңсіздік, отырықшы өмір салтының артықшылығы, білім мен ғылымның 
пайдасы. Әңгімелерінде ол еңбекқорлықты дәріптейді, кез-келген өмірлік кедергілерді жеңе алатын 
нағыз адамды тәрбиелейтін еңбек екенін көрсетеді, ал бекершілік – жамандықтың тамыры. Ол өтірікші 
мен өсекшілерді айыптайды, көп сөйлейтін адам "ыңғайлы жағдайда жала жауып, сізді желімдей ала-
ды" деп сендіреді, жақсы адамның "бетінде жарық пайда болады" деп баса айтады. Ол өзінің шығар-
малары арқылы қазақ халқының тағдырына, болашақ өміріне көп алаңдайды. Ыбырай Алтынсарин 
бүгінде өз Отанының нағыз патриотының үлгісі болып табылады. 

Үшінші мыңжылдықтың басында, адамның тағдыры, оның істері мен мұраттары, жоғары адам-
гершіл тұлғаны тәрбиелеу жолдары туралы көптеген құндылықтар, идеялар мен көзқарастар жоғалған 
кезде, Ыбырай Алтынсарин өз шығармаларында көтерген проблемалар бүгінгі күні аса өзекті болып 
отыр. Алтынсариннің замандастары оны " жалпыадамзаттық адамгершіліктің таза ақиқатының жолсе-
рігі "деп атаған. Ыбырай Алтынсарин ұлы қазақ даласын жоғары мәдени құндылықтар әлеміне баулы-
ғандардың бірі болды. 

Қазақ ағартушылары халық дәстүрлерінің негізінде адамгершілік, дене және еңбек тәрбиесіне 
ерекше назар аударды. Зерттеушілер Қазақстандағы халық білімінің тарихымен байланысты көптеген 
мәселелер мен мәселелерді зерттеді. Ыбырай Алтынсаринның тарихи-педагогикалық еңбектері, Қа-
зақстандағы халық білімі мен мектеп ісінің даму тарихымен байланысты мәселелерді әзірлеуге және 
қазақ халқының мәдениетін дамытуға, халықтық педагогикасы саласына арналған. Соңғы уақытта ұлт-
тық педагогика мәселелері қазақ халқының салт-дәстүрлерімен, әдет-ғұрыптарымен, оның мәдениеті-
мен, тілдік проблемаларымен, адамгершілік-рухани құндылықтарымен байланысты практикалық мін-
деттерді шешу кезінде жиі ескеріле бастады. Бұл Қазақстан Республикасының Мемлекеттік егемендік 
алуымен, біздің қоғамда өрістеп жатқан демократияландыру үдерістерімен байланысты және қоғам-
ның өзінің де, оның жаңа әлеуметтік институттарының да тарихын ұғыну жөніндегі міндеттерді қояды.  

Өскелең ұрпақты патриотизм және интернационализм рухында тәрбиелеу процесінде педагог-
тер Қазақстанның тарихы, мәдениеті, ағартуы бойынша материалдарды адамгершілік сезімдерін қа-
лыптастыруға көмектесетін, дара тұлға, Ыбырайдың асам құндылық бағдарларын әзірлейтін мате-
риалдарын жеткіліксіз пайдаланатынын атап өткен жөн. Ал жастарға қызмет қағидаттары мен қазіргі 
заманның өзекті проблемалары өткеннің прогрессивті, гуманистік идеяларында терең тарихи тамыры 
бар екенін көрсету маңызды. Бұл идеялардың таратылуында 19 ғасырдағы қазақ ағартушылары, қо-
ғамдық білім берудің адамгершілік қағидаттары мен мұраттарын қорғаған ағартушылықтың дәйекті 
жақтаушылары үлкен рөл атқарды.  

Қорыта келе, Ыбырай Алтынсариннің отандық білімнің дамуына қосқан үлесі ұшаң-теңіз, ел та-
рихындағы орны айрықша, дегенмен түбегейлі зерттелмей, бағаланбай келеді деп ойлаймын. Ұлттың 
ұлы ұстазы атанған адамды қалай ұлықтаса да, артық етпейді.  

Ұлы қазақ ағартушысы Ыбырай Алтысариннің отандық білім туралы идеяларын қорытындылай 
келе, қазіргі білім беруде өзектілігін жоғалтпаған келесі идеяларды белгілеуге болады: халыққа, жал-
пыға бірдей білім беру идеясы, демократиялық білім беру жүйесін құру, өскелең ұрпақты тәрбиелеудің 
тұтас тұжырымдамасын жасау, ағарту және білім беру мақсаттарын анықтау – өз халқының мүддесі 
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үшін өмір сүретін патриот, еңбеккер, ақыл-ойы дамыған және адамгершілігі жоғары адамды тәрбие-
леу. Қоғамның болашағы білім беру жүйесіне байланысты, өйткені бүгінгі балалар уақыт өте келе жа-
ңа уақыт елінің тағдырын жасайтын болады. Білім берудің бірінші кезектегі міндеті – қазіргі өмірдің 
сұраныстарынан артта қалуды жеңу, яғни студенттерді дайындауда бүгінгі күннің проблемалары мен 
қажеттіліктерін ғана емес, сонымен бірге болашақта көрінетін мәселелерді де ескеру қажет. Біздің 
қоғам дамуының қазіргі кезеңінде тұрақты даму және оның бәсекеге қабілеттілігі. 
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ДАЛАНЫҢ ДАРА ҰСТАЗЫ – ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН 
 

Мырзагалиева Ф. Ш. – қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі, «Қостанай ауданы білім 
бөлімінің Жамбыл жалпы білім беретін мектебі» КММ. 

Жабагина М. А. – қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі, «Қостанай ауданы білім бөлімінің 
Жамбыл жалпы білім беретін мектебі» КММ. 
 

Мақала ұлы ұстаз, қазақ халқының ұлы, әйелдер білімінің негізін қалаушы, жерлесіміз Ыбы-
рай Алтынсариннің туғанына 180 жыл толуына арналған. Өскелең ұрпақты меркантильді және қа-
тал уақытта тәрбиелеуге және осы күрделі білім беру процесінде мұғалімнің рөліне ерекше назар 
аударылады. Автор мұғалімнің балалармен жұмыс жасау процесінде қолданатын әдістері мен 
әдістерінің сипаттамасын береді. 

Түйін сөздер: ұлт ұстазы, ағартушы, білім беру, тәрбие, педагогикалық мұра, әдіс-тәсіл-
дер, мұғалім, нұсқаулық, оқушылар, қазақ тілі, әліпби. 
 

Еліміздің тәуелсіздігіне қол жеткізгеннен кейін, біздің халқымыздың өз отанын, тілін, мәде-
ниетін, құндылықтарын, тарихын білуге қызығушылығымыз артты. Бұл тарихикезеңдік құбылыс. Әр 
адамға өзінің ата-бабасы кім екенін, өз ауылының, өзі туып өскен қаланың тарихын, бір сөзбен айтқан-
да, отан тарихын білуге деген ұмтылыс тән. Бүгінгі таңда Қазақстан деп аталатын өлкенің біздің ота-
нымыз шығыс өркениетінің ғана емес, әлемдік өркениеттің бесігінің бірі екенін бүкіл әлем мойындап 
отыр. Бұл ежелгі және қасиетті жер ұлы ғалымдарды, ойшылдарды, саясаткерлерді, қолбасшыларды 
өсірді. Осындай ұлы ойшылдардың, ағартушылардың, ақындардың, жазушылардың және, әрине, ұлы 
және дарынды педагогтардың бірі Ыбырай Алтынсарин болып табылады. Біздің тарихи жерімізде 
осындай керемет ұстаз өмір сүрді, жұмыс істеді және ұмытылмайтын із қалдырды. Әлемде осындай 
үлкен мұрасы бар халықтар аз.  

Ыбырай Алтынсариннің философиялық-педагогикалық мұрасын балалармен бірге зерттей 
отырып, мен оның қазіргі кездегі шығармашылығының қаншалықты маңызды екенін түсінемін, өйткені 
оның барлық шығармалары, өлеңдері жас ұрпақтың білімге, еңбек адамдарына деген сүйіспеншілігі 
мен құрметін тәрбиелейді, тек еңбек, еңбекқорлық, шыдамдылық, мәдениет адамда жағымды қасиет-
терді тәрбиелей алады. Мен өз жұмысымның тәжірибесінен сабақ алдында Ыбырай Алтынсариннің 
өлеңдерінен үзінділерді жағымды психологиялық көңіл-күй үшін қолданамын. 

Ыбырай Алтынсариннің өлеңдерінен алынған жолдар оқушыларға сабаққа деген эмоционалды 
көңіл-күй қалыптастыруға, білімге деген қызығушылықты оятуға, сондай-ақ оқытылатын пәнге деген 
қызығушылықты оятуға көмектеседі: 
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«Кел, балалар, оқылық 
Оқыған көңілге ықыласпен тоқылық. 
Оқысаңыз, балалар, шамнан шырақ жағылар. 
Тілегеннің алдынан іздемей-ақ табылар. 
Ыбырай Алтынсариннің мұрасы қазақ әдебиеті мен әдеби тілінің одан әрі дамуына қуатты 

серпін береді. Ол ашқан мектептерде алғашқы білімді қазақ зиялыларының белгілі өкілдері алды. 
Олар Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мұхамеджан Сералин. Ыбырай Алтынсариннің күш-жі-
герінің арқасында қазақ даласында білім алу кең таралды. Оның бастамасымен және жинаған қара-
жатына Торғай, Ырғыз, Николаевск, Ақтөбе қалаларында болыстық мектептер ашылды, ал 1887 жылы 
Ыбырай Алтынсарин Ырғызда бірінші әйелдер мектебінің ашылуына қол жеткізді. Ы.Алтынсарин орыс 
графикасы негізінде қазақ тілінде оқулықтар, әліпби және жазу ісінде зор еңбек сіңірді. Сонымен қатар 
Ыбырай Алтынсарин қазақ мектептеріне арналған орыс тілі оқулықтарын әзірлеуге қатысты. 

Қазақ оқулығын жасау идеясы Торғай облысының халыққа білім беру инспекторында бас-
тауыш мектепте мұғалім болып жұмыс істеген кезінде пайда болды. Бірақ 1879 жылы ғана Ыбырай 
Алтынсарин өзінің арманын жүзеге асыра алды. Үш жыл бойы ол қазақ балаларына арналған алғаш-
қы оқулықты жасау үшін жұмыс істеді, оған балалардың қабылдауына қол жетімді әңгімелер, олардың 
әлем туралы білімдерін кеңейту кірді. Кітап орыс зиялысы мен баспагері Евфимовский-Мировицкийдің 
баспаханасында басылды. Бұл оқиға қоғамның назарынан тыс қалған жоқ. Сол жылдардағы қазақ жә-
не орыс баспасөзі хрестоматия жазылған тамаша әдеби қазақ тілін атап өтті. Кітап мектептерге арнал-
ған болса да, оны ересек оқырмандар да қуана қабылдады, өйткені ол өз әңгімелерінде ең алдымен 
қазақ халқының өзекті мәселелерін көтерді. Сондықтан «Қырғыз хрестоматиясы» бірнеше рет жарық 
көрді. Алтынсарин өзінің бүкіл өмірі мен қызметін халқына қызмет етуге арнады. Өз халқына пайдалы 
және қажет болу үшін ол үнемі өзін-өзі тәрбиелеумен айналысты, бұл қазіргі уақытта өте маңызды жә-
не өзекті. Өйткені, үнемі өз бетімен жұмыс жасау, өзін-өзі тәрбиелеу арқылы ғана қажетті биіктерге же-
туге және қоғамға пайдалы болуға болады. Тек мұғалімнің осы қасиеттері біздің мемлекетіміздің білім 
беруді дамытуда үлкен рөл атқарады. 

Ы.Алтынсарин өзінің практикалық жұмысында қол жеткізген жетістіктерімен ешқашан қанағат-
танбады, керісінше үнемі жаңа, кемелді нәрсеге қалай қол жеткізуге болатынын ойлады. Оқыту әдісін 
үнемі жетілдіре отырып, Алтынсарин оқытуды тәрбие жұмысымен үйлестірді. Сонымен қатар, ол бала 
тәрбиесін кең мағынада-жеке тұлғаны қалыптастыруда түсінді. «Мен барлық күш – жігерімді жұмсауға 
тырысамын, – деп жазды ол, – кейінірек олар пара алмайтындай етіп, олардың мораліне әсер ету 
үшін». Мұндай тәрбиенің міндеті сол кездегі қазақ өмірінің жағдайынан туындады.  

Алтынсарин өзінің шәкірттері – болашақ шенеуніктер арасында тәрбие жұмысы арқылы осы 
зұлымдықпен күрес жүргізу міндетін қойды. Алтынсариннің пікірінше, мұғалімнің педагогикалық ше-
берлігі-оның оқылып жатқан мәселелерді оқушы санасына жеткізе білуі, оқыту пәнін анық түсінуі оқу 
процесінде шешуші мәнге ие болды. Ол мұғалімдердің міндетіне олардың әдістемелік дайындығын 
жақсарту үшін үнемі шығармашылық жұмыс жасады.  

Мұғалімдерге нақты нұсқаулар бере отырып, ол былай деп жазды: «орыс тілін оқыту кезінде 
біз оқушылар берілген сабақты, соның ішінде қазақ тілінің ұқсас ережелерімен мысалдар мен са-
лыстырулар арқылы түсінікті түсіндірілетін грамматикалық ережелерді меңгергенге дейін алға баспай-
мыз, орыс сөздерін айту кезінде біз оқушыдан осы немесе басқа сөзді дұрыс айтуды үйренгенге дейін 
шегінбейміз...». Алтынсарин орыс тілі сабақтарына мұқият қарайтын мұғалімдерден осындай егжей-
тегжейлі әдістемелік нұсқаулар алды. Ы. Алтынсариннің қоғамдық, педагогикалық және әдеби қызметі 
қазақ демократиялық мәдениетін дамыту үшін үлкен маңызға ие болды. Ы. Алтынсарин Қазақстанда-
ғы орыс зайырлы білімінің таралуының негізін қалаушылардың бірі болып табылады. Алтынсарин 
орыс әліпбиі негізінде қазақ тілінен оқулықтар құрастырып, қазақ тілінің даму жолдарын белгіледі 
жазу. 

Алтынсарин өзінің әдеби шығармашылығымен қазақ әдеби тілінің негізін қалады, қазақ жазба 
әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі болып табылады. Алтынсариннің барлық шығармалары отан-
ға деген үлкен махаббатқа толы. Жастарды өз отанын сүюге, «Өркениетті халықтардан не көреміз» 
өлеңінде өз халқына қызмет етуге шақыра отырып, автор халықтың әл-ауқатын жақсарту үшін эконо-
микадағы прогрестің маңыздылығын көрсетеді. 

Алтынсарин әзірлеген мектептегі білім беру жүйесінде басты орын мұғалімнің тұлғасы мен мо-
ральдық бейнесіне берілді. Ол мұғалімнің ұстанымы «Қызмет емес, құдай берген қоңырау» деп жаз-
ды. Барлық уақытта мұғалімдер шапанға барды. Бұл үшін жоғары жан болуы керек, ол басқа адамдар-
ға жалынды бере алады, оның орнына ештеңе талап етпейді. Ол қазақ ауылындағы мұғалімді тәрбие 
орталығы ретінде таныстырып, барлығына үлгі көрсетті. Ол мұғалімдерді тым теориялық білім алуға 
емес, оқушының бейімділігі мен жетістіктеріне сәйкес сабақ беруге шақырды. Ыбырай ата-аналар мен 
мұғалімдер үшін ең бастысы-балаларды жақсы көру және олардың қызығушылығы мен білімге деген 
ұмтылысын өшірмеу деп санайды. Ол алған білім мен дағдыларды ресми білім тұрғысынан емес, 
олардың нақты пайдасын ескере отырып қарастырды. Оқулықтарда оқытудың әртүрлі әдістері туралы 
түсінік бере отырып, ол балалардың еңбегі мағынасыз зубрежкаға ысырап болмайтындығын және 
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оқыту әдістерінің жүйесі мен мағынасы болуы керек екенін ескертті. Алтынсарин мұғалімдерге түрлі 
жаттығуларды қолдануды, қарапайымнан күрделіге дейін үйретуді, балаға қызықты түрде материал 
ұсынуды ұсынды.  

Ыбырай Алтынсарин мұғалімдердің әдістемелік әдебиеттер мен педагогикалық журналдарды 
пайдалануын міндетті деп санады. Бүгінгі таңда мұғалімдердің өздігінен білім алуына ерекше көңіл бө-
лінеді – семинарлар, тренингтер, біліктілікті арттыру курстарында оқыту, қашықтықтан оқыту жүйесі 
арқылы, шығармашылық конкурстарға, жобаларға қатысу-педагогтердің педагогикалық шеберлігін же-
тілдіру үшін барлық жағдай жасалған.  

Ушинский сияқты Алтынсарин мұғалімнің таланты оқушының жүрегіне жол таба білу екенін жиі 
қайталайтын. Интуиция оған мейірімділік, сезімталдық, назар аудару және қашан талап ету керектігін 
айтуы керек.  

Алтынсариннің пікірінше, педагогикалық жұмыста бәрі мұғалімнің ең жақсы оқыту әдістері мен 
балаларды дұрыс ұстау қабілетіне байланысты.  

Бүгін Алтынсарин білім беру жүйесінің жұмыс қағидаттары туралы айта отырып, Қазақстан 
педагогтары осы күнге дейін бірнеше маңызды және өзекті сәттерге назар аударады. Біріншіден, 
Ыбырай Алтынсарин баланың бейімділігі мен табысына қарай үйрету керек деп есептеді. Екіншіден, 
мұғалім балаларды жақсы көруі керек және ешқандай жағдайда олардың қызығушылығын өшірмеуі 
керек, бірақ білімге деген ұмтылысты ынталандыруы керек. Үшінші алтын ереже – білім нақты пайда 
әкелуі керек. Ешқандай мағынасыз жаттау болмауы керек, тек оқыту қағидаты бойынша қарапайым-
түрден күрделіге қызықты түрде көшу қажет. Бұл өсиеттердің бүгінгі күні қаншалықты маңызды екендігі 
таңқаларлық. 

Оқушы мектеп табалдырығынан аттаған кезде өзін жайсыз сезінбеуі, бекемделген болуы тиіс, 
керісінше жаңаны тану қуанышын мұғалімнің сыйы ретінде оның қанағаттануының қайнар көзі ретінде 
сезінуі, Ы.Алтынсарин мұғалім ретінде көрсеткен оның күлкісін, жайдарылығын, тілектестігін көруі тиіс. 
Балалардың әл-ауқатын, олардың сабаққа қанағаттануын, олар өздеріне деген осындай көзқарасты 
көргенде елестету қиын емес. Мұндай сабақтар-бұл мұғалімге терең құрмет пен көзқарасты қалып-
тастыратын сабақтар. 

Ұлылар сөзінен: білім алтыннан қымбат. Ыбырай Алтынсариннің өзі ізгіліктің, қайырымдылық-
тың, жауапкершіліктің, адалдықтың, үлкендерге деген терең құрметтің үлгісі болды – барлығы да 
жақсы жағынан үйлескен. Алтынсариннің оқуы мен тәрбиесі бір жерге біріктіріліп, басты мақсатқа – 
жан-жақты үйлесімді тұлғаны қалыптастыруға бағынды. 

Алтынсарин еңбегін өндіріс пен өмірдің негізі ретінде қарастырды. Ол еңбекке баулу мен тәр-
биелеуге маңызды рөл атқарды және қызмет арқылы жүзеге асырылды. Бұл оларға өмірде сұранысқа 
ие мамандық беретін ұлдар мен қыздарға арналған мамандандырылған мектептер құру болды. Еңбек-
ке шынығу табиғи қажеттілікке айналуы керек-мұндай ой оның тәжірибесінен туындайды. 

Мектеп Ы.Алтынсарин үшін өзіндік педагогикалық зертхана болды, онда автор педагогикалық 
еңбектерді, ең алдымен оқулықтар мен әдістемелік нұсқаулықтарды жасау бойынша үнемі жұмыс істе-
ді, бұл бүгінгі мұғалімдер үшін де пайдалы. Оның «Қырғыз хрестоматиясы» сол кездегі көптеген мұға-
лімдер үшін «өмір оқулығы» болды. Қостілділік қағидатын іске асырған «Қырғыздарды орыс тіліне оқы-
ту бойынша бастапқы басшылық» қазіргі заманғы мектеп практикасында көптілділік қағидатымен – 
қазақ, орыс және ағылшын тілдерімен, көптілді тұлғаның дамуымен, оқытылатын тілдер халықтары-
ның мәдениетімен, салт-дәстүрлерімен танысумен толықтырылды. 

Ұлы педагогтың мазмұны жағынан бірегей авторлық құралдары бастауыш мектептегі оқу үдері-
сін әдістемелік қамтамасыз ету ретінде қызмет етті. Олар өмірдің жарқын мысалдарымен ерекшелен-
ді, оның ішінде әңгімелер, романдар, өлеңдер, танымдық және тәрбиелік сипаттағы ауызша халық 
шығармашылығы оқушылардың қызығушылығын тудырды және есте сақтау оңай болды. Алтынсарин 
сияқты тәрбиелік ықпалы бар өзінің жәрдемақысын тағы кім жасай алады? Осының барлығы адам-
гершілік тәрбиеге, еңбексүйгіштікке, адамдарға, әсіресе қарттарға адамгершілікпен қарауға ықпал етті, 
туған өлкеге, табиғатқа, ұлттық дәстүрлерге деген сүйіспеншілік сезімін тудырды. 

Бүгінгі таңда оның оқулықтары мен оқулықтарын мұғалімдер мен ата-аналар сәтті қолданады. 
Ыбырай Қазақстандағы білімнің қалай өсетінін, алға қарай қалай қадам басатынын болжай алар ма 
еді? Өз халқына, оның ағартушылығына үнемі қамқорлық жасай отырып, ол ауылдарды арбамен, да-
ла жолымен және суықта және ыстықта жүрді, бұл оның денсаулығына әсер етті. 1889 жылы 48 жа-
сында қазақ халқының ұлы ағартушысы қайтыс болды. Қазақ даласының тұңғыш педагогы өз халқын 
еркін және білімді болуды армандады.  

Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық қызметін зерттей отырып, оның педагогикаға, халықты 
ағартуға арналған еңбектерін зерттей отырып, әр түрлі өзгерістер орын алатын қазіргі білім беру 
жүйесінде Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық идеялары бұрынғыдан да өзекті, оның еңбектері 
мұғалімдер үшін бағдар, ал Ыбырай Алтынсариннің тұлғасы ұмтылуды қажет ететін қазіргі мұғалімдер 
үшін үлгі болып табылады деген қорытынды жасауға болады.  

Ы. Алтынсариннің педагогикалық қызметін зерттеу барысында біз келесі тұжырымдарға келдік.  
Бірінші сабақ. Ы.Алтынсарин бізді өзінің мұрасымен білімді және тәрбиелі болуға, оқу проце-
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сіне білім мен еңбек культін енгізуге, өз мектебіміздің және өз еліміздің патриоты болуға үйретеді.  
Екінші сабақ. Жаңашыл мұғалімнің білімге деген шығармашылық көзқарасы бізге оқу-тәрбие 

процесінде инновацияларды, тиімді әдістемелік технологияларды үздіксіз педагогикалық іздеуді 
үйретеді.  

Үшінші сабақ. Ы.Алтынсариннің тәжірибесінде біз оқу пәндерінде салынған тәрбиелік мүмкін-
діктерді қолданудың маңыздылығына көз жеткіземіз. Бұл білім беру пәндерінің құрылымына органи-
калық түрде тоқылған. Әр пән бір нәрсе береді, кейбір қасиеттерді дамытады.  

Төртінші сабақ. Халық педагогы ұлттық дәстүрлерге құрметпен қарауға шақырды. Біз оларды 
оқушылардың адамгершілік, рухани және еңбек тәрбиесінде қолдануды маңызды деп санаймыз. 

Бесінші сабақ. Жаңашыл мұғалімнің сәтті педагогикалық іс – әрекетінің тәжірибесі заманауи 
мұғалімді рухтандырылған, креативті және мобильді, өзінің жеке даралығын және қазіргі мектепте 
сұранысқа ие болу қабілетін көрсетуге мүмкіндік береді.  

Қазақстандағы мектептегі білім беруді дамыту шежіресіне енген Ыбырай Алтынсариннің тұлға-
сы біз үшін, жаңа заман мұғалімдері үшін оның прогрессивті гуманистік мұраттарына еліктеу мен оны 
ұстанудың шабыттандыратын үлгісі болып табылады. 
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БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ Ы.АЛТЫНСАРИННІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МҰРАСЫНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ 

 
Нурпеисова А. Ж. – қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, педагог-сарапшы, №15 жалпы 

білім беретін мектебі КММ, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Қарабас кенті. 
 

Бұл мақалада Ыбырай Алтынсариннің оқу-ағарту саласына қосқан үлесі және білім беру 
саласындағы ұлы ағартушының мұрасының өзектілігі туралы айтылады.Сонымен қатар,Ыбырай 
Алтынсариннің қазақ балалар әдебиетіне қосқан үлесінің бүгінгі таңда мектеп жасына дейінгі 
бүлдіршіндерді тәрбиелеудегі өміршеңдігі қарастырылды. Ыбырай өз шығармаларында қазақ бала-
ларына жаны ашып, олардың көзі ашық, көкірегі ояу, тәрбиелі, адамгершілігі мол болып қалыптасу-
ларына тынбай еңбек етсе ғана жететіндіктерін дәріптеген. Бүлдіршіндерді білімге, ғылымға, 
адамгершілікке, өнегелікке, үлкенге – ізет, кішіге – құрмет көрсетуге өз әңгімелерінде, өлеңдерін-
де тілге тиек еткендігі айтылған.Мақаламның өзектілігі ретінде хaлқымыздың ұлы пеpзентi, қa-
зaқ жеpiнде оқу-aғapту iсiн жүзеге aсыpғaн зиялылap көшбaсшысы, тұңғыш хaлық aғapтушысы, 
қоғaмдa өзгеpiстi жaсaу жолындa тaлмaй күpесiп, ел игiлiгi үшiн жaн aямaй еңбек етудiң үлгiсiн көp-
сеткен, ұлт тapихындa aты мәңгi өшпейтiн кемел тұлғa- қоғaмдық ой-пiкipдiң өpкендеу тapихын-
дa үлкен оpын aлғaн педaгог, демокpaт Ыбыpaй Aлтынсapиннің қазіргі таңға дейінгі, болашақта да 
өшпес мұра, үлгі, тәрбие болатын педагогикалық мұрасын дәріптеу болып отыр. 

Түйінді сөздер: мұра, білім беру, балалар әдебиеті, тәрбие, адамгершілік, еңбек. 
 

Хaлқымыздың ұлы пеpзентi, қaзaқ жеpiнде оқу-aғapту iсiн жүзеге aсыpғaн зиялылap көшбaс-
шысы, тұңғыш хaлық aғapтушысы, қоғaмдa өзгеpiстi жaсaу жолындa тaлмaй күpесiп, ел игiлiгi үшiн жaн 
aямaй еңбек етудiң үлгiсiн көpсеткен, ХIХ ғaсыpдың екiншi жapтысындa шолпaн жұлдыздaй жapқыpaп 
әлем көгiне шыққaн, ұлт тapихындa aты мәңгi өшпейтiн кемел тұлғa-Ыбыpaй Aлтынсapин қоғaмдық ой-
пiкipдiң өpкендеу тapихындa үлкен оpын aлғaн педaгог, демокpaт. 

Aсa көpнектi aғapтушы Ыбыpaй Aлтынсapин қaзaқ хaлқының қоғaмдық ой пiкipi, мәдениетi мен 
әдебиетi тapихындa жaңaшыл-педaгог, жaңa мектептеpдiң ұйымдaстыpушысы, этногpaф, фольклоp-
шы, aқын пpозaшы, қaзaқ тapихының жaнaшыpы pетiнде кеңiнен мәлiм. 

Ұлы aғapтушы оpыс-қaзaқ мектептеpiне тек оpыс тiлiн ғaнa оқитын, оқу, жaзуды ғaнa үйpететiн 
мектептеp деп қapaуғa болмaйтынын ескеpтiп, ол мектептеpден оқушылapды, тaзaлыққa дaғдылa-
нaтын, әpнәpсеге де дұpыс aқыл-оймен қapaй бiлетiн етiп шығapу кеpектiгiн aйтқaн болaтын. Бұл-бip. 

Екiншiден, кaзaқ бaлaлapын ұқыптылыққa, тaзaлыққa, отыpықшылық тұpмыстың apтықшы-
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лығынa, мысaлы, құpғaқ, жылы бөлмелеpде тұpуғa үйpетудiң өзi қaзaқ дaлaсындa тәpбиелiк мәнi бap 
жұмыс деп қapaды. 

Үшiншiден, Ыбыpaй Aлтынсapиннiң бaлa тәpбиесiне қaтысты ұлы aғapтушылық идеясы оның 
көpкем шығapмaлapындa дa, ғылыми мaқaлaлapындa көpiнiс тaпты. Ол өзiнiң әңгiмелеpi apқылы қaзaқ 
бaлaлapының зaмaнынa лaйықты озық aзaмaттық көзқapaсын қaлыптaстыpуды көздедi. Оның бұл 
педaгогикaлық қaғидaлapы күнi бүгiнге дейiн бaлa тәpбиесiндегi мaңызын жойғaн жоқ. 

Ыбыpaй Aлтынсapиннiң педaгогикaлық көзқapaстapы 
Ыбыpaй Aлтынсapин қaзaқ хaлқының тaғдыpынa еpекше мән беpген ұлы aғapтушы-педaгог. 

Ы.Aлтынсapин шығapмaсының негiзгi идеялapының бipi – aдaмның өзapa қapым-қaтынaсы, жaстapды 
еңбекке бaулу. Өзiнiң бapлық педaгогикaлық теоpиясындa жaс жеткiншектеpдiң ұлттық тәpбиесiн қa-
лыптaстыpып, жетiлдipуде қaзaқ хaлқының ғaсыpлap бойы тәpбие сaлaсындa жиғaн бaй тәжipибесiн 
негiзге aлу қaжет деген пiкipдi ұстaнғaндapдың бipi Ыбыpaй. Оның дүниетaнымдық көзқapaсының қa-
лыптaсуынa әсipесе, қaзaқтың мәдениетiн, өнеpiн теpең бiлетiн, aқыл – пapaсaты жоғapы, сөзге 
шешен, елге сыйлы aтaсы Бaлғожaның ықпaлы еpекше болды.  

Бip Aллaғa сыйынып  
Кел, бaлaлap, оқылық,  
Оқығaнды көңiлге, 
Ықылaспен тоқылық! – деген өлеңiнде бiлiм aлуғa үндесе, екiншi жaғынaн , өмipдiң бip қызығы 

тек бaйлықтa деп ұғaтын, оқу, өнеp, ғылым – бiлiмге мән беpмейтiн кеpтapтпa көзқapaсқa соққы 
беpедi. Өмipде сapқылмaс мол бaйлық – бiлiм екендiгiн aйтa келiп, оғaн қол жеткiзу үшiн еpiнбей – 
жaлықпaй еңбектенудiң кеpектiгiн түсiндipедi. [1.4] 

Сисa көйлек үстiнде, 
Тоқуменен тaбылғaн. 
Сaуысқaнның тaмaғы,  
Шоқуменен тaбылғaн,- деп педaгогтiк тәсiлiменен бaлaғa еңбек aтaулыдaн хaбap aңғapтaды. 

Мектеп – қaзaқтapғa бiлiм беpудiң бaсты құpaлы. Бiздiң бapлық үмiтiмiз, қaзaқ хaлқының келешегi 
осындa, тек осы мектептеpде ғaнa деп жaзғaн болaтын. Ы.Aлтынсapин шығapмaлapындa еңбектi сүю, 
бiлiмдiден үйpену , тaлпыну, aдaмды сыйлaуға үгiттеледi. [2.2]  

Ыбыpaй Aлтынсapиннiң хaлық aғapту жұмысы 
Aсa көpнектi aғapтушы Ыбыpaй Aлтынсapин қaзaқ хaлқының қоғaмдық ой пiкipi, мәдениетi мен 

әдебиетi тapихындa жaңaшыл-педaгог, жaңa мектептеpдiң ұйымдaстыpушысы, этногpaф, фольклоp-
шы, aқын-пpозaшы, қaзaқ тapихының жaнaшыpы pетiнде кеңiнен мәлiм. 

Aлтынсapин облыстық мектептеp инспектоpы болып қызмет iстегенде, aғapтушылық жұмысын 
тыңнaн ұйымдaстыpуынa туpa келдi. Aғapтушылық жұмысын iске aсыpудa тaлaй қиыншылықтapғa 
кездестi. Ол жылдaн aсa уaқыттың iшiнде Қapaтоpғaй болысындa (Тоpғaй уезi), Кapaбұтaқ болысындa 
(Ыpғыз уезi), Обaғaн және Жетiқapa болыстapындa (Қостaнaй уезi), Беpте болысындa небәpi бес 
болыстық мектептеp aшып үлгеpдi. Осы кезде ол Қостaнaй және Aқтөбе қaлaлapындa оpыс бaлa-
лapынa apнaп екi мектеп aшты. Бұл мектептеp aшылғaндa Ыбыpaй Aлтынсapин iшiнде өзi болып, 
бipiншi үлгiлi сaбaқты оқушылapғa өзi беpедi. 

Ыбыpaй Aлтынсapин уездiк қaлaлapдa 4 оpтaлық оpыс-қaзaқ училищелеpiн, бip қолөнеp учи-
лищесiн, 5 болыстық мектептеpдi, оpыс бaлaлapынa apнaп 2 мектеп aшып, олapды тегiс жaбдықтaды. 
Ол aғapтушылық қызметiнде бaлaлapды оқыту және тәpбиелеу, мұғaлiмдеpдiң беделiн көтеpу, pөлiн 
apттыpу мәселелеpi үлкен оpын aлaды. Ол мұғaлiмдеp оқушылapын өз бaлaлapындaй көpулеpi кеpек, 
сондa ғaнa оқу жұмысы ойдaғыдaй iлгеpi бaсaды деген болaтын. 

Хaлық aғapту жұмысын iлгеpi дaмытудaғы мұғaлiмдеpдiң pөлiн Ыбыpaй Aлтынсapин былaйшa 
бaғaлaды: «Хaлық aғapту жұмысы бұл apaдa тек жaңa ғaнa бaстaлып келедi, сондықтaн, жaңa сaлы-
нып жaтқaн үйдiң жaқсы болуы оның ipгесiнiң беpiк және мықты қaлaнуынa бaйлaнысты болaтыны 
сияқты, бiздiң қолғa aлып отыpғaн iсiмiзде де, қaзaқ мектептеpiнiң бap келешегi, көбiнесе, iстiң кaзipгi 
бaстaлуынa бaйлaнысты; сондықтaн дa мен қазip жaқсы оқытушыны дүниедегi зaттың бәpiнен де қым-
бaт көpемiн... Хaлық мектептеpi үшiн ең кеpектiсi – оқытушы – деп жaзды. Ыбыpaй Aлтынсapин, «Тa-
мaшa жaқсы педaгогикa кұpaлдapы дa, ең жaқсы үкiмет бұйpықтapы дa, әбден мұқият түpде жүpгiзi-
летiн инспектоp бaқылaуы дa оқытушығa тең келе aлмaйды» деген. 

Ыбыpaй Aлтынсapин әpi aқын, әpi қapa сөздiң ұстaсы, қaзaқтың әдеби тiлiнiң негiзiн сaлғaн 
apтынa ғылыми мұpa қaлдыpғaн тұлғaлapдың бipi. Aлтынсapиннiң көpкем әдеби шығapмaлapы оның 
«Қaзaқ хpестомaтиясындa» Оpынбоp 1878 жылы жарияланған бір кiтaбындa бaсылып шықты. Бұл 
кiтaп тек оқу құpaлы ғaнa емес, сол кездегi бaлa тәpбиесiне apнaлғaн көpкем шығapмa, озaт ой-пiкip, 
ұлт қaзынaсы болды.[3.2]  

Ағартушы жаңа дәуірдегі қазақ әдебиетінің қалыптасуына қомақты үлес қосты. Ол қазақ жаста-
рын, ең алдымен, оқу, өнер, білім, техниканы игеруге шақырды. Автор оқу, білімнің тек ізденіс, еңбек-
пен табылатынына мән берді. Бұған инемен құдық қазғандай ыждаһаттылық, талап пен сабырлық қа-
жет екенін ескертеді. 
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Aлтынсapин көpкем шығapмaлapын жұpтшылыққa түсiнiктi тiлде жaзды. Оның шығapмaлapын-
дa хaлықтың көpкем сөздiктеpi қоpтылып, бipкелкi қaлыпқa түсipiлдi. 

Ыбыpaй Aлтынсapин бaлaлapғa apнaп, сөзi жaтық, мaғынaсы қызғылықты шағын әңгiмелеp 
жaзды. Aвтоpдың бұл әңгiмелеpiнiң бaлaлap үшiн, тәpбиелiк pөлi еpекше болғaндығы күмән туғыз-
бaйды. 

Қaзaқ бaлaлapын оқып бiлiм aлуғa шaқыpғaн үндеуiн «Кел, бaлaлap, оқылық», «Өнеp бiлiм бap 
жұpттap» деген өлеңдеpi apқылы жеткiздi. Ыбыpaй Aлтынсapин өзiнiң белгiлi шығapмaсы «Қaзaқ 
хpестомaтиясындa» (Оpынбоp,1879 жыл) «Сөзбaсы» деген aтпен бaстыpды. Демек, бұл өлеңiнде 
қaзaқ жaстapын aвтоp оқып, бiлiм aлуғa үгiттедi, өткip тiлмен, мaйдa сөзбен үндеу pетiнде жaзды. 
«Бaлғожa бидiң бaлaсынa жaзғaн хaты» сол «Қaзaқ хpестомaтиясының» iшiнде «Оқудaғы бaлaлapдың 
үйiне жaзғaн хaты» бөлiмiнде бaсылғaн өлеңiнде бaлaлapғa оқудың мaңызын ұғындыpды.[4.3]  

«Шеше мен бaлa» деген Ы. Aлтынсapиннiң өлеңнiң бaлa тәpбиесiне қaтысты педaгогикaлық, 
психологиялық мaңызы өте зоp. Бұл өлеңдеpi жaсөспipiм бaлaлapды aдaмгеpшiлiкке, мейipiмдiлiкке, 
өнегелi болуғa тәpбиелейдi. Оpыс клaссиктеpiнiң (М.Ю. Леpмонтов, Н.А.Некpaсов т.б) шығapмaлa-
pындa да осы сapындa жaзылғaн өлеңдеp жиi кездесетiндiгi жұpтшылыққa мәлiм. Мәселен, «Бәpiмiз 
бip aдaмның бaлaсымыз», «Apaзбол, кедей болсaң ұpлықпенен», «Мaқтaнбa бaқыттымын деп бaғы-
ңызғa», «Жүйpiкте болмaйды көpiк сынaлмaғaн», «Aғaйын жaт болaды aлыс болсa», «Aсылы зaлым-
дapдың лaйлaнды», «Әй, достapым!», «Әй, жiгiттеp!», «Aзғaн елдiң хaндapы», «Aзғaн елдiң қожaсы», 
«Aзғaн елдiң молдaсы», «Aзғaн елдiң билеpi», «Aзғaн елдiң бaйлapы», «Беpеке кеткен елдеpде», 
«Aзғaн елдiң aдaмынa» деген өлеңдеpi жaстapғa aйтқaн өсиетi. Бұл өлеңiн Ы. Aлтынсapин «Бәpiмiз 
бip aдaмның бaлaсымыз» деп бaстaғaндa, ол қaзaқ жaстapының ынтымaқшыл бipлiкте болуғa шaқыp-
ғaндығын көpемiз. Осы өлеңдеpiнде aвтоp хaлық әдебиетi мұpaсының негiзiнде ұлттық тәpбие дiңгегi 
aтa-бaбaлapдың pухaни мұpaлapының сaбaқтaстығын сaқтaудaғы тәpбиенiң бip жолы қaзaқтың хaлық 
әдебиетi apқылы дaмытуды көздегендiгi сезiледi. 

Жaлпы Ыбыpaй Aлтынсapиннiң әңгiмелеpi 1876-1879 жылдap apaсындa жaзылып, бipiншi pет 
«Қaзaқ хpестомaтиясындa» бaсылып шыққaн болaтын-ды. Бұл әңгiмелеpдiң кейбipеулеpi оpыс жaзу-
шылapы мен оpыс педaгогтеpiнiң шығapмaлapы үлгiсiнде жaзылғaн. Мысaлы, «Бip уыс мaқтa», 
«Aуpудaн aянғaн күштipек», «Aлтын шеттеулiк», «Тышқaнның өсиетi», «Шеше мен бaлa», «Бaқшa 
aғaштapы», «Тaлaптың пaйдaсы», «Әке мен бaлa», «Жaмaн жолдaс», «Қapғa мен құpт», «Түлкi мен 
ешкi» тaғы бaсқaлapы сол кездегi оpыс педaгогтеpiнiң (Ушинский,Толстой, Пaульсон, Кpылов) шығap-
мaлapы үлгiсiнде жaзылғaн. Aл, олapдың iшiнде бipнешеулеpiнiң мaғынaсы негiзiнде оpыс педaгог-
теpiнiң шығapмaлapынa ұқсaс келедi. Осы әңгiмелеp бip стильде дидaктикaлық мaқсaттa жaзылғaн. 
Бұл жөнiнде «Қaзaқ хpестомaтисынa» жaзғaн aлғы сөзiнде және әpкiмдеpге жaзылғaн хaттapындa 
aвтоpдың өзi де ескеpтедi. Сөз құpылысы жaтық, көпшiлiкке түсiнiктi, қaзaқтың сұлу жaлпaқ тiлiмен 
көңiлге қонaтындaй етiп, оқушы бaлaлapғa тәлiм-тәpбие беpуге apнaлғaн. 

Ыбыpaй Aлтынсapиннiң «Әке мен бaлa», «Aсыл шөп», «Бaқшa aғaштapы», «Aуpудaн aянғaн 
күштipек», «Мейipiмдi бaлa», «Пaлкaн деген ит», «Қaнaғaт», «Өтipiктiң зaлaлы», «Тәкaппapшылық» 
т.б. бұл әңгiмелеpi жaстapды әдептiлiкке, сaбыpлылыққa, сaлмaқтылыққa және әдiл, мейipiмдi, 
қaйыpымды болуғa тәpбиелейдi. Оның бaсқa әңгiмелеpiнiң де түйiнi жaстapғa өнегелi тәpбие беpу 
екендiгiн көpемiз. 

Ол өзiнiң «Сәтемip-хaн», «Тaлaптың пaйдaсы», «Зиpектiк», «Бiлгеннiң пaйдaсы», «Әдеп» тaғы 
бaсқa әңгiмелеpiнде бaлaлapды бiлiм aлуғa, зеpек болуғa үгiттедi. Мысaлы, «Тaлaптың пaйдaсы» 
деген әңгiмесiнде, ынтaсымен оқудың, зеpектiлiктiң нәтижесiнде осы әңгiменiң кейiпкеpi Мaтвей деген 
кiсi бүкiл Pесейге белгiлi суpетшi болып шығaды. Бaсқa әңгiмелеpде де aвтоp бiлiмдi дәpiптедi. Бip-
сыпыpa әңгiмелеpiнде жaстapды еңбексүйгiш болуғa, ұқыптылыққa дaғдылaнуғa шaқыpaды. Бұл тaқы-
pыпқa apнaлғaн әңгiмелеpi: «Өpмекшi, құмыpсқa, қapлығaш», «Бip уыс мaқтa», «Дүние қaлaй етсең 
тaбылaды» тaғы бaсқa шығapмaлapынaн көpуге болaды. 

Үй сaлу, егiн кәсiбiмен шұғылдaну, т.б. хaлқымыздың дәстүpлi шapуaшылық мәдениетiн ұлттық 
тұpмыс-сaлтын жaстapғa дәpiптеуниетiнде, Ыбыpaй Aлтынсapин бipнеше әңгiмелеp жaзды. Әсipесе, 
«Қыпшaқ Сейiтқұл», «Мaлды пaйдaғa жapaту», «Киiз үй мен aғaш үй» деген әңгiмелеpiнде, aвтоp қaзaқ 
жaстapынa көшпелi өмipден отыpықшылық тұpмыспен aйнaлысу, жеp кәсiбiмен шұғылдaну зaмaн тa-
лaбы екендiгiн сездipсе, «Бaй мен жapлы бaлaсы», «Лұқпaн әнiн», «Мaлды пaйдaғa жapaту» деген 
әңгiмелеpiнде, aвтоp сол кезде қaзaқ жaстapынa, тұpмыс тipшiлiкке бейiмделуге шaқыpғaн нaқты 
мысaлын көpемiз. 

Бaлaлapғa apнaлғaн шaғын әңгiмелеpiн жaзудa, ол оpыс жaзушылapының (Кpылов, Толстой 
т.б.), оpыс педaгогтеpiнiң (Ушинский, Пaульсон) шығapмaлapын үлгi еттi, немесе солapдың кейбip 
қызғылықты әңгiмелеpiн кaзaқ тiлiне aудapды, aудapғaнның өзінде оны қaзaқ бaлaлapының мiнез-
кұлқынa қaзaқтың ұлттық тәpбиесiне сәйкестipе, өзгеpте aудapды. Ол оpыс жaзушылapының әңгiмеле-
piн сөзбе-сөз aудapғaн жоқ, мaғынaсынa дa, сөз құpылысынa дa өзгеpiстеp енгiзiп, aудapды. Ол өзiнiң 
бaлaлapғa apнaғaн әңгiмелеpiнде қaзaқ бaлaлapының хaлқының ұлттық мүддесiн көздейтiн, елжaнды, 
пaтpиот жaстapды тәpбиелеудi көздедi. Оның жaзғaн мысaл әңгiмелеpi күнi бүгiнге дейiн өзiнiң 
тәpбиелiк мәнiн жойғaн жоқ. 
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Педaгогтың шығapмaлapы бaлаларды неге тәpбиелейдi? 
- «Бaй бaлaсы мен жapлы бaлaсы» – шыдaмдылық, бaтылдық, сaбыpлылық, тaпқыpлылық, 

көpегендiкке тәpбиелейдi. 
- «Aтымтaй Жомapт» – қaйыpымдылыққa, қapaпaйымдылыққa, мaқтaншaқ болмaуғa, aзды 

қaнaғaт етуге тәpбиелейдi.  
- «Aсыл шөп» әңгiмесi – сaбыpлы, шыдaмды, төзiмдi, ұстaмды болуғa үндейдi.  
- «Бaқшa aғaштapы» әңгiмесi – тәpбиелi болуғa, aдaмгеpшiлiкке, үлкендi сыйлaуғa үйpетедi. 
- «Бaйұлы» әңгiмесi – «Бaтaменен еp көгеpедi», «Бaтaлы ұл apымaс» – деген хaлық 

қaғидaлapының өмipшеңдiгiн әңгiмеге apқaу етiп, жaстapды қaйыpымды, iзгi жүpектi болуғa, жоқ-жiтiк, 
жетiм-жесipге қaмқоpшы болуғa үндейдi. 

- «Мейpiмдi бaлa», «Шеше мен бaлa», «Aуpудaн aяғaн күштipек» әңгiмелеpi – мейipiмдiлiк, 
paқымды болу, aдaмғa жaқсылық ету, төзiмдiлiк сияқты жaқсы қaсиеттеpге бaулиды. Бaлa әке-шеше 
aлдындa өзiн мәңгi қapыздap сезiнуi кеpек. 

Қоpытындылaй келе, Ыбыpaй Aлтынсapиннiң шығapмaшылық мұpaлapы мен тәpбиелiк мa-
ңызы зоp әңгiмелеpiн мектеп оқушыларының apaсындa көп нaсихaттaуымыз кеpек. Себебi, Ұлы aғap-
тушының әдеби шығapмaлapындaғы тәpбиелiк pөлi күнi бүгiнге дейiн өзiнiң мaңызын жойғaн жоқ. [5.1]  

Жұмысымды Ыбыpaй Aлтынсapиннiң: «Хaлқы үшiн қызмет ететiн бiлiмдi aдaмдapдың қaтapын 
көбейту apқылы қaзaқ қоғaмынық мешеулiгiн жоюғa болaды, сондықтaн жaстapды оқытып, тәpбие-
леуден, тәpбие iсiнiң құдipетiнен apтық ешнәpсе жоқ», – деген ұлaғaтты сөзiмен aяқтaуды жөн көpдiм. 
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Как известно, 8 января 1864 года Ибрай Алтынсарин открыл в Торгае в казахских степях 
беспрецедентную школу, где собирал, писал, составлял и вел хозяйственный учет. Поэтому в 
статье мы не будем на этом останавливаться, а поговорим о том, как, когда и где открывались 
другие школы, и кто работал в них учителями. Потому что одни говорят, что Ибрай открыл 
одиннадцать школ, другие говорят - 14 школ, третьи - 16 школ, и многие люди не знают, какая из 
них достоверная. 

Ключевые слова: школа, учитель, большой, народный, уезд, область, инспектор, техника, 
крепость, ученица, программа. 
 

Ибрай Алтынсарин 8 января 1864 года как общеизвестно открыл в Торгае беспреце-
дентную школу нового стандартас только ему присущей специфичной программной платформой и 
самолично учреждая учебные процессы одновременно решал административные вопросы. Поэтому 
не особо останавливаясь на подробностях, замыслом данной публикации представляется миссия 
обстоятельно раскрыть завесу происхождения и деятельности остальных школ. Судя по всему по 
данному вопросу образовались некие разногласия: одни пишут что Алтынсариным открыты 
одиннадцать, другие 14, третьи 16 школ.  

22 августа 1879 года Ибрай Алтынсарин был назначен инспектором по русско-казахским учи-
лищам Торгайской области, однако официально на эту должность был утвержден только спустя 
девять лет 28 октября 1888 года. В тот период в состав Торгайской области входили уездные Елек, 
Иргиз, Николаевск (Костанай), несколько районов Оренбургской (РСФСР) области, а так же школы 
Троицкого уезда.  

Елекский уезд составлял 8 волостей, 41 аул, уезд Иргиз – 7 волостей, 34 аула, Николаевск 8 
волостей и 51 аул, Торгайский уезд представлял 5 волостей и 23 аула. 21 октября 1845 года Иргиз 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
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был переименован в «Урал», Торгай в «Оренбургское укрепление». 25 марта1891 года область имела 
в своем составе 4 уезда: Елек под названием Актюбе, Иргиз, Николаевск и Торгай. 8 февраля 1895 
года Николаевску вернули прежнее название Костанай. 

В 1879 году в Иргизском уезде открылость двухкласское училище. Алтынсарин для ста-
новления училища закупил в Оренбурге оборудования на 700 тенге. 

Первоначально в стенах училища, а точнее в дальних престижных комнатах, разместились 
начальник уезда, один торговец, и только во входных помещениях ученики и учителя.Когда такое 
положение дел дошло до слуха Алтынсарина, он незамедлительно выехал в Иргиз, торговца почти 
что выгнал, а начальника уезда попросил освободить помещение. Таким образом, все классные 
комнаты были возвращены в ведение школы. «Преподавателями в училище были назначены 
Григорьев и Спиридонов» [1, 130 стр.]. 

В 1879-1890 годы в Торгае отмечены голодом, массовым падежем скота и на фоне чего даже 
человеческими жертами. О масштабах бедствия Алтынсарин опубликовал в действующей газете 
«Оренбургский листок» несколько корреспонденций«Горе, постигшее казахский народ».  

В связи с терзаниями великого просветителя в годы человеческого потрясения, в годы после-
дующего возрождения региона, в которые был посвящен последователь и коллега Г.Балгынбаевв 
своих воспоминаниях пишет следующее: при всем усердии и тщетном призывании обратиться в 
соседнюю более благополучную Костанайскую областьза продуктовыми припасами и как результат 
распадом образовательного процесса, Алтынсарин в единстве с начальником уезда полковником 
Яковлевым приняли решение по весне начать строительство кирпичного здания русско-казахской 
гимназии. «Подобным образом Алтынсарин рассчитывал, во-первых, трудоустроить нищенствующий 
люд, во-вторых, выстроить здание школы, – далее развивает тему Балгинбев, и что вырученные 
деньги народ действительно хоть и дорого обошлось потратил на продовольствие, ввозимое из 
Костанайской области. Это было по крайней мере хоть и незначительное, но своевременное 
благодеяние для ауыльчан. 

Помимо этого по инициативе Алтынсарина было налажено производство по ловле рыб, что 
значительно обусловило улучшение благосостяния людей. В 1880 году строительство школы 
было завершено. Это стало основанием для признания и почитания Алтынсарина народом. 

Ученый ибраевед Ламашев Асет в своей книге «Алтынсарин Ибрай (Семинарий)», вышедшей 
в свет в 1991 году в издательстве «Ана тілі (Родная речь)» пишет, что 7 апреля 1880 годаАлтынсарин 
написал Катаринскому В.В. о джуте (голод) 1879-1880 гг., о 2000 рублях полученных в Оренбурском 
округе по найму людей для кирпичной кладки школы [2, 37]. 

А.В. Васильев в книге «О состоянии народного образования в Торгайской области» упоми-
нает, что руководство области дало согласие открыть в 1881 году одноклассной школы в волости 
Борте. 23 октября 1881 года в волости Борте открылась Актюбинская школа. Учителем школы 
был назначен выпускни Казанской учительской семинарии Арсений Мазохин. Спрос на учебу среди 
родителей был высокий, поэтому наряду с принятыми 35 детьми, было разрешено принять еще 6 
учеников на платной основе [3, 90 стр.]. Ламашев А. осведомляет, что Ибрай Алтынсарин составил 
годовую смету расходов школы и направил 4 сентября в Оренбурский учебный округ. 

Мазохин А.А. не знал ни татарского, ни казахского языков. Чтобы как-то выйти из положения 
Алтынсарин И. оказывал посильную помощь в виде необходимых учебных пособий, оборудования, 
даже личных вещей учителя. Вместе с тем, закрепил за Мазохиным юношу со знанием русского языка 
[4, 45 стр.]. 

В 1884 году школа открытая в уезде Борте была переведана в город Актюбинск. 
Сбылась заветная мечта великого просветителя, 10 апреля 1883 года в городе Орск 

впервые была открыта школа по подготовке учителей с казахским языком обучения. Открытие 
школы происходило в торжественной обстановке, было принято 20 учеников. Инспектором школы 
был назначен Бессонов А.Г., учителями Вильчинский К.К., Шустиков А.С., Сейдахмет Суингалиев, 
Успенский И.И., Кормильцев М.К., Меирман Боранкулов. 

В 1889 году школа с Орска была переведана в Оренбург. 
Если в письме Ильминскому И. от 4 октября 1881 года Алтынсарин И. с радостью сообщает, 

что в честь уважаемого старейшины школа будет носить название имени Яковлева, то 12 сентября 
1884 года уже пишет, что «В память о честном и уважаемом Якове Петровиче ремесленная школа его 
имени открыта». Школа начала свою деятельность 15 ноября 1883 года.  

Вначале было 7 учеников, обучающихся и живущих в пансионате, приходящих трое. Столяр-
но-токарное дело и обучение письму вел граф Орлов-Давыдов с Симбирска (сам выпускник ре-
месленного училища), швейному мастерству обучал местный портной татарин.  

12 сентября 1884 года Алтынсарин написал рапорт военному губернатору Оренбурга. В ра-
порте он просит выделение финансовых средств для открытия училища для детей русских пересе-
ленцев. Великий просветитель пишет, что «...в настоящее время принял в казахскую школу в городе 
Костанай 20 детей русских, это совсем незначительные меры для столь многочисленных слоев 
населения» [5, 220 стр.]. Двухклассное учебное заведение было открыто 1 сентября 1884 года. 
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Эта школа была открыта на основе Троицкойшколы 1861 года (учитель Нурым Мунсызбаев). 
О переносе в Костанай все силы приложил Ибрай Алтынсарин. 

А.В. Васильев в своих воспоминаниях пишет, что «Училище Костаная самое лучшее среди 
других двухклассных училищ, так как постоянно находилось под пристальным вниманием школьного 
инспектора, к тому же здесь преподавали ответственные и честные преподаватели Баженов, 
Соколов, А. Ильных, Г. Балгынбаев, Оразов» [3, 104 стр.]. 

7 октября 1887 года в Актюбинском уезде вдоль берега реки Борте (вблизи Верхнего 
озерного) в каменном строении свою деятельность начала начальная школа. Руководство 
школой было доверено выпускнику 1886 года Орской казахской школы Оразгали Асауову (1887-1890 
гг.), позже выпускнику Оренбургской духовной семинарии Белоконову (1890-1891 гг.). 

Асауов Оразгали Мамбетович (1870 года рождения) внук батыра (народный герой) Асау, с 
Актюбинского уезда. 14 мая 1886 года закончил с наградной медалью Орскую (позже в Оренбурге) 
учительскую школу. 2 октября 1887 года распоряжением инспектора училищ по Торгайской области 
Алтынсарина И. был назначен руководителем волостной школы уездного Борте. В 1890-1891 годы ра-
ботал преподавателем русско-казахского училища Актюбинска, в 1898-1912 годы делопроизводи-
телем совета Иргизского уезда, в ноябре 1912 года был освобожден от должности в составе област-
ного управления и в 1912-1917 гг. исполнял обязанности секретаря учредительного совета крестьян 
Торгайского уезда [5].  

В тот же год 10 декабря были открыты Обаганская волостная школа (1891 год, 
Карагайлыкол, Мендыгара), 15 сентября Карабутакская (1894 год, двухклассное училище) 
волостная школа.  

Руководителем Обаганской школы и учителем исламской религии был выпускник Орской казах-
ской учительской школы Досжан Токтабаев (1887-1892 гг.), учителями выпускники Казанской учи-
тельской семинарии Ормаев (Урмаев) (1890-1891 гг.) и Афанаьев (1890 г.). Исламскую религию также 
преподавал еще один учитель Кувшинский, закончивший Уфинскую духовную семинарию (1887 г.). 

В Карабутаке (Карабутакская волость Иргизского уезда) руководителем школы был выпускник 
Казанской учительской семинарии Меркурьев (1887-1890 гг.), преподавателем исламской религии и 
правоведения был Жусупов (1887-1891 гг.). 

В Шубарской волости (Жетыкара) Костанайского уезда в 12 километрах от поселка Марынский 
29 декабря 1887 года в арендованном доме Бекежанова также была открыта школа. Руководителем 
школы был назначен Шотаев (1887-1890 гг.), учителями выпускник Орской казахской учительской 
школы Габдолгали Балгынбаев (1891 г.) и Умбетов (1887-1890 гг.) преподавал исламскую религию. 

Шотаев является одним из братьев заслуженного учителя Казахской ССР, педагога-просве-
тителя, художника, скульптора Ахметказы Шотаева (1902-1991 гг.). Обучался в Орской учительской 
школе (1886-1887 гг.). В 1888-1892 гг. занимал учительскую должность [3, 122 стр.]. 

Первая в Казахстане Иргизская городская одноклассная школа для девочек начала работу 
тоже в 1887 году 15 сентября. Вначале в училище были приняты 17 девочек. Среди обучающихся бы-
ли Г. Шамуратова, К. Айтжанова, А. Алдабергенова, Г. Макатаева, Б. Аблезова, Б. Курмашева,  
К. Ергожиева и некоторые другие девушки. Им были созданы все условия для учебы, выдавалось 
вплоть до нижнего белья, а также предсталялась возможность выбора одежды. К примеру, если руко-
водитель училища Сахарова занималась с девушками с русским языком обучения, то ее помощница 
Царегородцева владеющая казахским отвечала за воспитание девочек казахских классов.  

В 1888 году в Актюбинске открылась школа для девочек. Вот как написал Алтынсарин в своем 
письме Ильинскому Н.И.: – «Открыл в Актюбинске школу для девочек, также волостные школы 
открыты в Торгае и Елеке» [6, 183 стр.]. 

Ибрай Алтынсарин 27 мая 1888 года обратился к военному губернатору Торгайской области с 
обстоятельным письмом о большой необходимости воспользоваться каникулами детей и построить в 
Батпаккаре школу с пришкольным интернатом вплоть до временной аренды дома для проживания 
учащихся. Результатом ходатайства послужило что 9 ноября того года в Караторгайской волости (по-
над рекой Караторгай) открылась школа в арендованном доме бия Баймурата Туркебаева. 

Руководителем школы был назначен выпускник Орской казахской школы Уризов (1887-1891 
гг.), затем выпускник Казанской учительской семинарии Лапшин (1891-1892 гг.), учителями Жабагин 
(1891892 гг.), окончивший казахскую школу, по исламской религии обучение вел Махмудов (начиная с 
1887 года). 

Ученый ибраевед Асет Ламашев также осведомляет, что в 1888 году в Торгайском уезде 
открылась Каратургайская волостная школа, первыми были приняты 12 учеников [2, 61 стр.]. 
Возникло маленькое несовпадение, если Васильев А.В. пишет, что школа открылась 9 ноября, Лама-
шев А. указывает на 13 сентября... 

Это была первая школа нынешнего Амангельдинского района. 
В своей информации Торгайскому областному управлению образования «Об открытии при 

русско-казахских школах профессиональных ремесленных отделений» от 26 октября 1888 года 
Алтынсарин пишет, что 19 октября при Торгайской русско-казахской школе открыто отделение токар-
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ного и кузнечного дела, а 25 октября такой же класс в Иргизской школе. Об открытии ремесленного 
отделения при Актюбинском двухклассном русско-казахском училище Алтынсарин докладывает 
военному губернатору следующим образом: «Высокочтимый, с большим восторгом довожу до Вас, 
что при Актюбинском двухклассном русско-казахском училище 1 сентября текущего года открыты 
отделения для обучения учеников токарному делу и умению работать по дереву» [7, 36 стр.]. Эти 
отделения не включены в количественный состав открытых Алтынсариным школ. 

В своих воспоминаниях преподаватель Костанайской русско-казахской школы Федор Соколов 
28 сентября 1889 года пишет, что до назначения великого наставника Алтынсарина И. инспектором 
Торгайского областного управления школы существовали только в Троицке и Торгае, а в период его 
деятельности в должности инспектора при его самом горячем усилии были открыты 14 училищ[4, 386-
388 стр.].  

В канун 150 летия со дня рождения великого просветителя Ибрая Алтынсарина областной 
акимат принял решение организовать из числа группы учителей, студентов и работников краевед-
ческих музеев творческую экспедицию по маршрутуоткрытых просветителем-демократом школ. Один 
из участников Беген Каженович Копеш является учеником первой школы основанной Алтынсариным 
в Костанае, в последующем был учителем, директором данной школы. Старейшина педагог в публи-
кации «Дорога Ибрая» повествует, что в год открытия 1888 году в Актюбинске женской гимназии в 
Иргизском же училище была открыта вечерняя школа для взрослого населения [8, 42 стр.]. 

21 августа 1888 года в Костанае была открыта русская школа для мальчиков, где обучались 
57 ученика. Учителем был назначен выпускник Казанской учительской семинарии Килячков [3, 102 
стр.]. 
 

Летопись школ, открытых Ибраем Алтынсариным 
 

№№ п/п Год открытия Месяц 
открытия 

Наименование учебного заведения 

1. 1864 8 января Торгайская школа, учителем назначен И.Алтынсарин 

2. 1879  Двухклассная школа в Иргизском уезде 

3. 1880  Двухклассная школа в Торгайском уезде 

4. 1881 23 октября Двухклассная школа в уезде Борте (в 1884 году 
переведена в Актюбинск) 

5. 1883 10 апреля Орская учительская школа (в 1889 году переведена в 
Оренбург) 

6. 1883 15 ноября Торгайское ремесленное училище имени Яковлева 

7. 1884 1 сентября Костанайское двухклассное уездное училище 

8. 1887 7 октября Волостная школа в Борте 

9. 1887 10 декабря Обаганская волостная школа (1891 год – 
Карагойлыкол, Мендыгара) 

10. 1887 29 декабря Жетыгара-Шубарская волостная школа 

11. 1887 1 ноября Карабутакская волостная школа (с 1894 года 
двухклассное училище ) 

12. 1887 15 сентября Иргизская школа для девочек – русская (с 1888 года 
двухклассное училище) 

13. 1888 9 ноября Караторгайская волостная школа 

14. 1888 21 августа Костанайкая школа для мальчиков – русская 

15. 1888  Актюбинская школа для девочек – русская 

16. 1888  Иргизская вечерняя школа 
 

Школы открытые после смерти И. Алтынсарина 
 

1. 1891  Торгайская школа для девочек 

2. 1891 27 сентября Аулиекольская волостная школа 
3. 1892 15 июня Карагайлысайская аульская школа (первая) 

4. 1892  Костанайское училище для девочек 

5. 1895  Карабутакское училище для девочек 

6. 1896  Актюбинское училище для девочек 
 

Васильев А.В. предоставил следующую информацию о одноклассных школах Торгайской 
области и составе их учеников. В данных сведениях без сомнения могут быть школы описанные в 
вышеуказанной летописи. О количестве других школ материалов нет. В 1883-1889 гг. И. Алтынсарин 
пребывал в должности инспектора области. Есть вероятность, что в открытии последних школ 
Алтынсарин участие не принимал. 
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  Количество учеников  

1883-1891 гг. Одноклассные 
училище 

Русские Казахи всего 

  мальчики девочки мальчики девочки  

1883 1 - - 10  10 

1884 1 -  10  10 

1885 1 -  10  10 

1886 1 -  10  10 

1887 7 54 17 110  181 

1888 9 116 29 133 19 297 

1889 10 134 31 135 20 320 

1890 12 137 76 132 20 411 

1891 15 340 93 204 33 670 

 [3, 104 – 105 стр.] 
Однако столь благородные намерения просветителя об открытии школ, о воспитании и 

качественном обучении учеников не находило созвучие с целями Российской империи. 
Ученый историк Б.Сулейменов первым начавший исследование жизни и творческого потен-

циала Алтынсарина отмечая с какими препятствиями сталкивался пламенный просветитель и что он 
не прерывал своей великой миссии, хотя военный губернатор Торгайской области откровенно выка-
зывал свое недовольствие, пишет: «За личную инициативу проявленную Алтынсариным при повсе-
местном открытии школ областной генерал Проценко собирался даже привлечь его к суду за 
неправомерные расходы финансов» [9, 40 стр.]. Благодаря честности Алтынсарина при исполнении 
вменить ему обвинение и речи быть не могло. 

Свет, зажженный великим просветилем, осветил всю казахскую землю. 
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ТОРҒАЙДАҒЫ ЖАЗУ МӘДЕНИЕТІ 
 

Оспанұлы С. – филология ғылымдарының кандидаты,А. Байтұрсынов атындағы Қостанай 
Өңірлік университетінің профессоры. 

Мырзағалиева К. – филология ғылымдарының кандидаты,А. Байтұрсынов атындағы 
Қостанай Өңірлік университетінің қауымдастырылған профессоры. 
 

Кешегі Кеңестік заманда «Революцияға дейін Қазақстанда қазақ халқының сауаттылық 
деңгейі өте төмен болды» делініп келді. Олар діни оқу орындарын есепке алмай, қалың қараңғы 
халықты оқытып, тәлім- тәрбие беріп, мәдениетті де, әдебиетті де әкелген, дамытқан комунис-
тік партия дегенді халық санасына құйып бақты. Шындығында мектеп-медреселер дін сабағымен 
қатар заманауй білім де берген. Бір ғана Торғай облысында 1894 жылы 457 шәкірті бар 59 мектеп- 
медресе болса, 1911 жылы 103- ке, шәкірт саны 1400- ге жеткен. 

Мақалада осы облыстың бір шетінде жатқан сол кездегі Торғай еліндегі оқу ағарту ісі мен 
жазу мәдениетінің жай-күйі айтылады. 

Кілт сөздері: мектеп-медресе, мектеп, дін, сауат ашу, жазу мәдениеті, Азия мектебі, дәріс, 
оқу, Бақшасарай, музей. 



87  

«Елтұтқа» кітабында Қошқарұлы Жәнібектің батырлығын айтумен бірге: «Мұның сыртында ол 
ауыздыға сөз бермеген, қиянатқа жол бермеген әділ би, діни сауаты мол молда кісі болған. [1] , «Тор-
ғай елі» энциклопедиясында Жәнібектің інісі Қошқарұлы Тұрлығұл туралы: «Діни сауатты. Қ. Бұқара 
мен Түркістан медреселерін бітірген жас ұстаздарды алдырып, Торғай еліне жүйелі білім беруді жолға 
қойған» [2] – делінеді. Торғайға жазу мәдениетін әкелген Тұрлығұл молда екені бұрын жасырын айты-
лып жүрсе, тәуелсіздігімізді алғаннан кейін бұл шындық сөз тағына мінді. Оны жоғарыдағы «Елтұтқа», 
«Торғай елі» кітаптары да дәлелдей түскен. 

«Қазақ жастары жергілікті мектеп-медреселерді тауысқан соң өзге өлкелердегі білім ордала-
рына барып, оқуларын жалғастырған. Қазақстан ежелден Еділ-Жайық және Орта Азия мұсылман 
орталықтарымен тығыз байланыста болған Батыс және Солтүстік өңірлер халқы Қазандағы Мұхамед-
дия, Уфадағы Ғалия, Орынбордағы Хуайния, Тройцкідегі Зейнолла Қазірет медреселерін, ал оңтүстік-
тегілер мұсылман әлемінде орны бөлек Түркістан мен Бұхараға барған» [3]. 

Уфадағы «Ғалия» медресесінде 1876 жылы торғайлық Жүзбай қажы, 1918 жылы баласы Та-
ласпай молда оқып, білім алып, ауылда мешіт-медресе салдырған. Сөйтіп екеуі де балаларға арабша, 
парсыша хат танытқан. «Дамолда Кәтен» аталып кеткен Мұхаметқали Қожаұлы, Азына абыз ұрпақта-
ры – Оспан қожа балалары Мұқамедуәли, Хамза, Қапыш, Әбдіғали, Төлеген Олжабайұлы, Хамза 
Ысқақұлы, Өтеш, Иманғали Сатайұлы, Ғайып Шәлпенейұлы, Бұзаубақ, Тұрлығұл Шешенқараның 
Ермағанбеті т.б. осы Дамолда Кәтен шәкірттері. Сондай-ақ Ақтөбеде ХVІІІ ғасырдың сексенінші жыл-
дары ІІ Екатеринаның жарлығымен Азия мектебі ашылған. Бұл медресе Сейіт медресесі аталған. 
Онда Орал, Торғай облыстарындағы ауылдық мұсылмандық мектептерді бітірген балалар қабылдан-
ған. 1903 жылы 30 шәкірт оқып, ауылдық молда куәлігіне ие болған. [4]. 

Мұндай мектеп-медреселерді Қазақстандағы барлық облыс тарихынан тауып, мысалдар 
келтіруге болады. 

1912 жылы Торғай облысында 216 мектеп жұмыс істеді. 
Тұрлығұл Қошқарұлы Тосында медресе ашып, дәріс оқыса оның ұрпағы Мәшәй баласы 

дамолда Қанафия Бұхарадан оқып, қазіргі Жангелдин ауданының Қошалақ құмындағы Тұз деп ата-
латын жерде мешіт салып, бала оқытқан. Оның ісін кейін туысы Әлмағанбет Оспанов жалғастырып, 
Шилі ауылында 1917 жылы мешіт салып, мұғалімдік қызмет атқарды. 

Тұрлығұл ұрпақтарының Торғайда білім мен имандылық жолында игі істер атқарғанын Ғазиз 
қажы Әмірханұлы да жиі айтатын. «Кезінде Шилі ауылында бүкіл Торғай уезінде имамдық еткен 
Нұртаза баласы Нәуен 1926 жылға дейін мұхтасиф молда атанды. Денсаулығына байланысты жұмыс-
тан босап, 1926 жылдан бастап Мұхтасифтікті Әлмағанбет Оспанұлы жалғастырады. Ол кезде Тор-
ғайға қазіргі Аманкелді, Наурызым, Арқалық, Жезқазған облыстарының біраз жерлері қарайтын кезін-
де 47 махалласы болған, Жезқазғанның Қайдаауыл болысын қосқанда 54 мешіт- махалла болған» [5]. 

1807-1917 жылдар арасында қазақ тілінде мыңдаған кітап жарық көрді. Бұл Ыбырайға дейін де 
қазақ даласында, соның ішінде Торғайда Ыбырай Алтынсарин мектебінен бұрын да оқу орындары 
жұмыс істеп, жазу мәдениеті болғанының айғағы. 

Ыбырай Алтынсарин жаңа үлгідегі мектеп ашқанымен діннен безбеген. 
Ұлы ұстаздың татар ағартушылары Ш.Маржани, Қ. Насыри ( Ғабдолқаюм Ғабденнасырұлы На-

сыров), С. Куклашев, Х. Фазылханов, Қырым татары Исмағұлбек Гаспринскиймен жақындығы елге 
беймәлім. 

Әлмғанбет Оспанұлының немересі Марғұлан Оспанов қазір Қостанайдағы Ы. Алтынсарин ме-
мориялдық музейінің директоры. М. Оспановтың басшылығымен жақында музей қызметкері Балдыр-
ған Аяжанова И. Гаспринский музей үйімен (Бақшасарай тарихи-мәдени және архиологиялық музей 
қорығы) хабарласып, И. Гаспринскийге Ы. Алтынсариннің 1884 жылы «Мұсылманшылық тұтқасы» 
кітабына жазылған қолтаңбасының ( афтографының) көшірмесін алдырды.  

Атадан бері қадірлісің 
саид төре сұлтаным. 
Панасында сақтасын 
Сіздерді қадыр субканым. 
Жәрдем сізге бұл кітап 
Сағынғаннан төреміз 
Хатр үшін сақталым. 
Өзімізден шыққан асыл деп, 
Асылдан қалған нәсіл деп 
Сыртыңнан бата берейін. 
Ағайынға болмадың 
Нәсіп болып бір сыбай 
Сағынады ағайын 
Арғын, қыпшақ жұртың-ай. 
Хайыр қайдан болған сұлтаным, 
Жарың болсын бір құдай. 
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Жәдігер болып қалмаққа, 
Есінізге алмаққа 
Бұл кітапты жіберді 
Қарашуның Ыбырайы 
8-ші мизанда 1884 жылда 
Шахар Орынбурғ. 
Ыбырайдың, «Атадан бері қадірлісің саид төре сұлтаным» дейтіні И.Гаспринский Қырым хан-

дары нәсілінен. 
Ұлы ұстаз қолтаңбасынан оның И.Гаспринскийді «Сағыныштан төреміз хатр үшін сақталым 

өзімізден шыққан асыл, асылдан қалған нәсіл» деп жоғары бағалап, әрі мұсылман деп жанына жақын 
тұтқанын да аңғарамыз. деп Құдайды ауызға алуы «Жарың болсын бір құдай» Алла жолынан 
таймағандығының тағы бір дәлелі.  

И. Гаспринский мен Ы. Алтынсарин өмірі мен қызметінде ұқсастық көп. 
И. Гаспринский – Исмағұл Мұстафаұлы 1851 жылы 21 наурызда қазіргі Қырым автономиялы 

облысының Бақшасарай ауданында Ауджикой ауылында дүниеге келген. Әкесінің туған жері Ғаспра, 
осы ауыл атауына орай Ғаспрлы тегін алып, Гаспринский аталып кеткен. Ол Бақшасарайда өсіп, ер 
жетіп, алғаш медреседе, кейін «Ақмешіт» орыс мектебінде, одан соң Воронеждегі әскери мектепте 
оқиды. Алайда панисламдық саясатқа қарсылық білдіріп, Воронеждағы оқуын тастап, Бақшасарайға 
келіп, Зінжірлі медресесінде орыс тілінен сабақ береді. 1869 жылы Ялтадағы Дерекой мектебіне 
ауысып, екі жыл қызмет істеп Бақшасарайға қайта оралады. Тағы да зінзірлі мектебінің мұғалімі 
болады. Ыбырай: «Кел, балалар, оқылық!» деп бүкіл адамзат баласын оқу-білімге шақырса, Гаспарлы 
барлық мұсылмандардың білімді болуын қалап, үндеу тастады.  

Ы.Алтынсарин «Мектеп – қазақтарға білім берудің басты құралы», – деп мектеп жұмысын жақ-
сартып, артта қалған халықты қызықтырып оқуға тарту жолдарын көрсетсе, И.Гаспринский де осын-
дай мақсатта мектепті жетілдіріп, тәрбиені мектептен бастау керектігін айтқан ағартушылардың бірі.  

Екеуі де халық қамын ойлап жанашырлық публицистикалық мақалалар жазды. Ыбырай «Жұт 
туралы», «Қазақ даласындағы аштық туралы», «Қазақ қасіреті» мақалаларын, Исмағұл «Мир Ала Шер 
Науаи», «Насихат таббия», «Тарих әғләмәт уа их тирәғәт» атты танымдық, тағылымдық очерк, 
эсселерді дүниеге әкелді. 

Ыбырай өзі ашқан мектепке тарих пәнін енгізуге айрықша көңіл бөліп, 1879 жылы 17 желтоқ-
санда В.В. Катеринскийге: «...Жалпы тарих пен орыс тарихының қысқаша курсы өте ұнайды. Бұл кітап 
қысқаша жазылған, бірақ қажетті мәліметтердің бәрі бар. Тарихты осы кітап бойынша оқытсақ қай-
теді? Өйткені, орыс тарихын жеке алсақ, онда балалардың білімін өсіретін әр түрлі мәліметтер өте 
кем ғой, ал әлгі айтқан кітабымыздың көлемі «Орыс тарихының» көлемінен үлкен емес, сөйтсек, мұны 
өткеннен кейін балалар да менің ойымша өте кең түсінік алар еді», -деп жазса, Исмағұл да тарих 
пәніне ерекше қараған.  

М.Дулатов 1914 жылы «Исмағұлбек Гаспринский (Опатынан соң)» деген мақала жазып, оның 
қайтыс болғанын айтып, оқушыларды өмірбаянымен таныстырады: 

«Исмағұл мырза алғашқы оқуын ауыл мектебінде оқып, онан кейін Мәскеу гимназиясына 
барып түскен. Надан жұрт баламыз орысша оқыса, орыс дәмін татса, ойбай, орыс болды, енді айрыл-
дық, елден-жұрттан безеді деп түсінеді. Орысша оқыған «овтар» шаш өсіреді, мұрт баспайды деп, 
надан қажылар орысша оқығандарды кемсіткісі келеді. Мінекей, түрік ұлтының шын баласы ғана түгіл 
ноғай атасы дәрежесіне жеткен» [6]. 

Дәл осындай жағдай Ыбырайдың басында да болғаны баршаға аян. 
Исмағұлды ұстаз тұтқан Шәкәрім Құдайбердиев те: «Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі 

кітабында: Алдында өткен, тәрбиесін көрген Абайдан соңғы ұстазым – «Тәржіман» газетінің иесі 
Ысмағұлбек Гаспринский десем бек дұрыс. Анықтық үшін ол кісінің газетін оқып, бек көп пайдалан-
дым», – дейді. Шындығында да бүкіл мұсылмандар қауымын «Тілде, пікірде және істе бірлік» деп, 
өнер-білім жолына шақырып, халық қамын жеген И.Гаспринскийдің де, оның «Тәржіма» газетінің де 
атқарған ісі қазақтар үшін де айтарлықтай еді. Осы басылымда жарық көрген «Қазақтар», «Торғай» 
һәм Орал облыстарындағы қазақтардың жағдайы, «Орыс қоныстанушылары мен жергілікті қазақтар-
дың құқы», «Қазақтар және отарлау саясаты», «Тұтас халықтың қырғыны» сияқты мақалалар соның 
айғағы. 

1914 жылы «Қазақ» газетінде жарық көрген «Исмағұлбек Гаспринский» деген мақаласында М. 
Дулатов: «Исмағұл мырза ғирт етіп, отыз үш жыл», «Тәржіман» басынан жылжымай, жұртқа көсемдік 
етті. Мұсылмандарды оқуға, жазуға үйретті. Мектеп ашып берді. Мұғалімдер шығарды, һәр түрлі 
жәмъаяти хайриялар аштырды, тіл һәм әдәбиәт туғызды, мәңгі бітпес пікір, идея берді. Россия 
мұсылмандарын тілі бір ұлт халіне қойды, кейінгісін ойлағандай, ілгерісін болжағандай ой берді.  

Сондықтан Исмағұл мырза түрік ұлтының зор тәрбиешісі, ұлұт ұстазы, ардақты атасы болып 
дүниәдан қайтты», [7], – дейді. 

Ыбырай да, Исмағұл да өз ұлтын білім, ғылым жолына бастап, жазу- сызуды үйреткен ұлы 
ұстаздар. 
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И.Гаспринский 1914 жылы 11 қыркүйекте Бақшасарай ауданында қайтыс болды. 
 

 
 

Сурет 1 - «Мұсылмандық тұтқасы» кітабына жазылған Ы.Алтынсарин қолтаңбасы 
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Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге. 
А.И. Герцен 

 
Именно эти слова русского писателя А.И.Герцена стали повседневной жизненной формулой 

Ибрая Алтынсарина. 
Выдающийся просветитель, учёный, этнограф, писатель Ибрай Алтынсарин (1841–1889) внес 

большой вклад в развитие казахского национального письменного литературного языка, как в 
направлении письма, так и в просвещении. Он считал своим социальным и гражданским долгом 
привлечение казахского народа к образованию, грамотности. Алтынсарин приветствовал гражданское 
образование, а не религиозное образование того времени, он считал, что образование должно 
предоставляться на родном языке (национальном языке), который знаком широкой публике. 

Он работал переводчиком и учителем, был писарем у своего деда. Ибрай получил от Орен-
бургской власти постановление основать в Тургае школу. Ему на тот момент было 19 лет.Многие 
казахи вели кочевой образ жизни, школ в то время в степи не было. И вопрос о появлении светских 
учебных заведений среди местного населения провоцировал конфликты, не вызывал поддержки; но 
Алтынсарин преодолевал сопротивление, убеждал соотечественников в необходимости получения 
детьми знаний. 

Учебных материалов для школ, которые создавал Ибрай, катастрофически не хватало, и он 
сам стал разрабатывать учебники и пособия. Он написал первую азбуку казахского языка, основан-
ную на русскоязычном алфавите, методику «Начальное руководство к обучению киргизов русскому 
языку» и «Киргизскую хрестоматию». В этих книгах использовался новый казахский алфавит, создан-
ный на основе русской графики. В своей вступительной статье к «Киргизской хрестоматии» Алтын-
сарин писал: «...Книг общеобразовательного содержания почти не имеется ни на одном из азиатских 
языков, мы вынуждены искать подобные руководства на ближайшем русском языке. Вследствие чего 
мы сочли за более удобное напечатать настоящую хрестоматию русскими буквами, чтобы она прямо 
соответствовала своей цели, то есть служила непосредственным путеводителем к более ученым и 
общеполезным книгам, не противореча последним ни своим содержанием, ни алфавитом». 

Роль Ибрая Алтынсарина в развитии казахского языка напрямую связана с его образова-
тельной деятельностью. Литературные произведения Ибрая, его проза, были написаны как учебники. 
Именно он является новатором в жанре казахской литературной прозы. 

Ибрай является основоположником казахской художественной литературы и художественного 
стиля. Так как это жанр рассказов был предназначен именно для школьников, рассказы должны были 
быть меньше и понятнее. В стиле, предложенном Алтынсариным, преобладал принцип приближения 
людей к разговорной речи, предложения стали короче, отсутствовали сложные синтаксические конст-
рукции. Большинство эпитетов и метафор заимствованы из народной и древней литературы. Притчи 
о человеке, который летал, как птица, плавился, как свинец, и был покрыт шелком, как зеленый луг, – 
это не произведения Алтынсарина, они древние. Его истории полны эпитетов, таких как «мягкая 
улыбка», «сияющее золото» и др.  

Ибрай, как и Абай, основал казахскую национальную письменность на национальном языке и 
древнем казахском литературном языке. На этом основаны его произведения – и прозаические, и 
поэтические. Они отказались от среднеазиатского тюркского литературного языка (называемого 
«тюркским» или «чагатайским») и казахского «литературного языка» того времени, который служил 
ряду тюркских народов. Ибрай резко критиковал некоторые образцы, которые были написаны на 
«библейском языке» и имели мало художественного характера, и особенно противопоставлялись 
языку религиозных книг. В предисловии к его произведению «Книга для чтения» говорится: «Язык 
татарской книги ... полон арабско-персидских слов, поэтому неграмотным казахам он непонятен. Все 
книги, изданные на этом языке, написаны только о религии, поэтому они ... непригодны для использо-
вания в русско-казахских школах со светскими целями ». В письме к Н.И. Ильминскому он повторил 
эту мысль: «Орудия, которые казахстанские студенты используют для религиозного чтения, в 
основном ... татарские книги, но эти книги не имеют системы, а часто и смысла», [1 с. 11]. 

Лексическая и фразеологическая структура языка произведений Ибрая основывается на бо-
гатстве казахского литературного языка. Он не принял книжную орфографическую традицию, которая 
в то время частично использовалась казахской письменной литературой, но придерживался принципа 
казахской письменности с учетом фонетических законов казахского языка. Это было вызвано предло-
жением Ибрая использовать русскую графику для казахской письменности. 
Говоря о роли и месте Ибрая Алтынсарина в определении направления развития казахского письмен-
ного литературного языка, необходимо определить его отношение к арабско-персидскому и русскому 
языкам. Конечно, Ибрай не поддерживал введение арабо-персидских элементов в казахский литера-
турный язык, но он не отказывался полностью от арабско-персидских слов в целом. Ибрай понимал, 
что и в казахском, и в древних литературных языках было много арабско-персидских слов, многие из 
которых были поглощены казахским языком. Поэтому в письме Н.И. Ильминскому он сказал: «Я 
думаю, что для казахской письменности можно взять персидские или арабские слова вместо слов, 
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которых нет в этом языке» [1 с. 30 ]. Ибрай предлагал активное использование арабско-персидских 
слов только в двух случаях: один – это группа слов, давно укоренившихся в казахском языке, а другой 
– арабско-персидские названия понятий, которые не имеют казахского эквивалента. Например, по-
следняя группа включает ряд слов, относящихся к религии, образованию, общественной жизни. Об 
этом свидетельствует тот факт, что Ибрай называл общеобразовательную школу медресе, учителя – 
муллой; цитировал такие слова, как пост, молитва, вера, мольба, покаяние, рай, ад. В других случаях, 
например, при создании нового слова, названия абстрактных понятий, Ибрагим вообще не использу-
ет арабско-персидские слова. Он предлагает на казахском языке названия таких абстрактных поня-
тий, как требовательность, аккуратность, внимательность, доброта. 

Отношение Алтынсарина к русскому языку было, конечно, уникальным. Во-первых, он сам 
ввел много слов, помимо использования давно устоявшихся русских слов в разговорной речи. Купец, 
фабрика, конфета, человек, фонарь, ящик – это слова, которые стали знакомы казахскому народу. 

В введении русских слов в литературный язык у И. Алтынсарина есть две особенности: одна – 
их восприятие с точки зрения фонетики, другая – интерпретация незнакомых русских слов другими 
словами или описаниями, знакомыми казахскому обществу. Известно, что русские слова, входящие в 
разговорный язык, были заимствованы в соответствии с казахской фонетикой. Ибрай существенно на-
рушает этот порядок и предлагает приблизить русские слова к оригиналу. Что касается второго способа 
– способа толкования незнакомого русского слова, то это одна из характерных заслуг Абая и Ибрая. Так 
слово «университет» означало название большой школы (школы), знакомое казахам в то время.  

Одна из важных работ Алтынсарина в области языка – это создание словаря и публикация ма-
териала по казахской грамматике. В книге «Начальное руководство по обучению киргизов русскому язы-
ку», изданной в 1879 году, есть небольшой словарь, разделенный на тематические группы. В книге 
представлен материал с грамматикой русского языка в сравнении с казахским языком. Как сказал сам 
Ибрай: «Это не полная грамматика, это только первый инструмент, который поможет правильно 
использовать основные законы языка в устной и письменной речи». [2 с. 15]. Целью Ибрая было научить 
казахских детей русскому языку на их родном языке. В этой работе созданы первые лингвистические 
термины на казахском языке. Конечно, это не соответствует современным терминам, но это лишь первое 
появление и дальнейшее развитие элементов учебно-педагогических стилей в казахском языке. 

Таким образом, своей литературной и научной деятельностью (он написал статьи в области 
этнографии и опубликовал небольшой труд по грамматике казахского языка) Ибрай указал направле-
ние развития новой казахской письменности, допустил стилистическое разнообразие, заложил фун-
дамент художественной литературы. 

Дискуссия о системе просвещения Ибрая в печати в конце XIX века показала, что принцип 
Алтынсарина в языковой политике был прогрессивным и правильным. В 15-м номере «Оренбургского 
листа» за 1884 год дальновидные последователи И. Алтынсарина сделали вывод, что язык Ибрая 
популярен, ясен и понятен каждому казаху [3 с. 9]. 
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Одной их основных идей, следование которой помогает наилучшим образом достигнуть по-
ставленных педагогических целей, великий Просветитель Ыбрай Алтынсарин видел в личности 
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учителя, его моральном облике. Размышляя о личности учителя, он был твердо уверен, что учи-
тельская должность «не служба, а Богом данное призвание. Во все времена ходили учителя в руби-
ще. Высокую душу для этого следует иметь, способную отдать свою пламень другим людям, ничего 
не требуя взамен» [1]. 

Идейные ценности Просветителя Ыбрая Алтынсарина особенно актуальны и сейчас, когда 
казахстанское образование находится на качественно новой ступени своего развития.В современном 
быстро меняющемся мире появляются инновационные разработки, внедряются высокие технологии, 
глубоко в повседневную жизнь проникает интернет, увеличивается объем знаний. Мы наблюдаем но-
вые запросы к системе образования, кардинальное обновление технологий обучения. В связи с повы-
шением требований к качеству образования казахстанскому обществу нужны учителя новой форма-
ции, обладающие теми же духовно-нравственными ценностями, каким обладал великий учитель, 
педагог-энтузиаст, просветитель и ученый Ыбрай Алтынсарин: творческая личность, граждански от-
ветственный, активный, компетентный специалист, профессионально владеющий богатым арсеналом 
педагогических средств. 

Ы. Алтынсарин, положивший начало светскому образованию казахского народа, открыл четы-
ре двухклассных центральных русско-казахских училища, одно женское училище, пять волостных 
школ, два училища для детей русских поселян. Кроме школ на общественных началах и на пожертво-
вания местного населения Алтынсарин организовал открытие ремесленных школ, где можно было 
обучаться профессиям – слесарное дело, мыловаренное дело, маслобойное дело и кожевенное дело. 

Выдающейся исторической заслугой Ы. Алтынсарина является то, что он открыл педагоги-
ческий класс, позднее реорганизованный в двухлетнее педагогическое училище.Он придавал боль-
шое значение организационному единству образовательной и воспитательной систем. Алтынсарин 
считал, что крепкие принципы и традиции в воспитании и образовании полностью зависят от лично-
сти педагога, его поведения и морального облика, являющееся образом и примером для его учени-
ков. Красной нитью через труды Ы.Алтынсарина проходит идея о том, что главным в учебном 
процессе является квалифицированный педагог. Он верил, что роль учителя чрезвычайно велика, и в 
стенах школы можно принести огромную пользу для развития общества и каждой человеческой 
индивидуальности. Учитель становится для обучающихся не только проводником на пути к знаниям, 
но и заботится о их правильном мировосприятии, о раскрытии способностей и развитии личностного 
творческого потенциала. 

По мнению Ы. Алтынсарина, учитель в казахском ауле должен «быть центром воспитания и 
примером во всем».Об учителях написал следующие строки: «На своих учителей я вообще смотрю 
как на братьев, с которыми у нас все должно быть общее: и мысли, желания, и материальные силы» 
[1]. Именно Ы.Алтынсарин разработал и адаптировал для казахских аулов систему общеобразова-
тельного обучения и подготовки педагогов, выработал систему средств и способов, с помощью 
которых учитель должен добиваться успеха в своей практической деятельности. 

«Школы – это главные пружины образования киргизов, казахов, – писал Ыбырай Алтынсарин, 
– ...на них, и в особенности на них надежда, в них же и будущность киргизского (казахского) народа» 
[1]. Начальник Оренбургского укрепления сообщал Оренбургскому и Самарскому генерал-губерна-
тору, что открытие школы Ибыраем Алтынсариным встречено местным населением с искренней ра-
достью и благодарностью и ожидаемые быстрые успехи киргизских воспитанников в ближайшее 
время принесут желаемые плоды и оправдают себя.  

Ы. Алтынсарин считал, что учитель должен стараться найти наилучшие методы, приемы 
обучения и уметь правильно обращаться с детьми. Он оценивал, знания, даваемые учителями в шко-
ле, не с точки зрения формального образования, а с учетом их реальной пользы. «Надо давать хоро-
шее образование, учить как попало нельзя [2]. Т.е. по его мнению, учитель должен давать обу-
чающимся реальные знания, помогать в умственном и духовно-нравственном развитии ребенка.  

В постановке и в решении дидактических задач применительно к казахской школе Алтынсарин 
сделал большой шаг вперед, добиваясь установления в школе порядка и организованности, твердого 
режима в учебном процессе и дисциплины среди учащихся. Указание Алтынсарина об обязанностях 
учителя – как им учить, в отношении обучающихся – как им учиться – свидетельствует о его глубокой 
и всесторонней осведомленности в положениях современной ему методики. Он рекомендовал учите-
лям обучать детей от простого к сложному, преподносить материал в интересной для ученика форме. 
На конкретных примерах разъяснял, что дурное преподавание и обращение с детьми сбивают их с 
толку и запутывают, и наоборот, чем бодрее дети, тем с ними лучше обходиться, чем больше нравст-
венное влияние на учеников, тем успешнее пойдут занятия [3]. 

Ы. Алтынсарин подчеркивал, что учитель «никогда недолжен забывать с кем имеет дело. Он 
имеет дело с детьми, которые, если не понимают что-либо, то учитель должен пенять не на учеников, 
а на самого себя, что не может довести их до понимания. Должен он обращаться с детьми кротко, не 
раздражительно, терпеливо и объяснить каждый предмет охотно и простым языком, без выученных 
фраз и ненужных терминов», ибо «наглядное обучение основано именно на простоте учебных 
приемов и удобопонятностных учительских объяснений [2]. 
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Надо отметить, что Ыбрай Алтынсарин еще будучи учеником, все свободное время посвящал 
самообразованию: он стремился в совершенстве овладеть русским языком и очень много времени 
занимался им. Прилежный ученик Ыбрай в стенах школы самостоятельно изучил произведения 
Шекспира, Гете, Байрона, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Фирдоуси, Низами, Навои и других класси-
ков мировой литературы. В начале инспекторской деятельности Ы. Алтынсарин перевел с русского на 
казахский язык басни И.А. Крылова, рассказы Л.Н .Толстого, переводы из книг И. Паулсена, В.И. Даля 
и ряд других произведений, которые далее использовались учителями в качестве учебников для 
русско-казахских школ и становились активной часть книжного фонда школьных библиотек. 

Ы. Алтынсарин старался создать при каждой школе библиотеки, утверждая, что учитель дол-
жен заниматься самообразованием, пользоваться методической литературой и наглядными пособия-
ми, публицистическими и педагогическими журналами, которые он выписывал и старался пополнить 
ими начинающиеся школьные библиотечные фонды. Однажды Алтынсарин, получив один экземпляр 
книги К.Д. Ушинского «Детский мир», был искренне восторжен этой содержательной книгой, форми-
рующей у ребенка полное представление об окружающем его мире. Он был уверен, что именно тако-
го рода учебники, содержащие информацию о природе, животном и растительном мире, географии и 
отечественной истории должны бытьи у казахских детей на их родном языке. По словам великого 
Педагога учебники для школ должны основываться на неоценимой мудрости наших предков, на 
сокровищах родного языка и народной мудрости. 

Ы. Алтынсарин очень уважал К.Д. Ушинского, на чьи идеи он ссылался и был такого же мне-
ния об огромной общественной роли учителя: «Учитель – самый важный элемент в педагогическом 
процессе: «... влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу, 
которую нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой наказаний и 
поощрений» [4]. Алтынсарин часто повторял слова уважаемого им педагога К.Д. Ушинского, что 
талант учителя – в умении найти путь к сердцу обучающегося. Учитель должен чувствовать, когда 
следует проявить чуткое и доброжелательное отношение, а когда и требовательное, сохраняя при 
этом уважение к детям. 

Также Ы. Алтынсарин делился с учителями книгами из личной библиотеки, где имелись 
полные собрания известных русских классиков, как Н.А.Добролюбова, Н.Г. Чернышевского, А. И. Гер-
цена, лучшие педагогические труды, переводы иностранных авторов того времени.В качестве учебно-
вспомогательных пособий Ы. Алтынсарин рекомендовал учителям русско-казахских школ изучать и 
использовать в работе труды и учебники русских педагогов и писателей: «Детский мир» К.Д. Ушин-
ского, «Азбуку и книгу для чтения в школе и дома» Н.Ф.Бунакова, «Басни» И.А. Крылова, «Грам-
матику» И.А. Кирпичникова, «Элементарный курс грамматики. Правописание» Д.И.Тихомирова, 
«Арифметику» В.А. Евтушевского, «Краткую русскую историю» М.Я. Острогорского. 

Ы. Алтынсарин разрабатывал учебные планы и программы школ, отличавшиеся от существо-
вавших своей широтой и глубиной. Он сам написал для обучающихся русско-казахских школ два 
учебных пособия «Киргизская хрестоматия» и «Начальное руководство в обучение киргизов русскому 
языку». Эти книги были первыми учебными пособиями для изучения казахскими детьми русского 
языка и отличались тематической чёткостью, легкостью и доходчивостью в изложении основных 
правил русской грамматики. 

Всю свою жизнь Ы. Алтынсарин посвятил просвещению родного казахского народа. «Народ 
казахский сам по себе представляет благодатную почву для образования», – писал человек, верив-
ший во всеспасительность знания для развития общества и каждой человеческой индивидуальности. 
«На нашу долю, – писал Алтынсарин, – теперь выпало самое тяжелое, ответственное время, когда 
все надо еще создавать, вводить эти нововведения в темную среду и освещать все, насколько хватит 
у нас сил и уменья...» [2]. 

По мнению великого Просветителя, педагогическая интеллигенции несет в народ науку и зна-
ния. Казахские народные школы, которые создал великий Учитель, стали первыми опорными пункта-
ми для распространения в массах передовой демократической мысли и культуры. Он высоко поднял 
общественное значение педагога, выработал специальную систему педагогической подготовки, опре-
делил самые главные качества личности учителя, необходимые для эффективного выполнения 
преподавательской деятельности. 

Просветительные идеи Алтынсарина до сих пор остаются актуальными и новаторскими. Его 
неоценимое и бесценное наследие обязательно должно быть использовано в процессе подготовки 
учителя, потому что,все его помыслы проникнуты уважением к педагогу и его благородному труду.  
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ҚАЗІРГІ БАЛАНЫҢ МОДЕЛІ 
 

Сартаева Э. Э. – Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, №2 жалпы білім беретін мектептің 
Ағылшын тілі пәні мұғалімі. 
 

Мақалада Ыбырай Алтынсарин шығармаларындағы қазіргі бала моделі туралы айтылады, 
Ыбырайдың әңгімелеріне негізделген ең үлкен шығармалардың бірі – «Бай бала мен кедей бала». 
Сабақтағы мұғалімнің осы мәселеге көңіл бөлуінің мақсаты: Асан мен Үсенге салыстырмалы 
сипаттама беру, кедей баланың шыдамдылығы мен табандылығын, оның көп жұмыс істей алу қабі-
летін; Соңғысының шыдамсыздығын қорытындылай келе, автор шығарманың идеялық мазмұнын 
нақты түсіндіріледі. 

Түйінді сөздер: Ыбырай Алтынсарин, шығырма, қазіргі бала, тәрбие. 
 

Тәуелсіз елдің тірегі – білімді де еңбекқор ұрпақ екені сөзсіз. Білімсіз елдің болашағы жоқ екені 
анық. Ыбырай Алтынсарин білім беру мәселесін назардан тыс қалдырмайды. 

Бүгінгі кәсіптік лицей колледж түлектеріне жоғары талаптар қойып отыр. Бүгінде жұмыс 
берушіге өз ісінің маманы қажет. Болашақ маман: 

Өз бетінше және өз бетінше жұмыс жасауды білетіндер әртүрлі мәселелерді шеше алады. 
Ол шығармашылықпен айналысады және жаңа жағдайда қалай әрекет ету керектігін біледі, 

жаңа технологияларды меңгеруді біледі. 
Адамдардың әр түрлі топтарымен тиімді қарым-қатынас жасай білуі, топта жұмыс істей білуі 

керек. 
Демократия, ізгілендіру, білім беру саласындағы ынтымақтастық идеялары мұғалім мен оқушы 

арасындағы қатынасты өзгертті. Мұнда мұғалімнің кәсіби және әдістемелік шеберлігі маңызды. Ыбы-
рай Алтынсарин заманауи инновация деп саналатын ынтымақтастық пен ізгілендіру идеясын қалып-
тастырып үлгерді [1]. 

Ыбырай Алтынсариннің көптеген жақсы ойлары, талғамдары және педагогикалық идеялары 
бар. 

Біздің еліміздегі ең үлкен проблемалардың бірі – жастар проблемасы. Сондықтан бүгінгі алға 
қойған мақсат – Ыбырай Алтынсариннің идеяларына, еңбекке, тәртіпке, білімге тоқталып, оларды за-
ман талабымен ұштастыру. Данышпан әр оқушыны біртұтас шығармашылық тұлға ретінде қарасты-
рады. Демек, егер адам жоғарыда аталған адамгершілік қасиеттердің бірін көрсетсе, онда біртұтас мі-
нез қалыптасады. Мұны мұғалімдер оқушыларға дұрыс, жүйелі, табанды түсіндірумен, балаға дұрыс 
талап қоя білуімен жасайды және көп уақытты алады. 

Бүкіл адамзат қоғамының барлық материалдық және рухани байлығы адам еңбегінің күшімен 
жүзеге асырылады. 

«Еңбек пен байлықтың негізі. Бұл бүкіл адамзат өмірінің алғашқы алғышарты. Адам қолының 
жұмысы », – деді Ыбырай Алтынсарин. 

Адамзат қоғамының тарихымен тығыз байланысты шығармашылық білім берудің нысаны - 
еңбек пен кәсіпке үйрету, өз жұмысын сақтау. Бағдарламаның тақырыптарын қазақ тілінің кәсіби са-
бақтарында оқытқанда, мен қазақ халқының қолданбалы өнерінің тарихы мен түрлері туралы мәтін-
дер құрастырамын және қолданамын; Мен халқымызды еңбекке баулу тәсілдеріне назар аударамын; 
Ұлттық білім беру сапасының оянуымен бірге мен ата-бабаларымыздың қонақжайлылыққа, үлкенді 
сыйлауға, кішіге қамқор болуға, ізгілікке, еңбексүйгіштікке үйрететін әдістерін қолданамын. Мен қазақ 
тілі сабағын ұлттық педагогикамен ұштастыруға ниеттімін [2]. 

Мектептегі тәртіпке үлкен мән берген ұлы мұғалім Ыбырай Алтынсарин: «Тәртіп шындыққа 
айналғанда, ол тәртіп сезімін тудырады», – деген. Ыбырай Алтынсарин пәннің педагогикалық тұжы-
рымдамасын терең талдайды. Кейде оны тәртіпке салу құралы, кейде тәртіптің нәтижесі ретінде си-
паттайды. Және бұл халықтық педагогикадағы «тәртіп құлы» ұғымына жақын. Ұлы ұстаз Ыбырай 
Алтынсарин де тәртіпті шынайы бостандықтың табиғи бірлігі деп жазды. Кезінде өте танымал болған 
бұл ұғымдарды мұғалімдер бүгінде де қолданады. 

Еңбекті құрметтеу оның шығармаларының негізгі тақырыбы – өсиет, үлгілі, салмақты оймен. 
Адамның мінез-құлқын қалыптастырудағы тәрбиенің рөлінің ерекшеліктеріне тоқтала отырып, «бала 
тәрбиесіне қатты көңіл бөлу» жеміс ағаштарын өсіретін бағбанның жұмысымен пара-пар. «Оны әлем-

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003672578/
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дегі күн сәулесі, ананың ақ сүті сіңіреді және сіңіреді», – деп аяқтайды ол. 
Ыбырайдың әңгімелеріне негізделген ең үлкен шығармалардың бірі – «Бай бала мен кедей 

бала». Сабақтағы мұғалімнің осы мәселеге көңіл бөлуінің мақсаты: Асан мен Үсенге салыстырмалы 
сипаттама беру, кедей баланың шыдамдылығы мен табандылығын, оның көп жұмыс істей алу қабі-
летін; Соңғысының шыдамсыздығын қорытындылай келе, автор шығарманың идеялық мазмұнын нақ-
ты түсіндіруге ниетті. Ыбырай Алтынсарин өзінің «Талаптың артықшылығы» атты әңгімесінде осы 
идеяны зерттеп, егер сіз көп жұмыс жасасаңыз, мақсатыңызға жетесіз. Баланы тәрбиелеуде еңбектің 
рөлі өте маңызды деп саналады. Ыбырай Алтынсарин оқушыларды еңбек арқылы оқыту оларды өз 
жұмысының нәтижесін көруге, көңіл көтеруге және ләззат алуға үйретеді, ал жұмыс істеуге үйренген 
адам оңайырақ болады деп санайды. 

Ибраһимнің білім беру мен тәрбиелеудегі мақсаттарына тоқталсақ, жоғарыда айтылғандай: 
оқушыларға жан-жақты және жан-жақты білім беру; мұғалімнің рөлін арттыру, оқулықтардың сапасына 
көңіл бөлу; білім беру бағдарламаларын үнемі жетілдіру және толықтыру; студенттердің білімін 
қосымша материалдармен толықтыру; 

Ыбырай Алтынсарин адамгершілікке тәрбиелеу идеясын көтеріп, оны шешудің жолдарын 
іздеді [3]. 

Бүгінгі таңда қолданып жүрген білім берудің кез-келген саласын Алтынсарин жазбаларынан 
табуға болады. 

Білім сапасын арттырудың бірден-бір жолы – жаңа педагогикалық технологияларды қолдану. 
Мұғалім оқушының жас ерекшеліктерін ескере отырып, оның табиғи таланты мен қабілетін аша оты-
рып, технология элементтерін тиімді қолдануы керек. Сабақ – бұл мұғалімнің ұзақ ізденісі мен қажыр-
лы еңбегінің нәтижесі болып табылатын педагогикалық жұмыс. Алтынсарин кезінде мұғалімдерден 
осыны талап еткен. Бұл Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық идеяларының өміршеңдігін дәлелдей-
ді. Мұғалімнің беделін көтере отырып, Ыбырай Алтынсарин мұғалімге талап қойды. 

Қалай болғанда да, Ыбырайдың мақсаты «семіз елді менің елім» терезесі кең елге, мәдениеті 
мен өнеріне бай елге айналдыру болды. Жолында көптеген кедергілерді жеңіп, бар күш-жігері мен 
ақыл-парасатын «мыңмен жалғыз» арманына жетуге жұмсаған Ыбырай бұқараның нағыз қамқоршысы 
бола білді. Ыбырайымның идеяларын дамытып, оларды қоғамда қолдана білу – үлкен жетістік. 

Ы.Алтынсариннің пікірі бойынша, білім – бұл қоршаған шындықты тану. Демек, «табиғат ақыл-
дың, – деді ол, «қоршаған өмірді ғана қабылдауға қабілетті және оны дамытатын және бізге не көреті-
німізді білуге мүмкіндік беретін дүниелік білімді ғана қабылдауға қабілетті» деп жазды. 

Ы.Алтынсарин өзінің оқытушылық қызметіне байланысты қазақстандық жастарды оқыту мә-
селесін ең маңызды мәселе деп санады. «Халыққа қызмет ететін білімді адамдардың санын көбейту 
арқылы қазақстандық қоғамның стигмасынан арылуға болады, сондықтан жастарды оқыту мен оқыту-
дан артық ештеңе жоқ», – деді Ыбырай [4]. 

Адамға білім берудің нәтижесі. Ол өмірге маңдайына жазылғанмен келмейді, оның тағдырын 
туыстары анықтамайды. Адамдық қасиеттерді қалыптастырудың орны – өмірді, іс-әрекетті, білімді 
талқылау. Күн мен ай бәрімізге ортақ, біз барлығымыз адамдармыз, ешкімді бір-бірінен бөлуге бол-
майды дейді Ыбырай. Ол саяси, әлеуметтік, әлеуметтік-тарихи факторлардың адам психологиясының 
қалыптасуындағы шешуші рөлін түсінді. Ы.Алтынсариннің ойынша, тәрбие адамның санасында басым 
болады және ол оның «сегіз қырлы, бір жақты» қалыптасуын материалдық өмір жағдайларына емес, 
идеологиялық факторларға, білімге тәуелді еткісі келеді. Авраам жеке тұлғаның дамуын қоғамның 
дамуымен байланыстырды, ал оның адам туралы тұжырымдамасы индивид «барлық қоғамдық қаты-
настардың жиынтығы» деген қағидаға сәйкес келді. 

Ыбырай Алтынсарин шығармашылығында көтерілген екінші өзекті мәселе – жастарды әртүрлі 
жақсы қасиеттерге баулу, оларды жаман қасиеттерден жирендіру. Оның «Оқуға арналған кітаптар-
дың» алғашқы беттерінен бастап балаларды оқуға, өнерге, ұқыптылыққа, тазалыққа, мейірімділікке 
баулитын әңгімелер мен өлеңдер жиі кездеседі. 

Балалар жанының зергері Ы.Алтынсариннің барлық әңгімелері жас ерекшеліктеріне байла-
нысты түсінікті, мазмұны жағынан қызықты және балалардың жан дүниесін қозғайтын тілде берілген. 
Мұғалімдер мен ата-аналар бұл әңгімелерді балаларды ұқыптылық пен шыдамдылыққа, шыдамды-
лыққа үйрету үшін қолдана алады [5]. 

Ыбырай еңбек процесінің ерекше маңыздылығын балаларды тәрбиелеуде көрді. Сондықтан 
оның көптеген әңгімелерінің идеясы, Абай айтқандай, «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» 
деген қағида төңірегінде өрбиді. Ол өз әңгімелерінде балаларды тапқырлыққа және табандылыққа 
баулиды, өмірдің қиындығы еңбек екенін, сондықтан оның болашағы жарқын, адал өмірі болатын-
дығын баса айтып, жастайынан еңбексіз өскен балалар еркін болатындығын мазақ етеді. Ы.Алтын-
сарин өз әңгімелерінде еңбек процесі адамның санасы мен психологиясының қалыптасуында ерекше 
орын алатындығын түсінді. 

Жеке тұлғаны қалыптастыруда «Ыбырай Алтынсарин шығармашылығының құндылығы» тақы-
рыбында курстық жұмыста анықталған мәселелер [6]: 
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Біріншіден, әр халықтың өмірі мен әдет-ғұрып туралы ақпараттандыру принципіне сүйене оты-
рып, адамды өзі өмір сүрген қоғамға байланысты халықаралық қатынастарға бейімдеу. 

Екіншіден, ол адамға адалдықты, еңбексүйгіштікті, еңбексүйгіштікті, табандылықты үйрету жә-
не бойына жақсы адамгершілік қасиеттерді сіңіру арқылы олар адамның мінез-құлқын өз бетінше 
игере алады деп сенді. 

Үшіншіден, ол жастарға, әсіресе мектеп оқушыларына түсінікті болатын оқиғаларды айтып, 
баланың ішкі түйсігін жүйелі түрде қалыптастыруға тырысты. 

Бір сөзбен айтқанда, Ы.Алтынсариннің өз халқын өнерді зерттеп, машықтануға, надандық пен 
зұлымдыққа қарсы тұруға, қоғамдық өмірдегі теңсіздікті ашуға, өмір шындығын көрсетуге, жастарды 
ізгілік пен адамгершілікке тәрбиелеуге шақыруы – бұлар қазіргі қазақ прозасы мен балалар әде-
биетінің халықтық аспектілері. алғашқы құрылтайшысы болды. Сондықтан Ыбырай Алтынсарин біздің 
жазба әдебиетімізге лайықты тұлға [7]. 
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пәнінің мүғалімі. 
 

Мақалада ұлы ағартушы-педагог Ы.Алтынсариннің болмысы сөз болады. Ыбырай бойына 
тән қасиеттер оның замандастарының естеліктері, сондай-ақ ұлы ұстаз мұрасын зерттеушілер-
дің еңбектеріндегі нақты суреттеулер арқылы ашылады. Ыбырай өз бойындағы ізгі қасиеттерін 
халыққа қызмет етуге арнады.  

Тірек сөздер: ағартушы-педагог, адамгершілік, болмыс,ізгі қасиеттер, қарапайым, ақыл-ой. 
 

1864 жылы 13 наурызда Ы.Алтынсарин ұстазы әрі досы Н.И. Ильминскийге: «Менің үнемі 
ұмтылған тілегім – қалай да пайдалы адам болып шығу еді. Ал қазір осыған қолым жетіп отырғанын 
ойласам, көңілім толық жұбаныш табады» деп жазады. Иә, Торғайда алғаш қазақ мектебінің ашылып, 
көңіл түпкіріндегі ізгі ниетінің жүзеге асқанына мерейі асып, зор қуанышқа бөленген жас жігіт Ыбы-
райды ұлт мүддесі жолында әлі де талай игі істер күтіп тұрған еді...  

Ізгі ниеттің оянуына адам санасындағы сәулелі ойлар себепші болады, олардың жүзеге асуы 
жолында тынымсыз қарекет, еңбек, табандылық шешуші рөл атқарады деп санаймыз. Олай деуге 
себеп: ұлы ағартушы-педагог тындырған қыруар еңбек, риясыз қызмет ұлы тұлғаның ізгі ниетінен 
бастау алып, тамырын тереңге жайғанын мойындауымыз. Ал ізгі ниеттің оянуына, жоғарыда айтып 
өткеніміздей, адамгершілік қасиеттер, игі мақсат, міндеттер, ең бастысы адам баласына қызмет ету 
мұраты түрткі болмақ. Сөз басын осылайша өрбітудегі мақсатымыз- оқырман қауымға Ы.Алтынсарин-
нің адами болмысын ашып көрсету.  

Қазіргі кезеңнің көрнекті ыбырайтанушысы, ҚМПУ профессоры Серікбай Оспанұлы «Сөнбес шы-
рақ» кітабында ұлы тұлғаға тән қасиеттерді барынша толық баяндап, замандастарының, шәкірттерінің, 
зерттеушілердің сөздерімен нанымды дәйектеп, жан-жақты ашып берген. Әсіресе, Ыбырайдың көзін 
көрген, қызмет барысында онымен бірнеше мәрте кездесіп, жақын таныған замандастарының естелікте-
рінен дәйектер келтіруі оқырманды елітері хақ. Мәселен, ол РСФСР-дің педагогика тарихы мен теория-
сы институтының аға ғылыми қызметкері болған, Ы.Алтынсарин туралы естелік қалдырған А.Ф.Эфиров-
тің: «Ол (Алтынсарин) нұрлы ақыл, жылы жүрек, көп қырлы дарын иесі болды. Балғын шағынан бастап-
ақ бар күш-жігерін, қажыр-қайратын туған халқына қызмет етуге арнады» деген сөздерін келтіріп, 
Ыбырай өз бойындағы ізгі қасиеттерін ұлтына қызмет етуге арнағанын аңғартады. [1, 14 бет] 
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Оларды оқи отырып, Ыбырай бабамыздың дараланып, адам сенгісіз кең ауқымды қызмет 
атқаруының бір ұшы оның осы адамгершілік қырының қалыңдығында жатқандығында болар деп топ-
шылаймыз және бұл ойымыздың дұрыстығын да теріске шығара алмаймыз. Алтынсарин мұрасын, 
оны зерттеушілердің жазғандарын зерделей отырып, адам баласының бойындағы ізгі қасиеттердің 
молдығы оның қолға алған ісін де ілгерілетіп, алға бастыра беретініне көз жеткізу қиын емес секілді. 
Ақыл-оймен реттеліп отыратын адами қасиеттер адамзатқа қызмет етуге бағытталып, өзіне де, 
өзгелерге де пайдасын тигізе беретіні тәжірибеде дәлелденген. 

Ыбырай бабамыздың болмысын тани түсу үшін, біз де өзімізше ізденіп, кейіпкерімізді кейіптей-
тін тың ақпарат табуды көздедік. Академик, белгілі әдебиеттанушы Қажым Жұмалиев кезінде ұлы 
ағартушы туралы ізденіп, кандидаттық диссертация қорғаған екен. Аталмыш ғалымның: «Ыбырай 
Алтынсариннің өз халқын оқуға, өнерге үндеуі, надандыққа, зұлымдыққа қарсы шығуы, сол кездегі 
әлеумет өміріндегі теңсіздіктің бетін ашып, өмір шындығын көрсетуі, жастарды жақсылыққа, адамгер-
шілікке тәрбиелеуі оның шығармашылығының халықтық жағы десек, өзі қазақтың ержеткен проза жан-
рының және балалар әдебиетінің ең алғашқы негізін салушы болды» деген бір ауыз сөзінен Ыбы-
райдың адамзат баласының игілігі үшін қызмет еткен арда тұлға екеніне тағы бір мәрте көз жеткізесің. 
Адамзатқа қызмет етудің бастауы адам бойындағы ақыл-ойдың озықтығы мен ізгі қасиеттердердің 
молдығында екеніне иланасың [2, 251 бет] 

Тұла бойы тұнған өнеге дерлік Ыбырай бабамыз тек өз шығармалары арқылы ғана емес, жеке 
басына тән қасиеттерімен де кім-кімді болсын баурап алады. Тау тұлғаны қай заманда да аласартпай, 
керісінше, асқақтатып тұрған оның өзіндік болмысындағы кішіпейілділік, қарапайымдылық, сыпайылық 
дер едік. Халық үшін, дүйім ел үшін адам нанғысыз қыруар істі бір өзі атқара жүрсе де, бір қалыптан 
ауытқымай, ешкімге міндетсімей, жасы үлкенге де, кішіге де, лауазымы жоғарыға да, қарапайым жан-
дарға да бірдей қарап, адами қарым-қатынастың зор үлгісін көрсетіп кетті бабамыз. Сөзіміз дәйекті 
болуы үшін, алдымен Ыбыраймен етене араласқан замандастарының естеліктеріне үңіліп көрейік. 
Адамгершілік тек жеке адамдармен, әріптестермен қарым-қатынаста ғана емес, өмірдің сан түрлі 
жолдарында да айқындала түседі. 

Ұлы педагогтің жаны таза, көңілі дархан, жаны жомарт адам болғанын айғақтайтын куәгерлер 
сөздерін келтірелік. Әріптесі Ф.Д. Соколов инспектор Алтынсарин туралы: «Алдына қай кезде қандай 
жұмыспен барсаң да, ол кісі шынайы тілектес болып, ақыл-кеңесін не көмегін аямайтын. Қазақ халқы 
оны аса құрмет тұтатын... Оның есігі жұрттың бәріне әрдайым ашық тұратын, қиыншылық кезеңдегі 
ақыл-кеңесін былай қойғанда, ол жоқшылыққа ұшыраған қазақтарға қарызға ақша беретін, ол үшін 
кейін өсім талап етпейтін, көп жағдайда қарызын да қайтарып алмайтын. Орыс қоныстанушылары да 
оны мейірімді әрі адал адам деп білетін» деп жазса, ұлы ұстаздың шәкірті әрі ізбасары Ғабдолғали 
Балғынбаев тәлімгері турасында: «...ол қашанда кішіпейілділік, қарапайымдылық танытатын, оған 
жұрт әртүрлі тілек-өтініштермен ағылып келіп жататын. Ыбырай өтініш білдірушілермен жылы сөй-
лесіп, мүмкін болғанынша арыздарын орындауға ұмтылатын» деп, оның парасаттылығын, адамдар-
мен жылы қарым-қатынасын ашып көрсетеді. Әріптесі А.А. Мозохин басшысының мұғалімдерге шы-
найы жанашырлық танытып, қамқоршы бола білгендігін мына бір сөздерімен аңғартады: «Инспекто-
рымыз небәрі 18 күннің ішінде мебель, оқулықтар, көрнекіліктер, – не керек, бастауыш мектепке қа-
жетті дүниенің бәрін әкеліп үлгерді. Мені де ұмыт қалдырған жоқ: кереует, матрас, жастық, ыдыс-аяқ 
және т.б. ұсақ-түйек заттарды жеткізіп кетті». 

Ыбырай жүрегінің жылылығы, жанының нәзіктігі, мейірімінің молдығы оның хаттарынан да 
айқын аңғарылады. Хат иесінің сөз қолданысы, адам сезіміне қозғау салып, жүрегін елжіретеді. Ол өз 
хаттарын «Аса қайырымды», «Аса мархабатты», «Ұлы мәртебелі, мархабатты досым», «Шапағатты 
төрем» сөздерімен бастап, «Сізді аса қадірлейтін және Сізге шын берілген Ы.Алтынсарин», «Сізді аса 
қадірлейтін», «Шын жүрегімен сыйлайтын», «Сіздің адал қызметшіңіз» секілді жылы сөздермен аяқтап 
отырған. Неткен сыпайылық, жоғары мәдениеттілік десеңізші! [3, 43 бет] 

Адамның адамшылығы қиын-қыстау кезеңде айқын аңғарылады. Өмір болған соң, ауырталық 
та салмағын салып, қоғамның әлжуаз бөлігін тығырыққа тірейтін күндер туады.Осындайда кімнің кім 
екенін халық танып, біліп жатады. Сонау 1879-1880 жылдары Торғайды аштық пен жұт жайлағаны 
кейбір дереккөздерден мәлім. Мұндай қасіретке жаны күйзелген Алтынсарин «Оренбургский листок» 
газетіне бірнеше мәрте мақала жариялатқан көрінеді. Ол өзі бас болып, Торғай облысы басшылары-
ның мұндай қиыншылықтан ада Қостанайдан азық-түлік жеткізулерін өтініп, көмек берулерін сұраған. 
Тіпті көктем шыға уезд бастығы Яковлевпен бірлесіп, кірпіштен орыс-қазақ училищесінің ғимаратын 
тұрғызуға жергілікті тұрғындарды жұмылдырған, сөйтіп, олардың азын-аулақ қаражат табуына, азық-
түлік сатып алуларына септесін болған. Сондай-ақ кейін Ыбырайдың бастамасымен Торғай өзенінен 
балық аулау ұйымдастырылады, халықтың әл-ауқаты түзеле бастайды. Бұл жөнінде ыбырайтанушы 
ғалым Ә.Дербісәлиннің: «Қазақ қоғамына үлкен дерт, ауыр қасірет әкелген осы бір қиын-қыстау жыл-
дарда Ыбырай қазақ халқының ең жанашыр қамқоры болды» деп жазғаны бар.  

Ы.Алтынсариннің туған халқына деген қамқорлығы, қайырымдылық әрекеті, ұлт мүддесін көк-
сегені ақтық демі таусылғанша толастаған емес. Ол өзі дүниеден өтер шағында әулетіне тиесілі 500 
десятина жерді Қостанайда ашылмақшы ауылшаруашылық мектебіне табыстайды, бұл – оның 
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халыққа жанашырлығын, ұлт мүддесіне адалдығын айқын көрсетіп тұр емес пе?!  
Болмысы бөлек Ыбырай бабамыздың тұлғасы жайындағы аз-кем сөзімізді оның шәкірттерінің: 

«Алтынсариннің ісінен бүкіл халықтың сипатын, оның рухы мен ақылын, адамгершілігі мен мінез-құл-
қын, тұтас алғанда, оның барлық бейнесін көреміз» деген сөздерімен түйіндегіміз келеді. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН –ТҰҢҒЫШ ҚАЗАҚ АҒАРТУШЫСЫ 
 

Сыздыкова С. А. – қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, Мемлекеттік тілде оқытатын 
дарынды балаларға арналған «Зерде» мамандандырылған жалпы білім беру мектебі, Павлодар 
облысы, Екібастұз қаласы. 

 
Бұл мақалада қазақ халқының мәдени, экономикалық жағынан дамуы жолында күресуші 

көшбасшы, тұңғыш қазақ педагогы, қоғам қайраткері Ы.Алтынсариннің қазақтың ең алғашқы мә-
дениетті мектебін жасаушы, оқытушылықты аса шебер, өнерлі түрде қалыптастырушы тұлға 
екені айтылады. 

Кілт сөздер: педагог, ағартушы, мектеп, қазақ, көшбасшы, ұстаз, балалар әдебиеті, оқу, 
мәдениет, жастар. 
 

Балаға жастай дұрыс тәрбие беру – бүкіл дүниежүзіндегі педагог ғалымдардың ескі заман-
дардан бері үлкен көңіл аударып, айрықша көтерген мәселелердің бірі десек, ХІХ ғасырдың екінші 
жартысында қазақ даласынан оларға үн қосушы тұңғыш қазақ педагогы Ыбырай Алтынсарин деп 
толық айта аламыз. 

Қазақ халқының ұлттық мектебінің қалыптасуында, мәдени өркендеуінде өшпестей із қал-
дырып, тарих төрінен орын алған ардақты тұлғалардың бірі – Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 
жыл толуы ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығына дәлме-дәл келіп отыр. 

Белгілі академик-ғалым, әдебиет зерттеушісі Қажым Жұмалиев былай дейді: «Ыбырай Алтын-
сариннің өз халқын оқуға, өнерге үндеуі, надандыққа, зұлымдыққа қарсы шығуы, сол кездегі әлеумет 
өміріндегі теңсіздіктің бетін ашып, өмір шындығын көрсетуі, жастарды жақсылыққа, адамгершілікке 
тәрбиелеуі оның шығармашылығының халықтық жағы десек,өзі қазақтың қазіргі ержеткен проза 
жанрының және балалар әдебиетінің ең алғашқы негізін салушы болды» [ 1,4-бет]. 

Халық арасында «Ұстаздардың ұстазы» деген құрметті атаққа ие болған Ұлы тұлға Ыбырай 
Алтынсарин өз заманында екі түрлі ірі мәселені алдына мақсат етіп қойған: біріншісі – мектеп ашу, 
бала оқыту, жалпы халықты ағарту жұмысы болса, екіншісі – халықтың ой-санасын жаңалыққа қарай 
бейімдеу жолындағы тәрбиелік істері.Өзінің алғашқы қадамында-ақ ол мектептің рөлін бірінші орынға 
қойғанын көре аламыз. Оған филология ғылымдарының докторы, профессор, академик, әдебиет 
зерттеушісі Қажым Жұмалиевтің зерттеу еңбегінде келтірілген мәлімет айқын дәлел. 1871 жылы 
31тамызда Н.И.Ильминскийге жазған хатында: «Қазақтардың білімге қол жеткізетін ең басты құралы –
мектеп. Бірақ даладағы мектептер шашылыңқы, сондықтан әлі де пайда бола алмай отыр, әйтсе де 
олардың үміт күтері – мектеп, тек қана мектеп және қазақ халқының болашағы да мектептермен 
байланысты» – деді. [1,4.]. 

Ағартушы-ұстаз Ыбырай Алтынсариннің білім беру жолындағы алғашқы қадамдарының бірі – 
1879 жылы қазақ балалары үшін мектептер ашуды қолға алуы, ал екіншісі – орыс-қазақ мектептері 
үшін арнаулы оқу құралдарын қажет деп санауы.  

Ең алдымен, ол облыс, уез орталықтарында училищелер ашуға шешім қабылдады. Содан 
кейін Елек, Қостанай, Торғай, Ырғыз уездерінде бір-бірден екі сыныптық орыс-қазақ мектептерін 
ашты. Бұдан кейін болыстық бастауыш мектептер ашу ісін қолға алды. Ыбырай Алтынсариннің ұсы-
нысымен 1888 жылы 10 сәуірде Орск қаласында қазақ бастауыш мектептеріне мұғалімдер даярлай-
тын мектеп ашылды. Оған Торғай, Ырғыз қалаларындағы орыс-қазақ училищелерін жақсы бітірген 
жастар алынды. Ы.Алтынсарин қазақ жастары арасынан экономика саласына мамандар әзірлеу ісіне 
мән беріп, қолөнер, ауылшаруашылығы училищелерін ашуға көп күш жұмсады. Торғай қолөнер 
училищесін ұйымдастырды.Ырғызда қазақ қыздары үшін жанында интернаты бар мектеп ашылды[4]. 
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Ағартушы Ыбырай Алтынсариннің қазақ балаларының таным-түсінігіне лайықтап жазған оқу-
әдістемелік құралдары таптырмас еңбектер болғаны айқын. Солардың ішінде 1879 жылы жарық көр-
ген «Қазақ хрестоматиясы» оқулығы мен дидактикалық оқу мәселесі жөнінде «Қазақтарға орыс тілін 
үйретудің бастауыш құралы» атты еңбегін ерекше атап кетуге болады. Бұл кітаптар қазақ балаларын 
кириллица негізінде оқытуға арналған тұңғыш оқу құралдар болғаны сөзсіз.Ағартушы-ұстаз өзінің 
«Қазақ хрестоматиясы» құралын жазып шыққан кезде былай деген: «Тұңғыш рет шыққалы отырған 
еңбек болғандықтан бұл хрестоматияның кейбір кемшіліктері болуы да мүмкін, бірақ сонда да бұл 
кітап ізсіз қалмас, тұңғыш оқу кітабы ретінде, көздеген мақсатына жетер деген үміттемін...» [2,28-бет]. 

Ағартушы балаларды оқу-білімгешақырып, хрестоматиясына енгізген шығармаларымен еңбек-
ті сүюге, өнерге ұмтылуға, Отанын, елін, жерін сүюге, талаптылық, адамгершілік, қайырымдылық, жи-
нақылық сияқты басқа да жақсы мінез-құлыққа тәрбиелеуді көздейді. Жалқаулық пен надандық секілді 
жаман қасиеттерді сынай отырып, балалардың осылардан аулақ болуына жол көрсетеді.Негізі Ыбы-
райдың хрестоматияға енгізген шығармаларының барлығы дерлік оқырманын адамгершілікке, еңбек-
сүйгіштікке, әділдікке, жақсылыққа шақырып тұрады. Мысалы автор өзінің «Бақша ағаштары» әңгіме-
сінде тәрбиенің не екенін қарапайым ағаштармен-ақ сипаттап береді. «Мынау ағаш неліктен тіп-тік, 
ана біреуі неге қисық біткен?» – деп сұраған баласына атасының «Ата-анаңның тілін алсаң, ана ағаш-
тай түзу болып өсерсің. Бағусыз кетсең де сен де мына қисық ағаштай бағусыз боласың. Мынау ағаш 
бағусыз өз қалпымен өскен. Бағып-қағуда көп мағына барында шек жоқ, шырағым, бұдан сен өзің де 
ғибрат алсаң болады, сен – жас ағашсың, саған көп күтім керек. Мен сенің қате жеріңді түзеп, пайдалы 
іске үйретсем, менің айтқанымды ұғып, орнына келтірсең, жақсы, түзу кісі болып, өсерсің. Бағусыз кет-
сең, сен де мына қисық біткен ағаштай қисық өсерсің» – деп берген жауабы – ғажап салыстыру. Бұл 
әңгіменің ата-аналар үшін де, оқушылар үшін де тәрбиелік мәні өте зор. Есейіп кеткен соң қисығын 
түзеу қиынға соғады. Ыбырайдың бұл әңгімесі мектеп балаларын тәрбиелеуде қазір де басшылыққа 
алатын басты ұстаным болып саналады. Ендігі «Асыл шөп» деген әңгімесінде Зылиха мен Бәтима 
дейтін екі кішкене қыздың оқиғасын өрбіте отырып, «сабыр түбі – сары алтын» екенін әңгімелейді. Ал 
«Бір уыс мақта» әңгімесіне келер болсақ, баланы ерте жастан еңбекке бейімдеу дағдылары сөз 
болады. Табиғатты қорғауға байланысты жазылған «Таза бұлақ», «Өрмекші», «Құмырсқа мен қарлы-
ғаш» әңгімелері балаларға қоршаған ортаның тазалығын сақтау мақсатындағы «обал-сауап» ұғымы-
ның мәнін түсіндіріп, экологиялық түсініктерін қалыптастырады [2,32]. 

Бұлар – мәңгілік өміршең еңбектер. Себебі, ұлы ұстаздың осы шығармалары қазіргі заманның 
балаларын тәрбиелейтін нағыз құралы деп атай кетуге болады. Ол оқыту әдістерін жаңа бағытта құ-
рып, оқуға деген баланың ынтасы мен қызығушылығын арттыруды көздеген. Оқуды ана тілінде жүргі-
зіп, қазақ балаларының сауат ашып, білім нәрімен сусындауына өз үлесін қосқан. Оқу, оқыту мәселе-
сіне әркім әр түрлі қараған сол уақытта халыққа бала оқытудың пайдасын түсіндіруге көп күш салады. 
Оның басты мақсаты сол кезде ашылған мектептерде балаларға қазақ тілінде сабақ беріп, пән негіз-
дерінен білім беру болады. 

Ол жаңашыл ағартушы, үлкен жүректі ұстаз ғана емес, інжу-маржан жырлары мен әңгімелерін 
ұрпақ тәрбиесіне жарата білген дарынды ақын әрі жазушы болды.Ұлттық өркениетке бастайтын тек 
білім екенін терең сезіне білген дала ұстазы қазақтың кең байтақ жерінде алғаш қоңырау соғып, жас 
ұрпақты оқыту ұранын көтере білді.Жасөспірімдерді «Кел, балалар, оқылық! Оқығанды көңілге ықы-
ласпен тоқылық» – деп жаппай оқуға, білім алуға шақырды. 

«Өнер-білім бар жұрттар, тастан сарай салғызды» – деп өнер-білім, техниканы меңгеруге ша-
қыруы, «Оқысаңыз, балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар» – деп 
оқу-білімнің пайдасы, оның өмір үшін, болашақ үшін қажет екенін талдап көрсетуі бұл күнде ұстаз 
арманының толық орындалғанын айқындай түскендей. 

Ыбырай Алтынсарин қазақ жастарын оқуға үндеумен қатар, адамгершілікке, махаббат-достық-
қа, еңбекке, жігерлілікке, халқын сүюге, қысқасын айтқанда, «адам» деген ардақты есімді ақтай ала-
тын кісі болып шығуға үндеді және жастарға бала кезінен дұрыс тәрбие бергенде ғана бұл міндеттерді 
іске асыруға болатындығын жақсы ұғынды. Сондықтан ол өзінің оқытушылық, ақындық, жазушылық , 
аудармашылық жұмыстарын осы мақсатқа бағындырды [1,6-бет]. 

Табиғат көріністерін жеке алып, нақты суреттеу Ыбырайдың лирикалық өлеңдерінен баста-
лады. Ақын өзінің «Жаз», «Өзен» атты өлеңдерінде жыл мезгілдерін, табиғат көріністерін аса шебер-
лікпен сипаттап, жастарды табиғатты сүюге, туған жердің қадірін сезінуге, адамгершілікке шақырады: 

...Көңілің суын ішсең ашылады, 
Денеңде бар дертіңді қашырады. 
Өксіген оттай жанып жануарлар, 
Өзеннен рақат тауып басылады.  
Қынарда тілсіз тұрған тоғайлары 
Шуылдап желмен бірге бас ұрады...[3,8-бет]. 
Ы.Алтынсариннің педагогикалық қызметңіндегі тағы бір ерекше тоқталатын мәселе – оның 

қазақ қыздарына білім беру ісін қолға алуы. Мәселенің аса маңыздылығын, өзектілігін түсінген ол көп 
әрекет жасайды, бірақ патша өкіметі тарапынан үнемі кедергілерге ұшырап отырған. Дегенмен бұл 
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арманы да жүзеге асады. 1887 жылы қазақ қыздары үшін Ырғызда тұңғыш мектеп-интернат ашқызып, 
қыз балалардың да оқып, білім алуына жағдай жасайды. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бастап Қазақстанда математикалық білім беру ісі жаңа маз-
мұн мен мағына тауып, жаңа бір арнамен дами бастайды. Бұл жалпы , Ресейде болған саяси эконо-
микалық және мәдени өзгерістерге байланысты туған жағдай еді. Жер-жерде мектептердің ашылуы 
өзімен бірге қазақ даласына орыстың алдыңғы қатарлы ағартушылық-демократиялық және педагоги-
калық идеяларын ала келді.Бұл өз кезегінде қазақ халқының ағартушы қайраткерлері Шоқан Уәлиха-
новтың, Ыбырай Алтынсариннің және Абай Құнанбаевтың батыстың озық ғылым-білімін игеруге үнде-
ген педагогикалық көзқарастарының қалыптасуына игі әсерін тигізді. Қазақ ағартушыларының педа-
гогикалық көзқарастары Қазақстан жерінде әдістемелік-математикалық ой-пікірлердің де өріс алуына 
үлгі және негіз болды. 

Қазақ халқының ұлы педагогы Ыбырай Алтынсарин – математиканы оқыту жөнінде де келелі 
пікірлер айтқан адам. Ақты математикадан оқу құралын немесе әдістемелік-математикалық еңбек жа-
зып қалдырмағанымен, оның жазбаларынан, хаттарынан, есептерінен және т.б. шығармаларынан ма-
тематиканы оқытудың кейбір дербес мәселелеріне қатысты айтылған ой-пікірлері кездесіп қалып оты-
рады. Бастауыш математиканың көптеген терминдері ең алғаш қазақ тіліне Ы.Алтынсариннің еңбек-
тері арқылы енді. Ағартушы ғалым Торғай облысы мектептерінің инспекторы болып қызметке кіріскен 
1879 жылдан бастап-ақ орыс-қазақ мектептерінде берілуге тиісті математикалық білім мазмұнын 
кеңейте түсуге айтарлықтай көңіл бөлген.Мәселен, ол 1879 жылы В.В. Катаринскийге жазған хатында 
былай дейді: «Менің қазақ балаларын оқыту жөніндегіжоспарым мынадай: 1-класс. Текшелер мен 
шоттар арқылы арифметикалық есептеулер жүргізу; 2-класс.Бөлшекке дейінгі арифметика». Ал бұған 
дейінгі 1874 жылы ашылған Торғайдағы екі сыныптық орыс-қазақ мектебінде математика арифметика-
ның төрт амалы көлемінде ғана оқытылған болатын.Математиканы оқыту жөніндегі өзінің жоғарыдағы 
жоспарын жүзеге асырғандығы Ыбырай Алтынсариннің 1882 жылғы Торғай облысындағы оқу жұмысы-
ның жайы туралы есебінен де аңғарылады. Мұнда ол: «Торғай, Троицк және Ырғыз училищелерінің 
ересек оқушыларына қазірдің өзінде география, сызу, тарих және бөлшекке дейінгі арифметика (бөл-
шектерді қоса алғанда) оқытылады» – деп хабарлайды. Ы.Алтынсарин орыс-қазақ мектептері үшін 
математика оқулықтарын таңдап алуға зор маңызберіп, сол кездегі орыс бастауыш мектебінде қолда-
нылыпжүрген оқу құралдарының ең жақсыларын енгізуге тырысты.Мысалы, өзі инспектор болып кел-
генге дейінгі қолданылған Левеннің арифметикасының орнына украин педагогы Т.Лубенецтің оқулы-
ғын ұсынды [1,14-бет]. 

Ұлы ағартушы есеп шығару мәселелеріне де үлкен мән берген,есептің мазмұны балаға таныс 
оқиғалардан алынғаны дұрыс деп есептеген.Сондай-ақ ол есептер шығаруды оқып-үйрету қарапайым-
нан күрделіге, оңайдан қиынға көшу принципіне негізделуі керектігін ерекше қадап айтады. Ағартушы-
ның қазақ тіліндегі математика терминдерін қалыптастыруға қосқан үлесі де – ерекше көңіл аударар-
лық мәселе. Ол бірінші болып миллионға дейінгі сан есімдердің қазақша-орысша сөздігін жасаған. 
Оның еңбектерінде арифметика, минут, шақырым, пұт, аршын, т.б терминдер көптеп кездеседі. Бас-
тауыш математиканың көптеген терминдері ең алғаш қазақ тіліне Ы.Алтынсариннің еңбектері арқылы 
енген. 

Ыбырай Алтынсарин жазба әдебиетіміз тарихында балалар әдебиетінің негізін салушы дара 
тұлға болды. Оның шығармаларының құндылығы – бесіктен бел асқарға дейінгі өміршеңдігінде. Сол 
себепті де өткен ғасыр қойнауындағы Ыбырай Алтынсарин мұраларын бүгінгі күннің таптырмас қазы-
насы қазақ тәлім-тәрбие бастауының алтын діңгегі деп білеміз. 
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«Ыбырай Алтынсарин және оның ағартушылық мұрасы» мақаласында Ыбырайдың филосо-
фиялық-педагогикалық мұрасының білім беруді дамытудағы рөлі қарастырылады. Ыбырай Алтын-
сарин еліміздің білім саласына улкен улес қосқан, алғашқы көрнекті ағартушы-педагогтардың бірі 
болды. 
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«Ыбырай Алтынсарин – Қазақстан халық ағарту ісінің тұңғыш елшісі» 
Н.А.Назарбаев 

 

Еліміздің тәуелсіздігіне қол жеткізгеннен кейін, біздің халқымыздың өз Отанына, тарихына, тілі-
не, мәдениетіне, кұндылықтарын білуге деген қызығушылығы арта түсті. Әр адамның қалауы бар өзінің 
ата-бабасын білуге, ауыл мен қаласының тарихын білуге, туып-өскен жерін бір сөзбен айтканда Отан та-
рихын білуге деген. Бүгінгі таңда бүкіл әлем Қазақстан деп аталатын өлке біздің өлке екенін мойын-
дайды, Отан бұл тек Шығыс қана емес, сонымен қоса әлемдік бесіктің өркениеті. Бұл ежелгі және қа-
сиетті жер ойшылдар мен саясаткерлерді, ғалымдар мен қолбасшыларды өсірді. Осындай ұлы ойшыл-
дардың бірі, ағартушы, ақын, жазушы және, әрине, ұлы және дарынды педагог Ыбырай Алтынсарин.  

Ыбырай Алтынсариннің шығармашылығы қазіргі таңда қаншалықты маңызды екенін түсінемін, 
өйткені оның барлық шығармалары, өлеңдері жас ұрпаққа білімге, еңбек адамдарына деген сүйіспен-
шілік пен құрмет тек еңбек, еңбекқорлық, шыдамдылық, мәдениет адамды тәрбиелей алады оң 
қасиеттер екендігі баяндалады. 

Ыбырай Алтынсариннің өлең жолдары оқушыларға көмектеседі, сабаққа эмоционалды түрде 
бейімделу, білімге деген қызығушылықты оятады, сонымен қатар зерттелетін пәнге қызығушылық 
оянады: 

"Кел, балалар, оқылық 
Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. 
Оқысаңыз, балалар, шамнан шырақ жағылар. 
Тілегеннің алдынан іздемей-ақ табылар. [1, 3-4 б.] 
Ыбырай Алтынсариннің мұрасы ел үшін қуатты ынталандыру қазақ әдебиеті мен әдеби тілінің 

одан әрі дамуы болып табылады. Ол ашқан мектептерден өздерінің алғашқы білімін қазақ зиялыла-
рының өкілдері алды. Бұл Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мұхамеджан Сералин. Ыбырайдың 
күш-жігерінің арқасында қазақ даласында білім алған. Сол жылдардағы қазақ және орыс баспасөзі 
тамаша әдеби қазақ тілінде жазылғани хрестоматияны атап өтті. Ол мектептерге арналған кітап бол-
сада, ересектерде қуана қабылады себебі, бірінші кезекте онда қазақ халқының өзекті мәселелері 
қозғалған болатын. Сондықтан "Қырғыз хрестоматиясы" тағы бірнеше рет жарық көрді. Алтынсарин 
бүкіл өмірін халқына қызмет етуге арнады. Өз халқына пайдалы және қажет болуы үшін бір орында 
тұрмай үнемі өзінің білімін шындап жұмыс жасауды алдымен өзінен бастап отырды. Өйткені, үнемі 
жұмыс істеу, өздігінен білім алу арқылы ғана сіз қажетті биіктерге қол жеткізе аласыз және қоғамға 
пайдалы бола аласыз. Ұстаздың тек қана осыдай қасиеттері еліміздің білімінің дамуы үшін үлкен үлес 
қоса алады.  

Ыбырай Алтынсарин білім берудің даму тарихында оң рөл атқарды, заманауи кезеңде де олар 
өз маңызын жоғалтпайды. Оның ілімдері көптеген педагогикалық проблемалар көрініс тапқан, оқыту-
да, тәжірибе мен байқауда жалпы педагогикалық, дидактикалық және әдістемелік көріністердің маңыз-
ды ұғымдары енгізілген тұтас және ерекше педагогикалық жүйені білдіреді. Өзінің ағартушылық-педа-
гогикалық қызметінде Ыбырай Алтынсарин тұлғаның адамгершілік негіздерін тәрбиелеуге көп көңіл 
бөледі. Қазіргі заманда білім берудің, қоғам мен мемлекеттің маңызды мақсаты – Қазақстанның адам-
гершілігі жоғары, жауапты, шығармашыл, бастамашыл, құзыретті азаматын тәрбиелеу, оның қалыпта-
суы мен дамуына әлеуметтік-педагогикалық қолдау көрсету болып табылады. Адамды, оның жағдай-
ын және ішкі өмір сапасын айналып өтіп, заманауи инновациялық экономика құру мүмкін емес. Қоғам-
ның даму қарқыны мен сипаты адамның азаматтық ұстанымына, өмірлік басымдықтарына, адамгер-
шілік нанымдарына, моральдық нормалар мен рухани құндылықтарға тікелей байланысты. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев "Қазақстан-2050 "Стратегия-
сы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" атты Қазақстан халқына Жолдауында" дамыған 
бәсекеге қабілетті мемлекет болу үшін біз жоғары білімді ұлт болуымыз керек "деп атап өтті [2, 28б.].  
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Ыбырай Алтынсарин – педагог-ағартушы, жазушы, фольклоршы, этнограф. Алтынсариннің 
бастамасымен ана тілінде оқытатын мектептер ашылды. Қазақ балаларына арналған «Ана тілі және 
орыс тілі» оқулықтарының авторы, "ағартушы-прогрессивті қоғам қайраткері, озық идеялар мен білімді 
таратушы". Ыбырай Алтынсариннің көпқырлы шығармашылығында адамгершілікке тәрбиелеу мәсе-
лелері жетекші орын алады. 

Әлемге әйгілі ғалым, Нобель сыйлығының лауреаты Альберт Эйнштейн: «Адам күш-жігерінің 
ішіндегі ең маңыздысы – адамгершілікке ұмтылу. Біздің ішкі тұрақтылығымыз және өміріміздің өзі оған 
байланысты. Тек біздің әрекеттеріміздегі мораль біздің өміріміздің сұлулығы мен қадір-қасиетін бере-
ді. Оны жанды күшке айналдыру және оның маңыздылығын нақты түсінуге көмектесу – білім берудің 
басты міндеті", – деп атап өтті. Осы аталған гуманистік және ағартушылық идеялар Ыбырайдың өлең-
дерде көрсетілген. Өлеңдерінде ол адам туралы және адам үшін ең маңызды моральдық шындық-
тарды жеткізеді. 

Ыбырай Алтынсарин адамның мақтану және арсыздық сияқты жағымсыз қасиеттерін әшкере-
лейді. "Қыпшақ Сейітқұл" әңгімесімен ол зорлық-зомбылық пен тонау арқылы алынған жақсылық бола-
шаққа кетпейді деген ойды баса айтады. Алтынсарин әңгімелерінің кейіпкерлері – байлықтың иелері, 
адамдарға жақсылық жасау арқылы ғана адамгершілік тұрғыдан асқақ, ізгілікті болады. Ғалым адам-
ның ең құнды қасиеттерінің бірі ретінде жомарттықты танытады. Ол қазақтардың ежелгі әдет-ғұрпын, 
адамдар өздерінің зардап шеккен тайпаларына шын жүректен және қайтарымсыз көмек көрсеткен 
кезде де жомарттыққа жатқызады. [3, 28-30 б.] 

Алтынсарин әлем әдебиетінің классиктері – Шекспир, Гете, Байрон, Пушкин, Гоголь, Лермон-
тов, Фирдоуси, Низами, Навои және т.б. шығармаларын өз бетінше зерттеп, ағартушылық идеялар-
мен шабыттанып, ауылдарға барып, халыққа зайырлы білімнің маңыздылығын түсіндіріп, қаражат бө-
луді насихаттады. Оған К.Д.Ушинский, Я.А.Коменский ұлы ұстаздардың идеялары жақын болды. 
Мысалы, Коменскийдің "ғимарат іргетастан салынуы керек" идеясы.  

Жергілікті көне наным-сенімдер мен отаршылдық билік өкілдері тыйған кедергілерді еңсере 
отырып, Ыбырай белсенді қызмет атқарып, далада қазақ балаларына арналған бірқатар мектептер 
ашты. Оның табандылығының арқасында осы мектептерде балалар ана тілінде әртүрлі пәндерді оқу-
мен қатар өз сауаттылықттарын да ашты. Ол көшпелі өмір аясында надандыққа, ырымшылдыққа, 
мектептердің жабылуына қарсы болды. "Мектептер – қазақтардың білім алуының басты бұлағы, – ... 
және әсіресе оларға деген үміт, оларда қазақ халқының болашағы бар" деп жазды Ыбырай Алтын-
сарин 1871 жылдың өзінде-ақ. [4, 41 б.] 

Ыбырай Алтынсарин ағарту идеясының дәйекті жақтаушысы болды. Ыбырай Алтынсарин 
зайырлы білім мен діндердің арасындағы аса зор айырмашылықты көрді.  

Ы. Алтынсарин жастарды шынайы байлық – білім екендігіне сендіруге тырысады. Зайырлы 
білім, оның терең сенімдері бойынша, барлық байлыққа қарағанда қымбат. 

Сенімсіздік, надандық пен білімнің болмауы адамды тағдырдың алдында дәрменсіз етеді деп 
санайды ол. Тек ғылым мен білімді игеруге ұмтылған адам ғана өз өмірі үшін тыныш бола алады. 
Ақын оқырмандарға қазақтарды өркениетті халықтар қатарына қосатын білім үшін күресу қажеттілігі 
туралы ойды шабыттандырады. 

Әй, достарым,жігіттерім, 
Болмасқаболушыболма! 
Қолыңнанкелсеқылқайыр, 
Кісіден алушы болма...  
Сондай-ақ ауылдағы әлеуметтік теңсіздікті ашып, байлардың сараңдығы мен қатыгездігін 

әшкерелейді. "Қыпшақ Сейітқұл", "Байдың ұлы мен кедейдің ұлы", "Өтіріктің зияны", "Надандық", "Киіз 
үй мен ағаш үй" және басқа да әңгімелерде қоғамдық өмірдің маңызды мәселелері қойылады: надан-
дықтың зияны, әлеуметтік теңсіздік, отырықшы өмір салтының артықшылығы, білім мен ғылымның 
пайдасы. Әңгімелерінде ол еңбекқорлықты дәріптейді, кез-келген өмірлік кедергілерді жеңе алатын 
нағыз адамды тәрбиелейтін еңбек екенін көрсетеді, ал бекершілік – жамандықтың тамыры. Ол өтірікші 
мен өсекшілерді айыптайды, көп сөйлейтін адам "ыңғайлы жағдайда жала жауып, сізді желімдей 
алады" деп сендіреді, жақсы адамның "бетінде жарық пайда болады" деп баса айтады. Ол өзінің шы-
ғармалары арқылы қазақ халқының тағдырына, болашақ өміріне көп алаңдайды. Ыбырай Алтынсарин 
бүгінде өз Отанының нағыз патриотының үлгісі болып табылады. 

Үшінші мыңжылдықтың басында, адамның тағдыры, оның істері мен мұраттары, жоғары адам-
гершіл тұлғаны тәрбиелеу жолдары туралы көптеген құндылықтар, идеялар мен көзқарастар жоғалған 
кезде, Ыбырай Алтынсарин өз шығармаларында көтерген проблемалар бүгінгі күні аса өзекті болып 
отыр. Алтынсариннің замандастары оны " жалпыадамзаттық адамгершіліктің таза ақиқатының жолсе-
рігі "деп атаған. Ыбырай Алтынсарин ұлы қазақ даласын жоғары мәдени құндылықтар әлеміне баулы-
ғандардың бірі болды. [5,13-17 б.] 

Қазақ ағартушылары халық дәстүрлерінің негізінде адамгершілік, дене және еңбек тәрбиесіне 
ерекше назар аударды. Зерттеушілер Қазақстандағы халық білімінің тарихымен байланысты көптеген 
мәселелер мен мәселелерді зерттеді. Ыбырай Алтынсариннің тарихи-педагогикалық еңбектері, Қазақ-
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стандағы халық білімі мен мектеп ісінің даму тарихымен байланысты мәселелерді әзірлеуге және 
қазақ халқының мәдениетін дамытуға, халықтық педагогикасы саласына арналған. Соңғы уақытта 
ұлттық педагогика мәселелері қазақ халқының салт-дәстүрлерімен, әдет-ғұрыптарымен, оның мәде-
ниетімен, тілдік проблемаларымен, адамгершілік-рухани құндылықтарымен байланысты практикалық 
міндеттерді шешу кезінде жиі ескеріле бастады. Бұл Қазақстан Республикасының Мемлекеттік еге-
мендік алуымен, біздің қоғамда өрістеп жатқан демократияландыру үдерістерімен байланысты және 
қоғамның өзінің де, оның жаңа әлеуметтік институттарының да тарихын ұғыну жөніндегі міндеттерді 
қояды.  

Өскелең ұрпақты патриотизм және интернационализм рухында тәрбиелеу процесінде педагог-
тер Қазақстанның тарихы, мәдениеті, ағартуы бойынша материалдарды адамгершілік сезімдерін қалып-
тастыруға көмектесетін, дара тұлға, Ыбырайдың асам құндылық бағдарларын әзірлейтін материалда-
рын жеткіліксіз пайдаланатынын атап өткен жөн. Ал жастарға қызмет қағидаттары мен қазіргі заманның 
өзекті проблемалары өткеннің прогрессивті, гуманистік идеяларында терең тарихи тамыры бар екенін 
көрсету маңызды. Бұл идеялардың таратылуында 19 ғасырдағы қазақ ағартушылары, қоғамдық білім 
берудің адамгершілік қағидаттары мен мұраттарын қорғаған ағартушылықтың дәйекті жақтаушылары 
үлкен рөл атқарды. Қорыта келе, Ыбырай Алтынсариннің отандық білімнің дамуына қосқан үлесі ұшаң-
теңіз, ел тарихындағы орны айрықша, дегенмен түбегейлі зерттелмей, бағаланбай келеді деп ойлай-
мын. Ұлттың ұлы ұстазы атанған адамды қалай ұлықтаса да, артық етпейді. [6,8-11 б.] 

Ұлы қазақ ағартушысы Ыбырай Алтысариннің отандық білім туралы идеяларын қорытындылай 
келе, қазіргі білім беруде өзектілігін жоғалтпаған келесі идеяларды белгілеуге болады: халыққа, жал-
пыға бірдей білім беру идеясы, демократиялық білім беру жүйесін құру, өскелең ұрпақты тәрбиелеудің 
тұтас тұжырымдамасын жасау, ағарту және білім беру мақсаттарын анықтау – өз халқының мүддесі 
үшін өмір сүретін патриот, еңбеккер, ақыл-ойы дамыған және адамгершілігі жоғары адамды тәрбие-
леу. Қоғамның болашағы білім беру жүйесіне байланысты, өйткені бүгінгі балалар уақыт өте келе 
жаңа уақыт елінің тағдырын жасайтын болады. Білім берудің бірінші кезектегі міндеті – қазіргі өмірдің 
сұраныстарынан артта қалуды жеңу, яғни студенттерді дайындауда бүгінгі күннің проблемалары мен 
қажеттіліктерін ғана емес, сонымен бірге болашақта көрінетін мәселелерді де ескеру қажет. Біздің 
қоғам дамуының қазіргі кезеңінде тұрақты даму және оның бәсекеге қабілеттілігі. 
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Мемлекет кемелділігі білім мен ғылымда екендігін бүгінгі дәлелдеуді қажет етпейтін ұғымға 
айналған заманда технология қарыштап дамып тұрған кезеңде заманына сай білімі беру – әр 
мемлекеттің келешегіне кемеңгерлікпен қарауы дер едім.  

Білім – асыл қазына. Білім инемен құдық қазғандай демекші адам өмірінің соңына дейін білім 
алады, сонымен адам қаншалықты білімді болса, соншалықты дәулетті де қуатты болатыны сөзсіз. 
Адамның білімсіз өткен бір күні бос күн деп саналады, батыл бірді жықса, білімді кісі мыңды жығары 
ақиқат. Білім адам бойына біткен ең мықты қару іспеттес. Адамзаттың жетер ең биік шыңы білімді то-
лық меңгерген күн. Білім сонау ғасырлар бойы адам баласына танылған, әрі ол ұрпақтан-ұрпаққа 
берілген шежіре, тарих, өнеге, тәрбие. Адамзаттың жеткен жетістігі, білімге деген құштарлығын көр-
сететін айқын ақиқат. Тәрбие мен білім егіз ұғым. Тәрбие мен білім егіз болғанда ғана қоғам адам құн-
дылықтарына жұмыс жасайтын болады. Білімді ұлағатты тәрбиемен ұштастыру – болашағымыздың 
кепілі.  

Тәрбие – халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алған озық тәжірибесі мен ізгі қасиеттерін 
жас ұрпақтың бойына сіңіру, баланың қоршаған ортадағы қарым-қатынасын, дүниетанымын өмірге 
деген көзқарасын және соған сай мінез-құлқын қалыптастыру екені белгілі. 

Дана Абай атамыз: «Мал да, дәулет те – оқуда» – деп, ел болашағы – жастардың келешегін 
біліммен байланыстырған. Дүниенің кілті білімде екендігін кезінде Алаш жұртының қамы үшін күн күл-
мей, түн ұйықтамай қызмет еткен Ахмет, Мағжан, Шәкәрім тәрізді ұлт зиялыларының өзекті мәселе-
лері ретінде көрсеткен. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болуды армандаған Сұлтанмахмұт 
қазақ жастарының рухани жан дүниесіне серпін беруге ұмтылған. 

Сол сияқты қазақтың маңдайына біткен аса көрнекті педагог-ағартушы, қоғам қайраткері, 
жазушы, қазақ жазуының негізін қалаушысы Ыбырай Алтынсариннің біздерге қалдырып кеткен асыл 
мұраларын қазіргі жаһандану кезеңіндегі білім берумен байланыстарын атап кететін болсақ ұқсастық-
тарын көруге болады. Қазақ даласының бірінші ұстазы сол көшпелі елдің балалары білім алып, 
көздері ашылып, көкіректері ояну үшін төккен терлері мен еткен еңбектерінде шек жоқ. Ыбырай ата-
мыз сол кезде мектеп ашумен қатар, сол мектептер үшін оқу және әдістемелік құралдар құрастырды. 
Қазақ әліпбиін орыс графикасында жасауы үшін үш жылын сарп ете отырып үлкен жетістікке жетті, 
яғни 1879 жылы екі кітабы дүниеге келді, оның бірі «Қырғыз хрестоматиясы» болса, екіншісі «Қырғыз-
дарға орыс тілін үйретудің бастауыш құралы» болды. Ал қазіргі кезде латын қарпін қайта қолға алумен 
байланыстыруға болады. Тұңғыш кемеңгер тілдің тазалығы үшін күрескен қазақ балалар әдебиетінің 
атасы. Шығыс жұлдыздарының ішіндегі өзіндік орны ерекше тұлға тіл білімінің негізін салушы, ұлт 
мақтанышы Ыбырай Алтынсарина шығармаларынан ғибрат алу, білім алушыларды еңбекке, достық-
қа, иман жүзділікке тәрбиелеу. 

Ақын, реалист жазушы болумен қатар, балаларға арнап көлемі шағын, мазмұны мәнді өлең-
дері мен әңгімелері қазіргі таңда да өзіндік құнын жойған жоқ. «Кел, балалар оқылық» деген өлеңінің 
өзі не тұрады? Онда жастарды оқуға, талаптанып талпынуға, білім алуға шақырады. Бұл өлеңінде 
ақын бір жағынан жастарды оқуға, білім алуға үндесе, екінші жағынан өмірдің бар қызығы тек бай-
лықта деп ұғынатын оқу, өнер, ғылым-білімге мән бермейтін кертартпа көзқарасқа соққы береді. 
Өмірдегі сарқылмас мол байлық, шексіз байлық – білім екендігін айта келіп, оған қол жеткізу үшін 
ерінбей-жалықпай еңбек етіп тер төгу керек екендігін түсіндіреді. 

Қазіргі кезде алдыңғы қатарлы елу елге жетеміз деген ниетпен біздің шәкірттер де білім алуға 
құштар әрі шет елдің білімдерін алып, өз туған жеріне оралып оны көркейтуге ат салысып тынбай 
еңбек еткен жастарымыз да көп. Табиғат көрінісін адамдардың тіршілігімен байланыстыра суреттей-
тін, негізгі идеясын – туған өлке, туған ел табиғатын суреттеу арқылы жас жеткіншектердің бойына 
табиғатты, Отанды сүю сезімдерін дамыту мақсатындағы еңбектері орасан.  

Ыбырай Алтынсарин әңгімелерінің негізгі басты тақырыптары жайлы тоқталатын болсақ олар: 
адамгершілік, еңбек, мейірімділік жайлы, тәрбие, талаптылық, әдептілік, еліне, жеріне, ата-анаға деген 
сүйіспеншілік туралы. Өсіп келе жатқан жас буынды адалдыққа, еңбекті сүюге, жалқау болмауға шақы-
рады. Сондай-ақ ағартушы ғалым жазба әдебиетіне тән проза жанрының да негізін сала отырып, 
жақсы мен жаманды салыстыра отырып әңгімелеу арқылы балалардың санасына ой салу, тәрбиелеу, 
адамзат баласы шыр етіп дүние есігін ашқаннан бастап ата-ананың аялы алақаны мен ыстық ықла-
сына бөленіп өскен балаға барын беріп, небір асыл қасиеттерді үйретіп, жақсы азамат болуын тілейді 
және баласынан үлкен үміт күтеді, сондай-ақ қазақ халқының ең маңыздысы бала тәрбиесіндегі 
ананың еңбегіне ерекше мән беріп, ана махаббатын терең сезіммен жырлап, сол арқылы баланың 
ата-ана алдындағы перзенттік парызын есіне салып, ғибратты сөздер, пайымды ойлар айтқан әрі ол 
өзге халықтардың мәдени өмірін, олардың ғылымда қол жеткізген табыстарын үлгі-өнеге ретінде 
мысалға келтіріп отырған. 

Нағыз халықшыл жазушының өмір шындығын озық идея тұрғысынан таныта білген кемеңгер 
суреткер, аса қажырлы өз қоғамының сол кездегі ең маңызды мәселелерін көтере білген, сол кездегі 
жаңашыл жазушы әрі сол жаңаның тынымсыз жаршысы қазақ даласында ұлттық мектебін қалыптас-
тыруы мен қазақ халқының ағартушылық тарихында терең із қалдырушы.тұла бойындағы бар қуатын 
халық мақсаты үшін аямай жұмсағанын білеміз.  
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Әр халықтың болашаққа бет алған тарихи даму жолында күрескен жандардың бірі ретінде 
дала балаларын сол бағытқа жетелеген жарық жұлдыздай болып бағыт-бағдар сілтеген ірі тұлға қа-
раңғы халықтың ішінен еуропалық мәдениеттің жарық сәулесін таратқан жан ол – Ыбырай Алтын-
сарин. 

Тұмсықтының тамағы, 
Шоқуменен табылар. 
Өнер-білім бәрі де 
Оқуменен табылар – деп қандай керемет айтып кеткен Ыбырай атамыз көшпелі елдің сана-

сына да, даласына да сәулесін шашып, дархан даланың жер бесігінде тербеліп жатқан ұлт ұрпағын 
жер қоңырауша оятып, білім шамшырағымен жылытқан, қанатын кеңге серметкен, саналарын оятқан 
әрі жаңалықтың жаршысы бола білген теңдессіз тұлғаның бірі Ыбырай Алтынсарин «Оқусыз білім жоқ, 
білімсіз күнің жоқ» екенін дәлелдеді. 

Әлемдік жаһандану кезеңінде алпауыт елдерге жұтылып, жойылмаудың бірден-бір жолы – 
ұлттық салт-дәстүрлерімізді бойына жинаған, білімді де білікті жастарды тәрбиелеу. Мемлекеттің 
қуаттылығы – адамдардың санында ғана емес, сапасында. Бұл жердегі сапа – олардың білімі, 
біліктілігі, жаңа технологияларды ойлап таба білетін қабілеті мен шеберлігі.  

Заңғар жазушы Мұхтар Әуезовтің сөзімен айтар болсақ, «Халықпен халықты, адам мен адам-
ды теңестіретін білім». Ендеше елдігімізді ерте қамдаймыз десек, «бір жылын ойлаған күріш егер, он 
жылын ойлаған ағаш егер, ал жүз жылын ойлаған бала тәрбиелейді», деп айтылғандай, құрсақтан 
берілген тәрбиенің орны бөлек екені даусыз. Сонда осы тәрбиемен қатар бармақтай болса да беріл-
ген білімнің қоғам үшін өлшеусіз қазына болып оралатыны да сөзсіз. Дала жастарының бойына білім 
бұлағымен сусындатып, өзге елдердің және мәдениетті елдердің қатарына қосудағы өзіндік білімін 
сарқа жұмсады. 

Ыбырай шығармаларындағы мәселелер – күні бүгінге дейін өзекті. Шығармалары қарапайым 
баяндала отырып, салмақты ой тастайтын әсерлі туындылар. Сол шығармалардың түйінді ойларын 
талдау арқылы жас жеткіншектің өзіндік сыни көзқарасын дамытуға, ой пікірін ашық айтуға, қоғамдық 
орта туралы пікірін дәлелдей білуге пайдасы зор деп ойлаймын. Ол адамның ойлануға, коммуника-
тивтік құзыреттілігін қалыптастыруға таптырмас нәрсе. Ағартушының нақыл сөздері ғана емес, оның 
шығармашылығы да құндылықтарға толы. Шығармашылығының мәні терең. Әңгімелері, өлеңдері, на-
қыл сөздері арасында маржан тастар жатқандай. Ыбырай қаламынан туындаған шағын әңгімелерді 
дайын жағдаят есебінде өзін-өзі тану пәні сабақтарында адам бойындағы адамгершілік құндылықта-
рын дамытуды көздейтіндей етіп қолданбасқа. Ауыр заманда білім алып, кең даланың ұрпағына арнап 
мектеп ашып, білім ұранын көтерген Ыбырай құндылықтары бағасы жоқ мұра. 

Ы.Алтынсариннің қазақ халқының мәдениетіне, оның өркениет жолымен алға басып, тәуелсіз 
ел болуы жолында атқарған тарихи қызметі орасан зор. Ол қазақ халқының болашағын орыс мәде-
ниетімен ұштастырып, әдебиетті әлеуметтік өмірдің құралы ете білген жан. Ыбырай атамыз өлсе де 
оның келешек ұрпақ үшін жасаған еңбектері ешқашан да өлмейді. 

Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын мұрат-міндеттердің ең бастысы өзінің ісін, 
өмірін жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу. Ұрпақ тәрбиесі – келешек қоғам тәрбиесі. 
Сол келешек қоғам иелерін жан-жақты жетілген, ақыл-парасаты мол, мәдени-ғылыми өресі кең әрі 
озық адамзат етіп тәрбиелеу біздің де қоғам алдындағы борышымыз. 
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Қазақ халқы фольклорға бай, онда халық педагогикасы мен көшпелілердің халықтық психо-
логиясының барлық реңктері шоғырланған. Бұл топырақта қазақ даласының ұлы баласы Ы. Алтынса-
рин дүниеге келген. Ол Қазақстан тарихына көрнекті ағартушы, педагог, ақын, қоғам қайраткері 
ретінде енді. 

Ыбырай Алтынсарин қазақтың ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыпта-
суында ұшан терең із қалдырған мәңгілік өшпес мұра. 

Білімін өзі жүйелі жетілдірудің нәтижесінде ол өз заманының аса білімді азаматы 
болды. Орыс педагогика ғылымының тарихы мен өз тұсындағы жағдайын терең зерттеп білу, 
оны қазақ халқының аса көрнекті ағартушысы етіп қалыптастырды. Ы. Алтынсарин орыс-
қазақ мектептерінің оқушыларына арнап екі оқу құралын: «Қырғыз (қазақ) хрестоматиясы» мен 
«Қырғыздарга (қазақтарга) орыс тілін үйретуге алғашқы басшылық» жазып шықты. 

Педагогикалық көзқарастар Ы. Алтынсарин білім берудің даму тарихында оң рөл атқарды, 
олар көп жағдайда өз маңызын жоғалтпайды. Олардың ілімдері тұтас және өзіндік педагогикалық 
жүйені білдіреді, онда көптеген педагогикалық мәселелер көрініс табады, оқытуда, тәжірибеде және 
бақылауда жалпы педагогикалық, дидактикалық және әдістемелік визуализацияның маңызды ұғым-
дары енгізілді. Оқу-педагогикалық қызметінде Ы. Алтынсарин жеке тұлғаның адамгершілік негіздерін 
тәрбиелеуге үлкен көңіл бөледі. 

Ол исламнан бас тартпайды, ол исламды үйретуге қарсы емес, бірақ дін ғылым мен техно-
логияға сәйкес келуі керек және жастарды адамгершілікке тәрбиелеуге үлес қосуы керек. 

«... Мен олардың күш-жігерімен олардың (оқушылардың) адамгершілігіне әсер етуге тырыса-
мын, сондағы, олар парақор болмас үшін. Маған күліңіз, мен кейде балаларға бос уақытта ресми 
түрде молда ретінде көрінемін және рухани тарихтан білетінімді айтамын, оған және басқа пайдалы, 
түсінікті әңгімелерді қосамын ... »[1] 

Мұғалім мен тәрбиеші ретінде Ы. Алтынсарин мектептің маңыздылығы мен рөліне, сонымен 
қатар мұғалімнің оқу-тәрбие процестерінің мақсаттарын жүзеге асырудағы әлеуметтік-адамгершілік 
миссиясына үлкен көңіл бөлді. Ол «... мектептер – тәрбиенің негізгі бұлағы» [2] деп білді.  

Ол қазақ балалары үшін зайырлы мектептер ашуды армандады. 1860 жылы облыстық 
басқарма оған Торғай қаласында қазақ балалары үшін бастауыш мектеп ашуды тапсырды. Өзі сол 
мектепте орыс тілінің мұғалімі етіп тағайындалды. Ағартушылық идеялары жігерлендірген ол ауыл-
ауылды аралап, жергілікті халыққа білім алудың маңызы мен қажеттілігін түсіндіруге күш салды. 
Ондай мектептер ашу үшін қаржы-қаражат жинауды қолға алды. Ондай ақшаның алғашқы үлесін Ы. 
Алтынсариннің өзі қосты. Осыдан бастап оның ағартушылық және педагогикалық қызметі басталды. 

Қазақ ағартушылары халықтық дәстүрлерге негізделген адамгершілік, дене және еңбек тәр-
биесіне ерекше назар аударды. Зерттеушілер Қазақстанның халық ағарту тарихына қатысты көптеген 
мәселелерді зерттеді. 

Ы. Алтынсариннің Тарихи-педагогикалық еңбектері Қазақстандағы халық ағарту мен мектеп 
ісінің даму тарихына және халық педагогикасы саласындағы қазақ халқының мәдениетінің дамуына 
байланысты мәселелерді әзірлеуге арналған. Соңғы кезде ұлттық педагогиканың мәселелері қазақ 
халқының салт-дәстүріне, әдет-ғұрпына, мәдениетіне, тілдік проблемаларына, адамгершілік -рухани 
құндылықтарына ғана қатысты емес, практикалық мәселелерді шешуде жиі ескерілетін болды. 

Өткен мәдени-тарихи мұраны жаңғырту қазіргі заманның өзекті мәселесіне айналуда, оның 
құрамдас бөліктерінің бірі – жас ұрпақты тәрбиелеуде өзінің бай дәстүрі мен тәжірибесі бар халықтық 
педагогика [3]. 

Айта кету керек, жас ұрпақты патриотизм мен интернационализм рухында тәрбиелеу бары-
сында мұғалімдер Қазақстанның тарихы, мәдениеті, тәрбиесі туралы материалдарды, адамгершілік 
сезімдерді қалыптастыруға, жеке құндылық бағдарын дамытуға көмектесетін материалдарды жеткілік-
ті түрде пайдаланбайды. Бірақ жастарға біздің заманымыздың белсенділік принциптері мен өзекті 
мәселелері өткеннің прогрессивті, гуманистік идеяларынан терең тарихи тамыры бар екенін көрсету 
маңызды. 

Бұл идеяларды таратуда 19 ғасырдағы қазақ ағартушылары, халық ағарту ісінің гуманистік 
принциптері мен мұраттарын қорғаған білім берудің дәйекті жақтаушылары маңызды рөл атқарды. 

Бүгінгі таңда өзекті «проблемалардың» бірі педагогика – бұл тәрбиенің мақсатын қоюдағы сәй-
кессіздік. Білім берудің мақсаттары мен міндеттерін анықтаудың теориялық және практикалық маңызы 
зор, себебі бұл педагогикалық теорияның дамуына тікелей әсер етеді. Қазір көптеген теоретикалық 
ғалымдар, сонымен қатар практикалық мұғалімдер дүниетанымда педагогикалық процестің негізгі мақ-
саты жан-жақты дамыған, шығармашылық, белсенді, физикалық сау және жоғары адамгершілік қасие-
ті бар жеке тұлғаны тәрбиелеу мен қалыптастыру екеніне келіседі. 

Көптеген мұғалімдер бұл дүниетаныммен келіседі, бірақ бәрі бірдей емес. Тұтас педагогика-
лық әрекетті басқару қоғам мен жеке адамның жалпы мақсаттары мен қажеттіліктеріне сүйену үшін 
үнемі талап етілетін оның мақсаттары мен міндеттерін жобалаудан басталады. Бұл педагогикалық 
қызметтің құрамдас бөлігі ретінде мақсаттың маңыздылығын тағы бір рет көрсетеді. Іс-әрекеттің 
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міндеттері оқу, тәрбиелік және дамытушылық сипаттағы тактикалық, стратегиялық және жедел тап-
сырмаларда нақтыланған. 

Зайырлы білім, оның терең сенімі бойынша, кез келген байлықтан қымбат. 
Алтынсарин ағартушылық қоғамдық өмірдің барлық аспектілерінің ілгерілеуінің негізі деп бір-

жақты сенді. Дәл білім – ағартылған халықтарға өмірлік игіліктер жасауға, гүлденген қоғам құруға мүм-
кіндік береді, ал надандық пен білімнің болмауы адамды тағдыр алдында дәрменсіз етеді. Ал ғылым 
мен білімді меңгеруге талмай ұмтылатындар ғана өз өмірлеріне тыныш бола алады. Адамдарға 
осындай қарапайым және түсінікті сөздермен Ы. Алтынсарин олардың санасына білімнің қажеттілігі 
туралы идеяны жеткізуге тырысты, зайырлы мектептерде сабақ беру, өмірге пайдалы сабақтар беру 
және оқушылардың басын, мектепті қажетсіз схоластикалық ақымақтықпен ұру арқылы шынайы білім 
алу. 

Халқы үшін жар құлағы жастыққа тимей, оқу-ағарту жолында аянбай еңбек еткен Ы.Алтынса-
риннің ғылыми және әдеби еңбектерінің бүгінгі жастарға берер ғибраты мол асыл мұра. 

Надандық пен діни білім деп аталатын болсақ, олар тоқырау, ортағасырлық артта қалушылық 
және тіпті артта қалған қозғалыстан басқа ештеңе бере алмайды. 

Алтынсарин мұғалім мамандығы ең керемет, бірақ сонымен бірге ең қиын мамандықтардың 
бірі екенін дәлелдеді. 

Нағыз мұғалім – мұғалім мен тәрбиеші. Мектеп ісінің мұғалімі Ы. Алтынсарин жетекші рөлді 
жүктеді: «Жалпы білім беретін мектептер үшін мұғалімдер – бәрі; Ең жақсы педагогикалық нұсқаулық-
тар да, ең пайдалы мемлекеттік тапсырыстар да, мұқият инспекторлық қадағалау да олармен са-
лыстыра алмайды ... » [4]. Педагогикалық процесс қайшылықпен, динамизммен, секіріспен және шек-
термен сипатталады, сондықтан бәрі бірдей бола алмайды. мұғалім сөздің толық мағынасында. 

Мұғалім – бұл сіздің жолыңыз екенін ішкі білуге шақыру. 
Біз келешекте қуатты мемлекет, зиялы қоғам құрамыз десек, дәл бүгін бесікте жатқан бөбек-

терді, балабақшада жүрген балдырғандарды, мектеп шәкірттерін тектілікке, инабаттылыққа, иманды-
лыққа тәрбиелеуді қазіргі уақыттың міндеті, талабы деп қарауымыз керек. Осы талап пен міндеттерді 
орындалудағы ең бір пәрменді құрал – оқу, тәлім – тәрбие жұмыстарында халықтық құндылықтардың 
алтын мұрасын пайдалану. Қазіргі таңда білімнің басты мақсаты – бәсекеге қабілетті, кәсіби құзырет-
тілігі жоғары, жаңаша ойлайтын шығармашылықты мамандар даярлау және жасампаз іс әрекетті қа-
лыптастыру. Олай болса, тарих көшінде өзіндік орны бар айрықша зиялы қауым өкілдерінің ұрпақ тәр-
биесі туралы мәселелер ауқымындағы ой пікірлерін зерделеу, сипаттау, таразылау, жинақтау, оларды 
қоғамдық іс – тәжірибе шеңберіне енгізу. 

Бүгінгі таңда көптеген теоретикалық ғалымдар, сонымен қатар практикалық мұғалімдер педа-
гогикалық процестің басты мақсаты жан-жақты дамыған, шығармашыл, белсенді, физикалық денсау-
лығы жоғары және адамгершілігі жоғары жеке тұлғаны тәрбиелеу мен қалыптастыру деп келіседі. 
Көптеген мұғалімдер бұл пікірмен келіседі. 
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Бұл мақалада Ы.Алтынсариннің педагогикалық идеяларының қазіргі білім беру жүйесіндегі 
идеялармен сабақтастығы мәселесі қозғалған. Мақалада еңбек пен тәрбие және білімді сабақ-
тастыра білген ұлы педагогтің педагогикалық әдістемесін қазіргі білім беру ісінде жаңғыртып 
қолдану идеясы жан-жақты көтерілген. 
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Қазіргі білім беру жүйесінің басты мақсаты – бәсекеге қабілетті маман дайындау. Ал бұл 
орайда мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі – мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы 
ерекше тұс – оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір 
тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау – әр мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін, өз пәнін, барлық шәкіртін, 
мектебін шексіз сүйетін адам. Сондай-ақ, мұғалімге жаңа формация мұғалімі болу талабы қойылып 
отыр. Жаңа формация мұғалімі – педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін-өзі 
жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға құзыреті. Жаңа формация 
мұғалімі табысы, біліктері арқылы қалыптасады, дамиды [3.12].  

Нарық жағдайындағы мұғалімге қойылатын талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасы-
ның жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы шеберлігі. Осы айтылғандарды жинақтай 
келіп, жаңа формация мұғалімі – рефлекцияға қабілетті, өзін-өзі жүзеге асыруға талпынған әдісна-
малық, зерттеушілік, дидактикалық-әдістемелік, әлеуметтік тұлғалы,коммуникативтілік, ақпараттық жә-
не тағы басқа құдыреттіліктердің жоғары деңгейімен сипатталатын рухани-адамгершілікті, азаматтық 
жауапты, белсенді, сауатты, шығармашыл тұлға [3.24].  

Нәтижеге бағытталған білім моделі мен басқарудың жаңа парадигмасы аясында жекелеген 
ұғымдар мен нормаларды және тиімді педагогикалық технологияларды меңгеру үшін педагогтардың 
кәсіби мәдениетін дамытуға бағытталған оқу қажеттіліктері туындылап отыр. Міне, осындай жаңашыл-
дықты біз бұрынғы педагогтердің әдіснамасымен ұштастыра отырып жетілдіре аламыз. Әсіресе осы 
орайда халқымыздың тұңғыш-ағартушы педагогі, ақын әрі жазушы Ыбырай Алтынсариннің педагоги-
калық идеяларын жетілдіріп, заман талабына сай жаңғыртып пайдалану өте тиімді болмақ. Дана 
халқымызда «Өткеніңді білмей, қазіргіңді бағалай алмайсың» деген қанатты сөз бар. Сондықтан білім 
беру ісінде жаңа мен ескіні байланыстырып, ескінің озық үлгісін алу арқылы білім беру ісін өрге сүйрей 
аламыз. 48 жылдық саналы ғұмырын қазақ балаларының көзін ашуға бағыттаған Ы.Алтынсарин 
әдістемесі қазіргі күнде де өз өзектілігін жойған жоқ. Оның «Жақсы мұғалім маған бәрінен қымбат, 
өйткені мұғалім-мектептің жүрегі» деген қанатты сөзі бала тәрбиесіндегі ұстаз рөлінің қаншалықты 
маңыздылығын көрсетіп тұр. 

Оқушыларға білім беруде, тәрбиелеуде Ыбырай өмірінің, педагогикалық идеяларының өнегелі 
тәрбие беретін жақтары жеткілікті. Себебі, ұлы ұстаздың бүкіл өмірі, еңбектері, негізінен үлгілі-өнегелі 
адам тәрбиелеу ережесі десек артық айтқандық емес. Сондықтан Ыбырай мұрасын мәңгілік өнеге 
мектебі дей аламыз. Қазіргі таңда жан аямай кәсіп қылудан безінетін «бейнет көрмей дәулет жоқ еке-
нін» парасаттамайтын, ұрлық пен қулықты қызық көретін жастарды жақсы мінез-құлық пен иманды-
лыққа үйрететін, ел болып ер жетуімізге жол нұсқайтын асыл мұра-ағартушы педагог әдістемесі. Оның 
педагогикалық әдістемесін «Қазақ хрестоматиясы» оқулығынан алуымызға болады. Бұл еңбегінде пе-
дагог қазақ балаларына тәрбие мен білімді қатар беруді көздейді. Мәселен, «Әке мен бала» әңгіме-
сінде ерінбей еңбек етудің пайдасы туралы ғибрат етсе, «Бақша ағаштары» әңгімесінде тәрбие-адам-
шылықтың өзегі екендігі түсіндіріледі. Алайда ақын, жазушы шығармаларындағы терең ойды мұғалім 
өзі терең түсінгенде ғана баламен жүгізілетін білімдік және тәрбиелік істері нәтижелі болмақ [2.25-27]. 

Жазушы әрі ағартушы-педагог әңгімелерінің ішіндегі ең бір шоқтығы биік шығармасы – «Бай 
баласы мен жарлы баласы» [1.117]. Өзі өмір сүрген қазақ қоғамындағы өмір шындығын, тап жігін аша 
отырып, ауыр тұрмыстың ыстық қазанында пісіп, шығып тағдыр тауқыметін көрген кедей баласының 
еңбексүйгіштігін баяндайды. Ағартушының бұл әңгімені жазудағы мақсаты: Асан мен Үсенге салыс-
тырмалы мінездеме бере отырып, кедей баласының сабырлығы мен көргендігін, еңбекқор өмірге икім-
ділігін; екіншісінің шыдамсыздығын жинақтай отырып, еңбекқор әрі тапқыр болып, кез келген істе са-
бырлылық таныту қажеттілігін жас ұрпақтың бойына сіңіреді. Бұл әңгіме қазіргі таңда ата-анасының 
байлығына мастанып, еңбек етуден қашатын, дайынға тап болғысы келіп тұратын жастарды тәрбие-
леуде таптырмас құрал.Ал «Талаптың пайдасы» деген әңгімесінде Ыбырай Алтынсарин еңбектенсең, 
талаптансаң, мақсат-мұратыңа жетерсің-дей келіп осы идеяны ашып көрсетеді. Балаға білім беру 
ісінде еңбекке баулудың рөлі өте зор екендігін жеткізе отырып, барлық педагогтерге ой тастайды 
[1.220].  

Ыбырай Алтынсарин оқушыларды еңбек арқылы тәрбиелеу, оқыту өз еңбегіңің нәтижесін көру-
ге, одан қанағат, ләззат алуға үйретеді, еңбек етіп үйренген адамға білім беру жеңілірек болады деген 
пікір ұсынады. Еңбекті қадірлеу оның шығармаларының басты тақырыбы. Ол өсиет, өнеге айта оты-
рып, ой саларлықтай салмақ тастады. Адамның мінез-құлқын қалыптастыруда тәрбие рөлінің ерекше-
лігіне тоқталып, бала тәрбиесінде бағып-қағуда үлкен мән бар екендігін түсіндіре отырып, оның 
еңбегін жеміс ағашын өсіруші бағбан еңбегіне балайды. Сонымен қатар «Дүниедегі жақсы атаулы 
күннің нұрымен, ананың ақ сүтімен бойымызға дарып, сіңеді»-деп тұжырым жасайды [2.21]. 

Білім мен тәрбие берудегі Ыбырайдың алға қойған мақсаттарына тоқталсақ, жоғарыда айтыл-
ғандай: оқушыларға жан-жақты және кең көлемде білім беру; мұғалімнің рөлін жоғары көтеру, оқулық-
тардың сапасына көңіл аудару; оқу бағдарламаларын үнемі жетілдіріп,толықтырып отыру; оқушылар 
білімін қосымша материалдармен толықтыру. Міне бұл мақсаттар бүгінгі білім беру ісінде де өз 
құндылығын жойған жоқ [4.33].  
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Өйткені оқулық сапалы болмай білім сапалы болмайды, ал оқу бағдарламаларын үнемі жетіл-
діріп, толықтырып отыру бүгінгі өзгермелі қоғамда аса қажет дүниелердің бірі. Мұғалімнің беделін 
көтеру, мұғалім мәртебесін жоғарылату қоғамның мұғалімді құрметтеуіне өз ықпалын тигізеді.  

Ыбырай Алтынсарин мектептегі тәртіпке зор көңіл бөлген. Оған дәлел ұстаздың «Тәртіптің 
шындыққа айналауы тәртіптілік сезімін тудырады» – деген қанатты сөзі. Тәртіп деген педагогикалық 
ұғымға Ыбырай Алтынсарин терең талдаулар жасайды. Ол бірде тәртіп-тәрбие құралы десе, бірде 
тәртіп-тәрбиенің нәтижесі деген анықтама берген. Ал бұл халық педагогикасындағы «тәрбие-тәртіптің 
құлы» деген түсінікпен үндеседі. Сондай-ақ, тәртіп оқушының мектеп ережесіне бағына білуімен шын 
еркіндіктің табиғи бірлігі дегенді де ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсарин жазған. Міне, кезінде аса көрген-
дікпен көпшілікке ұсынған осы ұғым тұжырымдары қазір де мұғалімдердің қажетіне жарап тұр. 

Қоғамның санасын педагогикалық жүйемен баяндап эстетикалық таныммен пәлесапалық 
қағидаларымен тұжырымдап отырған Ы.Алтынсариннің педагогикалық идеялары бүгінгі білім беру 
саласында да мұғалімдер тәжірибесінде қолданылып жүр.Қазіргі таңда әрбір ұстаз өз сабағында жаңа 
педагогикалық технологияның әдіс-тәсілдерін қолдана отырып, оқушыларды ортамен қарым-қатынас 
жасай білуге, басқаны тыңдай білуге, топта бір тұжырымға келуге, топ алдында өз ойын еркін айтып 
қорғай білуге, әдептілікке, жауапкершілікке, өнерге, еңбектенуге үйретеді. Ы.Алтынсариннің ұсынған 
әдістемесінің негізі де осында еді.  

Қазіргі білім беру ісіндегі демократиялық, ізгілендіру, ынтымақтастық идеясы, мұғалім 
мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты өзгертті. Ал бұл орайда мұғалімнің кәсіби-
әдістемелік шеберлігінің маңызы зор. Қазіргі таңда біз жаңалық санап жүрген ынтымастық, 
ізгілендіру идеясын сол кездің өзінде-ақ Ыбырай Алтынсарин қалыптастырған болатын. 
Себебі «Қазақ хрестоматиясына» енген Ыбырайдың көркем шығармалары өзінің ағартушылық 
идеясына бағытталған болатын. Ол әдебиетті бала санасына әсер ететін, сөйтіп оны жақсы, 
үлгілі істерге үйрететін күшті құрал деп түсінді[3.28-29].  

Ыбырай өзінің ағартушылық, ұлы педагогтік ісін үш түрлі бағытта жүргізді.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дана халқымызда «тау алыстаған сайын биіктей түседі» деген қанатты сөз бар. Ендеше, ұлы 
педагогтің де халқы үшін жасаған ерен еңбегі еш уақытта өз құндылығын жоймасы анық. Бала тәр-
биесінде ескі, жаңа әдіс деген болмайды. Бала тәрбиесі үшін, бала игілігі үшін атқарылған әр жұмыс 
маңызды. Олай болса өз тәжірибемізде Ы.Алтынсарин әдістемелерін қолданып, жас ұрпақты 
тәрбиелеу ісіне өз үлесімізді қоса білейік. 
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ӘОЖ 37.013:377.031(574.1) 
 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ ӘДЕБИ ЖӘНЕ АҒАРТУШЫЛЫҚ МҰРАСЫ 
 

Халелова А. Б. – Орал қаласы, «Жоғары инженерлік-технологиялық колледжі» МЕББМ, 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы. 
 

Мақалада көрнекті қоғам қайраткері, ағартушы-педагог, жазушы Ыбырай Алтынсариннің 
қазақ әдебиетіне қосқан үлесі туралы баяндалады. Ұлт көсемі Ы. Алтынсарин өзінің педагогтік, 
ағартушылық тұлғасымен қоса, фольклорлық мұраны жинау-жариялау саласында филологиялық 
бағыттың ықпалында қалып қоймай, ғылыми-зерттеушілік ой-пікірге әдеби мұраның ұлттық, 
халықтық, тарихилық сипаты туралы ұғымдар енгізді. 

Түйінді сөздер: жазушы, ағартушы, педагог, әдеби мұра, қоғам қайраткері, тәрбие. 
 

Аса көрнекті демократ-ағартушы әрі жазушы Ыбырай Алтынсарин (1841-1889) қазақтың ұлттық 
жазба әдеби тілін дамытуда екі салада зор еңбек сіңірді: бірі – жазушылық қызметімен, екіншісі – 
ағартушылық қызметімен. 

Ыбырай Алтынсариннің қазақ тілін дамытудағы рөлі оның ағартушылық қызметімен тікелей 
байланысты. Ыбырайдың әдеби шығармалары, әсіресе прозалық туындылары оқу кітабы ретінде 
арнайы жазылған. Бұл тұста Ыбырайға екі түрлі жүкті тұңғыш рет арқалауға тура келді: бірі – қазақ 
әдебиетінде бұрын жоқ проза жанрын бастау, яғни қазақ әдеби тілінде бұрын болмаған шағын 
әңгімелер (новеллалар) стилін жасады, екіншісі – өз өлеңдері мен қазақтың ауызша тараған мол 
көркем әдеби үлгілерін оқушы жастарға ұсыну. 

Ұлы даланың қыран дауысты дарабозы, ілім-білімнің қазынасы, ұлтының тілеуқоры Ы.Алтын-
сарин әдеби-мәдени, тарихи, ғылыми дәрежесі жоғары «Қазақ хрестоматиясын» (Орынбор, 1879, 111 
бет) құрастырды. Ол «халқымыз өз тіліндегі ғылыми оқу құралдарына аса сусап отырғанына», 
«пайдалы нәрсенің бәріне жаны құмар халқымызға», «біздің әрқайсысымыздың да борышымыз 
екенін» жете, жетік ұғына отырып, жанқиярлықпен қызмет етуіміз дұрыс дейді. 

Сахара еліндегі білім беру жүйесі тарихындағы атақты хрестоматияда елтану, жаратылыстану, 
ел басқару өнегесі, жер тану, шешендіктану, шежіретану, дүниетану, тұлғатану, кәсіпшілік, өнер-білім, 
ұлттық тәлім-тәрбие, мінез-құлық жайында тапқырлыққа, тұспал-ишаратқа, даналыққа, ізгілікке, ұлттық 
рухқа құрылған мейлінше жинақы, мағыналы, қызықты тәмсілдер мен мысал әңгімелер жинақталған. 
Тақырыптық ауқымы да, тарихи-географиялық шеңбері де ауқымды кең. Араб, парсы, ағылшын, орыс, 
қазақ, француз халықтарының өмірінен таңдалып алынған дерек-мәліметтер бар. Мысалы, ағылшын 
елінің Броун дейтін білімдар ұстасы өрмекшінің өрмегін көріп, тіреусіз көпір салудың жобасын жасауы 
яғни дарияның үстіне екі ұзын шынжыр тартып, ортасына тақтай төсеп, екі жақ басына бағана орнатып 
көпір тұрғызған. («Зеректік»). Көре білу өнері, ой жүгірту, зейін-зердеге тоқудың әсері қандай. 

Ы.Алтынсариннің «Таза бұлақ» дейтін төлтума әңгімесінің көркемдік-пәлсапалық қырлары не 
деген бай, байтақ. Үш жолаушы бұлақ басында «Әй, жолаушы, болсаң осы бұлақтай бол!» дейтін жа-
зудың шынайы мағынасын үш түрлі деңгейде түсіндіреді: 1) Сен де, адам, тынбай қызмет қыл, 
ешуақытта жалқауланып тоқтап қалма, сөйтсең, ақырында, сен де зорайып мұратыңа жетесің дегені 
ме деп білемін. 2) кім-кімге де болса даяр, рақаттандырады, сусынын қандырады, ақы дәметпейді, 
біреуге жақсылық істесең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе дегені-ау. 3) бұлаққа қарасаң, күн 
түссе күннің, шөп түссе шөптің сәулесін көресің, көңілің сол реуішті сыртқа ашық көрініп тұрсын дегені 
ме деймін. 

Адамның жасағанын, істегенін екінші адам да жасайды. Табиғат адам баласына мол мүмкіндік, 
қабілет берген. Есті болу – мүмкіндіктеріңді жұмсай білу. Бұл ретте «жесірге байдай, жетімге атадай» 
«Лұқпан әкім» тәмсілінде «қол – жұмсау үшін, көз – көруге, құлақ – естуге, ақыл – ойлануға» жаралған 
дейтін ғибрат бар. Рухани жетілуге, кемелдік биігіне жеткізетін осынау жаратылыс дарытқан қасиет-
тер. 

Ар-ожданға, рухыңа көркемдік әсері ерекше тағылымды тәмсіл-мысалдарды ақиқат пен әділдік 
семсерін мұқият ұстап, халықтың ойлау пәлсапасының, көзқарасының, дүниетанымының, мақсат-
мұратының беломыртқасы еткен Ы.Алтынсарин әділдік турасында тебіренеді: «Петр патша және граф 
Шереметьев жаулап алған жерлерден жер беріпті-міс. Осындай жердің біреуі Рига қаласының бір 
бейкүнә адамына тиісті жер екен, барып патшаға шағымданыпты: 

– Не күнәм бар, жерімді біреу алғандай? – деп. 
Патша арызын тыңдап болып, айтты: 
– Арызың дұрыс болса, тиісті қазыларға (сотқа) арызет. 
Олкісіарызберді: 
– Меньшиков деген князь жерімді тартып алды, – деп. 

http://adebiportal.kz/authors/altynsarin-ybyray-kaz
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Қазылар арызын алып сұрап еді, Меньшиков жауап берді, ол жерді маған наградқа патша 
берді деп. Қазылар Петр патшаға да хабар беріп, патшаөзі де келді. Патшадан да жауап сұрап болып, 
ақырында қазылар: 

– Петр патшаның бұлісі дұрыс емес, нахақ біреудің жерін наградқа беріпті, – деп, жерді иесіне 
қайтаруға бұйырысты. 

Патша билігін естіп болған соң, түрегеліп қазылардың бетінен сүйіпті: 
– Әділдіктеріңе Алла разы болсын, – деп және сол жерде айтты дейді: 
– Законға мен мұнша көнгенімде, бөтендер көнбестік етуді ойынан шығарсын!» («Петр 

патшаның тергелгені»). 
Ы.Алтынсариннің қай әңгімесін оқысаңыз да мазмұн, идея, тіл, стиль, ойшылдық жағынан 

мінсіз. Қазақтың жаңа жазба әдеби тілінің шарттылықтары сақталынған. Жыраудың яки бидің тіліндей 
жұтынып тұр. Айталық, «Қара батыр» ертегісі бастан-аяқ тал жібектей өрілген, күйдей күмбірлеп 
төгілген жыр іспетті. 

Ыбырайдың хрестоматиясы «Мәктубат» деген аталыммен 1889, 1896 жылдарда Қазан қала-
сында жарияланған. Сонан соң «Орыс тілін қазақтарға үйрету туралы бастауыш құрал» (Орынбор, 
1879) еңбегі жарыққа шықты. 

«Өнерлі өрге жүзеді» дейтін ел қағидатын ұстанып, руханият шырақшысы 1880 жылдың 
қаңтарында «Қазақ» газетінің 4 бөлімнен тұратын 1-ші нөмірін шығарды. Жалғастыруға отаршылдық 
саясат мұрша бермеді. 

Ойшыл ұстаздың тізбек-тізбек жөңкілген замана көшінде көнермейтін, ескірмейтін ұлы, қуатты 
идеялары елдің, мемлекеттің, халықтың көркеюіне мәңгілік мағына дарытары сөзсіз. Олар: 

«Халық мектептері үшін ең керектісі – оқытушы: тамаша жақсы педагогика құралдары да, ең 
жақсы үкімет бұйрықтары да, әбден мұқият түрде жүргізілетін инспектор бақылауы да оқытушыға тең 
келе алмайды». 

Ұстаздың аудиториямен байланысы хақында мынадай тұжырымды пайымдаулар өрбітеді: 
«оқушылардан оқығандарын қайталап сұрап отыру қажет», «балалармен сөйлескенде ашуланбай, 
жұмсақ сөйлесуі, әрбір нәрсені де ықыласпен, түсінікті етіп түсіндіру керек, мәнерлі сөз, орынсыз 
терминдерді қолданбау керек» («Ақтөбе екі кластық мектебінің меңгерушісіне нұсқау хат»). 

Ұлтын, ұрпағын, топырағын кие тұту, өбіп-мейірленіп сүю, қылдың ұшында, ұстараның жүзінде 
жүрсе де, отарлық езгінің тұтқынына қамалса да, тұншықса да от жүрегімен, оман дария білімімен 
көркем қызмет жасау – Ыбырай Алтынсариннің машық-дағдысы. 1862 жылы Н.И. Ильминскийге жаз-
ған хатында «қазақтың табиғи тілін бұзатын татаризмге» және шалағай молдаларға қарсылық көрсе-
теді, «таза қазақ тіліне жаратылыс тарихынан бір нәрсе аударған болар едім» деп ағынан ақта-
рылады. Тағы бір хатында (1862 жыл, 26 қаңтар): «Менің ойымша, көңілдің хошы, бақыт дегеннің бәрі 
де ата-бабаның өмір сүрген және жерленген жерінде, туған ошағыңның басында жақсырақ, ал қайғы 
дегеннің қандайы да, тіпті, ажалдың өзі де сол жерде жеңіл болатын сияқты». Сондай-ақ өзінің ұста-
нымын, мұрат-мақсатын, рухани сұлулыққа жету арманын былайша мәлімдейді: «Мен азды-көпті қа-
зақ халқына ғана пайдалы бола аламын», «жақсы адамдармен таныс болу, өзімнің ақыл-ойымды, 
білімімді арттыру – мұның бәрі де менің сағат сайын ойлайтын ойым еді». 

Қазақ даласына жетекшілік бағытта ықпал жасай бастаған Еуропа және орыс мәдениеті мен 
әдебиеті, оқу-білім мен ғылым жаңалықтары ұлттық ғылыми-зерттеушілік, әдеби-теориялық ой-пікірдің 
жандана түсуіне шешуші рөл атқарды. Ағартушылық идеяның күшейе түсуі, эстетикалық талап-талғам 
мен таным-біліктің өсе түсуі, алғашқы қазақ баспасөзінің пайда болуы, жазба әдебиеттің қалыптасуы, 
әдеби мұраны жинау, жариялау, бастырып шығару жұмыстарына игі әсер етті. Ыбырай көзқарасы 
фольклор мен поэзияның халықтық сипаты мен тарихи шындыққа қарама-қарсы тұрғысынан танылды. 
Тарихи-мәдени мектептің тарихилық принципі әдебиеттің ұлттық және халықтық сипатын ашуды бас-
ты мақсат тұтатыны белгілі. Ол тек зерттеушінің ғылыми еңбектерінде ғана көрінуі шарт емес. Орыс 
әдебиеттану ғылымын зерттеушілер А. Пушкин мен Н. Гогольдің әдебиеттегі ұлттық дүниетаным мен 
халықтығы мәселесіне қосқан үлесін ерекше көрсетеді. Бұл тұрғыдан алсақ, қазақ мәдениеті мен 
ғылымына қосқан үлесі зор, ғылыми-зерттеушілік ой-пікірді жаңа арнада дамытқан Ы. Алтынсариннің 
орны ерекше. 

Ыбырайдың этнографиялық еңбектерінің бағалылығы халықтың көне заманнан келе жатқан 
әдет-ғұрыптарын бүге-шігесіне дейін қамтып, кеңінен талдауында ғана емес, сонымен бірге кейбір 
құбылыстардың шығу төркіні мен әлеуметтік негіздерін ашып көрсетуінде еді. Ол «Қазақ хрестоматия-
сына» халық ауыз әдебиетінің әртүрлі жанрын енгізе отырып, тек жариялаушы емес, зерттеуші 
ретінде танылды. Себебі фольклорды халықтың ғасырлар бойы жасаған рухани байлығының көзі деп 
қарағандықтан, жастарды халықтық рухта, халықтық педагогиканың талап-тілегіне сай тәрбиелеудің 
басты құралы ретінде пайдалануды мақсат тұтты. Оқу құралын құрастыру өте жауапкершілік жүктей-
тінін, зерттеушілік тұрғыдан келу керек екенін Ы. Алтынсарин терең түсінген. Өзінің Н.И. Ильминскийге 
жазған бір хатында: «Сіздің тағы бір өтінішіңіз оқу құралын құрастыра алатын бір көмекші тауып бер 
дегеніңіз еді. Амал не, мен бұл жұмысқа лайық ешкімді атай алмай отырмын. Сіздің қолға алып 
отырған ісіңіз маңызды іс, мұның ең қиын жері – оқу құралын түзудің жоспарын жасау, сол жоспарға 
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қарай материал таңдап алуғой. Міне, мұның тап осы жағын, меніңше, жақсылап талқылау керек», деп 
ғылыми тұрғыда келу керек екенін ескерте келіп, көмекшінің қазақ елін жақсы білетін адам болуы 
керектігін айтады. 

Ғалым Т.Кәкішев хрестоматия құрастырып шығару үлкен міндет жүктейтінін, ол үшін автордың 
әрі педагог, әрі әдебиетші, әрі сыншы-ғалым болуы қажеттігін айта келіп: «Осы қасиет Ыбырайдың 
творчестволық тұлғасынан түгел табылады да, талап-талғамы әбден жетілген әдебиетші екенін та-
нытты, әдебиеттану ғылымының алғашқы аңызына құнарлы дән екті... Өзінің төл шығармаларын, ауыз 
әдебиеті үлгілері мен аудармаларды белгілі бір жүйемен орналастыра білген Ыбырай сыншылдық ой 
мен оқымыстылықтан кенде емес. Міне, осы қасиеттер «Қазақ хрестоматиясын» әдебиеттану ғылы-
мының сонау XІX ғасырдағы үлкен көрінісі етті», деп ұлы ағартушының мұрасын зерттеушілердің 
назарынан тыс қалып келген мәселені ғылыми дәйектілікпен тұжырымдайды. Біздің бұл пікірге қоса-
рымыз, Ы. Алтынсарин «Қазақ хрестоматиясы» арқылы әдебиеттің қоғамдық мәні туралы ғылыми 
ұғымды кеңейтті, оның эстетикалық-танымдық орны мен адам тәрбиелеудегі атқарар қызметін 
анықтап берді. Бұл сол ұлттық ғылыми-зерттеушілік ой-пікір үшін аз олжа емес еді. 

Ы.Алтынсариннің ғылыми-зерттеушілік ой-пікірінде әдебиеттің тарихилығы принципі де тыс 
қалмаған. Н.Ильминскийге жазған бір хатында: «Қазір «Қазақ хрестоматиясының» екінші бөлімін 
құрастырып жатыр едім. Ал кітаптың осы бөлімінің тарих тарауына қазақ тарихынан да мақалалар 
берілуі керек еді, бірақ оған еш жерден материал таба алмай отырмын. Тіпті Левшин мен Вельями-
нов-Зерновтың шығармаларын да еш жерден таба алмадым. Сондықтан қазақтар жайында тарихи 
материалдар Қазаннан табылмас па екен», деп жазады. Амал не, бұл кітабының және басқа да 
қолжазбалары бізге жетпей жоғалып кетті. Алайда осы пікірінің өзі Ыбырайдың ғылыми-зерттеушілік 
көзқарасында әдебиетті тарихи тұрғыдан зерттеу әдісінің алғашқы белгілері орын тепкенін 
дәлелдейді. 

Қорыта келгенде, Ы. Алтынсарин мұрасынан ғылыми-зерттеушілік ой-пікірдің сол кездегі өте 
өзекті саналған ағартушылық, педагогикалық идеялармен үндестік тауып, әдебиет туралы ұлттық 
ғылымның туу жолында жаңа арнада көрініс тапқанын байқаймыз. Ол өзінің педагогтік, ағартушылық 
тұлғасымен қоса, фольклорлық мұраны жинау-жариялау саласында филологиялық бағыттың ықпа-
лында қалып қоймай, ғылыми-зерттеушілік ой-пікірге әдеби мұраның ұлттық, халықтық, тарихилық 
сипаты туралы ұғымдар енгізді. 

Ұлттық әдебиеттану ғылымының алғашқы бастаулары болып табылатын тарих алдындағы 
алғышарттарға толы XІX ғасырдың ІІ жартысындағы ғылыми-зерттеушілік ой-пікірдің Шоқан, Ыбырай, 
Абай сияқты кемеңгерлердің тұлғасы арқылы осындай ғылыми-танымдық биіктіктерге қол соза бас-
тағанын айтқан уақытта, алғашқы қазақ баспасөзінің сіңірген еңбегінің зор болғанын атап көрсету 
керек. Шын мәнінде олар ояна бастаған қоғамдық, саяси-әлеуметтік, педагогикалық-ағартушылық, 
сыншылдық эстетикалық ой-пікірдің орталығы болды. Оқу – білімге, мәдениет пен өнерге, ғылымға 
деген ұмтылысты күшейтті, әр түрлі дәрежеде білім алған қазақ оқығандары мен ел ішіндегі пара-
сатты ақыл-ой иелерін ұлт мүддесі үшін қызмет жасауына бағыт берді. 
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Қазақ «Туған жерге туыңды тік» деп бекерге айтпаған. Патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, 
өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен басталады. Сондықтан 
мен «Туған жер» бағдарламасын қолға алуды ұсынамын» Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Бола-
шаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасында осындай тапсырма берілген болатын[1]. 

Отанға деген махаббат отбасынан, туған ауылдан бастау алып, туған жерге сүйіспеншілік 
туған тарихыңды терең меңгеруден басталады. Еліміздің әрбір тауы мен өзені, сайы мен қыры – 
тұнып тұрған тарих. Оған сай сол өлкеде халқына пана бола білген, ел есінде қалған біртуар перзент-
тер бар. Ал, олар жайында жас ұрпақтың білгені абзал. Сондықтан, білім беру саласында өлкетану 
жұмыстарын жүргізіп, ел ертеңі үшін, халық игілігі үшін еңбек еткен ұлы тұлғалардың өмір жолы мен 
ұшан-теңіз еңбегін бүгінгі ұрпақа өнеге ету парыз. Тұңғыш Президентіміздің ұсынған «Туған жер» 
бағдарламасының мәні – осында. 

Бүгінгі жаһандану заманында смартфонға телміріп, өзге елдің мәдениеті мен әдетіне еліктегіш 
жастарды ұлттық құндылықтармен сусындатып, ұлт тамырымен байланыстыра тәрбиелеуде тарихта 
аты қалған тұлғалардың еңбектерінің, олардың іс-әрекеттерінің маңызы зор. Бірі жер қорғаумен, бірі 
сөз тапқырлығымен, бірі шешендігімен, бірі көсемдігімен, бірі жершілдігімен, бірі елшілдігімен, бірі 
адалдығымен, бірі адамдығымен, бірі қайраттылығымен, бірі сауаттылығымен, т.т көзге түсіп, ерекше-
ленген тұлғалар әр облыс, әр қала, әр ауылда бар.  

Ал бүгінгі ұстаз қауымы заманауи технологияларды ұтымды пайдаланып, осындай өр тұлға-
ларды үлгі етуге жұмыстанса патриотизмнің таптырмас үлгісі болар еді. Осы бағытты ұстанып, өз 
жұмыстарында басшылыққа алып, жақсы нәтижелер алып жүрген ұстаздар да жоқ емес, әрине.  

Мен өз тәжірибемнен айтатын болсам, тарих және құқықтық пәндер сабақтарында ұлы ақын-
жазушыларымыздың, тарихта аты қалған біртуар тұлғаларымыздың шығармаларын оқытқанда ба-
сымдықты автордың өмірбаянына, шығармасындағы негізгі арқау болған ойға аудартуға тырысамын. 
Автордың өмірлік ұстанымы, белгілі бір әрекетті жасағандағы түпкі идеясына үңілдіріп, өмірінің әр 
сәтін үлгі етуге тырысамын. Келесі тақырыптардағы авторлардың ерекшелігін, оларды бір-бірімен 
салыстыру арқылы қай тұлғаның қандай жақсы ісін үлгі ету қажеттігін ашып айтамын.  

Өз тәжірибемді толық ашып жазар болсам, Ыбырай Алтынсарин, Жамбыл Жабаев, Абай 
Құнанбайұлы шығармашылықтарымен таныстыруда тарих пәнін қазақ тілі мен әдебиеттік оқу пәнде-
рімен байланыстырып, алдымен олардың өмір сүру кезеңдеріндегі тарихи оқиғаларды баяндауларын 
өтінемін. Сол кезеңдегі тарихи сәттерді баяндай келе, олар атқарған игілікті істерге ойысып, ғұлама-
лардың түпкі идеясын анықтауға жетелеймін. Тұлғаның ұстанымы анықталғаннан кейін жеке қасиет-
терін тізбектеуге көшеміз. Оқушыларға өздеріне ой тастап, әрқайсының пікірін білуге тырысамын. Бұл 
әдістен көзім жеткен нәрсе – өздеріне пайымдауға мүмкіндік беру арқылы оқушыдан күтпеген нәти-
желерді алуға болады. Тіпті, жақсы оқымайтын оқушының өзі тұщымды пікір айтуға барын салады. 
Менің бұл әдісіме үйреніп алған оқушыларым бұл әрекеттерді лезде бітіреді. Сабақты салиқалы 
ойлармен аяқтауға мүмкіндік береді, уақыттың қалай өткенін білмей қалады және бжб, тжб тапсыр-
маларында да мен осы сұрақтарды енгізіп, оқушының есте сақтап қалуына ықпал етіп отырамын. 

Мәселен, Ыбырай Алтынсарин тұлғасын былай ұғындырамын. Қараңғылықта қалып бара 
жатқан туған халқының көзін ашып, оларды өнер-білімге үйретуді өзінің ұлы мақсатына айналдырған 
Ыбырай – шынайы патриотизмнің нақты үлгісі. Өйткені, ол қазақ даласына мектеп қажеттігін тек 
сөзбен ғана айтып қоймады, іс жүзінде жүзеге асырды. Ал оның алғашында мектеп ғимараты 
болмағандықтан өз үйін мектепке айналдыруы ерлікке пара-пар іс. Ол мектепте өзі мұғалім, өзі 
қаржыландырушы, өзі оқулықпен қамтушы, өзі бағдарламасын жасақтаушы болды[2 б.18-21].  

Демек, еш қиындыққа қарамастан ел игілігі үшін атқарғысы келетін ісін соңына дейін жеткізе 
орындады. Өзі ашқан мектептерге оқулықтарды өзі құрастырды. Алдына келген шәкіртке сапалы әрі 
түсінікті оқулықты жазу үшін дамыл таппай ізденіске түсті. Және сол заманның өзінде баланың білім 
алуымен қатар, тәрбиесінің маңыздылығын ескеріп, оны халықтың ауыз әдебиетінен іздегендігі кемең-
герлік еді. Ұлттық отбасылық тәрбиемен ұштасқан ауыз әдебиеті жанрларын өзінің мектеп үшін жа-
зылған туындысы «Қазақ хрестоматиясы» кітабында шебер қолдана білген. Орыс әдебиетін тереңнен 
зерттеп, ішіндегі сапалы, қазақ тұрмысына сәйкес келетін туындыларын аударып та кітапқа енгізді. 
Онан басқа оқушыны табиғатқа қамқорлық көрсетуге баулитын, адамдық пен ізгілікке тәрбиелейтін 
әңгімелер жазып қосты [3]. 

Бұл әрекеттер Ыбырайдың өз арманына адалдығы ғана емес, халық игілігі үшін жасалған 
туған жерге деген іңкәрліктің шынайы көрінісі. Жоқ, Ыбырай онымен тоқтап қалмады. Оның еліне 
деген, туған жұртына деген сүйіспеншілігі оған бір сәт те дамыл бермеді. Жай ғана мектепті үлкен 
қиындықпен ашқан ол, енді қазақ жастарын кәсіпке баулитын оқу орындарын ашуға күш салды. 
Тұңғыш рет қыздарға арналып ашылған кәсіби мектеп пен түрлі интернаттардың ашылуы жоғарыдағы 
сөзімнің дәлелі [4]. 

Міне, ұлтжандылықты үлгі еткен ұлы қызмет деп осындайды айтса керек. Бүгінгі ұрпаққа өнеге 
етер нәрсе ұлы тұлғалардың шығармалары емес, атқарған іс-әрекеттері. Бір ғана Ыбырай тұлғасынан 
көптеген ізгі қасиеттерді, бастысы Отанға деген шексіз сүйіспеншілік пен адал қызмет етуді осылай 
насихаттаймын. 
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Өскелең ұрпақты патриотизмге тәрбиелеудің күннен-күнге өзектілігі артуда. Ата-бабамыздың 
бойтұмары болған азат аспанымыздың кеңістігінде күндей жарқырап, Отаншылдық рухпен туған жерге 
деген махаббат сәуле шашып тұрғаны дұрыс. 

Әсіресе шетелден жұмақ іздеп кетіп жатқан жастарға ой сала отырып, туған жер, Отан, ата-ана 
алдындағы парыз бен қарызды жастардың бойына сіңіріп, санасына сілкініс әкелетін қадамның бірі 
осы деп ойлаймын. Ата-бабамыз ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен қорғап, бүгінгі ұрпағына 
аман-есен жеткізген атамекенге адалдық көрсету осындай сабақтар арқылы қалыптасады деп санай-
мын және Ыбырайдың халықты білімге шақыру идеясы Алаш арыстарының ұстанымдарымен 
ұштасып, бүгінгі күнге жетіп, өз маңыздылығын жойған емес. Бүгінде «Ең жақсы инвестиция – білімге 
салынған инвестиция» деген қанатты сөз біздің қоғамымыздың бойтұмарына айналды.  

Ендеше, Тәуелсіздігінің 30 жылдығын ғана тойлап жатқан ордабұзар жастағы еліміздің оқушы-
ға сапалы білім, саналы тәрбие беруге ұмтылатын ұстаздары, бауыр еті баласын бос мақтанға емес, 
білім алуға жетелейтін ата-анасы болсын деген елдік тілегім бар. 
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В статье представлены педагогические идеи Ибрая Алтынсарина, которые придавали 
огромное значение образованию и воспитанию молодежи. Его прогрессивные взгляды неразрывно 
связаны с современным образованием и сегодня являются неотъемлемой частью педагогического 
процесса. Глубина мыслей просветителя впечатляет. Он предсказал изменения, которые 
произойдут сегодня в обновлении содержания образования. 

Ключевые слова: прогрессивный, народный просветитель, реформы, педагогическая дея-
тельность, воспитание и обучение, инновационная деятельность. 
 

Если мы хотим построить в будущем сильное государство и интеллектуальное общество, мы 
должны рассматривать воспитание детей, начиная с детского сада и заканчивая школой, учить их 
благородству, порядочности и нравственности. Одним из наиболее эффективных инструментов 
выполнения этих требований и задач является использование золотого наследия национальных 
ценностей в воспитательной работе. Сегодня основной целью образования является подготовка кон-
курентоспособных, высокопрофессиональных, инновационных и творческих специалистов и форми-
рование творческой деятельности. Таким образом, изучение, описание, взвешивание, обобщение 
взглядов представителей особой интеллигенции, занимает особое место в истории, в вопросах 
воспитания, включение их в рамки общественной практики. 

На казахской земле И. Алтынсарин первым услышал душевные мысли и высказывания об 
учителе. Его прогрессивная педагогическая система сыграла значительную и полезную роль в 
области народного образования. Поэтому при рассмотрении стратегических вопросов современного 
образования возникает необходимость изучения и использования богатого наследия педагога: нацио-
нальное научное образование, школьная философия, литературная критика, дипломатия, лингвисти-
ка, алфавитология, школьное обучение, переход к новому алфавиту, духовно-нравственное обновле-
ние, философия детства и образовательные идеалы, семейное и девичье воспитание, формирование 
лингвистического, исторического, географического сознания, религиозные ценности, эффективное 
использование народной поэзии, чтение книг, учебников, методика обучения русскому языку, профес-
сиональная подготовка, современная подготовка специалистов и учителей в области предприни-
мательства и перевода.  

Ибрай Алтынсарин – замечательный ученый, просветитель, педагог-новатор, писатель, поэт, 
основоположник казахской письменной литературы, этнограф и публицист особое внимание уделив-
ший судьбе казахского народа. Одна из основных идей педагогического наследия И. Алтынсарина – 
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человеческое взаимодействие, привлечение молодежи к работе. Ибрай – один из тех, кто во всех 
своих педагогических теориях считает, что формирование и совершенствование национального обра-
зования молодежи должно основываться на богатейшем многовековом опыте казахского народа в 
области образования. Особенно повлияло на формирование его мировоззрения влияние деда Балго-
жи, обладавшего глубокими познаниями в казахской культуре и искусстве, высоким уровнем интел-
лекта, красноречия и уважением к стране. Ибрай смог привить казахстанским детям уроки, которые 
он извлек из народной педагогики, на своем примере. И. Алтынсарин – этнограф, изучающий 
казахские обычаи и традиции. Тема произведения – основа рассказов Ибрая. Он говорит, что чело-
век, владеющий технологиями, принесет большую пользу, будет знать язык природы, убедит его 
говорить, улучшит общую культуру людей, а также их жизнь. А. Байтурсынов, М. Жумабаев, Ж. 
Аймаутов, М. Дулатов продолжили знамя просветительского движения, которое когда-то поднимали 
Чокан, Ибрай, Абай в начале ХХ века. Известно, что Алтынсарин не писал специальных работ по 
проблемам народного эстетического воспитания, но педагогическая деятельность И. Алтынсарина в 
области народно-эстетического воспитания велика. Произведения И. Алтынсарина имеют этнографи-
ческое значение, отражающее традиции и обычаи нашего народа 

В педагогической деятельности Алтынсарина большое место занимают вопросы воспитания и 
обучения детей. Он придавал огромное значение роли учителя как главного двигателя всего учебного 
и воспитательного процесса в школах. Он считал, что учителя должны любить своих учеников и быть 
любимы своими учениками и их родителями. И тогда можно будет достигнуть целей, стоящих перед 
воспитанием и образованием. И. Алтынсарин указывал учителю, что он «никогда недолжен забывать 
с кем имеет дело. Он имеет дело с детьми, которые, если не понимают что-либо, то учитель должен 
пенять не на учеников, а на самого себя, что не может довести их до понимания. Должен он обра-
щаться с детьми кротко, не раздражительно, терпеливо и объяснить каждый предмет охотно и 
простым языком, без выученных фраз и ненужных терминов», ибо «наглядное обучение основано 
именно на простоте учебных приемов и простых учительских объяснений. 

Школа – главный инструмент обучения казахов. Все наши надежды, будущее казахского 
народа здесь, только в этих школах. В произведениях И. Алтынсарина пропагандируются трудолю-
бие, учение на знаниях, стремление, уважение к человеку. История школы – это пример воплощения 
в жизнь мечты выдающегося просветителя, педагога Ибрая Алтынсарина. Являясь источником на-
циональных кадров, школа была свидетельницей многих преобразований и сейчас является продол-
жательницей замечательных традиций великого Учителя. Идеи И. Алтынсарина сегодня хорошо 
известны. Некоторые из них особенно актуальны в наши дни, когда школа развивается в 
условиях новых реалий суверенного Казахстана. Еще почти полтора столетия назад он в 
системе школьного образования главное место отводил естествознанию, обучению русскому 
и казахскому языку. Именно такая постановка вопроса актуальна сегодня, когда мы говорим 
об утверждении двуязычия как нормы жизни в нашей стране. 

И. Алтынсарин считал вопрос воспитания казахстанской молодежи наиболее важным вопро-
сом в связи с его педагогической карьерой. Вторая актуальная тема в его произведениях – привле-
чение молодых людей к разным хорошим качествам, отвращение их плохими поступками. И. Алтын-
сарин не прибегает к сухой пропаганде, призывая молодежь к образованию, искусству, кстати, он 
использует различные педагогические приемы, чтобы внедрить свои идеи в умы студентов. Он 
подчеркивает, что знания – это неисчерпаемое богатство жизни и что для его достижения необходи-
мо много работать. Методы обучения и методы обучения детей Алтынсарин объясняет учителям в их 
широком образовательном смысле: 

а) Методы обучения – способ, который мотивирует детей ходить в школу, затем в науку, 
учиться самостоятельно; 

б) Урок требует упражнений, которые развивают у детей навыки мышления, например, метод 
обучения посредством разговора, объяснения.  

И. Алтынсарин положил начало развитию учебников в стране. Он, педагог, которому есть 
место в истории казахских учебников. В педагогической системе Ибрая Алтынсарина его образова-
тельные идеи и деятельность заключаются в следующем: краткий обзор работы ученых, изучавших 
творчество учителя; описано его мировоззрение; анализируется дидактическое и методологическое 
наследие; изложены образовательные и психологические взгляды; организация школы и потенциал 
учебного процесса в школе. В 1879 году Алтынсарин издал учебник («Казахскую антологию»), осно-
ванный на казахской устной литературе и традициях, опираясь на учебники ведущих русских учите-
лей. Ибрай Алтынсарин руководствовался отбором произведений для «Казахской антологии», во-пер-
вых, чтобы рассказать о жизни и традициях каждого народа, во-вторых, привить студентам нравст-
венные качества, в-третьих, легко, понятно, доступно изложить весь материал. 

Наряду с этими принципами его систематизация материалов в учебнике была направлена на 
воспитание в ребенке нравственности, трудолюбия, ума, профессионализма. В рассказах русских 
писателей Пауэлсона, Ушинского и Толстого, которые Ибрай перевел и включил в свою антологию, 
прославлялись такие великие нравственные качества, как доброта, смирение, требовательность, 



116  

трудолюбие и т. д., а противоположным – жестокость, лицемерие, материализм и так далее. Раскры-
тие отвратительного поведения актуально. Таким образом, Ибрай стремится сделать молодых людей 
добрыми, уважительными, требовательными и полезными гражданами. Он считал, что прямой путь к 
приобретению людьми необходимых знаний и навыков – через постоянные школы. Особое место в 
деятельности Алтынсарина занимает работа по обучению и воспитанию детей. Его признают 
учителем, который руководит процессом обучения и воспитания в школе. И. Алтынсарин объясняет 
вред незнания, социальную значимость ученого. Его интерес к искусству хорошо виден в его произ-
ведениях. Своими стихами и рассказами он учит молодых людей воспринимать и понимать красоту 
природы, человеческие чувства, его стихи и поучительные рассказы не утратили своего значения в 
воспитании и обучении подрастающего поколения. Он закладывает основу для общего и профессио-
нального образования, открывая школы и профессиональные училища в регионе. 

Впервые в Казахстане педагогическая система Алтынсарина стала использовать важнейшие 
научные принципы в области общей педагогики, дидактики и методики: визуализация обучения, 
практика и контроль, целенаправленное обучение, аудиторная и внеклассная деятельность. Он ре-
шил построить свою методику обучения на лучшем примере русской школы. Писал учебники, про-
граммы, инструкции для школьников. Он уделял большое внимание оснащению школьных библиотек 
физическими, химическими и астрономическими средствами, знаниям учащихся в различных облас-
тях науки и искусства. Стремление к новым знаниям, о которых говорил И.Алтынсарин, нашло отра-
жение в многочисленных стратегических задачах всей системы казахстанского образования. И поэто-
му современное образование и профессиональная подготовка, использование новых технологий, 
идей и подходов, развитие инновационной экономики станут главными механизмами становления 
современной образовательной модели казахстанского общества, в которой конечной целью будет 
экономический, социальный и духовный прогресс общества. 

В своих произведениях Алтынсарин правильно понимал, что воспитание нравственных цен-
ностей в молодежи – общая задача школы и родителей. Эта идея легла в основу рассказов Алтын-
сарина. Он расширяет кругозор работающего человека и способствует формированию хороших 
качеств (смирения, доброты, интеллекта, порядочности, сосредоточенности, щедрости), поэтому каж-
дый родитель должен уметь объяснять ребенку с раннего возраста такое творческое качество.  

Нравственная жизнь и высокий талант просветителя, когда-то проявившие яркие и живые ка-
чества и оставившие яркий след в истории казахской культуры, теперь в полной мере раскрывают эти 
благородные черты. Это было законно, потому что каждый великий человек несет с собой неизглади-
мые вневременные идеи, которые он создаст вместе с человечеством. Поэтому, несмотря на то, что 
прошло несколько поколений, кажется, что каждое новое поколение обращается к молодому сообще-
ству издалека и говорит: «Да будет путь». В истории нашей культуры И. Алтынсарин был одним из та-
ких великих людей. Всю свою творческую жизнь он посвятил одной великой цели. Цель заключалась 
в том, чтобы освободить казахский народ от оков невежества и тьмы, которые преследовали его 
веками, и включить его в список искусства, образования и культуры. Таким образом, на протяжении 
всей своей жизни Ибрай внес значительный вклад в воспитание нового поколения казахстанцев, 
следуя примеру передовых культур. 
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ӘОЖ 37.01 
 

АЛТЫНСАРИННІҢ ҚАЗАҚ ҚАСІРЕТІНЕ КӨЗҚАРАСЫ 
 

Шаяхмет А. Қ. – Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің 
профессоры. 
 

Мақалада Ыбырай Алтынсариннің ағартушылық қызметі, оның сол тұстағы қазақ қасіре-
тіне көзқарасы, қазақтың ұлттық салт-дәстүріне адалдығы және Ислам діні туралы көзқарасы 
көрсетілген. 

Түйін сөздер: Алтынсарин, зар заман, мұғалім. 
 

Қостанай елін ақындар елі, батырлар елі деп атайды. Қазыналы Қостанай сонымен бірге 
ұстаздар елі. Ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсариннен басталған, ұлт ұстазы, ұлт ұйтқысы атанған Ахмет 
жалғаған ұстаздық дәстүр ұлттық идеологияның өзегіне айналып, ХХІ-ші ғасырға да жетті. Жай жеткен 
жоқ, талай-талай тар жол, тайғақ кешуден өтті. 

Тобыл жағасында «Инспектор көлі» болса, Әулиекөл жерінде Ақаң тұрған мекен – Мұғалім көлі 
- «Учительское озеро» деп аталды. Үлкен арнаға мөлдір тұмалар жиылды. Шалқар көлдерге таза 
бұлақтар құйылды. Достар сүйініп, дұшпан күйінді. Олар алғашқы қазақ оқулықтарының авторлары 
Елдес Омарұлы мен Міржақып Дулатов қайнар көзін ашқан, кейін Бекет Өтетілеуов пен Спандияр 
Көбеев ілгері басқан, бертінде Манаш Қозыбаевтан бастап Өмірзақ Сұлтанғазинге дейінгі ағаларымыз 
сусынын қандырған қоғалы көлдер болатын. 

Ыбырай Алтынсарин да, оның мектебінен оқып шығып, ісін жалғастырған Алаш ардақтылары 
Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Елдес Омарұлы сынды ұлы ұстаздар да «заманың түлкі 
болса, тазы боп шал» дегендей, заман тауқіметіне қарсы күресте ағартушылық жолды қалағаны рас. 
Өйткені, қазақ халқының болашағы үшін күрестің сара жолы осы болатын. 

Ыбырай Алтынсарин өзінің Николай Ильминскийге жазған хаттарының бірінде: «Мұнда халық 
ағарту ісі жаңа ғана басталып келеді. Жаңа салынған үйдің жақсы болуы, оның ірге тасының бе-
ріктігіне және мықтылығына байланысты ғой. Ал біздің ісімізде де қазақ мектептерінің бүкіл болашағы, 
көбінесе, қазіргі басталған іске байланысты, сондықтан мен ең жақсы мүғалімді дүниедегінің бәрінен 
де қымбат бағалаймын. Ізгілердің ізгісі, бізді тастамаңыз, мүмкіндігі болғанша, бізді қабілетті және 
асыл адамдармен қамтамасыз етіп түрыңыз... Халық мектептері үшін ең керектісі мұғалім. Оларға ең 
жақсы педагогикалық оқу құралдары да, ең мейірбанды үкімет жарлықтары да, өте мұқият инспектор-
лық бақылау да тең келе алмайды», – деп жазуы- [1, 1] тегін емес. 

Ыбырайды орысшыл еді деген пікірге келетін болсақ, ол туралы Торғай облысы мектептерінің 
инспекторы болған А Балғынбаев: «Өзіне келген орыс қонақтарды-мұғалімдерді және басқаларды ол 
өзінің кабинетінде және еуропаша жабдықталған асханасында қабылдайтын еді. Өздері болса үй 
ішінде, қазақтың әдеті бойынша кілем төсеп, жерде отырып тамақ ішетін. Үйде жүргенде ол қазақ 
киімін-бешпент, шапан, тақия немесе жиегіне құндыз ұсталған бөрік киетін,» – [1, 2]. – деп сипаттаған. 

Совет дәуірі идеологтары ұлы ағартушының «Мұсылманшылдық тұтқасын» жазып, шәкірттер-
ге Ислам қағидаларын ұғындырғысы келгені туралы жұмған ауыздарынашпаған, кейінірек қана 
кейбіреулері оны кертартпа пікірі болған деп бағалаған. 

Бауыржан Омарұлы «Зар заман әдебиеті» атты монографиясында 1959 ж. қазақ әдебиетінің 
негізгі проблемаларына арналған ғылыми-теориялық конференцияда ғалым Бек Сүлейменовтың ел 
құлағын елең еткізген тың дерек айтқанын жазады. Ол: «Ыбырай Алтынсариннің әдеби ағымға көзқа-
расын «Горе киргиз» деген қолжазбасы толық танытады. Бұл оның Түркістан қазақтарының, Түркістан 
өлкесі ақындарының «зар заман» туралы шығармаларына жасаған қорытындысы еді. Ы. Алтынсарин-
нің бұл берген бағасын өте орынды деп білемін. Мұнда ол «зар заман» әдеби ағымын патша үкіметінің 
отаршылдық саясаты, жұт қоян жылдары деп аталатын ашаршылық пен жалаңаштық кезең туғызды 
дейді. Бұл жерде Ы. Алтынсариннің «зар заман» ағымының тууына патша үкіметінің отаршылдық 
саясаты себеп болды дегені дұрыс. Ы. Алтынсарин зар заман туралы жазбаған адам жоқ деп, оларды 
өз текстінде келтіреді», – дейді. [1, 3]. 

«Горе киргиз» яғни «Қазақтар қасіреті» орталық мұрағаттың құжаттар қорынан табылып отыр. 
Ұлы ағартушы сол тұста вице-губернатор В. Ильинге оның аудармасын қоса жолдайды және сол 
жырлардың тууына себеп болған тарихи-әлеуметтік оқиғаларға талдау жасайды. 

Бұл талдауларда баса көрсетілген, беті ашылған кемшіліктер – отаршылардың үстемдігі, олар-
дың қазақ жерін тартып алуы, осыдан кейін қазақ даласында қоян жұтының болуы, сайлау жүйесіндегі 
жөнсіздіктер, қазақ даласына дендеп кіре бастаған алаяқтық пен парақорлық, 1882 ж. уақытша ереже-
нің қарама-қайшылығы, қазақ тұрмысымен үйлеспеуі. Ұлы ағартушы парамен сайланған болыс әуелі 
мал-мүлкін шығын қылады да, кейін болыс болып алғаннан кейін соның орнын толтыруға барлық 
күшін салады деп түсіндіреді.  

Осы орайда Қазақстанның халық ағарту комиссары болған Смағұл Сәдуақасовтың 1926 жылы 
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Ташкент қаласында педагогикалық жоғарғы оқу орны ашылғанда жасаған баяндамасына назар аудар-
маса болмайды. Бұл баяндамасында С.Сәдуақасов қазақ-орыс мектептерінде негізінен православие 
дінін қабылдаған қазақ жастарын дайындау белең алғанын, қазақ балалары оған өз еріктерімен бар-
мағанын, сондықтан да қазақтар өз арасында жеребе тастағанын, немесе кедейлердің балаларын 
осындай оқуға жіберу үшін сатып алып отырғанын айтқан. 

«Орыс империализмі капитализмнің нығайған топырағында ғана туған жоқ, жалпы алғанда, ол 
отар халықтардың қан-сөлін сығып алу есебінен өсті және дамыды. Сондықтан да орыс отаршылдығы 
Батыс өз отарларына берген көзге қораш экономикалық «пайданың» өзін бізге бере алмады. Ол тұста 
патшалық Ресейдің үкіметі нені армандап еді? Оның арманы, өкінішке орай, қазақ халқын орыстан-
дыру, олардың арасында православие дінін тарату болатын. Жоғары маманданған орыс миссионер-
лерінің ірі ұйымдарының осы бағыттағы атқарған жұмысын кім білмейді? Миссионерлердің мұндай 
жұмысы ең алдымен ақ патшаның жомарт қолымен марапатталып, ұлт есебінде қазақ халқын біржо-
лата жоюға бағытталды. Мұндай зұлымдық мақсатты көз алдымызға келтірудің өзі қиын» деген 
сөздерге айырықша назар аудару керек. 

Қазақстанның оқу комиссары болған С. Сәдуақасов «О значении вуза для Казахстана» деген 
баяндамасында Ыбырай мен Шоқан туралы деректерді мысалға келтіреді: 

«Өткен ғасырдың екінші жартысында Ыбырай Алтынсарин деген қазақ өмір сүрген. Ол қа-
зақтардың арасынан бірінші болып орыс мәдениетімен жақындасты және славян (аудармада жаң-
сақтық кеткен, түпнұсқада – славян емес, православный, яғни провославие діні деп оқылуы керек. 
А.Ш.) дінінің миссионерлеріне жан-тәнімен қызмет істеді. Орыс-қырғыз мектептерін ашуға бірінші 
болып ат салысқан да осы кісі, қазақтарға орыс әрпімен жазуды ұсынған да – сол. Ол атақты 
миссионер ғалым Ильминскийдің досы және сенімді серігі болды. 

Міне, осы Алтынсарин өлерінің алдында өзіне бірде бір орыс, тіпті, ең жақын достарын келтір-
меуге жарлық берген.Тірі кезінде діннен безген осы кісі жаназасына 99 молда шақырылсын деген 
өсиет қалдырыпты. Бұл оқыған қазақтың трагедиясы болатын. Бізге оның бұл қимылы қазір түсініксіз 
де болар, бірақ, көп жылдар бойы орыстармен қоян-қолтық араласып жүріп, ең ақырында миссио-
нерлердің қазақ халқына зәредей де жақсылық ойламайтынын түсінген болу керек. Мүмкін оның қазақ 
деп соққан жүрегі соңғы минуттарында өзінің қылмысына төзе алмаған шығар, сондықтан да ол көп 
жыл бірге қызмет істеген достарын көргісі келмеген болар. 

Бізде Алтынсариннен білімі де, атағы да бір кем емес тағы бір қазақ болған, ол – Шоқан 
Уәлиханов. Шоқан орыстың Шығыстағы отарлау саясатын жүргізуге шын көңілімен араласты. Уәлиха-
нов патша өкіметінің әскери-соғыс министрлігі үшін мәлімет жинау мақсатымен жасырынып Қашға-
рияға барып қайтқан. Ол Түркістанды бағындырған атақты генерал Черняевтің отрядында әске-ри 
(түпнұсқада – офицер. А.Ш.) болып қызмет істеген. Осы Уәлихановтың өмірі қалай бітті дейсіздер ғой 
– оның өмірі де Алтынсарин өміріне өте ұқсас. Өмірден қайтар алдында Уәлиханов өзінің орыс доста-
рының бәрінен бас тартты. Орыс армиясының сырбаз офицері болған Уәлиханов әскери киімін 
тастап, қазақтың кең қолтық шекпенін, (біздің ойымызша, шекпен емес, шапан, аудармадан жаңсақтық 
кеткен болуы керек. А.Ш.) саптама етігін киіп, алыстағы қазақ ауылында дүниеден өтті. 

Сібір ғалымдарының басшысы Ядринцев Шоқан Уәлихановтың қайғылы өлімі еуропалықтар 
үшін ызбарлы ескерту болуға тиіс деп жазды Шоқанға арналған некрологта. Ол орыс адамдары бұл 
жерде қатты ойлану керек деп жазды. 

Меніңше, қазақ халқының ұлттық санасының ояну дәуірінің басында мәдениетті Еуропамен 
байланыста болған қазақтардың қалай жұмыс істегені жайында осы екі мысалдың өзі-ақ жеткілікті 
болар». (Смағұл Сәдуақасұлы. Үш томдық шығармалар жинағы. 3-ші том. Астана, 2013 жыл, 332-335 
беттер) Бұл баяндаманың орыс тіліндегі нұсқасы да осы кітапта жарық көрген. (277-278 беттер) 

Смағұл Сәдуақасовтың орыс тілінде жасаған баяндамасындағы: «Русский империализм 
возник не только на почве усиления капитализма, между прочим он рос и развивался за счет выжима-
ние соков колониальных народов. Поэтому русская колонизация не дала нам и тех жалких экономи-
ческих «выгод», которыми Запад наделял свои колонии. Вспомните первое завоевание казахских сте-
пей. О чем мечтало тогда правительство царской России? Оно мечтало, увы, обрусить казахский 
народ, насадить среди него православие. Кто не помнит работу, произведенную в этом направлении 
крупной организаций высоко квалифицированных русских миссионеров? Такая работа миссионеров, 
главным образом субсидировавшаяся щедрой рукой белого царя, была направлена целиком на 
уничтожение казахского народа, как нации. Можно ли себе представить более низкую, чем описанная, 
затею!» – деген сөздерді қазақ қайраткерінің жүрекжарды шындығы есебінде қабылдайтынымыз анық. 

Смағұл Сәдуақасов былай дейді. 
«Товарищ Жургенов в своем вступительном слове указывал, что дело народного образования 

в идее своей интернациональна, но по форме оно должно бытъ национальным. Я вполне согласен с 
ним, и считаю что общечеловеческая культура тем скорее будет усваиваться отдельными националь-
ностями, чем это культура будет прививаться среди каждой народности на своем родном языке. Нам 
нужны и агрономы, и врачи, и инженеры, и т.д. Но в первую очередь в настоящее время казахские 
трудящиеся массы нуждаются в педагогах. Не бесполезно, товарищи, и здесь вспомнить о прошлом, 
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примеры которого должны служить нам уроком в нашей предстоящей работе. Бывали разного рода 
«культурные» связи представителей казахского народа с цивилизованной Европой. Во второй поло-
вине прошлого столетия жил казах, некто Алтынсарин, он первый из казахов приобщился к русской 
культуре и не за страх, а за совесть служил помощником православных миссионеров. Он первый был 
организатором, так называемых, русско-киргизских школ, поборником русского шрифта для казахской 
письменности. Он был другом и правой рукой знаменитого ученого миссионера Ильминского. И вот 
этот Алтынсарин перед смертью распорядился не пропускать к себе даже близких своих друзей. Этот 
атеист в жизни оставил завещание, чтобы на его похороны были приглашены 99 мулл. Да, эта была 
трагедия просвещенного казаха, может быть теперь для нас совсем непонятая трагедия, заключав-
шаяся в том, что в результате многолетней совместной работы с русскими, он все таки, в конце кон-
цов, пришел к заключению, что миссионеры ничего хорошего не желают для казахского народа. Мо-
жет быть, его угнетенное казахское сердце, в последнюю минуту не выдержало собственного 
преступления, и он отказался от товарищей, с которыми много лет работал вместе.» – [1, 4]. 

Смағұл Сәдуақасовтың тағы бір даңқты жерлесіміз, ұлы ғалым Шоқан туралы айтқан пікірі де 
назар аударарлық: «Был у нас и другой казах, не менее способный и не менее известный в свое 
время Чокан Валиханов. Он был искренним проводником русской колониальной политики на Востоке. 
Валиханов тайно ездил в Кашгарию собирать сведения для военного министерства царского прави-
тельства. Он служил офицером в отряде знаменитого генерала Черняева, который покорил Тур-
кестан. И что вы думаете, чем кончил этот Валиханов. Кончил тем же, что и Алтынсарин. Под конец 
своей жизни Валиханов отрекся от всех своих прежних друзей, этот элегантный офицер русской 
армии переоделся в широкую киргизскую одежду, в тяжелые степные сапоги и умер в заброшенном 
киргизском ауле. Глава сибирских областников, уже известны вам Ядринцев в своем некрологе писал, 
что трагическая смерть Чокана Валиханова является грозным предосторожением для европейцев. Он 
писал, что русским людям следует над этим задуматься.»  

Орыс миссионерлері орыс тілін қазақ баласының көзін ашу үшін емес, ол өзінің ана тілін 
мүлдем ұмытуы, мұсылман дінінен бас тартуы үшін үйреткенін аңғару қиын емес. Ыбырай Алтын-
сарин «Горе киргиз», яғни «Қазақ қасіретінде» осы жайды тап басқан, зар заман ақындары шығар-
машылығын талдай отырып, өз тілі мен дәстүрінен айырудың зардаптары туралы ой қорытқан. 
Сондықтан да ол өзі туралы айтылған пікірлерге тосқауыл қойғысы келіп: 

«Аласы ағайынның алаңдатты,  
Көре алмай көп ішінен жамандатты.  
Шоқынды, қрест тақты, кәпір болды деп,  
Келгенін ауызына айтып бақты», – деп қамықты [1, 5]. 
Алтынсарин заман ау-жайын дәл таныған, тамыршыдай дертін де білген, сол қапаста ауа 

жетпей тұншыққан жандай өмір сүрген, халық тағдырына алаңдаған, келешекті болжай білген қайрат-
кер. Орыс тілінде сөйлесе де қазақ үйінде отырғанын ешқашан естен шығармаған ұлы тұлғаны кезінде 
өз замандастары да ұға алмаған. Оны дұрыс түсіну және жете түсіндіру бүгінгі ұрпақтың парызы. 

Ыбырайдың «Атамұра» баспасынан 2006 жылы жарық көрген «Кел, балалар, оқылық» атты 
кітабында әйгілі «Бір Құдайға сиынып, кел, балалар, оқылық» – [1, 3]. деп басталатын өлеңінде әуелгі 
шумақ дұрыс жазылғанымен, одан кейінгі қайталанып келіп отыратын шумақтарда «Бір Құдайға 
сиынып» деген жол түсіп қалған. Бір кездері атеист редакторлар Құдай, Алла деген сөзден ат-тонын 
ала қашып, ондай сөздерді қырқып тастап отырса, бұл жолғы «көзі ашық» редакторларымыз қазақ 
өлеңінің ешқашан да үш жолдан құралмағанын есінен шығарып алса керек.  

Ыбырай Алтынсарин «Қырғыз хрестоматиясына» енгізген «Аурудан аяған күштірек» деген 
әңгімесінде Сейiт деген бала аяғын сындырып алады. Ойбайлап жылап жатқан баланы көрiп шошын-
ғаннан шешесi есiнен танып қалыпты. Мұны көрген соң, Сейiт жыламақ түгiл, сынған аяғын орнына са-
лып таңып жатқанда да дыбысын шығармай, қабағын да шытпай жатты. Сонда сынықшы кiсi: 

– Аяғың ауырмай ма, қабағыңды да шытпайсың? – деп сұрайды. Сейiт шешесi шығып кеткен 
соң, демiн алып, сынықшыға сыбырлап айтты дейдi: 

– Ауырмақ түгiл, жаным көзiме көрiнiп тұр, бiрақ менiң жанымның қиналғанын көрсе, әжем де 
қиналып, жүдемесiн деп, шыдап жатырмын, – дейдi. Міне, бұл әңгімеден сынықшы секілді халық емші-
сінің жасаған емімен қатар жылы сөздің сырқатты қалай емдейтінін де аңғаруға болады. Ағартушы бұл 
әңгімесінде қазақ халқының үлкенді сыйлау секілді салт-дәстүрін де айқын көрсетіп отыр. 

Совет дәуірі идеологтары ұлы ағартушының «Мұсылманшылдық тұтқасын» жазып, шәкірт-
терге Ислам қағидаларын ұғындырғысы келгені туралы жұмған ауыздарынашпаған.  

Ыбырай сабақ басталар алдында босағадан аттамай тұрып дәрет алатын болған. Ұлы ұстаз 
сабаққа келген мұғалімнің жаны да, тәні де, киімі де таза болуы керек, мешітке кіретін молда қандай 
пиғылда болса, мектепке енетін мұғалім де сондай ниетте болуы керек деген. Коммунистік манифесті 
Құранға балап, Кремльді Қағбаға санап, Ленинді пайғамбар деп есептеген кешегі заманда «Оқы, оқы 
және оқы!» деген сөйлемді Ленинге теліп келдік. «Оқы!» деген сөзді ең алдымен Мұхамбет пайғам-
барға Жебірейіл періште айтқан. Одан кейін Мұхамбет пайғамбар: «Оқы, оқы, тағы оқы!» – деген. 
Негізінде – бұл Алладан келген сөз.Сол сөзді Алтынсарин де сәтті пайдаланды. 
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Әйгілі журналист Мұхамеджан Серәлин орыс тілін жақсы меңгеруге шақырды. Ыбырай Алтын-
сариннің қазақ даласына сепкен білім ұрығы ол қайтыс болғаннан кейін лайықты жалғасын тауып, 
өңбей жатыр деп қынжылды. «1914 жылдың 17 шілдесінде алтын басты Ы. Алтынсариннің қайтыс 
болғанына 25 жыл толды. Оның қазақ халқына жасаған қызметі орасан зор. Ал оны еске алған қа-
зақтар болды ма екен? Жоқ! Шамасы, мәдениетті халықтар қатарына қосылу бізге әлі алыс болуы 
керек», – деп жазды. «Біз басқа халықтардан артта қалмауымыз керек. Қазақ жастары профессорлық 
лауазым туралы да ойлануы керек», – деді – [1, 6]. 
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ: 
ӨЗЕКТІ СҰРАҚТАР МЕН МӘСЕЛЕЛЕР 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ 

 
 
ӘОЖ 378.1 
 

ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ПРОБЛЕМАЛАР 
 

Абдирова М. А. – Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, №2 жалпы білім беретін мектеп 
Ағылшын тілі пәні мұғалімі. 
 

Коронавирус пандемиясының салдарынан білім беру жүйесі түбегейлі өзгерістерге ұшы-
рауда, ал соңғы жылдары елде цифрландыру бойынша жүргізіліп жатқан реформа сапаға сыналуда. 
Егер жоғары білім беру аясында қашықтықтан оқыту форматы жаңалық болмаса, онда мектеп 
білімі қысқа мерзімде мұндай жаңа режимге техникалық көшуге дайын болмады, сол кезде мұғалім-
дер тележүргізушілердің рөліне "үйреніп", ал мектеп оқушылары ата-аналарымен бірге жаңа білім 
беру Интернет-платформалары мен ресурстарының ыңғайлылығын игеруге мәжбүр болды. Бұл 
тұрғыда білім беру процесінің барлық қатысушылары: мұғалімдер, оқушылар, олардың ата-анала-
ры, сондай-ақ билік құрылымдары тап болған негізгі қиындықтарды бөліп көрсетуге болады. Мақа-
лада қашықтықтан білім беру ұғымы және осы саладағы проблемалар қарастырылған. 

Түйінді сөздер: қашықтықтан білім беру, проблема, оқу процесі, интернет, оқыту жүйесі, 
негізгі қиындықтар, оқытушы, оқушы 
 

2020 жылдың сәуір айында бүкіл ел бойынша онлайн сынақ сабақтарын өткізу қорытындысы 
бойынша ҚР БҒМ сымсыз желінің шамадан тыс жүктелуі және бүкіл ел бойынша екі жарым миллион 
баланың тікелей эфирге шығуы үшін интернеттің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етудің мүмкін еместігі 
себебінен онлайн стриминг режимінде оқытудан бас тарту туралы шешім қабылдады. Оның орнына, 
Қазақстанның Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов атап өткендей, педагогтарға мессенд-
жерлерді, электрондық поштаны және арнайы электрондық бағдарламаларды пайдалануға көбірек 
мүмкіндік беру қажет. Шалғайдағы қазақстандық кенттердің оқушылары үшін міндетті дезинфекциямен 
және үй-жайларды желдетумен сүйемелденетін оқытудың екі ауысымымен сабақтарға штаттық 
режимде қатысуды сақтау жоспарланған болатын. 

Қашықтықтан оқытудың көптеген аспектілерін ашатын анықтамалардың бірінде: "қашықтықтан 
оқыту – бұл оқытушыға немесе оқу орнына назар аудармау үшін студенттердің жеке қажеттіліктеріне 
негізделген әдістеме. Оқушы соншалықты шоғырланған, ол қайда, қалай оқитынын бақылайды. Бұл 
мұғалімнің рөлін білім беру бастамасынан бастап оқыту менеджеріне ауыстырады. Осы білім беру 
жүйесіне қол жеткізу үшін қашықтықтан оқыту әдістері мен жаңа ақпараттық технологиялардың 
артықшылықтары пайдаланылады". 

Елдің табысты әлеуметтік-экономикалық дамуы білім беру жүйесінде белгілі бір өзгерістерді, 
атап айтқанда, таңдалған бағытта күрделі және күрделі міндеттерді шешуге қабілетті жоғары білікті 
мамандарды даярлауды талап етеді. Бұл мақсатқа жету әртүрлілікпен сипатталатын жаңа мазмұн мен 
оқыту формаларын енгізу мен мүмкіндіктерді кеңінен қолдануды талап етеді. Бұл мәселені сәтті шешу 
"ашық жүйелер" болуы керек, онда білім беру мекемелері заманауи біліммен қамтылып, бірыңғай 
білім беру кеңістігіне шығарылады. 

Қашықтықтан оқыту жүйесі – бұл асинхронды және синхронды, уақыт және кеңістік мақсаты 
бойынша бейтарап, оқыту (сұхбат) құралдарымен оқытушы мен оқушылар арасындағы өзара іс-қимыл 
мақсатына қол жеткізуге бағытталған процесс. Осылайша, қашықтықтан оқыту деп аталады: 

- технология ісі; 
- интернет технологиясы; 
- телекоммуникациялық технологияны (ТВ-технология) немесе оқытудың барлық нысандарын-

да қолданылатын технологиялардың сомасын түсінеміз. Бұл оқыту технологияларында қашықтықтан 
оқытуды үш санатқа бөлуге болады: педагогикалық технологиялар (дәстүрлі оқытудан білім алушы-
ның нақты ортада болуына көшу); оқытуда ақпаратты беру технологиясы (баспа технологиясынан 
мультимедияны пайдалануға көшу); оқытуда ақпаратты беру және оқу процесін қолдау технологиясы 
("күндізгі" өзара әрекеттесуден Интернет-байланысқа көшу). 

Жергілікті қашықтықтан оқыту жүйесі белгілі бір білім беру және жеке Қала (университет) 
шеңберінде жұмыс істейді, оның құрамына тек жоғары оқу орындары ғана емес, мектептер, гимназия-
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лар мен колледждер де кіреді. Осындай жүйе шеңберіндегі жұмыстың алғашқы кезеңдерінде зият-
керлік әлеуетті, компьютерлік техниканы ұтымды пайдалана отырып, үздіксіз білім беру қағидаттарын 
табысты іске асыру қажет. Осыған байланысты мектептер мен жоғары оқу орындары жергілікті және 
өңірлік желілерді пайдалануы, шығармашылық жұмыстарды таратуы, оқыту процесінде әдістеме 
бойынша тәжірибе алмасуы қажет. 

Ауқымды және жергілікті оқыту жүйелерін табысты пайдалану нәтижесінде білімнің базалық 
және банктік деректеріне, клиент-серверлік, мультимедиялық, компьютерлік оқыту жүйелеріне, 
электрондық оқулықтарға, оқу-әдістемелік материалдарға, оқулықтарға, қашықтықтан оқыту жүйесінің 
технологиясымен үйлесімді бағдарламаларға еркін қол жеткізуге болады, олар кейіннен оқытудың 
неғұрлым кең таралған бес аспаптық және өміршең нысаны бола алады. 

Қашықтықтан оқыту оқытушыларына және осы іске мүдделі басқа тұлғаларға бірнеше 
талаптар қойылады: 

- оқытушының компьютермен жоғары деңгейде сауатты жұмыс істей білуі; қашықтықтан оқыту 
технологияларын қолдану және оқыту әдістемесін меңгеру; 

- интернет арқылы кеңес беруді қоса алғанда, жеке оқу кеңестерінің әдістері мен тәсілдерін 
меңгеру; 

- бақылау, тексеру, рецензиялау, курстық және бақылау жұмыстарының, соның ішінде жобалау 
және зерттеу жұмыстарының жазылуын басқару саласындағы арнайы білім мен дағдыларға ие болу; 

- қашықтықтан оқытудың мақсаттары мен міндеттерін білу, оны ақпараттық технологиялар мен 
байланыс құралдары негізінде одан әрі дамыту; 

- қашықтықтан оқыту технологияларын білу, білім алушыларды, білім беру саласының 
қызметкерлерін таныстыра білу; 

- ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, әсіресе электрондық ақпараттық 
желілермен жұмыс істеу әдістерін білу; 

- оқытушының ақпараттық құралдармен жұмыс істеу бойынша практикалық дағдыларын 
үйрету; 

- оқытудың телекоммуникациялық құралдарын пайдалану дағдыларын қалыптастыру, Атап 
айтқанда: тұтынушылар арасында ақпарат алмасу және ақпараттық жүйелерде ресурстарды 
пайдалану; 

- оқу бағдарламасын құрайтын белгілі бір тәртіптегі модульдік курстардың әдістемесін жалпы-
лама түрде баяндай білу және курстарды өткізуді ұйымдастыру; 

- қашықтықтан оқыту жүйесі бойынша сабақтарды өткізу процесінде үйлестіруші қашықтықтан 
оқыту шеңберінде оқу процесін жүргізуге жан-жақты дайындық болуы тиіс. 

Бұл тұрғыда білім беру процесінің барлық қатысушылары: мұғалімдер, студенттер, олардың 
ата-аналары мен билігі кездесетін негізгі қиындықтарды бөліп көрсетуге болады. 

Мемлекеттік органдардың өкілдері тап болған негізгі проблема заңнамалық базаның болмауы, 
яғни қашықтықтан оқытуға көшу мүмкіндігі үшін барлық қажетті жағдайлар мен дәйекті рәсімді 
қамтамасыз ететін осы саладағы нормативтік реттеу болды. "Қашықтықтан оқыту" сияқты анықтама 
қолданыстағы ұлттық заңнамада көзделмегендіктен, оқытудың осы форматын пайдаланудың тиісті 
тәжірибесі жоқ. Бұл мұғалімдер мен оқушылар үшін тиісті әдістемелік құралдарды, нұсқаулықтар мен 
ережелерді әзірлеу қажеттілігін туындатты. 

Сондай-ақ, қиындықтар Қазақстанда Ұлттық IT-платформалардың болмауымен (миллиондаған 
оқушыларды оқу процесіне бір мезгілде қосуды қамтамасыз ету үшін) және цифрлық білім беру 
базасы мен бағдарламалық қамтамасыз етудің әлсіз толтырылуымен байланысты. 

Мұғалімдердің ақпараттық технологиялар саласындағы сауаттылығы мәселесі мұғалімдердің 
жас ерекшеліктеріне қарағанда гаджеттер мен заманауи технологияларды қолданудың дамыған әдет-
терінің болмауымен анықталады. Білім беру порталы жүйесінде қашықтықтан оқытудың бірінші күні 
Kundelik.kz техникалық ақаулық жүйенің шамадан тыс жүктелуіне байланысты болды, оны наразы ата-
аналар Facebook әлеуметтік желісіндегі топтардың бірінде бірден бөлісті. 

Оқытудың жаңа форматына байланысты туындайтын психологиялық проблеманы да атап 
өтуге болады: қашықтықтан оқыту кезінде ересек тәрбиешінің көмегінсіз жеңе алмайтын бастауыш 
сынып оқушылары ата-аналарын мұғалім ретінде қабылдамайды. Осыдан проблемалар усидчи-
востью және сосредоточенностью процесінде оқыту. Өзін-өзі тәрбиелеудің төмен деңгейі және үйдегі 
жағдай оқушыға оқу процесіне толықтай енуге мүмкіндік бермейді, ал бірнеше баланы тәрбиелеп 
отырған ата-аналарға оқу үшін қажетті атмосфераны құру қиынға соғуы мүмкін. 

Әрі қарай, жабдықтың болмауы мәселесін атап өткен жөн. Шалғайдағы ауылдық аудандардың 
оқушылары, сондай-ақ аз қамтылған отбасылар, ең алдымен, компьютерлерге мұқтаж болады, сон-
дықтан біз ауыл оқушыларының компьютерлік сауаттылығы туралы әлі айтпаймыз. Шектеулі немесе 
жоқ кең жолақты Интернет көптеген студенттерге сандық білім беру платформаларын пайдалануға 
және / немесе сапалы бейнелерді көруге мүмкіндік бермейді. 
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Көріп отырғаныңыздай, пандемия елдегі сандық алшақтықты ашты. Оқушылардың цифрлық 
технологияларға қол жеткізу проблемасы пандемияға дейін орта білімге қол жеткізуде қиындықтарға 
тап болған ерекше қажеттіліктері бар балаларды, балалар үйлерінің балаларын қозғауы мүмкін. 

Үй тапсырмасы ғана емес, сонымен қатар сынып тапсырмалары да қашықтан жасалуы керек, 
ал мұғаліммен бақылау іс жүзінде мүмкін болмады, өйткені оқушылармен нақты байланыс болмады-
бұл қазіргі студенттер деңгейінің білім сапасына айтарлықтай әсер етуі мүмкін, егер бағалар оқу 
материалын игерудің сенімді көрінісі болмауы мүмкін. 

Осылайша, қашықтықтан оқыту саласында қашықтықтан білім беру сапасын арттыру үшін ше-
шілуі қажет бірқатар өзекті мәселелер бар деп қорытынды жасауға болады. Осы мәселелерді шешу-
дің негізгі бағыттары: мұғалімдер мен студенттер үшін адаптивті қашықтықтан білім беру ортасын 
құру. Бейімделу процесінде мұғалімдер оқыту мүмкіндігінің негіздерін, ал студенттер оқу мүмкіндігінің 
негіздерін білуі керек. Келесі бағыт-білім беру мекемелерін ақпараттық-коммуникациялық технология-
ларды интеграциялау үшін даярлау. Қашықтықтан білім берудің бірыңғай стандартын құру: электрон-
дық оқулықтар, әдістемелік ұсынымдар, Оқу құралдары, сондай-ақ әртүрлі кешендер мен бағдарла-
малар. 

Бұл мәселелерді шешуге қашықтықтан педагогика саласындағы инновациялар мен иннова-
циялар айтарлықтай үлес қосады. Ол үшін педагогикада ақпараттық технологияларды қолдану сала-
сында жаңа зерттеулер жүргізу, ақпараттық технологиялардың жалпы педагогикаға, сондай-ақ 
оқытушылар мен оқушыларға әсерін зерделеу қажет. 
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Аталмыш мақалада бастауыш сынып оқушыларының метапәндік құзыреттіліктерін қа-
лыптастыру проблемасы қарастырылған. 

Түйінді сөздер: метапәндік құзіреттілік, оқушы, әмбебап оқу әрекеті. 
 

Метапәндік құзыреттіліктер білім алушылар игеруі тиіс оқытудың негізгі нәтижелері тізіміне 
енгізілген. Метапәндік құзыреттілік түйінді және әмбебап оқу әрекетін жүзеге асыруда бағыттаушы 
болып табылады. Оқушылардың әмбебап оқу әрекетін жүзеге асыру қабілеті мен оған дайындығы 
бастауыш мектептегі оқу-тәрбие үдерісінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Бастауыш сынып 
мұғалімінің негізгі міндеттерінің бірі – әр сабақта және сыныптан тыс іс-шараларда оқушылардың 
метапәндік құзыреттілігін қалыптастыру. Бастауыш сынып оқушысы әмбебап оқу әрекетін қолдана 
отырып, алынған ақпаратқа бағдарлануды, оны толықтыруды және алға жылжуды үйренеді. Метапән-
дік қатынас оқушының тұтас тұлғасын қалыптастыруға, сондай-ақ білім берудің барлық деңгейлерінің 
сабақтастығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді [1]. 

Метапәндік құзыреттілікті қалыптастыру оның тұлғалық өсуіне жағдай жасай отырып, әрбір 
оқушыны әрекеттің сан алуан түрлеріне тартуды қарастырады. 

Бастауыш сынып оқушыларында төмендегі біліктерді қалыптастыру маңызды: талдамалық 
біліктер; оқу-ақпараттық біліктер; түрлі дереккөздерден ақпарат алу білігі; жоспар құра білу білігі; 
берілген тақырып бойынша материал іріктей білу білігі;жазбаша тезистер құра білу білігі; дәйексөздер 
таңдап алу білігі; кесте, сызба, графиктер құра алу білігі. 
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Коммуникативті-тілдік метапәндік біліктер: ауызша байланыстырып сөйлей алу білігі; орфо-
эпиялық және грамматикалық нормаларды сақтай білу білігі; ойдың интонациялы-мағыналық бөлігін 
бөле білу білігі; эмоционалдық паузаларды сақтай білу білігі; хабарламалар мен баяндамаларда 
сөйлеудің белгілі бір стилін сақтай білу білігі; көрнекіліктің түрлі құралдарын қолдана алу білігі; өз 
пікірін білдіре алу және оны дәлелдей алу білігі; ғылыми-зерттеу жұмыстарын безендіре білу білігі; 
мәтіннің мазмұнын айтып бере білу білігі (толық, ішінара, қысқа); пікірталас жүргізе білу білігі [2]. 

Аталмыш білім беру нәтижесіне қол жеткізу үшін оқушылардың топтық жұмысы мен тірек 
сызбаларды құруға ерекше көңіл бөлген жөн. 

Бұл әдістеме жаңа емес, бірақ дәл осы тірек сызбалар ақпараттың үлкен көлемін кодтауға, 
талқылау үшін логикалық тізбектер құруға, яғни білім берудің қазіргі, ақпараттық кеңістігінде әрекеттің 
жаңа тәсілдерін игеруге мүмкіндік береді. 

Біз тірек сызбаларды ереже бойынша (мысалдарды талдау), сондай-ақ бүкіл тақырыптық блок 
бойынша да (оқушылардың дайын жұмыстары) құрастырдық. 

Өз бетінше ізденіс-зерттеу ұйымдастыра отырып, оқушы өзі үшін оқылған нәрсені жаңадан 
ашады. Мәтінді талдау кезінде түсіндірмелі оқу, әңгімелесу тәсілдері қолданылды. 

Тірек сызбаларды құрастыру ғана емес, сонымен бірге оларды таныстыру да маңызды. 
Бұл жұмысты оқушылармен бірге талдау қажет. Бағалаудың түйінді критерийлері ретінде 

қарастырылады: 
1) жауаптың толықтығы және дұрыстығы; 2) оқып үйренгеннің саналылығы, түсіну деңгейі;  

3) жауаптың тілдік безендірілуі [1]. 
Тәжірибе бұл әдістемені қолдану белгілі бір нәтиже беретінін көрсетті. Біріншіден, сабақта 

оқып-үйренетін материалдың көлемі біршама артады, өз бетінше жұмыс дағдысы қалыптасады, оқу-
шылар пән бойынша неғұрлым берік білім көрсетеді. 

Екіншіден, бұл технологияны пайдалану оқушылардың шығармашылық әлеуетін арттыруға, 
олардың тілін, ойлауын, шешендік өнерін дамытуға ықпал етеді. 

Әрбір оқушы метапәндік құзыреттіліктерді қалыптастыру барысында төмендегі жолдардан 
өтеді: 1) бастапқыда түрлі оқу пәндерін оқып үйрену барысында оқушыда әмбебап оқу әрекетін орын-
даудың алғашқы тәжірибесі және оны өз бетінше орындауға мотивация қалыптасады; 2) алынған тәжі-
рибеге сүйене отырып, оқушы осы әмбебап оқу әрекетін орындаудың жалпы тәсілі жайлы білімдерді 
меңгереді; 3) одан соң әмбебап оқу әрекеті түрлі оқу пәндерінің мазмұнын оқыту тәжірибесіне 
ендіріледі, өзіндік бақылау, қажет болған жағдайда оны орындауды түзету, қарастырылады; 4) соңын-
да осы әмбебап оқу әрекетінің қалыптасқандық деңгейін бақылау және оны білім беру тәжірибесінде 
жүйелі қолдану ұйымдастырылады. 

Бастауыш сынып оқушыларының негізгі қабілеттерінің даму деңгейін: ойлау, түсіну, қарым-
қатынас, рефлексия, іс-әрекетті метапәндік оқытудың нәтижесі ретінде қарастырған әлдеқайда 
ыңғайлы және дұрысырақ. Бұл білім беру нәтижесі әмбебап болып табылады және кез-келген білім 
беру жүйесінде оқыту нәтижелерін салыстыруға мүмкіндік береді. Сондықтан оқушыларда метапәндік 
құзіреттілік негізінде келесі даңдыларды қалыптастыру өте маңызды: 

- аналитикалық дағдылар; 
- білім беру және ақпараттық дағдылар: 
- әр түрлі ақпарат көздерінен ақпарат алу мүмкіндігі; 
- жоспар құруды үйрену; 
- берілген тақырып бойынша материалды таңдау мүмкіндігі; 
- жазбаша рефераттар құра білу; 
- дәйексөздерді таңдау мүмкіндігі; 
- кестелер, диаграммалар, графиктер салу мүмкіндігі. 
Байланыс және сөйлеу метапәндік дағдылары: 
- байланысты ауызша мәлімдеме құру мүмкіндігі; 
- орфографиялық және грамматикалық нормаларды сақтау мүмкіндігі; 
- тұжырымның интонациялық маңызды бөліктерін бөлектеу мүмкіндігі; 
- эмоционалды кідірістерді және айтылу қарама-қайшылығын сақтау мүмкіндігі; 
- хабарламалар мен есептерде сөйлеудің белгілі бір стилін сақтау мүмкіндігі; 
- көрнекіліктің әр түрлі құралдарын қолдану мүмкіндігі; 
- өз пікіріңізді білдіру және оны дәлелдеу мүмкіндігі; 
- зерттеу жұмыстарын рәсімдеу мүмкіндігі; 
- мәтінді қайта айту мүмкіндігі (егжей-тегжейлі, таңдамалы, қысқаша); 
- пікірталас жүргізу мүмкіндігі. 
Осы білім беру нәтижесіне жету үшін мен оқушылардың жұмысына және тірек сызбаларын 

құрастыруға ерекше назар аударылады. Техника жаңа емес, бірақ бұл ақпаратты кең көлемде код-
тауға, пайымдау үшін логикалық тізбектер құруға ыңғайлы. 

Метапәндік құзіреттілікті қалыптастыру мақсатында анықтамалық сызбаларды ережеге сәйкес 
құру (мысалдарды талдау) және бүкіл тақырыптық блок бойынша (оқушылардың дайын жұмыстары) 



125 

жұмыс жасау қажет. Тәуелсіз ізденіс-зерттеу жұмысын ұйымдастыру арқылы оқушы оқығанын ашады. 
Мәтінді талдау кезінде келесі техникалар қолданылады: түсініктеме беру, әңгімелесу. Ең бастысы – 
балаларды пассивті тыңдаушы болмауы үшін ынталандыру. Кәдімгі түсініктеме барысында белгілі бір 
схема құрылады, ол мәтіндегі басты нәрсені көруге, алған білімдерін жүйелеуге, оны дәйекті түрде 
көрсетуге көмектеседі. Логикалық схема пайдалы, өйткені ол мәтіннің мағынасының тілдік ерекшелік-
термен байланысын байқауға көмектеседі. 

Тек анықтамалық диаграммаларды құрудың ғана емес, сонымен бірге олардың презентация-
сының да маңызы зор. Оқушылармен бірге бұл жұмысты талқылау керек, онда негізгі бағалау 
критерийлері: 

- жауаптың толықтығы мен дұрыстығы; 
- зерттелгенді түсіну, түсіну дәрежесі; 
- жауаптың тілдік безендірілуі [3.]. 
Бірлескен пікірталас рефлексиялық қызмет пен бағалаудың негізінде жатыр. Тәжірибе көрсет-

кендей, инновациялық технологияларды қолдану белгілі нәтиже беретіні сөзсіз. Сабақта оқылатын ма-
териалдың көлемі едәуір артады, өз бетімен жұмыс жасау дағдылары қалыптасады, оқушылар тақы-
рып бойынша мықты білімдерін көрсетеді. 

Оқытудың инновациялық әдістерін қолданудың тұжырымдамасы мен жаңалығы олардың оқу-
дың тыңдау, игеру, қайталау рөлі белсенді оқумен ауыстырылатындығына баса назар аударуға бола-
ды. 
 

Кесте 1. Инновациялық технологияларды қолдана отырып метапәндік құзыреттілікті 
қалыптастыру бойынша көзқарастардың салыстырмалы сипаттамасы 
 

Авторлар Метапәндік құзыреттілікті қалыптастыру құралы 

А.А. Антонов,  
А.А.Дроздов,  
Н.Е. Кузменко 

Оқу пәндерін жалпы ғылыми тұжырымдамалар деңгейінде интеграциялауға 
ықпал ететін метапәндерді енгізу. 

Н.М. Мейрамов Білім беру жүйесіне қайта құрылған оқу материалын интеграциялаудың ойлау-
белсенділік түрі болатын метапәндерді енгізу. Ашық критериалды бағалау 
жүйесі. Білім беру мақсатына жету - шешуші құзыреттілікті қалыптастыру үдері-
сін түзету тәсілі ретінде формативті бағалау мен өзін-өзі бағалаудың (рефлек-
сияның) маңыздылығына тоқталу. 

Н.Л. Галеева Оқу процесінің негізгі қатысушыларының барлық ресурстарын жұмылдыруды 
көздейтін ресурстық тәсілдеме негізінде метапәндік нәтижелері қалыптасады. 
Ең алдымен мұғалімнің басқару құзыреттілігі және оның оқушылардың мотива-
циялық сферасына әсері қатысады. 

 
Осылайша, заманауи зерттеушілер метапәндік құзіреттілік нәтижелеріне қол жеткізу құралда-

рының жоғары өзгергіштігін атап өтеді. Жұмыс авторларының пікірінше, метапәндік құзыреттілікті 
қолдану әдістемесін әзірлеу жалпыға бірдей білім беру іс-әрекеттерін қалыптастырудың кілті болып 
табылады және білім сапасына автоматты түрде әсер ететін мұғалімдердің өзара әрекеттесуінің 
жақсы деңгейін қамтамасыз етеді. Сонымен, авторлар қызметінің мақсаты пәнаралық байланыстарды 
жүзеге асырудың қолданыстағы әдістерін жаңарту болып табылады. Бұл инновациялық технология-
ларды қолдана отырып, метапәндік құзыреттілікті күшейту қажеттілігін көрсетті.  
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В данной статье раскрываются возможности дифференцированного подхода на уроках 
музыки, который является важным фактором усвоения учебного материала для успешного 
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В современных условиях совершенствования системы образования особую социальную и 
педагогическую значимость приобретает реализация дифференцированного подхода в образова-
тельном процессе. 

Современная школа находится в процессе поиска подходов, путей и способов образования 
молодого поколения, необходимость которых определяется стремительным изменением социально-
экономической ситуации, общемировыми тенденциями развития образования. Происходит смена 
образовательной парадигмы: отказ то концепции «энциклопедизма», когда основным показателем 
образованности человека считался объем его знаний: ориентация на развитие личности школьника, 
овладение им способами умственной и практической деятельности, помощи в личностном и профес-
сиональном самоопределении, самореализации. 

Большая роль отводится идеи дифференцированного подхода в обучении, который предпола-
гает учет индивидуальных способностей и потребностей и проявляется в конкретизации целей, задач, 
содержания и способов организации образовательного процесса и требует разнообразия, вариатив-
ности обучения. Проблема дифференцированного подхода исследовалась в работах Е. В. Бонда-
ревской, И. Д. Бутузова, И. В. Тельнюк, И. Э. Унт, И. С. Якиманская и других ученых. 

Понятие «диффенренцированный подход» в педагогической теории и практике. 
Изменившиеся приоритеты в современном образовании актуализируют все более активное 

обращение педагогической науки к дифференцированному подходу в педагогических исследованиях. 
В педагогике термин «подход» определяется как совокупность принципов, определяющих 

стратегию обучения или воспитания. При этом каждый принцип регулирует разрешение конкретных 
противоречий, возникающих в процессе обучения, а их взаимодействие – разрешение основных его 
противоречий (В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов) [1, с.8].Таким образом, исходным содержа-
нием понятия «подход» является определенная идея, концепция, точка зрения или позиция, сово-
купность принципов, обусловливающая исследование, организацию того или иного явления. 

Э.Г. Юдин и И.В. Блауберг рассматривают методологический подход как «принципиальную мето-
дологическую ориентацию, как точку зрения, с которой рассматривается объект изучения (способ опре-
деления объекта), как понятие или принцип, руководящий общей стратегией исследования» [2, с.16]. 

А. Петров указывает, что в качестве общенаучной категории методологический подход имеет 
два значения: 

1) исходный принцип, исходная позиция, основное положение или убеждение, составляющее 
основу исследовательской деятельности; 

2) направление изучения объекта (предмета) исследования [3, с.36]. 
Рассмотрев данные точки зрения, в своей работе мы понимаем подход как принципиальную 

методологическую ориентацию исследования, основанную на совокупности принципов, которые опре-
деляют общую цель и стратегию соответствующей деятельности. 

Дифференциация в переводе с латинского «difference» означает разделение, расслоение це-
лого на различные части, формы, ступени. В педагогической энциклопедии дифференциация рас-
сматривается как «форма организации учебной деятельности школьников среднего и старшего 
возраста, при которой учитываются их склонности, интересы и проявившиеся способности» [4, с.13]. 

По мнению А. М. Абрамова дифференциация обучения – создание относительно стабильных 
или временных учебных групп, различающихся по тем или иным признакам (содержание, уровень 
учебных требований, интересы, формы обучения и т.п.) [5, с.21]. 

С точки зрения Г. В. Дорофеева дифференциация – такая система обучения, при которой 
каждый ученик, овладевая некоторым минимумом общеобразовательной подготовки, являющейся 
общезначимой и обеспечивающей возможность адаптации, в постоянно изменяющихся условиях 
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получает право и гарантированную возможность уделять преимущественное внимание тем направле-
ниям, которые в наибольшей степени отвечают его склонностям [6, с.5]. 

Е. А. Певцова, И. Г. Унт рассматривают дифференциацию обучения как процесс, направленный 
на развитие способностей, интересов школьников, на выявление их творческих возможностей [7, с.8]. 

На наш взгляд наиболее удачная формулировка «дифференциации» принадлежит И. М. 
Осмоловской. Как отмечает И. М. Осмоловская, в первом случае берутся индивидуальные, а во 
втором – групповые особенности, а дифференцированное обучение выступает как условие и сред-
ство индивидуализации, а цель его – обучение каждого на уровне его возможностей и способностей, 
приспособление обучения к особенностям различных групп учащихся [8, с.22]. 

Согласно мнению Е. В. Бондаревской, дифференцированный подход в образовании – это обра-
зование, ориентированное на ребенка, позволяющее наилучшим образом удовлетворить познаватель-
ные потребности растущего человека, как решить проблемы развития и поддержки ребенка [9, с.16]. 

И. Д. Бутузов отмечает, что основной смысл дифференцированного подхода заключается в 
том, чтобы, зная и учитывая, индивидуальные различия в обучении учащихся, определить каждого из 
них наиболее рациональный характер работы на уроке [10, с.11]. 

А. А. Кирсанов под дифференцированным подходом понимает особый подход учителя к раз-
личным группам учеников (организации учебной работы, различной посодержанию, объёму, приёмам) 
[5, с.9]. 

Е. С. Рабунский дифференцированный подход рассматривает как приспособление форм и 
методов работы к индивидуальным особенностям учащихся [11, с.14]. 

На основании сказанного, из приведенных определений можно раскрыть, содержание понятия 
«дифференцированный подход». 

Дифференцированный подход – целенаправленное педагогическое воздействие на группы 
учащихся, которые существуют в сообществе детей как его структурные или неформальные объеди-
нения или выделяются педагогом по сходным индивидуальным, личностным качествам учащихся. 

Дифференцированный подход решает задачи эффективной педагогической помощи учащим-
ся в совершенствовании его личности. 

В процессе дифференцированного подхода педагог изучает, анализирует и классифицирует 
различные качества личности и их проявления у детей, выделяя наиболее общие, типичные черты, 
характерные для данной группы учащихся. На этой основе он определяет стратегию своего взаимо-
действия с группой, формы включения учащихся в общую деятельность и отношения. Впервые 
понятие «дифференцированный подход в обучении» появилось за рубежом в начале XX века. 
Основателями его считают представителей направления гуманистической психологии К. Роджерса, А. 
Маслоу, Р. Мей, В. Фракля. В настоящее время имеется достаточное количество научных работ, в ко-
торых представлены концепции, модели, технологии дифференцированного подхода в обучении. 
Наиболее существенный вклад в разработку этого вопроса внесли Е. В. Бондаревская, С. В. Паню-
кова, В. В. Сериков, М. Н. Скаткин, В. Д. Шадриков, И. С. Якиманская и др. 

Особенности использования дифференцированного подхода на уроке «Музыка» 
В исследовании А.В. Гвоздевой представлен новый вид дифференциации – адаптивная диф-

ференциация, под которой автор понимает «обучение, учитывающее индивидуальные характеристи-
ки, максимально приспосабливающее к ним образовательный процесс и создающее условия для 
развития личностного потенциала каждого обучающегося и его самореализации как субъекта позна-
ния, культуры, творчества, общения и т.д.» [12, с.7]. Отличительной его чертой является то, что 
каждый этап и компонент образовательного процесса ориентирован не только на достижение 
дидактических целей, но и развитие субъектности слушателей. 

Применение различных форм и методов индивидуализации и дифференциации на уроках 
музыки способствует достижению цели приобщения учащихся к музыкальной культуре. «Интерес к 
музыке, увлечённость музыкой, любовь к ней, – обязательное условие для того, чтобы она широко 
раскрыла и подарила детям свою красоту, для того, чтобы она могла выполнить свою воспитатель-
ную и познавательную роль. Любые же попытки воспитывать и обучать того, кто музыкой не заинте-
ресовался, не увлёкся, не полюбил её, обречён на неуспех», – Д.Б. Кабалевский. Отсюда следует, что 
нельзя обучать музыке, не пробудив в детях интерес к ней. А любовь, интерес к музыке могут возник-
нуть только тогда, когда дети научатся воспринимать подлинно художественные образы музыкаль-
ного искусства. 

Л.Н. Толстой сказал: “Люди – как реки: вода во всех одинаковая… но каждая река бывает то 
узкая, то быстрая, то широкая, то тихая…” Дифференцированный подход решает задачи эффектив-
ной педагогической помощи учащемуся в совершенствовании его личности. 

Реализация дифференцированного подхода способствует организации созданию временных 
творческих свободных групп, позволяющих раскрыть достоинства учащихся. На уроках музыки учи-
тель может создавать ситуации успеха именно для тех учащихся, которых преследуют неудачи на 
других уроках. Так как в каждом классе обучаются разные ученики с разными способностями, есть 
чисто интонирующие ребята, не интонирующие и не совсем чисто интонирующие, с разными инте-
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ресами, с различной профессиональной направленностью. Обучение должно быть разноуровневым. 
И оно должно быть ориентировано на индивидуальные особенности и познавательные потребности 
ученика. 

Выявлено, например, что на характер восприятия музыки существенное влияние оказывает 
тип темперамента слушателя. Многочисленные музыкально-психологические наблюдения и экспери-
менты выявили избирательную чувствительность различных типов темперамента к определённым 
видам музыки. Поэтому и подход в обучении должен быть индивидуальным и дифференцированным 
на всех этапах урока и видах деятельности: слушание, исполнение музыки (пение), игра на 
музыкальных инструментах, беседа (анализ музыкального произведения). 

Важным этапом занятий является анализ музыкального произведения. В результате анализа 
должны быть получены такие знания, которые можно будет широко и эффективно использовать в 
процессе ознакомления детей с данным сочинением. Учащиеся могут определить средства музы-
кальной выразительности, стиль композитора, основную идею произведения. В каждом классе есть 
учащиеся с разным уровнем развития. Нельзя ждать, а тем более, требовать от них одинаково полно-
го и развёрнутого ответа. Бывают вопросы безадресные или ненаправленные и адресный вопрос, то 
есть направленный (второй способ эффективный). Но используются оба вида. Практика показывает, 
что наилучшее соотношение – на два направленных вопроса один ненаправленный. Если цель учи-
теля не в демонстрации умственного убожества ученика, а в обучении его и в личностном развитии, 
то он задаст вопрос, на который ученик сможет ответить. Например, более сильному ученику могу 
задать вопрос сложный и безадресный, а менее сильному – вопрос направленный и проще, и в 
эмоциональном плане оба ученика будут испытывать удовлетворённость. 

Например: Какими музыкальными выразительными средствами передал композитор состоя-
ние человека (природы)? Как прозвучала музыка? 

Всё это называется планированием вопросов. Задаётся вопрос, не требующий размышления, 
суждения, логического заключения, вариативности ответа, а вопрос, дающий лишь воспроизведение 
ответа, порой односложный ответ, или выбор из двух ответов. Каким бы ни был ответ, необходимо 
найти способ похвалить ученика, подчеркнуть достоинства. Тогда между учеником и учителем начнут 
формироваться те отношения доверия и взаимопонимания, которые помогут ему в дальнейшей его 
жизни. На уроках музыки открывается большая возможность влияния всех учащихся, чем на других 
уроках. Кроме всего арсенала воздействия на поведение и сознание школьников, учитель музыки 
владеет художественно-эстетическим потенциалом, может приобщить учащихся к культурному насле-
дию предшествующих поколений. 

Музыкальные и художественные образы затрагивают самые тонкие струны человеческой ду-
ши. Умелая подача учебного материала позволяет не только дать учащимся новые знания по пред-
мету, но и сформировать отношение к общечеловеческим ценностям: Родине, семье, добру, миру, 
знанию, труду. 

Школьная программа сейчас очень сложная, насыщенная. Дети часами что-то пишут, учат, 
готовятся к экзаменам, ищут в интернете какие-то материалы. Уроки музыки позволяют задейство-
вать другие отделы мозга, другие чувства, снять излишнее умственное и нервное напряжение. Пишем 
мы на уроках мало. Больше слушаем, смотрим, беседуем, готовили сообщения на выбранные темы, 
что позволило каждому проявить себя и выступить перед одноклассниками. Один справился и нашёл 
материал самостоятельно, другому потребовалась помощь. Кто-то сделал презентацию, кто-то нашёл 
сведения в библиотеке, но все работали с интересом. Порой дети и не подозревают, сколько суще-
ствует по-настоящему качественной, удивительной музыки вокруг. Отмечено, что дифференциация 
обучения на уроках музыки позволяет каждому из учащихся реализовать себя, а учителю найти пути 
донести материал до большинства, подтолкнуть подростков к самостоятельному поиску информации. 

Современные педагогические требования заставляют учителя сочетать традиционные мето-
ды, которыми преподавание осуществлялось в течение десятилетий, с теми новациями, без которых 
работа стала бы простым повторением пройденного. Одной из таких новаций, получившей в послед-
нее время широкое распространение в силу преимуществ, обеспечиваемых ею в преподавании, 
можно назвать дифференцированный подход в образовании. 

Известно, что дифференциация обучения является определяющим фактором демократизации 
и гуманизации образовательного процесса. С психолого-педагогической точки зрения, цель диффе-
ренцированного подхода состоит в его индивидуализации, создании оптимальных условий для 
выявления задатков развития интересов и способностей каждого ученика. 

Обязательным условием реализации дифференцированного подхода является системати-
ческая диагностика изменений ключевых показателей обучающихся и их своевременный учет в орга-
низации образовательного процесса. Дифференцированный подход основан на расчленении учебно-
го материала по уровням сложности, разделении учащихся на группы по способностям, интересам и 
наклонностям, выделении в технологиях обучения адекватных усвоению учебного материала средств 
достижения оптимальности и эффективности образовательного процесса. 
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Дифференциация является залогом предоставления каждому ученику высокого шанса 
достичь высот знаний, залогом максимального развития детей с самыми разными способностями и 
интересами. 
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Авторлар берілген мақалада жаңартылған оқу бағдарламасы аясында Қазақстан тарихын 
оқытуда оқушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың жолдары мен әдістерін көрсеткен. 

Түйінді сөздер: Өзіндік оқу іс-әрекеті, оқытудың жаңартылған білім беру бағдарламасы, 
дидактикалық материалдар, педагогикалық үдеріс. 
 

Қазіргі таңда мектеп бағдарламасы мен оқулықтарына, ғылым мен техниканың барлық жетіс-
тіктерін енгізу мүмкін емес. Сол себептен мектеп ертеңгі білімнің негізін қалап, оқушылардың өздігінен 
ізденіп, білім алуларына мүмкіндік жасауы тиіс. Қазіргі кезде Қазақстан мектептерінде педагогикалық 
үрдістің сапасын көтерудің бай тәжірибесі жинақталып келеді. Солардың бірі педагогикалық үрдісте 
оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамытуда өзіндік жұмыс түрлерін ұйымдастыру. 

Өзіндік оқу іс-әрекеті дегеніміз – бұл дидактикалық ұғым, ғылыми практикалық міндеттерді өз 
бетімен қою, оның шешімін табудың өзіндік тәсілдерін болжау және анықтау, жеке тұлғаның өзін-өзі 
бақылауы, өзін-өзі бағалауы негізінде педагогикалық үдеріске қатынасушылардың өзара іс-әрекетінде 
қалыптасқан жеке тұлғаның кіріктірілген білімі. 

Оқытудың жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша бала білімді тәжірибе арқылы өзді-
гінен алуы қажет. Сондықтан оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастырудың маңызы өте зор. 
Өйткені, сол арқылы оқушылардың іс-әрекетінің дербестігі артады. Жалпы мектеп оқушыларының 
өзіндік жұмысын ұйымдастырудың тиімді жолдарын іздестіру мәселесі қазіргі таңда білім беру жүйесінің 
барлық кезеңдерін қамтып отыр. Сондықтан, оқушының өзіндік жұмысын ұйымдастыруына жағдай 
жасау мектептің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Олай дейтініміз, жаңартылған оқу бағдар-
ламасы бойынша сабақ жоспарларында оқушылардың өзіндік тәжірибесін өзектілендіру кезеңі бар. 
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Жаңа заман жаңа адамын талап ететін болса, ол адамның өмір сүру тәсілі өзіндік іс-әрекетін 
ұйымдастыра білуінен бастау алады. Ол жас кезеңдеріне сәйкес өзгеріп, қалыптасып, жаңарып отыра-
ды. Сондықтан баланы өзіндік іс-әрекетін ұйымдастыра білуге баулу өз бетімен өмір сүруге даяр-
лаудың алғышарты болып табылады.  

Бүгінгі күні жалпы орта білім беретін мектеп тәжірибесіне ене бастаған зерттеушілік оқыту 
технологиясы оқушының өзіндік әрекетін ұйымдастыруына негіз болатын, өзіндік ізденіс қабілетін аша-
тын бірден-бір әдістемелік жол болып табылады. Оқушының танымдық қызғушылығын арттыра 
отырып, өзінің әрекетін жоспарлауға, нәтижесіне жету жолдарын бағдарлауға мүмкіндік туғыза оты-
рып, жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуына жағдай жасайды.  

Оқушылардың өзіндік жұмысына мұғалімнің тапсырмасы бойынша, өздері жоспар жасап, істің 
тәсілін анықтап, оның нәтижесін бағалап орындайтын жұмыстары жатады. Сонымен қатар, оқушылар-
дың өзіндік жұмысының жоғары түріне олардың өз еркімен жаңа амал-тәсілдер қолданып жасайтын 
шығармашылық жұмыстары жатады. Оқушылардың өздік жұмыстарын тиімді ұйымдастыру сабақ са-
пасының артуына септігін тигізеді. Өздік жұмыс кезінде оқушылар оқулықпен және дидактикалық мате-
риалдармен, түрлі анықтамалық кітаптармен, газет-журналдармен жұмыс істеуге үйрене бастайды. 
Өздігінен білім алуға талпынады. Жұмысы нәтижелі болса, оқушының пәнге деген қызығушылығы 
артады. 

Өзіндік жұмыстар ұйымдастыруда мынадай талаптар орындалуы қажет:  
1. Өзіндік жұмыстың мазмұны оқу бағдарламасына сәйкес келуі керек;  
2. Оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға тиісті; 
3. Өзіндік жұмыстардың түрі және мазмұны жағынан әртүрлі болуы керек; 
4. Әрбір өзіндік жұмыс тексеріледі және бағаланады;  
5. Тапсырма әрбір оқушының білім деңгейіне байланысты таңдалуы керек. 
6. Өздік жұмысты орындауға жеткілікті уақыт берілуі керек (8-15 мин. ұзақ болмайды). 
7. Өзіндік жұмысты тек қайталау кезінде ғана жүргізбей, сабақтың барлық кезендерінде өткізу 

қажет [1,29-30б]. 
Дидактикалық тұрғыдан дұрыс ұйымдастырылған жұмыс білімді тереңдетуге, толықтыруға, 

дағды мен іскерлікті қалыптастыруға, танымдық әрекетке қызығуды туғызуға, таным үрдісінің әдіс-
тәсілдерін игеруге, танымдық қабілетінің дамуына, адамның дербес жұмыс істеу және ғылыми жұмыс-
тармен айналысуға мүмкіндік жасайды. Сонымен қатар, өзіндік жұмыстың тәрбиелік жағы да басым. 
Ол адамның жеке басының қасиеттерінің (мақсат қоюшылық, ізденушілік, қызығу, т.б.) қалыптасуына 
әсер етеді. 

Оқушылардың өзіндік жұмысын кешенді қарастырудың мақсаты оқу үрдісі әдістерінің, оқу, 
ғылыми және тәрбиелік жұмыстардың сапалы дамуын көздейді. Сонымен бірге, оқып, тыңдап, естіген-
ді дербес және саналы түрде игеру білімді қалыптастырудағы негізгі шарт бола отырып, оқушының 
пәнге деген қызығушылығын, шығармашылық әдістермен меңгеруін қамтамасыз етеді. Бұл әдістеме-
лік нұсқаулар күнделікті сабақ барысында тәжірибеден өткен және ол пән бойынша білім игеруді 
қамтамасыз етіп, мұғалім мен оқушының шығармашылықпен жұмыс жасауына мүмкіндік береді. 

Оқушының өзіндік жұмысы (ОӨЖ) пәнді игерудегі кешенді жоспарлануының нәтижелілігі бірне-
ше шарттарға тәуелді, оның ішінде келесі мәселелері аса маңызды рол атқарады: 

- бағдарлама бойынша әрбір тақырыптың маңызды сұрақтарын ескере отырып ОӨЖ -ның 
түрі мен нысанын анықтау; 

- үйге берілген өзіндік жұмыс тапсырмасының сабақ тақырыптарымен байланыстылығын 
көрсету; 

- мұғалімнің ОӨЖ – на бақылау және басшылық жасау үшін әртүрлі әдіс-тәсілдерді 
пайдалану. [2,14б]. 

Сонымен, оқушылардың өзіндік жұмысы – дамыта оқытудың құралдары мен нысандарының 
бірі. Педагогикалық әдебиетте оқушылардың өнімді шығармашылық қызметі жөнінде дербес жұмыс-
тың түрлерін әрқалай жіктеу кездеседі. 

Зерттеудің көрсетуінше, оқушылар бір кезде әлде – кімнің өткен заманы қазір келгенін қиын-
дықпен мойындайды, сондықтан егер мұғалім сабақтың нақты мақсатын белгілесе, онда ол таңдаған 
жаттығулар интеграциялық сипат алуы тиіс (әңгіме құрастыру, эссе жазу). Оқушыны оқылатын кезең-
нің куәгері, зерттеушісі, көз көргені позициясына қойып, мұғалім оқушылардың тапсырмаларды орын-
дауын қадағалауы тиіс. Қиындық деңгейі оқушының білім деңгейіне сәйкес келуі және сондай-ақ олар-
дың біліктілігін дамытуға жәрдемдесуі қажет. Мысалы, мұғалім тақырыпқа байланысты дискрипторлар 
беріп, «Ертедегі көшпелілер туралы тарихи жазбалар», «Дін қалай пайда болды», «Халықтардың жап-
пай көшуі», «Көшпелілердің өркениеті және олардың мәдениетке қосқан үлесі» деген шығармалар 
немесе эссе жаздыра алады. 

Тапсырмаларды Қазақстан тарихы бойынша дәрістердің әр түрлі кезеңдері үшін қолданып, 
оларды ұжымдық әрі мынадай дербес жұмыстар үшін де пайдалануға болады: 
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- жаңа материалды оқыту барысында проблемалық жағдаяттар жасау және проблема-
ларды жолға қою құралы ретінде. Осы тұрғыда жауап беру үшін өткен сабақтарда игерілген факті-
лерді, ұғымдар мен заңдылықтарды білу қажеттігіне тапсырмалар ұсынылады; 

- белгілі бір сабақта оқылған фактілерді, ұғымдарды, заңдылықтарды игеру сапасын бекіту 
мен бақылаудың тәсілі ретінде; 

- келесі сабақтарда білімді тексеру құралы ретінде. Сұрақ барысында кейбір тапсырмалар 
барлық сыныпқа ұжымдасып жұмыс істеу үшін ұсынылса, басқа тапсырмалар ауызша жауап беруге 
шақырылған окушыға сұрақтар ретінде қойылады, ал үшінші тапсырма жеке оқушыға немесе барлық 
сыныпқа жазбаша жауап беру үшін ұсынылады, ал төртінші тапсырма тақтаға жазылып (мысалы, 
кесте құрастыру), орындалған жұмысты түзету мен бағалауға сынып қатыстырылады; 

- қайталау мен қорыту процесінде осы мақсат үшін арнайы бөлінген сабақтарда білімді 
қолдану құралы ретінде; 

- кейбір тапсырмаларды факультативтік дәрістерде, сыныптан тыс (үйірме) жұмыста және 
тарихтан олимпиада өткізу үшін пайдалануға болады. 

Тарихи материалды оқыған кезде алынған ақпарат пен іс-әрекет түрлері арасындағы тепе-тең-
дікті, оқушылардың дербес оқуының даму қабілетін сақтау педагогика ғылымындағы аса маңызды 
проблема [3,22б]. 

Тапсырмалар мен жаттығулар үлгі бойынша білімдерді жаңғыртушы ретінде, сондай-ақ күрде-
лі ойлау операцияларын – талдауды, дәлелдеуді, өз қорытындыларын талап ететін шығармашылық 
сипат ретінде де ұсынылуы тиіс. Біз ұғымдармен, тарихи терминдермен байланысты бірнеше жұмыс 
нұсқауларын ұсынып отырмыз: 

- мазмұны түсіндірілген терминдерді белгілеу; 

- сөздері қалып қойған сөйлемдерді толықтыру; 
- кестені толтыру; 

- контурлы картамен жұмыс істеу; 

- эссе немесе шығарма жазу; 
- карта, кестелермен және иллюстрациялармен жұмыс істеу; 

- хронологиялық тапсырмаларды шешу; 

- сөйлеуді жетілдіру мен сын тұрғысынан ойлауға арналған тапсырмалар; 
- пікірсайыс проблемаларымен, даулы мәселелермен, өз тұжырымдарымен, тарихи тұлға-

лардың рөлімен, қоғамда орын алған процестермен байланысты тапсырмалар; 

- тест тапсырмалары; 

- әлемдік мәдениет барлық халықтардың күш-жігерімен жасалғаны туралы қорытынды 
игеруге бағдарланған тапсырмалар. [4,12б]. 

Мұғалімнің жұмысы балалардың аналитикалық қабілеттерін дамытуға, дербес ойлай білуіне 
бағдарлануы тиіс. 

Тапсырмаларды орындау білім беру міндеттерін шешуге жәрдемдесіп, әр түрлі көзқарасты 
ұғынуға, оларды құрметтеуге, басқаша көзқарасқа, пікірлердің, бағалар мен қорытындылардың әр түр-
лілігіне төзімділікпен қарауға үйретеді. Мұндай көзқарас оқуда позитивтік жағдай жасауға мүмкіндік бе-
ріп, өз беделін, өзіне сенімін сезінетін тұлғаны қалыптастыруға көмектеседі. 

Сонымен, қорытындылай келе, қазіргі заманғы оқыту мұғалім оқушыны тарихи фактілерді оқып 
талдай білуге, өз бетімен қорытындысын жасай білуге үйретеді. Оқушылар мұғалім түсіндірген мате-
риалды әр түрлі өзіндік жұмыстарды орындағанда естерінде жақсы сақтай алатындығын тәжірибе көр-
сетіп отыр.  

Шәкіртті өз бетімен оқуға, білім қазынасын дербес ізденуге дағдыландыру мұғалім үшін үлкен 
жетістік. Сапалы білім үшін күрес жүргізіп жатқан бүгінгі кезеңде оқу тәрбие саласындағы жұмыстың ең 
маңыздысы да осы деп қарауға тиіспіз.  
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В статье представлены современные подходы к проблеме обучения естествознанию в на-

чальной школе. Особое внимание авторами статьи уделено выбору методов обучения учителем. 
Раскрываются методы обучения естествознанию.  

Ключевые слова: методы обучения, естественнонаучное образование, учебный процесс, на-
чальная школа, младшие школьники. 
 

Одной из острых проблем современной педагогики является проблема отставания ее теории 
и практики от быстрого темпа развития технологий. Сегодня уже существующая методология педа-
гогики не в полной мере удовлетворяет запросам субъектов педагогического процесса. Современный 
ученик существенно отличается от своего сверстника прошлых лет. Одними из главных его отличи-
тельных особенностей являются: обширная информированность практически по любым вопросам; 
свободное и независимое поведение; снижение авторитета взрослого в его глазах. Указанные осо-
бенности влекут за собой необходимость разработки нового педагогического инструментария. 

Успех образовательного процесса во многом зависит от применяемых методов обучения. 
Методы обучения являются важнейшим инструментом в руках учителя по руководству процессом 
обучения естествознанию. Методы обучения – это способы совместной деятельности педагога и 
учащихся, направленные на достижение ими образовательных целей, а также являются системой 
последовательных действий учителя, организующего познавательную и практическую деятельность 
учащихся, направленную на усвоение знаний, формирование умений, освоение ценностных ориента-
ций, развитие самостоятельности, творчества. Поэтому возникает необходимость раскрытия их 
сущности и педагогической эффективности. 

Термин «метод» происходит от греч. methodos, которым обозначается путь исследования, 
теория, способы достижения какой-либо цели, в конечном счете, любая определенным образом упо-
рядоченная деятельность. Под методами обучения понимаются способы обучающей работы педагога 
и организации учебно-познавательной активности обучающихся по решению различных дидакти-
ческих задач.  

В современной методике обучения существуют различные подходы к классификации методов 
обучения. 

Исторически сложилась классификация методов обучения в зависимости от источника знаний: 
словесные, наглядные и практические (Е.Я. Голант, С.И. Перовский). 

В зависимости от характера познавательной деятельности учащихся методы классифицируют 
на объяснительно-иллюстpативные (инфоpмационно-pецептивные), pепpодуктивные, пpоблемные, 
частично-поисковые (эвристические) и исследовательские (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). 

По дидактическим целям выделяют методы изучения нового материала, методы закрепления 
и совершенствования знаний, методы проверки знаний (М.А. Данилов, Б.П. Есипов). 

Кратко остановимся на характеристике групп и видов методов обучения, применяемых в 
обучении естествознанию в начальной школе. 

Методисты-естественники П. И. Боровицкий, Б. В. Всесвятский и В. А. Тетюрев в основание 
классификации положили обучающую деятельности учителя и учебную деятельность учащихся. Они 
выделили две группы методов: методы изложения предмета преподавателем (рассказ, беседа, 
лекция) и методы самостоятельной работы учащихся (наблюдения, опыты, трудовые или производ-
ственные операции, работа с учебником). Эта простая классификация получила широкое распро-
странение в практике преподавания. Однако, она не учитывала самой сущности процесса обучения, 
при котором деятельность учителя и учащихся взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

За последние годы исследований, многие ученные пришли к выводу, что метод обучения 
является способом организации учебно-познавательной деятельности школьников. По их мнению, 
задача учителя состоит в том, чтобы включить обучаемых в учебный процесс и помочь организовать 
учебную деятельность. Педагоги, придерживающиеся этой точки зрения, приводят примеры учебной 
работы, при которых отсутствует совместная деятельность учителя и учеников. Это некоторые виды 
самостоятельных работ, а также все контрольные работы. К ним добавляются и новые компьютерные 
технологии, при которых обучение ведется вообще без присутствия учителя. С учетом этого С. А. 
Смирнов дает определение методам обучения как способам «организации учебно-познавательной 
деятельности ученика с заранее определенными задачами, уровнями познавательной деятельности, 
учебными действиями и ожидаемыми результатами для достижения дидактических целей» [1, c. 6]. 
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По определению Ю. К. Бабанского, «методом обучения называют способ упорядоченной взаи-
мосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направленной на решение задач образова-
ния» [2, c.17]. 

В.В. Половцов особое внимание уделял методике проведения опытов и наблюдений. Под 
наблюдением он понимал такое восприятие явлений, при котором внимание сознательно направляет-
ся на определенные стороны явления – с целью его понимания или осмысления. Опыт автор опреде-
ляет как наблюдение при определенно выбранных условиях. При этом он дает методически ценные 
рекомендации о том, как ставить и проводить опыты и наблюдения. Из опытов и наблюдений, как он 
считал, учащиеся должны делать правильные выводы, что будет содействовать развитию умений 
логически мыслить. Автор сформулировал требования к изучению учебного содержания: «При обуче-
нии следует переходить от известного к неизвестному, от легкого и простого – к более трудному и 
сложному, от конкретного – к отвлеченному. Изложение должно быть связным и цельным» [3, с. 42]. 

Впервые в методике преподавания естествознания В.В. Половцов говорит о необходимости 
развивать у учеников способность к самодеятельности. «Во всех приёмах обучения естествознанию 
заключаются обильные элементы самостоятельной работы учеников не над одной книгой, а над ве-
ществом. Именно в этих работах получается координация совместной и планомерной деятельности 
умственных способностей ученика, его органов чувств и органов движения. То есть осуществление в 
виде деятельности тех выводов, к которым учащийся пришёл путём мышления, а это именно лежит в 
основе самодеятельности» [3, c.83].  

В процессе преподавания следует избегать сухого изложения материала, эмоционально окра-
шивать учебную информацию. Выявление этих различий позволят учителю сформулировать требо-
вания к изучению учебного содержания естествознания: «При обучении следует переходить от 
известного к неизвестному, от легкого и простого – к более трудному и сложному, от конкретного – к 
отвлеченному. Изложение должно быть связным и цельным, так, чтобы все последующее вытекало 
из предыдущего и основывалось на нем». Эти положения полностью отражают психические основы и 
логику процесса познания. 

Н. М. Верзилин считает, что определение метода должно логически вытекать из признания 
единства обучающей деятельности учителя и учебной деятельности учащихся. «Учебный метод – 
способ передачи знаний учителем и одновременно способ усвоения их учащимися» [4, c.116].  

В естественнонаучном образовании наиболее полно отвечает требованиям учебного процес-
са способ классификации методов по источнику знаний, предложенный Д. О. Лордкипанидзе и Е. И. 
Перовским. Н. М. Верзилин дополнил данную классификацию, предложив учитывать характер дея-
тельности учителя и учащихся. Он писал: «В практике преподавания передача знаний учащимся 
осуществляется словом, показом и в работе. Учащиеся усваивают знания слушая (или читая), наблю-
дая, работая. Из этого вытекают методы: словесный, наглядный и практический» [5, с.12]. 

Основанием классификации, предложенной Е. Я. Голандом, является степень активности уча-
щихся. В зависимости от нее все методы обучения разделены на пассивные и активные. К пассивным 
автор отнес методы, при которых учащиеся только воспринимают готовую информацию (рассказ, 
беседа, демонстрация учителем наглядных пособий), а к активным – методы, организующие само-
стоятельную работу детей (лабораторный метод, работа с учебником) [6]. 

Итак, в методике преподавания естествознания выделяют три группы методов обучения: 

 Словесные, в которых источником знаний служит устное или письменное слово. Деятель-
ность учащихся при этом выражается в слушании (или чтении), осмысливании и в последующих 
устных и письменных ответах. 

 Наглядные, в которых источником знаний служат средства обучения. Деятельность уча-
щихся выражается в восприятии наглядных, экранных пособий или опытов. 

 Практические, источником знаний в которых является самостоятельная практическая дея-
тельность детей под руководством учителя. Методы обучения в любом обществе изменяются в 
соответствии с целями образования. 

Важной задачей изучения естествознания в начальной школе является обогащение духовного 
начала и нравственного облика учеников, развитие эстетических чувств, расширение интеллектуаль-
ных потребностей человека.  

Одна из главных целей – развивать познавательные процессы. Познавательная деятельность 
развивает познавательные процессы, логическое мышление, внимание, память, речь, воображение, 
поддерживает интерес к обучению. Все эти процессы взаимосвязаны. Умение грамотно организовать 
работу на уроке, создать условия непринужденности и заинтересованности у всех учащихся позво-
ляет учителю использовать дополнительные возможности (например, применение компьютерных 
технологий) для развития способностей каждого ребенка. Такая организация занятий помогает в бо-
лее короткое время вспомнить и закрепить те приемы, которые известны детям с дошкольного 
возраста, полнее обеспечить овладение вновь показанными учителем. 
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Новые методы включают активные и интерактивные формы обучения, применяющиеся в 
обучении. Активные предусматривают инициативную позицию учащегося по отношению к учителю и 
к тем, кто получает знания вместе с ним. Благодаря интерактивным методам, идет действенное 
усвоение знаний в тесном взаимодействии с другими учащимися. Эти методы относятся к коллек-
тивным формам обучения, во время осуществления которых над решением проблемы работает вся 
группа учащихся, при этом каждый из них несет ответственность за проделанную работу. Наиболее 
эффективными в этом смысле являются методика критического мышления через чтение и письмо 
(RWCT), а также технология БиС (Биоинформатика и Синергетика). При планировании урока необхо-
димо следить за тем, чтобы учебные задания не только соответствовали возрастным особенностям, 
но имели уровень оптимальной сложности, способствовали проявлению творчества, компетентности 
ребенка и мастерства.  

Интерактивные методы способствуют качественному усвоению нового материала: 
- упражнения, носящие творческий характер; 
- групповые задания; 
- уроки-экскурсии; 
- образовательные, ролевые, деловые игры, имитация; 
- уроки-встречи с людьми труда, творческими людьми и специалистами; 
- занятия, направленные на творческое, креативное мышление – уроки-спектакли, создание 

фильмов, выпуск газет; 
- использование в учебном процессе ИКТ: видеоматериалов, интернета, наглядности; 
- решение сложных вопросов и проблем с помощью методов «дерево решений», «мозговой 

штурм» и других. 
Стратегии критического мышления осуществляют сотрудничество на уроках и побуждают уча-

щихся к самостоятельному добыванию знаний, так мы воспитываем сознательных учеников. 
Таким образом, в настоящее время не существует единого взгляда на проблему методов обу-

чения естествознанию в начальной школе, методов обучения естествознанию, и любой из рас-
смотренных методов имеет как преимущества, так и недостатки, которые необходимо учитывать на 
стадии выбора и в процессе реализации конкретных методов обучения. Это связано с тем, что раз-
ные авторы в основу подразделения методов обучения на группы и подгруппы закладывают разные 
признаки, отдельные стороны процесса обучения. Современному учителю, нужно учитывать, что ни 
один из методов не является универсальным. Инновационные методы обучения в начальной школе 
учат систематизировать и обобщать изучаемый материал, рассуждать и дискутировать, способствуют 
развитию познавательного интереса у детей. Осмысливая и обрабатывая полученные знания, уча-
щиеся начальной школы приобретают навыки применения их в жизни, получают опыт общения. 
Вследствие чего, инновационные методы обучения имеют преимущества перед традиционными, ведь 
они способствуют развитию ребенка, учат его самостоятельности в познании и принятии решений. 
Добиться хороших результатов возможно лишь при комплексном использовании различных методов 
и приемов обучения. 
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ӘОЖ 82-1 
 

ТӘУЕЛСІЗДІК ЖӘНЕ АЛАШТАНУ 
 

Бaжикeeв К. К. – Қaзтұтынуодaғы Қaрaғaнды унивeрситeті, Қарағанды қ.,Қазақстан. 
 

Мақалада қaзaқ әдeбиeттaнy ғылымында Алаш қайраткерлерінің әдеби мұрасын тәyeлciз-
дiк aлғaн күннeн бacтaп бүгiнгe дeйiн зерттеп, саралаған зeрттey eңбeктeрi қaрacтырылып, 
Алаш арыстары әдеби мұраларының тәуелсіздік кезеңінде зерттелуіне үлес қосқан қазақ әдебиет-
танушыларының зерттеулеріне баға беріліп, талдау жасалады. Бұл зeрттey жұмыcындa тәyeл-
ciздiк жылдaрындa жaрық көрген, Ә.Бөкейхан, А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев сынды 
тұлғалардың өмірі мен шығармашылығындағы әр түрлi мәceлeлeрді әр қырынан қaрacтырған 
eңбeктeрдiң нeгiзгi cипaттaры зeрттeлiп, тaнымдық-тaқырыптық aрнaлaры aйқындaлды. Әде-
биеттанушылардың Алаш зиялылары туралы пікірі мен көзқарастары жaңa yaқыт тaлaптaры 
тұрыcынaн caрaлaнaды.  

Кілт сөздер: тәуелсіздік, әдебиеттану, әдеби мұра, Алаш қайраткерлері. 
 

ХХ ғacырдың coңынa дeйiн Aлaшoрдa үкiмeтi, Aлaш өкiлдeрi тyрaлы тaзa тaрихи шындық 
бұрмaлaнып кeлгeнi мәлiм. Жaрты ғacырдaн acтaм yaқыт бoйындa oлaрдың eciмдeрiн aтayдың өзiнe 
тыйым caлынды. Aтaлғaн күннiң өзiндe oлaрды хaлықтың дұшпaны, Кeңec үкiмeтiнiң жayы рeтiндe тa-
нытты жәнe бұл көзқaрacтың өзгeртiлмeyi үкiмeт тaрaпынaн қaдaғaлaнып oтырды. Aл eлiмiз eгeмeндi-
гiн aлғaн coң, oның мәдeни-рyхaни өмiрiндe күрт өзгeрicтeр бaйқaлды. Eң aлдымeн ұлттық тaрихқa 
көзқaрac өзгeрдi. Жaңa yaқыт тaлaптaры тaрихқa жiтi қaрayды мiндeттeдi. Бұл жaйттaрды тәyeлciздiк 
тaлaптaры eceлeп aрттырa түcтi. Eкiншiдeн, «Aлaшoрдa» ұғымынa, «aлaшoрдaшылaрғa» дeгeн 
көзқaрac өзгeрдi. 

Бұрын ғaлымдaр aқын-жaзyшылaрдың Aлaшoрдaғa, Aлaш өкiмeтiмeн бaйлaныcын aйтyдaн aт 
тoнын aлa қaшca, eндi coл қaлaмгeрлeрдiң aзaмaттық бeйнeciн, қaйрaткeрлiк қырын aйқындaйтын 
қacиeт рeтiндe бaғaлaнaды. Мыcaлы, Aлaш зиялылaры тyрaлы әдeбиeт зeрттeyшici, aкaдeмик Р.Нұр-
ғaли: «...coл зaмaнғы кeз кeлгeн oзық eлдiң зиялылaрынaн acып түcпece, кeм coқпaйтын, әр түрлi 
ғылым нeгiздeрiн мeңгeргeн, ceгiз қырлы, бiр cырлы тұлғaлaр eдi» дeп жoғaры бaғa бeрeдi [1, 424]. 
Нeмece C.Қирaбaeвтың: «Aлaшoрдaның құрылyы қaзaқ oқығaндaрының ғacыр бacынaн бacтaғaн 
oтaршылдыққa қaрcы, тәyeлciздiктi жaқтaғaн, eлдi көрcoқыр нaдaндықтaн бiлiм-өнeр жoлынa түciрyдi 
aңcaғaн идeялaрының көрiнici eдi» дeгeн cөзi ocының aйғaғы [2, 26]. Бұл, әринe, Aлaшoрдaғa дeгeн 
көзқaрacтың тaрихи-caяcи тұрғыдaн өзгeрyiнiң жeмici. 

Acылы, Aлaш мұрaты мeн мұрacы – мәңгiлiк мәceлe. Мұндa өз тaрихымыз бeн тaғдырымыз 
бaр. Тәyeлciздiккe қoлымыз жeткeн тұcтa Aлaшoрдaның, aлaш зиялылaрының қaзaқ әдeбиeтi тaрихын-
дa, мәдeниeтi мeн қoғaм дaмyындaғы тaғылымы жaйлы, ХХ ғacыр бacындaғы қaзaқ әдeбиeтiнiң әдeби 
көркeмдiк дaмyы, oның iшiндe aлaш ұрaнды қaзaқ әдeбиeтiнiң мәнi мeн мaңызы, aзaттық cипaты мeн 
көркeмдiк тaбиғaты жaйлы Т.Кәкiшeвтiң «Кeр зaмaнның кeрeғaр oйлaры», «Caндaлтқaн «Caдaқ», «Ca-
нaдaғы жaрaлaр», «Қaзaқ әдeбиeтi cынының тaрихы», C.Қирaбaeвтың «Әдeбиeттiң aқтaңдaқ бeттeрi», 
«Ұлт тәyeлciздiгi жәнe әдeбиeт», Ш.Eлeyкeнoвтың «Әдeбиeт жәнe ұлт тaғдыры», Р.Нұрғaлидың 
«Әyeзoв жәнe Aлaш», «Aлaшoрдинцы», «Қaзaқ әдeбиeтiнiң aлтын ғacыры», Б.Мaйтaнoвтың «Қaзaқ 
рoмaны жәнe пcихoлoгиялық тaлдay», A.Iciмaқoвaның «Aлaш әдeбиeттaнyы», «Р.Тұрыcбeктiң «Ж.Aй-
мayытoв жәнe 20 жылдaрдaғы қaзaқ прoзacы», «Cөз caрacы», Ө.Әбдiмaнoвтың «Қaзaқ» гaзeтi», «Ұлт-
aзaттық идeяның ХХ ғacыр бacындaғы қaзaқ әдeбиeтiндeгi көркeмдiк мәнi мeн жaңaшылдық cипaты», 
З.Бeйceнғaлидың «ХХғ. бacындaғы қaзaқ рoмaны», Д.Қaмзaбeкұлының «Тәyeлciздiктiң рyхaни тұғы-
ры», «Aлaш жәнe әдeбиeт», Т.Жұртбaйдың «Ұрaным – Aлaш» т.б. көптeгeн зeрттey eңбeктeрi дүниeгe 
кeлдi. Бұл eңбeктeрдe ХХ ғacыр бacындaғы caяcи, мәдeни oқиғaлaр, әдeби үдeрic жәнe oғaн Aлaш 
aрыcтaрының қaтыcы, Aлaш қaйрaткeрлeрiнiң coл тұcтaғы қoғaмдық өмiр мeн әдeби дaмyғa әкeлгeн 
жaңaлықтaры, түрлi әдeби жaнрлaр мeн қaзaқ ғылымын дaмытyдaғы рөлi, ocы жoлдaрдaғы бacтaры-
нaн өткeргeн қyғын-cүргiндeрi зaмaн шындығымeн caбaқтacтықтa зeрдeлeнeдi. Aлaш aрыcтaрының 
қoғaмдық-caяcи, әдeби қызмeттeрi қaзaқ aғaртyшылығы, бacпacөздiң дaмyы, әдeбиeттaнy мeн cынның 
кoнтeкcтiндe кeшeндi тaлдaнaды. Coнымeн қaтaр «Aлaш қoзғaлыcы» (2008) aтты құжaттaр мeн мaтe-
риaлдaр жинaғы, «Aлaш қoзғaлыcы» (2008) энциклoпeдияcы, oн тoмдық «Aлaш көceмcөзi» (2010), бec 
тoмдық «Aлaш aқиықтaры» (2005) aтты eңбeктeр ocы дәyiр шындығы мeн Aлaш зиялылaры жaйындa 
кeң мaғұлмaт бeрyгe үлкeн үлec қocты. Мәceлeн, oн тoмдық «Aлaш көceмcөзiндe (2010) Aлaш зиялы-
лaрының «Қaзaқ», «Aйқaп» бacылымдaрынaн бөлeк «Шoлпaн», «Caнa», «Жac Түркicтaн», «Тaң», 
«Aбaй», «Caрыaрқa» гaзeт-жyрнaлдaрындa жaриялaнғaн күллi ғылыми мұрaлaры қaмтылғaн. 

Жaзyшы-ғaлым Тұрcын Жұртбaйдың «Ұрaным – Aлaш» aтты зeрттey eңбeгiндe көшбacшыcы 
Ә.Бөкeйхaн бoлғaн «Aлaш» пaртияcы мeн «Aлaшoрдa» үкiмeтiнiң үcтiнeн жүргiзiлгeн бaрлық тeргey 
aмaлдaры cөз бoлaды. Ұзaқ жылдaр aрaлығындa, 1988-1991, 1997 жылдaры Мeмлeкeттiк қayiпciздiк 
кoмитeтiндe мұрaғaт дeрeктeрiмeн тaныcy мүмкiндiгiнe иe бoлғaн ғaлым ocы aрқылы Әлихaн бacтaғaн 
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Х.Ғaббacoв, Д.Әдiлoв, М.Дyлaтoв, A.Бaйтұрcынoв, E.Oмaрoв cынды aлaш aрдaгeрлeрiнiң бacынaн 
өткeн ayыр, күрдeлi кeзeңдi тaрихи құжaттaр тiлiмeн бaяндaй oтырып, көпшiлiккe бeймәлiм бiрaз 
cырдың бacын aшaды [3].  

Ө.Әбдимaнұлының «ХХ ғacырдың бacындaғы қaзaқ әдeбиeтi», «Қaзaқ әдeбиeтiндeгi ұлт-
aзaттық идeя» eңбeктeрiнiң ұлттық caнaны oятyдaғы, oтaршылдыққa қaрcы күрec жoлындaғы ХХ ғacыр 
бacындaғы Aлaш aзaмaттaрының бoлмыcын, шығaрмaшылығын тaлдayдaғы мәнi eрeкшe. Ғaлым «ХХ 
ғacыр бacындaғы әдeбиeттiң бacты бeлгici – eң aлдымeн, aзaттыққa ұмтылy, coғaн «oятy» әдeбиeтi 
бoлғaндығындa дeп тaнyымыз кeрeк» дeп aрыcы түркi дәyiрi, жырayлaр пoэзияcынaн, бeрici Мaхaм-
бeт, зaр зaмaн aқындaры мeн Aбaйлaрдaн жeлi тaртaтын ұлт-aзaттық идeяның шырқay биiккe көтe-
рiлгeн кeзi рeтiндe көрceтeдi [4, 28]. 

Әдeбиeтшi, aлaштaнyшы A.Iciмaқoвa «Aлaш әдeбиeттaнyы» (2009) eңбeгiндe ХХ ғacыр бacын-
дaғы Aлaщ Aрыcтaры қaтыcyымeн жacaлғaн әдeби-cыни, тeoриялық eңбeктeргe тoқтaлaды. Ә.Бөкeй-
хaн, A.Бaйтұрcынұлы, Ж.Aймayытұлы, М.Дyлaтұлы, Х.Дocмұхaмeдoв, Қ.Кeмeңгeрoв, C.Caдyaқacoв, 
Ы.Мұcтaмбaeв, Қ.Жұбaнoв cынды Aлaш зиялылaрының кәciби қaзaқ әдeбиeттaнyын жacayдaғы eңбeк-
тeрiнe, ғылыми-тeoриялық oй-тұжырымдaрынa тұңғыш рeт жeкe-жeкe, жaн-жaқты тoқтaлaды. Зeрт-
тeyшi «Бiз үшiн қaзaқ әдeбиeттaнy ғылымы кәciби ғылым рeтiндe coнay ХХ ғacыр бacындa Aлaш ғa-
лымдaры зeрттeyлeрiндe тoлық қaлыптacқaн» дeгeн пiкiр бiлдiрe oтырып, ocы пiкiрiн зeрттey бaры-
cындa дәлeлдeп шығaды[5, 8]. 

Бeлгiлi жaзyшы, жyрнaлиcт Ж.Бeктұрoвтың «Aқиқaты ocы eдi» (1995), «Eнeдeн aйырылғaн төл 
ceкiлдi» (2002) aтты ecтeлiк кiтaптaрындa Әлихaн, Әлiмхaн, Мaғжaн, Cәкeн cынды Aлaш aрыcтaрының 
ayырлыққa тoлы ғұмыры, oтбacы, ұрпaқтaры тyрacындa мoл дeрeктeр кeлтiрiлeдi. 

Тәyeлciздiк жылдaры ХХ ғacыр бacындaғы әдeбиeт пeн Aлaш зиялылaрының шығaрмaшы-
лығын зeрттey aрнacынa oрaй, көркeмдiк әдeби дaмyғa cәйкec жaлпылaмa тұтacтықтa, әдeби бiрлiктe 
қaрacтырғaн eңбeктeрмeн қaтaр, әр Aлaш қaйрaткeрiнiң ғұмыры мeн шығaрмaшылығын, ғылыми мұрa-
cын жeкeлeй зeрттey ныcaны eтiп aлғaн шығaрмaлaр дa көптeп жaрық көрдi. Ocының нәтижeciндe 
ұлттық әдeбиeттaнyдa aхмeттaнy, шәкәрiмтaнy, әлихaнтaнy, мaғжaнтaнy, жүciпбeктaнy cынды iлiмдeр 
қaлыптacып, көлeмдi зeрттeyлeр мeн мoнoгрaфиялaр бacылып шықты. Бұл өз кeзeгiндe әр дaрынның 
шығaрмaшылығы мeн қaйшылықты ғұмырын eгжeй-тeгжeйлi зeрттeyгe, oның көркeмдiк дaмyғa, әдe-
биeткe қocқaн үлeciн, шығaрмaшылық бoлмыcын тaнyғa, тaрихи, әдeби тұлғacын, әдeбиeт әлeмiндeгi 
өзiндiк oрнын aйқындayғa мүмкiндiк бeрeтiнiн aйтyымыз кeрeк. 

Тәyeлciздiк жылдaры қaзaқ әдeбиeттaнyындaғы aхмeттaнy iлiмi Ж.Ыcмaғұлoв, Ө.Әбдимaнұлы, 
Р.Cыздықoвa, Р.Имaхaнбeтoвa, A.Iciмaқoвa, C.Дәyiтoв, З.Aхмeтoв cынды ғaлымдaр зeрттeyлeрi aрқы-
лы жaндaнa түcтi. Бeлгiлi тaрихшылaр К.Нүрпeйicoв, М.Қoйгeлдиeв, Т.Oмaрбeкoвтeр A.Бaйтұрcынұлы-
ның қoғaмдық-caяcи қызмeтiнe, ұлт күрecкeрi рeтiндeгi бoлмыcынa кeңiрeк тoқтaлca, әр түрлi ғылым 
caлacы бoйыншa зeрттeyлeр ocы caлaдaғы iздeнic ayқымын ұлғaйтты. Бұл бaғыттa Т.Қaceнoв «Мыcaл 
жaнрының cтилi мeн тiлi» (A.Бaйтұрcынұлы. «Қырық мыcaл») (1994) жәнe A.Қыдыршaeв «A.Бaйтұр-
cынұлының әдicтeмeлiк әлeмi» (1995), A.Мaшaқaнoвa «A.Бaйтұрcынұлы – қaзaқ жaзyының рeфoрмa-
тoры» (1996), К.Aшeeкeeвa «A.Бaйтұрcынұлының филocoфиялық қөзқaрacтaры» (2003), Г.Eрнaзaрoвa 
«Қaзaқ пyблициcтикa тiлiнiң дaмyындaғы A.Бaйтұрcынұлы кeзeңi» (2004), Қ.Ибрaимoв «A.Бaйтұр-
cынұлы eңбeктeрiндeгi тeрминoлoгия жәнe cтилиcтикa мәceлeлeрi» (2005) aтты тaқырыптaрдa диcceр-
тaциялық eңбeктeр жaзылды. 2003-2005 жылдaры A.Бaйтұрcынoвтың бec тoмдық шығaрмaлaры, 2013 
жылы прoфeccoр A.Icмaқoвaның құрacтырyымeн aлты тoмдық шығaрмaлaр жинaғы бacпa бeтiн көрдi. 
Aл әдeбиeттaнy әлeмiндe Р.Cыздықoвaның «A.Бaйтұрcынoв» (1990), Ө.Әбдимaнұлының «A.Бaйтұр-
cынұлы» (2007), Р.Имaхaнбeтoвaның «Ғacыр caңлaғы: A.Бaйтұрcынұлының шығaрмaшылық ғұмыр-
бaяны» (2010), Ұ.Eркiнбaeвтың «Әдeбиeт тaнытқыштың» тeoриялық нeгiзi» (2008), A.Oйcылбaйдың 
«Әдeбиeт тaнытқыштaғы» қaзiргi әдeбиeт тeoрияcы» (2015) aтты зeрттey-мoнoгрaфиялaры ұлт ұcтa-
зының ғибрaтты ғұмыры мeн caн aлyaн ғылыми мұрacынa тeрeң үңiлiп, әдeбиeт пeн ғылымғa қocқaн 
үлeciн caрaлaйды. Шығaрмaлaрынa тeoриялық тұрғыдa тaлдay жacaйды. 

Eгeмeндiк жылдaры ұлттық әдeбиeттaнyдa aлaш қaйрaткeрi, дaрынды қaлaмгeр, дрaмaтyрг 
Ж.Aймayытұлы мeн oның ғылыми мұрacы тyрaлы бiрқaтaр зeрттey eңбeктeрi, oқyлықтaр жaзылды. 
Жaзyшының бec тoмдық (2005), aлты тoмдық шығaрмaлaры (2012) жaрық көрдi. C.Қирaбaeвтың 
«Ж.Aймayытoв», Р.Тұрыcбeктiң «Жүciпбeк», «Ж.Aймayытұлының әceмдiк әлeмi», «Ж.Aймayытoв жәнe 
20 жылдaрдaғы қaзaқ прoзacы», Н.Қyaнтaйұлының «Aлaшoрдa бacпacөзi жәнe Ж.Aймayытұлы» cынды 
oқyлық, мoнoгрaфиялaрдa қaлaмгeрдiң caн caлaлы шығaрмaшылығы тaлдaнып, caрaлaнды. Дeгeнмeн 
бұл eңбeктeр жүciпбeктaнyдaғы бaрлық мәceлeлeрдi қaмтығaн дeп aйтa aлмaймыз. Aлaш aрыcының 
әдeбиeт пeн ғылымның әр caлacындaғы қызмeтi жeкe-жeкe зeрттeyлeрдi қaжeт eтeрi cөзciз. 

Қaзaқтың Aбaйдaн кeйiнгi тaлaнтты aқыны М.Жұмaбaeв aқтaлғaннaн бeрi aқын тyрaлы iрiлi-
yaқты бiршaмa зeрттey eңбeктeрi жaзылды. Ш.Eлeyкeнoв, Т.Кәкiшeв, Б.Қaнaрбaeвa, Б.Мaйтaнoв, E.Тi-
лeшoв, З.Тaйшыбaй, Д.Ыcқaқұлы cынды ғaлымдaр мaғжaнтaнyдың нeгiзiн түзeдi. Тәyeлciздiк жылдaры 
әр ayқымдaғы мaқaлaлaрдaн бөлeк aқын өмiрi мeн шығaрмaшылығын aрқay eткeн Ш.Eлeyкeнoвтың 
«Мaғжaн», Б.Қaнaрбaeвaның «Мaғжaн – cимвoлиcт», ««Мaғжaн шығaрмaшылығының фoльклoрлық 
қырлaры», Т.Кәкiшeвтiң «Мaғжaн мeн Cәкeн», E.Тiлeшoвтың «Мaғжaн пoэзияcындaғы рoмaнтизм», 
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Б.Мaйтaнoвтың «М.Жұмaбaeв пoэтикacы», Д.Ыcқaқұлының «Қaзaқ eлi, бiр ayыз cөзiм caғaн!», Б.Жeт-
пicбaeвaның «Oбрaзныe миры М.Жyмaбaeвa», З.Тaйшыбaйдың «Мaғжaнның Қызылжaры» aтты 
eңбeктeрi жaрық көргeн бoлaтын. Coнымeн қaтaр ғaлымдaр құрacтырyымeн aқынның үштoмдық (1995, 
2005), eкiтoмдық (2013) шығaрмaлaр жинaғы oқырмaнғa жoл тaртты. 

Aлaш aрыcы, aқын М.Дyлaтoв жaйындa Г.Дyлaтoвa, М.Әбceмeтoв, Ж.Ыcмaғұлoв, Р.Нұрғaли, 
З.Биceнғaли, Қ.Әлiм cынды әдeбиeтшi-ғaлымдaрдың мaқaлaлaры мeн зeрттeyлeрi жaриялaнды. Дeceк 
тe бacқa дa Aлaш зиялылaрынa қaрaғaндa мiржaқыптaнyдaғы зeрттeyлeрдiң aздығы бaйқaлaды. Бұл 
тұрғыдa М.Дyлaтoв өмiрi мeн шығaрмaшылығын жeкeлeй зeрттeп қaрacтырғaн aқынның қызы Гүлнәр 
Мiржaқыпқызы мeн мiржaқыптaнyшы М.Әбceмeтoвтың eңбeктeрiн eрeкшe aйтyғa бoлaды. Aқын шығaр-
мaлaрын бacтырып, жaриялayдa дa aтaлғaн тұлғaлaр көп eңбeк ciңiрдi. М.Әбceмeтoв құрacтырyымeн 
«Oян, қaзaқ» өлeңдeр жинaғы (1991), Г.Дyлaтoвa, Ж.Ыcмaғұлoв құрacтырyымeн шығaрмaлaр жинaғы 
(1991) бacылып шықты.1997, 2010 жылдaры aлaш қaйрaткeрiнiң шығaрмaлaры тaғы бiр мәртe жaрық 
көрдi. 

«Aлaш» пaртияcы мeн «Aлaшoрдa» көceмi, ұлт лидeрi Ә.Бөкeйхaнның кeceк тұлғacы мeн 
әмбeбaп ғылыми мұрacын зeрттeyдe Р.Нұрғaли, М.Бaзaрбaeв, М.Қoйгeлдиeв, Т.Кәкiшeв, C.Aққұлұлы, 
Т.Жұртбaй, Д.Қaмзaбeкұлы, Ж. Cмaғұлoв, Б.Қoйшыбaeв cынды ғaлым-зeрттeyшiлeрдiң eңбeгi eрeкшe. 
Aтaлғaн әдeбиeттaнyшы, тaрихшылaр зeрттeyлeрi нeгiзiндe ұлт көceмi ғұмыр кeшкeн дәyiр, Aлaш 
қoзғaлыcы, Ә.Бөкeйхaнның ғылыми-әдeби мұрaлaры жaн-жaқты тaлдaнып-caрaлaнып, шығaрмaлaры 
бacпa бeтiн көрiп, ocы зeрттeyлeр нәтижeciндe Aлaш aрдaқтыcының тaрихи, әдeби тұлғacы кeңiнeн 
aшылып, бaғaлaнды. 1994 жылы М.Қoйгeлдиeв құрacтырyымeн Aлaш көceмiнiң тұңғыш шығaрмaлaр 
жинaғы, aрaғa жыл caлып тaңдaмaлы шығaрмaлaры (1995) әдeбиeтшiлeр М.Бaзaрбaeв, C.Aққұлұлы-
лaрдың құрacтырyымeн жaрық көрдi.  

Тәyeлciздiк жылдaры жoғaрыдa aтaлғaн aлaш зиялылaрынaн бөлeк C.Caдyaқacoв, Қ.Кeмeң-
гeрoв, Қ.Жұбaнoв, Ғ.Қaрaшeв cынды aйтyлы Aлaш aзaмaттaрының ұлт үшiн aтқaрғaн icтeрi бaғaлaнып, 
шығaрмaшылықтaры мeн әдeби мұрaлaры зeрттeлiп-зeрдeлeндi. C.Caдyaқacұлының eкiтoмдық шы-
ғaрмaлaры (2003), Қ.Кeмeңгeрoвтың үштoмдық шығaрмaлaр жинaғы (2006), (2013) бacпa бeтiн көрдi. 
Прoфeccoр Д.Қaмзaбeкұлының «Cмaғұл Cәдyaқacұлы (1996), «Cмaғұл Caдyaқacoв» (2009) aтты eкi 
бiрдeй зeрттey eңбeгi жaрық көрiп, C.Caдyaқacoв eciмi aлғaш рeт жeкeлeй зeрттey ныcaнынa aлынды. 
Aтaлғaн eңбeктeрдe C.Caдyaқacoвтың ғұмырбaяны, cыншылық, жaзyшылық қыры, күллi әдeби-көceм-
cөздi мұрacы тұтac күйiндe caрaлaнғaн. Aвтoр Aлaш қaйрaткeрiнiң қoғaмдық қызмeтi мeн шығaрмaшы-
лығын мұрaғaт дeрeктeрi нeгiзiндe ғылыми тұрғыдa бaйыптaп, бaғaлaйды. Ғaлым C.Caдyaқacұлының 
әдeби-cын eңбeктeрiн, көркeм шығaрмaлaры мeн көceмcөздeрiн жәнe ұлт тeaтрын құрyдaғы eңбeгiн 
жeкeлeгeн тaрayлaрдa қaрacтырa кeлe, C.Caдyaқacұлы мeн oның бaй мұрacын «caяcи қaйрaткeр рe-
тiндe», «әдeбиeтшi рeтiндe», «eңбeктeрiн тaрихи дeрeк көзi рeтiндe», «әр түрлi шaрyaшылыққa қaтыc-
ты зeрттeyлeрiн жeкe», «aғaртyшы рeтiндe», «ұлттық жyрнaлиcтикaны дaмытқaн көceмcөзшi рeтiндe» 
aлты бaғыттa зeрттeп, бaғaлay кeрeктiгiн бoлaшaқ cмaғұлтaнy ғылымының aлдынa мiндeт eтiп қoяды. 

Oйымызды жинaқтaй кeлгeндe, тәyeлciздiктiң әдeбиeттeгi «aқтaңдaқ бeттeр» Aлaш зиялылaры 
үшiн тaғылымы қaндaй бoлды дeгeн cұрaқ тyaды.  

Aлдымeн, қaншaмa жыл бoйы құрcayдa бoлғaн шығaрмaшылық oй cыртқa шықты, тыйым ca-
лынғaн oйлaр мeн пiкiрлeр aйтылды. 

Eкiншiдeн, әдeбиeттiң тұтac бiр дәyiрiнe – күрдeлi әрi қaйшылығы мoл дәyiрiнe қaтыcты жaңa 
дeрeктeр, тың oй-пiкiрлeр, тoлымды ғылыми жинaқтayлaр қocылды. 

Үшiншiдeн, Aлaш aрыcтaры мeн oлaрдың әдeби шығaрмaшылық қызмeтiнeн бөлeк, қoғaмдық 
қaйрaткeрлiк қызмeттeрi, тiл мeн дiлдi, жeр мeн eлдi caқтayдaғы қызмeттeрi бaрыншa cөз бoлa 
бacтaды.  

Төртiншiдeн, әдeбиeттiң өткeнiн бaғaлayдa бүгiнгi күннiң көзқaрacы, тәyeлciз caнaмeн жaңaшa 
зeрттeп, зeрдeлey бoй көтeрдi. 
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профессор кафедры иностранных языков. 
 

Актуальность: в нашем исследовании мы рассматриваем процесс развития цифровой 
компетентности у будущих учителей истории, главной задачей его является качественная под-
готовка успешного и конкурентноспособного специалиста. В современном мире задачи образо-
вания требуют от педагогов переосмысления содержания и методики преподавания, приобре-
тение новых компетенций. 

Цель: рассмотреть модель процесса развития цифровой компетентности будущих 
учителей истории. 

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровые технологии, цифровая компетент-
ность педагога, образовательный процесс, профессиональная компетентность. 
 

В условиях стремительных и глобальных изменений всех сфер жизни человека, он встречает 
прежде не известные вызовы (социальные, мировоззренческие, экономические), которые способству-
ют адаптации в скоротечно меняющихся условиях, активизируют потенциальные возможности, а 
также консолидируют усилия с целью поиска наиболее эффективных решений проблем, которые 
вызваны мировой санитарно-эпидемиологической ситуацией. Современная реальность формирует 
новые требования к системе образования и активизирует процесс обновления образовательной пара-
дигмы с целью перехода к образовательной модели, основанной на цифровизации, что исключает 
пассивную роль участников образовательного процесса, активизирует процессы индивидуализации 
образования, а также изменяет систему «ученик, учитель, родитель», роли и взаимодействие в ней. 
Эти тенденции открывают перспективы трансформации образования и осуществления перехода от 
внедрения информационных технологий к обучению и воспитанию, цифровой трансформации 
системы и формирования «цифровой школы» [1, с. 304]. 

Совокупность существующих барьеров цифровой трансформации в системе образования 
проявляется, во-первых, в недостаточной готовности педагогических и управленческих кадров к 
цифровой трансформации, во-вторых, в отсутствии системного подхода к проектированию цифровой 
среды в системе образования (окружающая среда проявляется не с позиции «среды возможностей», 
а с позиции образовательного пространства). 

В процессе изучения проблем цифровой трансформации образования мы обратили внимание 
на отсутствие единого подхода к пониманию феномена «цифровая компетентность», а также наличие 
аналогичных категорий таких, как «медиаграмотность», «цифровая грамотность», «цифровая куль-
тура». 

Одной из причин многообразия определений основных (базовых) категорий процесса ста-
новления цифровой школы является иное понимание сущности и способов толкования терминов 
«компетентность» и «компетентность» в отечественных и зарубежных исследованиях. 

Используя информационные технологии необходимо стремиться реализовать весь потенциал 
личности – познавательный, нравственный, творческий, коммуникативный и эстетический. В настоя-
щее время широко используются интегрированные уроки с использованием мультимедийных 
средств. Обучающие презентации являются неотъемлемой частью обучения, но это всего лишь 
простой пример использования ИТ [2, с.190]. 

С недавних пор учителя создают и внедряют авторское педагогическое программное обеспе-
чение, которое будет отражать конкретную предметную область, технология ее изучения будет в той 
или иной степени реализована, создавая условия для реализации различных видов учебной деятель-
ности. Для реализации этого потенциала на достаточно высоком уровне необходимы педагогические 
компетенции в области информационных и образовательных технологий (далее – ИКТ-компетенции). 

Профессиональные ИКТ-компетентности учителей основаны на Рекомендациях ЮНЕСКО 
«Структура ИКТ-компетенций учителей», которые присутствуют во всех компонентах профессиональ-
ного стандарта учителей и в Приложении №1 профессионального стандарта учителей решение 
определяется как «квалифицированное использование общераспространенных в данной профессио-
нальной области в развитых странах средств ИКТ при решении профессиональных задач там, где 
нужно и тогда, когда нужно»[3].  
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Типовой закон Межпарламентской ассамблеи СНГ от 18 апреля 2014 года «Об использовании 
информационных и коммуникационных технологий в образовании» устанавливает правовые основы 
использования информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

Таким образом, педагог, использующий ИКТ в своей профессиональной деятельности, дол-
жен быть грамотным в области ИКТ. Компетентность учителя в области ИКТ состоит из трех 
компонентов:  

1. Общий пользовательский компонент;  
2. Общепедагогический компонент;  
3. Предметно-педагогическая составляющая. 
Предметно-педагогическая ИКТ-компетентность соответствует сфере деятельности и опреде-

ляется следующим образом: педагог должен владеть передовыми методами самостоятельной 
подготовки дидактических материалов и рабочих документов, что позволяет планировать и организо-
вывать комплексное использование ИКТ в учебном процессе. 

Таким образом, требования к ИКТ-компетенциям педагогов можно разделить на два уровня – 
технологический и методологический. Первый – это принцип владения информационными техноло-
гиями пользователем. Второй уровень требований – методический – требует от преподавателя вла-
дения методиками использования ИКТ в учебно-воспитательной работе с обучающимися. 

Занятие, как основная форма организации обучения, – это место, где собираются результаты 
длительных дидактических и методических исследований, где происходит встреча субъектов, в 
результате чего каждая из них меняется и получает что-то новое. Уроки в информационно-обра-
зовательной среде имеют свои особенности: меняется позиция педагога на занятии, индивидуализи-
руется процесс обучения, в связи с чем активизируется познавательная активность обучающихся, 
способность сочетать разные формы познавательной деятельности. Не только интерактивное взаи-
модействие преподавателей и специалистов различных сфер образования, но и учебный диалог 
между удаленными группами обучающихся. Все это требует от преподавателя владения ИКТ на 
высоком уровне, а также развития научно-технических достижений [3, с.6-15]. 

Модель формирования цифровой компетентности педагога опирается на следующие 
принципы: 

- Принцип динамичности, когда педагог решает работать в интенсивном режиме интеллек-
туального напряжения; 

- Принцип профессиональной мобильности реализуется через наличие у педагога мышления 
роста; 

- Принцип профессионального роста предполагает наличие у педагога показателя изменений. 
Сетевое взаимодействие как ресурсная составляющая модели может осуществляться как по 

горизонтали, так и по вертикали [4, с.86]. 
Используя сетевое взаимодействие в педагогической деятельности, образовательная органи-

зация имеет возможность расширить перспективы формирования цифровой компетентности педаго-
гов, поскольку они могут координировать свою деятельность, ориентируясь на общую цель во взаи-
модействии; у каждого участника есть возможность проводить индивидуальную работу по своему 
усмотрению; организация прямого диалога с участниками, создание стратегий роста и развития, 
основанных на общей цели. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что основной проблемой на сегодняшний день являет-
ся отсутствие у учителей навыков цифровой работы. Для решения этой проблемы, на наш взгляд, 
необходимо разработать основные направления повышения практических навыков в области ИКТ. 
Таким образом, обладание педагогической цифровой компетентностью позволит учителям найти ба-
ланс между существующими педагогическими ценностями, своими собственными знаниями и 
приобретенными навыками в области ИКТ. 
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УДК 37.03 
 

ИНТЕЛЛЕКТ И ВРЕМЯ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 
 

Бондаренко Ю. Я. – профессор Костанайского регионального университета им. А.Байтур-
сынова. 
 

Данный доклад посвящен одной из наиболее актуальных и острых проблем современности 
– проблеме интеллекта и интеллектуальности в разрезе новейшей истории. Автор приглашает 
к соразмышлению над вопросами эволюции содержания понятий «интеллектуал», «интеллек-
туальность». Ставит проблему разрыва интеллекта и духовных качеств индивида, обостряю-
щуюся в определенных социальных условиях. Вводится понятие «сужение поля рациональности», 
означающее сочетание активного использования критически-аналитического мышления в той 
или иной узко профессиональной сфере с интеллектуальной беспомощностью, рождающейся за ее 
пределами, что, по мысли автора, характерно, для векторов взращивания современных интел-
лектуалов. Отмечается тесная взаимосвязь социальных и психолого-педагогических проблем. 

Ключевые слова: интеллект, интеллигенция, интеллектуал, когнитивный диссонанс, суже-
ние поля рациональности. 
 

Начинающийся 2021 -2022-й учебный год ставит не только перед педагогами, но и всем 
мировым сообществом множество вопросов, и среди центральных – вопросы, посвященные пробле-
мам сознания и интеллекта. Вопросы вечные, которые были одними из центральных и в творчестве 
И.Алтынсарина, которому посвящена нынешняя конференция. В наши дни эти вопросы встают 
особенно остро. Не случайно в интернете все чаще звучат очень и очень тревожные нотки, сопровож-
даемые непростыми рассуждениями о том, что сегодня в мире разворачивается дерационализация 
сознания (а, говоря проще, примитивизация пищи, которой массового зрителя, читателя и т.п. 
вскармливают СМИ и иже с ними). Эта примитивизация, по мысли ряда авторов, в свою очередь 
сопровождается внедрением в мир интеллектуального рабства, более страшного, чем даже рабство 
тела. Не случайно древние философы уверяли: «Можно быть свободным в оковах и рабом на троне», 
а иными словами: и при рабстве тела дух и интеллект может сохранять свою независимость. Писали 
же в заключении Кампанелла «Город Солнца», Чернышевский «Что делать?», а Муса Джалиль 
«Моабитские тетради». Однако крепнущее с помощью эрзац-культуры интеллектуальное рабство- это 
рабство мысли, интеллектуальных и духовных потребностей и просто желаний, когда, как в песне 
Высоцкого, при взгляде на экран звучит: «И я такую же хочу!» 

Но что еще тревожнее: меняется, перекашивается, словно в кривом зеркале эталон интеллек-
туала. Правда, здесь мы сталкиваемся с довольно нередким феноменом, когда собственно слово 
появилось позже нежели само явление и сопровождающие его оценки. Так, целом ряде солидных 
советских изданий, будь то «Словарь русского языка С.И.Ожегова или непосредственно фило-
софские издания, такие, как пятитомная «Философская энциклопедия» либо «Энциклопедический 
философский словарь» есть слова «интеллект», «интеллигенция», но нет слова «интеллектуал» 
Показательно и то, что, к примеру, даже в таком уже постсоветском «Энциклопедическом словаре 
«Культурология» известного издательства «Феникс» есть слова «интеллект», интеллект искусст-
венный, «интеллектуальная собственность, интеллектуальные инвестиции», «интеллигенция», а 
слова «интеллектуал» тоже нет (1997 г.)(1, 2). 

В русскоязычные словари это слово пришло позже и, согласно «Википедии» (в данном случае 
такая ссылка уместна), «интеллектуал – это человек с высокоразвитым умом и аналитическим 
мышлением, представитель умственного труда». Близкое по сути содержание вкладывалось и 
продолжает вкладываться в одно из значений слов «интеллигент», «интеллигенция, происходящие от 
латинского» «интеллидженс» (интеллигенс»), означающего «умный, понимающий, знающий, знаток, 
специалист», и появившегося в русском языке во второй половине 19-го века (3, с.285). 

Слова эти восходят к латинскому «интеллектус»,- «познание, понимание, рассудок», имею-
щему древнейшие корни и состоящему из «интер» – между», (более древнее «ен» – «в») и «лего» – 
«собирать» (сравните с современным «лего») Пофантазировав немного, мы можем допустить, что 
интеллект и направлен на обнаружение и осмысление связей между блоками и потоками сведений, 
информации, которые обрушиваются на нас и настоятельно требуют анализа.  

Ведь кто такой образцовый интеллектуал девятнадцатого века (первоначально не отделяв-
шийся словарно от интеллигента)? – Это мастер либо спец в своем деле и при этом человек с пано-
рамным мышлением и обостренной совестью. Лучшие и самые известные писатели, поэты, драма-
турги обязательно и философски глубоки, и социально значимы. Это – набаты, будоражащие тысячи 
и миллионы, это – уста, озвучивающие мысли и чаяния тех, кто переживает подобное. Ученые же в 
свою очередь не просто мастера слова, но и масштабные мыслители. Вспомним В.О.Ключевского – 
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замечательный историк, чьи афоризмы, наблюдения за людьми и обществом поразительно точны и 
при этом изящны (4). 

А что сегодня? Не буду ныть, что творцы стали бесталаннее и глупее. Я просто так не думаю. 
Но мы явственно видим, как все сужается и сужается поле рациональности, поле, вспахиваемое 
живым, ищущим разумом. Ведь отечественный интеллектуал девятнадцатого и двадцатого века – это 
не только узкий профи, но и своего рода образец логики, масштабности мысли и духовных поисков. 
Вспомним, насколько широки были интересы тысяч советских инженеров, какой разнообразной лите-
ратурой многие из них увлекались, в какие бурные споры они вовлекались. Все это гармонировало с 
общим, пусть на практике и далеко не всегда досягаемым идеалом всестороннего (интеллектуально-
го, духовного и физического) развития личности. 

Сегодня же в силу динамики резчайших перемен и даже разломов в нашей жизни человек 
Вопрошающий, человек Мобильный, казалось бы, востребован самой жизнью. Но на практике взра-
щивается интеллектуал-винтик – это тот, кто досконально знает нечто, что позволяет ему зараба-
тывать и зарабатывать, и при этом отгораживается от проблем мира, будь то айтишник, тусовочный 
гроссмейстер эпатажа или некто иной, но стремящийся к так называемому успеху.  

Более того, сужение поля рациональности, разумного взгляда на себя и мир ведет к тому, что 
интеллектуалы в узкой сфере все чаще оказываются беспомощными там, где требуется трезвое 
критическое мышление и потому так же, как и все прочие становятся легкой добычей шарлатанов и 
манипуляторов сознанием. 

Все отмеченное, хотя и достигло сегодня своеобразной кульминации, однако появилось 
отнюдь не в самое последнее время. Уже в семидесятые, то есть еще советские годы, «перекормлен-
ность» «азбукой коммунизма», штампами вкупе с потрясающими горизонтами, открывающимися 
науке, у многих, включая особенно интеллигентов, людей умственного труда, рождало тягу к нестан-
дартному, необычному, выходящего за пределы разжеванных истин, что само по себе было естест-
венным, но при этом порождало и спекуляции. Отсюда – появление сектантских иполусектантских 
групп и объединений, одна из которых угрожающе прогремела трагическим делом, связанным с 
гибелью Талгата Нигматулина. Отсюда же – раскрутка Джуны, Ванги, а несколько позже, уже на 
закате Союза, астрологов и т.д., и т.п. п. По сути Перестройка, вслед за семидесятыми, стала вторым 
и несравненно более масштабным витком дерационализации и сужения поля рациональности. 
Третий, не менее мощный, более того глобальный виток сужения рациональности – это определен-
ные грани и перекосы «цифровизации» и события, связанные с драмой ковида, в которые, словно по 
взмаху невидимого дирижера, оказались вовлеченными административно-силовые структуры в са-
мых разных странах мира. На индивидуальном уровне это ведет к когнитивному диссонансу и 
ослаблению критического мышления, ибо критически осмысливать можно лишь ту информацию, к 
восприятию которой индивид хотя бы относительно готов. 

Все упомянутое обостряется недоверием к авторитетам даже, казалось бы, в своей профес-
сиональной сфере; а слово «интеллектуал» по своему смысловому наполнению все дальше удаля-
ется от слова «интеллигент». Почему? – Да потому, что интеллектуал в современном его понимании 
– это, возможно, и одаренный, и знающий, но холодный ум, совсем не обязательно связанный 
требованиями этики, включая и этику научную, и, следовательно, в глазах обывателя (и только ли?), 
тот, кто готов поступиться не только совестью, а и истиной ради каких-то частных интересов и личных 
либо групповых выгод. 

И вот эта-то проблема сочетания спеца и человека, причем человека трезвомыслящего при 
столкновении с самыми различными ситуациями, в условиях нынешних потрясений становится среди 
центральных проблем столетия, да так, что лишь школа, вуз и вся система образования их решить не 
могут. Ведь образование в идеале пестует тех, кто востребован обществом и теми, кто претендует на 
роли социальных лидеров. Однако и при этом даже нынешнее, терзаемое перманентными рефор-
мами и «инновациями» образование, еще могло бы продолжать учить трезвомыслию, без которого 
любой из нас будет плутать и уже плутает в дебрях абсурда, вымыслов и фэйков. 
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В данной статье рассматриваются вопросы использования элементов PBL (project based 
learning) на уроках русского языка и литературы. Особое внимание уделяется вопросам актуаль-
ности и эффективности данной технологии в современной школе. 

Ключевые слова: проектное обучение, приемы создания, эффективность данной техно-
логии, основные элементы учебного проекта. 
 

В условиях обновления общества и изменения целей и задач в сфере образования на первый 
план выдвигается разностороннее развитие личности ребенка, в том числе и его интеллекта, 
способностей самостоятельно мыслить, проявлять элементы творчества, умения и навыки мышле-
ния. Реализация этих целей невозможно без опеспечения подлинно развивающего обучения. [1]. Раз-
витие современного общества требует от человека информационно-коммуникативной компетенции. 
Наступила эпоха информационного общества. Необходимость новых знаний, информационной гра-
мотности, умения самостоятельно получать знания способствовала возникновению нового вида обра-
зования – инновационного, в котором информационные технологии занимают одно из ведущих мест. 

PBL – одно из развивающихся, востребованных и популярных методов активизации познава-
тельной деятельности учащихся, при котором учащиеся приобретают знания и навыки, работая в 
течение длительного периода времени, чтобы исследовать и отвечать на подлинные, интересные и 
сложные вопросы, проблемы или задачи.PBL(Project-basedlearning) фокусирует внимание учащихся 
на разрешении какой-либо конкретной проблемной ситуации, что становится отправной точкой в 
процессе обучения .[3] Проектное обучение – методика обучения, вовлекающая учащихся в процесс 
получения необходимых знаний, развивающая компетенции 21 века через продолжительный процесс 
исследования, которое основано на постановке комплексного аутентичного вопроса и решения 
образовательных задач. Проектом может быть анализ, исследование в любой области, организация 
выставки, презентации, креативные работы – создание ролика/мини фильма и т.п. 

В отличие от традиционных занятий в классе, проводимых под руководством учителя, уча-
щиеся на основе проекта организовывают свою собственную работу и управляют своим временем в 
классе. Project-basedlearning методика подразумевает полное погружение каждого ученика в процесс 
обучения. В такой концепции учитель старается только координировать процесс обучения, даёт прак-
тически полную свободу для креатива, ученики примеряют на себя роль экспертов в разных сферах. 

В ходе выполнения проекта учащиеся оказываются воволеченными в активный познаватель-
ный творческий процесс, в результате которого происходит как закрепление имеющихся знаний, так и 
получение новых знаний и навыков. Учащиеся приобретают опыт решения комплексных проблем с 
распределением функций и ответственности между членами коллектива.  

Как мы можем заинтересовать учеников в реальный процесс исследования через PBL? На 
примере из собственного опыта хочу поделиться основными элементами учебного проекта и как его 
реализовывать. Значимый проект должен иметь образовательную цель. Как начинать проект? 
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1. Учебная задача 
Во время урока не всегда можно охватить весь материал, но с помощью тщательно сплани-

рованного проекта ученики имеют возможность освоить материал глубже. Поэтому главная задача 
учителя спланировать проект таким образом, чтоб он был сосредоточен на главных темах учебной 
программы, раздела. Продолжительность проекта может длится от одного урока до несколько уроков. 
Ученикам даётся тема, ограниченное время и четкие критерии оценки. Например, темы: «Роль чисел 
в нашей жизни», «Правильное питание – залог здоровья», «Вечный спутник существительного» и т.д. 
На первом занятии, используя различные стратегии, распределяю учащихся на группы, включающие 
более 5 учеников. За ограниченное время (от нескольких часов до нескольких недель и более) 
предстоит изучить в данном вопросе множество материалов, очень важно опираться на научные 
исследования, статьи и труды по заданной теме. Так как работа командная, каждому члену отводится 
своя роль. 

2. Побуждение интереса 
Задача учителя ознакомить учеников с проектом, привить интерес к теме. Это может быть 

ознакомительноемероприятие, которое привлечет их интерес и заставит задуматься над темой. При 
работе над проектом «Роль чисел в нашей жизни» был приглашен гость – нумеролог, который рас-
сказал о роли чисел и как они влияют на судьбу.Ознакомительное мероприятие может быть любого 
формата: видео, оживленная дискуссия, приглашенный спикер, экскурсия либо заранее подготовлен-
ная переписка для создания нужной атмосферы.Концентрация на конкретной задаче позволяет уче-
никам за короткое время узнать множество нюансов изучаемого вопроса. 

3. Стимулирующий вопрос 
В целях организации поисковой деятельности, чтобы учащимся при изучении определенных 

тем необходимо правильно сформулировать вопрос проекта, которое дает четкое понимание цели. 
При беседе с учащимися можно определить какие пути решения они выявили для достижения цели, 
можно дать домашнее задание, где учащиеся должны найти информацию, например, о числах, о его 
роли, история чисел и т.д. Хороший вопрос отражает суть проекта в четкой и убедительной 
формулировке, которая даёт ученикам понимание цели. Например, что является вредным питанием? 
Выбор какой здоровой и вкусной пищи мы можем представить вам, как диетологи? Что значит 
использование чисел?Такие вопросы позволяют организовать поисковую деятельность. 
 

 
 

4. Право голоса и выбора ученика 
Этот элемент обучения по учебным проектам является ключевым. С точки зрения придания 

значимости проекта для учащихся, чем больше мнения и выбора будет выражено, тем лучше. Каж-
дый проект должен разрабатываться с участием право голоса учащегося. Учащиеся сами могут вы-
брать тему исследования в рамках общего проблемного вопроса или выбрать способ разработки, 
создания или представления продуктов.Для распределения заданий, ученикам выдается лист 
контроля выполняемой работы.  

5. Умения и навыки 21-го века.  
Итак, ученики приступили к работе. Сотрудничество стало основной задачей проекта. Ученики 

объединились в группы, распределили роли, задачи между собой. На уроках через письменную рабо-
ту, тесты подводим итоги работы. Во время работы каждая группа обсуждают, сотрудничают, 
используют критерии оценивания. 
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[3] 
 

6. Тщательное исследование 
Это детальное исследование, учащиеся находят ответы, поднимают и исследуют вопросы. 

Синтезируют информацию, которую собрали и использовали. Задача учителя направитьучеников в 
настоящий вопрос, обратить в список вопросов, который они создали после вступительного события. 
Тренировать их добавлять в этот список новые выводы, анализировать, строить гипотезы, писать 
отчеты. Учащиеся используют актуальные, тщательно-подобранную информацию, факты, примеры, 
чтобы обосновать свои утверждения, выводы, аргументы или ответы на проблемный вопрос. 

7. Критика и обратная связь 
Учителю нужно проверить исследовательские записи, рассмотреть наброски и планы, и встре-

титься с командами, посмотреть их прогресс.Ученики должны знать, что первые попытки большинст-
ва людей не обязательно заканчиваются высококачественными результатами, и это является настоя-
щим рабочим процессом. [3] Мы так же должны обучать учеников использовать критерии оценивания 
и уметь оценивать друг друга. С целью обеспечения обратной связи, учителя можно пригласить спе-
циалистов или взрослых быть наставниками. Обратная связь особенно значима для учеников, так как 
ее источником являются специалисты. 

8. Конечный продукт и презентация 
Ученики показывают результаты проекта, возможные дальнейшие действия, что они приобрели 

в плане знаний и навыков. Для большего интереса можно добавить к отчету анимационный ролик или 
видео с подробностями проделанной работы. На защиту можно пригласить родителей, коллег, предста-
вителей общественности и т.д. Предлагаю календарь проекта, на примере одной проектной работы. 
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Таким образом, использование проектной деятельности в обучении в современной школе ста-

новится все более актуальной. И не случайно, ведь при помощи проекта можно реализовать все 
воспитательные, образовательные и развивающие задачи, стоящие перед учителем. 

Метод проектов позволяет интегрировать различные виды деятельности, делая процесс обу-
чения более увлекательным, более интересным и поэтому более эффективным. 

Метод проектов: 

 развивает интеллект ученика, его умение планировать и отслеживать последователь-
ность выполняемых действий, усваивать знания и применять их в практической деятельности; 

 развивает творческие способности и самостоятельность; 

 он ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, которая предполагает 
владение определенными умениями: анализа, синтеза, мысленного экспериментирования, прогно-
зирования 

 он творческий по самой своей сути, т.к предполагает совокупность исследовательских, 
поисковых, проблемных методов; 

 при работе над проектом в центре внимания находится мысль, а я зык выступает в своей 
прямой функции – формирования и формулирования этих мыслей; 

 он в большей степени, по сравнению со стандартными методами обучения, знакомит 
школьников со страноведческой тематикой, включает учащихся в активный диалог культур; 

 позволяет обучить детей умению получать знания через свою деятельность.[2] 
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Қоғамдық өмірді демократияландыру, қоғамда жаңа өндірістік қатынастардың қалыптасуы 
қоғамның экономикалық өмірін терең, жан-жақты зерттеуді талап етеді. 

Бұл болашақта қоғамдық өндірістің экономикалық мәселелерін шешетін қазіргі жастар үшін 
әсіресе өзекті. 

Түйінді сөздер: университеттің білім беру стратегиясы, проблемалық талдау әдісі, пайда-
ның орташа мөлшері. 
 

Қоғамдық өмірді демократияландыру, қоғамда жаңа өндірістік қатынастардың қалыптасуы 
қоғамның экономикалық өмірін терең, жан-жақты зерттеуді талап етеді. 

Бұл болашақта қоғамдық өндірістің экономикалық мәселелерін шешетін қазіргі жастар үшін 
әсіресе өзекті. 

Жалпы, арнайы экономикалық білім әрқашан қоғам тарапынан сұранысқа ие болды. Қазіргі 
жағдайда адамның қоғамдық өмірінің барлық дерлік мәселелері, биосоциалдық болмыс ретінде, ең 
алдымен экономикалық тұрғыдан шешіледі. Сондықтан қазіргі студенттердің экономикалық теориясын 
егжей-тегжейлі зерттеу қажет. 

Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Жарлығына сәйкес жоғары 
және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің басты мақсаты – еңбек нарығының қажеттіліктерін, 
елдің индустриялық-инновациялық даму міндеттерін, жеке тұлғаны қанағаттандыратын және білім 
беру саласындағы үздік әлемдік практикаларға сай келетін жоғары білім сапасының жоғары деңгейіне 
қол жеткізу. 

Қазақстанда жоғары білім беру реформасын табысты жүзеге асыру, еліміздің жоғары оқу 
орындарында оқытудың кредиттік технологиясын енгізу, Қазақстанның Болон Конвенциясына қол 
қоюы, еліміздің тәуелсіз егемен мемлекет ретінде әлемдік қоғамдастыққа кіруі жас мамандардың 
кәсіби даярлығын одан әрі жетілдіруді талап етеді. 

Ел Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында бірінші кезектегі міндет 
ұлттың бәсекеге қабілеттілігінің факторы ретінде білім деңгейін арттыру болып саналады. Сондықтан 
осы құжатта қазіргі заманғы талаптар мен әлемдік стандарттарға сәйкес келетін ұлттық білім беру 
жүйесін құрудың маңызды проблемасы қойылғаны заңды. Мамандарды даярлаудағы басты талап–
олардың болашақ жұмысына шығармашылық көзқарасын қалыптастыру, жаңа ақпаратты өз бетінше 
алу дағдыларын дамыту, оны талдау және практикалық қызметте қолдану. Мамандардың біліктілігі 
мен іскерлік қасиеттері оның белсенді өмірлік ұстанымынан шешуші дәрежеде көрінеді, кәсіби сана-
сезіммен, қазақстандық патриотизм сезімімен ұштасады [1]. 

Осы өмірлік маңызды қасиеттерді дамытуда университеттегі әлеуметтік ғылымдарды зерттеу, 
экономикалық теорияны игеру өте маңызды. 

Қазақстандық жоғары мектепте оқытудың әртүрлі әдістері қолданылады. Олардың ішінде, 
соңғы уақытқа дейін мұғалім тыңдаушыларға білімді «дайын түрде» айтып, көрсетіп, түсіндірген кезде 
түсіндірме-иллюстрациялық немесе ақпараттық-түсіндіру әдісі басым орын алды. 

Мұндай оқыту негізінен жаттауға, есте сақтауға, репродуктивті ойлауды жаңғыртуға арналған. 
Бұл әдіс, әрине, оқу процесінде рөл атқарады. Алайда, Болон Конвенциясынан кейін Қазақстан жоға-
ры мектебінің алдына қойылған жаңа міндеттер, білім беру саласындағы интеграциялық процестерді 
дамыту, оқытудың кредиттік технологиясын енгізу оқытудың неғұрлым тиімді әдістерін іздеуді және 
қолдануды талап етеді. 

Проблемалық оқытудың бастапқы нүктесі-өз заманында В.И. Ленин айтып кеткендей, ойлау 
қозғалысының ақиқатқа диалектикалық-материалистік түсінігі, яғни,«адамның ойындағы табиғаттың 
көрінісін«өлі» емес, «дерексіз» емес, қозғалыссыз емес, қарама-қайшылықсыз емес, бірақ қозғалыс-
тың мәңгілік процесінде, қайшылықтардың пайда болуы және оларды шешу». Проблемалық оқытудың 
негізгі маңызды сәті – марксистік-лениндік эпистемологияның белгілі бір позициясы, ол ақыл-ойдың 
(адамның) жеке нәрсеге деген көзқарасы.....қарапайым, тікелей айнадай айқын-өлі акт емес, күрделі, 
түрленген, зигзаг іспеттес [2]. 

Проблемалық оқытудың негізгі құрылымдық элементтері оқу мәселесі және оқу жағдайы 
болып саналады. «Проблема» термині грек тіліндегі «тапсырма» сөзінен шыққан және ғылыми зерт-
теулерде диалектикалық қарама-қайшылықтың ерекше формасы ретінде қолданылады. Практикалық 
өмірде оқу және ғылыми мәселелер бар. Біріншісі екіншісінен ерекшеленеді, ол белгілі бір жеке 
тұлғаға немесе адамдар тобына (бұл жағдайда студенттік аудиторияға) жатады, яғни, ғылымда 
табылған мәселенің шешімін осы студенттік топ үшін оқу процесінде табу керек. 

Проблемалық жағдай – бұл студент оқу кезіндегі қиындық пен оны жеңу қажеттілігін түсінген 
сәт. Алайда, бұл үшін жүру керек жол оған белгісіз, түсініксіз және оны таба білуқажет. Проблемалық 
оқытудың сөзсіз оң тараптарын атай келе, бұл арқылы түсіндірмелі-иллюстрациялық әдістің де жоққа 
шығарылмайтынын айта кету керек. Оқу процесінде олардың ақылға қонымды үйлесімі қажет. 

Экономикалық теория оқытушысының міндеті – студенттерге экономикалық теорияның мәнін 
түсіндіріп қана қоймай, оның білімін олардың ішкі сеніміне айналдыру, әлеуметтік бағдарланған 
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нарықтық экономика құру идеялары қоғам алдында тұрған өзекті мәселелерді шешуде іс-әрекетке 
басшылық ететініне қол жеткізу. Бұл тұрғыда жастарды шығармашылық ойлауға үйрету, оларды өмір-
ге, практикалық жұмысқа дайындау міндеті тұр. Экономикалық ғылымдарды проблемалық оқытуда 
келесі әдістер кеңінен таралды: оқу материалын проблемалық ұсыну, ішінара іздеу, зерттеу. 

Қазіргі жағдайда дәрістердің негізінен 4 түрі қолданылады: курстық немесе оқу-бағдарлама-
лық, орнату, шолу, арнайы. Олардың барлығына ғылым, тарих, өмірмен байланыс сияқты әдіснама-
лық принциптер тән. Осы объективті құбылыстармен қатар уақыт талабына байланысты жоғары білім 
парадигмасының «teaching» форматында оқытудан «learning» форматына ауыстыру процесі жүреді, 
енді адамды «үйретпейді», адам «үйренеді». Осы парадигма аясында адам өмір бойы оқиды, ал 
университет оған көмектеседі, бірақ ішінара, орындылығы мен жеке қызығушылығы шегінде. 

Бұл Болон Декларациясының негізгі ережелерін және америкалық үш сатылы білім беру моде-
лін органикалық түрде біріктіретін ұлттық модель құру жолында жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі кәсіптік білім беруді одан әрі реформалауды қажет етті [3]. 

Болон процесіне сәйкес «бакалавр-магистр» жоғары білім беру дәрежелерінің англо-саксон-
дық екі деңгейлі архитектурасы енгізіледі, ол негізінен университетте проблемалық дәріс оқуды қол-
дануға бағытталған, өйткені Болон Конвенциясының идеясы – студент білімнің көп бөлігін өз бетінше 
алады, ең алдымен өз бетінше жұмыс істейді, ал мұғалім оған қажетті әдістемелік көмек көрсетеді. 

«Дәрістердің проблемалық сипатқа ие болуына, теория мен практиканың өзекті мәселелерін, 
қоғамдық және ғылыми-техникалық дамудың қазіргі заманғы жетістіктерін көрсетуге, тереңдетілген 
өзіндік жұмысқа ықпал етуге қол жеткізу» міндеті қойылған кезде мамандарды даярлау сапасын арт-
тыру идеясы жоғары мектепті дамыту кезінде және бұған дейін де әрқашан басты назарда болды [4]. 

Сонымен, проблемалықсипатынемесепроблемалықоқуы бар дәрісдегеніміз не? 
Біздің ойымызша, оны оқу кезінде студенттердің ақыл-ой белсенділігі, олардың шығарма-

шылық өнімді ойлауы белсенді болатын дәріс деп атауға болады. Мұғалім белгілі бір тұжырымдарды, 
жалпылауды, осы экономикалық құбылыстың даму заңдылықтарын декларативті түрде хабарламай-
ды, бірақ осы тұжырымдарға әкелген күрделі жолды ашады, шындықты білу процесінде қайшылықтар-
ды анықтайды, дауыстап талқылайды, болжамдар жасайды, жалғыз дұрыс тұжырымды негіздейді жә-
не т.б. Сонымен бірге студенттер немқұрайды, бейтарап тыңдаушылар болып қалмайды, оқытушымен 
бірге жұмыс істейді, оқу материалын ұсыну барысын мұқият қадағалайды және «шындықты іздеу» 
процесіне қатысады. Демек, экономикалық теория бойынша дәрісті проблемалық оқу оқытудың ма-
ңызды міндетін орындайды – студенттерді белсенді ойлау қызметіне тартады, оларды «проблемалық 
ойлауға» үйретеді, экономикалық ғылымның өзгергіш мәнін бағалайды, ғылыми-танымдық рөлін ғана 
емес, сонымен бірге экономикалық теорияны зерттеудің практикалық орындылығын да терең түсінеді. 

Экономикалық теория материалдық өндірістің заңдылықтарын – адам қызметінің негізгі сала-
сын ашады. Оны зерттей отырып, болашақ маман өндірістік қатынастар жүйесін, экономикалық заң-
дардың іс-әрекетінің объективті сипатын талдайды, саяси құбылыстарды олардың экономикалық маз-
мұны тұрғысынан қарастыруға дағдыланады. 

Бұл процестің негізінде әртүрлі экономикалық ілімдердің теориялық мұрасын терең зерттеу 
жатыр. Айта кету керек, бұл зерттеу «бір уақытта, өздігінен аяқталмауы керек». Ол талдау, ойлаудың 
диалектикалық түрін дамыту, әртүрлі авторлардың шығармаларын терең түсіну сипатына ие болуы 
керек. Мұның бәрі студенттің жеткілікті дәрежеде ие емес жалпы және арнайы білімнің белгілі «жиі 
кездесе бермейтін өте жоғары» деңгейін болжайды. Бұл жерде, әрине, студенттің қажырлы, жүйелі 
жұмысы, сондай-ақ мұғалімдердің көмегі қажет. 

«Teaching» форматынан «learning» форматына ауысу идеясын бір кездері атақты неміс педа-
гогы А. Дистервег ұсынған болатын, ол «жаман мұғалім шындықты жеткізеді, ал жақсы мұғалім оны та-
буға үйретеді» деп баса айтқан [5]. Қазіргі уақытта В.И. Лениннің ойлаудың диалектикалық түрін дамы-
ту, білімді дербес игеру туралы тезисі өзекті. «Айтарлықтай дәрежеде еңбектенбей, ешқандай маңыз-
ды мәселеде шындықты табу мүмкін емес және кім еңбектен қорқады, ол өзін шындықты табу мүмкін-
дігінен айырады»,деп атап өткен ол [6]. 

Экономикалық теория курсы бойынша білім беру мәселесін тұжырымдау мен шешудің мысалы 
ретінде «К.Маркстің жұмысшылардың жалақыны көтеру үшін күресінің орташа пайдасы туралы ілімінің 
маңызы» мәселесін талдауды қарастыруға болады. Бұл оқу проблемасында студенттерге орташа 
пайданың қалай қалыптасатыны белгілі (капиталистер арасындағы салааралық бәсекелестік, салада 
капиталды жоғары табыс нормасымен бірдей капиталға құю). Студенттер үшін белгісіз мәселе – 
пролетариат К. Маркстің орташа пайда туралы ілімінің таптық күресі болып отыр. 

Белгісізді белгіліге (білмегенді білімге) айналдыру әдісі 1-кестені қолдану негізінде туындаған 
проблемалық жағдай болуы мүмкін. Басында студенттер орташа пайда нормасын қалыптастырудың 
алғашқы нұсқасын көрсетеді. 
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Кесте – 1. Пайданың орташа нормасын қалыптастыру 
 

Өндіріс 
саласы 

с w m Тауар құны Пайданың орташа 
нормасы % 

Өнім құны Өндіріс бағасының 
құннан ауытқуы 

I 70 30 30 130 20 120 -10 

II 80 20 20 120 20 120 0 

III 90 10 10 110 20 120 +10 

 240 60 60 360 20 120  

 
Содан кейін осы кесте негізінде оның екінші нұсқасы жасалады. Онда I саланың капиталистері 

артық құнның нормасын 100-ден 150%-ға дейін жеткізе алғанына байланысты өзгерістер көрсетіледі. I 
салада пайдалану дәрежесін арттыру нәтижесінде кесте мынадай түрге ие болады. 
 

2-Кесте. Пайданың орташа нормасының қалыптасуы (I салада пайдалану дәрежесінің 
өсуін ескере отырып) 
 

Өндіріс 
саласы 

с w m Тауар құны Пайданың орташа 
нормасы % 

Өнім құны Өндіріс бағасының 
құннан ауытқуы 

I 70 30 45 145 25 125 -20 

II 80 20 20 120 25 125 +5 

III 90 10 10 110 25 125 ++15 

 240 60 45 375 25 125  

 
Екі кесте де проблемалық жағдайдың мазмұнды бөлігін көрсетеді. Әрі қарай, мұғалім пробле-

малық жағдайдың мотивациялық бөлігін бірқатар сұрақтар қою арқылы жасайды: біз жалпы немесе 
орташа пайда нормасының болуы, өндіріске салынған капиталдың мөлшеріне сәйкес артық құнды бө-
лу капиталисттер арасындағы қайшылықтарды білдіретінін білеміз. Бұл қарама-қайшылықтар пайда-
ның орташа мөлшері капиталистер арасындағы бәсекелестік нәтижесінде пайда болады және әр ка-
питалист артық құнды бөлуге қатысу үлесі үшін қатты күрес жүргізеді. Капиталистердің бұл күресі 
жалдамалы жұмысшылардың қанау деңгейіне қатысты ма? 

Бұл сұраққа жауап бере отырып, мұғалім жеке капиталистер арасындағы бәсекелестіктің 
болуына қарамастан, әр капиталист тек өз жұмысшыларының ғана емес, сонымен бірге жалпы жұ-
мысшы табының қанау дәрежесін арттыруға мүдделі екенін және жеке капиталистің пайдасы, сайып 
келгенде, жұмысшы табы шығарған артық құнның бүкіл массасына байланысты екенін түсіндіреді. 
К.Маркс «пайданың орташа нормасы жиынтық капиталдың жиынтық еңбекті пайдалану дәрежесіне 
байланысты» деп атап көрсетті [7]. Осыдан капиталистердің жалдамалы жұмысшыларды пайдала-
нуда ортақ ынтымақтастығы пайда болады. 

2-кестеден I өндіріс саласындағы эксплуатацияның артуы жалпы (орташа) пайда мөлшерін 
арттыратынын және сол арқылы II және III өндіріс салаларының капиталистерінің пайдасын артты-
ратынын көруге болады, сондықтан олар жұмысшы табын тұтастай пайдалануға материалдық қызы-
ғушылық танытады. Капиталистер арасында жоғары пайда алу үшін қызу күрес жүріп жатыр, бірақ 
сонымен бірге әрбір капиталист жалдамалы жұмысшылардың еңбегімен құрылған капитал мөлшері 
азаймай, көбейетініне мүдделі. Сондықтан капиталистер арасында бүкіл жұмысшы табының жұмысын 
жақсартуда ынтымақтастық бар. 

Көріп отырғанымыздай, капиталистік класс материалдық жағынан қызығушылық танытады 
және жұмысшы табының жұмысын жақсартуға ынтымақтасады. Жұмысшы табының жауаптары қандай 
болуы керек? Бұл сұраққа жауап бере отырып, мұғалім Карл Маркс өзінің орташа пайда теориясында 
жалдамалы жұмысшы өз күресінде «бөтен» капиталистерге бей-жай қарамайтындығын, оның жалпы 
эксплуататоры тек «өзінің» капиталисі ғана емес,сонымен қатар буржуазияның бүкіл класы екенін 
нақты дәлелдеді. Өндірістің бір саласындағы жұмысшылар жасаған артық құн тек жұмыс күшін сатқан 
кәсіпкердің ғана емес, сонымен қатар басқа өндірістердің басқа капиталистерінің қалтасына түседі. 

Ақырында, мұғалім «К.Маркстің бүкіл жұмысшы табының жалақысын көтерудің орташа пайда-
сы туралы ілімінің мәні» деген негізгі сұраққа жауап береді. К.Маркстің орташа пайда теориясынан 
маңызды қорытынды шығады: жалдамалы жұмысшылар артық құнды қайта бөлуге негізделген және 
жұмысшы табының эксплуатациясын күшейтуге бағытталған буржуазияның ынтымақтастығы алдын-
да, капиталистік езгіге қарсы күресті тек тұтас класс ретінде бірігіп қана сәтті жүргізе алады. К.Маркс 
ілімі орташа пайда туралы жұмысшы табын жекелеген капиталистермен күрес жұмысшылардың 
жеңісіне бастамайды, тек күш-жігерді біріктіру жұмысшылардың жалақысын арттыруға мүмкіндік бере-
ді деген түсінікпен қаруландырады. Бұл К. Маркстің орташа пайда мен өндіріс бағасы туралы ілімінің 
үлкен маңызы. Мұндай дәріс оқу, ең алдымен, оқу проблемаларын бөліп көрсету және қою, пробле-
малық жағдайларды құру процесін, оқу материалын ұсынудың ерекше технологиясын және сту-
денттердің іздеу қызметін басқаруды қамтиды. 
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Осылайша, Кредиттік оқыту технологиясын бекіту жағдайында дәрістерді проблемалық баян-
дау ерекше құндылыққа ие болады, өйткені оқыту процесінің өзі жоғары білім беру парадигмасын 
білім алушының жеке қызығушылығы мен ойлаудың диалектикалық түрін дамыту жағына өзгертуді 
көздейді. 
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В статье раскрыта сущность понятия «условие» как педагогической категории, рассмот-
рены и охарактеризованы классификационные группы условий. Особое внимание уделено теоре-
тическому обоснованию психолого-педагогических условий развития стресссоустойчивости сту-
дентов педагогических специальностей.  

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, педагогические условия, психологические 
условия, тренинг, стимулирование, мотивация, эмоциональное состояние. 
 

Несмотря на возрастающее число исследований, посвященных развитию стрессоустойчиво-
сти учителей, проблема не теряет своей актуальности. На наш взгляд, это обусловлено не только 
особенностями педагогической профессии, которая наиболееоткрыта влиянию стрессогенных фак-
торов, но и тем, что в образовательном процессе вуза не уделяется должного внимания развитию 
стрессоустойчивости будущих учителей.  

На сегодняшний день риск возникновения стресса у студентов значительно увеличился. 
Помимо учебной нагрузки, на стрессоустойчивость студента влияют и другие факторы, выражающие-
ся на психологическом уровне: 

1) плохое настроение, депрессия, отсутствие эмоций; 
2) страх, тревога, рассеянность; 
3) неуверенность в себе, низкая самооценка; 
4) повышенная утомляемость, низкая работоспособность, концентрация внимания; 
5) неспособность преодолевать проблемы, низкая мотивация, неправильное распределение 

времени. 
Все это несет в себе угрозу психологическому здоровью будущих учителей, ведет к снижению 

уровня стрессоустойчивости. В связи с этим особую актуальность приобретает поиск психолого-педа-
гогических условий, реализация которых в образовательном пространстве вуза может обеспечить 
оптимальные возможности для развития стрессоустойчивости студентов. 

В научной литературе понятие «условие» имеет многогранное значение. В своем словаре 
С.И. Ожегов дает характеристику данного понятия в трех аспектах: 1) среда, в которой что-то проис-
ходит; 2) состояние, от которого что-либо зависит; 3) правила, необходимые в определенном 
направлении [1]. 

Проблема условий в педагогике наиболее полно представлена в работах Н.В. Ипполитовой, 
М.В. Зверевой, А.Я. Найна, С.И. Дыниной и Н.М. Яковлевой, которые рассматривают педагогические 
условия как комплекс мер, направленных на рост эффективности педагогической деятельности. 
Особенностью педагогических условий является четыре главных элемента: формы, методы, цель и 
средства.  
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В трактовке Н.М. Борытко, педагогическое условие – это обстоятельство, которое оказывает 
влияние на протекание процесса обучения в конструировании педагога для достижения результата 
[2].  

В.И. Андреев считает, что педагогические условия – это «условия образовательного процесса, 
являющиеся результатом целенаправленного выбора конструкции и применения элементов содер-
жания, методов и организационных форм обучения для достижения определенных дидактических 
целей» [3, с.124]. 

По мнению Н. Ипполитовой и Н. Стерховой, понятие «условие» является общенаучным, ха-
рактеризующим взаимосвязь причин и обстоятельств. Здесь важно понимание, что эта взаимосвязь 
причин и обстоятельств оказывает непосредственное влияние на развитие, воспитание и обучение 
человека, а также на конечные результаты этих процессов. Н.В.Ипполитова и Н. Стерхова обобщают 
и конкретизируют группы условий, систематизируя их по разным признакам: 

- по характеру воздействия; 
- по специфике объекта [4]. 
По характеру воздействия выделяют объективные и субъективные условия. Объективные 

условия, обеспечивающие функционирование педагогической системы, включают нормативно-право-
вую базу сферы образования, средства информации и т.д. и выступают в качестве одной из причин, 
побуждающих участников образования к адекватным проявлениям себя в нем. Эти условия могут 
изменяться. Субъективные условия отражают потенциалы субъектов педагогической деятельности, 
уровень согласованности их действий, степень личностной значимости целевых приоритетов и 
ведущих замыслов образования для обучаемых и т.д. 

По специфике объекта воздействия выделяют общие и специфические условия, содейст-
вующие функционированию и развитию педагогической системы. К общим условиям относятся со-
циальные, экономические, культурные, национальные, географические и другие условия. К специ-
фическим условиям – особенности социально-демографического состава обучающихся, местонахож-
дение образовательного учреждения, материальные возможности образовательного учреждения, 
оборудование учебно-воспитательного процесса, воспитательные возможности окружающей среды. 

В статье Р.Р. Гасановой под психолого-педагогическими условиями понимается определенная 
организация образовательного процесса в совокупности метод и форм устроения процесса обучения, 
определенных способов, содержания и особенностей целенаправленного воздействия на учащихся. 
стрессоустойчивость у студентов. Автор пишет, что к основным психолого-педагогическим условиям в 
настоящее время относятся: 

1) развитие духовных, нравственно-гуманистических ориентаций; 
2) развитие эмоционального поведения, саморазвития, адекватных способов самореализа-

ции; 
3) развитие навыков компетенции, умение избегать стереотипов и действий; 
4) формирование рефлексии, организации решения проблемных ситуаций; 
5) развитие навыков целеполагания[5]. 
М.Л. Хуторная, исследуя развитие стрессоустойчивости студентов, выделила два типа усло-

вий: психологические и педагогические условия. По мнению автора, целью педагогических условий 
является разрешение проблемных ситуаций, возникающих в образовательном процессе, повышение 
качества образования. Эта группа условий включает в себя:  

- разработку учебных, учебно-методических, воспитательных планов и программ, направлен-
ных на интеллектуальное, патриотическое, правовое, нравственное, эстетическое, эмоционально-во-
левое воспитание обучающихся и обеспечивающих у субъектов образовательного процесса способ-
ность к конструктивному взаимодействию;  

- создание оптимальных возможностей для всестороннего развития личности воспитанника 
как субъекта учебной деятельности, способствующих освоению основной образовательной програм-
мы и достижению планируемых результатов образовательного процесса;  

- разработку и проведение семинаров-практикумов для педагогов по вопросам учебно-воспи-
тательного процесса;  

- разработку и доведение методических рекомендаций субъектам образовательного процесса 
по формированию стрессоустойчивости у студентов [6]. 

Психологические условия, с ее точки зрения, ориентированы на уменьшение стрессогенных 
фактор учебного процесса. Создание таких условий осуществляется с помощью специалистов психо-
логической службы образовательного учреждения. В эту группу условий входят: 

- диагностика уровня стрессоустойчивости студента;  
- реализация психолого-профилактических мероприятий по укреплению, защите и улучшению 

психологического здоровья;  
- насыщенность показателей мотивационного критерия стрессоустойчивости всех студентов 

образовательного процесса; 
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- коррекция и развитие познавательных, эмоционально-волевых процессов и коммуникатив-
ных навыков у студентов;  

- ознакомление всех участников образовательного процесса со средствами формирования 
стрессоустойчивости обучающихся; 

- разработка программы, направленной на повышение позитивного развития личности и 
конкурентоспособности с учетом особенностей ситуации в жизни студентов [6]. 

На основе анализа структуры стрессоустойчивости, изучения научной литературы, обобщения 
опыта работы образовательных учреждений нами были выявлены и теоретически обоснованы следую-
щие психолого-педагогические условия развития стрессоустойчивости будущих учителей (рисунок 1): 

По мнению М.Г. Яновской результативность стимулирования напрямую зависит от мотива-
ционного состояния и положительного эмоционального состояния студента [7]. Процесс «перевода» 
внешних стимулов в ценностную мотивацию обучения является важной проблемой в педагогике. 
Стимулирование и мотивация близкие, взаимосвязанные понятия. Слово «стимулирование» происхо-
дит от латинского корня «мотив», который в переводе означает «движущая сила». Следовательно, 
оба являются причинами процесса активности деятельности. Мотивация – это внутренняя мотивация, 
то есть психологическое понятие, которое было включена в педагогику уже давно. Все это говорит о 
том, что субъект деятельности студентов проводится в процессе обучения для достижения 
предполагаемого результата деятельности извне стимулом, возбуждаемым изнутри мотивом. Мотив 
в своей очереди, являются основными движущими силами дидактического процесса [7]. 
 

 
 

Рис.1. Психолого-педагогические условия развития стрессоустойчивости 

 
Для определения уровня стрессоустойчивости и его повышения в психологии существуют раз-

ные способы. Зачастую это психологические тесты, стрессовое собеседование, различные деловые 
игры и т.д. Психологические тренинги на определение и повышение стрессоустойчивости – это 
форма обучения, содержащая в себе и теорию, и практику. Практическая часть позволяет человеку 
справляться со стрессом при помощи отработки определенных приемов, выработки навыка и желае-
мой модели поведения [8].  

Повышение стрессоустойчивости студентов будет успешным только при соблюдении опреде-
ленных условий в процессе психологического тренинга. Прежде всего, работу нужно начинать с фор-
мирования знаний о стрессе, его причинах, способах его устранения. Необходимо обучить их навы-
кам саморегуляции эмоциональных состояний, методам и техникам восстановления после стресса. 

Тренинги можно разделить на индивидуальные и групповые. Классифицируются они и по на-
правленности на определенные сферы жизни человека, отношений. Психологический тренинг на 
стрессоустойчивость имеет различную направленность. Чаще всего психокоррекционные программы 
вызывают способность человека изменить поведение и самосознание. В зависимости от задач, кото-
рые преследуются, различают следующие виды тренингов: 

1) Психотерапевтический. Задача этих занятий – коррекция эмоций и сферы жизни, которых 
они касаются. Выполняя определенные упражнения, студент вызывает искусственно переживания, 
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которые позволяют ему лучше понять себя, найти пути решения проблем, выйти из сложных 
ситуаций. 

2) Психологический тренинг на стрессоустойчивость. Его задача – изменение психической 
сферы, поведенческих моделей, совершенствование сознания. Он включает в себя упражнения и 
игры, которые позволяют с успехом решить поставленную задачу. 

3) Тренинг личностного роста. В процессе занятий совершенствуются личные данные, 
укрепляются определенные качества, которые позволяют повысить уверенность в себе, компетент-
ность в психологических аспектах. 

4) Обучающий. Его целью является получение необходимых знаний и навыков, которые помо-
гут в сложных ситуациях перенести или избежать стресса.  

5) Организационный. На этом тренинге участники группы учатся работать в коллективе, стара-
ются повысить уровень психологического комфорта. Это приводит к совершенствованию совместной 
деятельности и повышению организационного эффекта. Разновидностью этого тренинга являются 
корпоративные занятия [8]. 

Таким образом, в ходе теоретического анализа нами были сделаны следующие выводы: 
1) под психолого-педагогическими условиями понимается комплекс мер, создаваемых в обра-

зовательном процессе вуза, которые должны обеспечить будущим учителям достижение необходи-
мого уровня стрессоустойчивости. 

2) в процессе развития стрессоустойчивости будущих учителей необходимо реализовывать 
весь комплекс условий, поскольку они логически взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
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В чем же разница двух понятий: «учить всех» и «учить каждого»? 
Наверно, каждый из нас постоянно задаёт себе этот вопрос и ищет ответ на них в собствен-

ной практике, в опыте своих коллег. 
Уходят в прошлое времена, когда школа была ориентирована на «среднего» ученика, которо-

го в природе вообще не существует. Поэтому стандартный подход учителя к учащимся, долгое время 
практиковавшийся в школах, фактически игнорировал индивидуальные природные особенности уча-
щихся, насаждал стремление к «усредненности» количественной оценки результатов, искусственно 
задерживал развитие способностей детей. 

Сегодня основной задачей каждого учителя является создание разносторонней школьной сре-
ды, в которой каждый ребенок имеет возможность проявить себя. Ученик должен выступать как рав-
ноправный участник процесса обучения, иметь право на инициативность, самостоятельность, твор-
чество, индивидуальный поиск. Дифференцированный подход в обучении является одним из путей 
решения этой задачи.  

Актуальность дифференцированного обучения определяется целым рядом обстоятельств, 
одним из которых является обновление, модернизация современной школы. Обновление структуры 
образования заключается в преодолении традиционного репродуктивного стиля обучения и переход к 
новой развивающей, конструктивной модели образования, обеспечивающей познавательную актив-
ность и самостоятельность мышления школьников. Большое влияние на совершенствование всей 
системы образования в стране оказывает социальный заказ общества на творчески активную лич-
ность, способную проявить себя в нестандартных условиях, гибко и самостоятельно использовать 
приобретенные знания в разнообразных жизненных ситуациях. 

Таким образом, задачей сегодняшней школы является обеспечение каждому учащемуся сво-
ей образовательной траектории на основе осознания своих возможностей и имеющегося выбора 
содержания и форм образовательной деятельности. 

В настоящее время существует большое количество исследований по дифференцированному 
обучению, в которых получены глубокие результаты, связанные с изучением индивидуальных особен-
ностей человека и возможностями их формирования. В. Я. Яковлев характеризует таксономию Б. 
Блума и других авторов как наиболее эффективную в когнитивной (познавательной) области и 
подчеркивает, что выделенные в ней основные категории целей могут трактоваться как уровни 
освоения учебного материала. К ним относятся: 

I) знание, понимаемое как запоминание и воспроизведение изученного материала; 
II) понимание, характеризующееся способностью интерпретировать учебный материал, преоб-

разовать его из одной формы и выражения в другую; 
III) применение, означающее возможность использовать изученный материал в новых ситуа-

циях и условиях. 
 В литературе под дифференциацией понимают такую систему обучения, при которой каждый 

ученик, овладевая некоторым минимумом общеобразовательной подготовки, получает право и гаран-
тированную возможность уделять преимущественное внимание тем направлениям, которые в 
наибольшей степени отвечают его склонностям. 

Дифференцированное обучение, также называемое дифференцированием, представляет со-
бой процесс, посредством которого учителя улучшают процесс обучения, сопоставляя характеристи-
ки учащихся с инструкциями и оценками. Дифференцированное обучение позволяет всем учащимся 
получить доступ к одной и той же учебной программе в классе, предоставляя точки входа, учебные 
задания и результаты, которые соответствуют потребностям учащихся (Hall, Strangman && Meyer, 
2003). 

Дифференцированное обучение – этоне единая стратегия, а подход к обучению, который 
включает в себя множество стратегий. Учителя могут различать содержание, процесс или продукт 
для учащихся (Tomlinson, 1999).  

И в концепции обновления содержания образования идея дифференцированного обучения 
занимает центральное место. Подобную настойчивость во внедрении дифференциации образования 
объясняют цели, которые она ставит и позволяет решить: 

- каждый должен обучаться на уровне собственных способностей и возможностей; 
- обучение адаптируется под особенности групп учащихся, что становится весьма существен-

ным в условиях чрезмерных нагрузок при современном обучении, ставших причиной снижения здо-
ровья учеников. 

В условиях усиления мер борьбы с распространением коронавируса с апреля месяца 2020 
года школы Казахстана перешли в дистанционный формат обучения, что стало самой оптимальной 
формой обучения. В создавшейся ситуации учителю необходимо было адаптироваться к новым усло-
виям работы, понять формат дистанционного обучения, изучить формы и способы связи с учениками, 
передачи знаний. Работать в режиме дистанционного обучения было одновременно интересно и не 
просто. Чтобы достойно организовать учебный процесс, в условиях вынужденного карантина, необхо-
димо было освоить много новых технологий, цифровых образовательных ресурсов, возможности 
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образовательных платформ. Как оказалось, дистанционное образование становится очень важной и 
необходимой составной частью обучения на всех уровнях образования. 

В процессе создания учебной среды учителю важно предоставить учебные материалы и зада-
ния по организации обеспечения условия каждому ученикудля максимального развития его способ-
ностей, склонностей, удовлетворения познавательных потребностей и интересов в процессе усвое-
ния им содержания образования. Предложить подмостки по оказанию поддержки учащихся (скаф-
фолдинг), дать ученику полезные советы о том, как нужно структурировать обучение и как использо-
вать результаты для дальнейшего успеха. Можно рассмотреть примерные модели структурирования 
уроков с применением дифференцированного подхода при дистанционном обучении. 

Дистанционное образование позволяет выстроить индивидуальную траекторию освоения 
учебной дисциплины: отобрать уровень изучаемого материала: стандартный или более углубленный, 
возможность выбора учеником своего стиля обучения, оптимального темпа и ритма, оценки 
результатов. Во время дистанционного обучения используются различные программные продукты. 
Каждый учитель может выбрать удобную для него платформу. В нашей школе учителя применяют 
Онлайнмектеп, в которой есть возможность создания собственных онлайн уроков, проектирования 
оценочных измерителей с критериями оценивания, автоматическую проверку дифференцированных 
тестовых заданий и контроль времени выполнения учащимися упражнений. 

Правильное планирование образовательной деятельности позволит избежать лишней растра-
ты времени и ресурсов. Изучение нового материала осуществляется несколькими путями: синхрон-
ный и асинхронный режим обучения. Одним из примеров может являться просмотр обучающих ви-
део: это могут быть как онлайн уроки, так и научные ролики. Учащимся с более высоким уровнем зна-
ний можно предложить самостоятельное создание роликов, либо объединять группы учеников с 
разным уровнем восприятия, например вербальным и музыкальным интеллектом по Гарднеру. При 
выполнении учебных заданий обязательно предоставлять учащимся критерии оценивания и дескрип-
торы. Учитель также может создавать сам онлайн уроки, обязательно давая упражнения к ним: актив-
ное слушание или чтение.Также освоить новый материал возможно при помощи информационных 
листов, схем и таблиц.  
 

Структура дистанционного урока с применением дифференцированного подхода 
 

Тема урока Соответствие лексической теме раздела (ДСП). 
Цель урока Smart-цель, соответствующая целям обучения. Дифференци-

рованные цели урока, ориентированные на ученика. 
Изучение нового материала Основная и дополнительная информация, которая раскрывает 

тему и поможет выполнить самостоятельные задания (презен-
тации, видеоуроки, список литературы и гиперссылок на ресурсы 
Интернет и т.д.). 

Инструментарий - Учебник, цифровой ресурс, видеоконтент, принадлежности, 
словари и т.д. (что понадобится обучаемому для выполнения 
заданий). 
- Инструкция по выполнению, задания и способ контроля (обу-
чающийся должен понимать, что нужно сделать и как оформить 
результат) 

Дифференциация Поддержка обучения через образцы работ, примеры, подсказки, 
опорные фразы, план, клише. Использование заданий разного 
уровня сложности. Предоставление выбора заданий. Учет темпа 
работы. Задания по степени самостоятельности, по уровню 
творчества, словесная поддержка в чате.  

Предоставление обратной 
связи 

Проверка знаний и навыков, своевременная корректировка. 

 
Дифференцированный подход сегодня – это ключевой тренд современного обучения. Ученика 

необходимо научить не только фундаментальным знаниям, но и научить его учиться, донести 
необходимость обучения в течение всей жизни. Каждый учащийся как носитель собственного опыта 
уникален. Поэтому предлагаем с самого начала обучения создать более разностороннюю школьную 
среду, дающую возможность проявить себя. И только тогда, когда эта возможность будет профес-
сионально выявлена, можно рекомендовать наиболее благоприятные для развития учащихся диффе-
ренцированные формы обучения.  

Реализация дифференциации в процессе дистанционного обучения открывает новые воз-
можности как для учителя, так и для ученика: 

- увеличивается возможность стремления личности к креативности, к творчеству и к 
достижению цели; 
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- повышается уровень качества педагогической деятельности учителя; 
- у многих учащихся появляется возможность получения образования в благоприятной 

учебной среде, возможность оценивать себя и учиться, обучая других; 
- формируется у учеников мотивы, придающие дальнейшей учебе значимый смысл, в свете 

которого собственная учебная деятельность становилась для них сама по себе жизненно важной 
целью; 

- развивается функциональная грамотность учащихся, спососбность использовать знания, 
умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений; 

- повышается у учащихся уровень Я-концепции, в результате чего «сильные» утверждаются в 
своих способностях, «слабые» получают возможность испытать учебный успех, а также избавиться от 
комплекса неполноценности; 

- вызывает у учащихся положительные эмоции, помогает справиться с трудностями в 
обучении и приводит к повышению уровня качества знаний. 

Из своего опыта преподавания можем утверждать, что не стоит загружать учеников многочис-
ленными заданиями, следует выбрать наиболее удобные интернет-платформы, научиться самому раз-
рабатывать дифференцированные задания, научить учащихся пользоваться ими. Каждый из нас дол-
жен отобрать несколько методов активного обучения, взаимодействия и довести их до автоматизма. 

Идея наших исследований заключается в создании на уроках и во внеурочное время условий 
для сознательного, активного участия школьников в творческой познавательной деятельности. Эти 
условия должны приносить радость преодоления, радость открытия, достижения поставленной цели. 
Поэтому каждый учитель просто обязан взрастить каждого своего ученика, дать ему качественные 
знания, которые помогут ему в дальнейшей жизни. Поэтому каждому учителю следует искать любую 
возможность оценить, на что способны ваши дети на текущий момент, и использовать эти знания в 
решениях относительно своих дальнейших действий. 
 

Список литературы 
 

1. Безруких М.М., Ефимова С.П. Знаете ли вы своего ученика? [Текст] / М.М. Безруких, 
С.П. Ефимова. – М.: Просвещение, 1991. – 1 с. 

2. Блейзер Г.Д. Дифференциация обучения – условие гуманизации и демократизации 
образования. [Текст] / Г.Д. Блейзер // Вечерняя средняя школа. – 1991. – № 5. – С. 

3. Руководство для учителя. Образовательная программа курсов повышения квалификации 
педагогических кадров по предметам «Русский языки литература» в школах с казахским языком 
обучения. Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», 2017 г. 

4. Основы дифференцированного обучения в школе. http:// gigabaza.ru/ doc/ 42542.html 
14. Андреев А.А. Дидактические основы дистанционного обучения. – М.: Издательство, 

МЭСИ, 2001. 
5. Ануфриева С.Р. «Организация и проведение дистанционного урока». https://nsportal.ru/ 

nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/03/02/organizatsiya-i-provedenie-distantsionnogo-uroka 
 
 
ӘОЖ 821.512.122 
 

Ы.АЛТЫНСАРИН ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ АДАМИ ҚҰНДЫЛЫҚ: БҮГІНГІ ҰРПАҚ КӨЗІМЕН 
 

Измуханбетова С.С. – педагогика ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Оқу Ассоциация-
сының тренері, М.Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің профес-
соры, Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті доценты, 
«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «БҚО ПҚБАИ» директоры БҚО, Орал қаласы. 
 

Бұл мақала Ы. Алтынсарин шығармаларындағы гуманистік идеяларды тәлім-тәрбие негізі 
ретінде қолдануды сипаттайды. 

Кілт сөздер: педагог, құндылық, рухани-адамгершілік, ұлттық тәлім, ағартушылық, 
хрестоматия. 
 

Қазақ халқының мәдениеті тарихының білім-ғылым саласындағы көрнекті қайраткері, ХІХ ға-
сырдағы оқу-ағарту ісіне зор еңбек сіңірген педагог, ақын, жазушы Ыбырай Алтынсариннің шығарма-
ларының идеясы мына заманда да өте өзекті.Қазақ халқының сауатын ашуда «Кел, балалар, оқылық-
пен» білім алуға шақырып, бағалы мұралары арқылы ізгілікке тәрбиеледі. Өз ісінде адамгершілік туын 
жоғары қойған және ұлттық құндылықтарды өзі мақсат еткен ағартушылық қызметінде кеңінен енгізген 
Ыбырай Алтынсариннің демократиялық – ағартушылық қызметі негізгі үш бағытта көрініс тапты. 

https://nsportal.ru/%20nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/03/02/organizatsiya-i-provedenie-distantsionnogo-uroka
https://nsportal.ru/%20nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/03/02/organizatsiya-i-provedenie-distantsionnogo-uroka


157 

Бірінші, өмір жолын қазақ даласында мектеп ашып, қазақ балаларын оқытуға, дүниені, ғылымды таны-
ту үшін оқу құралдарын жазуға арнады. Екінші, білімді де өнегелі ұстаз, яғни тәлімгерлерді дайындау 
үшін күнделікті ғылыми-әдістемеліктерге назар аударды. Мұғалімдер даярлау ісіне мән берді. Үшінші, 
өз шығармашылығы арқылы қоғам өміріндегі маңызды мәселелерді жан-жақты суреттей отырып, гу-
манистік идеяларды қамтып жазды. Сол арқылы қазақ жастарын адал, шыншыл, еңбек сүйгіш, өне-
гелі, өнерлі азамат болуға шақырды, теріс пікірлерден, ескі әдет-ғұрып, соқыр сезімдерден, ұрлық, 
зомбылық, жатып ішер жалқаулық сияқты жаман қылық, жат мінездерден бойын аулақ ұстауға ша-
қырды. Яғни, бүгінгі білім берудің жаңартылған бағдарламасына енгізілген құндылықтарды Ы.Алтын-
сарин мұраларынан оңай таба аламыз. 

«Халық мектептері үшін мұғалім бәрінен де қымбат болып табылады. Олармен ешбір керемет 
педагогикалық басшылық та, мұқият инспекторлық бақылау да теңесе алмайды» деген бағасы мұға-
лім мәртебесінің жоғары екенін дәлелдейді. [2] Ағартушылық жолда аянбай еңбек еткен Ы.Алтын-
сариннің еңбектерінен педагог ретіндегі негізгі ұстанымын көре аламыз: ізгілік пен адамгершілік, 
гуманистік көзқарас, бала тәрбиесінде аса мән беру керек мейірім мен жылылық, өзара ыстық қарым-
қатынас принциптері. Сондықтан да ХХІ ғасырдағы білім беруде Ы.Алтынсариннің идеялары құнды. 
Ол өзінің орыс педагогтері К.Ушинскийдің «Балалар дүниесі», Л.Н.Толстойдың «Әліппе және оқу кіта-
бы», Б.В.Бунаковтың «Әліппе мен оқуу құралы», Тихомировтың «Грамматиканың элементарлық кур-
сы» оқу құралдары үлгісімен жазған «Қазақ хрестоматиясында» қазақ халқының бай ертегі, аңыз-әңгі-
мелерін енгізумен қатар өзінің көптеген ғибраты мол дидактикалық әңгімелерін және орыс,батыс клас-
сиктерінің тәлімдік мәні бар әңгімелерін аударып енгізді. «Қазақ хрестоматиясына» енген шығарма-
ларды ағартушылық-педагогикалық істерде әлі қолдануға болады. Ыбырай Алтынсариннің шығар-
машылығын тәлім-тәрбие негізінде қолдану арқылы ұрпақ бойындағы құндылықтардың қалыптасуына 
ықпал етудегітәжірибеме тоқталамын. Ы.Алтынсариннің шығармаларындағы гуманистік көзқарастары, 
идеясы түсінікті және оқырманына түрткі болары сөзсіз. Себебі, Ыбырай Алтынсариннің шығармала-
рын оқу мен тәрбиені біріктірген құнды ресурстар. Ыбырай Алтынсарин әңгімелерінің басты ерекшелігі 
әлеуметтік сипаттың, негізгі идеяның айқындығында дер едім. Мысалы: Ыбырай шығармаларындағы 
еңбекке тәрбиелеу идеясы. ХІХ ғасырда еңбек құндылығы басты тақырып болды, қазір де басты 
орында. Неге десеңіз, адамның ең бірінші қажеттілігі – тамақ, ол еңбекпен келетіні белгілі. Бұл Абай 
шығармаларында да тереңірек беріледі. Ал Ыбырайдың «Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш» әңгімесіндегі 
жай ғана атасы мен 10 жасар немересімен диалогы соңында: «Сені де құдайтағалла босқа жүруге жа-
ратпаған, жұмыс жұмыстануға әдеттенуге керек» деп түйіндейді [1. 83-б]. Осы түйінге қатысты оқушы-
ларғатіршіліктің бәрі тынымсыз еңбек ететін болса, адамдардың кейбірінің еңбек етуге құлықсыз бо-
луына не себеп? Оның салдары қандай? Адам еңбекқор болуы үшін қажет қасиеттермен дағдылар 
қандай? Нақты қандай ұсыныс бересің? Өз бойыңдағы еңбекқорлыққа жатқызатын қасиеттеріңді 
анықта т.б талқылауға арналған сұрақтар беріледі.  

Оқушыларға экономикалық тақырыпта білім беруде маңызды ресурс ретінде Ы.Алтынсариннің 
кәсіпкерлік дағдыны меңгеруге бағытталған «Дүние қалай етсең табылады», «Қыпшақ Сейтқұл», 
«Малды пайдаға жарату» т.б. әңгімелері бар. Кедей Антон мен бай Антонның бейнелерін, қасиеттерін 
анықтау. Байлыққа жетудегі қадамдарына талдау. Ол әрекеттері халыққа және өзіне қандай пайда 
әкелді? Неліктен халыққа көбірек пайда әкелуі керек?  

Психологияда адам психикасының маңызды механизмдерінің бірі ретінде ерік-жігері мен қай-
раты ғылым дамуына өз ықпалын тигізеді. Ерік жігер екі процесстен құралады: шешім шығару және 
сол шешімді орындау [3]. Қазіргі таңда ерік-жігер адамның өз әрекетін саналы түрде реттеп отыратын 
қабілет ретінде қабылданады. Яғни, адам ерік-жігері арқылы өз әрекетін басқара алады. Ыбырай 
шығармашылығында адамның ерік-жігерін тәрбиелеуге қатысты сабырлылық, шыдамдылық, мақсатқа 
жетушілік сияқты ұғымдармен байланысты ұсынылған. Мысалы, «Асыл шөп» әңгімесі. Көтеріп келе 
жатқан жүгі қаншалықты ауыр болса да көздеген жеріне жеткенше шыдамдылық таныту адамның жі-
герлі болуын көрсетеді.Сол сияқты, ысырапшылыққа жол бермеу, тиімді пайдалану, қазіргі кездегі 
қайта өңдеу экология мәселесі «Бір уыс мақта» әңгімесінен көрініс тапқан.  

Ы.Алтынсариннің адам бойында адамгершілік қасиетті жетілдіруге, әсіресе жомарттық, батыр-
лық, ерлік, әділдік, қарапайымдылық, кішіпейілділік, адалдық, шыншылдық, ұяттылық, ар-намыс тағы 
басқа тақырыптарды қамтитың шығармаларының сюжеті мен кейіпкерлердің мінез-құлқы мен іс әре-
кеттері оқырманына әсер етпей қоймайды. Тек бейтарап оқып қоймай, белсенді оқуды ұйымдастыру 
арқылы талқылаудан өткізу, зерттеушілік сұрақтар ұсыну немесе мәтіннің ішінен негізгі ойды тапқы-
зып, талқылау маңызды. Мысалы, «Жомарт» әңгімесіндегі кейіпкердің іс әрекеті арқылы жастарға 
әсер ету үшін бай бола тұра жасаған әрекеттерінің себептерін суреттейтін жолдарына назар аударту 
үшін әңгіме мәтініне назар аударту жөн. 

Балаға жасында берілгін дұрыс тәрбие өнегелі мінез-құлықты қалыптастырып, ақыл-ой сезімін 
үйлесімділікте ұстауға үйретеді.  
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Әңгімеден үзінді Кейіпкерден 
қандай қасиет 
байқадыңыз? 

Бұл қасиет жеке адам/ 
қоғам үшін 
қаншалықты өзекті?  

Әдемі ат, асыл киім, асқан дәулетті өнебойы әдет 
ету көңілге жел кіргізеді; сол желіккен көңілмен 
өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жиіркеніп, 
көз салмай кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын. 

  

Бар бола тұрып мен жұмыс қылсам, мұның кемшілік 
емес екенін біліп, кейінгілер әбірет алсын деймін. 

  

Күн сайын өз бейнетіммен тапқан, бір-екі пұлға нан 
сатып алып жесем де бойыма сол тамақ болып 
тарайды, еңбекпен табылған нанның тәттілігі, 
сенімділігі болады екен.  

  

Құдайтағаламның берген дәулетін өзімсініп тиісті 
орындарына жаратпай, көбісін өзім ішіп жеп, өзім 
тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп 
қорқамын. 

  

 
«Бай баласы мен жарлы баласы» әңгімесіндегі екі баланы өзара салыстыртудан көп нәрсе ұта 

қоймаймыз (бай баласы өмірге икемсіз, кедей бала бай баласына қарағанда тапқыр, өмірге бейім әке-
сінің ақылын да есінде ұстап, оны пайдаланушы т.б.). Өз тәжірибемде кейіпкерлерді тануды неліктен 
бай баласы осылай жасады? – деген сұрақтан бастаймын. Себептерін анықтау үшін ізденулері 
зерттеу дағдыларын дамытып қана қоймай, қажетті қасиеттерді қалай шыңдау керектігін ұсынады. Өз 
кезегінде қиын өмірлік жағдайларда сабырлылық, кеңесу, дұрыс шешім қабылдай алу, жағдайға 
бейімделу сияқты қасиеттердің болуы маңызды екенін түсінетіндей жағдаяттар туғызамын. 

Сонымен қатар жазушының бұл әңгімесінде сыни ойлауды дамыту технологиясының стратегия-
ларын да шебер қолдануға болады. Итермелеу сатысында жарлы баласына ерекше екпін түсіріп, қара-
пайым адам деген ұғымға категориялы топтастыру әдісімен талдаужасап, конструкциялау сатысында 
болжау әдісімен мәтінді таныстыруын, нұсқалау сатысында салыстырмалы карта құрастыруға болады. 

«Сақып» әңгімесінде адам баласының өз өміріндегі барына риза болу керектігін түсіндіретін, 
«шүкіршілік» еткізген аяқсыз адам. Өз өміріңе не үшін алғыс айтар едің? Кемінде он алғысыңды жаз. 
Оқушылардың да кейіпкердің түсінген пәлсапаны түсінуге көмектескен жөн.  

«Тәкәппарлық» әңгімесінде Венамин Франклиннің 82 жасқа келгенше ұмытпай айтып жүретін 
«басыңды тым жоғары ұстамай, төмен иіңкіреп жүрсең, мұнан да артық неше соққылардан құтылар-
сың» – деген қарияның сөзінің астарын ұғындыруда сөздің астарын ұғындыру қажет-ақ [1]. Есіктің 
маңдайшасын өмірдегі қандай жағдайлармен байланыстырар едің? Маңдайын соғу тіркесінің мағы-
насын ауыспалы мағынасы қандай? Бұл оқиғаның тәкәппарлықпен байланысы қандай? Еңкею етісті-
гінің синонимдерін тап. Франклиннің өмір бойы бұл сөзді ұмытпауы себебі неде? Баланың рухани-
адамгершілікті болуына әсер ететін бұл әңгіменің маңызы зор, десе де қазіргі таңда бұл аздық етеді, 
рухани-адамгершілік тәрбиесіне қоғам болып атсалысу қажет. Отбасы мен қоғам рухани адамгершілік 
тәрбиені жоғары қоятын болса, Ы.Алтынсарин әңгімелері таптырмас тәрбие құралы бола алады. 

Рухани-адамгершілік тәрбиесі өзіндік сананы дамытуға жағдай жасауды, жеке тұлғаның әдеп 
ұстанымын, оның қоғам өмірінің нормалары мен дәстүрлерімен келістірілетін моральдік қасиеттерін 
және бағдарларын қалыптастыруды болжайды. Рухани-адамгершілік құндылықтармен білім жүйесін 
дамытып қалыптастыру жаңа қоғамның дамуындағы мәні зор, маңызды бағыт. Оқушыларды рухани-
адамгершілікке тәрбиелеу, болашағына жол сілтеу – бүгінгі қажетті, кезек күттірмес мәселе. Рухани-
адамгершілікке тәрбиелеу білім берумен ғана шектелмейді. Баланың сезіміне әсер ету арқылы ішкі 
жан дүниесін ояту нәтижесінде оның рухани-адамгершілік қасиеттері қалыптасады. [2] Жас балалар 
арасында үлкеннің кішіге әлімжеттік жасауына жол бергізбейтін «Полкан деген ит» әңгімесі. Бұл әңгі-
мені оқығаннан кейін «Өзінен кіші әлсіздерді ренжітуді ұятсынып, канденге тимей тұр» [1,90-б] деген 
жолдардан әңгіме идеясы ашылады. Бұл өз кезегінде кіші мен үлкеннің арасындағы қарым-қатынас-
тың дұрыс және бұрыс жақтарын талқылауға, қандай жағдайда да дұрыс қарым-қатынасты сақтаудың 
маңыздылығын көрсетеді.  

Ы.Алтынсарин оқыту үдерісін ұйымдастыруда мұғалімнің балалар үшін ролі зор екендігін 
түсінді. Білім беру бағдарламаларында ұсынылған оқу материалын (оқу мақсаттарын, білім, білік, дағ-
ды) саналы меңгеруі үшін пайдаланатын дидактикалық шығармаларды ұсынды.Ы.Алтынсарин әңгіме-
леріндегі идеялар – айрықша құндылықтар және олар ұлттық тәлім өлшемі негізінде жазылған. Сон-
дықтан да еліміздің жаңа буынан тәрбиелеуде Ы.Алтынсариннің идеялары жаңашыл сипатын жоғалт-
пай отыр. Ы.Алтынсариннің еңбектерін білім берудегі тәрбиелеудің озық құралы ретінде, инновация-
лық сипатта әр бере отырып шеберлікпен тиімді қолдану оқыту мен тәрбиелеудегі көптеген мәселе-
лерді шешеді.  



159 

Әдебиеттер тізімі 
 

1. Ыбырай Алтынсарин. Алматы «Ғылым» баспасы, 1994 ж. 
2. https://bilim-all.kz/article/5289-Ybyraidyn-ulttyq-talim-tarbiedegi-agartushylyq-roli Ыбырайдың 

ұлттық тәлім-тәрбиедегі ағартушылық рөлі. 
3. Е. Жаубай, Н. Молдабайқызы. Қазақтың жазылмаған психологиясы. А, «Мұқаба» 2020 ж. 
4. С. Мирсеитова. Оқыту ізденіс ретінде және ізденіс оқыту ретінде. Қарағанды – 2011 ж. 

 
 
ӘОЖ 711.7 
 

БІЛІМ САПАСЫН КӨТЕРУДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ МАҢЫЗЫ 
 

Калиева Ж. С. – Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы «№25 жалпы білім беретін мектеп» 
КММ Информатика пәні мұғалімі. 
 

Бүгінгі таңда мемлекеттің алдына қойған мақсаты мен мұраты тарих сахнасынан өзіндік 
орын ала отырып, өркениетті елдердің қатарына қосылу болса, бұл қажеттілікті қанағаттан-
дыру үшін ел ертеңі бүгінгі жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие беруге бүкілхалықтық 
дәрежеде мән беру – қазіргі таңдағы үлкен мәселе. Жұмыста оқу процесінде инновациялық техно-
логияларды қолданудың негізгі ерекшеліктері қарастырылған. 

Түйінді сөздер: білім беру, проблема, оқу процесі, инновация, оқыту жүйесі, негізгі қиындық-
тар, оқытушы, оқушы 
 

Егемен еліміздің болашағы, оның әлемдік өркениеттегі өз орыны ең алдымен білім мен тәр-
биенің бастауы болатын ұстаз кодында. H. Ә. Назарбаев «Болашақта еңбек етін, өмір сүретіндер 
бүгінгі оқушыларды, оқытушылар оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. Сондық-
тан да ұстазға жүктелетін міндет өте ауыр» – деген. Ендеше білім беруде оқытушы білігі мен білімі өте 
жоғары ұлағатты тұлға болу міндетті. Басқа ешбір мамандық адамға дәл оқытушыға қойылғандай 
жоғары талаптар қоймайды. 

Қай елде болсын, балаға білім беру ісі елеулі орын алып, онымен шұғылданатын мамандарды 
ізденіске итермелен отырған. Себебі еліміздің мәртебесінің биік болуы қоғам мүшелерінің келешек ел 
қожасы - жас ұрпақтың белсенділігі мен іскерлігіне тікелей байланысты болмақ. 

Қазіргі таңда еліміздің келешегін, нағыз өз елін сүйетін әдет-ғұрпын, салт-санасын қастерлей-
тін ұрпақты тәрбиелеу – біздің басты парызымыз. Сапалы білім беруде нәтижеге жету үшін әрбір 
атқарылатын істің жан-жақты ойластырылған, нақтыланған, үйлестірілген, стратегиялық жаңа жұмыс 
жоспары жасалуы тиіс екендігі белгілі. Басты мәселелерді айқындау, білім беру ісін жоспарлау, келе-
шекті болжау, жұмысты ғылыми тұрғыда ұйымдастыру қажет. 

Жас жеткіншектерді тәрбиелеуде, білім беруде алдыға қойған басты мақсат – білім беру мен 
тәрбие үрдісіне инновациялық кызметті енгізу арқылы білім сапасын арттыру, өз ұлтының тарихын, 
мәдениеті мен тілін қастерлейтін және оны жалпы азаматтық деңгейдегі руханиы тұлға тәрбиелеу 
құндылықтарға ұштастыра білетін ұлтжанды тұлға тәрбиелеу [2]. 

Қазір еліміз өркендесін, өссін деген саналы адамның ойында алдымен Елбасының елу елдің 
қатарына қосылу туралы зор мақсаты тұру керек. Қазір мемлекетіміздің басшысы ғылымды да, білімді 
де осы мақсат жолына бағыштап отыр. Президент жолдауындағы білім алдына қойылған міндеттер 
өте маңызды. 

Егерде біз жоспарлар мен іс-әрекеттерімізде жүйелілік пен іскерлікке жетсек, онда бұл міндет-
терді орындау әбден мүмкін. 

Қазіргі кезде білім стандарты жасалып, жаппай компьютерлендіру, инновациялық технология-
дан іздену, білім мазмұнын байыту, әлемдік білім кеңістігіне ену мақсатында жұмыстар жүргізіл жатыр. 
Білімді жеке тұлғаға қарай бағыттау оқушының «Мен» менталитетін қалыптастыру, оларды өзін-өзі 
таныту үшін еңбектену оқытушылар қауымына үлкен мақсаттар жүктеді. 

Оқу үрдісін технологияландыру – оқушымен оның оқу қызметін басты назарда ұстап отырын, 
бірізділікпен айқын белгіленген мақсаттарға бағытталуы. Оқыту технологиясы бұл оқушылардың өнім-
ді қызметін ұйымдастыруға мүмкіндік беретін оқыту жағдайларына, нысандарына, әдістеріне, тәсілде-
ріне, құралдарына басымдық береді. 

Оқыту технологиясы оқытушылардың эмпирикалық – инновацияларын ескере отырып, оқыту 
үрдісін, дұрыс ұтымды ба дамытуды қарастырады, Оған өзара бір-бірімен байланысты екі үрдіс енеді: 
білім алушының іс-әрекетін ұйымдастыру және оқушы тұлғасын дамытудағы жоғарға нәтижелерге қол 
жеткізуге бағытталған іс-әрекеттерді бақылау. Бұл үздіксіз әрекетте болады. Оқытушы нәтижесі – 
білім берген шәкіртінің өмірден бүгінгі күн талабына сай орын табуы мен алған білімін өмірде 
пайдалана білу [3]. 
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Педагогтың кәсіби құдіреттілігі төмендегідей критерийлерді қамту қажет: 
- Пәндік (қалыптасқан пәндік біліктілік, өз кәсіби қызметінің мәселелерін шеше алуы): 
- Бақылау-талдау (өзінің пәнінің бақылау және талдау мәселелерін шеше алуы); 
- Ұйымдастырушылық (оқушының өз бетімен жұмыс істеуін ұйымдастыруда кездесетін мәсе-

лерді шеше алу); 
- Қарым-қатынастық («оқытушы-оқушы», «оқушы-оқушы». «оқытушы-ата-ана» жүйелеріндегі 

қарым-қатынас мәселелерін шеше алуы); 
- Адаптациялық (өмірдің өзгермелі жағдайлары мен талаптарына сай бейімделу мәселелерін 

шеше алуы): 
- Мотивациялық-психологиялық (тұлғалық және тұлғааралық, ішкі қайшылықтарды, тұлғаның 

психологиялық мәселелерін шеше алуы). 
Кәсіби білім беруде енгізілген жаңалық тек педагогикалық емес, ол грамдық та мәселе болып 

табылады. Білім беру қызметі қоғам үшін ерекше білдіріп, оқушылар үшін бұл саладағы жаңалыққа 
қоғамның мүдделі айтуымыз керек. 

Білім беруде жаңалықпен қоғамдағы жаңалық бір ғана мақсатты сезбейді, олар даму мен 
прогресстік қабілетін арттыру қажет. 

Білім беру жүйесі құрылымының өзі қоғам үшін өмір сүріп отырған деңгейінде сақтап қалу үшін 
оның тамыры табиғатта, біздің қоғамның негізінде жатканын түсіну керек. Дәл сол себептен қоғам 
құрылымындағы әрбір маңызды өзгеріс өзімен бірге білім беру жүйесін де жаңалыққа тартады. 

Тұжырымдаманың басты артықшылығы мен ерекшелігі білім берудің ұлттық жүйесін қайта 
құрудың принципті жаңа идеяларын ұсынуында болып отыр. 

Бүгінгі қоғамда білім қабырғасында және жоғарғы оқу орнында білім туып жатқан жас ұрпақ 
алдында «Қазақстан - 2050» бағдарламасында көрсетілген «Барлық Қазақстандықтардың өсіп өркен-
деуі, қауіпсіздігі мен әл-ауқатының артуы» сияқты ұзақ мерзімдік асыру стратегиясын үшінші 
онжылдықта жүзеге асыру міндеті тұр [6]. 

Қоғамдық саладағы өзгерістерге сай жоғарғы талаптар қоя отырып. экономикалық бәсекелес-
тік жағдайында сапалы мамандар даярлау қажеттігін алға тартады. 

Білім берудің мақсаты, оның ұйымдастырушылық құрылымы, технологиялық жағынан жабдық-
талылуын, оқыту әдістемесі қоғамның әлеуметтік  

сұранысынан туындайды. Осыған дейін білім беру үрдісінің негізгі 
негізгі бөліктері: 
Мақсат – мазмұн – форма – әдіс-оқыту көрнекілігі болса, бүгінде жаңа технология бойынша 

оқып үйрену-меңгеру-өмірге ендіру-дамыту деп өзгерген. 
Инновациялық оқыту білімді тереңдетумен қатар оқушының оқу әрекетіне жетелеп, олардың 

оқуға деген ынтасын оятады. Қазіргі кезде педагогикалық технология ұғымы педагогикалық лексиконы-
мызға берік еніп келеді. 

Технология – бұл қандайда болсын істегі, шеберліктерге, өнердегі амалдардың жиынтығы 
легенді білдіреді [4]. 

Қазіргі кезде көп айтылып, талқыланып жүрген жаңалықтарды оқудың үрдісіне енгізу, яғни 
инновациялау инновациялық үш бөлімнен тұрады. 

l-бөлім. Кәсіби шеберлік. 
2-бөлім. Біліктілік дағдылары. 
3-бөлім. Жүзеге асыру, қолдану. 
Ойын сабақ оқушылардың логикалық ой-өрісін, сана сезімін дамытуда, олардың әр-түрлі ша-

малар мен бірліктердің, терминдер мен заңдылықтардың, құбылыстар мен өзгерістердің атын есте 
сақтауға көмектеседі. 

Сабаққа дайындық барысында оқушылар әр-түрлі газет журналдарды, көмекші құралдармен 
анықтама кітаптарды пайдаланады, яғни бір сөзбен айтқанда оқушылардың өз бетінше шығар-
машылық ізденіспен жұмыс жасау қабілетін арттырады. 

Қорытынды. Сондықтан, технологиялар мен оқыту өзгерістері оқу парадигмаларының мазмұны 
мен талаптарына сәйкес келуге тиіс. Кез-келген жерде түрлі ақпаратты жеткізу үшін мүмкін алып, World 
Wide Web қолданып, дамыту, кез-келген мөлшерде материалды қысқа мерзімде қатаң жоспарлау 
арқылы, кез-келген қашықтықта әлемдік білім мен мәдениеттің дамуына БАҚ елеулі әсерін тигізеді. 

Бұл жағдайда жаңа оқу материалын өзін-өзі меңгеру негізінде білім берудің жаңа фило-
софиясы енгізіліп, мүмкіндік тудырады. Алайда, біз ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуын-
да жас ұрпақтың рухани талаптарына сай келмейтін әлемд0,ік экран мәдениетін құлыптай аламыз, 
дегенмен бұл шын мәнінде ықпал етеді деп ескермеу мүмкін емес. Жоғарыда айтылған поэзия, 
көркем сөз, дәстүрлі рухани құндылықтар мен компьютер арасындағы байланыс, әлем бойынша тара-
лып, кез-келгеннің қол жетімді құралына айналды [5]. 

Белгілі оқу үрдісін ыңғайлы құру, өзін-өзі дамыту және өзін-өзі іске асыру үшін жасалған 
жағдайларды қамтамасыз ету, компьютерлік оқыту құрылымы, мазмұны мен технологиясын анықтау, 
әдістемелік, әдістемелік, технологиялық тәсілдерді тұтас қарастыру – білім беру саласындағы 



161 

компьютерлерді пайдаланудың басты тәжірибесі болып саналады. Сіз жеке дидактикалық компью-
терлік ортаны бағдарламалап, жасасаңыз ақпараттық технологиялардың ғана тиімді екенін көрсететін 
білім беру процесінің жеке ерекшеліктерін көреміз. 

Қазіргі оқыту үрдісіне жаңа педагогикалық технологиялар кеңінен енуде. Оқушыны пәнге қы-
зықтырумен қатар. саналы ойлауға тәрбиелейтін, қоғамдық көзқарастарын қалыптастыра алатын, 
өзіндік пікірі бар, қоғамдағы болып жатқан түрлі қарама-қайшылықтарды түсіне білетін, еркін сөйлеп, 
өз пікірін ашық айта алатын ойлы ұрпақ тәрбиелеуде сабақтың маңызы зор. Сол сабақ атты театрдағы 
басты кейіпкеріміз – оқушы болса, онда барлығымыздың бағытымыз бір, бағдарымыз байсалды бол-
мақ. Әр оқытушы оқушыға көпқырлы сабақ беретін болған соң, қазіргі жаһандану саясатына сәйкес 
жана технологияны өз ыңғайына, пәніне лайықтап пайдалануы тиіс. Оқытушы шеберлігі – ізденіс нәти-
жесі. Сондықтан, орыстың ұлы педагог-ғалымы К. Д. Ушинскийдін "Оқытушы – өзінің білімін үздіксіз кө-
теріп отырғанда ғана оқытушы, оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның жойылады" деген. Бұл "Ұстаз" 
атты ұлы сүрлеуге соқпағын салып жол тартқан көкірегі ту, көзі ашық әрбір адамға берілген елеулі 
ескерту. Сабақты тартымды еткізіп, оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін әр сабағымызды түр-
лендіріп отыру шарт. Ол үшін тек бір технологиямен шектеліп қалмай, әртүрлі технологияның эле-
менттерін пайдалану қажет. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ ӨМІРЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ 
 

Касенова Т. Б. – ағылшын тілі мұғалімі, Шығыс Қазақстан облысы Аякөз қаласы «Дулат 
Бабатайұлы атындығы жалпы білім беретін орта мектеп» КММ. 
 

Ыбырай Алтынсарин қазақтың салауатты білімді болуына бар еңбегін жұмсаған, аса көр-
некті ағартушысы, жаңашыл педагог, әрі ақын, әрі жазушы, әрі аудармашы. Бір сөзбен айтқана өз 
заманының ақыл ойшылы, қоғам қайраткері. Бар санаулы ғұмырын қалған жаңа заманның өрке-
ниетті елдерінің қатарына қосу жолына арнаған, қара қазақтан шыққан бірінші адам. Ол балалар 
әдебиетінің – атасы. Сонымен қатар, таза қазақ тілінде қолжазба газетінде бір номерін дайын-
даған. Тұңғыш оқулық шығарған адам да осы – Ыбырай Алтынсарин.  
 

Қазақ жастарының салауатты, білімді болуына бар еңбегін жұмсаған ағартушы ұстаз, жазушы, 
этнограф Ыбрай Алтынсарин. 

«Кел, балалар, оқылық. 
Оқысаңыз, балалар, 
Шамнан шырақ жағылар, 
Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар» осы өлең жолдарында адамды мектепке тартатын 

бір жылулықты байқаймыз. Расында, қазақ балаларын білім алуға шақырғанын айқын көруге болады. 
Яғни білімді болған адамның өмірі, болашағы жарқын болатынын ашып түсіндіріп көрсеткен.  

Ыбырай Алтынсарин балаларды білімге шақырып қана қоймай, ұстаздық жолында қызмет 
атқарған. Ол өзінің ұстаздық қызметін бүкіл ынта, жігерімен жасаған. Ыбырай Алтынсаринды қазақ 
балалар әдебиетінің атасы деп атаған. Ол қазақ балаларын үшін өлең, тәрбиелік мәні бар әңгімелер 
жазумен бірге орыс әдебиетіндегі бірқатар ақын, жазушылардың шығармаларын қазақ тілінде ауда-
рып, балаларға ұсынды.  

Ыбырай Алтынсарин дарынды жазушы да болды. Ол негізінен өз еңбектерінің басым көбін 
балаларға арнап жазған. Балалар түсінікті, тілге жеңіл тиетін оқулық пен оқу құралдарын және көркем 
шығармалар жазды.  
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«Кел, балалар, оқылық», «Өнер білім бар жұрттар» деген өлеңдері балаларды оқу, білімге 
шақырды. Бұл оқушылардың оқуына, жаттауына жеңіл, білімдік және тәрбиелік жағынан маңызды 
шығармалар болып табылады.  

Мен Ыбырай Алтынсаринның «Кел, балалар, оқылық» өлеңінің мәнін ашып көрсетсем. 
«Бір Аллаға сиынып, 
Кел, балалар, оқылық» – деп қандай жағдай болмасын біз Алланы ұмытпауымыз керектігінен, 

әрқашан дінімізді, ділімізді ұмытпау керектігін естен шығармауымыз керектігін өлең жолдарына тірек 
еткен. 

Оқыған әрбір нәрсені есімізде сақтап, оны қажетімізге пайдалаун керектігін ашып айтқан. Оқу-
дың пайдасы мен оқымай, білімге ұмтылмаған баланың болашағы бұлынғыр болатынын ескерткен. 
Яғни жас ұрпаққа оқып білім алсақ бізде дәулет, байлық бәрі болатынын, алған білімді ешбір есепсіз 
жаратпай, пайдаға жұмсау керектігін айтады. 

Ыбырай Алтынсаринді қазақ балаларының білім іргетасын қалаушы дейсек блады. Біріншіден, 
ол өз шығармалары арқылы балаларға білім керек екенін айтты. Білім көптеген жабық есіктердің кілті 
болып табылатынын түсіндірді. Егер балалар білімді болса, онда мұндай халықтың болашағы жарқын. 
Білім дамуға, жетілдіруге жол ашады. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқы білім алу үшін ең алдымен 
бойымызға адамгершілік құндылықтарды сіңіре білуіміз керек дептәрбие мен білімді ұштастырып 
қараған. 

«Өнер, білім, бәрі де оқуменен табылған» – деген өлең жолдары осыған дәлел. Біздің көзіміз 
ашық білімді болсақ біз білімді де, ғылымды да, өнерді де бағындырарымыз сөзсіз. Оның қандай шы-
ғармасын алып қарасақ негізгі ой өнер, білім, адамгершілік, достық, әдептілік мейірімділік тәрбиелеу 
болды. Ыбырай Алтынысаринның тәрбиелік мәні бар шығармалары: Мәселен, «Таза бұлақ», «Бақша 
ағаштары» т.б. Оның «Бақша ағаштары» әңгімесінде бағып-қағуда көп мағына бар екенін айтқан. 
«Шырағым, мұнан сен де өзіңе ғибрат алғайсың. Сен де жас ағашсың, саған да күтім керек, мен сенің 
қате істеріңді түзеп, пайдалы істерүйретсем, сен менің айтқанымды ұғып, орнына келтірсең, жақсы тү-
зу кісі болып өсерсің, бағусыз бетіңмен кетсең, сен де мынау қисық біткен ағаштай өсерсің» деп бала-
ларға тәрбиелік мәні бар құнды еңбектер жазып қалдырған.  

Ыбырай Алтынсарин балаларды оқу, білімге шақырып алғаш үнге қосқан ұстаз ретіндетарихта 
қалса. Сондай-ақ алғаш рет «Қазақ хрестоматиясы» оқулығын құрастырған да Ыбырай атамыз екені 
белгілі. Қазақ қыздары үшін алғаш мектепті ашқан да осы Ыбырай атамыз.  

Бүгінде Қазақстан халқы Ыбырай Алтынсариннің қосқан зор үлесін, көрнекті ағартушы екенін 
ұмытпайды. Оның құрметіне аудандар, даңғылдар, білім беру және ағарту мекемелері, жоғары оқу 
орындары мен академиялық мекемелер аталған, мысалы, Қазақстанның жетекші педагогикалық 
орталықтарының бірі – ұлттық білім академиясы. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысында қазақ даласына білім нәрін сеуіп, қараңғылықта шам болып 
жанған ағартушының есімін, қысқа ғана ғұмырында өз халқының болашағына білім сыйлағанын, 
әділдіктің жақтаушысы болғанын ұмытпауымыз керек. 
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ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ОРТА МЕКТЕПТЕ ЖАЗУ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

Кенжебаева Г. М. – педагогика ғылымдарының кандидаты, Ы.Алтынсарин атындағы Ұлт-
тық білім академиясының аға ғылыми қызметкері, Нұр-Сұлтан қаласы. 
 

Мақалада бүгінгі білім беру жүйесіндегі жаңартылған білім бағдарламасымен оқып жатқан 
білім алушылардың жазу сауаттылығы жөнінде айтылады. Оқушының жазу сауаттылығын қалып-
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тастыруда тіл білімінің фонетика саласын терең меңгертудің маңызды рөл атқаратындығына 
тоқталады. Жазу сауаттылығын қалыптастырудың қадамдарын саналап көрсетеді. 

Түйін сөздер: жаңартылған білім бағдарламасы, жазу сауаттылығы, білім беру технология-
сы, дүниетаным, функционалды сауаттылық. 
 

Қазіргі қоғамда білім беру жүйесіндегі реформа – жаңартылған білім бағдарламасының өнді-
ріске енуі. Жаңартылған білім бағдарламасының басты мақсаты функционалды сауатты тұлға қалып-
тастыру. Функционалды сауатты адам өзінің алған білімін өмірде қолдана алатын адам. Сонымен 
қатар өмір бойы оқитын, білімін толықтырып, жетілдіріп отыратын адам. Жаңартылған білім бағдарла-
масы танымға құрылған оқыту. Яғни жаңартылған білім бағдарламасында оқушының дүниетаным 
мәселесі бірінші орынға қойылады. Сол себепті де пәнаралық байланыс бірінші орынға шыққан. Жа-
ңартылған бағдарламадағы шиыршық әдісі де соның дәлелі. Әрине, орта білім беру ұйымдарындағы 
педагогтар оқушының таным дүниесінің қалыптасуын, оның бірінші орынға шығуын құптайды. Деген-
мен оқытуда білімалушының жазу сауаттылығы кемшін қалып қойып отыр. Оның себебі жаңартылған 
білім бағдарламасымен әзірленген қазақ тілі оқулықтарындағы грамматика мазмұнының екінші 
кезекке шығып қалғандығы.  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңының 8 – бабында «Мемлекеттік стандартты 
басшылыққа алу арқылы білімділіктің деңгейін, жалпы білім сапасын көтеру – білім беру жүйесінің 
міндеті» – деп шығармашылықпен жұмыс істеуді талап етеді [1]. Оқушылардың білім сапасын көтеру 
үшін жазба жұмыстарын көбірек жүргізу қажет. Себебі, жазба жұмысы – білім сапасының көрсеткіші. 
Оқушылармен жазба жұмыстарын үнемі жүргізу, оны тексеріп, талдап, саралап отыру, оған Монито-
ринг жасап сол арқылы қателермен жұмыс жасап отыру – нәтижеге жетудің кепілі болмақ. 

Әрбір сабақта оқушының жазу сауаттылығын тексеріп, жазба жұмыстарын жүргізу баланың әр 
тақырыптан алған білімін саралауға көмектеседі. Мұғалімге бұл оқушымен ары қарай қалай жұмыс 
істеу керек, неге көбірек көңіл бөлу қажеттігін анықтап береді. Баланың қатесіз, сауатты жазуы үшін 
қандай тапсырмалар орындату керек, қандай әдіс-тәсілдерді, тапсырмалар жүйесін қолданса дұрыс 
болады деген сұрақтарға жауап ала алады. 

Оқушы орындаған жазба жұмыстарын мұғалім тарапынан үнемі талдап отыру, оқушының әрбір 
сабақтан алған білім сапасы мен әлі де болса меңгере алмаған тақырыбын айқындап береді. Оқушы-
ның жазба жұмысын диагностикалап отыру – олардың білім сапасын, жазу сауаттылығын көтереге зор 
ықпалын тигізеді. 

Жалпы білім беретін мектептердегі жетекші пән – қазақ тілі. Білім алушыны сауатты жазуға, 
сауатты сөйлеуге үйрету де осы пәннің нысанына кіреді. Бала сауатты жазуы үшін қазақ тілі пәнін оқу-
да грамматикалық ережелерді түсініпоқып, қоғамда, айнала қоршаған ортада қажетіне жаратып, 
өмірлік тәжірибесінде қолдана алуы керек.  

Сонымен қатар қазақ тілі сабағы – эстетикалық тәрбиенің нағыз үлгісі болуы қажет. Ол үшін 
мұғалім тілдің сұлулығын таныта алатын түрлі әдістерді қолдануына болады. Ой сұлулығы – білім 
тереңдігінен құралатын болса, тіл сұлулығы – сол терең ойын тілдік құралдармен әдемі етіп өріп 
шығара білуінен көрінеді. Кино мен музыка, театр туындыларын көруден кейінгі жүргізілетін жұмыстар 
(пікір айту, ой таластыру) оқушының эстетикалық талғамын қалыптастыруға зор ықпал етеді. Осы 
айтылым әрекетін жазылым әрекетіне ұластыруға болады. 

Оқушыға білім беру мен тәрбиелеу – бір-бірінен айырғысыз құбылыстар. Тәрбие сабақ бары-
сында ғана емес, сабақтан тыс кезде де жүргізіліп жататын үдерістер.  

Жалпы лексика саласы тілдің ең құнарлы, ең бай өзегі болып саналатындықтан қазақ тілі 
арқылы оқытуда жеке тұлғаның дүниетанымын қалыптастыруға бағытталуы орынды. Себебі, жаңар-
тылған білім беру бағдарламасының мақсаты тәрбие арқылы баланың бойына білімді сіңіре отырып, 
дүниетанымы қалыптасқан жеке тұлға қалыптастыру. Яғни, тәрбиесіз білімнің пайдасыз екендігіне 
баса назар аударылады. Дегенмен, мұғалім әрбір сабағында баланың сауатты жазуын қадағалауы жә-
не соған жұмыстануы қажет. Педагогтың ізденісі, шығармашылығы, еңбегінің нәтижесі білім алушыны 
жетістікке жеткізері анық. Баланың жазу сауаттылығын қалыптастыруға бағытталған жұмыс түрлері 
өте көп. 

Баланың жазу сауаттылығының қалыптасуы фонетика саласын оқытудан басталады. Оған 
дәлел алаш зиялысы А.Байтұрсыновтың: «...қазақ мұғалімдері де, қазақ ішінде бала оқытатын ноғай 
мұғалімдері де оқуды дыбыспен жаттықтырудан бастамайтын көрінеді. Ол дыбыспен жаттықтырудың 
оқуды, жазуды жеңілдетуге пайдасы көп екенін я білмегендік, я білсе де істеп көрмегендік. Дыбыспен 
балаларды жаттықтыру – оқу мен жазу үйретудің негізі. Істің басы түзу басталса, барысы да түзу 
болмақшы», – деген пікірі [2]. Дыбысты жақсы меңгерген бала, сөзді буынға бөлуде қиналмайды. 
Буынға бөле білген бала, оқуға тез жаттығады. Сонымен қатар қатесіз жаза алады. Жазу сауатты-
лығының бастауы балаға әріп танытып, оқуды, жазуды үйретуден бастау алады. Әріпті таныған бала-
да буынға бөліп оқу машығы қалыптасады. Буынға бөлуді дұрыс меңгермеген білім алушының оқу 
дағдысы төмен, жазу сауаттылығы қанағаттанарлықсыз болады. Жазудағы сауатсыздыққа әкелудің 
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бастауы осында жатыр. Яғни педагогтың баланы сауатты жазуға үйретудегі бірінші әрекеті әріпті 
танытып, буын, тасымалды дұрыс үйрету екен. 

Дұрыс сауаттанған баламен жұмыс жасау да жеңіл болады. Педагогтың келесі міндеті, осы 
сауаты ашық баланы оқуға қызықтырып, үйрету. Яғни көркем шығарма оқуға деген ынтасын ояту, бау-
лу. Баланың жас ерекшелігін ескере отырып, танымына, қабылдауына сай келетін көркем шығарма-
ларды (ертегілер, аңыздар, көлемді шығармалардан үзінді, әңгімелер т.б.) оқыту. Сонда сауатты жазу-
ға үйретудің тағы бір жолы – көркем шығарма оқыту болмақ.Көркем шығарма оқыған баланың сөйлеу 
тілі де көркем, сөздік қоры да мол болады, дүниетанымы кеңейеді. Баланың сөздік қорының болуы, 
сөз мағынасын терең түсінуі осы көркем шығарма оқудан қалыптасады. Көркем шығарманы көп оқу 
баланың тілін ғана емес, көру жадысын да жаттықтырады. Сауатты жазуға осы көру жадысының 
ықпалы өте зор.  

Баланы сауаттылыққа жаттықтыруда мұғалім әрекетінің тағы да бір жолы – сабақта жазба 
жұмыстарын үнемі жүргізіп отыру. Диктант, мазмұндама, шығарма жаздыру. Қосымша тапсырма ре-
тінде сыныптың өсуіне қарай балаға көшіріп жазуды орындату да өз нәтижесін беретін жұмыстың бір 
түрі. Қазіргі кезде мектеп мұғалімдері жаңартылған бағдарламада диктант жоқ деген уәж айтады. Бі-
рақ мұғалім шығармашылығы қайда? Жазылым әрекетін орындауда неге шағын мәтінді алып диктант 
жаздырмасқа, оны бір-біріне тексертіп, кері байланыс орнатуға болмай ма? 

Қазақ тілін оқытуда барлық мұғалімнің ортақ проблемасы жаңартылған білім мазмұнындағы 
грамматиканың жүйесіздігі. Бұл проблеманы қалай шешуге болады? Дәстүрден тыс сабақта білім беру 
технологиялары кеңінен қолданылады. Осындай технологиялардың бірі әдіскер-ғалым Н.Оразахыно-
ваның «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы. Бұл технологияның ерекшелігі өзінің бастауын алаш 
зиялыларының педагогикалық ой-тұжырымдарынан алуында. Жоғарыдағы айтылған А.Байтұрсынұлы-
ның дыбыспен жаттықтыру әдісі осы технологияда кеңінен қолданылады. 

«Сатылай кешенді оқыту» технологиясы балаға білімді деңгейлеп, сатылап береді. Техноло-
гияның он деңгейіне жеке-жеке тоқталайық.  

Бірінші деңгейде теориялық материалдар толық жазылым бойынша сатылай кешенді талда-
нып, айтылым бойынша ауызша талдайды. Яғни сөйлесім әрекетінің екі түрі айтылым және жазылым 
бірлікте жүзеге асырылады. Бұл деңгейде педагогтың қызметі бірінші орында болады. Яғни, мұғалім 
айтылым және жазылым әрекеті арқылы тірек сызбаларды басшылыққа алып, теориялық материал-
дың алғашқы нұсқасын сатылап талдату арқылы білімді оқушылардың саналы түрде меңгеруіне ықпал 
етеді. Онда білім алушылар біріншіден – сауатты жазып, оқып, айтуға дағдыланады; екіншіден – 
материалды жүйелі түрде түсініп, ғылыми тілде баяндауға машықтанады.  

Технология авторы Н.Оразахынова бірінші деңгей бойынша жұмыс жасаған білім алушының 
меңгеретін дағдысы туралы: « Бұл деңгейде білім алушы: 

 Сауатты жазып, оқып, айтуға дағдыланады; 

 Әр пәннен өтілген материалдарды жүйелі түрде түсініп, ғылыми тілде баяндауға машық-
танады; 

 Сөйлеу мәнері белгілі жүйеге түсіп, әуезді сөйлеуге жаттығады; 

 Өзі талдап баяндап отырған материалдың ерекшелігін дұрыс ажыратып, жолдастарына, 
мұғалімге нанымды түрде жеткізуге бейімделеді; 

 Тыңдаушылар да назар қойып, жолдасының жауабын мұқият тыңдауға дағдыланады, 
кеткен кемшіліктерді дұрыс аңғарып, оған түзету енгізуге үйренеді», – деп көрсетеді [3]. 

Екінші деңгейде білім алушытеориялық материалдарды қысқаша жазылым бойынша жазып 
талдап, айтылым бойынша толық ауызша сатылай кешенді баяндайды. Бұл деңгейде сатылай 
кешенді талдау – жазылым – айтылым – тыңдалым түрінде жүзеге асады. Яғни екінші деңгейден бас-
тап педагог көмекші ғана болып, бағыт-бағдар беріп отырса, білім алушы белсенді түрде жұмыс 
жасайды. Қазіргі ақпараттық технологияның дамыған кезеңінде балалардың зейіні тұрақсыз, себебі 
алаңдаушылық басым, ойлары шашыраңқы. Ал «Сатылай кешенді оқыту» технологиясының ерекше-
лігі баланың зейінін тұрақтандыруға көп көмектеседі. Нақты алгоритмге құрылған сатылай талдау, мұ-
қият тыңдауды қажет етеді. Сыныптасының жауабын тыңдай білген балада аңғарымпаздық, қызы-
ғушылық пайда болады. Бұл өз кезегінде оқушылардың бірін-бірі тыңдау мәдениетін қалыптастырады. 
Бір-бірінің жауабын тыңдаған оқушы кетіп жатқан қателікті бірден аңғарып, түзетуге тырысады. Бұл 
баланың сөйлеу сауаттылығын қалыптастырады. 

Үшінші деңгейде теориялық материалды жазылым бойынша ықшамдау принципімен өрнек-
теу, айтылым бойынша ауызша толық сатылай кешенді талдау жүзеге асырылады. Бұл деңгейде де 
тілдік қатынастың бірінші – айтылым; екінші – жазылым; үшінші – тыңдалым әрекеттері қатар іске 
асады. Бұл технологияның үшінші деңгейінің мақсаты –ұқсас ұғымдарды жинақтап, айырмашылықта-
рын ажырата біліп, жекеден жалпыға көшу әрекетін жүзеге асыру. Бала математиканы оқығанда нақты 
ғылым ретінде формуламен қалай жұмыс жасаса, бұл деңгейде де соның кейбір элементтерімен 
жұмыс жасайды. Сабақты меңгеруде баланың тарапынан жасалатын әрекет логикалық ойлауын шың-
дайтын, танымдық дүниесінің баюына жол ашатын қадам. 
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Төртінші деңгейде белгісіздікпен өрнектеу арқылы білім алушы жазылым әрекеті арқылы 
талдайтын материалын символдармен жазып, айтылым бойынша ауызша толық талдау жүргізіледі. 
Оқушы тілдік бірліктерді меңгерумен қатар шартты белгілермен жұмыс жасауға үйренеді. Сол арқылы 
өз беттерінше жұмыс жасау барысында іскерлік дағдысы қалыптасады. 

Бесінші деңгей. Диалог арқылы талдау. Мұнда көбінде талдау үлгілері ауызша орындалады. 
Бұл талдау арқылы аңғарымпаздыққа, әріптесінің жауабын мұқият тыңдауға, ойын әрі қарай жалғасты-
рып кетуге машықтанады. Сонымен қатар мұндағы іс-әрекет көбіне ойын түрінде жүргізіледі. Біліма-
лушының білімді ойын түрінде меңгеруі дағды болып қалыптасуына көп септігін тигізеді. 

Алтыншы деңгей. Жат жазу. Білім алушылардың «Сатылай кешенді оқыту» арқылы меңгер-
ген теориялық білімдерін жатқа жаздыру арқылы: а) теориялық білімді меңгеру деңгейін; ә) талдауды 
сауатты жүргізу машығын; б) орфографиялық сауаттылығын; в) тыныс белгілерді дұрыс қою дағдысын 
қалыптастырады, келесі кезекте кері байланыс жүзеге асырылады. Технология авторы Н.Оразахыно-
ва алтыншы деңгейде жат жазуды беруде Ж.Аймауытовтың мына ой-тұжырымын басшылыққа алады. 
Ж.Аймауытов: «...ережені түбірлей беру жақсы әдіс емес, жақсы әдіс оны талдлау, тексеру, ойлай 
білу, содан кейін «жай пысықтап, қайталап» деген толықтырғыш бөлімін қосу керек. Жаттату 
сонда керек болады. Енді ол ережені оңай ұғады. Жабайы жаттағаннан гөрі миға тереңірек қонады» 
[4, 138 б]. Жетінші деңгей. Уақытқа талдау. Уақытқа талдаудың басты қағидалары – әр сөйлемді, 
сөзді, дыбысты сауатты талдау, анық, айқын айтуға дағдыландыру. Сегізінші деңгей. Компьютерлік 
талдау. Бүгінгі ақпараттық технология заманында оқушы тақырыпқа сай мазмұнды компьютерді 
пайдаланып орындауға қалыптасып қалған. Сондықтан мұғалім ақпараттық технологияны мақсатты 
түрде нағыз оқу құралына айналдыруы керек. Бұл білім алушылардың ақпараттық құралдармен сауат-
ты әрі жылдам жұмыс жасау машығын қалыптастырады. Талдап отырған сөйлеміне, сөздеріне қажетті 
материалдарды ақпарат көздерінен алуға дағдыланады.  

Тоғызыншы деңгей. Тест. Тест – оқушылардың білімін бақылау мен бағалаудың тиімді әдісі. 
Тестің түрлері көп, оны мұғалім сабақтың мақсатына қарай таңдап алуы керек.  

Оныншы деңгей шығармашылық деңгей. «Сатылай кешенді оқыту» технологиясының тоғыз 
деңгейін меңгерген білім алушы оныншы деңгейде өзінің жинаған білімінің қорытындысын береді. 
Яғни оқушының ізденісі, ақпарат көздерін пайдаланып жинаған материалдарыт.б. жұмыс түрлерінің 
жинақталған кезеңі осы шығармашылық деңгейде көрінеді. Оқушының жазу сауаттылығы, оқу сауатты-
лығы, функционалды сауаттылығы осы шағырмашылық деңгейде анықталады. 

Осы деңгейге дейінгі алған білімдерін басшылыққа ала отырып әр пәннің мазмұнына сәйкес 
түрлі шығармашылық жұмыстар жасауға дағдыланады. 

Қорыта келгенде, оқушының жазу сауаттылығын қалыптастырудың алғышарты әріп, дыбыс, 
буынды меңгеруінен басталады. Жазу ережесін сақтап үйренген оқушы сауатты жазуға қалыптасады. 
Оқушыны қатесіз жазуға, мәнерлеп оқуға, дұрыс сөйлеуге, көркем шығарма оқуғаүйрету – оқу, жазу 
сауаттылығының кепілі. Оқушыларды сауаттылыққа үйрету мұғалімнің шығармашылығын көрсетеді.  
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ӨМІРЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫНЫҢ КӨРІНІСІ 

 
Левкович Ж. Ю. – Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі, «А.Текенов атындағы №2 ОЖББМ» 

КММ, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы. 
 

Бұл мақалада Ыбырый Алтынсариннің педагогикалық қызметінің өмірлік құндылықтары 
жайында сөз қозғалған. «Кел,балалар,оқылық!» өлеңі арқылы білімнің шыңына шығудың оңай емес 
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екендігін түсіндіре отырып, Алтынсариннің демократиялық – ағартушылық бағыты, оның педаго-
гикалық көзқарасы туралы жазылған. 

Кілт сөздер: Тәрбие, білім, ағартушылық, өскелең ұрпақ, мектеп, мәселе, оқу құралдары, 
хрестоматия, көкірегін оятқан үндеу. 
 

Ыбырай Алтынсарин ұлттық эстетикалық тәрбие проблемаларын қозғайтын еңбектерінің жоқ-
тығы көпшілікке белгілі. Десе де, оның барлығы да қоғам қайраткерінің педагогикалық тәжірибесінен 
көрініс тапқан. 

«Бір аллаға сыйынып, 
Кел, балалар, оқылық, 
Оқығанды көңілге, 
Ықыласпен тоқылық!» – деген өлеңіндехалқымыздың көрнекті ағартушы-педагогыбір жағынан 

қара түнектің тұңғиығына батқан халыққа жарық сәуле сыйлауға үміттеніп білім нәрімен сусындауға 
шақырса, екіншіден, ғылым-білім, өнерді қастерлемей, аш қасқырша байлыққа құмартқан жандарды 
қатты сынға алады. Туындысында білімнің шыңына шығудың оңай емес екендігін, біршама баспалдақ, 
қиындықтарға төтеп беріп, адам өзінің бойындағы жалқаулық, көрсеқызарлық, еріншектік, нәпсіқұ-
марлық мен берілгіштік қасиеттерін жеңе білудің маңыздылығын алға тартады. Жазушының бұл өлеңі 
жәй қағаз бетіндегі әріптер ғана емес, оның педагогикалық қызметінің бастауы мен болашақ Қазақстан 
Республикасының азаматтарының көзін ашып, көкірегін оятқан үндеу болған еді. Педагогика тарихы-
ның негізгі ұғымдары: тәрбие, білім беру, мектеп, педагогикалық ой, педагогикалық идеялар, педагоги-
калық көзқарастар, педагогикалық теория, этнопедагогика, халықтық тәрбие. Соның ішіндегі алтын ұя 
мектеп жайында сөз қозғамақпын. Ең ескі оқу ғимараты – Фес қаласындағы Карауин мұсылман уни-
верситеті. Ол б.д. 859 жылы құрылған.Ұлттық мектебіміздің негізін қалаушы, қалыптасуына зор үлес 
қосқан жандардың бірі де бірегейі – Ыбырай Алтынсарин. Схоластикалық оқу жүйесіне қарсы шыққан 
чех елінің белгілі ойшылы, педагог Ян Амос Коменский«Надандықтың дауасы білім ғана, мектеп жас 
баланың жанын біліммен сусандыруы керек » деген екен.  

Аталмыш ұлттық мектептеріміздің іргетасын қалауға бірден білек сыбана кірісе алмаған 
Ыбырай алдымен өзі жеткілікті, жүйелі білім нәрімен сусындап, түркі тектес халықтардың ішіндегі 
білімді, озық ойлы азаматтардың бірі болды. Ыбырайдың дүниетанымдық көзқарасының толыққанды 
қалыптасуына әсіресе, қазақтың төл өнері мен мәдениетін ерекше бағалаған, ақыл+парасаты жоғары, 
сөзге шешен, ел алдында абыройлы, сыйлы атасы Балғожаның ықпалы болды. Оның алға қойып, 
діттеген мақсаты – қазақ жерінде зайырлы білім қабырғаларын тұрғызу. Әрине, мақсатқақол жеткізу 
үшін қомақты қаражаттың керегі айдан анық. Ағартушылық жолға сол қаражаттың ең бірінші үлесін 
Ыбырайдың өзі қосқан еді. Елімізде білімді ұрпақ білім алады деген ой үш ұйықтаса түсіне кіріп-
шықпайтын үкімет басындағы халық басқарушы, бай-болыстарды білім саласына қаражат бөлуге 
иландыру ағартушы-педагог үшін оңайға соққан жоқ. Десе де XIX ғасырдың алпысыншы жылдары 
облыстық басқарма Ыбырай Алтынсаринге Торғай қаласынан мектеп ашып, дәл сол мектепте орыс 
тілінің ұстазы қызметін ұсынды. Бұл көтерілген мәселе араға 4 жыл салып жүзеге асты. Жазушы үгіт-
насихат жұмыстарының нәтижесінде мектеп қабырғасының табалдырығын алғашқы болып аттаған 16 
білім алушының үш ай көлемінде оқу-жазуды үйреніп алғандарын мақтанышпен өз туындыларында 
тілге тиек еткен еді. 1879 жылдан бастап Ыбырайдың мектеп инспекторы болып тағайындалып, 
облыстың уездік қалаларында училищелер ашуы білім-ғылымға мұқтаж болған талай шәкірттерге 
үлкен жол ашты. 

Оқу төмендегі бағытта жүргізілді: 
- қазақ тілі: оқу және жазу; 
- орыс тілі: оқу және жазу; 
- Еуропа, Азияның басты-басты қалалары мен мемлекеттері қамтылды. 
- татар тілі:оқу және жазу; 
- көркем жазу; 
- арифметика: қосу, алу, көбейту, бөлу. 
Оқу жылының аяғындабілім алушылардан арифметикадан есептік тексеру, көркем жазудан 

сауаттылық ,қазақшадан орысшаға, орысшадан қазақшаға аудару емтихандары талап етілді. 
Қазақ қоғамындағы «тек ер азамат білім алуы керек!» деген қатып қалған қағидаға тоқтау 

қойған да Ыбырай еді. Ол мектеп кітапханаларының жабдықталуы мен білікті мамандардың қызмет 
етуімен қатар, қаракөз қазақ қыздарының қолына қалам алуына түрткі болды. Нәтижесінде, 1886 
жылы 211 қыз баласы хат таныған. Дәл осы жемісті жұмыстан кейін халық арасындағы кертартпа 
пікірлер басылғандай-ақ. Әр шаңырақтағы ата-ана қыз балаларын өздері қолынан жетектеп мектеп 
қабырғасына алып келетін үлкен прогресс орын алды. Лашық іспетті балшықтан тұрғызылған бір бөл-
мелі мектепте өзін «социалист», «шоқынған кәпір» деп қаралап, келген шәкірттің сөмкесіне көз салған 
молдасымақтардың қызмет атқармауына жағдай жасады. Еңбектерінде « Халық үшін қызмет ететін 
білімді адамдардың қатарын көбейту арқылы қазақ қоғамының мешеулігін жоюға болады, сондықтан 
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жастарды оқытып-тәрбиелеу ісінен артық еш нәрсе жоқ» деген түйінді қалдырған. Ол қазақ 
жеткіншектерді тәрбиелеуде орыс мектептерінің үлгісінде жүргізді. 

Ыбырай Алтынсарин білім алушылардың оқу құралдары, материалдық базаны да назардан 
тыс қалдырмаса керек. Ол шәкірттеріне Лев Николаевич Толстой, Константин Дмитриевич Ушинский, 
Николай Фёдорович Бунаковтың еңбектерін ұсынды. Осы тұлғалардың шығармаларын қазақ бала-
ларына дәріптеуде жалғандық, дүниеқоңыздық, екіжүзділіктің қорлығы сынға алып, еңбексүйгіштік, 
жомарттық, адалдық, қайырымдылық, ізеттілік сынды адамгершілік қасиеттерге басымдылық берді. 
Шәкірттерінің көптеген құнды деректерді өздігінен түсіне алуы үшін ол аударма ісін қолға алған еді. 
1876 жылдан бастап «Қазақ хрестоматиясын» жазуды қолға алып, оқулықты араға 3 жыл салып 
Орынбор қаласында баспадан жарыққа шығарды. Оқулықтың жинағына новелла, хикая, әңгімелер 
мен өлеңдер кірген. Сонымен қатар, хрестоматия қазақтың әдеби, көне үлгілерінен де кенде емес. 
Хрестоматияның бірінші бөлімі Ыбырайдың ағартушылық бағыттағы жазған туындыларынан құралған 
болса, екінші бөлімінде орыс ақын-жазушылардың аудармалары жарияланған. Жоғарыда атап өткен 
«Кел, балалар, оқылық» өлеңі де осы жинаққа кіріккен. Ақын өз кезеңінде бұл поэзиялық туындыға 
«Сөз басы» деген атау берген. Бұл туынды өзіндік актуалдылығын қазіргі таңда да жоғалтқан жоқ. 
Халқымыздың бетке ұстар, ел мақтаған, қоғамға еңбегі сіңген азаматтарының мағыналы, тәрбиелік 
мәні зор еңбектері қашан да қызметін жоғары деңгейде атқаруда. Бүгінде қолына «Әліппе», «Ана 
тілін» қолға алған өскелең ұрпақ міндетті түрде Ыбырай Алтынсариннің «Кел, балалар, оқылық » 
өлеңінің терең мағынасынан сыр шертпей қоймайды.  

Сиса көйлек үстіңде 
Тоқуменен табылған. 
Сауысқанның тамағы 
Шоқуменен табылған. 
Ыбырай Алтынсарин педагогикалық мұраларының негізгі идеясы – адамның өзара қарым-

қатынасы, келешек ұрпақты білім мен еңбекке шақыру болды емес пе?! Жазушының әңгімелеріне 
арқау болған тақырып – еңбек. Адам баласының тиянақты еңбек етуі білімі мен жауапкершілігіне 
байланысты болса, оның жақсы тұрмыс-тіршілікте өмір сүруі қаншалықты қажырлы еңбек етуімен 
тікелей сабақтасып жатыр.  

Алтынсариннің демократиялық-ағартушылық бағыты, оның педагогикалық көзқарасының үш 
бірдей саласынан көрініс тапты.Біріншіден, бүкіл өмір жолын мектеп ашуға, қазақ балаларын оқуға 
тартуға және соған оқу құралдарын жазып шығаруға арнады.Екіншіден, ұстаз тәлімгерлер даярлауға, 
оларға күнделікті ғылыми-әдістемелік басшылық жасауға көңіл бөлді.Үшіншіден, шығармаларында 
қазақ халқының ХІХ ғасырдағы қоғамдық өмірінде болған саяси әлеуметтік мәселелерді жан-жақты 
қамтып жазуға жұмсады [1].  

Ыбырай Алтынсарин – саналы ғұмырын туып-өскен халқын жаңа заманның ағымы,өркениетті 
елдерінің қатарына қосу жолына арнаған көрнекті тұлға. Ағартушының өрісі жоғары дарыны мен өске-
лең ұрпаққа үлгі боларлық өнегелі өмірі халқымыздың мәдениеті, өнер-білім, ғылымында тайға таңба 
басқандай өшпес ізін қалай қалдырған болса, дүниеге келгеніне 180 жыл толып отырған биыл да, 
келешекте де өзіндік құнын жоғалтпасы анық. Ұлы тұлғалардың орнын ойсыратып, өнегелі өсиеттерін 
жерге қалдырмау, үмітін ақтау жас ұрпақтың қолында. Тар жол, тайғақ кешу кезеңінде ғалымның ізін 
жалғаушылар да аз болған жоқ. ХХ ғасырда алғашқыда Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай 
Құнанбаев көтерген ағартушылық қозғалыстың туын Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек 
Аймауытов, Міржақып Дулатовтар жалғастырды. 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін шығарар болсам, адамзаттың қоғамдық ой-санасының 
прогресске ұшырауына ықпал еткен ұлы тұлғалардың бірі есебінде қоғам қайраткерінің есімі аталмай 
қоймайды. 48 жасында қыршынынан қиылған Ыбырайдың қазақ өлкесінде орыс үлгісінде білім беретін 
мектеп қабырғаларын қалыптастыруы, алфавиттің негізінде шәкірттеріне оқулықтарды жарыққа шыға-
руы сынды ерен еңбектері ұмытылмайды. «Мектептің жаны – мұғалім. Шежіре, заманхат, өмірбаян, 
мінездеме – бәрі де тарихтың жемі есебіндегі нәрселер» деп қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші ға-
лым, түркітанушы, публицист, педагог Ахмет Байтұрсынов айтпақшы, Ыбырайдың өзі дәріс жүргізіп 
жүріп, мектеп қызметкерлерінің сапалы қызмет етуіне көңіл бөлгендігі жөнінде тілге тиек етпесек бол-
мас. Әдебиет сыншысы, публицист Дмитрий Иванович Писарев «Мектепте оқу керек, ал мектептен 
шыққан соң, онан да көп оқу керек» демекші, білімді ұрпақ тәрбиелеу ұлт болып сақталып қалуымыз-
дың кепілі болмақ. Дәл осы мәселенің түп-төркінін сонау Ыбырайлар да ескерсе керек. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ БҮГІНГІ ТАҢДАҒЫ ӨМІРШЕҢДІГІ 
 

Макенова Г. К. – Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, №3 мектеп-лицейі, Тараз қаласы. 
 

Мақалада Ыбырай Алтынсаринның білім, тәрбие беру мәселесі жөніндегі педагогикалық ой-
пікірлері сараланып, ағартушы шығармашылығының ұлттық құндылық ретіндегі маңыздылығы 
туралы айтылды. 

Кілт сөздер: ұлы ағартушы, тәрбие, білім, ұстаз, мектеп, тіл, хрестоматия, талап, еңбек, 
мұра. 
 

Қазақ педагогикасының қалыптасуы мен дамуында көшбасшы болған Ыбырай Алтынсариннің 
ағарту ісінде атқарған қызметі мен адам тәрбиесі жөніндегі еңбектері еліміздің қазіргі білім беру жүйе-
сінде өзектілігін жоймай келе жатқан ұлттық ұлағаттың айқын көрінісі болып табылады. Ыбырай 
Алтынсарин қазақ халқының тағдырына ерекше мән берген ұлы ағартушы-педагог. Ыбырай Алтынса-
риннің демократиялық-ағартушылық бағыты, оның педагогикалық көзқарасының үш бірдей саласынан 
көрініс табады. Біріншіден, бүкіл өмір жолын мектеп ашуға, қазақ балаларын оқуға тартуға және соған 
оқу құралдарын жазып шығаруға арнады. Екіншіден, ұстаз тәлімгерлер даярлауға, оларға күнделікті 
ғылыми-әдістемелік басшылық жасауға көңіл бөлді. Үшіншіден, шығармаларында қазақ халқының ХIХ 
ғасырдағы қоғамдық өмірінде болған саяси-әлеуметтік мәселелерді жан-жақты қамтып жазуға жұмсады. 

Ы.Алтынсарин шығармашылығындағы ұлттық ұлағат оның тәлімдік мәні бар, тағылымы терең 
қазақ әдебиеті үлгілерін «Қазақ хрестоматиясына» таңдап енгізуінен басталады. Ағартушы өзінің бар-
лық педагогикалық теориясында жас жеткіншектердің ұлттық тәрбиесін қалыптастырып, жетілдіруде 
қазақ халқының ғасырлар бойы тәрбие саласында жиған бай тәжірибесін негізге алу қажет деген пікір-
ді ұстанды. Ыбырай қазақ балалары үшін ана тілде тұңғыш оқулық жазды. «Қазақ хрестоматиясы» де-
мократиялық бағыттағы педагогикалық ғылымның негізінде жазылған, орыстың ұлы педагогі К.Ушин-
ский мен белгілі педагог Паульсонның хрестоматиясының үлгісінде құрастырылған. 

Хрестоматияның бірінші бөлімінде балаларға таныс, олардың өмірлеріне жақын халықтық 
идеяларды тарататын әңгімелер мен жырларды алды. Бұлардың негізгі идеялары жастарды білімге, 
тазалыққа, адалдыққа, еңбекті сүюге, мейірбандылыққа, қарапайымдылыққа, достыққа баулу еді. 
Ыбырай хрестоматияға «Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш», «Талаптың пайдасы», «Асыл шөп», «Бақша 
ағаштары», «Бір уыс мақта», «Киіз үй мен ағаш үй», «Білгеннің пайдасы», «Қыпшақ Сейітқұл», «На-
дандық» және басқа да өзі жазған әңгімелері мен аудармалары енді. Ыбырай шығармашылығының 
шоқтығы – еңбек тақырыбы. Кейде өсиет, кейде үгіт түрінде жазылған шағын әңгімелерінде еңбектің 
адам өміріндегі қажеттілік екенін ашып көрсетеді. «Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш» әңгімесінде жа-
зушы тіршіліктің адам үшін ғана емес, тіпті жәндіктерге қымбат екенін ұғындырса, «Атымтай Жомарт» 
әңгімесінде Атымтайды еңбек адамының үлгісі ретінде сипаттайды. Ал «Әке мен бала»әңгімесінде 
ұстаздардың ұстазы балаларды жалқаулықтан жирендіріп, оларды жұмысты аз немесе көп деп 
бөлмей еңбектенуге шақырады. Бұл әңгіменің тәрбиелік мәні әсіресе қазіргі жаһандану заманында аса 
жоғары деп айтуға болады, себебі бүгінгі жастардың аз жұмысты қиынсынып, көп жұмысқа тап болып, 
азға қанағат етпей көптен құр қалып жүрген жағдайлары кездеседі. Ұстаз сонымен қатар жастардың 
оқып білім алуында ерік-күш және талаптың аса қажет екендігіне назар аударып, оларды ерінбей 
еңбек етуге, ізденуге шақырып, «Әр нәрсені жігермен істе, өзіңнен не нәрсеге қабілетің, ыңғайың бар, 
қолыңнан не келеді, соны жақсы біл, қай өнердің соңынан түссең, әрі өзіңе, әрі қоғамға пайда келтіре 
аласың, талаптан да таңдап ал. Кейде талаптың, жігердің жоқтығынан жап-жақсы өнердің жарыққа 
шықпай кетуі де мүмкін. Сондықтан өз талабыңмен өрге шық», – деген ақылын айтады. 

Бір Аллаға сыйынып, 
Кел, балалар, оқылық! 
Оқығанды көңілге,  
Ықыласпен тоқылық!, – деп басталатын өлеңінде ағартушы өмірдегі сарқылмайтын мол бай-

лық білім екендігіне назар аударады. Адамның білімге қолы жетуі үшін ерінбей оқу, қажымай еңбек ету 
керектігін түсіндірген бұл өлеңді ұстаз шығармашылығының төлқұжаты десек те болады. Ұрпағының 
білімді адам болып, халқының жаңа жолмен ілгерілеуіне жетекшілік жасап, мәдениет жағынан са-
лыстырғанда «тастан сарай салдырып, айшылық алыс жолдардан, көзіңді ашып-жұмғанша жылдам 
хабар алғызатын» елдердің қатарында болуды армандаған ағартушының сол дәуірде айтқан сөзі 
жаңа ғасырдың жаңалықтарымен үндесіп жатыр. 

Ал хрестоматияның екінші бөлімінде алған мысалдар балалардың ой-өрісін кеңейтуге, жара-
тылыс ғылымдарынан мәлімет беруге арналған. Ағартушы бұл бөлімде оқушының ойын аздан-көпке, 
аласадан-биікке, төменнен-жоғарыға қарай өрлетеді. Мысалы, жастарды әуелі өздерінің туған жері-
мен таныстырған, сонан соң дүниежүзілік жағдайлар баяндалған. Ыбырай мектептерде оқылатын оқу-
лықтарға үлкен мән берген. Ол өз мектептерінде Бунаковтың «Әліппесін», «Мектепте және үйде оқы-
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латын кітап» деген оқулығын, Крыловтың мысалдарын, Ушинскийдің «Детскии мир» оқулығын пайда-
ланды. Ол ашқан мектептерде орыс тарихы, жалпы тарих, физика, арифметика, зоология, ботаника, 
қазақ тілі, қазақ тілінің грамматикасы оқытылды. Ыбырай мектептерінің оқу программасы бастауыш 
мектептерінің көлемінен асыңқырап кеткен. Бірақ ағартушы бұны біле тұра қолданған сияқты, себебі 
ол кезде қазақ жерінде жоғары оқу орындары жоқ еді. Сондықтан да Ыбырай өз мектебінің программа-
сын көтеріп, қазақ жастарына әр түрлі ғылым саласынан мәлімет беруді мақсат еткен. Бұл жөнінен 
патша үкіметі тарапынан ескертулер көп болған. Бірақ ағартушы оған құлақ аспаған, мектептің про-
граммасына еш өзгерткен жоқ. Ол өзінің қысқа ғұмырында «... құдай маған көмек етсе және дәрменім 
жетсе, мен азды-көпті қазақ халқына ғана пайдалы бола аламын» дей отырып, туған халқының жар-
қын болашағы үшін сөзімен де, ісімен де барын сала ұланғайыр іс тындырған тұлға. 

Ағартушы «Шараит ул-ислам» шығармасында «Әй, жарандар, дүниеде мәңгі ешкім тұрмайды. 
Аз уақыт дүниеде қонақ есебінде тұрып, жаман пиғылды, жаман қылықты, жаман құлықты болып 
ахиретіңізге не жанға, не денеге пайдасы жоқ нәжіс ұстап қайтпаңыз. Дүниеде таза мінезіңізбен 
хайырлы істер істеп, ахиретке қайтсаңыз, сол өзіңізге жинап қайтқан жақсылықтарыңыз ақиретке бірге 
барар дәулетіңіз. Тікен еккен жерден бидай орып алып, ұн ішермін деп үміт ету мүлде ақымақтық 
болса керек. Әркім не ексе соны орып алса керек» деп, адамгершілік тәрбиесіне баса көңіл бөлді. Бұл 
мәселе бүгінгі күннің де мектептерінің алдында тұрған мақсат. «Мектеп – қазақтарға білім берудің 
басты құралы. Біздің барлық үмітіміз, қазақ халқының келешегі осында, тек осы мектепте ғана», – деді 
ағартушы. Яғни баланы білім алуға қызықтыру арқылы білімге деген уәжін арттыру арқылы оқушыны 
құзіретті тұлғаға айналдыру. Ал мектептегі білім нәрін себуші басты тұлға – ұстаз. Ұлы ағартушы: «Дү-
ниедегі ең қымбатты адам – халық мұғалімі, оқытушы мектептің шешуші күші» деп жазды.Ол қазақ 
жастарын оқытып-тәрбиелеу ісіне ең басты мәселе деп қарады. «Халық үшін қызмет ететін білімді 
адамдардың қатарын көбейту арқылы қазақ қоғамының мешеулігін жоюға болады, сондықтан 
жастарды оқытып тәрбиелеу ісінен артық еш нәрсе жоқ», – деп ой түйді.Оның еңбегінің арқасында бі-
лім беру саласы қазақ даласында кең орын алды. Атап айтқанда, облыстың барлық уездік қалаларын-
да училищелер ашу қолға алынды.Оларды мұғалімдермен және оқушылармен қамтамасыз етті.Ол 
мектептердің жабдықталуына,олардың жанында шағын кітапханалар ұйымдастыруға ерекше күш 
салды. Қазақстанда қыз балаларға білім берудің басталуы да Ыбырай Алтынсариннің есімімен байла-
нысты. Ұлы ұстаз мектепті халық ағарту ісінің ең маңызды буыны деп санады. 

Ағартушының гумманистік идеялары мен оларды жүзеге асырудағы атқарған ұлаңғайыр істері 
бүгінгі ұлттық білім беру жүйесінің негізі болып табылады. Ыбырай Алтынсаринің өзгелерден дара-
лана биіктеп асқақтай түскен тұлғалық қасиеттерінің арқасында жұрт қалауына бөленген ақындық, жа-
зушылық, ағартушылық, педагогтік аудармашылық еңбектерін айтпағанның өзінде, баспасөз ұйым-
дастыру, кітапхана ашу, қыздарға білім беру, теория мен практиканы ұштастыру, тіл тазалығын сақ-
тау, ұлттық терминологияны қалыптастыру, тұлғаны әлеуметтендіру және рухани дамыту, оқу мен 
тәрбие үрдісін үйлестіру мәселелері бойынша толғақты ой-пікірлерінің бүгінгі күнге дейін өз құнды-
лығын жоймаған өміршеңдігіне таң қаласың. Оның жарқын бейнесі мен іс-әрекетінен қазақ халқының 
мәдени-экономикалық дамуын, қазақтың ұлт болып бірігуін, жаппай сауатты, оқыған ел болуын 
көксеген біртуар жан екенін көреміз. Ұлы ағартушының бұл арманы тәуелсіз қазақ жерінде толығымен 
іске асып, салтанат құрып отыр. 
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«Ұлт ұстазы» атанған Ыбырай Алтынсариннің қазақ әдебиеті тарихында алатын орны ерекше. 
Өмірінің соңына дейін «қайтсем еліме пайдамды тигіземін?», «елімнің болашағының жарқын болуы 
үшін не істей аламын?» деген сауалдарға тынбастан жауап іздеген ағартушы, жазушы, ақын қазақ 
даласында бірінші болып мектеп ашып, білім шырағын жағу, ана тілінде оқыту секілді қазақ халқының 
өмірінде бұрын-соңды болмаған мәселелермен бетпе-бет келді.  

1884 жылы Н.И. Ильминскийге: «Ал енді құдай басыма не салса да, мен күшімнің жеткенінше 
туған еліме пайдалы адам болайын деген негізгі ойымнан, талабымнан еш уақытта да қайтпаймын», – 
деп жазған хатындағы пікірінен өмірінің соңына дейін қайтпаған еді. Балаларды оқытуға бар өмірін 
арнаған, «қойға шапқан аш қасқырдай» өте қызу кіріскен Ыбырай Алтынсариннің көтерген мәселелері 
бүгінгі күнде де маңыздылығын жойған емес. 

«Адамгершілікке тәрбиелеу құралы – еңбек пен ата-ана үлгісі», – деп Ыбырай Алтынсариннің 
өзі жазып қалдырғандай, балаларға тек білім беріп қана қоймай, ең бірінші саналы тәрбие берілу 
керектігі баса айтылады. Бұл жолдағы ең басты құралды еңбек деп біледі. Ұлт ағартушысының қайбір 
шығармасын алып қарасаңыз да барлығының түп негізі еңбекке келіп тіреледі. Еңбектенген адам ғана 
білім де алады, өмірде өз орнын да табады және оның бойынан барлық адамгершілік қасиеттер 
табылады деп көрсетеді. 

«Қазақ хрестоматиясының» беташары атанған «Кел, бабалар, оқылық!» өлеңіндегі: 
...Сиса көйлек үстіңде 
Тоқуменен табылған... 
Сауысқанның тамағы 
Шоқуменен табылған 
Өнер, білім – бәрі де 
Оқуменен табылған, – деген жолдардан әдемі киінудің, тамақтың тоқтығы, өнерлі, білімді, елге 

пайдалы болудың еңбекке тікелей қатыстығын айтады. Балаға тек білім беріп қана қойсақ, одан 
болашақта елінің қамын ойлап, қабырғасы қайысатын адам шықпайды, керісінше, мансап қуатындар 
мен жеке бастарының пайдасын ойлайтындар тәрбиеленіп шығады деген ойды айтады. Мысалы 1861 
жылы Н.Ильминскийге жазған хатында осы ойын: «...Сондықтан орысша екі-үш сөзді ғана біліп алып, 
мектепке оқудан жөнді білім алмай, дұрыс түсінік алмай, олар адам болғансын, қазақ арасына барады 
да өздерін көп білетін адам етіп, әсіресе закүншік етіп көрсетеді. Бұған қазақтар сене қалады. Сөйтіп, 
олар өздерінің азғантай білімін жауыздыққа жұмсайды, қазақтардың өздерін аяусыз жәбірлейтін 
болып шығады [1.143], – деп нақтылай түседі. Демек, саналы тәрбиесіз берілген білімнің салдары 
осындай болатынын айта келіп, еңбекті тәрбие құралының ең бастысы ретінде алады. Баланың қарны 
тоқ, көйлегі көк болмайынша оны ғылымға, оқу-білімге, өнерге күштеп әкелуге болмайтындығы шын-
дық. Қарны аш бала рухани жан дүниесін байытудың жолын емес, қарнының тоқ болуын ойлайтыны 
заңдылық. Ал мұндай жағдайда адамгершілік қасиеттерді бойына тоғыстырған, алған білімін ел 
пайдасына жарататын, адал еңбекпен мал табатын жанды кездестіру қиын-ақ. 

Қазақ халқының білім саласын, әл-ауқаты мен тұрмыс-тіршілігін барынша жақсарту жолында 
аянбай тер төккен Ыбырай Алтынсарин қазақ халқын еңбектенуге шақыруда, еңбектің мәнін ұғынды-
руда өзінің шығармалары арқылы ықпал етті. Әрбір жас оқырманға шағын әңгімелері арқылы ой 
тастады, еңбекпен тапқан нанның тәтті де жұғымды болатынын насихаттады. 

Тұрмысты жақсартуды ұрлық жасаудан, біреуге жағымпазданып, өзгенің малына көз тігуден 
немесе өтірік айтудан емес, адал еңбектену арқылы болатынын өлеңдері мен әңгімелерінде ашық 
жазады: 

Араз бол, кедей болсаң ұрлықпенен, 
Кете бар кессе басың шындықпенен! 
Қорек тап бейнеттен де, тәңірің жәрдем, 
Телмірме бір адамға мұңдықпенен, -[1.21] 
Ы.Алтынсариннің жас жеткіншектерді адал еңбекке тәрбиелейтін, белгілі бір кәсіпке, өнерге 

баули отырып, адам бойындағы адалдық, достық, мейірімділік секілді асыл қасиеттерді ардақтауға 
үйрететін шығармаларының қатарына «Бай баласы мен жарлы баласы», «Қыпшақ Сейітқұл», «Атым-
тай Жомарт», «Сәтемір хан» әңгімелерін жатқызуға болады. Мәселен, кішкентай ғана құмырсқаның 
еңбектенгенінен сабақ алған Сәтемір оқу оқып, еңбектеніп, нәтижесінде әлемге танымал данышпан 
болғанын мысал ретінде келтіреді. Әңгімедегі: «Құдайтағаланың жаратқан жан-жануарының ең кішкен-
тайы осы құмырсқа екеш құмырсқа да тынбай, жұмыс жасап жүр. Өзі ақсақ, бір тырмысып, екі 
тырмысып, жығылып, сонда да қоймай, ақырында мұратына жетті. Тамның басына шықты, мұны көріп 
отырып менің де талап іздемей, жұмыссыз ойнап жүргенім ақылсыздық екен», деп құмырсқаның 
еңбегін суреттеген жолдарынан шығарманың айтар ойын, түйінін, балаға салар ойын анық аңғаруға 
болады. Осы бір әрекет шығарманың басты кейіпкеріне не істеп жүрмін? Енді не істеймін? қалай 
істесем болады? деген сұрақтарға жауап іздетіп, алдымен еңбекке араласуға, одан кейін білім алуға 
түрткі болды. Ал «Жомарт» әңгімесі арқылы еңбектің мәнін түсіндіре келіп, еңбек етудің төрт артық-
шылығын айтады. «...Әуелгісі: әдемі ат, асыл киім, асқан дәулетті өне бойы әдет етсең, көңілге жел 
кіргізеді, сол желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жиреніп, көз салмай, кем-
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кетікке жәрдем беруді ұмытармын» – деген сөзді кейіпкер аузына салу арқылы ең бірінші, еңбек еткен 
адамның бойында мейірімділік, өзгелерге қол ұшын созу, өзгелерді тұрмыстық жағдайына қарамастан 
өзімен тең дәрежеде көру қасиеті қалыптасатынын ұғындыра түседі. Адамдарды мал-мүлкіне, дәулеті 
мен тұрмыс-тіршілігіне қарай бөлуге болмайтынын, олай бөлген жағдайда нәтижесі адамгершілік 
қасиеттен жұрдай пендеге айналатынын, дәулеттің де тұрақты еместігін, күндердің күнінде өзі төмен 
санаған адамның күйіне түсіп қалмауға ешкімнің кепіл бола алмайтынын аңғаруға болады.  

«Екіншісі: бар бола тұрып мен жұмыс қылсам, мұным кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер әбі-
рет алсын деймін» – деген кейіпкердің сөзі арқылы қолында дәулеті бар адамның да еңбектену керек-
тігі және сонысымен басқаларға үлгі бола алғаны жөн екенін айтады. Ал үшіншіден, қашанда еңбекпен 
тапқан нанның тәтті болатынын: «күн сайын өз бейнетіммен тапқан бір-екі пұлға нан сатып алып ж-
есем, бойыма сол тамақ болып тарайды, еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сіңімділігі болады екен», 
– деген сөзі арқылы оқырманның есіне маңдай термен табылған нанның жұғымды болатынын тағы бір 
салып өтеді. «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» деген А.Құнанбайұлының сөзінің өмір-
шеңдігін дәлелдей түседі. Басты кейіпкердің: «Төртіншісі: құдайтағаламның берген дәулетін өзімсініп, 
тиісті орындарына жаратпай, көбісін өзім ішіп-жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын 
деп қорқамын» – деген сөзінен малды пайдалы орындарға жарату керектігін меңзей түседі? Пайдалы, 
тиісті орындар дегеніміз не? Біздің ойымызша, малды өнер үйренуге, білімге, оқуға жарату керек. Егер 
жұмсалған малдың арқасында бала білімді, өнерлі болып шықса, онда адал еңбектің қадірін түсінеді. 
Оның бойында мейірімділік, қанағатшылдық, қамқорлық деген қасиеттер көрініс табады. Міне, осы 
кезде ғана малды пайдалы іске жарады, яғни босқа жоғалмады деп ауыз толтырып айтуға болады. 
Ы.Алтынсарин: 

«Мал дәулеттің байлығы – 
Бір жұтасаң жоқ болар, 
Оқымыстының байлығы – 
Күннен-күнге көп болар, 
Еш жұтамақ жоқ болар», – деп малды орнымен жұмсаудың, яғни оқу-білімге жұмсалған мал-

дың пайдаға асатынын, еш жұтамайтынын айтады.  
Ы.Алтынсариннің жас жеткіншектерді, жалпы оқырмандарын еңбекке шақыратын келесі бір 

шығармасы – «Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш» әңгімесі. Атасы он жасар баласына ең кішкентай жән-
діктердің де өмір, тіршілік үшін тыным таппай еңбек етіп жүргендерін көрсете келіп, оларды балаларға 
үлгі етеді: «Жұмыссыз жүрген бір жан жоқ. Сені де құдай тағала босқа жүруге жаратпаған, жұмыс 
жасауға әдеттену керек [2.56], – деген атасы баласын кішкентайынан еңбекке баули түседі. Өмірдің 
мәні еңбекте екенін кішкентай жәндіктердің іс-әрекеттері арқылы дәлелдей түседі, жай ғана сөзбен 
емес, олардың әрекеттерін мысалға ала отырып, нақтылай түседі.  

Ал «Қыпшақ Сейітқұл» әңгімесінде егін шаруашылығымен айналысудың қыр-сырымен, егіннен 
түскен өнім арқылы мал табу мен сауда жасау жайынан хабар беріп, еңбектенген адамның мұратқа 
жететінін, нәсіпсіз қалмайтынын суреттейді. Отыз үйлі тобырды артына ертіп егін шаруашылығын 
бастаған Сейітқұл адал еңбегінің арқасында дәулеті артып, малы да, артынан ерген халқы да көбейіп, 
жұрт ағасы атанады. Торғай өңірінің Қабырға өзенінің бойын мекен еткен Сейітқұл Бұхара, Қоқан 
елімен байланыс орнатып, сауданы дамытуын маңдай термен келген еңбектің нәтижесі деп таныған 
дұрыс-ақ. «...Сейітқұл енді Бұхара, Қоқанға мал айдатып, ол кенттерден қазақ қолды әр түрлі товар 
алдырып, жылда егін піскен уақытта манағы қорғанда жәрмеңке реуішті базар болды. Көшпелі халық 
белгілі уақытта малын, жүн-жабағысын, тері-терсегін айырбас етіп, осы қалыпша бір жағы егін, бір 
жағы саудамен Сейітқұлдың жұрты жұрттан асқан бай болыпты», – деп еңбектің арқасында артқан 
дәулетті суреттесе, әңгіменің соңында:«...Жарлы болып, бөтен кәсібі жоқ кісілер Торғай жағында 
дереу егіншіге айналады, ерінбей азаптанса, бірнеше жылда түзеліп, халық қатарына қосылады», – 
деп ерінбестен еңбектенуге шақырады. Ал ұрлықпен мал тауып, күн көремін дегендердің өмірінің 
қысқа болатынын, яғни ұрлықтың түбі қорлық екенін жазушы: «Манағы Сейітқұлдың ағасы аттаныс-
түсіспенен жұрттың малын ұрлап бай боламын деп жүргенде, Қоңырат жағында қолға түсіп, кім екені 
де белгісіз, біреу өлтіріп кетіпті. Қалған мал-жанын ұрының малы деп Түркістан әкімдері талап алып, 
жамағаттарын Сейітқұл көп жылдар іздетіп, таптырып, қасына алыпты-мыс», – Сейітқұлдың ағасының 
өмірінен мысал келтіре отырып суреттейді. Жазушы осы әңгімесі арқылы адал еңбекті, егін шаруашы-
лығын, сауда шаруашылығын барынша насихаттайды. 

Еңбекті сүю және қадірлеу – Ыбырай Алтынсарин әңгімелерінің негізгі тақырыбы. Оны жазушы 
шағын әңгімелерінде үгіт, өсиет түрінде берсе, кей шығармаларында халықтың қоғамдық санасын тәр-
биелейтін реалистік суреттер арқылы бейнелейді. Ақын шығармаларында адал еңбектің ғана қоғамды 
алға бастыратынына баса назар аударады. Ұлт ағартушысының шығармалары «елді ел, адамды адам 
ететін еңбек» деген тұжырымға негізделеді. Өмірдің барлық мәні де, байлығы да еңбек деген қоры-
тындыға келуге болады. Демек, жақсы өмір сүргің келсе, еңбектену қажет. Ізденіп, білім алу керек. 
Білім алу, оқу жолында мал аямау керек. Алған білімнің арқасында адал еңбектену қажет. Себебі 
әрқашан адал еңбекпен тапқан мал да, дәулет те тұрақты болмақ. Сонымен бірге адал еңбектенген 
адамның бойында мейірімділік, қамқорлық, адалдық, жауапкершілік секілді адамгершілік қасиеттердің 
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қалыптасатыны сөзсіз. Жастайынан еңбекке баулыған бала өмірде ақ пен қараны, жақсылық пен жа-
мандықты еш қиындықсыз ажыратып, ерінбей еңбек етсе, қарынның тіленбей тоятынын түсінетін 
болады. Себебі қарны тоқ, жағдайы жасалған бала ғана одан ары оқу оқып, білім іздейді, ғылым 
жолына түседі. Соның арқасында өзіне де, еліне де пайдасын тигізеді. Ел экономикасын жақсартуға 
үлесін қосады, елінің жарқын болашағы үшін адал қызмет ететін болады. Қазіргі ой еңбегінің дамыған 
заманында тың идеялар мен бастамалардың құраушысы болып табылады. Белгілі бір кәсіптің көзін 
табуды жастайынан игереді. Мектепті бітіргеннен кейін кім боламын? жоғары оқу орнын бітіргеннен 
кейін неден бастаймын? қалай бастаймын? кімнен сұраймын? деген сұрақтардың жауабын іздеп бас 
қатырмайтын болады. Сондықтан да мектеп қабырғасынан әрбір балаға біліммен бірге еңбек тәрбие-
сін дұрыс беріп, тура жолды көрсету керек. 
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В статье показана значимость современных педагогических технологий в развитии худо-
жественных способностей, активизация умственной и практической деятельности учащихся. 
Рассмотрены преимущества и формы применения компьютерных технологий на уроках художе-
ственного труда. 
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инновационные технологии, мультимедиа, проектные методы. 
 

В психолого-педагогической литературе всё больше внимания уделяется поискам методов и 
приёмов обучения, которые способствуют более успешному развитию художественных способностей, 
обеспечивают активизацию умственной и практической деятельности субъектов образовательного 
процесса. Развивать творческую активность необходимо с детского возраста, со школьной скамьи. В 
этом большую помощь оказывают художественный труд, музыка – предметы, которые помогают раз-
вивать творческие способности ребёнка, его творческую индивидуальность. 

Одной из основных задач современной педагогики является поиск эффективных средств и 
путей повышения качества образования и воспитания учащихся. В практику образовательных учреж-
дений активно внедряются различные инновационные процессы, позволяющие получать позитивные 
результаты в области творческого развития детей и молодежи. На сегодняшний день, очевидно, то, 
что новое качество образования невозможно получить, решая педагогические проблемы устаревши-
ми методами. Требуются другие стратегии, созвучные нашему времени, новые инновационные тех-
нологии. Использование в учебном процессе компьютерных средств и информационных технологий 
объясняется новыми условиями жизни: большими объемами информации, коммуникабельностью, 
научно-техническим развитием общества. Целью инновационных технологий является формирование 
активной, творческой личности будущего специалиста, способного самостоятельно строить и коррек-
тировать свою учебно-познавательную деятельность. Современный процесс разработки и освоения 
инноваций предусматривает поэтапную деятельность педагогов-новаторов. 

«Педагогическая инновация – намеренное качественное или количественное изменение педа-
гогической практики и повышение качества образовательного процесса» 

Что такое инновация в образовании? Под инновациями мы понимаем внедрение в учебный 
процесс новых современных методик, разработок, программ: здоровье сберегающие, информа-

https://kk.wikibooks.org/wiki/%25
https://kk.wikipedia.org/wiki/%25%20B
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ционные, личностно-ориентированные и многие другие, которые позволяют повысить качество знаний 
учащихся. 

Действительно, современное обучение уже трудно представить без технологии мультимедиа 
(англ. multimedia – многокомпонентная среда), которая позволяет использовать текст, графику, видео 
и мультипликацию в режиме диалога и тем самым расширяет области применения компьютера в 
учебном процессе. Изобразительный ряд, включая образное мышление, помогает обучаемому 
целостно воспринимать предлагаемый материал. Появляется возможность совмещать теоретический 
и демонстрационный материалы. Тестовые задания уже не ограничиваются словесной формулиров-
кой, но и могут представлять собой целый видеосюжет [5, С. 42-44]. 

Использование ИКТ в образовании является одним из значимых направлений развития 
информационного общества. Учащиеся должны уметь самостоятельно находить информацию, анали-
зировать, обобщать и передавать её другим, осваивать новые технологии.  

ИКТ позволяет организовать новые формы, методы обучения и воспитания. Перспективы 
использования информационных технологий на уроках очень разнообразны и безграничны. 

Информационные технологии позволяют по-новому использовать на уроках художественного 
труда текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию. Известно, что у учащихся, активно ра-
ботающих с компьютером, формируется более высокий уровень самообразовательных навыков, уме-
ний ориентироваться в бурном потоке информации, умение выделять главное, обобщать, делать 
выводы[2]. 

Интересные и занимательные формы работы с использованием компьютерных технологий 
легко воспринимаются детьми, учащиеся вовлекаются в серьезную творческую работу, в которой 
развивается личность учащегося. Эстетическое оформление в целом создает позитивную психоло-
гическую атмосферу. Постепенно у школьников вырабатывается определенная культура поведения, 
формируется его мировоззрение. Принципы информационного взаимодействия позволяют перейти от 
традиционного планирования урока к его конструированию. Урок становится более результативным, 
так как в его основу положено следующее: 

Тезаурус – система понятий, обеспечивающих одинаковое смысловое толкование терминов 
учителя и учащихся; 

Фасцинация – привлекательность демонстрируемого материала, повышающих интерес к 
изучаемой теме; 

Майевтика – принцип сотворчества учителя и учащихся для получения глубоких знаний, для 
эффективного формирования восприятия произведений искусства и выхода на более качественный 
творческий уровень понимания и применения полученной информации. 

Проведение урока с мультимедиа выступлением (сопровождение рассказа учителя; демонст-
рации репродукций произведений искусства при объяснении нового материала; заранее подготов-
ленное выступление – доклад ученика по определенной теме) 

Подготовка к выступлению, выполнение домашнего задания – поиск информации, работа над 
текстом, написание мультимедиа сочинения. Для этой цели можно использовать компьютер в рабо-
чей зоне класса, в компьютерном классе, в библиотеке школы, домашний компьютер. 

Самостоятельная работа учащегося и работа в малых группах на компьютере в рабочей зоне 
класса. Такая форма организации работы позволяет в большей степени осуществлять индивидуаль-
ный подход к обучению. 

Межпредметные связи – важнейший фактор оптимизации процесса обучения, повышения его 
результативности, устранения перегрузки учителей и учащихся. Особое значение имеют межпред-
метные связи для эффективного формирования восприятия произведений изобразительного искусст-
ва. Целесообразно на уроках применять разнообразные явления изобразительного искусства (живо-
пись, скульптуру, графику, и др.) и их взаимодействие с художественными образами других искусств – 
литературы (прозы и поэзии), музыки, а так же инновационные технологии. То есть особое внимание 
следует уделять интегрированным урокам, которые должны обеспечить наиболее полное и 
целостное восприятие произведений изобразительного искусства. Реализации взаимосвязи лите-
ратуры, поэзии, музыки и художественного творчества, инновационных технологий, служит рацио-
нальная организация активной деятельности учащихся на уроке. Взаимосвязанное обучение возбуж-
дает интерес к искусству и к обучению. Глубокий интерес формируется под воздействием, как содер-
жания материала, так и приемов, которые заставляют учащихся думать, совершать поиск, воспри-
нимать искусство. 

Новое поколение школьников активно вовлекается в сферу мультимедиа-технологий. У 
школьника эффективнее формируется восприятие произведений искусства, развиваются исследова-
тельские умения, опыт творческой деятельности, мотивация, самостоятельность, формируется 
отношение к компьютеру как к средству познания, открытия нового. «Уроки изобразительного искусст-
ва не могут быть скучными, неинтересными для детей, а применение компьютерной техники еще 
больше развивает познавательный интерес детей к этому уроку, способствует наиболее полному 
восприятию искусства» [1, С. 13-14]. 
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Уроки художественного труда должны быть яркими, эмоциональными, с привлечением на-
глядного материала, с использованием аудио и видеозаписей. Всё это может обеспечить компьютер-
ная техника с её мультимедийными возможностями. 

Использование мультимедиа на уроке сначала воспринимается учащимися на уровне игры, 
затем они вовлекаются в серьёзную творческую работу, в процессе которой развиваются творческие 
способности учащегося. 

В современных школах применяются многочисленные инновационные технологии: игровые 
технологии, проектные методы, сотрудничество учителя и учащихся на уроках художественного тру-
да, индивидуальное, дифференцированное обучение и другие. Применение этих инноваций без 
использования новых компьютерных технологий. Компьютерные технологии – это процесс подготовки 
и передачи информации субъектам образовательного процесса с помощью интерактивного обо-
рудования. 

По мнению И.В. Николаюк, информационно-коммуникационные технологии «открывают прин-
ципиально новые возможности в области образования, в учебной деятельности и творчестве 
учащихся. При использовании информационных и коммуникационных технологий на занятиях худо-
жественного труда повышается мотивация учения и стимулируется познавательный интерес 
учащихся, возрастает эффективность самостоятельной работы» [4, с. 117-124]. 

Для развития творческих способностей на уроках художественного труда целесообразно 
внедрение информационно-коммуникационных технологий. Каждый урок художественного труда пост-
роен на зрительном ряде и использование компьютерных возможностей и интерактивного оборудо-
вания позволяет детям погрузиться в мир искусства; предоставляет возможность побыть в роли 
художника, не требуя наличия материалов, которые порой детям недоступны. При этом не нужно за-
бывать, что компьютер не заменяет «живого» общения учителя и учащегося. В результате иссле-
дования были определены формы применения компьютерных технологий на уроках художественного 
труда: 

 использование медиа-ресурсов как источника информации; 
 компьютерная поддержка деятельности учителя на разных этапах урока; 
 организация проектной деятельности учащихся. 
Применение компьютерных технологий может осуществляться не только учителем при под-

готовке и во время урока, но и самими учащимися в процессе своей работы. Преимущества исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий в преподавании художественного труда: 

 наглядное сопровождение (показ видеофрагментов, фотографий, презентаций); 
 показ репродукций картин художников; 
 демонстрация графического материала (таблицы, схемы); 
 «посещение» крупнейших музеев мира; 
 прослушивание аудиозаписей; 
 активизация учебного процесса. 
Урок становится более результативным, так как в его основу положено следующее: 
- Привлекательность учебного материала с использованием приемов педагогической техники, 

повышающих интерес к изучаемой теме; 
- Принцип сотворчества учителя и учащихся для получения глубоких знаний, и применение 

полученной информации; 
- Проведение урока с мультимедиа выступлением; 
- Выполнение домашнего задания и самостоятельная работа учащихся. 
Новое поколение учащихся с интересом вовлекаются в сферу мультимедиа-технологий. 

Эффективнее развивается исследовательская работа, творческая деятельность, мотивация, само-
стоятельность, поиск материала, открытия нового. 

В зависимости от типологии урока используются различные фильмы – презентации, слайд-
фильмы или тестовые задания. 

Фильм-презентация – может использоваться на уроках лекциях, беседах об искусстве, верни-
саже. Демонстрация фильма сопровождается лекцией или комментариями учителя. При этом предпо-
лагается активное общение, имеется возможность задавать вопросы, делать пояснения, коллективно 
рассматривать и обсуждать произведения искусств. 

Мультимедийная презентация – один из эффективных методов организации обучения на уро-
ках, мощное педагогическое средство, выходящее за рамки традиционной классно-урочной системы. 
Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока является усиление наглядности [6]. 

Напомним известную фразу К.Д. Ушинского: 
«Детская природа ясно требует наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти не известным 

ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких 
слов – и ребенок усвоит их на лету. Вы объясняете ребенку очень простую мысль, и он вас не 
понимает; вы объясняете тому же ребенку сложную картину, и он вас понимает быстро… Если вы 
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входите в класс, от которого трудно добиться слова (а таких классов у нас не искать стать), начните 
показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…» [7] 

На уроках художественного труда с детьми среднего возраста используется технология 
проектного обучения, когда ребёнок может почувствовать себя настоящим исследователем. Проект-
ная технология учит оперировать добытыми фактами, доходить до сути проблемы, отстаивать свои 
идеи, формирует такие личностные качества учащихся, как ответственность, умение анализировать 
результаты деятельности, умение планировать свою работу. А демонстрация проекта, как результат 
своего труда, повышает самооценку учащихся. 

Таким образом, метод проектов активизирует самостоятельную работу школьников с источ-
никами информации, обеспечивает поисковую работу, в том числе с помощью современных интер-
нет-технологий, умение открыто защищать свои проекты, что в целом способствует компетентност-
ному подходу к обучению.  

Важное место в содержании образования занимает организация и проектно-исследова-
тельской деятельности учащихся. 

Новые информационные технологии дают возможность на новом уровне проводить не только 
уроки, но и внеклассную работу. В современном стремительно меняющемся мире у детей необхо-
димо развивать исследовательские качества. Это важно, т.к. самые прочные, ценные знания 
добываются самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. 

С детьми младшего школьного возраста активно используется технология игрового обучения. 
Поскольку игровая деятельность детей младшего школьного возраста позволяет педагогу включить 
ребёнка в учебно-познавательную деятельность. 

Таким образом, применение учителем в педагогической практике вышеизложенных техноло-
гий позволяет выявлять и развивать у учащихся художественные способности и умения по выполне-
нию творческих заданий, тем самым воспитывая творческое отношение к любой деятельности. Таким 
образом, если обучающийся получает удовольствие от уроков , то это залог того, что и в дальнейшем 
рисование станет его любимым занятием, поможет ему почувствовать вкус творчества и научит 
управлять своими эмоциями, разовьет изображение и фантазию. А значит, он будет успешным и 
счастливым человеком. 
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ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ КӘСІБИ ӨЗІН-ӨЗІ АНЫҚТАУЫН ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
 

Мухамеджанова Д. С. – Торайғыров университеті, «Педагогика және психология» маман-
дығының 2 курс магистранты, Павлодар қ. 

Сапабеков Д. К. – философия докторы (PhD), Торайғыров университетінің қауымдасты-
рылған профессоры, Павлодар қ. 
 

Мақалада жасөспірімдердің кәсіби өзін-өзі анықтауын дамытуға арналған бағдарламаның 
мазмұны берілген. Жасөспірімдерді кәсіби өзін-өзі анықтау жөніндегі қызмет жүйелі сипатта болуы 
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үшін нысаналы топ қарастырылған. Бағдарламаны іске асыру аспектілері, принциптері қарасты-
рылған. 

Кілтті сөздер: жасөспірім, кәсіби өзін-өзі анықтау, бағдарлама, принциптер. 
 

Тәжірибелік-іздестіру жұмыстары жасөспірімдердің кәсіби өзін-өзі анықтау процесі әртүрлі 
қарқынмен жүретінін көрсетті, бұл жасөспірімдердің жеке ерекшеліктеріне де, осы процесті педагоги-
калық реттеуге де байланысты. Білім беру ұйымындағы жасөспірімдердің кәсіби өзін-өзі анықтау 
мәселесін теориялық талдау бізге жасөспірімдердің кәсіби өзін-өзі анықтау әрекеті құрылуы керек 
негізгі формалар мен бағыттарды анықтауға мүмкіндік берді. Алайда, жасөспірімдердің кәсіби өзін-өзі 
анықтау бойынша мақсатты жұмыс жүргізілмейді, жұмыстың мүмкін нысандары мен бағыттарының аз 
ғана бөлігі пайдаланылады, ал жасөспірімдер кәсіби өзін-өзі анықтаудың жалпы деңгейіне ие. Осы 
проблемалардың барлығы білім беру ұйымының оқу-тәрбие процесіне енгізілуі мүмкін және үлкен 
жасөспірімдердің кәсіби өзін-өзі анықтауына ықпал ететін бағдарламаны әзірлеуге себеп болды. 

Жасөспірімдерді кәсіби өзін-өзі анықтау жөніндегі қызмет жүйелі сипатта болуы тиіс, бұл оған 
таралатын нысаналы топты негіздейді: 

1. Оқушылар (жасөспірімдер). 
2. Ата-аналары. 
3. Білім беру ұйымының мұғалімдері [1]. 
Бағдарламаның мақсаты: жасөспірімдерді өздерінің бейімділіктерін, қабілеттерін ескере 

отырып, мамандықты саналы түрде таңдауға дайындау. 
Мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу қажет: 
1) Бағдарлама шеңберіндегі қызметке жасөспірімдерді ғана емес, педагогтер мен ата-

аналарды да белсенді тарту; 
2) Жасөспірімдерге және кәсіптер әлеміне ақпарат беру; 
3) Жасөспірімдердің болашақ мамандығына қатысты өз қабілеттеріне сенімділігін 

қалыптастыру. 
Қатысушылар: 
1) сынып жетекшілері; 
2) психолог; 
3) директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары; 
4) жасөспірімдер; 
5) пән мұғалімдері; 
6) кітапханашы; 
7) ата-аналар. 
Осы бағдарламаның негізін құрайтын негізгі принциптерді бөліп көрсету керек: 
Біріншіден, бұл гуманистік принцип. Бұл принцип жасөспірімдердің кәсіби өзін-өзі анықтау 

қызметі оқушылардың жеке дамуына ықпал етуі керек, әр жасөспірімнің даралығын ескеруі керек. 
Екіншіден, толеранттылық принципі. Бағдарламаны іске асыру барлық адамдардың теңдігін 

құрметтеу және мойындау рухында жүруі керек. 
Үшіншіден, осы бағдарламаны іске асыру қарастырылып отырған жас тобының жеке және жас 

ерекшеліктерін ескерусіз мүмкін емес. Бір немесе басқа жасөспірімнің әлеуметтік және психологиялық 
даму деңгейін, оның осы мәселеге көзқарасын ескеру қажет.  

Бағдарламаны іске асыру аспектілері: 
1) әлеуметтік аспект (кәсіби өзін-өзі анықтауда жасөспірімдердің құндылық бағдарларын 

қалыптастырудан тұрады); 
2) экономикалық аспект (қоғамның қажеттіліктеріне және үлкен жасөспірімдердің мүмкіндік-

теріне сәйкес жасөспірімдер кәсібін таңдауды басқару процесі);  
3) психологиялық аспект (үлкен жасөспірім тұлғасының құрылымын зерделеуден, кәсіби 

бағыттылықты қалыптастырудан (саналы түрде таңдау қабілеті) тұрады);  
4) педагогикалық аспект (мамандық таңдаудың қоғамдық маңызы бар уәждері мен кәсіби 

мүдделерді қалыптастырумен байланысты) [2]. 
Бұл бағдарлама бір күнтізбелік жылға есептелген және оны іске асыру 3 негізгі кезеңде жүзеге 

асырылады. 
1. Дайындық кезеңі. Бұл кезең мыналарды қамтиды: 
* бағдарламаны және алдағы іс-шаралар жоспарын бекіту, педагогикалық персоналды 

бағдарламаны іске асыруға дайындау; 
* педагогикалық ұжымның осы тақырып бойынша әдебиеттерді зерттеуі; 
* материалдық-техникалық базаны дайындау; 
* бағдарлама нәтижелерін болжау. 
2. Негізгі кезең. Ол мынаны білдіреді: 
* тиісті әдістерді қолдана отырып, ересек жасөспірімдердің кәсіби өзін-өзі анықтауының қазіргі 

деңгейін диагностикалау; 
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* білім алушылармен жеке жұмыс; 
* ата-аналармен жұмыс; 
* негізгі іс-шараларды іске асыру; 
* өзгерістерді анықтау үшін қайталама диагностика. 
3. Аналитикалық кезең. Бұл кезең мыналарды қамтиды: 
* жалпы бағдарламаны іске асырудың табыстылығы мен қайта диагностикасын талдау; 
* бағдарламаны іске асыру бойынша есептік құжаттаманы ресімдеу; 
* бағдарламаны одан әрі қолдану, пысықтау немесе жою туралы шешім қабылдау [3]. 
Бағдарламаның іске асырылуын бақылау: бағдарламаның іске асырылуына жауапкершілік 

білім беру ұйымының әкімшілігіне және педагогикалық ұжымға жүктеледі. 
Бағдарламаны іске асыру барысында оқу жылы ішінде шартты түрде 3 бағытқа бөлуге 

болатын бірқатар іс-шаралар жүргізілетін болады: 
1. Білім алушылармен жұмыс. Бұл бағыт келесі іс-шараларды қамтиды: 
* «Барлық мамандықтар қажет, барлық мамандықтар маңызды» ойын-викторинасы; 
* кәсіби бағдар бойынша тақырыптық апта; 
* кәсіптік бағдар беру бойынша мектеп кеңесін құру; 
* «Болашақ мамандыққа деген көзқарасым» ойыны; 
* «Мен және мамандық» газетінің ай сайынғы шығарылымы; 
* «Мен және менің болашақ мамандығым» элективті курсын өткізу. 
2. Мұғалімдермен жұмыс. Бұл бағыт келесі іс-шараларды қамтиды: 
* сынып жетекшілеріне арналған «Жасөспірімдердің кәсіби өзін-өзі анықтауы бойынша 

жұмысты ұйымдастыру» семинар-практикумы; 
* кәсіби өзін-өзі анықтау мәселелері бойынша кітапхана қорын әдебиеттермен толықтыру. 
3. Ата-аналармен жұмыс. Бұл бағыт келесі іс-шараларды қамтиды: 
* ата-аналарға арналған «Жасөспірімдерді кәсіби өзін-өзі анықтаудағы отбасының рөлі» 

дәрісханасы; 
* «Біздің отбасымыздың мамандықтары» отбасылық шығармалар конкурсы. 
Осы іс-шараларды іске асыру үшін негізгі жауапкершілік директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасарына, сынып жетекшілеріне, психологқа жүктеледі [4]. 
Күтілетін нәтижелер: 
1. Жасөспірімдердің болашақ мамандығын таңдауға жауапкершілікпен қарауға дайындығы. 
2. Жасөспірімдердің кәсіби өзін-өзі анықтауы бойынша одан әрі қызмет ету үшін жағдай жасау. 
3. Осы білім беру ұйымының жасөспірімдерінің кәсіби өзін-өзі анықтауының жалпы деңгейін 

арттыру. 
Жасөспірімдердің кәсіби өзін-өзі анықтау бағдарламасы қаншалықты тиімді болғанын анықтау 

үшін біз алғашқы тексеруде қолданылған бастапқы әдістерге сәйкес үлкен жасөспірімдердің кәсіби 
өзін-өзі анықтау деңгейін қайта зерттедік. 

Әдістердің нұсқаулары мен ережелері субъектілерге бұрыннан таныс болған, сондықтан қайта 
тәжірибе жасау кезінде біз ешқандай қиындықтар мен проблемаларға тап болмадық. 

Зерттеу негізінде біз үлкен жасөспірімдердің кәсіби өзін-өзі анықтау бағдарламасын жасау қа-
жеттілігі туралы қорытынды жасай аламыз. Біз әзірлеген жасөспірімдердің кәсіби өзін-өзі анықтау 
бағдарламасы тиімді болды. Қайта зерттеу жүргізгеннен кейін зерттеу тобында айтарлықтай динамика 
анықталды. Осыған байланысты біз жасөспірімдердің кәсіби өзін-өзі анықтау бағдарламасын жасау 
туралы қорытынды жасай аламыз. 
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Ниязова Г. Ж. – педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, Қ.А.Ясауи атындағы Халы-

қаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан қаласы. 
 

Мақалада білім беруді цифрландырудың маңыздылығы мазмұндалған. Цифрлық технология-
лардың білім беру әдәістемесін өзгерту әлеуеті көрсетілген. Қазіргі уақытта сәтті қолданы-
латын цифрлық құзіреттіліктерді диагностикалаудың шетелдік тәжірибелері сипатталған. 
Педагогтардың цифрлық құзыреттілігні диагностикалау нәтижелері ұсынылған. 

Бұл зерттеуді Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті 
қаржыландырды (№AP09259047 – “Мұғалімдердің цифрлық құзыреттілігін қалыптастыру – адами 
капиталды дамыту кілті”). 

Кілттік сөздер: білім беру, цифрландыру, цифрлық құзыреттілік, педагогтың цифрлық 
құзыреттілігі, DigComp жүйесі. 
 

Қазақстан Президенті Қ.К. Тоқаевтың 2021 жылғы 1 қыркүйектегі "Халық бірлігі және жүйелі 
реформалар – елдің өркендеуінің берік негізі" атты Жолдауында цифрландырудың маңыздылығы 
атап өтілген "... қазіргі әлемде бәсекеге қабілеттіліктің басты факторларының бірі барынша цифрлан-
дыру болып табылады. Қазақстан үшін қазіргі заманғы цифрлық технологиялар трансферті, Индуст-
рия 4.0 элементтерін енгізу ерекше маңызды». Ал білім берудегі мұғалімнің кәсіби даяйындығының 
жоғары болуы қажеттігін «...қашықтықтан білім беруге қажетті ақпараттық жүйелердің сапасын жақсар-
тумен байыпты айналысуды тапсырамын. Мұғалімдерді қазіргідей 5 жылда бір рет емес, 3 жылда бір 
рет қайта даярлау керек деп санаймын. Себебі олар шәкіртіне жаңа білім беру үшін нағыз ағартушы 
болуы керек» деп нақтылады. 

Осы орайда, білім беру саласындағы цифрлық дәуірге байланысты келесі ерекшеліктерді 
ажыратуға болады: 

1. Білім беру кез келген мемлекеттің ірі материалдық емес активі болып табылады, яғни оны 
қалыптастыру мен қаржыландыру барынша басқарылуға тиіс. 

2. Желілік қоғамның цифрлық технологиялары мен телекоммуникациясының дамуы адамның 
жеке даму процесін, білімді қалыптастыру, игеру және бекіту тәсілдерін өзгертеді. Сондықтан білім 
желілік қоғамның әртүрлі қажеттіліктерін қанағаттандыруы керек, сонымен қатар желі болуы керек. 

3. Цифрлық технологиялар трансұлттық және трансмәдениетті, жалпыға қол жетімді және 
салыстырмалы түрде арзан, бұл кез-келген білім беруді жалпыға қол жетімді етеді. 

4. Білім берудегі инновациялардың басым бөлігі бүгінде білім беру-технологиялық стартап 
арқылы іске асырылуда. Білім берудің бейресми жүйесінің нәтижесінде білім беру қызметтерін көр-
сетудің жылдам өсіп келе жатқан нарығы туындайды, ол қысқа мерзімде дәстүрлі білім беру жүйесін 
қолдану аясын тарылтады және тұтынушылардың қалыптасқан және тез өзгеретін сұраныстары мен 
қажеттіліктеріне жауап беретін жаңа білім беру стандарттарын құруға алып келеді. 

5. Өтпелі экономиканың даму серпіні, технологиялармен жылдам алмасу жаңа құзыреттер мен 
даярлықты талап етеді. [1]. 

А.М. Кондаков цифрлық экономикаға бағдарланған жаңа білім беру жүйесінің бірқатар ерекше-
ліктерін атап өтті: – білім беру жүйесі желілерде қашықтықтан өзара іс-қимылды пайдаланады; білім 
беру тұлғаны дамытуға бағытталған; оқыту мазмұны мен қолданылатын технологиялар үнемі жаңар-
тылып отырады; желілік технологиялар, визуализация технологиялары және т.б. сияқты заманауи 
білім беру технологиялары кеңінен қолданылады; Жалпы және қосымша білім беруді интеграциялау; 
желілік білім беру бағдарламалары модульдік тип бойынша құрылады. 

Жалпы, цифрлық құзыреттілік адамның жеке немесе кәсіби өміріндегі мақсаттарға жету үшін 
АКТ-ны қолдана алуы үшін қажетті білім мен дағдыларды қамтиды. Цифрлық құзіреттілік тек техни-
калық дағдыларға қатысты білім ретінде ғана емес, сонымен қатар цифрлық ортадағы жұмыс пен 
өмірдің танымдық, әлеуметтік және эмоционалды аспектілеріне көбірек бағытталған білім ретінде 
қабылдануы керек [2].  

Оқу процесінде жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді пайдалану тұжы-
рымдамасының негізі үш компоненттен тұрады: мазмұн, педагогика және технология, сондай-ақ олар-
дың арасындағы қарым-қатынас. Әр түрлі контексте әр түрлі әрекет ететін үш компоненттің өзара 
әрекеттесуі білім беру технологиясының интеграциясының дәрежесі мен сапасындағы кең айыр-
машылықтарды түсіндіреді. Осы үш білім базасы (мазмұн, педагогика және технология) педагогика, 
технология және мазмұн құрылымының негізін құрайды [3]. 

Елімізде барлық салаларды цифрландыру бойынша жедел шаралар қабылдау білім беру 
саласында да айқын көрініс табуда. Цифрлық технологиялар жалпы білім беру мазмұны мен нысанда-
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рын, құралдарын толықтыру арқылы оқыту әдістемелерінің өзгеруіне алып келеді. Осыған байла-
нысты мұғалімдердің цифрлық құзыреттілігін қалыптастыру мен жетілдіруді диагностикалау әдісте-
месін іске асыру қажет. 

Қазіргі уақытта сәтті қолданылатын цифрлық құзіреттіліктерді диагностикалаудың бірнеше 
тәжірибесін қарастырайық: 

1. Францияның Білім министрлігі жүзеге асыратын Pix платформасы 2016 жылы әзірленген 
онлайн платформа болып табылады, оның көмегімен цифрлық құзыреттерді DigComp негізінде баға-
лауға және сертификаттауға болады. Француз тілін меңгерген кез-келген адам өз дағдыларын нәтиже-
лер негізінде бағалау арқылы бағалай алады. Тест аяқталғаннан кейін адам одан әрі оқыту бойынша 
мекен-жай ұсыныстары бар цифрлық дағдылар профилін алады. Тест тапсыру арқылы цифрлық 
дағдылар деңгейі туралы ресми сертификат алуға болады (https://pix.fr/). 

2. Негізгі білім беру оқу бағдарламалары жүйесі (BECF) Кенияның Білім министрлігі Ұлттық 
білім беру жүйесін – DigComp жүйесімен ішінара байланысты негізгі білім беру оқу бағдарламалары 
жүйесін (BECF) құрды. BECF жүйесі цифрлық сауаттылық саласындағы базалық құзыреттілікке 
бағытталған және бастауыш сыныптардан 12-ші сыныпқа дейінгі оқушыларға арналған. Оқу бағдар-
ламасы мұғалімдердің кәсіби дамуына ықпал ететін материалдарды қамтитын цифрлық сауаттылық-
тың онлайн платформасын қамтиды (https://www.education.go.ke). 

3. 2012 жылы Испанияның Білім, мәдениет және спорт министрлігі төрт рет жаңартылған 
мұғалімдер үшін цифрлық құзыреттіліктің жалпы шеңберін анықтау жобасын іске қосты. Ол азамат-
тарға арналған DigComp цифрлық құзыреттілік жүйесіне негізделген. Бұл мұғалімдер үшін цифрлық 
құзыреттіліктің жалпы моделі. Айта кету керек, бұл құрылым DigCompEdu құрылымына ұқсас құрылы-
мы бар 6 құзыреттілік деңгейіне ие. Мұғалімнің цифрлық құзыреттілік деңгейі тілдер бойынша анық-
тамалық материалдардың жалпыеуропалық жүйесіне ұқсас анықталады. Автономия мен дамудың бұл 
прогрессивті деңгейі базалық деңгейден (A1) басталып, жетілдірілген деңгейлерде (C2) аяқталады. 

4. Британдық цифрлық оқыту жүйесі. Британдық цифрлық оқыту жүйесін білім беру және оқыту 
қоры (ETF) JISC компаниясымен бірлесіп құрды. Оның негізгі мақсаты-мұғалімдердің педагогикалық 
тәжірибесін байыту және олардың кәсіби дамуын арттыру үшін цифрлық технологияларды қолдану 
туралы түсініктерін кеңейту. Бұл құрылым 7 негізгі саладан тұрады, олардың әрқайсысы үшін 3 деңгей 
бар: зерттеу, бейімделу және көшбасшылық. Жеті элемент: 

- педагогикалық жоспарлау. 
- педагогикалық тәсіл. 
- білім алушыларды жұмысқа орналастыру мүмкіндігі. 
- арнайы оқыту. 
- бағалау. 
- қолжетімділік және инклюзивтілік. 
- өзін-өзі дамыту. 
5. Колумбиялық мұғалімдердің кәсіби дамуына арналған модель. Колумбия Білім Министрлігі 

ұсынған модель АКТ (ақпараттық-коммуникациялық технологиялар) қолдана отырып, білім беру инно-
вацияларын жетілдіру мақсатында мұғалімдердің біліктілігін арттыруға бағытталған. Ол оқу бағдарла-
маларын жасаушыларға да, АКТ-мен байытылған ортаны құруға мүдделі мұғалімдерге де арналған: 
өзекті, практикалық, қалыптасқан, бірлескен және шабыттандыратын. Бұл құрылымға мұғалімдер да-
мытатын бес құзыреттілік кіреді: 

Технологиялық: АКТ құралдарын таңдау және пайдалану (принциптер, комбинация түрлері 
және авторлық құқықтар). 

Коммуникативтік: виртуалды орта арқылы байланыс түрлері (синхронды және асинхронды). 
Педагогикалық: АКТ арқылы оқыту-оқыту процестерімен байланысты. 
Басқару: оқу-тәрбие және институционалдық процестерді жоспарлау, басқару, ұйымдастыру 

және бағалау. 
Зерттеулер: ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және түсіну арқылы 

жаңа білімді түрлендіру және қалыптастыру [4]. 
6. "Цифрлық құзыреттілік индексі" сауалнамасы (авторлар: Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик,  

Е.И. Рассказова, Е.Ю. Зотова) цифрлық құзыреттіліктің интегралдық көрсеткішін, сондай-ақ оның суб-
шкалалар бойынша 4 компонентін бағалауға мүмкіндік береді: білім, білік, мотивация және жауапкер-
шілік (соңғысы қауіпсіздікті де қамтиды). Әрбір компонент өмір сүру саласына сәйкес келеді (маз-
мұнмен жұмыс, байланыс, тұтыну, техносфера) [5]. 

7. 2017 жылдың соңында Еуропалық Одақтың Білім комитеті мұғалімдердің цифрлық құзырет-
тіліктерінің профилін жасады Digital Competence of Educators (DigCompEdu), ол модель болып 
табылады. DigCompEdu мұғалімнің цифрлық құзіреттілігінің алты бағытын қамтиды (сурет 1) [6]. 

Бірінші бағыт. Кәсіби педагогикалық ортада цифрлық технологияларды қолдануға бағыттал-
ған. 

Екінші бағыт. Цифрлық білім беру ресурстарын іздеу, құру және бірлесіп пайдаланудың кәсіби 
дағдыларын дамытуға бағытталған. 
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Үшінші бағыт. Оқытушыларда білім беру мен оқытуда цифрлық құралдарды пайдаланудың 
қажетті дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. 

Төртінші бағыт. Оқыту нәтижелерін бағалау үшін цифрлық құралдарды қолданумен байла-
нысты. 

Бесінші бағыт. Оқушылардың білім алу мүмкіндіктерін кеңейту үшін цифрлық құралдарды 
қолдануға бағытталған. 

Алтыншы бағыт. Оқушылардың цифрлық құзыреттілігін дамыту үдерісін сүйемелдеу бойынша 
мұғалім қызметінің мазмұнын анықтайды [https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu]. 

 
 

Сурет 1 –Digital Competence of Educators (DIGCOMPEDU) моделі 

 
АКТ құзыреттілігі индексін есептеу тәсілі (Еуропалық Одақ әдістемесі) АКТ құзыреттілігі 

индексі-бұл мұғалімдер мен оқытушылардың білім беру процесінде АКТ-ны белсенді қолдануға 
дайындығын сипаттайтын екінші (мұғалімдердің цифрлық сауаттылық индексімен қатар) кіріктірілген 
көрсеткіш. Алты блокқа топтастырылған 22 құзыреттілікті қамтитын педагогтарға арналған (Dig Comp 
Edu) сауалнамасы (бастаушы, зерттеуші, интегратор, сарапшы, көшбасшы және жаңашыл). 

Топтар бойынша бөлу сауалнамадан өту нәтижесінде алынған баллдар негізінде жүргізіледі. 
Әр құзыреттілікте мұғалімге өзіне сәйкес келетін бес жауаптың біреуін таңдау ұсынылды. Жауапты 
таңдаған кезде 1 – 0 балл, жауапты таңдаған кезде 2 – 1 балл, жауапты таңдаған кезде 3 – 2 балл, 
жауапты таңдаған кезде 4 – 3 балл, жауапты таңдаған кезде 5 – 4 балл есептеледі. Осылайша, әр 
сұрақ үшін респондент ең аз дегенде 0 балл, ең көбі 4 балл ала алады. Сауалнаманың осы блогының 
(22 сұрақ) сұрақтарына барлық жауаптардың жиынтығы бойынша респондент кемінде 0 балл, ең көбі 
88 балл ала алады. Жиналған баллдардың сомасына қарай әрбір респондент 6 топтың біріне енеді. 
Топқа жатқызу ережесі (мүмкін болатын 88 баллмен): 0-19 топ A1 бастаушы (Newcomer) 20-33 топ A2 
зерттеуші (Explorer) 34-49 топ B1 интегратор (Integrator) 50-65 топ B2 сарапшы (Expert) 66-80 топ C1 
көшбасшы (Leader) 81-88 топ C2 жаңашыл (Pioneer). 

А1 Мұғалім білім беру процесінде цифрлық технологияларды қолдану дағдыларын дамытуы 
керек. Оқу процесін жақсарту, жаңа семестрдегі / жаңа тоқсандағы жақсартуларды ұстану және цифр-
лық технологияларды қолдану саласындағы құзыреттілікті біртіндеп арттыру қажет. 

А2 Зерттеуші педагог цифрлық технологиялардың жоғары әлеуетке ие екенін түсінеді және 
оларды өзінің педагогикалық практикасында қолдану мақсатында зерделегісі келеді. Өз сабақтарында 
цифрлық технологияларды қолдана бастаған. 

B1 Интегратор педагог цифрлық технологиялармен әртүрлі контексте және әртүрлі мақсат-
тарда тәжірибе жасап, оларды өзінің оқытушылық практикасына біріктіреді. Өзінің кәсіби дағдыларын 
жетілдіруге және цифрлық технологияларды қолдану аясын кеңейтуге ұмтыла отырып, оларды шы-
ғармашылықпен пайдаланады. 

B2 Сарапшы педагог өзінің кәсіби қызметінде бірқатар цифрлық технологияларды сенімді, 
шығармашылық және сыни тұрғыдан пайдаланады. Нақты жағдайлар үшін цифрлық технологиялар 
мен материалдарды мақсатты түрде таңдайды және әртүрлі цифрлық стратегиялардың артықшы-
лықтары мен кемшіліктерін шешуге тырысады. Ол қызығушылыққа толы, жаңа идеяларға ашық және 
өзінің педагогикалық тәжірибесінде қолдануға болатын көптеген цифрлық технологиялардың бар 
екенін түсінеді. Тәжірибе жасай отырып, ол өзінің стратегияларының арсеналын толықтырады, құры-
лымдайды және жетілдіреді. 

C1 көшбасшы педагог педагогикалық практикада цифрлық технологияларды қолдануда дәйек-
ті және кешенді тәсіл қалыптастырған. Ол цифрлық стратегиялардың барлық жиынтығына ие және 
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белгілі бір жағдай үшін ең қолайлысын қалай таңдауға болатындығын біледі. Мұғалім өзінің практи-
калық дағдыларын үнемі ойланып, дамытады. Ол әрдайым жаңалықтардан хабардар, өйткені ол са-
рапшылармен үнемі тәжірибе алмасады және әріптестеріне әрдайым көмектесуге дайын – оларды оқу 
процесінде цифрлық технологияларды қолдануға үйрету және білім берудегі цифрлық стратегиялар-
дың қандай пайда әкелетінін түсіндіру. 

C2 Жаңашыл мұғалім инновациялық шешімдерді қолдану арқылы да, дәстүрлі әдістермен де 
оқытудың заманауи тәжірибесінің барабарлығына күмән келтіреді. Ол қазіргі білім беру процесінің 
шектеулері мен кемшіліктері туралы ойланып, оны жақсартуға тырысады. Жаңашыл педагог жоғары 
инновациялық және күрделі цифрлық технологиялармен тәжірибе жасайды және/немесе жаңа педа-
гогикалық тәсілдерді әзірлейді. Сондай-ақ инновациялардың белсенді іске асыушысы және басқа 
педагогтар үшін үлгі болып табылады. 

Еуропалық комиссияның ұсынысына сәйкес [7] құзыреттілік білімнің, дағдылардың және көзқа-
растардың жиынтығы ретінде анықталады, мұнда: – білім-белгілі бір нәрсені түсіну үшін қажетті 
фактілер мен сандардың, тұжырымдамалардың, идеялар мен теориялардың жиынтығы; – дағдылар 
іс-әрекеттерді орындау және нәтижелерге қол жеткізу үшін білімді қолдану қабілеті мен қабілеті ретін-
де анықталады; – көзқарас идеяларға, жеке тұлғаға немесе жағдайға әрекет ету немесе жауап беру 
тәсілін анықтайтын бейімділіктерді, қалаулар мен ойлау тәсілдерін сипаттайды. 

Қорыта айтқанда, білім беруде цифрлық технологияларды мұғалімдердің пайдаланудағы 
цифрлық құзыреттіліктерін қалыптастыруды диагностикалауды жүйелі іске асыру, олардың ұдайы 
ізденісте болып, цифрлық белсенділіктерін жетілдірулеріне оң ықпал етеді. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ ОҚУЛЫҚ ПЕН ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ ПІКІРЛЕРІНІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ 
 

Нуртаева Н. К. – ғылым магистрі, директордың ғылыми-әдістемелік, жұмыс жөніндегі 
орынбасары, Мемлекеттік тілде оқытатын дарынды балаларға арналған «Зерде» маманданды-
рылған жалпы білім беру мектебі, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы. 
 

Ы.Алтынсариннің оқулық құрастыруға қойылатын талаптары мен оқытушы қандай болуы 
керек жөнінде ой-пікірлері бүгінгі күні де өзекті. Білім беру ісін ұйымдастырушыларға инспектор 
ретінде өмірі мен шығармашылығы үлгі болады. 

Кілті сөздер: оқулық, орыс тілі үйрету, баланың төл тілі, грамматика, оқытушы, оқу құра-
лы, теориялық білім, педагог мәртебесі, оқу жоспарының вариативті бөлігі, кешкі әңгімелесу. 
 

Қазақтың ең алғашқы мектебін ашқан Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен қалдырған мұрасын 
зерттей келе, оқытушы, аудармашы, ақын, оқулық авторы, әдіскер ретіндегі еңбектерінің құндылығына 
қайран қаласың. Бұл құнды дүниелердің қаламынан тууына атқарған қызметі, өмірлік ісі себеп болды. 
Патшалық Ресейдің оқу-білімді таратудағы басты мақсаты – шоқындыруға қарсы тұрып, мүлде бөлек 
оқу бағдарламаларын құрып, оқу құралдарын жазды. 
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«Қазақтарға орыс тілін үйретудің бастауыш құралын» құрастырғанда қандай дидактикалық 
принципке сүйенгеніне назар аударайық...алдын ала дайындық болмайынша оқушылардың түсінік 
ұғымында жаңылыс пен жаңсақтық көбеюі ықтимал; балаларды қандай да бір грамматикалық ерек-
шелік туралы белгілі бір түсініктің қалыптасуы мүмкін болмайды және олар көпке дейін «он» дегеннің 
орнына «она», «шел» дегеннің орнына «иду» және сол сияқтыларды айта береді. 

Б.Число «Қолымызға бір шапан ұстасақ, шапан дейміз, ұстаған шапанымыз біреу болмай, көп 
болса, шапан деген сөздің аяғына дар дегенді қосып шапандар дейміз. Орысша тілде осындай нәрсе-
нің көптігін білдіретін орында сөздің аяғы -ы, -и, -а, -я болып өзгереді. Сөздердің бұл айырмасын 
число, бір нәрсе турасында болса, единственное, көп туралы болса, множественное число деп атай-
ды. Например: камень – кам-ни, тас-тар, окн-о, – окн-а, терезе-лер»[1,160] . 

Автор оқулық құрастыруда басқа тілді баланың төл тілі негізінде үйретуді жүзеге асырған. 
Күнделікті көріп, қолына ұстап жүрген зат, ұғым арқылы теориялық білімді біртіндеп меңгертеді.1882 
жылы Торғай облысындағы оқу жұмысының жайы туралы есебінен оқытушы, оқулық туралы ой-пікірін 
зерделеп, пікірлері әлі күнге өзекті екені көзге түседі.  

Орыс тілінің грамматикасымен қазақ оқушылары мектепке кірген жылынан бастап орыс сөзде-
рін үйрене бастағанда-ақ таныса бастайды; орыс тілі оларға әуелі мен құрастырған «Оқу құралы» 
бойынша, кейін Ушинскийдің немесе Кирпичниковтың грамматикалары бойынша үйретілді. Тағы да бір 
айта кететінім: бұратана елдердің балаларына тарих, география, жаратылыстану сияқты пәндерді 
оқытатын оқу құралдар таңдап алу, менің ойымша, бұратаналар оқуымен шұғылданатын адамдардың 
қай-қайсысына да қиыншылық келтіретін мәселе. Сондықтан, көбінесе, қай пәнді болса да оқытуға ке-
ректі оқу құралдарын таңдап алу оқытушылардың өздеріне жүктеліп отыр. Бірақ, менің ойымша, оқу 
құралдарын мұғалімдермен және басқа білетін адамдармен күн ілгері сөйлесіп, таңдап алу керек 
сияқты; өйтпейінше оқыту және жалпы оқу жұмысын белгілі бір жүйеге салуға болмайды, ал белгілі бір 
жүйеге салынбаса, онда ісіміз ойдағыдай болып шықпайды [1,302]. 

Оқулық таңдау мәселесі Қазақстанда соңғы жылдары ғана қолға алынды. Торғай облысының 
мектептерінде оқу жұмысын Қазанның оқытушылар семинариясын бітіріп шыққан жас оқытушылар 
жүргізіп жатыр; бұлардан басқа қазақтардан шыққан жүзбасы сұлтан Бабин, бұл Неплюев атындағы 
кадет корпусын бітірген және Троицкідегі қазақ мектебін бітірген Байжиенов бар. Бұлардың алдыңғы-
сы Торғай мектебінің бірінші класының оқытушысы, екіншісі Троицкі мектебі мектебінің бірінші класы-
ның оқытушысы. Мектептердің бәрі де қажетті оқу құралдарымен толық жеткілікті түрде жабдықталды 
және жабдықталып жатыр. Бірақ бұл оқу құралдарының бәрі де өзінің ана тілін білетін орыс балала-
рына ғана арнап құрастырылған; ал қазірде мектепке кірген кезінде бір ауыз орысша білмейтін бұра-
таналардың балаларын оқытуға ыңғайланған іске татырлық бірде-бір оқу құралы жоқ. Міне, бұл 
жағдайларда қазақ балаларына орыс тілін оқытудың ойдағыдай жүруі, басқа жердегіден гөрі, оқушы-
лардың жеке бастарының қабілеттілігіне ғана байланысты. Сондықтан қазіргі қазақтарға білім енді 
беріле бастаған кезде, ең әуелі қабілетті оқытушылар болуы керек екенін еске алып, мен Торғай 
облысының мектептеріне педагогикалық қызмет жөнінде қабілеті бар, және тәжірибесі мол адамдар-
ды тартуға талай әрекет жасаған едім. Бірақ менің бұл әрекетім әрдайым ойдағыдай орындала бер-
меді, өйткені алыста жатқан қазақ даласына қабілетті және тәжірибелі адамдардың ешбіреуінің келгісі 
келмеді, оған біріншіден, оқытушыларға белгіленген жалақының аздығы, ал екіншіден, екі класты мек-
теп оқытушылығына мемлекеттік қызмет правосы берілмейтіндігі себеп болды. Бірақ мектеп жұмысын 
бірден жақсы жүргізіп кете алатын ондай тәжірибелі оқытушылар болмағанымен, менің қарамағым-
дағы мектептер, көбінесе, арнаулы мектептерді бітірген, адамгершілік жағынан бұзылмаған, жұмыста-
рына ыждаһатпен кірісетін жас оқытушылармен қамтамасыз етіліп отыр [1,301]. 

Педагог мәртебесі дегенді ХІХ ғасырда қозғап, «Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, 
өйткені мұғалім – мектептің жүрегі» деген тұжырымға келген.Басқа пәндерден, Ырғыз мектебінде орыс 
оқушыларына ән сабағы оқытылады, мұны ән-күйге әуес казначей Бажанов деген кісі үйретіп жүр; бұл 
өнерде де Ырғыз оқушылары зор табыстарға жетіп отыр. Торғай мектебінде дәрігер Орлов оқушылар-
ға шешек егу және оны іс жүзінде қолдану жайын оқытып жатыр. Егер бұл іс ойдағыдай жүріп кетсе, 
шешектен жүздеген, мыңдаған адам қырылатын қазақ даласында мұның баға жетпес пайдасы болар 
еді [1,302]. 

Оқу жоспарының вариативті бөлігінде қандай пән оқытылуы керек екендігі тағы да маманға 
байланысты, қоғамға пайдалы пәндер енгізілуі керек екендігін түсінген.Мектептердегі оқу жайы. Бұ-
лардың үстіне, оқушылармен кешкісін әңгімелесу үшін және оқып түсіндіріп беру үшін мен мұғалімдер-
ге мына кітаптарды ұсындым: Зобовтың табиғат туралы әңгімелері, Константиновичтің химия жөнін-
дегі әңгімелері, Фигьенің маңызды жаңалықтары мен өнер табыстары, Сент-Илердің зоологиясы, Крю-
гердің физиканың элементарлық курсы және Реклюдің физикалық географиясы[1, 312]. 

Мұғалімнің сабағында отырып, өз көзімен көріп, инспектор ретінде тексеріп қана қоймай, адал 
баға беріп, жігерлендіре, шабыттандырғанын, оқу-ағарту ісін адал атқарғандығын, бар күш-жігер, 
өмірін бала оқытуға арнаған. Ыбырай Алтынсарин ісін бүгінгі күні жалғастырып, еліміздің болашағын 
оқытып, тәрбиелеуде үлгі алу керек деген тұжырым жасаймыз. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ НАВЫКИ УЧИТЕЛЯ: ОТ СОПРОВОЖДЕНИЯ К РАЗВИТИЮ 
 

Онищенко Е. А. – Директор филиала Центра педагогического мастерства, г. Костанай. 
 

В статье говорится об актуальности проблемы развития исследовательской навыков 
учителей обусловленными новыми потребностями общественного развития, тенденциями и 
изменениями, происходящими в образовании, что требует от учителя постоянного совершенст-
вования своих знаний, внесение элементов творчества, осуществления исследовательского 
подхода к решению педагогических задач по подготовке выпускников, способных к жизни в новых 
социально экономических условиях. 

Ключевые слова: образование, педагог, практика, опыт. 
 

По мере того как системы образования все чаще реагируют на новые социальные, экономи-
ческие и цифровые потребности, школы находятся на переднем крае перемен. Чтобы отреагировать 
на эти изменения школьным командам необходимо все больше сосредотачиваются на наращивании 
потенциала своих коллег.  

Образование стало более интерактивным и экспериментальным как для педагогов, так и для 
учащихся. Практика педагога сегодня сталкивается с целым спектром проблем, решение которых 
требует осуществления исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность педагога влияет на качество преподавания за счет форми-
рования образа мышления, направленного на решение проблем, совершенствования процесса при-
нятия решений учителями, расширения возможностей учителей в обеспечении изменения на уровне 
класса. 

Развивать исследовательские компетенции педагога – значит научить его системно мыслить.  
Во многих странах исследовательские, аналитические навыки развиваются в преподавателе в 

первую очередь. Например, в Финляндии учителя исследуют механизмы, процессы и условия, в 
которых они работают. Чтобы в любой момент быть способными эффективно разработать нужное 
решение. В Китае важным для учителя является оперативное выявление проблем слабых учащихся, 
чтобы определить и устранить их проблемы. 

Ежедневная практика исследования своего опыта меняет понимание учителей, которое, в 
свою очередь, воздействует на их опыт.  

Но недостаточный уровень разработанности в педагогической теории единых подходов к 
формированию исследовательских умений учителя, снижает значимость их роли в педагогической 
культуре школы и педагогической практике в целом. 

Чтобы снизить причины недостаточной эффективности исследовательской деятельности 
учителя Центр педагогического мастерства оказывает поддержку школьным командам в наращи-
вании потенциала «сотрудников организации для достижения целей» (Fullan 2008; Hargreaves & 
Shirley, 2009): 

 Создание групп педагогов-исследователей 

 Создание профессиональных связей для организации эффективной работы 

 Сопровождение системы наставничества 

 Подготовка школьных тренеров из числа педагогов 

 Поддержка практики совместного наблюдения уроков 

 Создание среды для общения и обмена опытом (форумы, конференции) 

 Использование интернет-ресурсов ЦПМ 
Одной из главных задач деятельности Центра педагогического мастерства в рамках посткур-

сового сопровождения педагогов является поддержка взаимоотношений учителей в школах через 
обмен практической информацией; оказание помощи (формально или неформально); обмен ресур-
сами и идеями и вовлечение в совместную работу. 

На данный момент мы видим, что в тех школах, где накопилась критическая масса обученных 
на курсах повышения квалификации педагогов и где руководители являются активными участниками 
развития исследовательских навыков педагогов, наблюдаются положительные изменения. Как пока-
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зывает практика педагогов казахстанских школ, интегрирование процесса исследования в процесс 
обучения совершенствует его и обогащает опыт и учителя, и учащихся. 
 

Список литературы 
 

1. Профессиональный стандарт «Педагог». – Приложение к приказу Председателя 
Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» № 133 от 8 
июня 2017 года. 

2. Лазарев В.С., Ставринова Н.Н. Критерии и уровни готовности педагога к исследова-
тельской деятельности// Эксперимент и инновации в школе 2008/1: https://cyberleninka.ru/article 
(дата обращения: 20.02.2018). 
 
 
ӘОЖ 378 
 

БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ МҰҒАЛІМДЕРІН ДАЯРЛАУ 
 

Ордашева М. Ж. – А.Байтұрсынов атындағы Қостанай аймақтық университетінің педаго-
гика және психология магистрі. 
 

Бұл мақалада бейнелеу өнері мұғалімдерін даярлау мәселелері кутелірген. Болашақ бейне-
леу өнері мұғалімдерінің кәсіби-эстетикалық дайындығы негіздерінің бірі деп қарастырылған. бұл 
мәселе бойынша бұл мақалада диссертациялар талдау жасалған. 

Түйінді сөздер. Кәсіби және эстетикалық дайындық. Бейнелеу өнері мұғалімі. Дайындық. 
 

2012 жылы қабылданған «Ресей Федерациясындағы білім туралы» жаңа Федералдық заң 
мұғалімнің кәсіби дайындығы туралы түсінікті кеңейтіп, болашақ мұғалімге қойылатын бірқатар жаңа 
талаптарды бөліп көрсетті: ақпараттық технологияларды меңгеру, өмір бойы білім алуға дайындық, 
инклюзивті білім беру бағытында жұмыс жасауға дайындық, ғылыми зерттеулермен айналысу, 
еріктілікпен жұмыс жасау және т.б. [1,2,3,4,5,6,7,8]. 

2012 жылы зерттеуде О.В. Бобряшов «Болашақ маманның кәсіби-эстетикалық құзыреттілігі» 
терминін алғаш рет енгізді, оны автор кәсіби білімнің, инженерлік-техникалық және көркемдік-шығар-
машылық дағдылардың болуымен сипатталатын интегративті жеке қасиет ретінде қарастырды. Бола-
шақ маманның эстетикалық мағынаға назар аудара отырып, кәсіби мәселелерді шығармашылықпен 
шешуге дайындығын анықтайтын шындыққа (тұтынушы, тапсырыс беруші, шығармашылық өнімдері) 
эмоционалды, сенсорлық және құндылық қатынасы. 

Бұл көркемдік білім берудің заманауи дамуы саласындағы маңызды басымдықтармен толық 
байланысты, бұл адамның кәсіби қызметі көркемдік салаға байланысты ма, жоқ па, оған қарамастан 
интеллектуалды және эстетикалық тұлғаның дамуы мен қалыптасу процесі болып табылады. Бұл 
фактор білімнің гуманитарлық жағын оның барлық көріністерінде, оның ішінде бейнелеу өнерінің 
тәрбиелік әлеуетін дамытуды және нығайтуды болжайды. 

Көркемдік білім қазіргі кезде алдыңғы ұрпақтардың отандық және шетелдік үлкен ғылыми, көр-
кемдік-педагогикалық тәжірибесі, сондай-ақ бейнелеу өнері саласындағы әйгілі суретшілердің мұрасы 
негізінде қалыптасқан көркемдік-эстетикалық даму мен тәрбиелеу дәстүрлерін қамтиды. өнер. 

Осылайша, бұл кезеңде қоғамдық көзқарастың өзгеруіне байланысты мұғалімнің кәсіби дайын-
дығы мәселесіне қызығушылық артқанын және болашақ бейнелеу өнері мұғалімдері арасында кәсіби 
құзыреттілікті қалыптастыру мен дамытудың жекелеген аспектілерін қарастыру қажеттілігіне әкелгенін 
айта аламыз. бейнелеу өнері мұғалімінің кәсіби және эстетикалық дайындығы саласындағы кеңірек 
теориялық зерттеулер. 

Қазіргі бейнелеу білімінің даму перспективаларына келетін болсақ, оның негізгі компонентте-
рінің бірі – біздің заманымызда бар көркемдік білім берудің үздік дәстүрлері мен білім берудегі жаңа 
технологияларды синтездеуге бағытталған. 

Қазіргі заманғы көркем білім беруді дамытудың тағы бір стратегиясы – бұл білім беру жүйесі 
мен мәдениеттің, сондай-ақ адамгершілік -эстетикалық тәрбие мен көркемдік тәрбиенің басқа компо-
ненттері арасындағы ең біріккен серіктестікті қалыптастыру процесі. 

Бұл үрдістердің барлығы болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін даярлау мәселелерімен қатар 
диссертациялық зерттеулерде белсенді түрде талқыланып, қарастырылады. 1 -кестені қараңыз. 
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Кесте 1. Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру мен 
дамыту мәселесі бойынша зерттеулердің сипаттамасы 
 

№ 
п\п 

Автор Ғылыми жұмыстың атауы Жылы  

 А.Д. Алехин Бейнелеу өнері мұғалімдерін даярлау жүйесі 1993 

 Э.В. Шачкова Миниатюраны оқыту процесінде бейнелеу және графика 
факультетінің студенттері арасында бейнелеу (графикалық 
және графикалық) дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру 

1995 

 С.А. Завальская Өнер түрлерінің өзара байланысы жағдайында педагогикалық 
колледждердің көркем және графикалық бөлімдерінің студент-
тері арасында эстетикалық қызығушылықты қалыптастырудың 
педагогикалық негіздері 

1999 

 Е.В. Моисеева Сурет сабағында жұмсақ графикалық материалдарды игеру 
процесінде педагогикалық университеттердің көркем және 
графикалық факультеттерінің студенттері арасында кескін-
деме дағдыларын қалыптастыру 

2004 

 И.А. Михайлов  Натюрморт композициясын орындау процесінде болашақ 
бейнелеу өнері мұғалімдерінің эстетикалық мәдениетін 
қалыптастыру 

2005 

 В.Л. Игаев Бейнелеу өнері мұғалімдерін даярлау жүйесі 
 

2008 

 В.Н. Банников Кәсіби даму 
Болашақ бейнелеу өнері мұғалімі 

2009 

 Л.Л. Малинская Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін мектеп оқушыларының 
көркемдік-шығармашылық қызметін басқаруға дайындаудың 
педагогикалық шарттары 

2010 

 Е.А Панова  Өнер түрлерінің өзара байланысы жағдайында педагогикалық 
колледждердің көркем және графикалық бөлімдерінің студент-
тері арасында эстетикалық қызығушылықты қалыптастырудың 
педагогикалық негіздері 

2011  

 Мустафа 
Шахразад Махмуд 

Болашақ бейнелеу өнері мұғалімінің шығармашылық және 
кәсіби дамуының педагогикалық шарттары 

2012 

 А.Г. Герасимова Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін кәсіби қызметінде 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануға 
дайындау 

2013 

 Г.И. Сотская Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерінің эстетикалық мәде-
ниетін қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық меха-
низмдері 

2017 

 Н.В. Власова Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерінің педагогикалық 
университетте кәсіби дайындығы: эстетикалық аспект 

2018 

 
Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін дайындау мәселесінде А.Д.Алехин бейнелеу өнері 

мұғалімі құзырлығының маңызды бөлігі ретінде оның құрылымдық компонентіне – оқушыларды даяр-
лау кезеңдерінің жүйесіне назар аударады. Оның пікірінше, білім беру жүйесіндегі өзгерістер болашақ 
мұғалімнің білімді және қабілетті ғана емес, сонымен қатар өзінің педагогикалық қызметінде шығар-
машылыққа қабілетті жаңа тұлғаны қалыптастыру қажеттілігін анықтайды. 

Зерттеуші Е.А.Панова бейнелеу өнері мұғалімін дайындаудың маңызды сапасын көркемдік-
эстетикалық ретінде анықтайды, ол көркем мәдениет туралы білім жүйесіне, эстетиканы түсіну мен 
талдау қабілетін қалыптастыруда адам өмірінің саласы ретінде түсінуге негізделген. өнер туынды-
лары, өз көзқарасын дәлелді түрде жеткізеді, көркемдік идеологиялық көзқарастарды қалыптастыра-
ды, көркемдік өзін-өзі тәрбиелеу, адамгершілік және рухани өзін-өзі жетілдіру, қоршаған ортаны эсте-
тикалау қабілетін білдіру.  

Зерттеуші Мұстафа Шахразад Махмуд бейнелеу өнері мұғалімінің кәсіби және рухани мағы-
нада өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін насихаттайтын көркемдік және шығармашылық дайындығын бөліп 
көрсетеді. Бұл кәсіби және шығармашылық іс-әрекет өзінің кәсіби және шығармашылық қызметінің 
тәжірибесін алуға және бейнелеу қабілеттерін, қиялды, қиялды, композициялық ойлауды және т.б. 
Көркем және шығармашылық құзыреттіліктің жоғары деңгейі – суретші-мұғалімнің кәсіби әлеуетін да-
мытудың кепілі. Автор кәсіби және шығармашылық қызметтің бейнелеу өнері мұғалімінің кәсіби 
деңгейін арттыратынын атап өтеді. 

Осылайша, болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерінің кәсіби және эстетикалық дайындығын 
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қалыптастыру бойынша ғалымдардың әр түрлі көзқарастары мен ұстанымдары бар екендігі айқын 
болады, және, ең алдымен, кәсіби және эстетикалық дайындық туралы заманауи идеяларды жүйелеу 
қажет. тұжырымдаманың мазмұны мен құрылымы бойынша болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерінің. 
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Последнее время возрос интерес к психолого-педагогическому сопровождению. Это связано с 
модернизацией системы образования Республики Казахстан, направленной на развитие и самореа-
лизацию каждого ребёнка. В Послании Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу 
страны (2012 г.) сказано: «Чтобы стать развитым конкурентоспособным государством, мы должны 
стать высокообразованной нацией» [1]. В этой связи за последнее десятилетие в системе образо-
вания Казахстана складывается новая и особая культура помощи и поддержки ребёнку в образова-
тельном процессе – психолого-педагогическое сопровождение. Оно направлено на создание социаль-
но-психологических и педагогическихусловий для успешного обучения и развития каждого ребёнка в 
соответствии с его возможностями и потребностями. 

Расширение представлений о целях образования привело к интенсивному развитию теории и 
практики психолого-педагогического сопровождения, в число которых включены цели развития, вос-
питания, обеспечения физического, психического, психологического, нравственного и социального 
здоровья детей. В основу сопровождения были положены следующие принципы:  

1. Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребенка. 
2. Системный подход – основанный на понимании человека как целостной системы. 
3. Комплексный подход к сопровождению развития ребенка. 
4. Учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, предполагающий содержание, 

формы, способы сопровождения, соответствующие индивидуальным возможностям ребенка, темпам 
его развития.  
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5. Непрерывность сопровождения ребенка в образовательном процессе, а именно, преемст-
венность и последовательность сопровождения. 

Ряд ученых-исследователей, таких как Е.В.Новикова, Э.М.Александровская, Р.В.Овчарова 
пришли к выводу, что состояния психолого-педагогического сопровождения адаптации учащихся к 
обучению в образовательном учреждении и подходов к ее решению представляет сложную, теоре-
тическую и практическую проблему, не имеющую однозначного ответа. В ходе исследования были 
рассмотрены различные концепции психологического сопровождения школьников (Е.И. Казаковой 
(1995-2001), М.Р. Битяновой (1997), В.Е. Летуновой (1998) и др.) [2, с.3]. 

Э.М. Александровская, Г. Бардиер, М.Р. Битянова, Е.И. Казаковахарактеризуют сопровожде-
ние как комплексный метод, при этом выделяют этапы диагностики, поиска решения проблемы, кон-
сультации и первичной помощи в ходе реализации принятого плана.  

Е.И. Казакова, являясь разработчиком концепции сопровождения положила в его основу 
системно-ориентированный подход к развитию человека. Она утверждала, что если научить человека 
(школьника) разбираться в сущности проблемы, при этом опираясь на его индивидуально-личностный 
потенциал, то впоследствии, он будет ответственен за совершаемые решения. Казакова определяет 
сопровождение как метод, процесс и как службу. При этом метод – это способ, а служба – это сред-
ство реализации сопровождения личности ил классного коллектива. К видам сопровождения Казакова 
относит индивидуальное и системное. В индивидуальном сопровождении создаются условия для 
выявления «группы риска», оказывается поддержка и помощь, нуждающимся в этом детям. О систем-
ном сопровождении говорила Л.М. Шипицина. В ее исследованиях данный вид сопровождения осу-
ществляется независимыми центрами и службами по нескольким направлениям. К ним относятся: 
реализация определенных программ образования, проектирование новых типов образовательных 
организаций, создание коррекционных программ и методик. Ряд авторов считает, что системное 
сопровождение осуществляется по запросу администрации или родителей. 

Специалисты сближают понятие «сопровождение» с понятием поддержки и отмечают, что 
технологии сопровождения позволяют проводить анализ социальной ситуации развития ребенка, его 
ближайшего окружения, диагностировать уровень его психического развития, применять активные 
групповые методы работы, методы активного-социально-психологического обучения, а также индиви-
дуальную работу с обучающимися, родителями, педагогами [3, с.38]. Проблемами психолого-педаго-
гического сопровождения занимались многие учёные, к ним можно отнести М.Р. Битянову, Э.М. 
Александровскую, Б.С. Братусь, Е.В. Бурмистрову, О.С.Газмана, И.В. Дубровину, Е.И.Исаева и других. 

Битянова определяет психологическое сопровождение как систему профессиональной дея-
тельности психолога, направленную на создание социально-психологических условий для успешного 
обучения и психологического развития человека в ситуации учебного взаимодействия [4]. 

М.Р. Битянова, И.В. Дубровина, Р.В. Овчарова, Л.М. Шипицына и др., отмечают, что в настоя-
щее время осуществляются попытки внедрения психологического сопровождения как «третьей» сто-
роной образования, наряду с обучением и воспитанием. Это связано с тем, что психолого-педагоги-
ческое сопровождение является комплексным явлением и опирается на системно ориентированный 
подход, согласно которому развитие понимается как выбор и освоение субъектом развития тех или 
иных возможностей. Важнейшим положением этого подхода является приоритет опоры на внутрен-
ний потенциал развития субъекта, по-другому сказать, на право субъекта самостоятельно совершать 
выбор и нести за него ответственность. Психолого-педагогическое сопровождение направлено на то, 
чтобы научить ученика выбирать, помочь ему разобраться в сути проблемной ситуации, выбрать план 

решения и сделать первые шаги [5, с.48.  
И.Г. Дубов, Е. С. Кузьмина, Л. Н. Нечаев отмечают, что психологическое сопровождение носит 

длительный процесс, который основан на идеях усиления субъектности партнеров по общению и 
раскрытия творческого потенциала личности[6].  

Методологическими основами психолого-педагогического сопровождения являются: гумани-
стическая психология А. Маслоу, К. Роджерса, теория педагогической поддержки (О.С. Газман, Н.Н. 
Михайлова, С.М. Юсфин и др), личностно-ориентированный подход (К. Роджерса, Ш.А. Амонашвили, 
И.С. Якиманской, Н.Ю. Синягина), положения концепции «Воспитание ребенка как человека куль-
туры» Е.В. Бондаревской;теория гендерного сопровождения ребенка (Т.Н.Доронова, И.Н.Евтуенко, 
Т.И. Репина, Л.В. Трубайчук и др.). 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности всегда персонифи-
цировано и направлено на конкретного ребёнка, даже если педагог работает с группой. Субъектами 
психолого-педагогического сопровождения индивидуальной образовательной деятельности учащего-
ся являются: классный руководитель; медицинские работники и другие специалисты; психолог; со-
циальный педагог; логопед; родители и родственники ученика. Объектом психолого-педагогического 
сопровождения является сам ребёнок, который имеет свой опыт обучения, взаимодействия со взрос-
лыми, другими учащимися, свой особый характер личностного и индивидуального развития. 

К задачам психолого-педагогического сопровождения относятся:  
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– отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка (отслеживание развития школь-
ников); 

– предотвращение возникающих проблем; 
– способствование формированию способности самосознания и самоопределения; 
– содействие ребенку в решении трудных задач обучения и социализации;  
– способствование развитию коммуникативных качеств личности;  
– формирование уверенной внутренней позиции ученика и положительной мотивации учебной 

деятельности; 
– развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов; – психологическая поддержка педагогов. 
Сопровождение ведется по нескольким направлениям. К первому относится просветитель-

ское, профилактическое, диагностическое и консультативное. Здесь первостепенной задачей являет-
ся обеспечение психолого-педагогических условий для личностного развития каждого ученика: разви-
тие способности к самостоятельности, целеполаганию, планированию своих жизненных перспектив. 
Второе – организационно-педагогическое сопровождение, осуществляемое учителями. При этом 
основное внимание уделяется задаче формирования навыков и умений самостоятельной работы уча-
щихся и стремления к самосовершенствованию. Третье направление – это информационное сопро-
вождение процесса самоопределения обеспечивается современными техническими средствами и 
новейшими компьютерными методиками. 

Дети младшего школьного возраста особенно нуждаются в сопровождении, ведь они ещё 
очень уязвимы и находятся на первых ступеньках обучения. Новые условия для ребенка, требуют 
изменения поведения. Чем быстрее младший школьник включится в разнообразные ситуации нового 
окружения, преобразует, переосмыслит для себя действительность, переживет для себя свои лично-
стные конфликты, будет готов к преодолению преград, тем быстрее и безболезненней пройдет 
процесс адаптации. Быстро включиться в учебно-воспитательный процесс ребятам мешает ряд пси-
хологических проблем, они могут быть вызваны недостаточным развитием произвольности, несфор-
мированностью необходимых элементов учебной деятельности, низким уровнем развития памяти, 
внимания, определёнными личностными нарушениями. Это также взаимосвязано с несформирован-
ностью самостоятельности. У детей этого возраста развиваются: произвольная память, внимание, 
мышление; произвольной становится организация деятельности. Происходит это медленно и посте-
пенно, однако с первых дней пребывания в школе ребёнок должен быть внимательным, прилежаным, 
старательным, однако учитель никак не воздействует на формирование этих качеств. Указанное 
противоречие приводит к тому, что произвольность развивается стихийно. 

Несобранность на уроках, тяжело выполнять сложные задания, частые психологические и 
умственные перегрузки, повышенная утомляемость – это те проблемы, с которыми часто сталкива-
ются учащиеся начальной школы. Такие показатели связаны с несформированностью комплекса про-
извольности. Зачастую по этому поводу родители обращаются к психологу. Исследованием развития 
памяти у школьников занималась Н.В.Репкина. В ее работах говорится о том, что как раз-таки все это 
связано с той самой несформированностью «комплекса произвольности»[7, с.20]. 

Приоритетными направлениями сопровождения в начальной школе являются: определение 
готовности к обучению и содействие адаптации к школе, предупреждение отклонений в развитии и 
поведении, формирование у учащихся эмоционально позитивного отношения к учебе; развитие само-
стоятельности и самоорганизации, содействие развитию способностей и склонностей; поддержка 
талантливо-одаренных школьников; психологическая поддержка детей с особыми образовательными 
потребностями. 

Анализ работы психолого-педагогического сопровождения учащихся начальной школы, вклю-
чающий в себя ряд чётко спланированных мероприятий позволит установить факторы и условия 
успешного обучения, показать взаимосвязь развития психических функций и успеваемости, прогнози-
ровать и предупреждать школьные проблемы и трудности, оказывать эффективную психолого-педа-
гогическую помощь и поддержку ученикам начальной школы. Одним из важнейших условий достиже-
ния эффективного результата является сотрудничество педагога и психолога. 

Для того чтобы добиться результата психолого-педагогическое сопровождение необходимо 
выстраивать в определенной логике и последовательности. Так как отдельные занятия и простой 
набор различных занятий будут нести хаотичный характер и целостной системой по сопровождению 
детей это не назвать. Видение системы действий, их соответствие заданной цели и поставленным 
задачам, учет основных принципов и условий позволят сформировать путь, по которому учитель в со-
трудничестве с психологом и совместно с детьми будут целенаправленно двигаться в течение всего 
периода обучения. На основании вышесказанного, мы определили алгоритм действий в рамках пси-
холого-педагогического сопровождения:  

1. Нужно обозначить проблему. Первое, что необходимо знать – это с чем предстоит рабо-
тать. Первичную информацию можно взять из сбора данных о ребенке (группы детей, классе), 
проведения диагностического исследования. 
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Этот этап подразумевает определение проблемных зон, которые наиболее привлекают вни-
мание. Педагог-психолог не может решать все задачи одновременно, поэтому он конкретно направ-
ляет свой инструментарий на реально достижимые цели. Для этого он подбирает нужные методики, 
они должны быть в большом количестве, что позволит сформировать целостную картину об особен-
ностях познавательного развития, развития эмоционально-волевой сферы младших школьников, 
особенностях их общения и характере личностного развития. 

2. Следующий этап – это анализ исходных данных. В результате анализа исходных данных 
педагог-психолог получит реальную картину о развитии, как отдельного ребенка, так и всего классно-
го коллектива. На этом этапе важно не упустить какую-то проблему, поэтому все данные тщательно 
проверяются. К работе, при необходимости, подключаются психологи, родители и учителя-предмет-
ники. Они могут потребоваться для того, чтобы разъяснить возникшие вопросы, либо же дать 
необходимые рекомендации.  

Работа по анализу исходных данных требует от педагога-психолога наличия соответствующих 
знаний, навыков составления аналитических отчетов, графического представления информации. 
Анализ полученных данных должен также включать их интерпретацию и составление рекомендаций 
по учету особенностей развития отдельного ребенка или всего классного коллектива. 

3. Составление плана психолого-педагогического сопровождения является третьим этапом 
алгоритма. Здесь происходит детализация, описание структуры и содержания сопровождения и по-
следовательности выполнения методик, а также предусмотрены сроки реализации. На этом этапе 
важно учитывать, что сопровождение несет комплексный характер. Работа будет осуществляться во 
многих направлениях, к ним относятся просвещение, консультирование, коррекция и многое другое. 
Как и на втором этапе необходимо будет подключать и других специалистов, к примеру, медицинско-
го работника, родителя, детей, а так же подогов.Все это подразумевает, что вокруг ребенка должна 
создаться положительная среда, которая позволит минимизировать проблемы, возникающие в про-
цессе обучения у младших школьников, а так же будет благотворно влиять на развитие новых спо-
собностей.  

4. Реализация запланированной деятельности. На этом этапе педагогу-психологу прийдется 
провести трудоемкую работу над исправлением отдельных проблем детей. Решение проблем у неко-
торых детей займет довольно долгий период времени, поскольку этот процесс не является кратковре-
менным. Здесь можно привести в пример психолого-педагогическое сопровождение гиперактивных 
детей. Гиперактивность у этих детей выражается в импульсивности, неспособности долго задержи-
вать внимание на одном предмете, а также агрессивном поведении. Для того чтобы исправить такие 
проблемы, понадобится весь период обучения в школе. 

5. Рефлексивный анализ полученных результатов. От того, насколько будет правильно и гра-
мотно выстроен этот этап сопровождения, будет зависеть эффективность построения последующей 
программы сопровождения младших школьников. Чаще всего на этом этапе видны положительные 
результаты работы, недостатков бывает мало.  

По ходу исследования мы пришли к выводу, что психолого-педагогическое сопровождение 
можно рассматривать в нескольких аспектах: 

- как профессиональную деятельность педагога, способного оказать помощь и поддержку в 
индивидуальном образовании ребенка; 

- как процесс, содержащий комплекс целенаправленных последовательных педагогических 
действий, помогающих ученику сделать нравственный самостоятельный выбор при решении ребен-
ком образовательных задач; 

- как взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого; как технологию, включающую 
ряд последовательных этапов деятельности педагога, психолога и др. специалистов по обеспечению 
учебных достижений учащимися; 

- как систему, характеризующую взаимосвязь и взаимообусловленность элементов: целевого, 
содержательного, процессуального и результативного. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение – это сложный процесс взаимодей-
ствия сопровождаемого (ученика или классного коллектива) и сопровождающего (педагога-психоло-
га), результатом которого является решение определенных проблем и действие, ведущее к прогрессу 
в развитии сопровождаемого.  
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В данной статье говорится об обучении лиц с особыми образовательными потреб-
ностями в обучении, проблемах в обучении, решении задач, стоящих перед преподавателем про-
фессионального иностранного языка через способы и методы работы в коррекционной группе 
обучающихся. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, особые образовательные потребности, обра-
зовательные технологии, социальная адаптация. 
 

Инклюзивное образование для лиц с особыми образовательными потребностями – в приори-
тете государственных задач. Это планомерная реализация стратегических задач Казахстана, одна из 
которых – обновление содержания образования на всех его уровнях. Первым условием в решении 
данной задачи является формирование особого типа сознания, основанного на духовности, культуре 
и традициях народа Казахстана. Лицам с особыми образовательными потребностями должны быть 
предоставлены такие условия обучения, при которых они могли бы полностью реализовать свои спо-
собности в соответствии со своими собственными интересами и интересами общества. Уже много 
лет, в Костанайском строительном колледже ведется обучение лиц, с особыми образовательными 
потребностями, по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», квалифика-
ция «Штукатур», со сроком обучения 1 год 10 месяцев. Для них созданы все условия для получения 
образования.  

Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья становится актуальной 
в связи со значительным увеличением численности данной группы в обществе с одной стороны, а с 
другой, появляющимися новыми возможностями для их адаптации в обществе. 

Современное гражданское общество невозможно без активного вовлечения всех своих чле-
нов в различные виды деятельности, уважение прав и свобод каждого отдельного человека, обеспе-
чения необходимых гарантий безопасности, свободы и равноправия. Особенно актуально этот вопрос 
проявляется в деятельности по вовлечению людей, имеющих определенные физические особенно-
сти в социальную среду. Для них закрыты многие возможности в учебе, развитии, занятиях спортом. 
Перед нашим обществом стоит острейшая проблема – вовлечение наших сограждан, имеющих неко-
торые особенности физического развития в социум, проблема их активной адаптации, социализации 
и развития в рамках общества и на благо общества. Решением этой проблемы является  

• вовлечение учащихся с особыми образовательными потребностями в образовательный 
процесс; 

• социализация учащихся в современном обществе; 
•создание активной поведенческой установки у обучающихся на уверенное позиционирование 

себя в современном обществе; 
• умение превращать свои недостатки в достоинства [1, с.50-56]. 
Мы уверены в том, что творчество лиц с особыми образовательными потребностями – это 

индивидуальная, психологическая особенность, которая не зависит от умственных способностей и 

http://ppip.idnk.ru/
http://akvobr.ru/inklyuzivnoe_obrazovanie_ehto.html
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физических ограничений. Занятия специальной дисциплиной и иностранным языком благотворно 
влияет на развитие восприятия, внимания, воображения, мышления, помогает воспитывать у них 
усидчивость, аккуратность, трудолюбие, ответственность. Вся учебная деятельность организуется на-
ми с учетом возрастных особенностей обучающихся, уровня формирования тех или иных умений и 
нацелена на поддержание у них оптимизма и уверенности в своих силах. Они не только обучаются, 
но и быстрее адаптируются, учатся общению, состраданию, оказанию помощи. В современном 
обществе приоритетными становятся вопросы социализации современного человека в межнацио-
нальном и межкультурном пространстве. В этой связи появляются новые образовательные техноло-
гии обучения специальной дисциплины и иностранным языкам для лиц с особыми образовательными 
потребностями [2, с. 59]. 

Подросток с ограниченными возможностями здоровья, как и подросток, нормально развиваю-
щийся, растёт и развивается. Однако, его развитие задерживается с самого начала и проходит на 
дефектной основе, вызывая сложности вхождения в социальную среду, предусмотренную для норма-
тивно развивающихся детей. Поэтому основной задачей нашего коллектива, является, обеспечить 
данной категории лиц, имеющих ограниченные возможности жизнедеятельности, доступ к профес-
сиональному образованию, сформировать у них практические знания и умения, успешной адаптации 
в обществе. В своей работе, с целью обеспечения социальной адаптации учащихся, мы применяем 
принцип инклюзивного образования. В основу инклюзивного образования положена идеология, кото-
рая исключает любую дискриминацию детей – обеспечивается равное отношение ко всем людям, но 
создаются особые условия для детей с особыми образовательными потребностями. 

Число обучающихся в группе определяется государственным заказом и составляет четырнад-
цать человек, среди них есть: 

- дети с задержкой психического развития (ЗПР); 
- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 
- дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 
-дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х нарушений), 
- дети с аутизмом; 
Наиболее распространенными являются следующие формы и методы организационной рабо-

ты с обучающимися с особыми образовательными потребностями на уроках: комплексная работа с 
текстом, анализ текста, тематические уроки, лексические разминки, различные виды диктантов, ком-
муникативные, игровые ситуации. Речевую деятельность также активизируют нестандартные формы 
проведения учебных занятий, например, урок-практикум, урок-тест, урок-конкурс, урок-игра. Следует 
отметить, что для повышения грамотности обучающихся, работу по формированию культурной 
грамотности следует проводить при изучении всех учебных дисциплин колледжа. 

Выявлено, почему иногда у обучающихся с особыми образовательными потребностями сни-
жается интерес к учебе, познавательная активность и показатели успеваемости в целом. К объектив-
ным причинам можно отнести изменение условий обучения и учебных требований, а также снижение 
внешнего контроля за учебной деятельностью[3, c.24]. 

При поступлении в колледж обучающийся сталкивается с проблемой множественности: много 
преподавателей-предметников, разные кабинеты, новые дисциплины, учебные требования. Ослабе-
вает внешний контроль, в том числе и со стороны родителей, а навык самооценки и самоконтроля 
зачастую не сформирован. 

Для решения данных педагогических противоречий индивидуальный, личностно-ориентиро-
ванный подход в работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями необходимо 
иметь единый банк данных, основанный в школе, продолжать пополнение этого банка в колледже. 

Психолого-педагогическая служба в колледже должна обеспечить психологическое сопровож-
дение обучающихся: отслеживание динамики развития, уровня комфортности субъектов образова-
тельного процесса. Создать такие условия, чтобы обучающийся проявлял интерес к обучению, верил 
в свои силы и возможности, чувствовал психологическую комфортность. Педагогическое взаимодей-
ствие всех субъектов образовательного процесса: преподаватель-обучающийся с особыми образова-
тельными потребностями – социальный психолог-психолог должно осуществляться на протяжении 
всего времени обучения в колледже. 

Для обучающихся в колледже создана адаптивная среда, позволяющая обеспечить их полно-
ценную интеграцию и личностную самореализацию. Для предотвращения наступления утомления 
используем разнообразные средства: чередование умственной и практической деятельности, препод-
несение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического 
материала и средств наглядности. Мы используем методы, активизирующие познавательную дея-
тельность обучающихся, развивающих их устную и письменную речь, формирующих необходимые 
учебные навыки. И очень важно всегда и во всем проявлять педагогический такт. Стараться поощрять 
за малейшие успехи, оказывать своевременную и тактическую помощь каждому обучающемуся, 
развивать в нем веру в собственные силы и возможности. 
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Обязателен индивидуальный подход: 
Учет психофизических, личностных особенностей; 
Опора на компенсаторные возможности и зону ближайшего развития; 
Смена видов деятельности; 
Переход к следующему изучению материала только после усвоения предыдущего; 
Поощрение малейших успехов обучающихся, посильная помощь, развитие веры в собствен-

ные силы и возможности; 
Снижение объема и скорости выполнения письменных заданий по всем предметам и 

контрольных работ по английскому языку. 
Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную 

сферу обучающихся с особыми образовательными потребностями являются игровые ситуации, ди-
дактические игры, которые связаны с поиском видовых признаков предметов, ролевые игры, способ-
ствующие развитию умения общаться с другими. 

При подборе условий организации обучения заранее предупреждать о предстоящем оконча-
нии выполнения задания. Предоставлять дополнительное время и обязательно оценивать понимание 
задания. 

Важно создать в группе атмосферу поддержки, взаимоуважения. Преподавателю следует 
уйти от чрезмерной активности преподавания на уроке, он создает только условия для развития уча-
щихся. 

Среди технологий адаптивного обучения наиболее соответствующими поставленным целям 
являются: 

 Проблемное обучение; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельное, парное, групповое обучение; 

 Уровневая дифференциация 

 Проектное обучение 
При индивидуальной форме выполнения заданий следует поэтапно разъяснить, выделить 

главный смысл, карточки с заданиями, кратко рассказать о содержании параграфа, выделить ключе-
вые слова. 

Для качественного подхода при оценивании результатов следует ежедневно оценивать обу-
чающихся, предоставлять меньшее количество заданий для получения оценки, уделять внимание на 
понимание прочитанного, оценивать правописание отдельно от содержания работы. 

Мы убеждены, что использование игровых технологий и ИКТ на уроках позволяет создать 
доверительный климат в группе, добиться решения не только образовательной задачи, но и со-
хранить работоспособность и повысить познавательную активность обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями. При этом обучающиеся не испытывают внутреннего напряжения, ско-
ванности, дискомфорта. Даже самые слабые и пассивные обучающиеся принимают участие в 
коллективной деятельности и чувствуют себя комфортно.  

Образовательный процесс включает теоретическое обучение, учебную и производственную 
практику, воспитательную работу, мероприятия по социально-педагогическому сопровождению. 

В своей практике, для обучения лиц с нарушением интеллекта, мы применяем различные 
методы: словесные, наглядные и практические. 

Отбор методов, используемых в профессиональной подготовке обучающихся с нарушением 
интеллекта, определяется рядом факторов и одним из них является: нарушением всех познаватель-
ных процессов, что значительно ограничивает возможности использования логических методов. В 
этом случае отдается предпочтение индуктивному методу, а также объяснительно-иллюстрирован-
ным, наглядным, репродуктивным, частично поисковым методам. Причем, длительной тренировкой и 
повторением в специально созданных условиях, можно добиться четкого и правильного выполнения 
отдельных приемов по алгоритму в нестандартной ситуации. 

Общим системообразующим условием, обеспечивающим доступность материала на уроках, 
является банк кратких тематических опорных крупно-шрифтовых конспектов, тестов – соответствия, и 
сопутствующих презентаций по предметам, которые используются как дидактическая основа мульти-
презентационного обучения. При этом информативность и комфортность восприятия достигаются за 
счет таких параметров, как психотерапевтическая настройка, аудиальные, визуальные, кинестети-
ческие стимулы к восприятию, активные методы обучения, формирование адекватной реакции на 
требования и воспитательные ориентировки педагога, отвлекающие ситуации, оказание помощи. 

Для того, чтобы развивать в обучающихся особые образовательные способности, в колледже 
организуется учебно-познавательная, развивающая среда. Основой этой среды является урок, где 
обучение осуществляется на дифференцированном уровне, дополнительные консультации, факуль-
тативы компонентов учебного плана колледжа, которые позволяют формировать функциональную 
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грамотность обучающегося, творческие конкурсы и проекты для самореализации познавательного и 
творческого потенциала обучающегося. 

При формировании практических умений и навыков на уроках профессионального иностран-
ного языка задания выбирается соответственно требованиям учебной программы. Оно должно быть 
им по силам с точки зрения их физической и интеллектуальной подготовки [4, с. 25].  

На заключительной части урока, проблемные задания должны носить обобщающий характер, 
направлять деятельность учащихся на формирование выводов по вопросам изучаемой темы. 

Проверять результаты практической работы лучше вместе с учащимися. Во время обсуж-
дения общих недочетов в изучении темы следует использовать проблемные задания. Дав учащемуся 
возможность защищать свою работу перед группой, преподаватель поддерживает активность всех 
ребят. В конце урока преподаватель должен подвести итог: указать, достигнута ли цель урока, отме-
тить наиболее активных учеников и обратить внимание на недочеты в работе тех, кто был пассивен. 

Хотим отметить кропотливую работу преподавателей и мастеров производственного обучения 
со студентами, что дает хорошие результаты. Постоянно повышается их уровень учебной мотивации, 
раскрываются их творческие способности, вырабатывается положительное отношение к будущей 
профессии. 
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Ы.АЛТЫНСАРИН МҰРАСЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕР 
 

Сапармуратова Г. Т. – тарих ғылымының магистрі, тарих пәнінің мұғалімі, №87 А.Назар-
беков атындағы ЖОБМ, Шымкент қаласы. 
 

Бұл ғылыми жұмыста қазақ халқының ағартушысы-педагогы, жазушы, этнограф, 
фольклоршы, қоғам қайраткері Ы.Алтынсариннің тәрбиелік мәні зор әдістемелік еңбектері, өлең-
дері мен әңгімелері зерттелген. Ы.Алтынсариннің педагогикалық көзқарастары бүгінгі жаңартыл-
ған білім беру жүйесімен салыстырылып талданды. 

Кілт сөздер: рухани құндылық, ұлт болмысы, ұлттық тәрбие, дәстүр, мәдениет, ғылым, 
ағартушы, ұлттық сана, өркениет, әдебиет. 
 

Еліміздің тәуелсіздігі мен бірге жасап, азаматтық қоғам дамуда. Уақыт ағымымен адамдардың 
құндылық туралы түсінігі де өзгеріп, халқымыздың тәуелсіз санасы қалыптаса бастады. Бұл ретте ел 
басшысының ұстанған бағыты мен алға қойған жоспарлы мақсаты мемлекет дамуының бет-бейнесін 
айқындап береді. Қазіргі уақытта азат ойлы, еркін көзқарасты, шығармашыл қабылетін жарыққа шыға-
ра алатын, тіпті, өз ойлары туралы да ойлана білетін, бәсекеге қабылетті, ізденімпаз жеке тұлғаның, 
саналы жас ұрпақтың бәсі биік, сұранысқа ие болып отыр. Президентіміз Қ.Тоқаев айтқандай: «Қазақ 
зиялыларының жаңа кезеңдегі міндеті – ұлт болмысының жаңа қағидатын орнықтыру. Сондай-ақ ұлт 
сапасын арттыруға атсалысу» болмақ [1].  

Заман талабына сай еліміздегі білім беру жүйесі түбегейлі өзгерістерге бет бұрып, дамудың 
жаңа сатысына қадам басты. Бұл бағыттағы басты меже – рухани құндылықтарды бойына сіңірген 
халқымыздың жаңа болмысын қалыптастыру, ұлт сапасын арттыру. Мұның өзі жас ұрпақты білімге 
қызықтырып, ғылымға ынтық етуде көркем әдебиеттің қуатты күшін пайдалану, ұлттық тәрбиеге ден 
қойып, рухы биік, намысы өр, азат ойлы тұлға тәрбиелейтін ұлт ұстазы – ата-баба тағылымын, ұлттық 
педагогиканы қайта жаңғырту болмақ. Өткеніңнен қол үзбей, ұлттық дәстүрмен астасқан дүниетаным 
мен құндылықтар жүйесін бір сәт те естен шығармай, үнемі насихаттап, ғасырларға жалғасқан тарихи 
таным тізбегіне жалғану. Әйгілі француз жазушысы Оноре де Бальзак: «Адамның, әсіресе өнер 
адамының қиял қуатының бай немесе жұтаң болуы оның бала кезінде алған әсеріне байланысты», – 
деген тоқтамға келген екен. Ата-бабамыздан қалған тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні «Ұяда не 
көрсең ұшқанда соны ілерсің» деген өнеге де осыны меңзеп тұр.  

Ағартушылық қызметі арқылы қазақ тарихында тұңғыш педагогикалық ой-пікірдің негізін қалап, 
жалпы және кәсіби білімнің дамуына жол ашқан ағартушы-педагог, жазушы-этнограф, фольклоршы, 
қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсарин шығармаларында көрініс тапқан ұлттық негіздерді зерттеу үшін 
оның жалындаған жастық шағы мен өсиет айдынында жүздірген балалық бал дәуреніне, бойына 
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сіңірген тәлім-тәрбие бастауларына тоқталмай өте алмаймыз. Шыр етіп дүниеге келген кезінен ұла-
ғатты тәрбиені бойына сіңіріп, өзінің даралығын таныта алған кез келген тұлғаның өмір жолы мен 
абыройлы еңбегіне, шығармашылық табысының түпнегізіне үңілгенде тереңге тартылған тарихи тіз-
бекке жалғанамыз. Бұл туралы кеңірек тоқталу үшін аты аңызға айналған батыр бабамыз Б.Мо-
мышұлының естелігін келтірсек түсініктірек болмақ. Баламен бірге өткізген әрбір уақыт, онымен бірге 
жаттаған әрбір өлең-тақпақ, жұмбақ-жаңылтпаш, ертегі-аңыз, қисса-жырлар жарқын болашақтың кепілі 
бола алады. Себебі жас кезінде берілген ұлттық тәрбие кейінгі өмірде кездескен бүкіл ұстаздың тәлі-
мінен артық болатынын Бауыржан Момышұлы атамыз өзінің «Ұшқан ұя» еңбегінде айтып өткен 
болатын: «Кейде менің өнеге алған, тәлім үйренген, дәріс оқыған ұстаздарымды еске түсіріп, ойға ба-
татыным бар. Сондай шырын шақтарда ең алдымен ата-аналарымның бейнесі елестейді. Солардың 
уағызы басымырақ бола береді… Өйткені есейе келе көрген көп ұстаздарым талай-талай тағылымға 
бой ұрғызғанымен, солардың бірде-бірі нақ өзімнің әжемдей, әке-шешем мен ауылдың қадірлі ақса-
қалдарындай өсиет айдынына жүздіре алған жоқ, молынан құлаш сермете алған жоқ десем, ардақты 
ұстаздарымның көңіліне келмес» [2,22], – дейді. 

Бала естігенін ойына тоқып, өсиет айдынында жүзе алуы үшін тәлімгердің ерекше ышық-ма-
хаббатпен, ынта-ықыласпен айтуы да маңызды болса керек. Әйтпесе, Бауыржан Момышұлының өмір 
жолында кездескен ұстаздарын осал деуге келе қоймас, бірақ өмір шындығы ата-анасы мен ата-
әжесінің бәсін арттырып, бұл ақиқатты дәлелдеп берген. Дүние тарихы мен жаратылыс шежіресі, жан-
жануар болмысы жайлыестіген алғашқы әңгімелері мен адамзат қауымының қалыптасуы туралы 
Қызтумас әжесінен алған тұңғыш мағлұматты ешқашан ұмыта алмаған. Әлемнің пайда болуы, тірші-
ліктің дамуы, адамзаттың шығуы, өмір жайлы шынайы сезіммен азаматтық тұрғысындағы жан баурай-
тын аңыздарды айтқан; ненің жақсы, ненің жаман екенін, нені сүйіп, неден аулақ жүруді үйреткен; ар 
заңының, әдеттің жинағынан алғашқы тарауларды таныстырған да ең алдымен ата-ана, ағайын-туған 
еді деп еске алады батыр атамыз. «Әрине, ол кезде мен де өзге сәбилер сияқты әжем айтқан ертегі 
мен аңыздардың түпкі байыбына бара бермейтінмін, әке әңгімесінің өсиетін ұға бермейтінмін және 
үлкендердің талай-талай өнегесін орындай бермейтінмін… Ол кезде мені қызықтыратыны ертегі-
аңыздардың ғажайып оқиғалары еді.. Енді міне есейіп, ер ағасы болғанымда ойласам, мен сол әңгі-
мелерден адамзат өресінің өрісін тани бергем екем ғой…» [2,23] – деп қорытады. 

Азаматтық ұстанымы айқын, бүкіл саналы ғұмырын қазақ баласын сауаттандырамын деп мек-
теп ашып, бала оқытып, өзі іргесін қалаған білім ордасына арнап оқу құралдары мен әдістемелік 
оқулықтар жазуға арнаған Ыбырай Алтынсариннің қайраткерлік, қаламгерлік тұлғасының кейбір қыр-
лары Б.Момыш-ұлының батыр бейнесімен астасып жатады. Екеуінің де тәрбие бастаулары ұқсас, 
әкесі не атасы дін жолын ұстанған тақуа жандар болған. Ы.Алтынсарин өмірбаянында айтылғандай, 
әкесінен ерте айрылғанымен атасы Балғожа бидің тәлім-тәрбиесі бүкіл өміріне жетерлік өнеге беріп 
кеткендей. Және ол темірқазықтай желі тартып, бүкіл шығармаларына ұлттық реңк беріп, бүгінге дейін 
жалғасып келеді.  

Бұл туралы көрнекті қаламгер Таласбек Әсемқұлов былай дейді: «Адамның тәрбиесі шыр етіп 
дүниеге келгеннен басталады. Әуелі отбасы-ошақ қасы тәрбиесі, содан соң мектеп тәрбиесі, содан 
кейін азаматтық өмір... осылай кете береді. Алаш қайраткерлерінің өмірбаянын оқығанда «алғашқы бі-
лімді ауыл молласынан алды» деп келетін елеусіз ғана мәліметті талай рет көзіңіз шалған шығар. 
Солай болған. Адам әуелі діни тәрбие алуы керек. Алаштың арыстарына бала кездерінде иманның, 
ұят-аят, ар, кісіліктің әліппесін үйреткен, көбінің аты белгісіз қарапайым ауыл молдалары еді», – деп 
ұлттық тәрбиенің шынайы сипатын ашады [3,7]. 

Сөзіміз дәлелді болуы үшін 1917 жылы құрылған Алашорда үкіметінің оқу комиссары болған 
Ахмет Байтұрсынұлы елді сауаттандыру ісіне молдаларды пайдаланған деген деректі пайдалануға 
болады. Бұл ретте елдегі сауатты адамдардың аздығынан гөрі дін өкілдерінің қоғамдағы беделіне ба-
сымдық берілген. Абай хакім өз жырларын: «Әуелі аят, хадис – сөздің басы» деп бастаса, Ыбырай 
Алтынсарин де жастарды оқу-білімге: «Бір құдайға сыйынып, кел балалар, оқылық!» – деп шақырады. 
Сондай-ақ алаштанушы-ғалым А.Ісмақованың пікірінше, ұлт ұстазы А.Байтұрсынұлы әр мақаласы мен 
кітабын «Бисмиллахи-рахмани-рахим» деп бастап отырған. Бұдан шығар қорытынды, бала кезінен 
бойына сіңген ұлттық тәрбие мен иман байлығы дара тұлғалардың бүкіл адамдық болмысын ашып, 
өзіндік өнеге жолын қалыптастырады. Бала кезінен мән-мағыналы ортада тәрбиеленіп, рухани әңгіме-
ге қанып өскен, таза қоғамдық сана құндылықтарын тұла бойына дарытқан бала Ыбырай күллі қазақ 
даласына күміс қоңырауды сыңғырлатып, алғашқы білім ордасының есігін ашқан ұлы ұстаз болып 
танылды.  

Ыбырайдың азаматтық болмысының тұлғалануына анасы Айманның (кей деректерде Аймен) 
да сіңірген еңбегі ерекше болған. Анасы арғын руының Шеген есімді беделді биінің қызы, өте сауатты, 
көптеген халық ертегілері мен әндерін білетін. Бала Ыбырайға жастайынан халық әндері мен ертегі-
лерін үйретіп, санасына құндылықтың дәнін егіп, елі үшін еңбек еткен арда азамат болып қалыпта-
суына зор үлесін қосты [4].  

Қазақ тарихында мұндай мысалдар жетерлік. Абайдың әжесі Зере, Шоқанның әжесі Айғаным, 
сондай-ақ кешегі кеңес заманында өмір сүрсе де «Толағайдай» дастан жазып халық жадында сақтал-



195 

ған аңыздық сарындарды тірілтіп «Жырдария» атанған Әбілда Тәжібаевтың бойындағы тереңдік пен 
қайсарлық, тілге шешен, ойға жүйріктік, сырлы да сырбаз жырлардың тууына не себеп болды деп, 
өмірбаянына көз жүгіртсек, қазақтың кәусар бұлағы – ауыз әдебиеті мен қисса-жырлармен сусындаған 
анасының тәрбиесіне кез боламыз. Анасы Айманкүл жастайынан медрессе оқып, арабша, парсыша 
сауатты болған, шағатай тілінде (ескіше қазақша) жазылған қолжазбалар мен діни әдебиеттерді бойы-
на молынан сіңіріп, баға жетпес алтын қазынасын жастайынан баласының санасына құйып өсірген 
екен. Нағашы атасы Далдабай анасы Айманкүлді жеті жасынан бастап, арнайы Бұқардан келген мол-
даға оқытып, сауатын аштырыпты. Анасы жас кезінде Нартай сынды ақындармен айтысқа түскен шы-
найы ақын болған жан екен. Әбділда жас кезінде әкесінен ерте айрылса да, анасы Айманкүлдің арқа-
сында ұшан-теңіз байлық, дәстүрі үзілмеген дархан әдебиет, қымбат қазынадан молынан сусындап 
өсіпті [5,8]. 

Тұлғалар өміріндегі ұқсастық, тәрбие бастауларының бірегейлігі олардың бүкіл өміріне шамшы-
рағын жағып көшбасшылық бейнесінің, мәнді сөзбен емдейтін адам жанының шипагері, әр сөзіне кие 
дарыған өсиет-өнеге иесі етіп қалыптастырды. Мұның бәрін тәптіштеп айтып отырған себебіміз, қа-
зіргідей әлемді жаһанданудың жаңғырығы жайлап, түрлі алпауыт өркениеттер қақтығысында жұтылып 
кету қаупінің аз-ақ алдында тұрған кезде ұлттық рухымызды күшейтіп, тарихи жадымызды ояту – рухани 
жаңғырудың, ұлттық санамызды жаңғыртудың бірден-бір кепілі. Бабалардан бізге жеткен ұрпақ сабақ-
тастығы, қазақ қайраткерлері мен ұлттық мүдде үшін аянбай күрескен қайсар рухты тұлғалардың өнеге 
мектебі бізге үлгі болуы керек. Оларды тәрбиелеген аталар мектебі, аналар мектебі – бүгінгі ұрпа-
ғымызға үлгі болар таптырмас тәжірибе алаңы. Жас кезінен санасына құйылған мұндай құндылық дәнегі 
мағыналы өлең-жырлар мен ғибратты әңгімелер, қайраткерлік істер болып тоқтаусыз өз жемісін беруде. 

Бұл туралы танымал америкалық журналист, редактор әрі жазушы, бала тәрбиесі тақырыбын-
да көптеген еңбектердің авторы Пол Тафтың зертеулерін мысалға алуға болады. «Балам жетістікке 
жетсін десеңіз оның мінезін шыңдаңыз, ізденгіш әрі ұстамды етіп тәрбиелеңіз» деген кітабы 2012 
жылы жарық көрсе де, әлемнің 27 тіліне аударылған. 2020 жылы «Мазмұндама» баспасының «Оқуға 
тиіс 10 кітап» жобасымен «Тәрбие» жинағының ішінде қысқаша мазмұны қазақ тіліне де аударылды. 
Мұнда не дейді, баланың академиялық үлгерімін жақсартуға, яғни көркем жазуға машықтануға, спорт-
пен шұғылдануға, есепті жылдам шығаруға қажетті дағдылар қалыптастырудан гөрі табандылық, 
ұстамдылық, жігерлілік, әлеуметтік интеллект, ризашылық, оптимизм, ізденгіштік қасиеттерін сіңіріп 
тұлғалық мінез қалыптастырыңыз дейді: «Сөзінің дәлелі ретінде автор мынадай мысал келтіреді. 1960 
жылдың аяғында Стэнфорд университетінің профессоры Уолтер Мишель балалардың ерік-жігері мен 
шыдамдылығын тексеру үшін ғылыми сынақ өткізеді. Балаларды үстел үстіне отырғызып, алдына бір-
бір зефир қойып: «Егер мыналарды тезірек жегілерің келсе, жей беріңдер. Ал егер менің келгенімді 
күтсеңдер, біреуінің орнына екі зефир беремін», – деді де, бөлмеден шығып кетті. 

Содан жиырма жылдан аса уақыт өткенде тәжірибеге қатысқан балаларды қайтадан бақылап 
көрген профессор, кезінде 15 минут шыдамдылық танытып, зефирді жет қоймац күткен балалар шы-
дамсыз балалармен салыстырғанда, өмірде әлдеқайда көп жетістікке жеткендігін білді. Бұдан шыға-
тын қорытынды біреу – баланың болашағы оның мінезіне байланысты» [6,97-98]. 

Осы жерде Ыбырай Алтынсариннің «Әке мен бала» әңгімесін мысалға келтіруге болады. 
Автордың айтайын дегені де баланы рақатты соңынан күтетін табандылыққа тәрбиелеңіз деген ой. 
«Мұнан былай есіңде болсын: аз жұмысты қиынсынсаң – көп жұмысқа тап боласың, азға қанағат ете 
білмесең – көптен де құры қаласың»[7,24], – деп түйіндейді. Яғни, бала әкесін тыңдап рақатты кейінге 
ысыра білгенінде жамансынып бір рет еңкейіп алуға ерінген ескі тағаға алынған бір табақ шие үшін 
жерге он рет иілмес еді. Жоғарыдағы Пол Тафтың еңбегінде келтірілген тәжірибеде тура осы мәселе 
айтылып тұр: тәтті зефирді бірден жеуден өзін тежеп, соңын күте білген бала болашақ өмірінде көпте-
ген жетістікке қол жеткізеді. Ал «Әке мен бала» мысалындағыдай бәрі бірден бола салу керек деп шы-
дам мен төзім танытып, еңбектенуге ерінетін бала өмірден тынымсыз таяқ жеп, бір жұмысын он жұ-
мыс етіп шаршайды. Кейде қажетсіз болып көрінген кейбір әрекетіміз болашақта өз жемісін беретінін 
ұмытпауымыз керек. Бала тәрбиелеу ісін ұтымды ұйымдастыра біліп, оның бойынан тез ұмытылатын 
дағдыларды емес, өмірлік болмысына сіңетін тұлғалық мінез қалыптастыруға тырысыңыз деген ойды 
ұқтырады. 

Әсілінде, бала бойына алдымен құндылық па, әлде құрал дарыту керек пе деген талас психо-
логтар арасында қызу талданып, өз нәтижелерін де көрсетуде. Мәселен, балам тез дамысын деген 
ниетпен түрлі курстар мен үйірмелерге беруіміз, оның тез жаттау, тез есеп шығару, робототехника 
жаңалықтары мен ментальды арифметика ережелерін бойына сіңіруі балаға құндылық болып дары-
майды, өмір сүруге қажетті құрал ғана. Оның уақыт өте келе ескіріп, естен шығатынын да ұмыт-
пауымыз керек. Ал баланың бойына даналықтың дәнегін егіп, Балқожа би мен Құнанбай қажы секілді, 
Айғаным мен Зере, Қызтумас әжелер секілді, Айман мен Айманкүл аналар секілді кеудесін хикметке 
толтырсақ, Абай, Ыбырай, Шоқан, Әбілда, Бауыржан секілді дара тұлғалар қалыптасары хақ. 

Ыбырайдың әдеп, қанағат, әділдік, талап, жомарттық, адалдық сияқты көркем мінез қалыптас-
тырып, тәкаппарлық, надандық, өтірік, ақымақтық, сараңдық пен салақтық сияқты жаман мінезден 
арылуға үндейтін шығармалары жетерлік. Мәселен, «Әдеп» атты әңгімесінде бір жұрттың бас әкімі 
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көшеде бір баймен сөйлесіп тұрып, қасынан өтіп бара жатқан жырлы мұжық бұған басын иіп сәлем 
бергенде, әлгі төре мұжықтан бетер иіліп оның сәлемін алады. Бұған таңғалған бай мәнісін сұрағанда: 
«Ешбір ілім-білім үйренбеген мұжық сонша иіліп, әдептілігін көрсеткенде, мен онан әдепсіз болып 
қалайын ба?» [7,53] – деген екен. Қазақта «Әдепті әдепсізден үйрендім» деген сөз бар, сондай-ақ 
қарапайым өмір ағымында кез келген істе көмек қолын созған, жылы сөзі мен ыстық ықыласын 
жолдаған жанға ұстазыңдай құрмет көрсет деген де тәмсіл бар. Мұндай шығарманы оқыта отырып 
оқушыларға қарым-қатынас мәдениеті мен сыйластық пен татулықтың, адамгершіліктің биік үлгісін 
насихаттаймыз. 

Ы.Алтынсариннің тағы бір тәлімі мол шығармасы – «Қанағат» деп аталады. Мұнда бір жұт 
(еврей) келіп Әзірет Әліден толық байлық қайтсе табылады деп сұрағанда: «Қанағат ете білсең. Қан-
ша мал көп те болса, қанағаты жоқ кісі байлыққа жеттім деп тоймайды; қанша мал аз да болса барына 
қанағат ете білсе, бұл адамның көңілі жайлы, тынышырақ болады, соның үшін байлық – қанағатта» 
[7,54], – деген екен. Мұнда тек дүние байлығы туралы айтылып тұрған жоқ, кез келген жетістікке, 
табысқа жету үшін қолыңда барды қадірлеп, азға қанағат ете білу керек. Білім алуда да ізденісіңді 
дамытып, алғаныңды бойыңа сіңіріп, қорытып, өміріңе пайдалана білсең, үлкен ілім иесіне айналасың. 

Байқап қарасақ, ұлттық тәрбиенің дәнін егіп, нәрін сіңіретін қарапайым аңыз-әңгімелер, қисса-
жырлар өз қызметін сәтті атқарып, адамзат өресінің өрісін танытады екен. Жас бала мән беріп 
тыңдамаса да, зейін салып ұқпаса да, санасына егілген дән көктеп өсіп, болашақта өз жемісін берген. 
Әсіресе, ертегі-аңыздардағы ғажайып оқиғалар баланы қызықтырып, қиялын қанаттандырады. Балаға 
беймәлім ғайып әлемге самғатып, өткен шақтың елесімен елеусіз ғана болашаққа жалғап жібереді. 
Ата-бабадан келе жатқан тарихи тізбекке жалғастырып, адамзат дамуының бір бөлшегі ретінде тұлға-
лық қалыптасуына негіз болады. Өзіндік менін қалыптастырып, шырғалаңы мол өмір соқпағынан 
адаспай жол табуға жетелейді. Ата-ананың, Отанның, бауырдың қадірін түсіндіріп, өмірдің мәнін ұқты-
рады. Мәнсіздік пен қуыс кеуделіктен сақтап, рухани бостыққа жұтылып, алғаш кездескен қиындықтан 
жеңіліп өзін тастап жіберуден құтқарады. Әр нәрсеге байыппен ой жіберіп, тағдыр ұсынған сансыз 
ситуациялардан мән суырып, әрбір таңдауын ойланып жасап, кеудесін құндылыққа толтыруды үйре-
теді. Бір қарағанда қисса-жырлар, ертегі-аңыздар елеусіз әңгімелер болып көрінуі мүмкін, бірақ жас 
баланың санасына дер кезінде сіңірілген мұндай рухани құндылықтар маман-психолог та шеше 
алмайтын жасөспірім бойындағы кейбір проблемаларды түбірімен жойып жібере алады. Себебі адам 
рухани болмыс, ешкімге ұқсамайтын дара тұлға болғандықтан оған рух тілінде үн қату, ежелгі 
мәтіндермен сөйлеу өзінің оң нәтижесін берері анық.  
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Түйін сөздер: шығармашылық, қабілет, тәрбиеленуші, спорт мектебі, тұлға. 
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Шығармашылықты тану шын мәнінде күрделі және көп қырлы мәселе. Шығармашылық қабі-
леттер кез-келген адамға, оның ішінде спорт мектебінің тәрбиеленушілеріне тән – сіз оларды ашып, 
дамыта білуіңіз керек. Бірақ шығармашылық процестің мәні барлығына бірдей. Айырмашылық тек шы-
ғармашылықтың нақты материалында, жетістіктердің ауқымы мен олардың әлеуметтік маңыздылы-
ғында, шығармашылық процесті зерттеуде данышпандарды (генийлерді) зерттеудің қажеті жоқ. Шы-
ғармашылық элементтері күнделікті өмірлік мәселелерді шешуде көрінеді, оларды қарапайым спорт 
мектебіндегі оқу-жаттығу процесінде байқауға болады. Философтар, психологтар және педагогтар 
шығармашылық процесті теориялық талдаудың негізгі аспектілерімен жұмыс жасады.  

Шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру және дамыту процесін Н.А. Бердяев, В. Гум-
больдт, Э. Кассирер, М. К. Мамардашвили, Э. Фромм және т. б. сияқты философтар қарастырды.  

Шығармашылық процестің психологиялық аспектілері шетелдік ғалымдардың еңбектерінде 
қамтылған: Б. Г. Ананьев, Д. Б. Эпифания, Л. С. Выготский, В. Н. Дружинин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Ру-
бинштейн, Д. Гилфорд, Э. П. Торранс және т. б.  

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін және әлеуетін Мухамедин М. (ойын әрекеті арқы-
лы), Жумадиллаева О. А. (психологиялық ерекшеліктерін), Жумадирова К. К. (ЖОО мен лицейдің бір-
лескен іс-әрекеті аясында), Базарбаева К. К. (оқу үдерісінде шығармашылық қабілеттерді дамыту) 
қарастырған [1,2]. 

Отандық ғалымдардан жоғары оқу орындарында студенттердің креативтілігін зерттеуде Оспа-
нова Б. А., Нағымжанова Қ. М.,Нұржанова С. А., Сапабеков Д. К.зерттесе, әскери психологиядағы 
креативтілікті Сақтағанов Б. К., коммуникативтілік креативтілікті Тасова А. Б. зерттеген. 

Педагогика және педагогикалық психологияда шығармашылық қабілеттерді қалыптастыру 
мәселесін дамытатын бірқатар ғылыми бағыттар бар: бұл дамыта оқыту (В.В. Давыдов, Л. В. Занков, 
Д. Б. Эльконин), проблемалық оқыту (А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов), өнертапқыштық мәселелерді 
шешу теориясы мен даму теориясына негізделген шығармашылық педагогика (Г. С. Альтшуллер, И. 
М. Верткин), мұғалімнің шығармашылық қабілеттерін тәрбиелеу теориясы (С. А. Архангельский, М. Ф. 
Гоноболин, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин және т. б.). 

Шығармашылық – бұл өзіндік идеяларды қалыптастыру және қызметтің стандартты емес тә-
сілдерін қолдану қабілетіне негізделген субъективті жаңаны құру процесі. Шын мәнінде, шығарма-
шылық – бұл «кез-келген түбегейлі жаңа нәрсе жасау мүмкіндігі». Оның ішінде зияткерлік шығармашы-
лықтың ерекшелігі–бұрыннан белгілі мәселелерді шешу жолдарын жетілдіру. А. Г. Виноградов зерт-
теуінде проблемалық жағдайлардың әртүрлі түрлерінде өз іс-әрекетінің тәсілдерін табу (ашу) қабілеті 
процедуралық шығармашылық қабілетіндегі жеке айырмашылықтардың көздерінің бірі бола алатын 
жеке тұжырымдамалық білімді ұйымдастырудың нәтижесі екенін көрсетті. Шығармашылық дегеніміз–
белгілі формадан тыс жоғары ойлау, сонымен қатар сапалы жаңа нәрсе тудыратын әрекет. Шығарма-
шылық адам қызметінің кез-келген саласында орын алуы мүмкін: ғылыми, өндірістік-техникалық, 
көркемдік, саяси, спорт және т. б. 

Шығармашылық – бұл, ең алдымен, белгілі бір тақырыптарға қатысты және адам психикасы-
ның ерекшеліктерімен, жоғары жүйке қызметінің заңдылықтарымен, ақыл-ой еңбегімен байланысты 
құбылыс. 

Шығармашылық – бұл сыртқы әлемде еркін іске асырудың ойлау процесі, оның ішінде құрал-
дар арқылы, адамның ішкі сезімдері оған немесе басқаларға қызығушылық тудырады және жаратушы 
үшін эстетикалық құндылыққа ие. 

Балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту проблемасының күрделілігі табиғатты да, 
шығармашылық қабілеттердің көрінісін де анықтайтын көптеген әртүрлі факторларға байланысты. 
Шығармашылық адамның белгілі бір қабілеттерінің болуын болжайды. Шығармашылық өздігінен да-
мымайды, бірақ арнайы ұйымдастырылған оқыту мен тәрбиелеу процесін қажет етеді. Бізге үлкен 
жауапкершілік жүктелген – адамның тұлға болып қалыптасуы үшін баланың шығармашылық бастама-
сын дамыту. 

Күнделікті өмірде шығармашылық қабілеттер тапқырлық ретінде көрінеді – мақсатқа жету, 
жағдайды, заттар мен жағдайларды ерекше түрде қолдана отырып, үмітсіз жағдайдан шығу мүмкіндігі. 
Сондай-ақ, шығармашылық қабілеттердің ажырамас бөлігі–балалардың дарындылығы. Балалардың 
дарындылығын дамытудың алғышарттары баланың жас ерекшеліктері болып табылады, оларды ба-
лалар қабілеттерінің компоненттері деп санауға болады. Балаларға бейнелі әсерлерге ерекше сезі-
малдық, қиялдың байлығы, атап айтқанда, шығармашылық ойындарда көрініс табады, тынымсыз 
қызығушылық танытады.  

Спорт мектебі тәрбиеленушілерінің қабілеттерінің жас алғы шарттары – бұл сезімталдықтың 
жоғарылауы, жаңа техникаларды үйренуге деген сенімділік, оқытылатын нәрсенің шындыққа деген 
сенімі. 

Орта сынып жасындағы тәрбиеленушілер тәуелсіздіктің, тұрақты энергияның және бейімділік-
тің кеңдігінің артуын атап өтеді. Жоғары сынып жасындағы тәрбиеленушілер өте айқын, ойлауға 
дайын және ерекше эмоционалды әсерлілік. «Ақыл-ой» және «көркемдік» типтердің мұндай үйлесімі, 
сондай-ақ өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі жетілдіру, көпжақты дамудың ерекше мүмкіндіктерін ашады. Бұл 
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қасиеттер жасқа байланысты, сондықтан белгілі бір дәрежеде уақытша болғандықтан, оларды уақы-
тында және балалардың қабілеттерін көтеру үшін толық пайдалану керек. Дарынды балаларға қатыс-
ты педагогикалық көзқарастарда екі шектен аулақ болу керек. Олардың бірі мұндай баланың дамуы 
ешқандай қатысуды қажет етпейді деген пікірде. Бірақ мұғалімнің мұндай араласпауы қабілеттердің 
дамуына зиян тигізуі мүмкін [3]. 

Тағы бір жағы – бұл қабілеттердің қалыптасуына шамадан тыс араласу. Барлық жағдайларда 
балаға бір нәрсе үйрету неғұрлым ертерек болса, соғұрлым жақсы болады деп ойлау дұрыс емес. 
Баланың жүйке жүйесі тұрақсыз, баланың миының мүмкіндіктері шектеулі. Шамадан тыс жүктеме, ша-
мадан тыс шаршау баланың денсаулығының өзгеруіне әкелуі мүмкін және оның одан әрі дамуына 
теріс әсер етуі мүмкін. Жалпы дамуы бойынша құрдастарынан озып кетпейтін, бірақ өзіндікжұмыс 
әдістерінің тәуелсіздігімен ерекшеленетін балалар бар. 

Шығармашылық дарындылықтың негізінде шығармашылық әлеует жатыр-әр адамның қол 
жетімді емес мүмкіндіктері. Мәселе – бұл дарындылықтың осы түріне ие балаларды анықтау және 
таңдау емес, оны барлық тәрбиеленушілерде дамыту. Өзгерістер өмірдің барлық салаларында орын 
алатыны анық. Ақпарат көлемі екі жылда екі есе артады. Білім адамға оны қолдануға қарағанда 
тезірек ескіреді. Қазіргі әлемде сәтті өмір сүру және әрекет ету үшін сіз өзіңіздің бірегейлігіңізді сақтай 
отырып, үнемі өзгерістерге дайын болуыңыз керек.  

Торрент бойынша шығармашылық қабілеттердің құрылымы: 
1) еркін сөйлеу – көптеген идеяларды шығару мүмкіндігі;  
2) икемділік – мәселелерді шешуде әртүрлі стратегияларды қолдану мүмкіндігі;  
3) өзіндік ерекшелік – ерекше, стандартты емес идеяларды шығару мүмкіндігі;  
4) даму – туындаған идеяларды егжей-тегжейлі дамыту мүмкіндігі; 
5) тұйықталуға қарсы тұру – бұл стереотиптерді сақтамау және проблемаларды шешу кезінде 

әр түрлі ақпарат үшін ұзақ уақыт «ашық» болу мүмкіндігі; 
6) тақырыптың абстрактілігі – бұл шын мәнінде маңызды мәселенің мәнін түсіну. Атау процесі 

бейнелі ақпаратты ауызша формаға айналдыру қабілетін көрсетеді [4].  
Осылайша, шығармашылық қабілеттер мәселесі өзекті, бүгінгі күні әр түрлі. Шығармашылық 

қабілеттер кез-келген адамға тән, шығармашылық процестің мәні барлығына бірдей, тек шығармашы-
лықтың нақты материалындағы айырмашылық, жетістіктер ауқымы және олардың әлеуметтік маңызы, 
шығармашылық процесті зерттеуде данышпандарды зерттеудің қажеті жоқ, шығармашылық қабілет-
терін дамыту қазіргі білім берудің негізгі міндеттерінің біріне айналады. Шығармашылық – бұл әр түрлі 
шығармашылық іс-әрекеттің сәттілігін анықтайтын адам сапасының жеке ерекшеліктері. Шығарма-
шылық – бұл баланың шығармашылық дамуының ажырамас бөлігі. 
 
№ Авторы, әдебиет көзі Анықтама 

1 М. В. Гамезо Шығармашылық қабілеттер «шығармашылыққа деген жалпы қабілет, 
жеке тұлғаны тұтастай сипаттайды, әр түрлі қызмет салаларында 
көрінеді, дарындылықтың салыстырмалы тәуелсіз факторы ретінде 
қарастырылады» 

2 В.А. Крутецкий Шығармашылық қабілеттерін өзіндік ерекшелігімен ерекшеленетін 
жаңа өнімді қайта құрумен, сондай-ақ қызметті жүзеге асырудың жаңа 
тәсілдерін табумен байланыстырады. 

3 С.В. Опфер Шығармашылық қабілеттер – бұл әр түрлі шығармашылық іс-әрекет-
терді сәтті жүзеге асыруды анықтайтын адам сапасының жеке 
ерекшеліктері 

4 Э. Шостром Шығармашылық қабілеттерін оның барлық қырларына енетін 
тұлғаның әмбебап сипаты" ретінде сипаттайды. 

5 Л. Д. Столяренко Шығармашылық қабілеттердің “материалдық және рухани мәдениет 
туындыларын, жаңа идеяларды, жаңалықтарды, өнертабыстарды 
жасаудағы табыстылықпен" байланысты екенін түсіндіреді. 

 
«Шығармашылық қабілеттер» ұғымын анықтауда біз С.В. Опфердің келесі анықтамасына сүйе-

неміз: «шығармашылық қабілеттер – бұл әр түрлі шығармашылық іс-әрекеттің сәттілігін анықтайтын 
адам сапасының жеке ерекшеліктері» [5].  

Психологтардың пікірінше Б. М. Теплов, Р.С. Немов, қабілеттер, оның ішінде шығармашылық 
қабілеттер тұрақты даму процесінде болуы мүмкін [6]. Адамның өзі дамытпайтын практикада қолда-
нуды тоқтату қабілеті уақыт өте келе жоғалады. Музыка, көркем және техникалық шығармашылық, 
спорт, математика және т.б. сияқты адам іс-әрекетінің күрделі түрлерімен үнемі айналысумен бай-
ланысты жүйелі жаттығулардың арқасында адам өзінің тиісті қабілеттерін одан әрі қолдайды және 
дамытады. Осылайша, бейімділік пен белсенділік шығармашылық қабілеттерін дамытудың негізі бо-
лып табылады. Бейімділіктер қабілеттерді, соның ішінде шығармашылықты дамытудың алғышарттары 
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болып табылады. Қабілеттер, жеке тұлғаның типологиялық қасиеттері ретінде, іс-әрекетте дамиды 
және осы іс-әрекеттің сәттілігі анықталады. Басқаша айтқанда, шығармашылық қабілеттер адамның 
шығармашылық көрінісінде сәттілікке әкеледі деп айта аламыз. Қабілеттердің дамуы кезең-кезеңмен 
және оларды жүзеге асыру үшін қажет іс-әрекетте ғана жүреді. Мысалы, музыкамен, шығармашы-
лықпен айналыспай музыкалық қабілеттерін дамыту мүмкін емес. Басқаша айтқанда, шығармашылық 
шығармашылық, яғни шығармашылық іс-әрекетте дамиды.  

Сонымен қатар, шығармашылық қабілеттердің болуы және олардың даму деңгейі дәл шығар-
машылық қызметте көрінеді. Сондықтан баланың шығармашылық қабілеттерін дамытудың педагоги-
калық мәселесін шешу оның шығармашылық қызметін ұйымдастыруға сәйкес келеді. Осы тақырып 
бойынша зерттелген әдебиеттерге сүйене отырып, шығармашылық қабілеттерін дамытудың педагоги-
калық мәселесін сәтті шешу үшін мұғалім оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, шығар-
машылық қызметті ұйымдастырудың оңтайлы жағдайларын таңдауы керек 
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В статье определяется актуальность проблемы развития социального интеллекта у бу-
дущих педагогов. Выявлены и теоретически обоснованы условия формирования социального 
интеллекта как одного из важных психологических характеристик в их дальнейшей профессио-
нальной деятельности. Представлены психолого-педагогические условия формирования высокого 
уровня развития социального интеллекта, которые наиболее часто фигурируют в научной лите-
ратуре. 

Ключевые слова: социальный интеллект, психолого-педагогические условия, будующие 
педагоги, развитие. 
 

Социальный интеллект играет важную роль в процессе социализации и профессионального 
развития личности в современном обществе. Проблема социального интеллекта значима для педа-
гогической профессии. Социальный интеллект требует развития знаний, навыков и умений учителя 
понимать самого себя, свое поведение, действия других людей и эффективные взаимодействия, а 
также достигать поставленной цели. 

Общее число ученых, которые проводят исследования в этой области, огромно. Как и во мно-
гих других научных концепциях, ученые не могут согласиться с тем, что такое социальный интеллект. 

Однако актуальность проблемы во многом обусловлена недостаточным исследованием 
особенностей социального интеллекта будущих учителей. С другой стороны, уровни развития со-
циального интеллекта учителя в Казахстане пока специально не изучаются. Эмпирические исследо-
вания социального интеллекта практически не проводились в отечественной психологической науке. 
И несмотря на различные методы, имеющиеся в зарубежных источниках, которые направлены на 
определение уровня интеллекта, все они не переведены на казахский язык. 

Таким образом, успешная реализация профессиональных функций педагога предполагает 
развитую способность адекватно распознавать особенности проявления эмоциональной сферы, мо-
тивов поступков детей и подростков, адекватно воспринимать наблюдаемое поведение в рамках со-
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циального контекста, способность к сопереживанию и к саморегуляции, способность к эффективному 
социальному взаимодействию. В научной литературе указанные способности отражаются в понятии 
социального интеллекта, что полностью раскрывает актуальность данного вопроса. 

В психологической науке существует огромное количество определений, подходов, моделей 
социального интеллекта. И мы не можем представить все концепции социального интеллекта в рам-
ках данной статьи. В связи с этим мы раскроем только те научные позиции, которые необходимы для 
понимания нашей работы и которые служат основой целей и задач исследования, его гипотез и 
используемых методов. 

Концепции социального интеллекта. Термин "социальный интеллект" является относительно 
новым в области социальной психологии и все еще разрабатывается, концептуализируется и прове-
ряется. В нашей стране хорошо известны Э.Л. Торндайк, Х.Дж. Айзенк, Дж.П. Гилфорд и другие. 
Понятие "социальный интеллект" было впервые введено в 1920 году Торндайком, который исполь-
зовал его для обозначения дальновидности в межличностных отношениях и сравнил его со способ-
ностью действовать мудро в человеческих взаимодействиях (Торндайк, 1920). Э.Л. Торнднайк [1] 
определил социальный интеллект как часть общего интеллекта и уделил большое внимание образо-
вательным процессам, таким как социальное восприятие. 

По мнению Х.Й. Айзенка [2], социальный интеллект – это результат развития общего интел-
лекта под влиянием социокультурных условий, это способность индивида адаптироваться к требо-
ваниям общества. Среди факторов, влияющих на уровень развития социального интеллекта, Х.Дж. 
Айзенк выделил социально-экономический статус, его мотивацию, культурные факторы, уровень 
образования и др. Р. Б. Кэттелл [3] выделил потенциал и общий интеллект. 

В 1937 году Олпорт приписал социальному интеллекту способность быстро, почти автомати-
чески высказывать суждения о людях, предсказывать их вероятные реакции. Социальный интеллект, 
согласно Олпорту, – это особый "социальный дар", который придает плавность взаимодействию лю-
дей, что является социальным инструментом, но не глубиной понимания (Allport, 2002). Общий интел-
лект является основой мышления и служит основой для формирования социального интеллекта. Г.У. 
Олпорт [4] рассматривает социальный интеллект как особую способность человека пра-вильно 
судить о людях, прогнозировать их поведение и обеспечивать адекватную адаптацию в межличност-
ных отношениях.  

В работах Д. Векслерса [5] социальный интеллект известен как адаптация индивида к чело-
веческой жизни, т. е. способность решать жизненные проблемы. Д.Г. Майерс [6] определяет социаль-
ный интеллект как социальное мышление, как способность к самооценке и другим на основе со-
циальных инструкций. Дж. Пиаже [7] рассматривает сущность интеллекта в гибкой и устойчивой адап-
тации к физической и социальной реальности. Модель сложной структуры социального интеллекта 
была представлена Дж. П. Гилфордом [8]. Согласно его концепции, социальный интеллект объеди-
няет и регулирует образовательные процессы, связанные с отражением социальных объектов. М. Э. 
Форд и М. С. Тисак [9] определили социальный интеллект как группу умственных способностей для 
обработки социальной информации для успешного решения проблемных ситуаций. Они доказали, 
что социальный интеллект не похож на общий интеллект и развивается в социальной среде.  

Теория интеллекта Р.Я. Штернберга [10] включает в себя три аспекта: 1. компонентную под-
теорию, которая объясняет взаимосвязь внутреннего мира индивида, механизмов мышления, свя-
занных с обработкой информации (компонентный интеллект); 2. суб-теорию опыта, определяющую 
эффективность освоения новой ситуации, используя предыдущий опыт (эмпирический интеллект);  
3. суб-теорию опыта, определяющую эффективность освоения новой ситуации, используя предыду-
щий опыт (эмпирический интеллект), под-теория контекста, которая дает объяснение проявлению 
интеллекта в социальной ситуации (ситуационный интеллект). Постепенно все больше места в 
изучении социального интеллекта занимают исследования, основанные на поведенческих невербаль-
ных способах оценки социального интеллекта. К. Космицки и О. П. Джон [11] были одними из первых, 
кто объединил эти два подхода к рассмотрению и диагностике социального интеллекта. Они предло-
жили концепцию социального интеллекта, включающую семь компонентов. Эти компоненты были 
сгруппированы в две отдельные группы: “когнитивные” и “поведенческие”. 

В 1987 году Кантор опубликовал книгу "Личность и социальный интеллект", в которой автор 
сравнил социальный интеллект с когнитивной компетентностью, позволяющей людям воспринимать 
события социальной жизни с минимумом неожиданностей и максимальной личной выгодой. Нэнси 
Кантор исследовала социальный интеллект с точки зрения когнитивизма (Cantor & Kihlstroom, 2000). 
Существующие работы в отечественной психологии рассматривают проблему социального интеллек-
та главным образом в аспекте коммуникативной компетентности и описывают предлагаемую струк-
туру и функции социального интеллекта. 

Российские ученые проявили особый интерес к изучению феномена социального интеллекта 
за последние два десятилетия. Социальный интеллект может быть изучен как особая область психо-
логических исследований в силу его относительной автономности и сложности, которая определяет 
успех социального познания, социального взаимодействия и социальной адаптации. 
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Емельянов (1985) первым дал определение социальному интеллекту. Он тесно связывал это 
с понятием "социальная чувствительность". Емельянов считал, что благодаря интуиции человек раз-
вивает индивидуальную "эвристику", позволяющую делать выводы о межличностном взаимодейст-
вии. Они надежны и обладают сильным прогностическим эффектом (Емельянов, 1985). Аминов и 
Молоканов (1992) изучали взаимосвязь между социальным интеллектом и профессиональными пре-
дубеждениями. Авторы убеждены, что профессионализм педагога зависит от особых способностей, 
таких как социальный интеллект. 

Социальный интеллект способствует накоплению личного опыта в приобретении и овладении 
навыками социализации и общения. Согласно исследованиям Куницыной, люди с развитым социаль-
ным интеллектом хорошо интегрированы в хорошие социальные отношения; они активны и гибки и, 
как правило, более удовлетворены жизнью. Они знают, как вписаться в новые социальные структуры 
и условия, справляться со стрессом, и у них больше шансов на активную, долгую и социально полез-
ную жизнь. В работах, посвященных социальной компетентности и социальному интеллекту, Куници-
на провела четкое разделение между этими понятиями. По ее мнению, социальный интеллект 
выступает как средство познания социальной реальности, а социальная компетентность – как продукт 
этого познания. 

Социальный интеллект и социальная компетентность имеют следующие общие черты: 

 они дают возможность адекватно адаптироваться в контексте социальных изменений; 

 они обеспечивают адекватную оценку ситуации, принятие безошибочных решений и 
приведение их в действие; 

 они имеют количественные характеристики, уровни и могут быть измерены. 
Разница заключается в функциях, механизмах, существенных характеристиках и средствах 

совершенствования; последнее проявляется в том, что повышение социальной компетентности про-
исходит путем изучения, расширения знаний и накопления опыта. Социальный интеллект развива-
ется через формирование социально желательных личностных и коммуникативных свойств, совер-
шенствование механизмов психической регуляции, самоконтроля и саморегуляции. 

Социальный интеллект охватывает индивидуальные склонности, способности, черты характе-
ра, способствующие развитию способностей и навыков социальных действий и контактов на основе 
личного опыта. Социальный интеллект способствует способности человека предвидеть развитие со-
циальных взаимодействий, повышает интуицию, дальновидность и обеспечивает психологическую 
выносливость. Отличительной чертой и особенностью человека с высоким уровнем социального 
интеллекта является достаточная социальная компетентность во всех ее аспектах. Структура со-
циального интеллекта будущих педагогов включает такие компоненты, как когнитивный, эмоцио-
нальный, коммуникативный и поведенческий, которые раскрываются через следующие функции: 
общение; анализ и прогнозирование развития ситуации; эмоциональное проникновение в контекст 
ситуации; адаптация к изменяющимся условиям взаимодействия; развитие специалиста посредством 
межличностного общения. 

Сторонники развития социального интеллекта утверждают, что необходимо проводить спе-
циальные тренинги, направленные на развитие этого навыка. 

Педагог развивается как личность и профессионал в процессе обучения, воспитания и социа-
лизации. Следовательно, процесс формирования социального интеллекта у будущих педагогов 
может быть более успешным и эффективным, если образовательный процесс обеспечивает реали-
зацию необходимых педагогических условий. Выготский утверждал, что необходимо "заранее создать 
условия, необходимые для развития соответствующих психических качеств, хотя они все еще "не 
готовы" к самостоятельному функционированию". 

Тухман (2005) выделяет как активные формы и методы обучения, так и формирование цен-
ностно-смыслового самоопределения студентов в отношении будущей деятельности, гуманизацию 
процесса обучения и воспитания, обеспечение влияния личности учителей и наставников, организа-
цию гибких структур управления профессиональным образованием среди условий, необходимых для 
развития профессиональной компетентности будущих специалистов. Вербицкий (2004) разработал 
концепцию контекстного подхода к профессиональному образованию на основе активных форм 
обучения, которая представляет собой целостную, методически разработанную и апробированную в 
двух университетах систему образовательного процесса, предполагающую сочетание традиционных, 
хотя и трансформированных, и активных методов обучения. 

Теоретический анализ соответствующей литературы позволяет сформулировать гипотезу 
исследования: существует взаимосвязь между уровнем развития социального интеллекта и психоло-
го-педагогическими условиями будущих педагогов. Таким образом, целью исследования является 
выявить влияние психолого-педагогических условий на социальный интеллект будущих педагогов и 
разработать модель развития социального интеллекта будущих педагогов. 

Вопросы, на которые отвечает наше исследование: каковы эффективные способы развития 
социального интеллекта у будущих педагогов? 
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Целью нашего исследования мы выдвигаем. В рамках нашего исследования, с целью повы-
шения эффективности формирования социального интеллекта у будущих педагогов в ходе образова-
тельного процесса, мы выдвинули следующие педагогические условия, поскольку условия формиро-
вания социального интеллекта не изучались и не анализировались в психолого-педагогической 
литературе: 

 включение информации о социальном интеллекте, социальных отношениях, прогнозе 
результатов социального взаимодействия в программу психологических курсов; 

 разработка учебной программы, включающей разнообразные формы и методы обучения, 
направленные на развитие когнитивного, мотивационного и поведенческого компонентов социального 
интеллекта: лекции, беседы, дебаты, практические занятия с использованием методов моделирова-
ния, групповые интервью 

 тренинг, направленный на развитие социального интеллекта, увеличивает социально-
психологический опыт его участников и приводит к позитивным изменениям в их личностях. 

Рассмотренные особенности развития социального интеллекта у будущих педагогов легли в 
основу разработки учебной программы. Его целью было развитие социального интеллекта у будущих 
педагогов. 

В основу построения модели мы планируем заложить следующие принципы: принцип гумани-
зации образования, субъектности, сознательности и творческой активности, профессиональной 
направленности, образовательной рефлексии, интериоризации, диалогизации взаимодействия, учета 
возрастных особенностей интеллекта студентов и индивидуальных интеллектуальных способностей. 

На основе изучения соответственной литературы мы пришли к выводу, что модель развития 
социального интеллекта будущего педагога в образовательном процессе может быть успешно реали-
зована лишь при наличии определенного комплекса педагогических условий: 

1) активное участие студентов в социальных взаимодействиях, направленность на межлично-
стное познание внутри профессиональной группы; 

2) овладение механизмами идентификации, интеллектуальной и личностной рефлексии, 
эмпатии в ситуациях педагогического взаимодействия; 

3) моделирование в процессе обучения профессионально-речевых ситуаций, наиболее полно 
отражающих типичные модели ситуаций профессионального взаимодействия; 

4) групповые занятия с использованием интерактивных методов обучения. 
В ходе интерактивного обучения происходит совместное погружение обучаемого и обучаемых 

в проблемное поле решаемой задачи, т.е. включение в единое творческое пространство; осуществля-
ется согласованный выбор средств и методов реализации решения профессиональной задачи; 
совместное вхождение в близкое эмоциональное состояние, переживание интеллектуальных чувств, 
сопутствующих принятию и осуществлению решения задач. 

Процесс развития социального интеллекта у будущих педагогов разделен нами на три этапа: 
ориентировочный, конструктивно-формирующий, обобщающе-закрепляющий. 

Предполагаемыми критериями эффективности разработанной модели будутявляется пози-
тивная динамика развития социального интеллекта и его компонентов у студентов-педагогов, разви-
тие навыков понимания связи между поступками людей и их последствиями, навыков осознания, 
управления и контроля своих эмоций; гибкость ролевых позиций в общении, развитие умения уста-
навливать социальные контакты с другими людьми, ориентироваться в социальных ситуациях, 
выбирать и реализовывать эффективные стратегии успешного поведения в профессионально-ориен-
тированных ситуациях. 
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В статье рассматриваются взаимосвязь между уровнем профессиональной компетентно-
сти будущих специалистов агроэнергетических специальностей, сформированным в период обу-
чения в учреждении высшего образования агротехнического профиля и его влиянием на развитие 
сельскохозяйственного сектора экономики. Указаны основы, на которых базируется процесс фор-
мирования профессиональной компетентности и подходы, позволяющие повысить ее уровень в 
соответствии с современными требованиями.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность, специалист агроэнергетик, качест-
во образования, компетентностный подход, производственная практика, модернизация высшей 
школы, сельскохозяйственный сектор экономики. 
 

Профессиональная подготовка специалистов для сельскохозяйственного сектора экономики в 
высшей школе испытывает потребность в пересмотрении структуры образовательного процесса под-
готовки профессионально компетентных специалистов агроэнергетических специальностей, владею-
щих современным технологическим инструментарием, способных самостоятельно решать организа-
ционные, инженерные и конструкторские задачи в реальных производственных условиях. 

Инженеры-энергетики агропромышленного комплекса держат в своих руках энергетический 
потенциал, необходимый для нужд сельскохозяйственного производства и обеспечения жизнедея-
тельности сельского населения, в их ведении находится на эксплуатации и обслуживании все основ-
ное и вспомогательное энерго- и электрообрудование и знания по энергосбережению для них 
приобретает стратегическую важность. 

Существует тесная взаимосвязь связь между энергообеспечением, богатством государства и 
благосостоянием народа. Это одна из важнейших проблем, решение которой остро стоит перед 
народным хозяйством, производством и научным сектором.  

Проведенный нами анализ существующего состояния профессиональной подготовки будущих 
специалистов агроэнергетических специальностей в учреждениях высшего образования агротехни-
ческого профиля республики, позволил выявить ряд противоречий между: 

- требованиями, диктуемыми современными социально-экономическими условиями к уровню 
профессиональной подготовки специалистов агропромышленного комплекса (далее-АПК), и реаль-
ным уровнем готовности выпускников агроинженерных специальностей к выполнению своих профес-
сиональных функций в конкретных производственных условиях; 

- возросшими требованиями работодателей к профессиональной компетентности выпускников 
учреждений высшего образования агротехнического профиля и недостаточной обеспеченности 
сформированности профессиональной компетентности выпускников как следствие отсутствия доско-
нально проработанного алгоритма процесса формирования профессиональной компетентности в 
процессе обучения в вузе; 

- преобладанием использования традиционных форм и методов обучения и необходимостью 
более интенсивного внедрения инновационных образовательных технологий;  

- необходимостью усиления практико-ориентированного обучения, где особое место отво-
дится производственным практикам наряду с устоявшейся академической формой; 
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- существующей актуальностью применения энергосберегающих технологий в АПК и недоста-
точной эффективностью применяемых в обучении педагогических приемов, обеспечивающих фор-
мирование профессиональной компетентности у студентов высшего образования агротехнического 
профиля в этой области. 

Основные направления обеспечения качества образования с целью формирования высоко-
компетентного профессионального кадрового потенциала для всех сфер экономики, включая АПК, 
определены Кодексом Республики Беларусь об образовании [1]. 

Изучением проблемы повышения уровня профессиональной подготовки будущих специалис-
тов агропромышленного комплекса посвящены работы многих исследователей (напр-р, О.Л. 
Картешкиной, Т.В. Киселевой, С.В. Хапушиной, Т.В. Петиковой и др.). 

Вопрос о подготовке компетентного специалиста возник, когда стало очевидностью, что полу-
чение определенных ЗУНов, которые будущий специалист получает в процессе профессиональной 
подготовки в вузе, недостаточно. Воронов М.В. отмечает, что существующая «знаниевая» парадигма 
образования не отвечает потребностям современной экономики и изменениям, которые произошли в 
психолого-педагогических характеристиках обучающихся [2., с.38-45].  

Идеи компетентностного подхода в образовании появились в результате изменений, произо-
шедших в обществе, что значительно отразилось на ситуации рынка труда.  

По этому поводу И.С. Сергеев указывает: «Компетентностный подход – естественный этап 
развития отечественной школы и педагогики на пути ее отделения от государственного аппарата и 
выявления собственных внутренних смыслов и целей… именно экономические структуры отвечают 
сегодня на вопрос о том, какие качества, какие способности необходимы человеку современности и 
ближайшего будущего… именно работодатели – представители экономических структур – выступают 
в качестве главного инициатора компетентностного подхода» [3,стр.25]. 

Работодатели хотят получать компетентных в своей области специалистов, умеющих само-
стоятельно находить оптимальные решения в процессе возникающих производственных задач, а 
также в случае возникновения спорных или непредвиденных производственных ситуаций, в которых 
необходимо экстренно принимать решения. Это должны быть такие специалисты, которых, когда они 
приходят на реальные рабочие места, не надо было «переучивать», то есть подстраивать под су-
ществующие производственные условия или, в случае переподготовки нового сотрудника, провести 
этот процесс в минимально короткие сроки. Отсюда компетентностный подход в образовании явля-
ется наиболее оптимальным решением, так как в основе такого образования должна быть личная 
заинтересованность обучаемого в развитии необходимых ему профессиональных качеств. Процесс 
обучения в вузе должен происходить без принуждения, без «автоматического», неосознанного 
зазубривания изучаемого материала. Это, с одной стороны, даст возможность исключить имеющиеся 
в некоторых случаях конфликтные ситуации между студентом и преподавателем. Но самое главное, 
если процесс обучения построен таким образом, что позволяет обучаемому осознавать, что изучае-
мый материал, развивает необходимые для него, как для будущего специалиста, профессиональные 
качества, то его заинтересованность в обучении будет гораздо выше, так как обучаемый осознанно, 
как бы пропуская «через себя» будет воспринимать необходимую информацию, с осознанием, что это 
даст ему возможность наиболее эффективно применять полученные профессиональные знания в 
реальной производственной деятельности, то есть он может себя чувствовать достаточно компетент-
ным в своей производственной сфере и быть востребованным в обществе. 

Испытывая мотивацию в решении конкретной производственной задачи, вставший перед ре-
шением проблемы специалист, должен представлять себе несколько вариантов ее решения, уметь в 
условиях, не всегда позволяющих иметь неограниченный ресурс времени, провести сравнительный 
анализ вариантов выхода из создавшейся критической ситуации и найти оптимальный путь выполне-
ния. Такие нестандартные ситуации и являются индикатором проявления профессиональной компе-
тентности.  

Ракутько С.А. выделяет отдельно профессиональную компетентность агроинженера, опреде-
ляя ее как: «…интегральное, многоуровневое профессионально-личностное образование, включаю-
щее в себя инновационно-творческую направленность личности и субъективный опыт организа-
ционно-управленческо-технологической деятельности на предприятиях АПК» [4, стр.40]. 

Сельскохозяйственный сектор экономики всегда имел свои специфические особенности в 
функционировании в сравнении с другими отраслями производства. Здесь нет четкого неизменного 
производственного процесса. При диагностировании производственных показателей, в зависимости 
от направления сельскохозяйственной деятельности (растениеводство, животноводство, птицевод-
ство, переработка), надо учитывать многие общие составляющие: качество посевного материала; 
состояние почвы; погодные условия; сезонность работ; увеличение нагрузки задействованной техни-
ки и оборудования в «пиковые» периоды; здоровье животноводческого и птицеводческого стада; 
условия содержания поголовья; энерго- и электрооборудование, задействованное в этих отраслях 
сельхозпроизводства. Все вышеуказанное связано с использованием основных энергоносителей, 
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которых с каждым годом становится меньше, что приводит к их удорожанию, а это ведет к снижению 
рентабельности сельскохозяйственного производства. 

Принимаемые шаги в улучшении состояния сельскохозяйтсвенного сектора экономики связа-
ны с такими приоритетными направлениями, как формирование экономического механизма хозяй-
ствования в рыночных условиях, обеспечивающего повышение эффективности агропромышленного 
производства, развитие предпринимательства, привлечение инвестиций в сельскую местность, 
активизация инновационной деятельности в АПК, его техническое переоснащение с переходом на 
адаптивные ресурсосберегающие технологии в растениеводстве, животноводстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции. 

Для успешной реализации этих направлений, профессиональная подготовка специалистов 
для АПК агроэнергетических специальностей требует новых подходов и принципов в педагогической 
деятельности. 

Поэтому, в современных условиях модернизации высшей школы, подготовка специалистов 
агроинженерных специальностей должна происходить не только с учетом устоявшейся традиционной 
системы технического образования, но надо учитывать непрерывный, интенсивный рост производ-
ства, появление новых усовершенствованных производственных технологий, создание нового техно-
логического оборудования, требования, которые предъявляются к качеству сельскохозяйственной 
продукции. Интенсивность производства требует от специалистов агроинженерных специальностей, 
участвующих в производственном процессе, высокого уровня профессиональной подготовки, с 
развитым чувством профессионального предвидения, которое дает возможность увидеть и оценить 
возможные направления технологического и социального развития, переконструировать производст-
венный цикл, найдя наиболее рациональное и технически выполнимое решение с минимумом расхо-
да энергетических средств.  

В этом ракурсе, для формирования профессиональной компетентности студентов в процессе 
обучения в вузе, необходимы адаптированные к реальным производственным условиям формы и 
методы профессиональной подготовки студентов. В этом случае особую роль в обучении отводится 
производственным практикам по специальности, во время прохождения которых студенты могут 
ощутить специфику выбранной профессии, приблизиться к реальным производственным условиям, 
совсем по-другому взглянуть на выбранный профессиональный путь, понять, какими качествами 
должен обладать специалист, задействованный в сельскохозяйственном производстве. 

Важно, чтобы студент в период прохождения производственной практики мог себя ощущать 
полноправным участником производственного процесса. Для этого конечно, он должен в полной мере 
владеть теоретической базой по специальным дисциплинам, приобретенной в вузе. Но также у него 
должны быть развиты качества творческого подхода к своему труду, поиска оптимальных технологи-
ческих путей, заинтересованность в эффективности производства. И такие качества он должен по-
лучить в стенах вуза. Психолого-педагогические условия формирования профессиональной компе-
тентности будущих инженеров-агроэнергетиков, наряду с традиционными дидактическими методами 
обучения, должны содержать методы развития творческих способностей у студентов, формирования 
креативного мышления. Это должны быть такие условия, при которых: «… студент будет действовать 
как полноправный субъект познавательной и будущей трудовой деятельности – личности, которая 
способна к целеполаганию и целереализации в процессе формирования своей профессиональной 
компетентности» [5, стр. 78]. 

Необходимо, чтобы будущий специалист сельскохозяйственной отрасли уже в процессе полу-
чения профессионального образования понимал, чем ему придется заниматься после получения 
высшего образования, чтобы уже в стенах вуза у него было реальное, а не абстрактное представ-
ление о выбранной специальности и имел готовность к постоянному профессиональному росту. 

Формирование профессиональной компетентности для будущих специалистов агроэнергети-
ческих специальностей является основной задачей, учитывая какие реальные проблемы имеет 
сельскохозяйственный сектор и какие надежды возлагаются на новые, молодые профессиональные 
кадры, способные на его возрождение и вывод на конкурентоспособный производственный и эконо-
мический уровень. 
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
 

Сергалиева А. С. – учитель начальных классов, КГУ «Областная специализированная шко-
ла-лицей-интернат для одарённых детей «ЛОРД», СКО, город Петропавловск. 
 

В статье говорится о составляющих функциональной грамотности и о способах её фор-
мирования у младшего школьника на уроках. Класс – это маленькое сообщество, в котором ученик 
учится решать поставленные задачи. 

Ключевые слова: компетенция, предметные знания, взаимодействие в социуме, работа с 
информацией, саморегуляция. 
 

Функциональная грамотность – это способность человека решать жизненные задачи 
посредством использования имеющихся знаний. Составляющие функциональной грамотности – это 
компетенции. «Компетенция – это готовность субъекта эффективно организовать внутренние и 
внешние ресурсы для постановки и достижения цели» [1]. Различают следующие виды компетенций: 
коммуникативная, информационная, деятельностная, предметная, социальная. 

Коммуникативная компетенция  
Учащийся понимает и воспринимает устную и письменную речь, самостоятельно выражает 

свои мысли устно или письменно. 
Информационная компетенция  
Может находить информацию в учебниках, в справочной литературе и в других источниках. 
Деятельностная компетенция  
Умеет организовать свою деятельность, то есть поставить цель, наметить пути решения 

проблемы, контролировать себя, давать себе оценку. 
Предметная компетенция  
Применяет знания из определённой области в дальнейшем образовании. 
Социальная компетенция  
Понимает окружающий мир, умеет ориентироваться в нём, взаимодействует с другими 

людьми и ставит перед собой целевые установки. 
Важно работать над формированием всех компетенций. Думаю, что для каждого учителя 

начальных классов на первом месте стоит предметная компетенция. Приведу примеры из уроков 
математики. Тексты задач связаны с жизнью. 

Длина потолка 14 м, а ширина на 5 м меньше длины. Сколько листов сухой штукатурки 
потребуется для обивки потолка, если длина листа 2 м, а ширина 1 м 5 дм? 

Также с большим интересом ребята выполняют мини-исследования, результаты которых фик-
сируют в виде диаграмм. В процессе таких заданий учащийся проводит опрос в классе, составляет 
таблицы и сравнивает результаты. Такой вид деятельности способствует достижению сразу несколь-
ких целей: 

 развитие навыков говорения и слушания; 
 умение строить диаграммы по числовым данным; 
 умение взаимодействовать в социуме. 
Важным компонентом обучения являются межпредметные связи. Мы с ребятами используем 

математические знания на других уроках. Например, вычисляем, сколько лет прожил писатель или в 
каком веке он жил.  

Творческие задания на уроках математики не только развивают критические мышление млад-
ших школьников, но повышают интерес к изучению предмета. На этапе обобщения знаний даю такие 
виды заданий: 

 Составь карточку для одноклассника по теме «Сравнение величин»; 
 Составь алгоритм решения сложного уравнения; 
 Составь составную задачу с величинами «масса 1 предмета», «количество», «общая 

масса». 
 Напиши мини-проект по теме «Старинные величины измерения длины». 
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Ребята активно участвуют в проектной деятельности, что способствует формированию не 
только информационной компетенции, но и предметной и коммуникативной. Пишут исследования по 
всем предметам: 

 мини-книжки по литературному чтению  
 опыты по естествознанию 
 моделирование 
 исследовательские работы 
Для формирования коммуникативной компетенции важно использовать письменные тексты, 

учить детей анализировать прочитанное, выбирать для себя пути решения жизненных задач. Если в 1 
классе учитель обучает детей читать и понимать смысл прочитанного, то уже в 3-4 классах учитель 
ориентирует учащихся собственную оценку и прогнозирование. Сейчас мы с ребятами учимся 
формулировать творческие и оценочные вопросы по прочитанному, составляем свои высказывания 
по опорным словам или по иллюстрациям.  

1 класс. Учитель обучает детей читать и понимать смысл прочитанного текста. 
2 класс. Учитель обучает детей работать с текстом – пересказывать, делить на части, состав-

лять план, выделять опорные слова, определять героев, давать характеристику их личностям и 
поступкам. 

3-4 классы. Учитель обучает детей находить информацию, давать собственную оценку про-
читанному, выделять главную и второстепенную мысль в тексте, сопоставлять свои убеждения с 
жизненными позициями персонажей, прогнозировать содержание, самостоятельно формулировать 
вопросы, сравнивать тексты разных жанров с похожим содержанием. 

Приёмы на уроках литературного чтения, способствующие развитию навыков слушания и 
говорения: 

o «Тонкие и толстые вопросы», «Оценочные и творческие вопросы» 
o «Прогнозирование содержания произведения» 
o «Займи позицию» 
o «Отзыв по прочитанному произведению» 
o «Акрослово» 
o «Синквейн» 
Для развития читательской культуры организуем в классе выставки книг, обмен книжками. 

Каждую неделю ребята приносят свои читательские дневники, в которых они записывают название 
прочитанного произведения, его тему и основную мысль. На уроках познания мира и естествознания 
тоже ребята работают с рабочими текстами. Анализируя тексты по урокам естественного направ-
ления, учащиеся составляют 

 Кластеры 

 Опорные конспекты 

 Таблицы 

 Схемы 

 Ключевые слова 

 Ментальные карты 
Ключевой момент учебном процессе – это организация деятельности учащегося на уроке. На 

каждом уроке выделяю три момента: 
 Вводно-мотивирующий компонент 
 Выбор способов для решения задач  
 Рефлексия  
Эти этапы позволяют развивать саморегуляцию младшего школьника, что является моей 

методической темой. Приведу пример стартерана этапе целеполагания.  
Урок русского языка. Тема «Слово. Значение слова. Тематические группы слов. Время и его 

измерение».  
Цели обучения: 
3.1.4.1 - участвовать в диалоге, планируя свою речь в соответствии с целями, условиями, 

временем, ситуацией, соблюдая речевые нормы; 
3.2.2.1 - различать синонимы, антонимы, омонимы, однозначные и многозначные слова и 

использовать их в речи; понимать прямое и переносное значение слов из контекста, устойчивые 
сочетания слов; 

3.3.8.1 - различать имена существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги 
и союзы; определять их роль в предложении. 

Учащиеся слушают текст «Полярный день и полярная ночь». Далее, работая в парах, они 
определяют тему и основную мысль текста. Спрашиваю о том, были ли незнакомые слова. После 
определения лексического значения слов, ориентирую класс на цель урока. Отлично, когда цель 
произносят они сами. 
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Взаимооценивание и самооценивание – инструменты для организации учащимися своей 
деятельности. 

Предпочитаю когнитивную рефлексию нежели чем эмоциональную, так как такая рефлексия 
помогает ребятам определить свои достижения и затруднения, что является началом для 
дальнейшей работы. 

 

«Открытая ладонь» – мне всё было понятно, я справился с заданиями, достиг 
цели. 

 «Рука ребром» – я понял тему, но возникали небольшие затруднения. 

 «Кулак» – цели не достиг, мне нужна помощь. 
С целью формирования социальной компетенции на уроках организую диалогические формы 

обучения. 
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Қазіргі уақытта, балалар мен жасөспірімдерге қысқы спорт түрлерінен білім мен тәрбие 
беруде әдістемелік құралдар мен зерттеулер жеткіліксіз. Соның ішінде, шайбалы хоккей. Хоккейші 
қаншалықты шебер болса да, қаншалықты тәсілді болса да, соққылар техникасын қаншалықты 
еркін меңгерсе де, дәл және кенеттен қақпаға шайба лақтырса да, жеңіс үшін бұл артықшылықтар 
әлі де аз. Осы сұарқатрдың шешемі мақалаға арқау болады. 

Түйінді сөздер: хоккей, коньки, дриблинг. 
 

Ойын техникасы – бұл хоккейшінің жарыстарға сәтті қатысуға арналған қажетті арнайы әдістер 
жиынтығы. Хоккей ойыны қолданылатын әдістердің алуан түрлілігімен ерекшеленеді. Хоккейде қолда-
нылатын техникалық әдістерді шартты түрде бірнеше топқа бөлуге болады: конькимен сырғанау, 
сырғытпа таяқ пен шайбаға иелік ету, өрнекті қимыл, шайбаға таласу (күш күресі, сырғытпа таяқпен 
таласу). 

А) Конькимен сырғанау 
Хоккейші үшін конькимен тамаша сырғанау – бұл хоккей алаңының бір орнынан екіншісіне тез 

ауысу мүмкіндігін ғана білдірмейді. Хоккейші конькиді мұздан қалай алып тастау және мұзға қалай қою 
туралы ойламас үшін, конькиді оңай тебе білуі керек. Хоккейшінің ойы сырғытпа таяқ пен шайбаға, 
орналасуға және шабуылдың дамуына бағытталуы керек [1, 19 б.]. 

Хоккейшінің барлық қозғалысы тірену (тіреу) қалпында жасалады. Хоккейшінің тірену (тіреу) 
қалпы – бұл ойын кезіндегі дененің қалпы, онда денесін алға қарай еңкейту, аяқтарын жамбасқа, тізе 
және білек буындарында бүгілген, сырғытпа таяқты мұзда немесе екі қолымен ұстап тұрған қалпы. 
Жоғары және төмен тіреуді ажырату. Осы немесе басқа да тәсілдерді қолдану, ойыншының сол ойын 
барысындағы жағдайға байланысты. 
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Коньки тебудің келесі тәсілдері бар: қысқа (соққы) қадаммен жүгіру, ұзын (сырғымалы) қадам-
мен жүгіру, сызықпен жүгіру (айқас қадам, аттап өту), бұрылыспен жүгіру, артқа, орнынан бастау, 
тежеу. 

Б) Сырғытпа таяқ пен шайбаға иелік ету 
Конькимен сырғанау хоккей ойынының негізі болып табылады, бірақ шайбаны игеру хоккей 

шеберлігінің екінші маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Трибуналар шайбаны иеленген ойын-
шыны қадағалайды. Коньки тебу дағдыларының шайбалық шеберлікпен үйлесуі, хоккейді шын мәнін-
де теңдесі жоқ ойынға айналдыратын факторлардың бірі болып табылады, онда тек нағыз шебер ғана 
табысқа жете алады. Хоккейші конькиде тез және оңай қозғалуы, сырғытпа таяқшадағы шайбаны 
сезінуі, шайбаға қарсыласымен таласуға дайындығы, 60 км / сағ жылдамдықпен жақындаған қарсылас 
ойыншысын байқауы керек. Ойыншының барлық әрекеттерінің жеңілдігі мен тиімділігі көп жағдайда 
хоккейшінің сырғытпа таяқты дұрыс ұстауына және оны жақсы меңгеруіне байланысты. 

Көбінесе, шайбаға ие болған кезде, хоккейші оны серіктесіне бере алмайды және сырғытпа 
таяқпен ұстап отырып, қорғаушылардың жанынан өтуге тырысады. Әдетте шайба ілмектің ортасында 
жүреді. Шайбаны айдаудың келесі әдістері бар: тегіс дриблинг, дриблинг, бүйірлік дриблинг, сырғытпа 
таяқша мен коньки тебу. Жүргізу бағыты түзу сызықта, шеңберде, бағыт пен жылдамдықта өзгеруі 
мүмкін. 

Лақтыру – бұл жеке ойыншының шабуыл әрекеті, онда ол әр түрлі жолмен допты қарсыластың 
қақпасына бағыттауға тырысады. Қақпаға лақтырған ойыншы ойын жағдайын дәл бағалауы керек, 
сонымен бірге қақпашының тұрысы мен қақпадағы ашық жерлерді көруі керек. Бұл оған дұрыс және 
уақытында қалай және қайда тастау керектігін шешуге мүмкіндік береді. 

Шайбаны лақтыруды мұзда және ауада, орнында және қозғалыста жүргізгеннен кейін, тоқта-
ғаннан кейін және тоқтаусыз, лақтырылатын шайбамен және т. б. орындауға болады. 

В) Өрнекті қимыл мен тоқтаулар 
Денемен өрнекті қимылды қарсыласты алдау арқылы жеңу үшін шабуылда және қорғауда қол-

данылады. Сонымен қоса шайбамен және шайбасыз, орнында және қозғалыс кезінде орындауға бо-
лады. Өрнекті қимыл аяқпен, сырғытпа таяқпен, денемен, бас июмен болуы мүмкін. Оларды біріктіруге 
болады-клуб пен Магистраль, магистраль мен клуб, бастың түйіні және дененің қозғалысы және т. б. 

Иықпен бұрылу, дене салмағын көтеру, баспен қозғалу және сырғытпа таяқпен өрнекті қозғалу 
хоккей тапқырлығының көрінісі болып табылатын алдамшы қозғалыс техникасының құрамдас бөлікте-
рін құрайды. 

Ойынның техникалық әдістерінің ішінде шайбаны тоқтату маңызды орын алады. Ұжымдық 
түрде әрекет ете отырып, әр түрлі тәсілдерді қолдана отырып, жекпе – жекте шайбаны игеріп немесе 
қарсылас жібер-ген шайбаны ұстап алып, хоккейші ойын барысында оны жиі тоқтатуға мәжбүр бола-
ды. Шайбаны жақсы тоқтатып қана қоймай, қабылдауды орындауға аз уақыт жұмсау да маңызды. 

Тек айқындық пен жылдамдық хоккейшіге өзінің тактикалық жоспа-рын одан әрі жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді: шайбаны қақпаға лақтыру, допты дәлдеп беру немесе соққыны тиімді қолдану. 
Шайбаны сырғытпа таяқпен, конькимен, аяқпен, қолмен және денемен тоқтатуға болады. 

Хоккейші орнында тұрып немесе қозғалыста бола отырып, мұз үстінде сырғанайтын шайбаны 
тоқтатудың барлық әдістерін жетік меңгеруі керек. 

Г) Күштік күрес тәсілдері және шайбаға таласу 
Бұл әдістер шайбаны иеленген ойыншыға қарсы қолданылады. Күшпен ойнаудың екі кең 

тараған әдісі бар: қарсыласын иықпен және жамбаспен итеру. Біріншісі, қорғаушы арқасын алға қара-
тып, өз аймағы-на қайтып оралғанда немесе қарсыласының қасында жүретін жағдайлар-да қолданы-
лады. Иығын шайбашының кеудесіне бағыттаған ойыншы, өзінің салмағын бар күшімен қарсыласын 
итереді, ал негізгі ойыншылар артқы аяғымен итереді. 

Қарсыластың жамбас техникасы – қорғаушы иығымен итерген сәтте кешігіп қалып, осылайша 
оған сыртқа жүгіруді бастауға мүмкіндік берген кезде қолданылады. 

Шайбаға таласу – қорғаныстың негізгі әдістерінің бірі. Шайбаны алу күштік тәсілдерді қолдана 
отырып және қолданбай да орындалады. Шайбаны сырғытпа таяқпен тартып алуға болады, қарсы-
ластың таяқшасын төменнен, бүйірден немесе соққының көмегімен ұрады. Қарсыластың шайбасын 
алу, шайбаны қабылдаған сәтте оңайырақ болады. Көп жағдайда қарсылас шайбаны өз серіктесіне 
дәл жеткізбеген кезде ұстап қалу мүмкіндік туғызады. 

Хоккейшілердің дене дайындығы 
Хоккейші қаншалықты шебер болса да, қаншалықты тәсілді болса да, соққылар техникасын 

қаншалықты еркін меңгерсе де, дәл және кенеттен қақпаға шайба лақтырса да, жеңіс үшін бұл артық-
шылықтар әлі де аз. Спортшының жетістігі көбінесе оның күшіне, төзімділігіне, жылдамдығына, ептілі-
гіне байланысты. Хоккейшінің физикалық дамуы, атлетикалық қасиеттері оның кез-келген техникалық 
әрекеттерді орындаудағы мүмкіндіктерін анықтайды. Күшті, қуатты хоккейші үлкен күшпен шайба 
жібере алады, әсерлі ойнай алады. Төзімді спортшы ойын бойы жоғары қарқынға шыдайды. Жылдам-
дық, ептілік және басқа да физикалық қасиеттерде маңызды [2, 56 б.]. 
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А) Күш-жігер 
Күш – хоккейшіге қажет маңызды спорттық қасиеттердің бірі. Конькимен сырғанау, шайба 

лақтыру және күш күресі кезінде қажет. Күш қозғалыс жылдамдығына айтарлықтай әсер етеді және 
ептіліктің дамуында өте маңызды. 

Б) Жылдамдық 
Жылдамдық – бұл адамның қысқа мерзімде моторлық әрекеттерді орындау қабілеті. Хоккейші-

нің жылдамдығы оның реакциясына, қозғалыс жылдамдығына және олардың жиілігіне байланысты. 
Жылдамдықтың барлық негізгі формалары хоккейде өте маңызды, бұл жоғары жылдамдықтағы ойын 
жасына сәйкес келеді, мұнда бәрі құйынды шабуылға, кенеттен серпіліске, тоқтауға, үдеуге негіздел-
ген. 

Адам кез келген қозғалыста көрсете алатын максималды жылдам-дық тек спортшының жыл-
дамдығына ғана емес, сонымен қатар оның басқа қасиеттерінің даму дәрежесінеде байланысты: 
күшке, икемділікке, техникалық жабдықталуға. Сондықтан жылдамдықтың дамуы басқа физикалық қа-
сиеттердің дамуымен тығыз байланысты. Сол сияқты, егер оның техникалық шеберлігі жетілдірілсе, 
қозғалыс жылдамдығыда артады. 

В) Төзімділік 
Хоккейде шыдамдылық – бұл ойын ауысымының, жарыстың басынан аяғына дейін маусымның 

жоғары қарқынын сақтау. Хоккей – бұл жоғары жылдамдықтағы ойын. Сондықтан мұнда жылдамдық 
ғана емес, соны-мен қатар төзімділікте маңызды. 

Жалпы төзімділікті дамыту үшін спорттық кросс, шаңғы, жүзу, велосипед тебу, ескек есу, фут-
бол, баскетбол ойындары қолданылады. Жылдамдық немесе ерекше төзімділік хоккей маусымында, 
соның ішінде жарыстар кезінде де дамиды. 

Г) Ептілік 
Ептілік-күрделі күрделі сапа. Бұл, біріншіден, жаңа, ерекше қозғалыстарды тез игеру мүмкіндігі, 

екіншіден, өзгеретін ортаның талап-тарына сәйкес тез қалпына келтіру мүмкіндігі. Ептілікті дамытудың 
негізгі жолы-жаңа, әртүрлі моториканы игеру. 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУДА  
ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ РӨЛІ  

 
Ташетова Ж. Х. – «Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы» ММ мектепке дейінгі 

және жалпы орта білім беру әдістемелік кабинетінің қазақ тілі мен әдебиеті әдіскері. 
 

Мақаламда «Оқу сауаттылығы» термині кең мағынада қарапайым оқу біліктілігін емес, мә-
тіннен ақпаратты айқындай білу қабілеттімен анықталады. Мектеп оқушыларының тек оқу 
техникасын меңгеруі қазіргі таңда қабілеттілік болып есептелмейді. Оқу сауаттылығы туралы 
түсінік білім алушылардың әртүрлі форматтарда берілген мәтіндерді түсіне білуі, олардың мәні 
мен мазмұнын түсініп тұжырымдауы және оқушылардың мектептен тыс кезінде, әртүрлі 
жағдаяттарды шешуде оқығанын өмірде қолдана білу іс-әрекеттеріндегі қызметтерін бағалауға 
негізделген. 

Түйінді сөздер: оқу сауаттылығы,функционалдық сауаттылық, оқылым, зерттеу нысаны, 
ойымыздың түйінін, шығармаларын оқу. 
 

Қазақстан Республикасының елбасы Н.Ә Назарбаев «Қазақтанның әлеуметтік жаңғыртыулы: 
Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай жиырма қадам» атты мақаласында стратегиялық жаңғырту 
барлық саланы, сонымен қатар, білімді де түрлендіруді қажет ететін атап көрсетті [1,3 б.]. Осы орайда, 
өскелең ұрпақтың сапалы білім алуының маңызы зор. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
дамытудың бес жылдық Ұлттық іс-қимыл жоспарын қабылдау бойынша нақты міндеттер Мемлекет 
басшысының 2012 жылдың 27 қаңтардағы «Әлеуметтік экономикалық жаңғыртудың басты бағыты 
ретінде оқушылардың өзін дамытуы және қоғам өміріне пайдалы үлес қосуы үшін ақпаратты өздігінен 
алу, талдау, құрлымдау және тиімді пайдалануын көрсетуге болады. Функционалдық сауаттылық, яғни 
алдамның өмірін және іс-әрекеттің түрлі саласында қолданбалы білім негізінде қалыпты тіршілік 
міндеттерін шешу қабілеті» – осы үдерістің өзегі болып саналады. [2, 27 б.]. 
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«Оқу сауаттылығы» термині кең мағынада қарапайым оқу біліктілігін емес, мәтіннен ақпаратты 
айқындай білу қабілеттімен анықталады. Мектеп оқушыларының тек оқу техникасын меңгеруі қазіргі 
таңда қабілеттілік болып есептелмейді. Оқу сауаттылығы туралы түсінік білім алушылардың әртүрлі 
форматтарда берілген мәтіндерді түсіне білуі, олардың мәні мен мазмұнын түсініп тұжырымдауы және 
білім алушылардың мектептен тыс уақыттарда, әртүрлі өмірлік жағдаяттарды шешуде оқығанын 
қолдана білу іс-әрекеттеріндегі қызметтерін бағалауға негізделген.  

Сондықтан «Оқу сауаттылығында мәтіннің қомақты бірліктерін қамтыған көркемсөз мәтіндері-
нен тұратын «тұтас мәтіндер» болып табылады. Тұтас мәтіндер өзара сабақтасқан сөйлемдерден 
тұрады, олар бөлiмдер, тарау, кіріспе және негізгі бөлімнен топтастырылады. Мағыналы азат жолда-
ры сатылы құрастырылған және оқырманға мәтіннің логикалық құрылымын түсінуіне көмектесетін та-
қырыппен, тақырыпшамен белгіленеді. Тұтас мәтiндерге сипаттама (көркем және техникалық), баян-
дау (әңгiме, есеп берулер, репортаж), түсiндiру (пiкiр, қорытынды, талдау) жатады. Енді осы мәтін-
дердің түрлеріне тоқталатын болсақ:  

«Дискретті мәтіндер» немесе «жадағай мәтіндер кесте, графиктер, диаграмма сияқты мәтіннің 
ақпараттық бірліктерінен тұратындықтан, басқа оқу дағдыларының әрекеттерін талап етеді.  

«Аралас мәтіндер» «тұтас» және «дискретті мәтіндердің» ерекшеліктерін біріктіреді. Аралас 
мәтіннің вербалды және бейвербалды элементтері бір-бірін толықтырып тұратын сөз және сөзсіз 
көрсетілген элементтер арқылы ерекшеленеді.  

Бүгінгі күні көптеген ақпараттық мәтіндер презентациялық форматта (веб-парағы, журналдар 
және т.б.) әзірленеді. «Құрамдас мәтіндер» мағына ғана емес, формат жағынан да әрқайсысы бір-
біріне тәуелсіз әртүрлі /бірнеше/ мәтіндерден құрастырылады. Сонымен қатар мұндай мәтіндер өзінің 
мағыналық жағына байланысты және ойды толық аяқтап, мәтіннің диагностикалық мақсатын 
анықтайды. 

Оқу сауаттылықтарын бағалау барысында әлеуметтiк, білімдік, адамдардың мәтінмен өзара 
қарым-қатынастарының әртүрлi жағдайларда (ситуацияларда) кездесетін оқудың дербес тұрғылары 
есепке алынады:  

 жеке, яғни өзіндік мақсаттары үшін оқуға берілген мәтіндерге дербес хаттар, көркем әде-
биет, өмірбаяндар, ақпараттық хаттар, электрондық форматтағы хабарлама, күнделікті жаңалықтар 
блоктар мен ғылыми әйгілі мәтіндер т.б. жатады;  

 көпшілік /қоғамдық/ мақсаттар үшін оқуға берілген мәтіндерге ресми құжаттар, қоғамдық 
мәні бар әртүрлі мәліметтер, газет жаңалықтары, ғаламтордағы форумдар т.б. жатады;  

 кәсiби оқу /іскерлік/ оқуға берілген мәтіндерге есеп берулер, хабарландырулар, нұсқау-
лықтар т.б. жатады;  

 оқу, яғни бiлiм алу үшін оқуға берілген мәтіндерге классикалық әдебиеттер және оқуда 
мақсатында қолданылатын мәтiндер т.б. жатады.  

Оқушылардың мәтiннен мәлiметтi табу, мәтiнді түсіндіріп беру, мәтiннiң мазмұнына немесе 
оның формасына рефлексия және оларға баға беру машықтары мен меңгере білу деңгейлері 
бағаланады. 

Мәтіннен мәлімет таба білуді бағалау үшін, мәтінді қарап шығып, оның негізгі элементтерін 
анықтау және сұрақтан гөрі қажетті (синонимдiк) форманы бейнелеген мәліметті іздестіру үшін 
тапсырмалар қолданылады. 

Мәтінді түсіндіріп беру қабілетін бағалау барысында мәтінде берілген әртүрлі мәліметтерді 
салыстыру, автордың сипаттаған ойларынан қорытынды жасау немесе мәтiннiң мәнiн түсіну ұсы-
нылады. 

Оқу сауаттылығы – жазбаша мәтіндерді түсіну күрделі және оны қабылдай алу, олардың маз-
мұнын түсіну мен мақсаттарына қол жеткізу, білім мен мүмкіндіктерді дамыту, қоғам өміріне белсенді 
қатысу үшін пайдалану қабілеттерінің негізгі саласы болып табылады. Оқу сауаттылығына қойылатын 
бірінші талап, мәтінді толықтай түсіну. Мәтін мазмұны бойынша жоспар құра алу. Әдебиеттік оқу 
сабақтарында оқушылардың оқу сауаттылығын қалыптастыру негізінде мәтіннің мәнін ұғыну керек:  

- қажетті білім ақпаратты дәл табу;  
- мәтін бойынша ой түю;  
- талдау жасау;  
- мәтін мен тақырып арасында байланысты түсіну;  
- мәтіндегі негізгі ойды әр тараптан қарастыра алу.  
Оқу дағдысын қалыптастыру оқушылардың сауаттылық деңгейін арттырып қана қоймай соны-

мен қоса сыни ойлау мен белгілі деңгейде нақты мәселені шешу тек бір жақты көзқарас деңгейінен 
бөлек, жан-жақты қарастыруға өз ықпалын тигізеді. Соның негізінде оқуға машықтандырудың өз ұста-
нымдары бар. Бұл процесс бір тарапты ғана жүргізілуі өз тәжірибесін бермейді, сол себепті мұғалім 
тарапынан мәтінді оқыту барысында мұғалімдердің басшылыққа алатын жалпы ұстанымдары бар: 

- оқытуда қайталауды қолданып отыру; 
- оқушыларды алғашқы оқытуды ана тілінде жүргізу; 
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- оқытуда оқушының табиғи ерекшеліктерін ескеру; 
- оқытуда оқушыларды зорлықпен оқытуға болмайды; 
- оқушыға оқу материалы түсінікті болуын қадағалау; 
- оқытуды жекеден жалпыға, белгіліден белгісізге қарай игеру; 
- оқытуда оқушының тәжірибесіне индукциялық тәсіліне сүйену. 
Әдебиеттік оқу сабағында әңгімелеу кезеңінде, аңыз әңгімелер, шағын шығармалар оқу тап-

сырмалары беріледі. Осы кезеңдегі мәтін тақырыбы екі сұрақпен шектеледі. Бұл тек мақаланың тақы-
рыбын анықтауға ғана көмектеседі, оның толық мәнін ашуға және толық қабылдай отырып талдауға 
мүмкіндік берілмейді. 

Сондықтан осы берілген ұстанымдарды ескерген жағдайда ғана, оқушылардың оқу дағдылары 
жетіледі.  

Қазақстан Республикасының елбасы Н.Ә.Назарбаев әйелдер қоғамының өкілдерімен кезде-
суінде... «бізге ойшыл, жауапты, елін сүйетін азаматтар қажет. Мұның барлығы тек тәрбиемен беріл-
ді.... Тәрбие беру ісінде мектеп ата-ана жауапкершілігі жөнінде айтады, ата-ана мектепке сілтейді. 
Дұрысында, тәрбие үшін барлық жауапкершілік жүгі отбасына да, мектепке де жүктелуі тиіс. Мұғалім-
нің рөлін білімді тек қана «таратушы» деңгейіне түсіруге болмайды.Бізге мүлде басқа педагогика 
керек», – деп атап кетті. Елбасымыздың осы бір мағыналы сөзінен кейін мұғалімдер қауымына зор 
міндет жүктелгендігін, мойнымызға артылар жүктің қаншалықты ауыр екендігін сезінгендей болдым.  

Әр мұғалім өз жұмысының нәтижесін күнделікті қойған бағасынан емес, алдында отырған оқу-
шысының өмірге қаншалықты дайындығын байқауы тиіс. Тәжірибе көрсеткендей, қазақ халқымыздың 
«Дала қоңырауы атанған» Ыбырайдың асыл мұрасын бастауыш сыныптан бастап 11-інші сыныпты 
бітіргенше оқитынымыз анық. Бірақ, өкінішке орай «Ыбырай кім?», «Ыбырай шығармаларының мәні 
қандай?» деген сұрақты қойған кезде жасөспірімдерден мардымды жауап ала алмайтынымыз қын-
жылтты. Сонда «күнделікті әдебиет сабағында оқу жеткілікті ме?» деген сұрақ мені әдіскер –мұғалім 
ретінде мазалай бастады. Әсіресе, ана тілі, әдебиет сабақтарында оқушылардың функционалдық 
сауаттылығын арттыруда Ыбырайдың педагогикалық еңбектерінің рөлі зор екендігін түсіндім. 

Бастауыш сыныпта «Әдебиеттік оқу» пәні сабағында Ыбырай Алтынсариннің шығармаларын 
оқыту білім мен тәрбиенің негізгі өзегі болып табылады. Мектеп бағдарламасында Ыбырай Алтынса-
риннің шығармаларының оқушыға жеңіл, түсінікті оқушының жас ерекшелігін ескере отырып кейбір 
әңгіме, өлеңдері берілген. Оның қай шығармасы болса да, баланың тіл мәдениетін көркейтуге, дамы-
туға әсері мол. Оны балалар сүйіп, ынтыға оқиды. Сондықтан оның шығармаларын оқу бағдарлама-
сынан тыс қосымша сабақтарда оқытылып, оқушылардың оқу сауаттылығын жетілдіруде тигізер 
пайдасы көп. 

Негізгі бөлім 
Ыбырай Алтынсариннің «Әке мен бала», «Асыл шөп», «Бақша ағаштары», «Аурудан аянған 

күштірек», «Мейірімді бала», «Палкан деген ит», «Қанағат», «Өтіріктің залалы», «Тәкаппаршылық» 
т.б. бұл әңгімелері жастарды әдептілікке, сабырлылыққа, салмақтылыққа және әділ, мейірімді, 
қайырымды болуға тәрбиелейді. Оның басқа әңгімелерінің де түйіні жастарға өнегелі тәрбие беру 
екендігін көреміз. 

Ол өзінің «Сәтемір-хан», «Талаптың пайдасы», «Зиректік», «Білгеннің пайдасы», «Әдеп» тағы 
басқа әңгімелерінде балаларды білім алуға, зерек болуға үгіттеді. Мысалы, «Талаптың пайдасы» 
деген әңгімесінде, ынтасымен оқудың, зеректіліктің нәтижесінде осы әңгіменің кейіпкері Матвей деген 
кісі бүкіл Ресейге белгілі суретші болып шығады. Басқа әңгімелерде де автор білімді дәріптеді. 
Бірсыпыра әңгімелерінде жастарды еңбек сүйгіш болуға, ұқыптылыққа дағдылануға шақырады. Бұл 
тақырыпқа арналған әңгімелері: «Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш», «Бір уыс мақта», «Дүние қалай 
етсең табылады» тағы басқа шығармаларынан көруге болады. 

Үй салу, егін кәсібімен шұғылдану, т.б. халқымыздың дәстүрлі шаруашылық мәдениетін ұлттық 
тұрмыс-салтын жастарға дәріптеу ниетінде, Ыбырай Алтынсарин бірнеше әңгімелер жазды. Әсіресе, 
«Қыпшақ Сейітқұл», «Малды пайдаға жарату», «Киіз үй мен ағаш үй» деген әңгімелерінде, автор қазақ 
жастарына көшпелі өмірден отырықшылық тұрмыспен айналысу, жер кәсібімен шұғылдану заман 
талабы екендігін сездірсе, «Бай мен жарлы баласы», «Лұқпан әнін», «Малды пайдаға жарату» деген 
әңгімелерінде, автор сол кезде қазақ жастарына, тұрмыс тіршілікке бейімделуге шақырған нақты 
мысалын көреміз. 

Балаларға арналған шағын әңгімелерін жазуда, ол орыс жазушыларының (Крылов, Толстой 
т.б.), орыс педагогтерінің (Ушинский. Паульсон) шығармаларын үлгі етті, немесе солардың кейбір 
қызғылықты әңгімелерін казақ тіліне аударды, аударғанда оны қазақ балаларының мінез-кұлқына 
қазақтың ұлттық тәрбиесіне сәйкестіре, өзгерте аударды. Ол орыс жазушыларының әңгімелерін сөз-
бе-сөз аударған жоқ, мағынасына да, сөз құрылысына да өзгерістер енгізіп аударды. Ол өзінің бала-
ларға арнаған әңгімелерінде қазақ балаларының халқының ұлттық мүддесін көздейтін елжанды 
патриот жастарды тәрбиелеуді көздеді. Оның жазған мысал әңгімелері күні бүгінге дейін өзінің 
тәрбиелік мәнін жойған жоқ. 
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Ұлы ағартушының шығармаларына тән нәрсе – еңбекқорлыққа, Отанын сүюге, білімді болуға, 
шыншыл әділетті болып өсуге баулитын тәрбие мәселесі. 

Сонымен айтпағымыз, Ыбырай Алтынсариннің шығармашылық мұраларын мектеп оқушыла-
рына насихаттауымыз керек. Ол үшін бастауыш мектептердегі сыныптан тыс жұмыстарға Ы.Алтынса-
риннің тәрбиелік маңызы зор әңгімелерін оқытуды жоспарлы түрде енгізу қажет. 

Көрнекті жазушы өзінің әңгімелерінде ұлттық сана мен мәдениетін, қазақтың дәстүрлі ұлттық 
салтымен келбетін сақтап одан әрі дамуын біліммен байланыстырды. Қазақ халқының өзге ұлттан кем 
болмауын көздеді, соны дәріптеді, өз халқының прогрестік жолы оқу білімде, деп білді. Ұлы ағарту-
шының әдеби шығармаларында көрініс тапқан ағартушылық идеяларының тәрбиелік рөлі күні бүгінге 
дейін өзінің маңызын жойған жоқ. 

Практикалық мәні 
Әдебиеттік оқу пәнінің оқу бағдарламасы аясында оқушылардың оқу сауаттылығын жетіл-

діруде  
Ы. Алтынсариннің шығармаларын оқыту бойынша әңгімелерінен мысалдар келтіріп, тәжіри-

беммен бөліскім келеді. 
Ыбырай Алтынсарин. «Әке мен бала» (әңгіме) 
Бір адам он жасар баласын ертіп, егіннен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі 

тағасын көріп, баласына айтты: 
– Анау тағаны, балам, ала жүр, – деп. 
Бала әкесіне: 
– Сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын? – деді. 
Әкесі үндемеді, тағаны өзі иіліп алды да, жүре берді. 
Қаланың шетінде темірші ұсталар бар екен, соған жеткен соң, әкесі қайырылып, манағы 

тағаны соларға үш тиынға сатты. Одан біраз жер өткен соң, шие сатып отырғандардан ол үш тиынға 
бірталай шие сатып алды. Сонымен, шиені орамалына түйіп, шетінен өзі бірем-бірем алып жеп, бала-
сына қарамай, аяңдап жүре берді. Біраз жер өткен соң, әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. 
Артында келе жатқан бала да тым - ақ қызығып келеді екен, жерге түскен шиені жалма-жан жерден 
алып, аузына салды. Бітегенеден соң және бір шие, онан біраз өткен соң және бір шие, сонымен әр 
жерде бір әкесінің қолынан түскен шиені он шақты рет иіліп, жерден алып жеді. Ең соңында әкесі 
тоқтап тұрып айтты: 

– Көрдің бе, мана тағаны жамансынып жерден бір ғана иіліп көтеріп алуға еріндің, енді сол 
тағаға алған шиенің жерге түскенін аламын деп бір еңкеюдің орнына он еңкейдің. Мұнан былай есінде 
болсын: аз жұмысты қиынсынсаң – көп жұмысқа тап боласың, азға қанағат ете білмесең – көптен де 
құр боласың, – деді.[7, 69] 

1. Тапсырма. Мәтіннен суретке сай сөйлемді табыңыз: 

 
А. Әкесі үндемеді, тағаны өзі иіліп алды да, жүре берді. 
В. – Сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын? – деді. 
С. Бір адам он жасар баласын ертіп, егіннен жаяу келе жатса ... 
2. Тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. 
1. Ескі тағаны кімге сатуға болады? 

А.  В.  С.  
 

2. Ескі таға – қымбат зат па немесе арзан зат па? Неліктен? 
___________________________________________________ 
3. Әкесінің орамалынан неше шие түсті? 
А. Жеті шақты В. Он шақты С. Он екі шақты 
4. Тапсырма. «Аз жұмысты қиынсынсаң – көп жұмысқа тап боласың, азға қанағат ете білмесең 

– көптен де құр боласың» деген сөздерге сіздің өміріңізде мысал бар ма? 
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Мейірімді бала 
Қытай жұртында ескі заң бар, біреуді алдағандығы мойнына түскен кісінің қолын кесе-тұғын. 

Бір төре осындай іспен күнәлі болып, әлгі айтылған жазаны беруге тұрғанда, күнәлі төренің жас қыз 
баласы «әкем үшін жауап беремін» деп, мәлім болды. Қызды патшаға алып келісті. 

– Тақсыр патшам, – деді қыз, – менің әкем жазаға лайық болғаны рас, соның үшін қолынан 
айрылуы керек болды. Мінекей, тақсыр, әкемнің қолы, – деп өзінің қолын көтерді. – Бұл қол да менің 
жазықты болған атамның қолы, бірақ мұнымен бала-шағаларын асырауға шамасы келмейді. 
Бұйырыңыз, тақсыр, осы нашар қолын кесіп, жұмысқа жарап, бала-шағаларын асырайтын қолын 
атама қалдыруға. 

Патша баланың мұнша атасына мейірімділігіне рақымы келіп, төренің күнәсін кешті дейді.[ 7, 
69]. 

1. Тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. 
1. Сенің ойынша Қытай елінің заңдары қандай? 
А. Әділ В. Қатал С. Мейірімді  
2. Адамды алдағаны үшін сен қандай жаза берер едің? 
__________________________________________________________ 
2. Тапсырма. Сұрақтар мен жауаптарын сәйкестендіріңіз. 

Сұрақтар  Жауап  

1. Әкенің бақыты кімде болады? Мейірімділік пен рақым 

2. Адамға қолы не үшін керек? Оны қатты жақсы көретін қызында 

3. Адамзатты нелер құтқарады? Жұмыс жасап, бала-шағасын асырауға 
 

Асыл шөп 
Злиха мен Бәтима деген біреудің қызметінде тұрған екі қыз бала төбесіне бір-бір жәшік жеміс 

көтеріп қалаға келе жатыпты-мыс. Злиха ахылап-ухілеп шаршадым деп, Бәтима күліп, әзілдесіп келе 
жатады. Сонда Злиха айтты: 

- Сен неге мәз болып қуанып келесің, төбеңдегі жәшіктің ауырлығыда менің басымдағыдан кем 
емес, өзіңде менен күшті емессің? 

- Мен жәшігімнің ішіне ауырды жеңілдететін бір шөп салдым деді, - Бәтима. 
- Ай, ондай болса шөбіңнің атын айтшы, мен де ауырымды жеңілдетейін, – деді Злиха 
- Ол шөп сенің қолыңа түспей ме деп қорқамын, аты: сабыр деген екен. 
1. Тапсырма. Сұрақтардың жауабын әңгіменің мазмұнына сай, суреттерден табыңыз. 
Ауыр затты қалай апаруға болады? 

А.  В.   С.  
 

Кімнің жүгі жеңіл болады? 

А.   В.  
 

2. Тапсырма. Сенің жәшігіңде сабыр деген «асыл шөп» болса, не істер едің? 
 

Қорытынды 
Бастауыш сыныптан бастап жоғары буынға дейін дана атамыздың әрбір тәрбиелі әңгімесін, 

педогогикалық ұғымдарын кеңірек пайдаланса келешек ұрпақтың саналы, тәрбиелі, сауатты болып 
жетілетініне шексіз сенемін. 

Сөзімізді нақтылай түссек, оқу сауаттылығы – жазба мәтіндерді түсіну, өз мақсатына жету үшін 
оның мазмұнын қолдану, қоғам өміріне белсенді қатысу үшін білімі мен мүмкіншіліктерін дамыту. 
Ыбырай Алтынсариннің өнегелі әңгімелері жас ұрпақтың функционалды сауатты болып өсуіне пайда-
сы зор.  

Қорыта келе, оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру кең мағынасында білік пен 
білімділік әлеміне барудың жолы ғана емес, ол ұлттың, елдің мәдени және әлеуметтік дамуының 
өлшемі екенін сапалық сипаты жағынан ескере отырып, жеке тұлғаны дамытудың тетігі ретінде қол-
дансақ, әр алған ақпараты мен білімі баланың өмірде кездескен түрлі мәселелерді шешуіне септігін 
тигізіп, алдағы өміріне қолдана алатындай болса, біздің ауыр жүгіміздің жеңілдегені деп білемін. 
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В этой статье рассматриваeтся актуальность дистанционного обучения в Казахстане, а 
так же на ряду с этим проблемы, с которыми сталкиваются работники образования, а именно 
педагоги. Реальность этих проблем поставила не только Казахстан, но и весь мир перед дилем-
мой между прекращением обучения и продолжением очного обучения, несмотря на риск заражения. 
Поскольку пандемию невозможно предотвратить до ее распространения, обе ситуации неизбежно 
нанесут человечеству вред. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, инновационные технологии, образовательные 
технологии, стресс, тревожность, психологическое здоровье педагога. 
 

Введение 
Организованное дистанционное образование – это система образования, история которой 

насчитывает всего несколько веков. Его историческое развитие показывает, что организованное 
дистанционное образование может принести пользу только при использовании в смешанной системе, 
которая поддерживает очное обучение. Однако на сегодняшний день актуальность дистанционного 
обучения подразумевается в том, что результаты общественного глобального прогресса, сегодня 
концентрируются в информационной сфере. В настоящее время наступила эра информационных 
технологии. Этап её развития в данный момент можно охарактеризовать как телекоммуникационный. 
Эта область общения, информации и знаний. Исходя из того, что профессиональные знания стареют 
очень быстро, необходимо их непрерывное совершенствование. Дистанционная форма обучения 
дает сегодня возможность создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего 
обмена информацией, независимо от наличия временных и пространственных поясов. [1, с.4]. 

1. Актуальность дистанционного обучения. 
Дистанционное образование – это система образования, популярность которой возросла с 

развитием технологий в XIX и XX веках. Несмотря на развитие радио и телевизионных технологий, 
дистанционное образование не могло заменить очное обучение. До настоящего времени 
компьютеризированные образовательные технологии могли выдвинуть на первый план только 
смешанные системы образования, сочетающие методы очного и дистанционного обучения. Во время 
пандемии очное обучение долгое время было невозможно. Несмотря на все исторические свидетель-
ства того, что в этот период само по себе оно будет недостаточным, дистанционное образование 
снова вышло на первый план как альтернатива, которая может полностью заменить очное обучение в 
соответствии с рыночными целями по сокращению затрат. 

В связи с реалиями мы можем наблюдать то, как дистанционное обучение набирает большую 
популярность в сфере образования и науки. Несомненно, дистанционное обучение помогло сделать 
большой шаг в развитии информационных технологии, перехода на цифровизацию, повысить цифро-
вую грамотность населения. Есть большое количество весомых и положительных аргументов и фак-
тов в использовании дистанционного обучения. Приведем примеры основных положительных 
ключевых сторон: 

- Гибкость, то есть каждый может выбрать для себя удобное время, удобное место, подходя-
щий индивидуальный темп работы и обучения, выбрать нужное направление самостоятельно, и зани-
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маться столько, сколько ему необходимо для освоения выбранного курса, либо предмета. Дистан-
ционное обучение стало доступным так же для особой категории граждан. 

- Модульность, когда учащийся видит целостность какого-либо предмета, который основы-
вается на модульном построении учебного материала, что делает это вполне понятным и удобным. 
При этом каждый модуль может оцениваться отдельно. 

- Так же дистанционное обучение дает возможность непрерывного самостоятельного 
обучение, что приводит к повышению грамотности населения.  

- Необходимо отметить, что дистанционное обучение открывает перед человеком огромные 
возможности достижения своих целей и потребностей, как в учебном плане, в карьерном плане, так и 
во всех других сферах. Если раньше обучение за рубежом было не всем доступно, то сейчас учиться 
в ведущих вузах мира, возможно и дистанционно каждому желающему, который приложит определен-
ные усилия. Стали доступны многочисленные образовательные курсы в любой точке мира, так же 
стало доступно участие на международных конференциях, конкурсах и т.д. 

И таких фактов можно привести множество. Однако за всем этим, так же присутствуют 
иотрицательные стороны, трудности, возникшие при переходе на полное дистанционное обучение в 
условиях самоизоляции, при организации и подготовке к занятию. И в этой статье я хочу выделить 
именно психологическое здоровье педагогов, и отметить те трудности, с которыми им пришлось 
столкнуться, перейдя на полное дистанционное обучение. 

2. Психологическое состояние учителей во время дистанционного обучения и изоляции. 
После перехода на дистанционное обучение, во многих странах мира были проведены 

исследование над психологическим состоянием педагогов. Во время изоляции им пришлось ввести 
онлайн-обучение, и адаптироваться (в рекордно короткие сроки), чтобы проводить онлайн-класс. 
Соответственно это привело к стрессу, и стресс часто сопровождался симптомами тревожности, 
депрессии и нарушения сна как следствие увеличения рабочей нагрузки в ходе домашнего обучения. 
Результаты показали, что у большого процента учителей наблюдались симптомы тревоги, депрессии 
и стресса. Кроме того, на эту симптоматику влияют такие переменные, как пол, возраст, стабильность 
работы, уровень образования, на котором они учат, и родительский статус. Недавнее арабское иссле-
дование показало, что этот кризис привел к тому, что учителя столкнулись с проблемами, которые 
часто связаны с ситуацией пандемии, такими как беспокойство, депрессия, домашнее насилие и раз-
вод, которые ограничивают их способность обучать должным образом [2]. Исследование, проведен-
ное в трех городах Китая во время пандемии, оценило распространенность тревожности среди учите-
лей и обнаружило распространенность в 13,67%, причем женщины были более тревожными, чем 
мужчины, а пожилые – более симптоматичными [3]. Другое исследование, проведенное в марте также 
в Китае, показало, что распространенность симптомов стресса у учителей составляет 9,1% и что 
важно поддерживать их психологически [4]. В исследовании, проведенном в Испании в начале пан-
демии, учителя также сообщали о рабочих нагрузках, психосоматических проблемах и истощении [5]. 
Более того, предыдущие исследования показали, что работа на дому с использованием информа-
ционных и коммуникационных технологий (ИКТ) может вызывать чувство напряжения, беспокойства, 
истощения и снижения удовлетворенности работой [6]. Этот стресс может иметь последствия для 
здоровья учителей и, как следствие, привести к увеличению числа случаев отпусков по болезни, про-
гулов и плохой производительности труда. Кроме того, важно сохранить эмоциональное здоровье 
учителей, поскольку отношения между учителем и учеником также являются стрессовыми факторами 
для ученика, а поведение учителя определяет эмоциональное благополучие и приверженность уче-
ников, которые также являются важными факторами для снижения уровня их стресса. Так как учителя 
находились постоянно в домашних условиях преподавания, им было тяжело переключиться от семей-
ных забот и проблем на профессиональную деятельность, что вызывало неустойчивое эмоциональ-
ное состояние. Многие сталкивались со слишком большой рабочей нагрузкой, что так же вызывало 
уставшее физическое состояние. 

Делая выводы из многочисленных исследовании, психологи придумывают способы поддер-
жать и удержать хороших учителей, а не просто пытаются привлечь новых. К примеру, в Америке 
очень хорошо работают службы поддержки молодых учителей. К ним относятся развивающие про-
граммы, которые предоставляют новым учителям академическую и социальную поддержку, обучение 
на уровне магистра, поддержку сообщества и практический опыт работы в промышленности. [7]  

Таким образом, целью психолого-педагогического сопровождения педагога является обеспе-
чение не только методической поддержки, но и психологической поддержки и развитие психологи-
ческой готовности педагога к инновационной деятельности, важной задачей психолога становится 
содействие в создании условий для того, чтобы педагоги захотели что-либо поменять в своей работе. 
И должна включать в себя организационные, диагностические, обучающие, развивающие и коррек-
ционные мероприятия, направленные на создание оптимальных условий. 

Заключение 
Представители педагогической профессии испытали психологический дискомфорт в начале 

нового 2020–2021 учебного года. Было обнаружено, что эта симптоматика выше у женщин, чем у 
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мужчин, а так же была выше у пожилых людей и у учителей дошкольного и начального образования. 
Как и ожидалось, люди с нестабильностью работы – это те, у кого больше всего психологических 
симптомов. Эти результаты указывают на важность защиты психического здоровья учителей для 
обеспечения как благополучия учащихся, так и высокого качества преподавания. Поэтому следует 
оказывать особую психологическую помощь тем учителям, которые наиболее уязвимы к стрессу, что-
бы они могли лучше справиться с этим кризисом и, следовательно, лучше выполнять свою педаго-
гическую роль. Суммируя, мы должны помнить, что образование, полученные знания молодыми 
людьми в нынешнее кризисное время, сформирует общество будущего. Следовательно, если мы 
хотим, чтобы это образование соответствовало высоким стандартам, мы должны защищать психоло-
гическое благополучие людей, которые его обеспечивают. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ 
 

Шайдилдаева А. О. – ағылшын тілі пәні мұғалімі, Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясы, 
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы. 
 

Ыбырай Алтынсарин қазақтың салауатты білімді болуына бар еңбегін жұмсаған, аса көр-
некті ағартушысы, жаңашыл педагог, әрі ақын, әрі жазушы, әрі аудармашы. Бір сөзбен айтқана өз 
заманының ақыл ойшылы, қоғам қайраткері. Бар санаулы ғұмырын қалған жаңа заманның өрке-
ниетті елдерінің қатарына қосу жолына арнаған, қара қазақтан шыққан бірінші адам.Ол балалар 
әдебиетінің – атасы. Сонымен қатар, таза қазақ тілінде қолжазба газетінде бір номерін дайын-
даған. Тұңғыш оқулық шығарған адам да осы – Ыбырай Алтынсарин. 

Түйінді сөздер: білім, ана тілі, Торғай, көрнекті-ағартушы. 
 

Ыбырай Алтынсарин қазақтың салауатты білімді болуына бар еңбегін жұмсаған, аса көрнекті 
ағартушысы, жаңашыл педагог, әрі ақын, әрі жазушы, әрі аудармашы. Бір сөзбен айтқана өз зама-
нының ақыл ойшылы, қоғам қайраткері. Бар санаулы ғұмырын қалған жаңа заманның өркениетті елде-
рінің қатарына қосу жолына арнаған, қара қазақтан шыққан бірінші адам. Шын есімі – Ибраһим. 1841 
жылы Қостанай облысының Қостанай ауданының Қарқарағай ауылында дүниеге келген. Ыбырай білім 
ордасын өте жақсы аяқтап хатшылық қызметін атқарды, өздігінен көп ізденіп, білім қорын молайта 
келе, Ыбырай өз халқына пайдалырақ басқа қызмет істеуді мақсат етеді. Осылайша ынтасы ағарту-
шылыққа бет бұрды. 

Ұлт мектебінің іргесін қалаған баба балаларға сабақты қызықты, әрі түсінікті етіп берді. 
Молдадан сабақ алған балалар бір жылда әзер хат таныса, Ыбырайдың оқушылары небәрі үш айда 
хат танитын. Оқу-тәрбие жұмысын мүлдем тың бағытта ұйымдастырды. 

1879-1883 жылдар аралығында Торғай облысының төрт аймағында Торғай, Ырғыз, Троицкіде 
және жаңа мектеп ашады. Экономика, ауыл шаруашылығына, қолөнер салаларын қажеттімаман даяр-
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лайтын училищелер ашуға көп күш жұмсады. Тіптен ауыл шаруашылық училещесіне өзінің иелігіндегі 
жерін беретіні туралы өсиет қалдырды. Ыбырай қазақ қыздарына білім беруге ерекше көңіл бөлді. 
Білім беру 1880 жылдары басталды. Ал Ыбырайдың қазақ қыздары үшін Торғайда, Қостанайда, Қара-
бұтақта, Ақтөбеде мектеп интернат ашқызуының тарихи маңызы тіпті ерекше.  

Ыбырай өмірінің екінші бір қыры жазушылық, қаламгерлік. Ол балалар әдебиетінің – атасы. 
Сонымен қатар, таза қазақ тілінде қолжазба газетінде бір номерін дайындаған. Тұңғыш оқулық 
шығарған адам да осы – Ыбырай Алтынсарин. 

Ұлы ағартушы орыс зиялылар арасында да беделді, сыйлы болған. Толстойдың әңгімелерін 
аударды, белгілі шығыстанушы ғалыммен тығыз қарым-қатынаста болған. Ыбырай өзі таңдаған жол-
дан сан алуан қиындықтар мен кедергілерді жеңе отырып, үлкен жетістікке қол жеткізді. Осылайша 
туған жерінің, халқының мақтан тұтар ардақтысына айналды. 

Кел, балалар, оқылық. 
Оқысаңыз, балалар. 
Шамнан шырақ жағылар. 
Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар...осы өлең жолдарында адамды мектепке тартатын 

бір жылулықты байқаймыз. Расында, қазақ балаларын білім алуға шақырғанын айқын көруге болады. 
Яғни білімді болған адамның өмірі, болашағы жарқын болатынын ашып түсіндіріп көрсеткен. 

Ыбырай Алтынсарин балаларды білімге шақырып қана қоймай, ұстаздық жолында қызмет 
атқарған. Ол өзінің ұстаздық қызметін бүкіл ынта, жігерімен жасаған. Ыбырай Алтынсаринды қазақ ба-
лалар әдебиетінің атасы деп атаған. Ол қазақ балаларын үшін өлең, тәрбиелік мәні бар әңгімелер жа-
зумен бірге орыс әдебиетіндегі бірқатар ақын, жазушылардың шығармаларын қазақ тілінде аударып, 
балаларға ұсынды. 

Ыбырай Алтынсаринның өлеңдері оқушылардың оқуына, жаттауына жеңіл, білімдік және тәр-
биелік жағынан маңызды шығармалар болып табылады.Ыбырай Алтынысаринның сондай-ақ тәрбие-
лік мәні бар мысал, әңгімелеріде баршылық. Мәселен, «Таза бұлақ», «Бақша ағаштары» т.б. Оның 
«Бақша ағаштары» әңгімесінде бағып-қағуда көп мағына бар екенін айтқан. «Шырағым, мұнан сен де 
өзіңе ғибрат алғайсың. Сен де жас ағашсың, саған да күтім керек, мен сенің қате істеріңді түзеп, пай-
далы істерүйретсем, сен менің айтқанымды ұғып, орнына келтірсең, жақсы түзу кісі болып өсерсің, 
бағусыз бетіңмен кетсең, сен де мынау қисық біткен ағаштай өсерсің» деп балаларға тәрбиелік мәні 
бар құнды еңбектер жазып қалдырған. 

Балаларға ана тілін оқытуда ол Толстой, Ушинский, Коменский, Ильинский және т.б. ағарту-
шылардың еңбектерін басшылыққа алды. «Қазақ халқы деген оқу-білімге сусап отырған халық, әттең, 
бұл іске оқыған адамдардың жаны ашымайтыны есіңе түскенде кейде күйінесің» деп Ыбырай 
Алтынсарин ел билеушілерге, орыс әкімдеріне қатты реніш білдірді. 

Қазақтың ағартушы ұстазы Ыбырай Алтынсарин қазақ балаларына оқу-білім бере отырып, 
елдік, отаншылдық қасиеттерді дарытып, тек қана заман ағымына сай білімді, патриот азаматтарды 
тәрбиелеудің маңызына көңіл бөлді. Мысалы, 

Оқу-білім бар жұрттар, 
Тастан сарай салғызды, 
Айшылық алыс жерлерден 
Көзді ашып жұмғанша 
Жылдам хабар алғызды – деп қаншама ғасыр бұрын Ыбырай Алтынсарин қазіргі техниканың 

дамыған заманды, болашақ білім мен ғылымның дамуын болжағандай іспеттес. Дамыған ел қатарына 
жетудің оқу-білім, отаншылдық, тәрбие арқылы жүзеге асатынын айқын көрсеткен болатын. 

Ыбырай Алтынсарин жан-жақты білімді, ағарту ісіне күш-жігерін жұмсаған адал да, қарапайым 
адам болған. Ол қазақ халқының келешегін тек өнер мен білімде деп түсіндірді. Ыбырай Алтынсарин 
1889 жылы 48 жасында қайтыс болды. Не бәрі 48 жас ғұмыр, қаншама атқарылған іс, не деген нәтиже. 

Алтынсарин үшін қазақтардың орыс тілін үйрену қажеттігі түсінікті еді. Өзінің қазақ тәрбие-
ленушілері үшін, тілдік орта құру үшін ол оқытудың бастапқы кезеңінен кейін оларды орыс оқушыла-
рымен біріктіруді қажет деп санады. 

Оқу құралдарымен қамтамасыз етілмеуі де үлкен мәселе болды. Ана тілімізде балалар әде-
биеті іс жүзінде болған жоқ. Алтынсарин мектептер үшін оқыту мен тәрбиелеудің әдістемелік қағидат-
тарын әзірледі, оқу құралдарын жасады. Оның «Қазақ хрестоматиясы» (1879 ж.) балалар мен халық 
оқуына арналған қазақ тіліндегі алғашқы кітап болды. 

«Хрестоматия» орыс әріптерімен басылды. Автордың өзі кітаптың алғы сөзінде жазғандай, 
кітап көп ғалымдарға және жалпы орыс кітаптарына тікелей нұсқаулық ретінде қызмет етті. Қазақ 
әліпбиін кириллица графикасы негізінде әзірлеу де маңызды болды. Себебі Алтынсариннің пікірінше, 
ол қазақ тілінің ерекшеліктеріне сол кезде қабылданған араб графикасын қолданған татар әліпбиіне 
қарағанда әлдеқайда жақсы, ыңғайлы болған. Дегенмен Ыбырай барлық қазақ жазуын кириллицаға 
көшіру – ұзақ уақыт алатын іс екенін түсінді. 
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Алғашқы ұстаз өзінің қысқа ғұмырында, әсіресе қазіргі стандарттар бойынша, таңқаларлық көп 
нәрсе жасай алды. Педагог және ұйымдастырушы Ы.Алтынсариннің еңбегінің қысқаша тізбектеп 
өтсек: 

 Түрлі салаларда оқу орындарының ашылуы; 
 4 екі сыныптық Орталық орыс-қазақ училищелері; 
 Қолөнер училищесі; 
 Қыздар училищесі; 
 5 болыстық мектеп; 
 орыс ауылдарының балаларына арналған 2 мектеп; 
 сондай-ақ гимназияларда, университеттерде және т.б. білім алушылар үшін стипендиялар 

жүйесін құру; 
Бүгінде Қазақстан халқы Ыбырай Алтынсариннің қосқан зор үлесін, көрнекті ағартушы екенін 

ұмытпайды. Оның құрметіне аудандар, даңғылдар, білім беру және ағарту мекемелері, жоғары оқу 
орындары мен академиялық мекемелер аталған, мысалы, Қазақстанның жетекші педагогикалық орта-
лықтарының бірі – ұлттық білім академиясы. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысында қазақ даласына білім нәрін сеуіп, қараңғылықта шам болып 
жанған ағартушының есімін, қысқа ғана ғұмырында өз халқының болашағына білім сыйлағанын, 
әділдіктің жақтаушысы болғанын ұмытпауымыз керек. 
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В данной статье раскрываются особые требования, предъявляемые к педагогам, рабо-
тающим с детьми-сиротами. Также пойдет речь о методах и мероприятиях по профилактике 
профессиональной деформации воспитателей в условиях детского дома. Показана эффектив-
ность рационального планирования воспитательного процесса и значимости правильного и целе-
сообразного кадрового подбора. 

Ключевые слова: дети-сироты, детский дом, педагог-воспитатель, педагогическое 
взаимодействие, профессиональная деформация. 
 

Личность педагога, профессиональные требования к нему давно являются предметом спе-
циального научного изучения, поскольку именно от него зависит успешная адаптация ребенка в 
социуме, причем речь идет не об обычных детях, а детях-сиротах. Еще Я. А. Коменский указывал на 
следующие главные требования к педагогу: владение педагогическим мастерством, любовь к своему 
делу, умение самостоятельно мыслить, воспитание деятельных людей, заботящихся о всеобщем 
благе, и т.д. Многие ученые, педагоги, психологи, писатели неоднократно в своих исследованиях, 
научных трудах не только отмечали достоинства педагога-учителя, педагога-воспитателя, но и 
высказывали требования к его личности (К.Д.Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский). Целый 
ряд современных исследований (З.И.Васильева, С.Г. Вершловский, И.А. Зязун, И.А. Колесникова, 
Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др.) посвящен проблемам профессиональной пригодности педагога, 
требованиям к его личностному и профессиональному облику, вопросам психологической подготовки 
к педагогической деятельности. 

Существуют определенные условия по организации воспитательного процесса детей-сирот в 
условиях детского дома, которые выставляют специфические требования к педагогам: обязательное 
владение необходимыми знаниями и навыками работы с детьми. Необходимо отметить сущест-
вующие факторы, которые отражаются на процессе воспитания в детском доме: неблагоприятная 
наследственность детей-сирот; негативное влияние социума (семьи, улицы); педагогическое взаимо-



220 

действие, которое не способствует раскрытию позитивного потенциала воспитанника, а зачастую 
тормозит его личностный рост; преобладание в учреждениях (особенно дошкольных) разновозраст-
ных групп, в которых часто вместе содержатся обычные дети и дети, имеющие отклонения в разви-
тии; потребность к нормальному общению с социумом (детский дом, как правило, закрытое 
учреждение) и т.д.[1, с. 9]. 

Наряду с перечисленными негативными факторами работа с детьми-сиротами оказывает спе-
цифическое влияние на личность самого педагога. По данным члена-корреспондента РАЕН прорек-
тора Университета РАО Г.В. Семьи, происходит «профессиональная деформация личности педаго-
га», т.е. наблюдается изменение ее качеств (стереотипов восприятия, ценностных ориентации, харак-
тера, способов общения и поведения), которые наступают под влиянием выполнения профессио-
нальной роли [2, с. 5221]. Профессиональная деформация личности может носить эпизодический или 
устойчивый, поверхностный или глубокий характер, может проявляться как положительно (по-
является гуманистическое отношение к труду, расширяются опыт, навыки, умения, интересы и т.д.), 
так и крайне негативно (появляются изменения в эмоциональной сфере). Эти изменения получили 
название «синдром выгорания», который характеризуется притуплением эмоционального восприятия 
мира, чувством внутренней опустошенности, потерей веры в собственные силы, появлением пес-
симизма, цинизма, повышенной конфликтностью и т.д. Чаще всего «синдром выгорания» свойствен 
людям, занятым в сфере общения и вовлеченным в процесс длительного эмоционально напряжен-
ного состояния [3, с. 535]. Специалисты, работающие с детьми-сиротами, чаще других испытывают на 
себе «синдром выгорания» как проявление профессиональной деформации. 

Преодоление данного явления требует организации регулярных психологических тренингов 
для педагогов с целью восстановления и нормализации их собственного психоэмоционального 
состояния, от которого зависит успешность реализации возложенных на них воспитательных задач. 

Все вышесказанное свидетельствует об актуальности проблемы подготовки специалистов для 
работы с таким специфическим контингентом детей, как дети-сироты, о необходимости вооружения 
их не только системой специфических знаний и навыков, но и проведении личностных тренингов с 
целью защиты психики самого педагога от негативного влияния «синдрома выгорания» и других 
негативных сопутствующих факторов. 

Проблема подготовки педагогов для работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, 
давно изучается и зарубежными учеными. Классическими стали исследования таких авторов, как Б. 
Беттельхейм, Ш. Бюллер, Д. Боулби, А. Гезелл, И. Лангмейер, З.Матейчик, К.Маслач, К. Роджерс, 
Р.Шпиц, А.Фрейд и др. [4, с. 5] 

На сегодняшний день не утратило свою актуальность понимание значимости подготовки педа-
гогов-воспитателей именно для учреждений данного типа. Такое положение дел связано с тем, что 
данная проблема не получила еще должного теоретико-методического освещения. Поэтому ставятся 
задачи по разработке принципиально новых учебных планов для подготовки воспитателей и практи-
ческих психологов для домов ребенка, дошкольных и школьных детских домов. 

Анализируя педагогическую литературу, мы видим, что чаще всего авторы ограничиваются 
декларацией общих требований кличности педагога, например, таких, как: деловитость, трудолюбие, 
стремление искать новые методы влияния на детей, справедливость, прямота; умение деликатно 
взывать к общественному мнению группы воспитанников, в частности при поощрении или порицании. 
Желательно, чтобы педагог детского дома умел делать игрушки, ухаживать за растениями, знал азы 
пения, танцев, спортивных упражнений и др. В последнее время особо выделяется новое требование 
– индивидуальный подход к детям [5, с. 179]. 

Проблеме целенаправленного, педагогически оправданного общения педагога и воспитанника 
детского дома посвящено исследование С. Я. Скибинского. Автор рассматривает задачу подготовки 
специалистов для работы в условиях детского дома как обучение их «помогающему взаимодейст-
вию», под которым понимается особый тип взаимодействия, способствующий личностному развитию 
ребенка. Основой «помогающего взаимодействия» является успешная реализация духовной потреб-
ности человека при общении с другим человеком. Ребенок в данном случае имеет возможность уста-
новить глубокие и постоянные привязанности к другим людям, является субъектом права, который 
свободен от чрезмерной опеки взрослых. Для реализации «помогающего взаимодействия» необходи-
мы особые знания и подготовка педагога, формирование которых возможно только при соблюдении 
следующих условий: 

– если будут учтены социокультурные особенности ситуации развития детей, оставшихся без 
попечения родителей, и сущностные характеристики взаимодействия этих детей и педагогов; 

– если найдут разрешение действительные противоречия такого взаимодействия; 
– если будет иметь место многоуровневый и вариативный характер подготовки; 
– если в отношении ее субъектов реализуется ценностный, эмоциональный и информацион-

ный обмен. 
Важным моментом, обеспечивающим эффективность воспитания в условиях детского дома, 

является рациональное планирование работы и ведение педагогической документации. Многие 
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педагоги, делясь своим опытом, подчеркивают целесообразность ведения следующей документации: 
перспективный, повседневный и особый планы, тетрадь учета работы, конспекты занятий, психолого-
педагогические характеристики на каждого ребенка, записи по коррекции дефектов речи и т.д. 

Перспективный план начинается с анализа состава группы детей, содержит перечень 
мероприятий по каждому разделу работы. 

Повседневный план подробно (по часам) отражает содержание воспитательной работы. 
Важно, чтобы план выполнялся и был достаточно конкретным, отражал все многообразие детской 
деятельности, включал особенности конкретного региона, его традиции, этнокультуру. 

Особый план составляется на период летнего отдыха детей. Он должен содержать оздоро-
вительные, развлекательные мероприятия, деятельность на природе, посильную помощь в сельском 
хозяйстве. 

В документации педагога детского дома особую роль играют письменные психолого-педа-
гогические характеристики, составляемые на каждого ребенка. Они должны носить довольно под-
робный характер, содержать сведения юридического, медико-педагогического характера: свидетель-
ство о рождении ребенка или заключение врачей о его возрасте; справка о родителях, попечителях, 
ближайших родственниках; справки об имуществе, пенсии, наследственных правах ребенка и другие 
документы. 

Успехи в учебно-воспитательной работе во многом зависят от правильного подбора педагогов 
на должность воспитателей. При формировании кадров педагогического коллектива следует стре-
миться к правильному комплектованию воспитательного состава, где в одной группе могли бы рабо-
тать и опытные, и начинающие педагоги, привлекать к воспитательному процессу мужчин, включать в 
штатное расписание должности психолога и социального педагога, а в идеале создание психолого-
педагогической и социальной службы в одном. Одной из важных функций деятельности данной 
службы должна быть социально-адаптирующая: подготовка 

Важной фигурой в педагогическом процессе детского дома является директор. Именно он сти-
мулирует работу воспитателей по самосовершенствованию личности, характера, интересов, взгля-
дов, художественных вкусов, привычек (вплоть до манер), костюма, походки, речи. Все эти 
составляющие образа воспитателя должны только положительно воздействовать на детей. 

Некоторые педагоги, к сожалению, считают, что в детском доме должны работать люди, не 
имеющие собственной семьи, для того, чтобы полностью отдаваться работе и детям. По нашему 
мнению, основанному на собственном опыте и наблюдениях, воспитатель – не только профессия, но 
и состояние души, ему обязательно должны быть знакомы материнские и отцовские чувства. Необ-
ходим конкурсный отбор на эти должности на основе тестирования на соответствие кандидата тем 
требованиям, которые изложены выше. 
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В статье рассматриваются современные тренды инновационного менеджмента в школе и 

направления ее реализации в программах развития школы. Приведен анализ общих понятий инно-
вационного управления, практический опыт организации управленческой деятельности в иннова-
ционных процессах развития школы. 

Ключевые слова: инновация, инновационный менеджмент, стратегия управления, програм-
ма развития школы, системность принципов управления, направления менеджмента. 
 

Инновационный менеджмент, как стратегия управления в системе образования, связан с 
современными тенденциями модернизации и трансформации мирового образования в целом. Ее 
актуализации способствует научно-техническое ускорение производства, науки, конкурентность рынка 
труда, новые вызовы к системе образования. 

Осуществление инновационной деятельности в условиях управления организацией образова-
ния требует ускорения нового стиля управленческой деятельности, адаптивности к изменениям в 
школе, учета внешних и внутренних факторов развития организации, эффективного использования 
ресурсов (материальных, кадровых, социально-экономических). В основе инновационного управления 
лежит качество получаемого конечного результата, достижимую через преобразующую конструктив-
ную деятельность управленческой структуры в школе. Только благодаря комплексному характеру 
управления можно достичь целей инновационного развития школы, обеспечивать баланс между 
традиционным и новым содержанием осуществления организационно-управленческих действий. [1, 
54] 

Стратегический функционал инновационного менеджмента включает следующий алгоритм 
действий, как: 

- прогнозирование, когда определяются программные документы по развитию и совершен-
ствованию жизнедеятельности школы; 

- планирование, при котором определяются цели, задачи, научные принципы, формы, методы 
и средства управления инновациями в школе; 

- анализ состояния развития школы, проблемный анализ уровня и содержания развития 
школы; 

- система мер по реализации программы инновационного развития школы (целевые, 
мотивационные, ценностно-смысловые, кадровые, финансовые, материальные и др.); 

- контрольно-регулировочные, когда проходит систематическая оценка результатов иннова-
ционной деятельности, контроль за ходом работ по созданию и внедрению новой программы разви-
тия школы. 

Обратим внимание на сущность практических действий в осуществлении инновационного 
менеджмента. Это, прежде всего, поиск и научное осмысление концептуальных позиций в организа-
ции управления организацией образования, проведение организационных действий по подбору 
кадров, их профессиональному развитию, осуществление научно выверенных действий по подготов-
ке и внедрению нового в образовательный процесс школы.  

Практика менеджмента предполагает разработку и осуществление единой инновационной по-
литики в управлении, включающий командную работу, делегирование полномочий, компетентностный 
подход в управлении, нацеленность на практические осязаемые реальные результаты, как в 
количественном, так и в качественном измерении. [2,211] 

В Программе развитии школы, как стратегическом документе школы, отражаются все систем-
ные меры по качественной организации педагогического процесса в школе: 

- определение миссии и концепции развития школы, 
- анализ состояния готовности организации к осуществлению инноваций, 
- разработка плана развития, включающий проекты, подпрограммы по направлениям деятель-

ности, определение оперативно-тактических задач по направлениям деятельности школы – учебно-
методическая работа, научно-исследовательская, работа с одаренными учащимся, информатизация, 
духовно-нравственная воспитательная работы, современные образовательные технологии, оценива-
ние результатов учебной и иной деятельности в школе, профессионального развития педагогов и др. 
Отметим, что весь комплекс работ по выработке плановых заданий в инновационном процессе и по 
их управлению взаимообусловлен и реализуется в строгом технологическом ключе. Для этого необхо-
димо соблюдение принципа системно-структурного факторного анализ ситуаций и процессов в школе.  
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При осуществления инновационного менеджмента необходимо учитывать управленческие 
принципы, как научно обоснованные основополагающие идеи, определяющие цели, формы и спосо-
бы реализации инновационной активности школы. Роль управления в качестве стимулирующего фе-
номена включает лидерство руководителя школы в инновационной деятельности, степень вовлече-
ния педагогического коллектива в управлении школы и реализацию программы развития. Иннова-
ционно думающие педагоги имеют собственные позиции в практике изменений, авторские средства 
менеджмента, знания, опыт, компетенции и умения реализовать программные задачи поэтому важны 
принципы личностно – ориентированного, демократического взаимодействия коллег на паритетных 
основаниях. [3,47] 

Что необходимо поддерживать в инновационных педагогах? Прежде всего, нестандартные 
идеи, творческий подход, системное аналитическое мышление, оригинальность действий, команд-
ность в работе, коллегиальность управления, умение принимать компетентные решения и стремле-
ние к преобразованиям, независимость и свобода в выборе решений. 

Одним из путей современного менеджмента является проектный менеджмент для достижения 
конечного результата инновационной деятельности, для обеспечения концентрации необходимых 
для этого ресурсов, для обеспечения эффективного достижения заданных конечных результатов 
деятельности школы, как самостоятельной организации образования. 

Инновационный кластер менеджмента в школе направлен на интенсификацию инновационной 
деятельности в образовательной, научно-методической сфере за счет имеющихся у школы-лицея 
ресурсов и конкурентных преимуществ, повышение научно-педагогического уровня учителей школы с 
учетом новых тенденций в образовании, создание системы взаимного сотрудничества с субъектами 
образовательной среды городского, областного, республиканского, международного уровней. [4,189] 

Как гибкая система, инновационный кластер менеджмента включает эффективные путии 
реализации образовательных программ, методическое сопровождение педагогов школы, организация 
системы дополнительного образования. В школе-лицее отработана система обучения педагогов 
современным ИКТ – технологиям, проведены семинары по обучению педагогов пользованию портала 
Egov.kz, образовательного портала «BilimLand», «Kundelik», «Слышащая школа» и др. 

Таким образом, инновационный менеджмент актуализирует следующие задачи развития 
школы-лицея на современном этапе:  

- обеспечивать системное использование кадровых, материально-технических, информацион-
но-цифровых ресурсов для обеспечения качества образования; 

- использовать технологии и активные методы обучения для формирования универсальных 
мета-навыков и базовых компетенций обучающихся;  

- повышать эффективность системы дополнительного образования обучающихся в школе-
лицее через расширение базы вариативного блока образовательных программ; 

- продолжить внедрение инклюзивного образования в школе;  
- совершенствовать систему обеспечения здоровьесбережение всех субъектов образователь-

ного процесса; 
- использовать в менеджменте демократические механизмы соуправления, делегирования 

полномочий, командной работы, взаимодействия всех субъектов образовательного процесса – 
учителя, учащиеся, родители; 

- обеспечивать постоянный профессиональный рост педагогов через повышении квалифика-
ции, самообразование, менторства и систему коучинга по программе «Шапагат» в школе-лицее; 

- поощрять и обеспечивать научно-педагогическое сопровождение инноваций в организации.  
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ЖАҺАНДАНУ ШАРТТАРЫНДА ҰЛТТЫҚ БІЛІМ БЕРУ  
ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЖАҢА БАҒЫТТАР 

 
 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
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ШЕКАРАСЫЗ ИНКЛЮЗИЯ 
 

Абдигалиева А. К. – педагогика ғылымдарының магистрі, «Қостанай облысы әкімдігінің 
білім басқармасы» ММ мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру әдістемелік кабинеті 
инклюзивті және арнайы білім беру бөлімінің аға әдіскері. 
 

Мақалада жалпы білім беретін мектептерде ерекше білім беру қажеттіліктері бар 
балаларды оқыту және тәрбиелеу үшін оларды қоғамға табысты кіріктіруге және әлеуметтен-
діруге бағытталған арнайы жағдайларды ұйымдастырудың өзекті мәселелері қарастырылады. 

Түйінді сөздер: инклюзивті білім беру, инклюзияны қолдау кабинеті, ресурстық орталық. 
 

Елімізде білім алу қажеттіліктері ерекше балаларды өзгелермен қатар толыққанды және 
қолжетімді оқыту жағдайларымен қамтамасыз етуге мүдделі инклюзивті білім беру ісі қарқынды дамып 
келеді. Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарының басты 
міндеттерінің бірі еліміздегі инклюзивті білім беруді дамыту болып табылады. Жақында Мемлекет 
Басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне инклюзивті білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР 
Заңына қол қойды [1].  

Заң ерекше қажеттіліктері бар балаларға жағдай жасалмаған мектеп басшылары тарапынан 
жауапкершілікті көздейді. Ол сондай-ақ инклюзивті және арнайы білім берудің нормативтік құқықтық 
базасын жетілдіруге бағытталып, оны адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының 
қағидаттарына және мүгедектердің құқықтары туралы Конвенцияның ережелеріне сәйкес келтіруге 
мүмкіндік береді. 

Бұдан басқа осы аталған заңда, білім беру саласында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар 
адамдарды өзін-өзі жетілдіру және білім берудің барлық деңгейлерінде өмір бойы оқуын жалғастыру 
үшін жағдайлармен қамтамасыз ету бөлігінде мемлекеттік кепілдіктер белгілеу көзделіп, психологиялық-
педагогикалық қолдау қызметін қалыптастыру және ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды 
психологиялық-педагогикалық қолдау үшін арнайы жағдайлар жасауды реттеу қарастырылған. 

Білім алушының даму ерекшеліктеріне байланысты оқу бағдарламаларының вариативтілігін, 
икемділігін қамтамасыз ететін нормалар енгізілген. Бұл шараларды заңнамалық ресімдеу ерекше 
қажеттіліктері бар балалар үшін сапалы инклюзивті білім алу мүмкіндіктерін кеңейтуге мүмкіндік береді. 

Заң жобасымен төрт заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі: «Білім туралы», «Кемтар 
балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы», «Қазақстан 
Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы» және «Қазақстан Республикасындағы 
баланың құқықтары туралы». 

Бүгінгі күні инклюзивті білім беруді жүзеге асыратын білім беру ұйымдарының мәртебесін 
анықтайтын және қызметін реттейтін, ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды білім 
ұйымдарына жіберу тәртібін анықтайтын, кедергісіз орта құру және инклюзивті білім беру жағдайында 
білім беруді ұйымдастырудың бірқатар нормативтік құжаттар бар. Дегенмен, дамытудың келесі 
кезеңінде – инклюзивті білім беруді жан-жақты енгізу және озық үлгіні мектеп тәжірибесіне тарату, 
жаңа міндеттерді шешуді талап етеді.  

Білім беру саласында енгізіліп жатқан реформалар, ең алдымен, еңбек нарығындағы жаһан-
дық бәсекелестікке төтеп бере алатын құзіреттілігі жоғары кадрлық әлеуетке деген қажеттілікпен 
тікелей байланысты. Бәсекеге қабілетті балаларды қалыптастыруда басты үміт мұғалімдерге 
жүктеледі. Педагогтердің міндеті – еліміз үшін лайықты азаматтарды тәрбиелеу болып табылады. 

Бүгінгі бала-ертеңгі азамат. Сол азаматты болашақ өмірге бейімдеу – білім беру ұйымда-
рының басты міндеті. Бұл міндетті іске асыру, ең алдымен, балалардың зияткерлік, әлеуметтік, 
физикалық, эмоционалды, психикалық қажеттіліктеріне қарамастан, білім алу үшін тең мүмкіндіктер 
жасауды білдіреді.Осындай қолайлы ортаны құру процесі көп қырлы және ол инфрақұрылымды құру, 
арнайы жабдықталу, оқу процесінің барлық қатысушылары – мектеп мұғалімдері, мамандары, ата-
аналар мен балаларды даярлау шараларын қамтиды. 

Қазақстан Республикасының 2020-2025 жылдарға арналған білім мен ғылымды дамытудың 
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мемлекеттік бағдарламасы іске асыру аясында инклюзивті қоғамды дамыту үшін кең ауқымды іс-
шаралар қарастырылған [2]. 

Мемлекеттік бағдарламаны іске асырудың бірінші кезеңінде ерекше қажеттіліктері бар балалар 
үшін инфрақұрылым құру мәселесін шешу міндеті қойылды – ол инклюзивті білім беретін бала-
бақшаларға, жалпы мектептерге, колледждерге ақпараттық-кеңестік және оқу-әдістемелік қолдау 
көрсететің оңалту орталықтары мен инклюзивті білім беруді қолдау кабинеттерін ашу болып табылады.  

Бүгінгі таңда өңірде ерекше білімге қажеттігі бар балаларға қолайлы кеңістік құру үшін 
инклюзивті білім берудің 2 ресурстық орталығы және инклюзивті білім беруді қолдаудың 4 кабинеті 
жұмыс істейді. Осы кабинеттердің ашылуы «Қамқорлық», «Болашақ», «Дара» қоры арасындағы ынты-
мақтастық келісім және «Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қорының қолдауымен 
жүзеге асты. Облыстық білім басқармасы соңғы 4 жылдан бері бұл қорлармен ортақ мақсатта 
бірлескен жұмыстар жүргізуде.  

Инклюзивті қолдау кабинеттерінде оқушылардың жан-жақты білім алуы мен дамуына жағдай 
жасалған. Нақтырақ айтқанда, заманауи көрнекі жабдықтар, ерекше балаларға арналған құралдар, 
бала санасына жылдам әсер ететін, олардың қабілетін жоғарылатуды қамтамасыз ететін оқу-әдiсте-
мелiк материалдар, мамандандырылған жиһазбен жабдықталған. Мұндай кабинеттердің ашылуы 
ерекше қажеттіліктері бар және үйде оқытылатын балалар үшін жалпы білім беретін мектептегі оқуды 
барлық балалармен бірге қолайлы ортада бастауға мүмкіндік беріп қана қоймай, сонымен қатар өңі-
рімізде инклюзивті білім беруді дамытып, инклюзия мәдениетін қалыптастыруға мүмкіндіктер жасады. 

Мектептегі инклюзивті білім беруді қолдау кабинеті – бұл төрт аймақтан тұратын заманауи 
кеңістік. Атап айтқанда: ата-аналарға кеңес беру аймағы, баланың демалу аймағы, мұғалімдер мен 
мамандардың ұжымдық жұмыс аймағы, сонымен қатар жеке сабақтар өткізуге арналған аймақ. 
Кабинетте ерекше қажеттіліктері бар балаларға және олардың ата-аналарына (заңды өкілдеріне) 
көмек көрсетуге дайын тәжірибелі, білікті мамандар: әдіскер, педагог-ассистентер,психологтар, 
дефектологтар, логопедтер жұмыс істейді [3,12 бет]. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 қаулысы және Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 3 маусымдағы № 346 қаулысына енгізілген өзгерістер негізінде 
жалпы білім беретін мектептердің типтік штаттарына педагог-ассистент қызметі енгізілді [4]. Педагог-
ассистент мінез-құлықтық, эмоционалдық және коммуникативтік ерекшеліктері салдарынан оқу про-
цесіне өз бетінше қатыса алмайтын оқушыларға көмек көрсетеді. Жалпы білім беретін мектептердің 
оқушыларына педагог-ассистенттің қызметі психологиялық-медициналық-педагогикалық консульта-
циялар қорытындысы мен ұсыныстары негізінде ұсынылады. 

Педагог-ассистент қызметі келесі жағдайларда ұсынылуы мүмкін:  
- оқушының сабақта тәртіп ережелерін орындай алмауы, партада отыра алмауы, сабақ 

уақытында орнынан тұрып, жүріп кетуі, мұғалімнің талаптарын орындамауы; 
- оқушыға мұғалімнің тұрақты жеке көмегі мен қолдауы қажет болған кезде, сондай-ақ мұға-

лімнің нұсқаулары мен ауызша түсіндірмелерін қабылдауда немесе түсінуде қиындықтары болса; 
- сабақта өзін-өзі ұйымдастырудың және өзін-өзі басқарудың қиындықтары болған жағдайда; 
- мінез-құлықтық және эмоционалдық ерекшеліктерінің болуы. 
Педагог-ассистент оқушының оқу үдерісіне қатысуын ұйымдастырады, бағыттайды, оқушыға 

оқу процесіне қосылуға көмектеседі, жағымсыз мінез-құлықты түзетеді, эмоционалды және мінез-
құлықтық бұзылыстарының алдын алады. 

Яғни, педагог-ассистент оқушы үшін жұмысты орындамауы керек, оның міндеті – баланың 
білім алуына және бәрін өз бетінше жасауға үйренуіне көмектесу. Жеке көмекші әрдайым оқушыға 
көрсетілетін қолдауды азайту үшін жұмыс істеуі керек, өйткені жеке қолдаудың негізгі және түпкі 
мақсаты-оқушының сынып пен мектептегі толық тәуелсіздігін қамтамасыз ету. 

Қолдау инклюзивті білім берудің барлық кезеңдерінде жүзеге асырылады: "ерекше" баланың 
ерекшеліктері туралы кәсіби білімге ие бола отырып, кабинеттің мамандары білім беру ұйымдарында 
оның күшті жақтарына сүйене отырып және нақты мүмкіндіктерді ескере отырып, арнайы жағдайлар 
мен қолайлы атмосферасын жасауға көмектеседі; инклюзивті практиканы іске асыратын педагогтер 
мен мамандарға әдістемелік, практикалық және психологиялық қолдау көрсетеді; ерекше баланы 
қабылдаудың қолайлы атмосферасын құруға, сондай-ақ білім беру ұйымында инклюзивті мәдениетті 
қалыптастыруға көмек көрсетеді; ерекше баланы оқыту және әлеуметтендіру процесінде отбасына 
қолдау көрсетеді. 

Ерекше бала келген білім беру ұйымында психолого-педагогикалық қолдау қызметі құрылады. 
Осы қолдау қызметіне кіретін мамандар тобы баланың оқу процесіне тиімді қатысуы үшін оның 
ерекшеліктерін, қажеттіліктерін, дағдылары мен іскерлігін, қызығушылықтары мен күшті жақтарын 
зерттейді. 

Осы тұрғыда инклюзияның міндетті шарты ата-аналардың команда жұмысына белсенді 
қатысуы болып табылады. Ең алдымен, ата-аналар мұғалімдерді өз баласының ерекшеліктерімен 
таныстырады (бала не жақсы көреді, не қызықтырады, қалай қарым-қатынас жасайды, өзін-өзі күту 
дағдыларына ие, тез шаршайды, тамақтану, ұйқы, күнделікті өмір және т.б. ерекшеліктерімен). 
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Баланы оқыту процесінде олар үшін не маңызды екенін ата-аналар анықтайды, ал мұғалімдер, осыны 
ескере отырып, жеке даму және оқыту бағдарламасын жасайды. Сонымен қатар, үйде ата-аналар 
мектепте немесе балабақшада алған дағдылары мен дағдыларын қолдайды және дамытады, 
сабақтарға арналған көрнекі материалдар мен құралдарды өндіруге көмектеседі. Сондай-ақ білім 
беру процесінің барлық қатысушыларының ерекше қажеттіліктері бар балаларға оң көзқарасын 
қалыптастыруға бағытталған тренингтерге, семинарларға және сыныптан тыс іс-шараларға қатысады. 

Соңғы жылдары бейімделген білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымда-
рының базасында ресурстық орталықтарды құру неғұрлым сұранысқа ие болуда. Инклюзивті ре-
сурстық орталық атауы кездейсоқ емес. Мұндағы кілт сөздердің бірі – ресурстық, яғни инклюзивті білім 
беруді жүзеге асыруға және дамытуға қажетті ғылыми-әдістемелік және ақпараттық деректер қоры 
кіреді. Инклюзивті білім беруді енгізу моделін ескере отырып, қажетті көмек түрін, көлемін, нақты 
тәсілін дұрыс анықтау аса маңызды. Осы жағдай, ресурстық орталықтардың білім ұйымдарымен 
үздіксіз байланыста болуын талап етеді. Бұл мақсаттағы ресурстық орталықтардың негізгі жұмыс 
бағыттарының бірі, орталыққа бекітілген әрбір білім ұйымының мәселелері мен сұраныстарын, 
нәтижелері мен жетістіктерін саралап, жүйелі түрде зерттеп отыру. Атап өтетін мәселе, ресурстық 
орталықтардың аймақтағы инклюзивті білім беруге жағдай жасаған мектептермен келісе отырып 
әрекет етуі, олардың жұмысын жүйеге келтіреді.  

Осыған байланысты ресурстық орталықтардың алдына келесі міндеттер қойылады: 
- педагог қызметкерлеріне инклюзивті білім беруді ұйымдастыруда оқытудың арнайы тәсілдері 

мен әдістерін меңгеруге әдістемелік көмек көрсету 
- инклюзивті білім беруді ұйымдастыру кезінде нашар еститін, нашар көретін, тірек-қимыл 

аппаратының бұзылылыстары бар, ПДТ, ақыл-есі кем, аутистік спектрдің бұзылулары бар, күрделі 
ақаулары бар және басқа да білім алушылар үшін бейімделген негізгі жалпы білім беретін бағдарла-
малар бойынша оқу қызметін жүзеге асырудың теориялық және практикалық дағдыларын педагог 
қызметкерлердің алуы үшін жағдай жасау; 

- бейімделген жалпы білім беру бағдарламалары бойынша жұмыс істейтін педагогтердің жеке 
тәжірибелері саласында, сондай-ақ инклюзивті білім беруді ұйымдастыру кезінде әлеуметтендіру 
және оңалту саласында әдістемелік сүйемелдеуді ұйымдастыру.  

Жалпы алғанда, ресурстық орталық педагогтардың құзыреттілігін арттыру бағдарламасына 
сәйкес практикалық сабақтар (семинарлар, практикумдар) өткізу үшін база болып табылады. Ол 
ғылыми-практикалық конференциялар, шеберлік сыныптары, шығармашылық шеберханалар, озық 
педагогикалық тәжірибе мектептері және басқа да іс-шараларды қамтитын әлеуметтік-педагогикалық 
өзара іс-қимылдың әртүрлі нысандарын ұйымдастыру арқылы өзінің инновациялық тәжірибесінің 
таратуды қамтамасыз етеді. Ресурстық орталықтың функцияларын орындау орталықтардың базасын-
да құрылған шығармашылық топтардың мамандарын, жалпы мектептердің практикасына арнайы білім 
беру дәстүрлерін қайта тарату нысандарын, әдістерін іздеуге әкеледі. Қазіргі уақытта бұл педагог-
ассистент сүйемелдеуін қолдану арқылы мүмкін, оның негізгі мақсаттары жалпы білім беретін 
мектептердің педагогтерін өзгерістерге ынталандыру, педагогтердің жаңа қызметке даярлау процесін 
дараландыруды қамтамасыз ету, өнімді рефлексияны ұйымдастыру арқылы ішкі және сыртқы білім 
беру ресурстарын іздеуге жәрдемдесу болып табылады. Педагог-ассистентердің басты мақсаты 
жалпы білім беру ұйымдарында ерекше білім беру қажеттілігі бар білім алушыларды жеке психоло-
гиялық-педагогикалық сүйемелдеуді, білім беру ұйымдарында болған барлық уақыт ішінде, олардың 
дербес қызметі денсаулық жағдайы бойынша шектелген жағдайда, ұйымдастырылған оқу қызметі 
кезінде ерекше білім беру қажеттілігі бар білім алушыға көмек көрсетеді [5, 53 бет].  

Ресурстық орталықтың қызметі әр түрлі формада ұйымдастырылады: практикаға бағытталған 
семинарлар, мастер-кластар, конференциялар, веб-семинарлар, педагогикалық дәптерлер, жаңарту-
лар, интернет-консультациялар және т.б. орталықтағы кез-келген жұмыс мұғалім практикалық қыз-
метте қолдана алатын нақты өнімді алуды қамтиды. Мысалы, ресурстық орталық пен инклюзивті білім 
беруді жүзеге асыратын жалпы білім беретін мектеп мамандарының өзара іс-қимылының өнімі оқу-
шының бейімделген білім беру бағдарламасының үзіндісі болады, бұл түзету сабақтарын жоспарлау, 
білім алушының өзімен де, оның ата-анасымен де жұмыс түрлерін таңдау үшін негіз болады. Осы-
лайша, жұмыс бағыттары мен нәтижелерін зерделей отырып, инклюзивті білім беру ресурстық орта-
лықтарына аймақтардағы инклюзивті білім беруді енгізудің озық үлгісін шоғырландырып, таратып, 
өрістетуші қызметін атқару ұсынылады, инклюзивті білім беру процесінде өзіне ұйымдастырушы және 
үйлестіруші міндетін алу тапсырылады. Ресурстық орталықтардың жұмыс бағыттарын нақтылау, 
инклюзивті білім беру процесін енгізуге қарқын беріп, инклюзивті оқытуды жүзеге асыратын білім 
ұйымдарындағы ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалармен оқу-тәрбие жұмыстарын реттеуге 
ықпал етеді. Осы жұмыстардың нәтижесінде, ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардың жалпы 
білім беру процесіне сәтті кіріктірілуін қамтамасыз ету үшін, білім ұйымының жұмысын үйлестіруде 
жүйелілік талап етіледі, себебі, тек қана барлық ілеспелі жұмыстардың үйлесімділігі ғана инклюзивті 
оқытуды өзіне біріктіре отырып, білім жүйесінің біртіндеп бір арнаға тоғысуына алып келеді. 

Осы ашылып жатқан кабинеттер мен ресурстық орталықтар Қостанай облысының инклюзивті 
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білім беру процесін жүзеге асыру бойынша айтарлықтай маңызды рөл атқарып жатқаны сөзсіз. Бүгінгі 
күні ерекше балалар әлемін тереңірек танып, әлеуметтенуіне барлық жағдай жасау – біздің 
жұмысымыздың мәні. Осы жолда талмай ертелі-кеш жұмыс атқарып жатқан барлық мамандарға үлкен 
алғыс білдіре отырып, олардың ауыр да, игілікті еңбектеріне табыс тілеймін! 
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Заңы 2021 жылғы 26 маусымдағы № 56-VII ҚРЗ 

2. «Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысы 

3. «Ерекше қажеттіліктері бар балаларды жалпы білім беру үдерісіне енгізу үлгілерін 
дайындау» Әдістемелік ұсыныстар.– Астана: Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА, 2015. – 48 с. 

4. «Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог 
қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 қаулысына өзгерістер мен 
толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 3 маусымдағы № 346 
қаулысы. 

5. «Ерекше оқыту қажеттіліктеріне қарай қысқа мерзімдік, орташа мерзімдік және ұзақ 
мезімдік негізде оқушыларға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету» Әдістемелік 
ұсынымдар. – Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2015. – 80 б.  
 
 
ӘОЖ 711.7 
 

ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ПРОБЛЕМАЛАР 
 

Абдирова М. А. – ағылшын тілі пәні мұғалімі, №2 жалпы білім беретін мектеп Маңғыстау 
облысы, Мұнайлы ауданы. 
 

Коронавирус пандемиясының салдарынан білім беру жүйесі түбегейлі өзгерістерге ұшы-
рауда, ал соңғы жылдары елде цифрландыру бойынша жүргізіліп жатқан реформа сапаға сыналуда. 
Егер жоғары білім беру аясында қашықтықтан оқыту форматы жаңалық болмаса, онда мектеп 
білімі қысқа мерзімде мұндай жаңа режимге техникалық көшуге дайын болмады, сол кезде 
мұғалімдер тележүргізушілердің рөліне «үйреніп», ал мектеп оқушылары ата-аналарымен бірге 
жаңа білім беру Интернет-платформалары мен ресурстарының ыңғайлылығын игеруге мәжбүр 
болды. Бұл тұрғыда білім беру процесінің барлық қатысушылары: мұғалімдер, оқушылар, олардың 
ата-аналары, сондай-ақ билік құрылымдары тап болған негізгі қиындықтарды бөліп көрсетуге 
болады. Мақалада қашықтықтан білім беру ұғымы және осы саладағы проблемалар қарасты-
рылған. 

Кілт сөздер: қашықтықтан білім беру, проблема, оқу процесі, интернет, оқыту жүйесі, 
негізгі қиындықтар, оқытушы, оқушы. 
 

2020 жылдың сәуір айында бүкіл ел бойынша онлайн сынақ сабақтарын өткізу қорытындысы 
бойынша ҚР БҒМ сымсыз желінің шамадан тыс жүктелуі және бүкіл ел бойынша екі жарым миллион 
баланың тікелей эфирге шығуы үшін интернеттің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етудің мүмкін еместігі 
себебінен онлайн стриминг режимінде оқытудан бас тарту туралы шешім қабылдады. Оның орнына, 
Қазақстанның Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов атап өткендей, педагогтарға 
мессенджерлерді, электрондық поштаны және арнайы электрондық бағдарламаларды пайдалануға 
көбірек мүмкіндік беру қажет. Шалғайдағы қазақстандық кенттердің оқушылары үшін міндетті дезин-
фекциямен және үй-жайларды желдетумен сүйемелденетін оқытудың екі ауысымымен сабақтарға 
штаттық режимде қатысуды сақтау жоспарланған болатын. 

Қашықтықтан оқытудың көптеген аспектілерін ашатын анықтамалардың бірінде: «қашықтықтан 
оқыту – бұл оқытушыға немесе оқу орнына назар аудармау үшін студенттердің жеке қажеттіліктеріне 
негізделген әдістеме. Оқушы соншалықты шоғырланған, ол қайда, қалай оқитынын бақылайды. Бұл 
мұғалімнің рөлін білім беру бастамасынан бастап оқыту менеджеріне ауыстырады. Осы білім беру 
жүйесіне қол жеткізу үшін қашықтықтан оқыту әдістері мен жаңа ақпараттық технологиялардың 
артықшылықтары пайдаланылады». 

Елдің табысты әлеуметтік-экономикалық дамуы білім беру жүйесінде белгілі бір өзгерістерді, 
атап айтқанда, таңдалған бағытта күрделі және күрделі міндеттерді шешуге қабілетті жоғары білікті 
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мамандарды даярлауды талап етеді. Бұл мақсатқа жету әртүрлілікпен сипатталатын жаңа мазмұн мен 
оқыту формаларын енгізу мен мүмкіндіктерді кеңінен қолдануды талап етеді. Бұл мәселені сәтті шешу 
"ашық жүйелер" болуы керек, онда білім беру мекемелері заманауи біліммен қамтылып, бірыңғай 
білім беру кеңістігіне шығарылады. 

Қашықтықтан оқыту жүйесі – бұл асинхронды және синхронды, уақыт және кеңістік мақсаты 
бойынша бейтарап, оқыту (сұхбат) құралдарымен оқытушы мен оқушылар арасындағы өзара іс-қимыл 
мақсатына қол жеткізуге бағытталған процесс. Осылайша, қашықтықтан оқыту деп аталады: 
технология ісі; Интернет технологиясы; телекоммуникациялық технологияны (ТВ-технология) немесе 
оқытудың барлық нысандарында қолданылатын технологиялардың сомасын түсінеміз. Бұл оқыту 
технологияларында қашықтықтан оқытуды үш санатқа бөлуге болады: педагогикалық технологиялар 
(дәстүрлі оқытудан білім алушының нақты ортада болуына көшу); оқытуда ақпаратты беру 
технологиясы (баспа технологиясынан мультимедияны пайдалануға көшу); оқытуда ақпаратты беру 
және оқу процесін қолдау технологиясы ("күндізгі" өзара әрекеттесуден Интернет-байланысқа көшу). 

Жергілікті қашықтықтан оқыту жүйесі белгілі бір білім беру және жеке Қала (университет) 
шеңберінде жұмыс істейді, оның құрамына тек жоғары оқу орындары ғана емес, мектептер, гимна-
зиялар мен колледждер де кіреді. Осындай жүйе шеңберіндегі жұмыстың алғашқы кезеңдерінде 
зияткерлік әлеуетті, компьютерлік техниканы ұтымды пайдалана отырып, үздіксіз білім беру қағидат-
тарын табысты іске асыру қажет. Осыған байланысты мектептер мен жоғары оқу орындары жергілікті 
және өңірлік желілерді пайдалануы, шығармашылық жұмыстарды таратуы, оқыту процесінде әдістеме 
бойынша тәжірибе алмасуы қажет. 

Ауқымды және жергілікті оқыту жүйелерін табысты пайдалану нәтижесінде білімнің базалық 
және банктік деректеріне, клиент-серверлік, мультимедиялық, компьютерлік оқыту жүйелеріне, 
электрондық оқулықтарға, оқу-әдістемелік материалдарға, оқулықтарға, қашықтықтан оқыту жүйесінің 
технологиясымен үйлесімді бағдарламаларға еркін қол жеткізуге болады, олар кейіннен оқытудың 
неғұрлым кең таралған бес аспаптық және өміршең нысаны бола алады. 

Қашықтықтан оқыту оқытушыларына және осы іске мүдделі басқа тұлғаларға бірнеше талап-
тар қойылады: оқытушының компьютермен жоғары деңгейде сауатты жұмыс істей білуі; қашықтықтан 
оқыту технологияларын қолдану және оқыту әдістемесін меңгеру; интернет арқылы кеңес беруді қоса 
алғанда, жеке оқу кеңестерінің әдістері мен тәсілдерін меңгеру; бақылау, тексеру, рецензиялау, 
курстық және бақылау жұмыстарының, соның ішінде жобалау және зерттеу жұмыстарының жазылуын 
басқару саласындағы арнайы білім мен дағдыларға ие болу; Қашықтықтан оқытудың мақсаттары мен 
міндеттерін білу, оны ақпараттық технологиялар мен байланыс құралдары негізінде одан әрі дамыту; 
қашықтықтан оқыту технологияларын білу, білім алушыларды, білім беру саласының қызметкерлерін 
таныстыра білу; ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, әсіресе электрондық ақпараттық 
желілермен жұмыс істеу әдістерін білу; оқытушының ақпараттық құралдармен жұмыс істеу бойынша 
практикалық дағдыларын үйрету; оқытудың телекоммуникациялық құралдарын пайдалану дағдыла-
рын қалыптастыру, Атап айтқанда: тұтынушылар арасында ақпарат алмасу және ақпараттық жүйе-
лерде ресурстарды пайдалану; оқу бағдарламасын құрайтын белгілі бір тәртіптегі модульдік курстар-
дың әдістемесін жалпылама түрде баяндай білу және курстарды өткізуді ұйымдастыру; қашықтықтан 
оқыту жүйесі бойынша сабақтарды өткізу процесінде үйлестіруші қашықтықтан оқыту шеңберінде оқу 
процесін жүргізуге жан-жақты дайындық болуы тиіс. 

Бұл тұрғыда білім беру процесінің барлық қатысушылары: мұғалімдер, студенттер, олардың 
ата-аналары мен билігі кездесетін негізгі қиындықтарды бөліп көрсетуге болады. Мемлекеттік 
органдардың өкілдері тап болған негізгі проблема заңнамалық базаның болмауы, яғни қашықтықтан 
оқытуға көшу мүмкіндігі үшін барлық қажетті жағдайлар мен дәйекті рәсімді қамтамасыз ететін осы 
саладағы нормативтік реттеу болды. "Қашықтықтан оқыту" сияқты анықтама қолданыстағы ұлттық 
заңнамада көзделмегендіктен, оқытудың осы форматын пайдаланудың тиісті тәжірибесі жоқ. Бұл 
мұғалімдер мен оқушылар үшін тиісті әдістемелік құралдарды, нұсқаулықтар мен ережелерді әзірлеу 
қажеттілігін туындатты. 

Сондай-ақ, қиындықтар Қазақстанда Ұлттық IT-платформалардың болмауымен (миллиондаған 
оқушыларды оқу процесіне бір мезгілде қосуды қамтамасыз ету үшін) және цифрлық білім беру 
базасы мен бағдарламалық қамтамасыз етудің әлсіз толтырылуымен байланысты. 

Мұғалімдердің ақпараттық технологиялар саласындағы сауаттылығы мәселесі мұғалімдердің 
жас ерекшеліктеріне қарағанда гаджеттер мен заманауи технологияларды қолданудың дамыған 
әдеттерінің болмауымен анықталады. Білім беру порталы жүйесінде қашықтықтан оқытудың бірінші 
күні Kundelik.kz техникалық ақаулық жүйенің шамадан тыс жүктелуіне байланысты болды, оны наразы 
ата-аналар Facebook әлеуметтік желісіндегі топтардың бірінде бірден бөлісті. 

Оқытудың жаңа форматына байланысты туындайтын психологиялық проблеманы да атап 
өтуге болады: қашықтықтан оқыту кезінде ересек тәрбиешінің көмегінсіз жеңе алмайтын бастауыш 
сынып оқушылары ата-аналарын мұғалім ретінде қабылдамайды. Осыдан проблемалар усидчи-
востью және сосредоточенностью процесінде оқыту. Өзін-өзі тәрбиелеудің төмен деңгейі және үйдегі 
жағдай оқушыға оқу процесіне толықтай енуге мүмкіндік бермейді, ал бірнеше баланы тәрбиелеп 
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отырған ата-аналарға оқу үшін қажетті атмосфераны құру қиынға соғуы мүмкін. 
Әрі қарай, жабдықтың болмауы мәселесін атап өткен жөн. Шалғайдағы ауылдық аудандардың 

оқушылары, сондай-ақ аз қамтылған отбасылар, ең алдымен, компьютерлерге мұқтаж болады, 
сондықтан біз ауыл оқушыларының компьютерлік сауаттылығы туралы әлі айтпаймыз. Шектеулі 
немесе жоқ кең жолақты Интернет көптеген студенттерге сандық білім беру платформаларын 
пайдалануға және / немесе сапалы бейнелерді көруге мүмкіндік бермейді. 

Көріп отырғаныңыздай, пандемия елдегі сандық алшақтықты ашты. Оқушылардың цифрлық 
технологияларға қол жеткізу проблемасы пандемияға дейін орта білімге қол жеткізуде қиындықтарға 
тап болған ерекше қажеттіліктері бар балаларды, балалар үйлерінің балаларын қозғауы мүмкін. 

Үй тапсырмасы ғана емес, сонымен қатар сынып тапсырмалары да қашықтан жасалуы керек, 
ал мұғаліммен бақылау іс жүзінде мүмкін болмады, өйткені оқушылармен нақты байланыс болмады-
бұл қазіргі студенттер деңгейінің білім сапасына айтарлықтай әсер етуі мүмкін, егер бағалар оқу 
материалын игерудің сенімді көрінісі болмауы мүмкін. 

Осылайша, қашықтықтан оқыту саласында қашықтықтан білім беру сапасын арттыру үшін 
шешілуі қажет бірқатар өзекті мәселелер бар деп қорытынды жасауға болады. Осы мәселелерді 
шешудің негізгі бағыттары: мұғалімдер мен студенттер үшін адаптивті қашықтықтан білім беру орта-
сын құру. Бейімделу процесінде мұғалімдер оқыту мүмкіндігінің негіздерін, ал студенттер оқу мүм-
кіндігінің негіздерін білуі керек. Келесі бағыт-білім беру мекемелерін ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды интеграциялау үшін даярлау. Қашықтықтан білім берудің бірыңғай стандартын құру: 
электрондық оқулықтар, әдістемелік ұсынымдар, Оқу құралдары, сондай-ақ әртүрлі кешендер мен 
бағдарламалар. 

Бұл мәселелерді шешуге қашықтықтан педагогика саласындағы инновациялар мен иннова-
циялар айтарлықтай үлес қосады. Ол үшін педагогикада ақпараттық технологияларды қолдану 
саласында жаңа зерттеулер жүргізу, ақпараттық технологиялардың жалпы педагогикаға, сондай-ақ 
оқытушылар мен оқушыларға әсерін зерделеу қажет. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБУЧАЮЩИМИ ДЕТЕЙ  

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
 

Амиржанова Г. Б. – учитель-логопед, КГУ «Психолого-медико-педагогическая консуль-
тация» управления образования акимата Костанайской области. 
 

Одной из наиболее актуальных проблем современной системы образования является 
развитие инклюзивных подходов к обучению. В основу концепции инклюзивного образования поло-
жена идея о равных правах на образование всех детей, вне зависимости от их физических, психи-
ческих, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, провозглашен-
ная в таких документах, как Всеобщая Декларация прав человека (ООН, 1948 г.), Декларация прав 
ребёнка (ООН, 1959 г.), Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (ЮНЕСКО, 
1960 г.), Саламанкская декларация о принципах и практических действиях в сфере образования лиц 
с особыми потребностями (Всемирная конференция по образованию лиц с особыми потребностя-
ми: доступ и качество (г. Саламанка 1994 г.). Каждый ребенок имеет право не только на обучение 
и медицинскую помощь, но и на общение, взаимодействие с другими детьми, досуг и другие фор-
маты социального взаимодействия. 

Ключевые слова: ГОСО (Государственный общеобязательный стандарт образования) РК, 
инклюзивное образование, индивидуально-развивающая программа, протокол обследования, 
особые образовательные потребности. 
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Законодательство РК в области образования в соответствии с международными нормами 
предусматривает гарантии равных прав на образование для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. В настоящее время в Казахстане одновременно применяются три подхода в обучении 
детей с ООП (особыми образовательными потребностями): 

1. Дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двига-
тельного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития в специальных (коррекционных) 
учреждениях. 

2. Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в общеобразователь-
ных учреждениях. 

3. Инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями 
обучаются в классе вместе с обычными детьми. 

Нормативно-законодательная база, регламентирующая деятельность участников образова-
тельного процесса, направлена на обеспечение равных прав и возможностей получения образования 
всех уровней всеми гражданами независимо от национальности, языка, пола, социального положения 
и состояния здоровья. Но с учетом интеллектуального развития, психофизиологических и 
индивидуальных особенностей каждого лица. Казахстаном ратифицированы международные 
документы, которые провозглашают равный доступ к образованию лиц с особыми образовательными 
потребностями: 

 Конвенция о правах ребенка (Постановление Веpховного Совета Республики Казахстан 
от 8 июня 1994 года). 

 Конвенция ООН «О правах инвалидов». (Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2015 
года № 288-V ЗРК). 

 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (Закон РК от 28 января 2016 
года № 449-V ЗРК. Конвенция вступила в силу 16 июля 2016 года). 

В соответствии с ГПРО в нашей стране с 2011 года поэтапно внедряется инклюзивное 
образование. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года согласно пункта 1.1 
«Обеспечение доступности и инклюзивности образования», предполагает цели: 

1. Обеспеченность психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования, 
создать специальные кабинеты, учебные программы среднего, технического и профессионального, 
послесреднего образования. 

2. Для лиц с особыми образовательными потребностями обеспечить доступ ко всем уровням 
образования, в рамках подушевого финансирования. 

На современном этапе развития инклюзивного образования используется следующее 
определение особых образовательных потребностей – это потребности учащихся в психолого-педа-
гогической, социальной и иной помощи, без которой невозможно получения качественного 
образования и выделяют 3 группы детей с ООП: 

 дети с различными нарушениями психофизического развития: нарушения слуха, зрения, 
интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития и эмоциональ-
но-волевыми расстройствами. 

 дети со специфическими трудностями в обучении, поведенческими и эмоциональными 
проблемами. 

 дети у которых в силу социально- психологических, экономических, языковых, культурных 
причин возникают особые образовательные потребности. 

Выделение таких групп детей с ООП позволяет школе не упустить из поля своего зрения ни 
одного ученика, имеющего трудности в обучении, чем бы они не были вызваны. В настоящее время 
отношение к детям с ООП заметно изменилось: мало кто возражает, что образование должно быть 
доступно для всех детей без исключения, основной вопрос в том как сделать так, чтобы этот ребенок 
получил не только богатый социальный опыт, но были реализованы в полной мере его образова-
тельные потребности, чтобы участие ребенка не снизило общий уровень образования других детей. 
Таким образом, вопросы из идеологической плоскости переместились в организационные, научно-
методические и исследовательские. ГОСО предназначен для ориентирования участников образова-
ния в типовых учебных программах по возрастному принципу, начиная с дошкольного возраста и 
заканчивая послевузовским образованием. Стандарт устанавливает систему норм и требований к 
содержанию воспитания и обучения в организациях образования. Приказ Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604. Зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан 1 ноября 2018 года № 17669 «Об утверждении государственных 
общеобязательных стандартов образования всех уровней образования». В соответствии с подпунк-
том 5-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" утверждён 
Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и обучения (Приложение 1). 

В нем применены следующие термины и их определения: 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_#z757
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- Инклюзивное образование – процесс, обеспечивающий равный доступ к воспитанию и обу-
чению всех воспитанников с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей; 

- Дети с особыми образовательными потребности – это дети, которые испытывают постоян-
ные или временные трудности в получении образования, обусловленные здоровьем, нуждающиеся в 
специальных, общеобразовательных учебных программах и образовательных программах дополни-
тельного образования. 

При обучении детей с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 
образования разрабатывается индивидуальный учебный план и индивидуальная программа с учетом 
особенностей ребенка. На сегодняшний день включение детей с особыми образовательными потреб-
ностями в систему социализации, обучения и воспитания является приоритетной задачей на уровне 
государства. Принятый 11.07.2002г Закон РК «О социальной и медико-педагогической коррекционной 
поддержке детей с ограниченными возможностями» дал возможность охватить все категории детей с 
теми или иными психофизическими нарушениями специальной помощью, начиная с раннего детства. 
Об этом говорит и недавно принятый Закон РК № 56 от 26.06.2021г «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам инклюзивного образования», 
который направлен на корректировку устаревших формулировок и дальнейшее улучшение условий 
для получения необходимого образования, либо соответственного педагогического сопровождения 
детей с ООП. Данные действия государства направлены главным образом, на создание и обеспече-
ние равных с другими гражданами возможностей данным детям принимать активное участие в жизни 
общества. Необходимость построения целостной системы выявления и сопровождения детей с ООП 
на протяжении всего образовательного срока в рамках оказания комплексной помощи детям и их 
семьям является приоритетным направлением в современном обществе. 

Принципы инклюзивного образования: 
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 
2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 
4. Все люди нуждаются друг в друге. 
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений. 
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут. 
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
Принятая обновлённая формулировка понятия «лиц (детей) с ООП» является более точной и 

соответствует тенденциям гуманного сообщества. ПМПК является ключевой инстанцией по вопросу 
реализации прав детей с инвалидностью право на образование. Без рекомендаций ПМПК нельзя или 
очень сложно организовать эффективный образовательный процесс для детей с ОВЗ. Эта структура 
в системе образования представляет из себя собрание специалистов, призванных детально исследо-
вать особые образовательные потребности ребенка и дающих совет его родителям и образователь-
ным организациям, каким образом лучше и эффективнее обеспечить эти потребности. 

ПМПК – это постоянно действующий диагностический, консультативный, коррекционный, про-
светительский орган, защищающий интересы детей с особенностями в развитии в образовательном 
пространстве города, области, разрабатывающий целостную систему целенаправленных совместных 
действий всех субъектов образовательного и социально-педагогического пространства, мобилизи-
рующий и концентрирующий все ресурсы для разрешения проблемной ситуации. На консультациях 
ПМПК родители узнают об особой значимости создания для ребенка ситуации успеха в учебе, 
трудовой деятельности, общении со сверстниками. Родители детей с психофизическими наруше-
ниями усваивают, что главным в обучении их детей является формирование социально-бытовой ком-
петенции, представлений об окружающем мире, о правилах взаимодействия с окружающими людьми. 
Они получают конкретные рекомендации по развитию ребенка, привлекаются к участию в составле-
нии индивидуальных коррекционно-образовательных программ для обучающихся и к оценки их 
результативности. Аргументируется избранная стратегия и тактика, которая может не совпадать с 
желаемой. Случаются ситуации, когда родители не согласны с предлагаемыми мероприятиями 
коррекционно-педагогической поддержки, тогда специалисты консилиума разъясняют им необходи-
мость выбора того или иного воздействия, изменения формы или содержания психолого-педагоги-
ческого сопровождения. Тем самым, совместное обсуждение проблем содействует взаимопонима-
нию, осознанию трудностей и перспектив коррекционно-образовательной работы.  

Результатами проведения ПМПК является определение образовательного маршрута и 
условий пребывания ребенка. Среда включения: в какое именно учреждение направляется ребёнок 
(тип ДОУ, рекомендуемая группа: группа кратковременного пребывания; инклюзивная группа комби-
нированного типа). Для детей школьного возраста: тип школы – СОШ с инклюзивными классами или 

http://www.akvobr.ru/problemy_inkluzivnogo_obrazovania.html
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группами; школа надомного обучения; учреждение дополнительного образования. Определяются и 
условия пребывания ребенка, и здесь чётко прописывается: объём включения: на несколько уроков 
или полное включение на всю учебную неделю, или во вторую половину дня, т.е. указывается 
степень интеграции в среду обычных детей; рекомендуемая программа: спец. коррекционная, либо 
адаптированная образовательная программа; какова потребность в специальном оборудовании; 
потребность в сопровождении; направленность коррекционной работы специалистов сопровождения; 
рекомендуемый режим занятий и консультаций; срок повторного обращения к специалистам ПМПК. 
Прописываются и сами специалисты сопровождения: и это не только специалисты, работающие в 
ОУ. Часто у детей, обучающихся по специальным коррекционным программам наблюдается наруше-
ние поведения. И без помощи врача-психиатра не обойтись. Значит в рекомендациях он должен 
прописан, как обязательный специалист сопровождения. Ребёнок должен направляться именно в то 
учреждение, где будут реализованы те условия, которые прописаны в образовательном маршруте. 
Специалисты ПМПК осуществляют непосредственную связь с координаторами по инклюзивному 
образованию в ОУ и имеют представление о наличии мест в различных подразделениях и специфике 
комплектования инклюзивных групп и классов. Такое построение психолого-педагогического сопро-
вождения позволяет целенаправленно и эффективно организовать инклюзивную практику в образо-
вательной организации. По направлению ПМПК (ключевой инстанции по реализации прав детей с 
ООП) родители с ребенком являются в специальную организацию для получения гарантированной 
бесплатной государственной помощи. Этот этап необходимо пройти как можно раньше, для оказания 
своевременной помощи и поддержки в развитии ребенка. Если это реабилитационный центр, кабинет 
психолого-педагогической коррекции или специальный образовательный комплекс, то на первичном 
этапе проводится комплексное обследование детей с учетом имеющихся возможностей на конкретно 
данном этапе. Видом комплексного обследования является «Командная оценка», целью которой 
является разработка ИРП (индивидуальной развивающей программы) на каждого ребёнка с учетом 
актуального уровня психофизического развития и определения зоны ближайшего развития на 
определённый период. Имея на руках профиль фактического уровня развития ребенка, каждый 
специалист (дефектолог, логопед, психолог, специалисты трудового и физического развития) делает 
выводы и планирует пути коррекционно-педагогического воздействия. На этапе подготовки к команд-
ной оценке специалистами осуществляется планирование диагностического процесса обследования. 
Для этого готовится карта обследования с подбором диагностического материала (игровой и кар-
тинный материал, задания, вопросы). Специалист собеседует с родителями, уточняет анамнести-
ческие данные, а также обдумывает последовательность заданий с учетом возраста и речевых 
возможностей ребёнка. Как правило это разные варианты заданий для детей младшего дошкольного, 
дошкольного и школьного возраста, строящихся по принципу: от простого к сложному. Обязательно 
учитывается речевая активность ребёнка (неговорящий, говорящий ребенок). В случае с неговоря-
щими детьми, подбирают задания на обследование понимания речи, способность к имитации и 
повторению действий. Протоколы обследования всех специалистов входят в общую диагностическую 
карту и являются отчетным документом. На основании собранных данных строится ИРП (индиви-
дуально-развивающая программа) с указанием основных направлений коррекционного развития на 
определённый период времени. Данные направления имеют поступенчатое целеполагание в форми-
ровании определенных навыков, разработанных на ближайший короткий срок. За это время педагог 
работает над тем, что есть в активе у ребенка с последующим усложнением и закреплением новых 
знаний, умений, навыков. Занятия проводятся в индивидуальной и подгрупповой форме, как правило, 
в группах дневного, либо кратковременного пребывания. Конечной целью проведенной работы явля-
ется мониторинг результатов деятельности, где оценивается достижение поставленных целей 
коррекционно-развивающей программы в динамике. Успешная реализация программы зависит и от 
уровня сотрудничества родителей с педагогами.  

Тесное взаимодействие заинтересованных лиц в продвижении ребенка, наряду с ранними 
сроками начала обучения, приводят к положительной динамике в развитии детей с ООП, а это, в 
свою очередь, к возможности их интеграции в массовый образовательный процесс с нормотипич-
ными детьми. Результатом работы учителей-дефектологов должно являться умение детей с особен-
ностями психофизического развития использовать средства языка для получения необходимых 
знаний, умений, навыков; иметь основные первичные знания об окружающем мире; уметь 
социализироваться в современном обществе и вести самостоятельную жизнь. 
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ӘОЖ 37.025 
 

ЕРТЕГІ ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ КРЕАТИВТІ ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУ 
 

Ахметжанова Н. З. – Ы.Алтынсарин атындағы тірек мектеп жанындағы мектеп интер-
натында бастауыш сынып мұғалімі, Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақсу-Аюлы ауылы. 
 

Автор мақалада ертегі оқытудың маңыздылығына тоқталған. Оның адамның мәдениетті-
лігіне, рухани байлығына ықпал ететіндігін дәлелдегісі келген. Балалар кітапханасында оқушымен 
бірге жүргізгенбақылауының негізінде оқушылардың бүгінгі қызығушылығын анықтаған. Ертегі 
оқыту арқылы креативті ойлауды дамытуға болатындығын сөз еткен. 

Кілт сөздер: ертегі, ертегі терапиясы, кітап, креатив, кітапхана, бақылау, салыстыру, 
ойлау, рухани мүгедектік. 
 

Тыңдаушыға ғибрат ұсынумен бірге рухани азық сыйлайтын әдебиет құндылықтардың бірі – 
ертегі. Оның атқаратын қызметі кең: ол әрі тәрбиелік, әрі көркем-эстетикалық әдеби қазына. Ертегінің 
бүкіл жанрлық ерекшелігі осы екі сипатынан көрінеді. Ертегіде қиял мақсатты түрде пайдаланылады, 
сондықтан ол әсіреленіп, ғажайыпқа айналады және біршама өзінше дамып отырады. ертегідегі 
ғажайып қиял адамның күнделікті көріп жүрген заттары мен құбылыстарын саналы түрде басқаша етіп 
көрсетеді, өйткені бұл жанрда ғажайыптың көркем бейнелеуіш құрал ретінде қолданылады. Өмірдегі 
шынайы нәрсенің өзін әдейі өзгертіп көрсету – ертегінің өзіндік қасиеті болғандықтан, ертекші де оның 
мазмұнын барынша әсірелеуге, ғажайыпты етуге күш салады. Сонымен бірге ертегідегі оқиғалар мен 
іс-әрекеттердің қаншалықты әсерлі болуы ертекшіге ғана емес, сондай-ақ тыңдаушыға да, ертегінің 
айтылу жағдайына да байланысты. ертегіде қиял мен ғажайып әрі идеялық та мақсатта қолданылады. 
Ертегі – адамның рухани азығы [1]. 

Бүгінгі таңда ертегі оқып, тәрбие алатын балалар азайып бара жатыр. Осы мәселе мақаланың 
өзектілігін айқындайды. Мақсаты: Ертегіге қанып өскен баланың артықшылықтарына тоқталу. Ол үшін 
ертегінің пайдасы талданып, балалар кітапханасында зерттеу жүргізілді, ертегі жайлы Бауыржан 
Момышұлының ойы негізінде төл ертегіміз бен заманауи ертегі салыстырылды. Қазіргі бала тәрбие-
сіндегі ертегінің орнының маңыздылығы сарапталды. Балалармен жұмыс істеуде тиімді әдістердің бірі 
– ертегі терапиясы болып табылады. Ертегі балалық шақтан бастап әркімнің өміріне сән беріп келеді 
.Сірә, қызықты, сиқырлы да таңғажайып оқиғалар қызықтырмайтын бір де бір бала жоқ шығар [2].  

Ертегілерді қолдану тарихтың тереңінен халық ауыз әдебиетінен алғаш бастау алған. Бүкіл 
әлемде ертегі оқу сәбилер мен үлкен адамдар арасындағы қарым-қатнастың ерекше түрі бола 
отырып, білім беретін әрі адамгершілік тәрбие беру түріндегі салт-дәстүр болып табылады. Бүгінгі 
таңда да, адамдар саналы түрде ертегілерге салынған білім көзіне тартылады. Осы кезде бұл әдіс 
ертегі терапиясы деген атауға ие болып отыр. Ертегі дүниені ішкі жағынан ақтарып, кейіпкерді 
жағымды іс-әрекеттері арқылы, көптеген үрейлі жағдайлардан арылтып, баланың сана-сезіміндегі 
қайшылықтарды шешуге мүмкіндік береді. Бала ертегі кейіпкеріне ұқсағысы келген кезде ертегі 
терапиялық әсер етеді. Ертегі жақсылыққа үміт береді де, баланың өмірінде болып көрмеген бірқатар 
өмірлерде өзін көз алдына елестеткізеді.  

Бұл әдіс мектепке дейінгі балаларда, кіші мектеп жасындағы және басқа жастағы балаларда 
кездесетін көптеген қиындықтарды шешуде көмектеседі. Ертегі терапиясы арқылы сенімсіз, агрессив-
ті, қорқынышы басым балалармен жұмыс істеуге болады, олармен: ұят, өтірік, кінәні сезіну және түрлі 
психосоматикалық аурулармен т.б. қиындықтарда қолданылады. Сонымен қатар, ертегітерапия 
үдерісі балаға өз қиындықтарын түсінуге, талқылауға және де сол қиындықтарды шешудің түрлі 
жолдарын көруге мүмкіндік береді.  

Беделді ертегі терапевттердің бірі Т.Д. Зинкевич ертегі терапиясын рухани білім беретін, 
әлеуметтік тұрғыдан адамды жүзеге асыратын және адамның рухани табиғатын дамытатын, тәрбие 
жүйесі ретіндегі тәсілдер жиынтығы деп анықтама берген [3, 12]. 

Оқушым інісімен «Алтын сақа» ертегісі бойынша тәжірибе жүргізіп көрді: 
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 Оқушымның әрекеті Інісінің әрекеті 

1-рет Ертегіні мазмұндап берді Аса тыңдай қоймады 

2-рет Кітаптан сурет арқылы көрсетіп 
мазмұндағанында 

Қызығып әрі қарай не болатынын сұрай 
бастады. 

3-рет Әр кейіпкердің даусын салып 
қызықтыранында 

Көңілі көтеріліп, шаттана, менімен 
жарыса сөйлеп, өзі мазмұндай бастады 

4-рет Ұмытып қалған жерлерін есіне 
түсіртіп отырды.  

Ертегіні өзі айтып шықты 

5-рет Ол тыңдады.  Інім өзі әңгімелеп берді. Соңын өз 
қиялымен аяқтады. 

 
Төмендегідей қорытындыға келді: 
● Інісі адамдардың алдында ұялмай сөйлейтін болды; 
● өз ойын еркін жеткізетін болды; 
● өз қиялына ерік беріп, ертегі ойлап табуды шығарды; 
● тілі мен ой өрісі дамыды; 
● суретпен жұмыс істеуге қызығушылығы артты; 
● өзіне деген сенімділігі туды; 
● оқыстан қойылған сұрақтарға дайын болуға машықтана бастады; 
● ұлттық тәрбиеден нәр алды т.б. 
Яғни қызықтыра білсе, бала қолындағы планшетін де, ғаламтордағы мультфильдер мен 

ойындарға да көз жұма қарай бастайды екен. Тек осыны әркім түсіне біліп, 24 сағаттың 24 минутын 
ертегі айтуға, ұлттық құндылықтармен балаларын сусындатуға арнағаны абзал.  

Ертегіні көбінесе бастауыш сынып оқушылары оқитын болғандықтан, балалар кітапханасында 
оқушым зерттеу жүргізді. Сағат 14:00 мен 18:00 аралығында келушілердің санын 1 апта бақылады. 
Нәтижесі төмендегідей болды: 
 

1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып 5-сынып 

11 13 25 8 5 

 

 
 

Себебін сұхбат жүргізу арқылы анықтады. 
* 1-сынып оқушылары әріпті жақсы танымайды, сондықтан өз оқулықтарымен шектеледі екен; 
* 2-сыныпта қызығушылық артады екен; 
* 3-сыныпта қызығушылық одан сайын артса; 
* 4-сыныпта оқу бағдарламасы қиындайды және олар да есейіп, ұялы телефон, интернетпен 

көп әуестенеді; 
* 5-сыныпта балалар жоғары сыныпқа өтетіндіктен, бейімделу жүреді, сондықтан кітапқа көп 

көңіл бөле бермейді. Сонымен қатар электронды кітапты оқиды деген қорытынды шығарылды.  
Төл ертегіміздің бірегейі – «Ер Төстік». Аталған ертегі шетелдік «Еріншектер елі» ертегісімен 

салыстырылды: 
 

«Ер Төстік» 
(айырмашылығы) 

Ұқсастығы 
 

«Еріншектер елі» 
(айырмашылығы) 

Мыстан кемпір Қиял ғажайып Робби 

Ер Төстік  
салмақты 
жылдам өседі,  
аңқау 
ата-анасын, ауылды қуантады 
алып күш иесі, күшіне сенеді 
елін асыраушы 
бата алушы 
ағаларын құтқарушы 

 
батыр 
батыл 
ақылды 
елі үшін қызмет етеді 
құтқарушы 
еңбекқор 
 

Спортокус 
ұшқалақ 
балалығы суреттелмейді 
тым ақкөңіл 
достарын қуантады 
көп қимылдайды, секіреді, 
ептілігіне сенеді 
еріншектермен күреседі 
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Кенжекей 
Биязы 
Ұстамды, салмақты 
Өз ойын тұспалмен, жұмбақтап 
айтады, қылықты 
Шашы қара, ұзын, шолпы тағады,  

 
әдемі 
ақылды 
саналы 
 

Стеффани 
адамға тік қарайды 
Ұшқалақ 
Өз ойын ашық айтады,  
Шашы қысқа, қызғылт 

 
Бұнымен не айтуға юолады? Бұл кестеде үлкен айырмашылық бар. Яғни бүгінде балалардың көбі 

«Еріншектер елі» мультфильмін көреді. Ондағы кейіпкерлерге еліктейді. Бүгінгі ұл балалар ертең 
салмақсыз, ұшқалақ болып, ал бүгінгі қыз балалар, болашақ аналар қазақи болмысын жоғалтып алу қаупі 
тұр. Оның алдын лау жолы балаға кітап оқыту, ертегімен баулу. Санасын ұлттық қормен торлау керек.  

«Ертегісіз өскен бала – мүгедек адам. Біздің қазіргі балаларымызға әжелері не шешелері 
ертегі арта бермейді содан қорқам.Ал маған кәрі апам Қызтумас ертекті көп айтатын», – дейді 
Бауыржан Момышұлы. Қазіргі таңда жасөспірім әрқайсысы әр түрлі тәрбие алып жатыр.Ал сол бала 
тәрбиесінде ертегіге орын бар ма? Тіпті төл бесікті электрондық бесіктің алмастырып жатқаны мені 
алаңдатады. Сондықтан өсіп келе жатқан ұрпақтарымызды қадағалап, оларға дұрыс жол сілтеп, 
қазақилығымызды жоғалтпауға тырысайық. Бұл сұрақ күнделікті өмірде көп адамды толғандыра 
бермейді. Бірақ біздің ойымызша, ертегінің бала тәрбиесінде орны зор. Ертегіге қанып өскен баланың 
жан дүниесі рухани байлықтармен толығады, ондай адам қашан да мәдениетті болады. Сол себепті 
өсіп келе жатқан жас бұтақтарымыздың бойына қазірден бастап ертегіні және оның қадір-қасиетін 
түсіндірген дұрыс болмақ. 

Кітап – адамның барлық уақыттағы ең жақсы және сенімді досы. Кітап – адамның өмірлік серігі. 
Оқыған кезде есте сақтау, ойлау қабілеті дамиды, әдемі сөйлеу машығы қалыптасады. Оқушының 
болашақ білімінің және қоғамдағы қарым-қатынасының іргетасы қаланады десе де болады. Шынында 
да, компьютерлердің пайда болуымен кітапқа деген қызығушылық айтарлықтай төмендеді, адамдар-
дың оқуға деген көзқарасы өзгерді, яғни олар аз оқи бастады. Оқуға деген сүйіспеншілікті мектеп қана 
емес, отбасы да оятуы керек. Сондықтан кітап оқуға қызықтырудың алғашқы баспалдағы ертегі 
оқытудан басталу керек.  

Мақалада қазіргі бала тәрбиесіндегі ертегінің рөлі талданып, ертегісіз өскен бала рухани 
мүгедек адам болатындығына және бәсекеге қабілетті бола алмайтындығына дәлелдер келтірілді. 
Ертегі – креативті ойлауды дамытудың құралы.  
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ –  
ПЕДОГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАРЫНЫҢ САБАҚТАСТЫҒЫ 

 
Байғазы Ж. Н. – ағылшын тілі мұғалімі, Жақсы ауылының №1 жалпы орта білім беретін 

мектебі. 
 

Бұл мақалада қазіргі жаһандану жағдайда Ыбырай Алтынсариннің педогогикалық көзқарасы 
жазылған. Ұлы педогогтың негізгі қызметімен қатар қазіргі білім үлгісінің жүргізілуі қарасты-
рылған. 

Түйінді сездер: эмбебаптық, қағида, толеранттылық, надандық, интеграция, жаhандану, 
мәдениеттілік, бәсекеге қабілеттілік, өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі анықтау. 
 

Қазақстан үшін отандық мәдениетті трансформациялау жолдарының бірі оның түркі-ислам 
әлеміне енуі болуы мүмкін. Оны тіл, салт-дәстүрдің ұлттық тамырларының көп ғасырлық ортақтығы 
байланыстырады. Бірақ біздің «еурациялық кеңістік» деп айқындаған XXI ғасырда қазақстандық 
қоғамды дамытудың неғұрлым қызықты және сол уақытта перспективалы жолы болуы мүмкін. [7] 

Қоғамның жаһандану идеясы жаңа ғана емес екі ғасыр бұрын ғарыш, ақыл және әлеуметтік 
даму күштерінің жаһандық өзара әрекеттесу теориялары қалыптаса бастады. Олар өркениетті 
елдердегі білім мазмұнына әсер ете алмады. Мұндай дүниетанымдық көзқарас жаһандық білім деп 
аталады (бұл термин негізінен АҚШ-та қолданылады) немесе «планетарлық ойлау» (көбінесе Ресей 
мен ТМД елдерінде қолданылады). [3] 

https://infourok.ru/erteg%202
https://infourok.ru/erteg%202
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Жаһандық әлемдік құрылыстың жаңа жағдайындағы жаһандық білім берудің мақсаттары: 
қоғамдағы кез-келген көріністегі антагонизмді жеңу; жеке тұлғаның барынша әлеуметтік бейімделуіне 
және өзін-өзі жүзеге асыруынаықпал ету; тұлғаның жан-жақты үйлесімді дамуы. Бұл мақсаттар нақты 
міндеттерді шешу арқылы жүзеге асырылады: Адам әлемнің бірлігін мойындайтын және бағалайтын, 
ондағы өз орнын түсінетін оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру; кросс – мәдени сауаттылықты 
дамыту (басқа халықтардың мәдениетін білу); эксцентрлік экологиялық сананы қалыптастыру (табиғат 
құндылық ретінде танылған кезде; онымен қарым-қатынас теңдік қағидаттарына және табиғи әлемге 
этикалық нормалар мен ережелерді таратуға негізделген); әлемге ашық көзқарас қалыптастыру 
(эмпатия, толеранттылық және т.б.). 

Осы салалардағы педагогикалық іс-әрекетте «Жаһандық ойлау – жергілікті әрекет ету» 
қағидасы өзекті. Алғашқы қазақ педагогы және ағартушысы Ыбырай Алтынсариннің барлық қызметін 
дәл осылай сипаттауға болады. Оның мәдениет, қоғамның дамуы және білім туралы ойлары, халық-
тардың тарихи тағдырларының ортақтығы, өркениеттердің органикалық байланысы, мәдениеттердің 
өзара байланысы туралы идеялары бүгінгі күнге дейін қаншалықты маңызды екендігі таңқаларлық. 

Ы.Алтынсариннің педагогикалық идеяларының тереңдігі мен әмбебаптығы таңғалдырады. Ұлы 
педагог қызметінің негізгі принциптеріне тоқталайық және заманауи шындықтармен параллельдер 
жасауға тырысайық. Білім берудің жаһандану призмасы арқылы Ы.Алтынсариннің педагогикалық 
идеялары. Ыбырай өлкеде әйелдер білімінің негізін қалаушы екені белгілі. Бастапқыда ол ұйым-
дастырған мектептерде кедей отбасылардан шыққан қазақ және орыс балалары оқыды. Оқушылар-
дың жоғары адамгершілік қасиеттерін дамыту патриотизмге, белсенді азаматтық ұстанымға тәрбие-
леу Ы.Алтынсариннің шығармаларының тақырыптық шолуы оның барлық еңбектері сипаттаушы емес, 
нақты тәрбиелік сипатта деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Ыбырай білімнің күш екенін өте 
анық түсінді және ол лайықты, моральдық адамның қолында болды, сауатсыз және қорғансыз 
адамдарға қарсы жамандық жасамады деп алаңдады. 

Ы.Алтынсарин халық училищелерінің инспекторы болып жұмыс істей отырып, білім беру про-
цесінің табысты болуы оқыту әдіснамасын сақтауға байланысты екенін түсінді. Ол белгілі бір тақырып 
бойынша білімнің барлық көлемін кездейсоқ емес, кездейсоқ емес адамдар жүйелі түрде беру керек 
деп талап етті. Ы.Алтынсарин мұғалімдердің рухани өсуіне күнделікті қамқорлық көрсетіп, олардың 
мәдени деңгейін көтеруге және әдістемелік дайындығын жақсартуға ықпал етті. Ол мұғалімдердің 
әдістемелік әдебиеттер мен педагогикалық журналдарды қолдануы міндетті деп санады. Осы 
мақсатта ол ірі ғалымдар мен көрнекті мұғалімдердің шығармаларын мұқият зерттеп, шолуларымен 
қамтамасыз етті. Ол құрастырған оқулықтардың тізімі [9, 111 Б.] жаңадан ашылған қазақ мектептерінің 
білім беру бағдарламасына енгізілген, онда-әлемдік білім беру ортасында танылған авторлар: 
Ушинский Д.К. «Балалар әлемі», Толстой Л.Н. «Әліппе» және «Беллярминов» оқуға арналған кітап 
«Жалпы тарих» Герд, «Сент-Хилер» Минералогиясының қысқаша курсы, Оливер «Ботаника», Зотов 
«Табиғат туралы әңгімелері», Фигье «Маңызды жаңалықтар мен өнертабыстар» және т. б. 

Білім мен тәрбиенің елдің жалпы өмірімен байланысы: жаһандық ойлау қабілеті, әлем ада-
мыболу. Ресей империясы шеңберіндегі қазақ қоғамының дамуы жергілікті ортадан еуропалық үлгіде 
құрылған иммигранттардың пайда болуын талап етті. Ағартушының «Қырғыз хрестоматиясы» араб 
графикасының ығыстырылуына және хаттың кириллица негізіндегі аудармасына ықпал етті. 
Бастапқыда құрған барлық мектептер мен училищелер орыс-қазақ болды. Ы.Алтынсариннің өзі қазақ 
әдеби тілінің негізін қалаушылардың бірі болып табылады [9, с.91]. 

Сонымен қатар, ол орыс-қазақ мектептеріне оқулық ретінде пайдаланылған көптеген орыс 
ақын-ағартушыларының шығармаларын аударды. Мектеп кітапханаларының қорында И.А. Крыловтың 
ертегілері, Л.Н. Толстойдың әңгімелері, И.Паулсен, В.И. Даль және т.б. кітаптарынан қазақ және орыс 
тілдерінде аудармалар болды. Ұлы мұғалім бір кездері әлемдік классиктердің шығармаларын 
отандастары түпнұсқада оқиды деп үміттенді. Алынған білімді өмірде қолдана білу, өз таланттарын 
ашу және өркениет процестерін оң қабылдау мүмкіндігі. Жас Ы.Алтынсариннің өзі өз дамуында әлем 
әдебиетінің ұлы классиктері – Шекспир, Гете, Байрон, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Фирдоуси, Низами, 
Навои және т.б. шығармаларын оқып, мектеп бағдарламасынан әрі қарай дами бастады [4, 64 бет]. 

Ы.Алтынсарин отырықшы өмір салтын ұстана отырып, қазақ балалары үшін қолөнер учили-
щелері мен ауыл шаруашылығы мектептерін ұйымдастыру қажеттілігін сезінді. Бұл оқу орындары 
жастарға жаңа өмір жағдайларына сәтті бейімделуге мүмкіндік берді. Ы.Алтынсарин кітапты мектеп 
жасындағы балаларға да, ересек оқырмандарға да жарамды етіп қана қоймай, сонымен қатар үлкен 
қалалардың өмірімен де, орыс және батыс еуропа мәдениетінің бірқатар ерекшеліктерімен таныс 
емес қазақ оқырмандарына түсінікті және қол жетімді болатын материалдарды таңдау қажеттілігін 
ескерді. Фольклорлық туындылардың аз ғана бөлігін қоспағанда, мұндай дайын материалдар 
Қазақстанда ол кезде болған емес. 

Ы.Алтынсарин екі оқу құралын жазды: «қырғыз хрестоматиясы» және «қырғыз орыс тілін 
оқытуға арналған негізгі нұсқаулық». Білім мен тәрбиенің бөлінбейтіндігі Білім берудегі сабақтастық 
Ы.Алтынсарин өзінің ұлттық педагогикалық кадрларын тәрбиелеусіз қазақ даласындағы білім беру 
жүйесінің даму перспективасы болмайтынын түсінді. Отандастардың білімі оның бүкіл өмірінің ісіне 
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айналғанына қарамастан, Ы.Алтынсариннің мектептер санын осы кәсіби кадрлар алдында жинақ-
тамай, мерзімінен бұрын ұлғайту туралы идеяны бірнеше рет айтқан [9, 93-бет]. 

Ол өз заманының озық оқу орнына айналған мұғалімдер мектебінің негізін қалаушы Троицкіде 
ашылған, содан кейін Орынборға ауыстырылған. Білім берудің басты мақсаты – баланың жеке басы-
ның өзін-өзі анықтауға және өзін-өзі жүзеге асыруға дайындығы. Бұл тұрғыда Ы.Алтынсариннің: 
«Байытудың амалдарын қарастыру... кітапханалар ... мен ерте ме, кеш пе, оларды жақсы деңгейге 
қоюды тоқтатпаймын және үміттенемін, олар қырғыз халқының оқу және өзін-өзі оқытумен айналы-
сатын сауатты бөлігінің қажеттіліктерін аз немесе аз қанағаттандыра алады» [9, 112-бет]. 

Қазақстандағы жаһандық даму білім беру мазмұнын іріктеудің жалпы тәсілін көрсетеді: өз 
елінің мәдениеті призмасы арқылы әлем туралы түсінік беру және жаһандық процестер контексінде өз 
мәдениетінің бірегейлігін қабылдау. Басқа көзқарастарға, әдет-ғұрыптарға, діндерге төзімділік, басқа 
халықтардың мәдениеттері мен жалпы әлемдік мәдениет контекстінде өз мәдениетінің ерекшеліктерін 
көре білу, әлемді күрделі қатынастардың жиынтығы ретінде қабылдау, олардың біреуінің бұзылуы 
жаһандық апатқа әкелуі мүмкін – бұл жаһандық білім сипаттамаларының толық емес тізімі. 

Көп мәдениетті білім беру жаһандық, «планетарлық ойлау» контекстінде ерекше орын алады. 
Дәстүр бойынша, бұл мәселе көптеген этникалық топтар тұратын аймақтарда туындайды. Алайда, 
көпмәдениетті білім беру орта білім берудің қандай да бір деңгейінде қалыптаспайтынын, көпмәдениетті 
тұлға мектепке дейінгі тәрбиеден бастап және орта мектеп пен ЖОО-да шет тілдерін оқыту 
тәсілдеріндегі сабақтастықты сақтай отырып, үздіксіз көпмәдениетті білім беру жүйесі жағдайында өсіп, 
тәрбиеленуі мүмкін екенін есте ұстаған жөн. Қазақстанда білім берудің жаһандануы 12 жылдық мектеп 
үлгісінде өз көрінісін тапты және Болон процесі шеңберінде өзінің одан әрі дамуын болжайды [6]. 

Елбасы өзінің халыққа жолдауында ұлттың болашақ дамуының басымдығын нақты айқын-
дады: «Адам – елдің басты игілігі» [8]. Сондықтан педагогикалық қоғамдастық үшін ең жоғары 
халықаралық стандарттарға сай келетін білім беру сапасына қол жеткізу өте маңызды. 
 

Әдебиеттер тізімі 
 

1. Ы.Алтынсарин, 3 томдық шығармалар жинағы: Т. 1.[Мәтін]/Ы. Алтынсарин. – Алма-Ата, 
1975. – 359 б. 

2. Ы.Алтынсарин, 3 томдық шығармалар жинағы: Т. 2.[Мәтін]/Ы. Алтынсарин. – Алма-Ата, 
1975. – 423 б. 

3. Жаһандану: XXI ғасырдың контурлары: реф. 1-ші бөлім, 2004. – 263 б. 
4. Жұмағұлов, Қ.Т. Ыбырай Алтынсарин және қазақ халқының мәдениетін дамыту[-Мәтін]/Қ. Т. 

Жұмағұлов. – Алма-Ата, 1984. – 204 с. 
5. Левкина, Т. Жаһандану және интеграция: теория мен практика мәселелері: [Электрондық 

құжат]. – (http://law.edu.ru/doc/document. § asp?docID=1220803). < 
6. Музина, Э. 2010 жылға қарай Қазақстан Лон процесінің толық құқықты қатысушысы болуды 

жоспарлап отыр: [электрондық құжат]. 
7. (http://www.liter.kz/site.php?lan=russian Ц ^ = 150&ри=14083).  
8. Н.А.Назарбаев, аймақтық интеграция және еуразияшылдық: Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.А.Назарбаевтың сөз сөйлеуі, атындағы Еуразия университеті. Л. Н. Гумилев, Астана, 2 
сәуір 2004 жыл: [Электрондық құжат].- (http://www.nomad. ^ su/?a=3-200404050029) 

9. Ситдыков, А.С. Ы.Алтынсариннің ағартушылық қызметі мен педагогикалық идеялары 
[Мәтін]А. С. Ситдыков. – Алматы: Мектеп, 1968. – 148 с. 

10. Сысоев П.В. тілдік көпмәдениетті білім [Мәтін]П. В. Сысоев // мектептегі Шетел тілдері. – 
2006 – № 4. – Б. 2-13. 
 
 
УДК 37.018 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ,  
КАК СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 
Бейсенбаева К. Т. – Заместитель директора по методической работе, учитель физики и 

информатики, КГУ «Средняя школа имени М.В.Ломоносова», Восточно-Казахстанская область, 
Зайсанский район. 
 

В статье представлена характеристика дистанционного обучения, ее формы организации 
и форматы. Приведены преимущества дистанционного обучения и описан опыт использования 
дистанционного обучения для учеников и учителей. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, форматы дистанционного обучения, преиму-
щества дистанционного обучения. 
 



238  

В настоящее время развитие информационно-коммуникационных технологий требует 
своевременных изменений в системе оценки и использования знаний. В связи с этим методы, приемы 
и технологии, используемые в обучении, постоянно обновляются. Молодое поколение, стремящееся 
получить качественные и глубокие знания, обладает достаточной компьютерной грамотностью, так 
как использует в повседневной жизни все возможности новых технологий.  

События происходящие в мире еще раз доказывают о необходимо внедрения дистанционного 
образования в нашу жизнь. Одна из новых форм организации учебного процесса – дистанционное 
обучение. Что же такое дистанционное обучение? Дистанционное обучение – это форма обучения 
между преподавателем и учеником на любом расстоянии, сопровождаемая Интернет-ресурсами, т.е. 
обучение на определенном расстоянии с использованием Интернета. 

Приведу пример использования технологии дистанционного обучения из своей практики. 
Существует три формы организации дистанционного обучения: онлайн (синхронный), автономный 
(асинхронный) и третий по распространенности тип – вебинары (схема 1). В зависимости от класса и 
возрастных особенностей учащихся, выбираю одну, а порой и две формы для проведения уроков. 
Чаще всего уроки провожу онлайн.  

После того, как были определены цели урока, выбраны учебные материалы и определены 
методы организации учебной деятельности, важно подумать о формате, в котором материалы и 
задания будут представлены учащимся (Схема.2). Выбранный учебный материал можно 
преобразовать в форматы, подходящие для дистанционного обучения. 

 
 

Схема.1 

 

 
Схема.2 
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Следующим шагом определяюсь со временным периодом, так как ученик может выполнять 
задания быстро или медленно, в установленное время или позже. Все зависит от потребностей и 
индивидуальных способностей учащегося. 

Немаловажную роль играет рефлексия. Каждый ученик ждет оценки своей деятельности, и 
поэтому очень важно оценить его работу, написать коментарий и похвалу. 

Сегодня ни одна социально-экономическая сфера не может продвигаться вперед без упора на 
системы информационного обеспечения, внедрения образовательных информационных технологий, 
в частности электронных учебников и обучающих видео, и других электронных публикаций 
посредством спутникового дистанционного обучения. Дистанционное обучение также включает в себя 
преимущества традиционного обучения. Отношения ученика и учителя сохраняются. Одновременно, 
то есть ученик и преподаватель могут давать объяснения, получать ответы, задавать вопросы и т.д, 
видят друг друга на конференциях в онлайн-формате. Получают обратную связь асинхронно, в чате, 
по электронной почте, письменно, отправляя материалы. Кроме того, можно отметить следующие 
преимущества дистанционного обучения: 

Масштабность источника материалов по заданной теме, т.е. возможность поиска по 
глоссарию, ссылкам и видео, по ключевым словам и т.д;  

Разработка учебных материалов в понятном и удобном формате. 
Возможность просматривать материал несколько раз, повторить его при необходимости. 
Гибкость расписания уроков, то есть способность ученика выполнять учебные задания в 

любое время. 
Возможность просмотра информации о количестве выполненных задач и их корректности. 
• Мониторинг успеваемости учащихся с помощью компьютерных программ. 
Также дистанционное обучение может служить хорошим дополнением для школьников, 

особенно в период временного отсутствия в школе. Одаренные, мотивированные обучающиеся могут 
использовать дистанционные ресурсы для самоподготовки и самопроверки. 

В настоящее время использование дистанционного обучения возможно не только для 
учеников, но и для повышения квалификации учителей. Если еще 3-4 года назад при прохождении 
курсов такая форма организации обучения казалась немыслима, то сейчас прохождение он-лайн 
курсов в порядке вещей. Изначально такая форма обучения была очень сложной, вызывала 
трудности по размещению выполненных домашних заданий на портале, написание отчетов в 
установленном формате, количестве слов и рефлексии. Сейчас, это уже обыденно. Перед учителями 
школы возникает необходимость владения знаниями не только в своей предметной области, но и 
эффективное использование информационных технологий. По моему мнению, такая организация 
обучения позволяет не только получить теоретические знания, но и освоить современные 
информационные технологии, повысить свой уровень владения компьютерной техникой, цифровыми 
ресурсами. Весь педагогический коллектив школы я разделила на группы по 15 человек и за каждой 
группой закрепила сертифицированного учителя хорошо владеющего компьютерными технологиями 
и цифровыми ресурсами (Схема.3). Их задача не только обучить учителей своей группы, но и 
оказывать им помощь при создании собственных цифровых ресурсов. Как показала практика, эта 
помощь особенно была своевременна для учителей старшего поколения.  

 

 
 

Схема. 3 
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Настоящий «цифровой» учитель использует технологии не потому что надо, а потому что не 
может не использовать. Если преподаватель любит свой предмет, это обычно происходит само 
собой, поскольку ему важно заинтересовать им своих учеников, и он находится в постоянном поиске 
новых методик и возможностей. А на этом пути рано или поздно он обязательно придет к применению 
технологий [1]. Участие в вебинарах также положительно повлияло на расширение кругозора и 
укрепления компьютерных навыков учителей. 

Таким образом, количество детей и учителей, обучающихся дистанционно через компьютер-
ные телекоммуникационные сети растет. Эта форма приемлема как для организации учебного 
процесса в школе, для проведения курсов так и для самообразования. Можно успешно совмещать 
работу и учебу, путешествия и расширение кругозора. 
 

Список литературы 
 

1. Андрей Абрамов Цифровой учитель: как педагогам вовлекать учеников с помощью 
технологий /https://trends.rbc.ru/trends/education/6052069e9a7947035eec2cd2?page=trend&nick=educa-
tion&from=infinityscroll 

УДК 37.01 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Бондарева Н. Л. – преподаватель специальных дисциплин, КГКП «Костанайский политех-
нический высший колледж». 
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До недавнего времени такие понятия, как заочное обучение, дистанционное обучение, 
открытое обучение, практически не разделялись. Однако теперь дистанционное обучение доказало 
свою важность и актуальность, особенно в контексте пандемии, вызванной коронавирусной инфек-
цией. Образовательное сообщество признает, что дистанционное обучение имеет хорошие перспек-
тивы для обучения на протяжении всей жизни. Однако остается актуальным вопрос: дистанционное 
обучение – это форма обучения или технология? Какой сложный вопрос, потому что стратегия, 
тактика реализации и, соответственно, готовность учителей к работе. В настоящее время исследо-
ватели и практики дистанционного обучения дали следующие ключевые определения.  

Дистанционное обучение – «это синтетическая, интегрированная гуманистическая форма 
обучения, основанная на использовании широкого спектра традиционных и новых информационных 
технологий и их технических средств, используемых для доставки учебного материала, его самостоя-
тельного изучения, диалога, преподаватель и ученик, а общеобразовательный процесс важен не для 
их расположения в пространстве и времени, а также для конкретного заведения» [1].  

Дистанционное обучение – «это форма обучения, при которой взаимодействие преподава-
телей и учащихся друг с другом осуществляется на расстоянии и отражает все составляющие, С 
помощью Интернет-технологий или других средств обеспечения интерактивности» [2, с. 17].  

Дистанционное обучение – «это технология дистанционного обучения, в которой учителя и 
ученики физически разные. В прошлом дистанционное обучение означало дистанционное обучение. 
Теперь это инструмент обучения, использующий тематические исследования, телевидение и 
технологии онлайн-обучения» [3].  

Дистанционное обучение – «обучение посредством телекоммуникаций, при котором обучаю-
щиеся субъекты (студенты, учителя, наставники и т.д.), находясь в пространстве или времени, 
осуществляют общеобразовательный процесс, направленный на создание внешних образовательных 

https://trends.rbc.ru/trends/education/6052069e9a7947035eec2cd2?page=trend&nick=education&from=infinityscroll
https://trends.rbc.ru/trends/education/6052069e9a7947035eec2cd2?page=trend&nick=education&from=infinityscroll
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продуктов и внесение соответствующих внутренних изменений (роста) предметов образования» [4].  
Из приведенных выше определений, мы можем сделать вывод, что не существует единого 

понимания о сущности дистанционного обучения. Однако в настоящее время он представлен в виде 
технологий дистанционного обучения, утвержденных законодательством. Косвенное или неполное 
непрямое взаимодействие между учеником и преподавателем образовательных технологий понима-
ется в основном при реализации технологий дистанционного обучения с использованием информа-
ционных и телекоммуникационных технологий. Следовательно, образовательное учреждение вправе 
использовать дистанционные технологии обучения для всех видов образования в порядке, 
установленном государственным органом образования [3].  

Таким образом, технология дистанционного обучения означает: кейс-технология – учебные 
материалы предоставляются студентам в печатных и мультимедийных средствах массовой 
информации. Обычно он используется совместно с очными формами: анкетами, семинарами, тренин-
гами, консультациями и тестами. Частично связь с преподавателем, а также информация из баз 
электронных библиотек и вузов может осуществляться через Интернет. Сетевые технологии – 
использование компьютерных обучающих программ и электронных учебников, размещенных на 
Интернет-серверах университета. Через Интернет можно общаться с учителем, сдавать проме-
жуточные и итоговые тесты. Ряд университетов проводят лекции и семинары в режиме реального 
времени. Экзамены проводятся в учебном центре вуза, недалеко от места проживания студента. 
Онлайн-обучение может быть организовано как автономно, так и на основе размещения информа-
ционных и образовательных сред. Технологии спутникового телевидения организационно аналогичны 
сетевым технологиям, только учителя и студенты общаются через спутниковые каналы. В 
дополнение к этим трем технологиям все чаще используется гибридная модель, сочетающая очное и 
дистанционное обучение. То есть гибридную модель, основанную на анализе курсов повышения 
квалификации учителей, можно понимать как «смесь» сетевых технологий в сочетании с кейс-
технологиями и очными исследованиями. Однако, это рассматривается как форма от дистанционного 
обучения за рубежом, так что вопрос по – прежнему актуален: действительно ли это форма, 
технология или инструмент дистанционного обучения?  

Думайте о дистанционном обучении как о форме обучения. Дистанционное обучение как 
новая форма образования не может быть полностью автономной системой. Дистанционное обучение 
создано для тех же целей, что и очное обучение, содержание такое же. Но форма изложения 
материала, форма взаимодействия преподавателя с учениками и учениками будут разными. 
Основные дидактические принципы в основном такие же, как и в любой другой системе образования, 
но принципы дистанционного обучения различны, они являются специфическими для дистанционного 
обучения, так как они зависят от специфики вида, возможностей информационного интернет – среды, 
и его функции. Характерные особенности дистанционного обучения – модульное, изменение роли 
учителя, распределение расстояния предметов в учебном процессе, виртуальное кооперативное 
обучения, приоритет учители самоконтроля, использование современных специализированных форм 
в основных направлениях по дистанционному обучению включают:  

- повышение квалификации педагогических кадров по определенным специальностям;  
- подготовить школьников к сдаче экзаменов экстерном по отдельным предметам;  
- подготовка школьников к поступлению в отдельные профильные учебные заведения;  
- организация профильного обучения школьников;  
- дополнительное образование по интересам;  
- профессиональная переподготовка кадров;  
- профессиональное обучение.  
Очная и заочная формы дистанционного обучения, по сравнению с дистанционным обуче-

нием, могут рассматриваться как новый этап заочного и дневного обучения, информационных 
технологий, основанных на использовании персональных компьютеров, видео и аудио техники, 
спутниковые и волоконно-оптические технологии. Разница между дистанционного обучения и 
дистанционного обучения является, что значительная часть материала научились не автономно, а в 
постоянном контакте с учителем. В основных различиях между дистанционным обучением и дистан-
ционным обучением являются:  

- регулярный контакт с учителем, возможность быстро обсудить с ним вопросы, как правило, 
использование телекоммуникаций;  

- возможность организовывать дискуссии, работать с проектами и другие виды групповой 
работы во время курса и в любое время. В этом случае ученики также общаются с учителем 
посредством телекоммуникаций;  

- предоставление студентам теоретических материалов в виде печатных или электронных 
учебников, что позволяет полностью отказаться от занятий с момента поступления в вуз или 
значительно сократить их количество и продолжительность. Разница между дистанционным 
обучением и очным обучением является, что значительная часть материала не в классе, но и с 
помощью интернета – технологий, т.е. дистанционного обучения, то работа студентов организована и 
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в значительной степени независима. Основные различия между дистанционным обучением и очным 
обучением:  

- обучение по месту жительства или работы, а значит, распределенный характер образо-
вательного процесса;  

- гибкий график учебного процесса, который может быть полностью бесплатным при открытом 
обучении или связанный с ограниченным количеством контрольных точек или групповых занятий, а 
также выполнением лабораторных работ на оборудовании;  

- общение с учителем, в основном, посредством телекоммуникаций. Кроме того, дистанцион-
ное обучение принципиально отличается от традиционного образования, которое создает новую 
образовательную информационную среду, в которой ученик точно знает, какие знания, навыки и 
способности ему необходимы.  

Кроме того, можно считать, что особенностью дистанционного обучения является, чтобы 
позволить студентам, чтобы получить необходимые знания, используя современные информа-
ционные ресурсы. Среди различий между дистанционным обучением и традиционным образованием 
можно выделить ряд типичных психолого-педагогических проблем, которые необходимо решать 
преподавателю и студентам дистанционного обучения:  

- трудности в установлении межличностного общения между участниками образовательного 
процесса;  

- вопросы создания небольших учебных групп, эффективно работающих при совместном 
обучении;  

- выявить индивидуальные особенности восприятия информации учащимися и стиль 
обучения для более эффективной организации учебного процесса;  

- обновление и поддержание учебной мотивации;  
- Соответствие поведения учителя выбранной методике и педагогической технологии 

дистанционного обучения.  
Таким образом, дистанционное обучение является неотъемлемой частью очного и части – 

время образования, но может также служить в качестве самостоятельной формы обучения. Есть 
целый ряд проблем, связанных с рассмотрением дистанционного обучения, как в форме обучения. 
Многие учебные заведения в ряде стран начали заменять дистанционное обучение в качестве 
основы традиционного образования, часто по мере необходимости.  

Следует отметить, что традиционные формы обучения основаны на объеме учебной нагрузки. 
Поэтому, если говорить о новом виде дистанционного обучения, необходимо вносить изменения не 
только в закон, но и в существующие в стране государственные образовательные стандарты [4]. 
Принимая во внимание вышеизложенное, можно сказать, что на основании существующих 
нормативных актов дистанционное обучение было определено как технология, которая в настоящее 
время внедряется в очную и заочную формы обучения.  

Анализ взглядов исследователей и дистанционного обучения практиков позволяет, чтобы 
сказать, что дистанционное обучение является новый тип образования, который предоставляет 
образовательные услуги для простых людей в стране и за рубежом, используя специализированную 
информацию и образовательной среды на любом расстоянии из учебных заведений.  

Информационно-образовательные, дистанционное обучение среда представляет собой 
организованную совокупность устройств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов 
взаимодействия, аппаратных средств и организационных систем – методической поддержки, 
направленных на удовлетворение образовательных потребностей от пользователей. Важно 
добавить, что организация обучения и стратегия взаимодействия студентов и преподавателей 
определяются педагогической технологией, лежащей в основе развития дистанционного обучения.  

Таким образом, дистанционное обучение можно рассматривать как самостоятельную форму 
обучения в XXI веке, а также как инновационный компонент дневной и заочной форм обучения 
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В этой статье исследуются различные зарекомендовавшие себя УМК для эффективного 
изучения английского языка в школе и в языковых курсах и выявляются их сходства и различия. 
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ческим, фонетическим материалом. 
 

Глобальные процессы современного мира обуславливают сегодняшние тенденции к постоян-
ной модификации и модернизации образовательной системы, направленных на точное определение 
и формулировку целей образования, предусматривающих равно государственные, социальные и 
индивидуальные интересы, совершенствование учебной среды, средств и технологий обучения, 
отбор качественного и методически верного организованного учебного материала, разработку 
учебных изданий и др. Кроме этого, государственный стандарт образования нового поколения ориен-
тирует педагога на деятельный вид преподавания: процесс формирования личности обучаемого 
должен быть не просто четко направленным, но и быть сфокусированным на развитие универсаль-
ных компетенций и умений, способностей и навыков познавательной, коммуникативной, практи-
ческой, созидательной работы. Следовательно, когда речь заходит о выборе учебной литературы, то 
у каждого педагога есть общее понимание того, что учебник должен соответствовать требованиям, и 
отвечать на основные ключевые моменты, такие как: Соответсвие учебника содержанию образова-
ния; Соответсие учебника принципам обучения; Систематичности; Доступности; Наглядности; 
Сознательного и активного участия. 

Сейчас в мире новых технологий мы столкнулись с нужной поиска новых требований для 
учебников нового поколения. По мнению Екатерина Латыповой директор по цифровым коммуника-
циям корпорации, специализирующейся на учебных пособиях, спикер двенадцатой сессии считает 
что: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Из обширного многообразия нынешних учебников и учебных пособий педагогу иногда сложно 

выбрать тот, который бы в абсолютной мере гарантировал достижение ожидаемых результатов 
обучения на той или иной ступени образования. Несомненно, такой бы УМК стал превосходным 
ассистентом в процессе обучении любого предмета и английского языка без исключения. 

Учебник должен быть 
многоуровневым 

(обязательный минимум плюс 
дополнительный материал) 

Учебник нового поколения 
должен быть построен по 

модульному типу 

У учебника НП должен быть 
«шлейф» – вспомогательные 
материалы на электронных 
носителях, поддержка в Internet 

Учебник НП должен быть  
ориентирован на создание 
условий для приобритетия уч-
щя опыта использования этих 
ЗУН в различных ситуациях 
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Лучший учебник по английскому это правильно подобранный учебник. Хорошие учебники по 
английскому языку не только содержат тексты и упражнения но являются целым комплексом с 
интерактивными дополнениями, раздаточными материалами и дифференцированным подходом.  

Выбрать оптимальный учебник или учебное пособие для изучения английского языка видится 
довольно сложной задачей для многих учителей, так как ежегодно появляются новые учебные 
издания, усовершенствованные как с позиции контента и разнообразия учебного материала, так и с 
методической точки зрения. Тем не менее, появление новых учебников и пособий не умаляют качест-
во разработки и материалов ранее изданной и активно используемой в образовательных учрежде-
ниях учебной литературы по английскому языку. В связи с этим, далее мы попытались представить 
ряд учебников английского языка, которые сегодня некоторые считают довольно устаревшими, 
однако они доказали свою эффективность на практике в учебном процессе. Данная подборка базиру-
ется отнюдь не только лишь на индивидуальных предпочтениях (а мы использовали все без исклю-
чения приведенные ниже учебники в собственной педагогической деятельности), но и рекомендациях 
методистов и специалистов в данной области. 

Учебники Верещагиной И.Н., Афанасьевой О.В. И др. известны уже давно и имеют много 
положительных отзывов. На наш взгляд, данные отзывы соответствуют действительности по ряду 
причин. Во-первых, УМК указанных авторов для II-XI классов соответствуют требованиям государ-
ственного образовательного стандарт. Во-вторых, учебный материал выстроен таким образом, что 
ребята в процессе изучения следующих тем могут активно и систематически использовать ранее 
изученный материал. Весь материал представлен в доступной и популярной форме, задания имеют 
четкие инструкции и практически-ориентированы, Более того, по мере следования и изучения тем 
материал усложняется, а каждый раздел завершается материалом для закрепления полученных 
знаний и освоенных умений и их контроля, что соответствует основным принципам педагогики и 
методики обучения. Следующая положительная характеристика этих УМК заключается в том, что в 
них предоставляется большое количество не только языкового материала, но и лингвострановед-
ческой информации, сопровождаемые иллюстрациями. 

Этот учебный материал четко и ясно определяет цель обучения – «развитие личности учаще-
гося, способного и желающего участвовать в межкультурном общении на изучаемом языке, и 
самосовершенствование в его овладении...». 

Авторы данного учебного материала, придерживаясь учебной программы, определяют основ-
ную цель обучения английскому языку как развитие у студентов навыков использования иностранного 
языка в качестве инструмента общения в диалоге культур современного мира. Поставленные цели 
естественным образом направляют учителей на более широкое использование региональных и 
лингвистических материалов, а также материалов, связанных с культурой и историей (в основном 
англоязычных стран) в образовательном процессе. 

УMK New Millennium English 5-11 классы удачное сочетание современных отечественных и 
зарубежных методик. В учебнике New Millennium English для учителей, которые следят за современ-
ными тенденциями никогда не останавливаются на достигнутом, любят учиться и познавать мир со 
своими учениками. New Millennium English для учащихся, которым интересны события и явления 
мира, люди и взаимоотношения, которые хотят узнать, как находить компромиссы и вести себя в 
сложных жизненных ситуациях. 

Данные учебники предназначены для общеобразовательных средних учебных заведений. 
Разработчики учебников позиционируют их как одни из первых УМК, созданных в соответствии 
с принципами и положениями коммуникативного подхода. 

В качестве преимущества данного издания, нами может быть отмечено следующее:  
- данные учебники уделяют огромное внимание развитию таких навыков и способностей, как 

работа в команде и участие в дискуссиях;  
- тематика и учебный материал книг отвечает возрастным особенностям и нуждам 

обучающихся; 
- издания сопровождаются грамматическим справочником и алфавитным перечнем требуемой 

к изучению лексики.  
«Forward English» Английский язык Вербицкая М.В. 2-4 классы данный учебник соответствует 

примерной программе начального общего образования по иностранному языку и обеспечивает 
формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций. 

Когда-то учебник «Forward English» был одним из наиболее предпочитаемых УМК многих 
учителей английского языка, в том числе и нас, однако, за последние несколько лет он очевидно 
начал уступать свои позиции новым изданиям. 

Опыт использования этой учебной литературы также показал, что учебники имеют четкую и 
понятную для учителя и ученика структуру. Другими их ключевыми положительными 
характеристиками являются: 

- Игровая форма обучения, которая лучше всего подходит для восприятия детей 6-11 лет; 
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- Эффективный метод обучения письменной грамоте детей, впервые знакомящихся с 
латинским алфавитом; 

- Активные формы взаимодействия: упражнения методом физического реагирования, песни, 
инсценировки, ролевые игры, игры; 

- Удерживание внимания на изучаемой теме благодаря быстрой смене различных видов 
деятельности на уроке, что позволяет постоянно сохранять внимание детей на изучаемой теме; 

- Успешная отработка и закрепление языковых навыков; 
- Развитие социальных компетентностей; 
- Задания на постановку правильного английского произношения и всестороннюю проверку 

знаний, в т.ч. раннюю подготовку к ЕНТ, Кембриджским экзаменам и экзаменам Тринити; 
- Полная методическая поддержка и разнообразный комплект методических материалов 

помимо основных компонентов УМК: дополнительное пособие по грамматике «Grammar Friends», 
MultiROM Pack, Teacher’s Book Plus (Teacher’s Assessment and Resources MultiROM, Fluency DVD and 
Online Practice), Teacher’s Resource Pack (incl. Flashcards, and Story, Writing and Values Posters); 

Данный УМК успешно используется нами в педагогической практике с 2013 года и хотелось 
бы отметить, что только одна Книга для учителя (Teacher`s book) создает прекрасную методическую 
основу для планирования, организации и проведения урока. В особенности это важно молодым спе-
циалистам, только пробующим работать с детьми данного возраста, а рамках коммуникативной 
методики. В Книге для учителя представлено очень большое количество заданий с их детальным 
описанием, что дает учителю возможность подготавливать разно уровневые задания с учетом 
дифференциального подхода к обучению английского языка 

В статье мы затронули только некоторые аспекты соответствия современных УМК по 
английскому языку с образовательным стандартом, но хочу отметить, что эта тема предполагает 
неоднократное ее изучение. 

Книга – это живой объект, очень важный для передачи образа через опыт. Вот почему так 
важно получить правильный учебник. Он должен иметь такие физические параметры, чтобы гармо-
низировать читателя. Это означает, что в этом направлении требуется тщательная и профес-
сиональная работа. 

Одним словом, учебник – задача не из легких. Даже если сегодня это не единственный 
источник информации, он должен быть своего рода ядром базовых знаний, точкой входа в дело. А 
если добавить яркости, обилия материалов, а главное – сосредоточиться на том или ином 
образовательном результате, сосредоточиться на повышении продуктивности, то у вас должно 
получиться интересное и полезное учебное издание для школьника, создание которого является 
задачей государственной важности. 
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Для успешного обучения в начальной школе, учащимся необходимо не только учиться 
понимать и выполнять инструкции педагога, но и овладевать навыками устной и письменной речи. 
Дети на каждом уроке любого из школьных предметов оказываются в ситуации, когда необходимо 
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грамотно и понятно изложить полученные знания, высказать свои мысли или задать вопрос. Как 
отмечают в своих работах Т. Г. Рамазаева и М. Р. Львов, родной язык – ключ к познанию, к образо-
ванности, к подлинному развитию ума [5, с. 6]. Так как основным языком, на котором общается 
большинство населения Республики Беларусь, является русский, то для школьников важно овладеть 
грамотной русской речью.  

Именно речь является одним из самых востребованных видов общения, которое максимально 
используется людьми в их совместной продуктивной деятельности и социальной общественной 
жизни. Речь незаменима при обмене любой информацией, что незаменимо в образовании [3, с. 273]. 
То есть для успешного обучения учащиеся должны овладевать речью. «Овладение речью – это 
способ познания действительности» [4, с. 4]. И одним из главных условий успешного овладения 
грамотной речью является наличие речевой среды. 

Суть работы учителя состоит в том, чтобы все учащиеся могли на достаточном уровне 
овладеть соответствующими языковыми нормами и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной форме, используя при этом оптимальные языковые средства в соответствии с 
поставленной целью, содержанием собственной устной или письменной речи и условиями общения 
[4, с. 6]. Поскольку любые навыки и умения формируются, развиваются и совершенствуются в 
процессе непосредственной деятельности, значит и речь развивается при создании условий для 
активизации речевой деятельности учащихся. [6, с. 177]. 

Учебный процесс – сложный и многогранный, особенно в двадцать первом веке, когда нас 
окружают потоки информации и постоянно модернизируются и совершенствуются технологии, а 
также разнообразная многофункциональная техника. Задача учителя – подготовить учащихся к 
грамотному применению смартфонов и планшетов не только в обучении, но и в повседневной жизни. 
Для этого необходимо познакомить учащихся с образовательными сервисами, научить пользоваться 
ссылками, показать возможность использования не только бумажных, но и электронных дневников. 
Важно познакомить учащихся начальной школы с возможностью поиска необходимой для успешного 
обучения информации. К сожалению, на средней ступени образования, очень часто умение находить 
нужную информацию ограничивается поиском готовых решений для выполнения домашних заданий. 
Преодолеть данную проблему можно, если не только показать учащимся ещё на начальной ступени 
образования возможность успешного и увлекательного освоения необходимых умений и навыков при 
помощи образовательных сервисов и игровых тренажёров, но и путём освоения непосредственно 
самими учителями способов применения возможностей сети Интернет и компьютерных технологий в 
образовательных целях. 

Например, даже распространённые QR-коды используются в школе на довольно низком 
уровне. Опрос учителей и учащихся третьих и четвёртых классов показал, что предложенные в 
учебных пособиях QR-коды применяются в учебном процессе очень редко по следующим 
причинам:беспроводное соединение с сетью Интернет территориально ограничено; педагог не 
обладает соответствующей компетентностью;низкая культура пользования смартфонами в учебных 
целях;ограничение пользования смартфонами и планшетами на территории учебного заведения. 

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что для формирования ИКТ-компетентности 
учащихся начальных классов необходимо в первую очередь создавать условия для повышения ИКТ-
грамотности учителя, а также создавать условия для применения в начальной школе цифровых 
технологий. 

Наибольшую заинтересованность дети девяти-десяти лет проявляют к работе со смарт-
фонами. <…> Своё свободное время, включая перерывы между уроками, дети стараются посвятить 
играм, соревнуясь между собой. С одной стороны, дети осваивают технологические новинки быстро и 
легко (иногда быстрее своих родителей), но с другой стороны речевая активность учащихся заметно 
снижается, в их речи чаще встречаются специфические слова, заимствованные из компьютерных игр, 
не характерные для русского языка. Поэтому пришло время, когда возникла необходимость 
объединить компьютерную игру с обучением, чтобы привлечь внимание учащихся к развивающим и 
обучающим играм, помогающим осваивать учебный материал [2]. 

Современные школьники заинтересованы в получении информации в сети Интернет больше, 
чем посредством изучения учебников. Поэтому есть смысл разумно сочетать в обучении бумажные 
носители, или учебные пособия, с цифровыми источниками, расположенными в сети Интернет. В 
обучении можно эффективно использовать возможности сервисов Adu.by, LearningApps.org, 
Yaklass.by и других «облачных» технологий. Сервис Yaklass.by имеет базу готовых заданий, а также 
позволяет учителю создавать упражнения. 

В цифровом пространстве находится огромное количество разнообразных обучающих 
игровых заданий, в которых довольно трудно ориентироваться. Помочь подобрать и системати-
зировать необходимый в обучении материал учителю поможет персональный сайт, созданный на 
одной из предлагаемых в Интернете бесплатных платформ: Sites.google.com. Для создания сайта на 
данной платформе необходимо иметь свой аккаунт, или учётную запись, который позволяет иметь не 
только доступ ко всем сервисам Google, но и возможность быстрой и лёгкой регистрации в «один 
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клик» на всех сервисах Veb 2.0. 
При создании аккаунта на вновь приобретённом смартфоне или планшете автоматически 

создаётся почтовый ящик на Gmail.com и виртуальный диск Drive.google.com. Каждый владелец 
аккаунта Gmail.com имеет доступ к различным сервисам Google, которые помогают грамотно и 
эффективно организовать наполнение сайта не только учебным материалом, но и тщательно 
подобранным видео, игровыми и тестовыми заданиями. 

После того, как сайт готов к работе, необходимо раздать ссылку на него учащимся и их 
законным представителям можно несколькими способами: 

– выложить ссылку на сайт в группе, которую обычно организуют в каждом классе в одной из 
удобных для родителей социальных сетей; 

– закодировать ссылку в виде QR-кода, который можно распечатать на бумаге и раздать 
учащимся, либо внести в информационные буклеты; 

– создать ссылку на сайт в электронных дневниках учащихся. 
Одним из достоинств подобного сайта является возможность пополнения его содержимого. 

Только необходимо помнить, что без обновления внесённые изменения не будут доступны 
пользователям. 

Возможности сервиса Sites.googl.com позволяют создавать набирающие популярность 
учебные сетевые проекты. Сетевой проект – совместная учебно-познавательная, исследовательская, 
творческая, или игровая деятельность учащихся, организованная на основе информационных 
компьютерных технологий. Все участники проекта имеют общую проблему и цель, в процессе 
решения которых могут обмениваться опытом, мнениями, результатами собственных и совместных 
разработок. То есть сетевой проект – это одна из форм организации учебной деятельности. 

Сетевой проект может быть ориентирован как на внеурочную деятельность, так и на работу в 
классе, когда задания, разработанные для групповой работы, распределяются на определённое 
количество уроков и проводиться между учащимися класса, школы, одного либо разных городов. 
Поскольку при работе с сетевыми проектами необходимы наличие доступа к сети Интернет и 
настольный либо мобильный компьютер, территориальное местоположение не имеет значения.  

Сетевые проекты и описанные выше сервисы имеют следующие положительные моменты, 
перечисленные в таблице. 

 
Таблица Преимущества использования образовательных сервисов 

Образовательные сервисы 

LearningApps.org Yaklass.by Schools.by 
Sites.google.co

m 
Сетевые 
проекты 

качество выполнения 
задания легко 
отслеживается 

учителем 

наличие 
автоматическог

о анализа 
качества 

выполненных 
учащимися 

заданий, 
включая 

правильность и 
время, 

затраченное на 
выполнение 

просмотр 
учащимися 
домашних 

заданий (при 
необходимости 

более 
подробных, 

чем позволяют 
возможности 

бумажных 
носителей) 

практически 
каждый 

пользователь 
любой модели 

смартфона, 
независимо от 
производителя, 

имеет 
зарегистрирован
ный аккаунт на 

Gmail.com 

учащиеся учатся 
взаимодействию 

и работе в 
команде 

игровой момент 
позволяет учащимся 

переключить внимание 
и снять напряжение 

в процессе 
взаимодействия 
активизируются 

речевые 
процессы 

быстрая и удобная 
регистрация 

учащихсяучителем 

в процесс вовлечён 
каждый учащийся 

позволяет 
пользователям, 
имеющим свой 

аккаунт в 
электронном 

дневнике, 
совершать 

автоматически
й переход по 

ссылке 

достоверный 
родительский 

контроль 

все материалы 
сайта 

размещаются на 
Google диске, 

который 
позволяет 
хранить 15 

гигобайт 
информации и 
необходимых 
материалов 

каждый участник 
имеет 

возможность 
проявить свою 

индивидуальнос
ть и сильные 

стороны 

закрепление в игровой 
форме эффективнее 

традиционного 
повторения изученного 

материала 

ведение 
странички 

класса: 
новости, 
события, 

объявления 

 

https://drive.google.com/
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Продолжение таблицы 

автоматическая 
статистика качества 
выполнения заданий 

привязан к 
сервису 

Schools.by 

наблюдение 
учителем за 
статистикой 
учащихся 

класса 

возможность 
оформления 
учреждением 
образования 

лицензионной 
бесплатной 
подписки G 

Suitefor 
Education 

при работе в 
команде 

необходимо 
распределение 
ролей, которую 

каждый участник 
выбирает сам, 

что создаёт 
наиболее 

благоприятный 
психоэмоционал

ьный фон 

у учащегося есть 
возможность повторить 
необходимые правила, 
внесённые в подсказки 

ссылка 
автоматически 
генерируется 
при создании 
упражнения с 

помощью 
конструктора 

связь между 
педагогами, 

учащимися и их 
родителями, 

администрацие
йшколы 

создание игровых 
заданий 

высокомотивированным
и учащимися 

автоматизирован
ная статистика 

класса и 
индивидуальный 

анализ 
успеваемости 

учащихся 

размещение 
активных 
ссылок на 

дополнительны
е цифровые 
задания и 

образовательн
ые сервисы 

в G Suitefor 
Education, 
отсуствуют 

ограничения 
размера 

Google диска 

учащиеся учатся 
этике поведения 
в сети Интернет огромная база готовых 

игровых заданий на 
закрепление изученного 

на уроке материала 

создание авторских 
дифференцированных 

игровых заданий 

наличие 
удалённого 

родительского 
контроля 

отсутствие 
ошибочных 

записей 
учащихся 

открываются 
многочисленны
е возможности 
и перспективы 

для удалённого 
обучения, 

необходимого 
при 

невозможности 
присутствия 
учеников на 

занятиях 
непосредствен

но в 
учреждении 
образования 

учащиеся учатся 
работать с 

компьютером, 
планшетом или 
смартфоном в 
учебных целях 

создание заданий, в 
которых одновременно 

участвует несколько 
учащихся 

возможность 
размещения ссылок и 

QR-кодов игровых 
заданий на сайтах, 
блогах или группах 

социальных сетей для 
свободного доступа 

учащихся и их 
родителей в удобное 

для подключения время 
с любого компьютерного 

устройства 
 

наличие 
автоматической 
рассылки ссылок 

на задания 
учащимся и их 

родителям 

привязан 
переход на 

образовательн
ый портал 
Yaklass.by 

отбор и 
комбинирование 

уже готовых 
заданий с 
шагами 

решений,  
шаги решений 

позволяют 
анализировать и 

исправлять 
неверно 

выполненные 
задания не 
только при 

помощи 
родителей, но и 
самостоятельно 

исключение 
проблем, 

связанных с 
ведением 

учащимися 
дневников на 

бумажных 
носителях 

при работе в 
команде 

выполняется 
принцип 

взаимовыручки, 
т.е. сильные 

учащиеся 
оказывают 

помощь слабым, 
благодаря чему 
неуверенные в 

своих силах 
учащиеся 

постепенно 
приобретают 
уверенность 

достаточная база 
игровых модулей 
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При организации сетевого проекта выявляются следующие трудности: большие временные 
затраты, особенно если автор проекта – учитель; дополнительные организационные вопросы и 
работа с родителями учащихся или их законными представителями; самостоятельное изучение 
учителем электронных ресурсов и платформ; обязательное наличие сети Интернет и компьютера. 

Для более эффективного применения образовательных ресурсов сети Интернет в обучении 
учащихся начальной школы наилучшим решением будет начать подобную работу с первого класса. 
Поэтому в 2019/2020 учебном году обучение учащихся первого класса государственного учреждения 
образования «Гимназия № 3 г. Бобруйска» происходило при непосредственном сопровождении 
электронного ресурса, оформленного в виде блога «Умный первоклассник»[1], а в 2020/2021 учебном 
году – «Умный второклассник», взаимосвязанных между собой, что позволяет при необходимости 
обращаться к материалам, изученным в первом классе. 
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ҚҰҚЫҚТЫҚ НИГИЛИЗМ: ЖЕҢУ ЖОЛДАРЫ 
 

Диханбай А. А. – 7М04201-құқықтану мамандығы бойынша магистратурада білім алушы, 
Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті. 
 

Мақала тақырыбының өзектілігі қоғамының ауысуы, нарықтық қатынастар өмірдің барлық 
салаларында өзгерістерге әкелді, олар: экономикалық, саяси, әлеуметтік, рухани өзгерістер. 
Сөзсіз оның бір қатары, өткір әлеуметтік проблемалардың бірі – жастардың құқықтық нигилизмі, 
қалыптасу буынның өзгеруі. Қазақстан өзін құқықтық мемлекет ретінде орнықтырғандықтан 
ондағы қоғамда оған лайық болуы тиіс. 

Кілт сөздер: нигилизм, құқықтық нигилизм, әлеуметтік өзгерістер. 
 

«Нигилизм» термині латынның «NIHIL» сөзінен шыққан, ол «ештеңе» дегенді білдіреді. Бұл 
терминді алғаш рет неміс философы Фридрих Генрих Якоби (1743-1819) қолданған [1]. 

Нигилизм әлеуметтік құбылыс ретінде сипатталады:  
- жалпы қабылданған, объективті (абсолютті) құндылықтарға күрт сыни, өте теріс көзқарас;  
- максималистік көзқарас, қарқындылық, ымырасыздық;  
- оң бағдарламамен байланысты емес; 
Қандай құндылықтар жоққа шығарылғанына байланысты нигилизм саяси, діни, моральдық 

және тағыда басқалары болуы мүмкін. 
Құқықтық (заңды) нигилизм – бұл заңды әлеуметтік құндылық ретінде тану және заңға, 

заңдарға, заңдылыққа теріс көзқараспен, құқықтың қажеттілігіне, оның мүмкіндіктеріне, әлеуметтік 
пайдалылығына сенімсіздіктен көрініс табады. 

«Құқықтық нигилизм дегеніміз не?» деген сұраққа жауап береміз. 
Құқықтық нигилизм – барлық мемлекеттердің ортақ мәселесі. Өкінішке орай, Қазақстан бұл 

жерде де ерекшелік емес. Әдебиетте құқықтық нигилизмнің әртүрлі анықтамалары бар, бірақ олардың 

https://kp.grsu.by/mod/forum/discuss.php?d=72#p823
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барлығын қорытындылай келе, біз бұл терминге келесі анықтама бере аламыз: бұл заңға теріс 
көзқараспен және заңдарды құрметтемеумен, заңның үстемдігіне, жақсы өмір сүру мүмкіндігіне 
сенбеумен көрінетін қоғамның санасы. Құқықтық нигилизм экономикалық саладағы қылмыстар мен 
құқық бұзушылықтардың келесі түрлерін тудырады: қаржылық алаяқтық, ақшаны жылыстату, банктік 
алаяқтық, жалған кәсіпкерлік (бір күндік жалған фирмаларды құру және пайдалану), жалған 
банкроттық, салық салудан жалтару. Алайда, құқықтық нигилизмнің ең қауіпті салдары-сыбайлас 
жемқорлық-біздің мемлекетіміз бен қоғамымыздың басты мәселесі. Сыбайлас жемқорлық мемлекет 
экономикасына нұқсан келтіретін экономикалық қылмыстар мен қаржылық алаяқтық үшін жазасыздық 
режимін жасайды. 

В.Ю. Деминованың пікірінше, «Құқықтық нигилизм – бұл бағыт қоғамдық-саяси ой. Әлеуметтік 
және жеке құқықтың құндылығы және реттеудің ең аз жетілдірілген әдісі болып саналатын әлеуметтік 
қатынастар». «Мемлекет және құқық теориясы» оқулығында қарастырылып отырған тұжырымдама-
ның қысқаша анықтамасы: бұл теріс заңға қоғамдық ұйымдардың құқықтық нысандарына қатынасы 
қарым-қатынас. 

Халықтың едәуір бөлігінің арасында, болып жатқан жағдайға, көптеген фактілер мен шындық 
құбылыстарына теріс көзқарас басым. Келіспеушілік толығымен басылмайды, бірақ оны шешу жолда-
ры бар. Қоғамның рухани және моральдық негіздері бұзылады, тұтынушылық, ақшаға табыну, идеал 
материалды жоққа шығарады. Тиісінше, адамның беделі, оның әлеуметтік рөлі және тану критерий-
лері өзгерді. Қоғамдық пікір моральдық нормалардың бұзылуына аз сезімтал болды. Кеңес үкіметі 
ұзақ уақыт бойы қоғамындағы құқық барлық жағынан төмендеді, онда шынайы демократиялық және 
жалпыға бірдей танылған іргетас институты, жоғары әлеуметтік және мәдени құндылық көрінбеді. Құ-
қық, керісінше, кез-келген «лайықты» мемлекетке тән қажетті сәндік безендіру, ресми атрибут ретінде 
шыдады. Шынында да, сталиндік Конституцияда және басқа да кейбір актілерде жеке адамның құқық-
тары мен бостандықтары, оған қол сұғылмаушылық кепілдіктері, қоғамдық істерге қатысу және тағыда 
басқалары туралы сырттай демократиялық және адамгершілік нормалар болған. Ол кезде елде 
заңдылық пен құқық ғибадатханасын ешкім тұрғызып қана қоймай, оның қалай жасалатынын да 
білмеді – сәулетшілер болған жоқ. Командалық-бюрократиялық жүйе құқықтық нигилизммен күресіп 
қана қоймай, оған өз жолымен сүйенді, өйткені ол осы жүйеге өте жақсы сәйкес келді. Олар тіпті 
заңды нигилизм туралы айтқан жоқ, ол жоқ сияқты. Бұл екіжүзділікте, саяси флирттің бір түрі-бұл 
құбылыстың тамыры. Сталиндік кезеңде құқықтық нигилизм де, құқықтық тоталитаризм де өркендеді. 
Өйткені, репрессия дөңгелегі заңды түрде айналды, барлық атрибуттары бар «театрландырылған» 
процестер ойнатылды, тиісті нормалар мен нұсқаулар мұқият сақталды. Құқық клуб ретінде пайда-
ланылды, оның көмегімен сіз шабуыл жасай аласыз және өзіңізді қорғай аласыз. Бұл дегеніміз, кімнің 
қолында екеніне байланысты құқық жақсылық пен жамандық жасай алады. Бұл екі ұшы бар таяқ. 
И.Кант: «Құқық озбырлықты шектеу құралы ретінде де, адамның бостандығын бұзу құралы ретінде де 
қызмет ете алады». Жоғарыда айтылғандай, қайта құру процестері, тазарту миссиясымен қатар, 
әлеуметтік-құқықтық нигилизмнің қуатты катализаторы болды, бұл тек осы сынудың таза сыртқы 
қиындықтарынан ғана емес, сонымен бірге терең (ақылға қонымды) себептерден де туындады. 

Көптеген адамдар өткенге деген тұрақты «ностальгияны» сақтайды, КСРО бейнесі әлі де 
олардың санасында өмір сүреді. «Кезеңдердің ауысуы», миллиондаған адамдардың, соның ішінде 
«көшбасшылардың» идеологиялық қайта бағытталуы қиын және ауыр, бұл ескі көзқарастар мен 
қатынастардың бүкіл жүйесін бұзуды, қалыптасқан әдеттер мен дәстүрлерден бас тартуды 
қамтиды.Дегенмен, режимнің өзгеруі тұтастай алғанда бейбіт, эволюциялық жолмен жүрді. Шығыс 
Еуропа елдерінде бұл процесс «барқыт төңкерісі» деп аталды. Бүгінгі таңда саяси және мемлекеттік 
мәселелерді шешудің күш тәсілдеріне қарай ілгерілеу байқалады. Көріп отырғаныңыздай, әлеуметтік 
нигилизмнің спектрі өте бай және көп қырлы, кемпірқосақтың барлық түстерімен жарқырайды. Қалай 
болғанда да, ол қоғамның барлық салаларына, оның саяси қапталдарына да, орталығына да соққы 
берді. 

Құқықтық нигилизмнің алдын алу – бұл бағытталған шаралар кешені қолданыстағы құқықтық 
жүйеге құрметпен қарауды қалыптастыруға, құқықтық ағарту арқылы құқықтық білімді арттыру, ата-
аналар, мектеп мұғалімдерінің көмегі арқылы жүзеге асырылуы. А.В. Арбузовтың пікірінше «құқықтық 
білім берудегі оқушылармен жұмыс түрлері олардың танымдық қызығушылықтарын дамытуға 
бағытталуы тиіс. Белгілі бір нысандарды таңдаудағы сараланған тәсіл олардың әсер ету тиімділігін 
қамтамасыз ете алады» 

Біз құқықтық нигилимді жоюды алдымен мектептерден, ағартудан бастау қажет деп есептей-
мін. Оларға сабақ барысында жұмыс жасата отырып, түсіндіру керек. 

Ересек жасөспірімдердегі құқықтық нигилизмнің алдын-алу формалары: 
1. Шығармашылық жұмыс түрлері оқушылардың құқықтық (жобаларды ұсыну, газеттер шыға-

ру, суреттер мен плакаттар конкурстары). 
2. Ересек жасөспірімдермен жұмыс жасаудың жобалық формасы – шығармашылық тапсыр-

маны, презентацияны дайындауды қарастырады, әлеуметтік зерттеулер жүргізу және міндетті түрде 
материалды ұсыну. Студенттер ұжымдық жұмыс істейді, талқылайды. Жасөспірімдер үшін таныс және 
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маңызды мәселе, шынайы өмірден бастау керек. Топтың жұмысы барысында пікір ескеріледі және 
бұл дұрыс болмауы мүмкін, сондықтан мұғалім уақытында талқылау спикерлерге мейірімді және 
құрметпен қарай отырып, әркімнің пікірін ескеріп түсіндіру жұмысын жүргізуі қажет.Нәтижелерді ұсыну 
нысаны әртүрлі болуы мүмкін (бұйым, макет, презентация, бейнефильм, мереке, экспедиция және 
т.б.). Өзі көпшілік алдында ұсыну, аудитория алдында сөйлеу қабілетін тәрбиелейді – ол шешендік 
дағдыларды дамытады, мінез-құлық тәсілін анықтайды және тағыда басқа қабілеттерді дамытуға 
көмектеседі. 

3. Пікірталас – құқықтық білімді арттыру нысаны. Барлық қатысушылар қойылған талаптарды 
талқылауға белсене қатысуынан жан-жақты талдау қабілеті дамиды, алынған дағдылар мен жинақ-
талған тәжірибеге сүйене отырып, олар алған ақпаратына байланысты өздеріне түйін жасайды. 
Болашақ жасөспірімдер болашақ пікірсайыс тақырыбымен, негізгі сұрақтармен, әдебиетпен танысу 
барысында ізденністе болып ақпарат алмасуды жүзеге асырады. Бұл уақытта мұғалім керек 
регламентті белгілеу, барлық баяндамаларды тыңдау, өз ұстанымыңызды дәлелдеуін, пікірталастың 
соңында қорытындысын тыңдап, тұжырымдар жасауы қажет. Егер мұғалім кез-келген адамның 
ұстанымы мен пікірін құрметтесе болғаны. 

4. Ойын формалары – рөлдік және іскерлік ойындар, талқылау және осы өмірден алынған 
күрделі жағдайлар, немесе көркем әдебиет көздері, сот іс-әрекеттерін қою, заңнамалық жағдайларды 
қою. Ойын әдісі тақырыптың анықтамасын болжайды, қатысушылардың құрамы, олардың арасындағы 
рөлдерді бөлу, ойынға қатысушылардың ықтимал ұстанымдары мен мінез-құлқын талқылауға болады. 
Ойынға қатысушылардың мінез-құлқы және ұжымдық талқылау арқылы таңдау бұл жағдай үшін ең 
жақсы әрекет әдісі. Қойылымдарды және рөлдік ойындар оқыту процесі, мектеп оқушыларының 
ақпаратты өз бетінше іздеу, жауапты іске деген көзқарас, ұжымда жұмыс істеуге, білдіруге және өз 
пікіріңізді жақсы қорғаудың өзі құқықтық нигилизмді жоюдың алғышарты бола алады. 

Құқықтық нигилизмді жоюдың жалпы қоғамдық жолдары да тиімді болып келеді. Құқықтық 
нигилизмді жеңудің негізгі жолдары: азаматтардың жалпы және құқықтық мәдениетін, олардың 
құқықтық және моральдық санасын арттыру; заңнаманы жетілдіру; құқық бұзушылықтардың және ең 
алдымен қылмыстардың алдын алу; заңдылық пен құқықтық тәртіпті, мемлекеттік тәртіпті нығайту; 
жеке адамның құқықтарын құрметтеу және жан-жақты қорғау; халықты жаппай оқыту және құқықтық 
тәрбиелеу; жоғары білікті заңгер кадрларды даярлау және т. б. 

Құқықтық нигилизмді жеңудің перспективалы жолы болуы мүмкін деп ойлаймын және ол 
құқықтық тәрбие. Құқықтық тәрбие құқықтық нигилизммен күресте маңызды рөл атқарады. Өйткені 
құқықтық тәрбие заңға құрметпен қарауды қалыптастырады, сана мен жауапкершілік сезімі, озбырлық-
қа, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыра алады. Азаматтардың құқықтық санасы мен 
құқықтық мәдениетінің деңгейін арттыру ой-санасы құқықтық нигилизмге қарсы тұратындай тұлғаны 
тәрбиелеуге көмектесуі әбден мүмкін. Ал құқықтық мәдениет-бұл прогрессивті құндылық бөлігі, құқық-
тық жүйенің қазіргі және тарихи болмысы. Құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша тұрақты 
жұмыс жүргізу қажет. Құқықты жалпыға бірдей насихаттау жолымен халықты ағарту және құқықтық 
тәрбиелеу, бұқаралық ақпарат құралдары (журналдар, радио, теледидар, интернет)арқылы ақпарат 
ұсыну, құқықтық азаматтарды жаппай оқыту, кәсіби құқықтық білім беруді реформалау, сондай-ақ құ-
қықтық мәселелер бойынша әдебиеттерді басып шығару және тарату арқылы (танымал және тағы да 
басқа тәсілдрді қолдану). Құқықтық нигилизмді жеңудің келесі маңызды қадамы болуы мүмкін ол сот 
реформасы, өйткені қазіргі құқықтық нигилизм азаматтардың сот билігінің тәуелсіздігі, бейтараптығы 
және объективтілігі сенімсіздігімен байланысты. Тағы бір себебі, адамдардың заң бұзушылықтарға 
байланысты сотқа жүгінгісі келмеуі. Еңбек және әлеуметтік құқықтар бойынша, соттар құқықтық сын-
қатерлерге жауап беруі керек, кей кезде соттардың өздері де жеткілікті дайын емес. 

Құқықтық мәдениет құқықтық санамен тығыз байланысты, оған сүйенеді, бірақ ол құқықтық са-
надан гөрі кең, өйткені ол психологиялық және идеологиялық элементтерді ғана емес, сонымен бірге 
заңды маңызды мінез-құлықты да қамтиды. Құқықтық мәдениет мыналарды қамтиды: 

1) құқықтық ойлау мен құқықтық шындықты сезімдік қабылдаудың белгілі бір деңгейі; 
2) халықтың заңдарды тиісті дәрежеде білуі; 
3) құқық нормаларын, олардың беделін құрметтеудің жоғары деңгейі; 
4) құқық шығармашылығы және құқықты іске асыру процестерінің сапалық жай-күйі болып 

табылады; 
5) құқықтық қызметтің ерекше тәсілдері (құқық қорғау органдарының жұмысы, конституциялық 

бақылау және т.б.); 
6) адамдар жасаған рухани және материалдық игіліктер түріндегі құқықтық қызмет нәтижелері 

(заңдар, сот практикасы, заңнама жүйесі және т.б.) 
Бұл бөлімдердің әрқайсысын жеке деңгейде де, әлеуметтік деңгейде де қарастыруға болады. 

Жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті – бұл құқықты білу және түсіну, сондай-ақ оған сәйкес әрекет ету. 
Жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті дегеніміз – адамның құқықтық білімі, оның ішінде құқықтық сана, 
құқықты пайдалану қабілеті мен дағдылары, оның мінез-құлқының құқықтық нормалардың 
талаптарына бағынуы. 
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Қоғамның құқықтық мәдениеті – бұл қоғамның құқықтық санасы мен құқықтық белсенділігінің 
деңгейі, құқықтық нормалар мен құқықтық қызметтің прогрессивтілік деңгейі. Құқықтық мәдениетті 
қалыптастыру жолдарын қарастыратын болсақ. Мәдениет субъектісіне қарай үшке бөлінеді: қоғамдық; 
топтық; жеке. 

Осы субъектілер ішіндегі ең маңыздысы жеке тұлға болып табылады. Біз оның құқықтық мә-
дениеті мен санасын өзгертетін болсақ топтың да қоғамның да санасын өзгерте аламыз, яғни құқық-
тық нигилизмнің жойылуына ықпал етеміз. Құқықтық мәдениетті қалыптастыру мақсатында кәсіби 
заңгерлердің қоғамда көп болуы қажет.  

Біз жастарға мектеп кезінен бастап олардың мәдениеті мен құықтық санасын жоғарылаты 
отырып, олардың нигилизмге деген көзқарасын қалыптастырумыз керек. Мемлекеттік жастар саясаты-
ның негізгі бағыттары: 

1) қолжетімді және сапалы білім беруді қамтамасыз ету, ғылыми-техникалық әлеуетті дамыту; 
2) денсаулықты сақтау және нығайту, саламатты өмір салтын қалыптастыру; 
3) жұмысқа орналасу мен жұмыспен қамту үшін жағдайлар жасау; 
4) жастар арасында кәсіпкерлік қызметті дамыту үшін жағдайлар жасау; 
5) жас отбасылар және жұмыс істеп жүрген жастар үшін қолжетімді тұрғын үй жүйесін дамыту; 
6) құқықтық мәдениет деңгейін арттыру, сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілікке 

тәрбиелеу; 
7) экологиялық мәдениетті қалыптастыру; 
8) дарынды жастарды дамытуға жәрдемдесу; 
9) мәдени бос уақыт пен демалыс үшін жағдайларды қамтамасыз ету болып табылады [2,12,]. 
Құқықтық сана құқық қолданумен тікелей байланыста және арақатынастары өте тығыз. Құқық 

қолданатын мемлекеттік орган, лауазымды тұлға құқықтық сана деңгейін пайдалана отырып, өз 
құзыры шеңберінде арнайы нормативтік-құқықтық кесімдер, шешімдер, үкімдер, бұйрықтар шығарады. 
Сонымен қатар құқық салаларында көрсетілген қағидалар құқықтық сананың негізгі талаптары болып 
саналады. Мысалы, Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінің 16-бабы: «Судья істе 
бар дәлелдемелерді олардың жиынтығымен әділ, жан-жақты және толық қарауға негізделген өзінің 
ішкі сенімі бойынша бағалайды, бұл орайда ол заң мен ар-ұятты басшылыққа алады» [3].  

Бұл норма судьяны істі «жан-жақты», «толық» қарауға міндеттеп тұр және заң судьяға дәлел-
демелерді «өзінің ішкі сенімі бойынша» бағалауға, бұл күрделі жағдайда тек «заң мен ар-ұятты бас-
шылыққа алуды» міндеттеп тұр. Құқық қолдану барысында да, яғни әділ шешім қабылдау үшін, судья 
заңға бағынып, ар-ұяттың негізінде шешім шығару тиістігі көрсетілген. Ал, әділеттілік әрқашан жоғары, 
кәсіби дәрежедегі құқықтық сананың қалыптасуын талап етеді. 

Нигилизмге қарсы иммунитеті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге 
айналуымыз керек. Қазіргі уақыттағы әлемде жай ғана жаппай сауаттылық жеткіліксіз, оны практикада 
қолдана білу машығын арттыру қажеттілігі бар. Қазақстан 2050 стратегиясы бойынша жаңа білім бер 
саласындағы жұмыстар жүргізте отырып, білім беруде жаңа әдістерді қолдануға көшу керек екендігі 
баса айтылды. Кез келген мамандық иелерінің өзіне тиесілі құқықтары мен міндеттерін біле отырып, 
өзінің мүдделерінің қорғалатындығына сенімді болуы да маңызды.Адамдардың өзара құқықтық 
мәдениеті мен санасын қатар дамуына ықпал ету қажет. 

Қоғамда болып жатқан тәртіпсіздікке төзбеушілікке көзқарасын қалыптастырып, дамыған 
қоғамның адамы барлық жерде тәртіп пен реттілік орнатуда жеке өз басынан басталатындығын білуі. 
Біз ең ұсақ құқық бұзушылықпен, бұзақылықпен, мәдениетсіздікпен ымыраға келмеуіміз керек, өйткені, 
осының өзі қоғам тыныштығын бұзады, өмірдің сапасына селкеу түсіреді. Тәртіпсіздік пен бетімен 
кетушілікті сезіну одан да елеулі қылмыстарға жол ашады. Ұсақ құқық бұзушылыққа төзбеу ахуалы – 
қоғамдық тәртіпті нығайтуға, қылмыспен күреске бастайтын маңызды қадам. 

Біз құқықтық нигилизмді жеңіп, қоғамды қоғамдық тәртіпті қорғау ісіне тартуымыз керек. Біз 
қоғамдық орындардағы бұзақылық әрекет үшін жеке іс қағазында және резюмеде міндетті түрде 
көрсетілетін және жұмысқа қабылдау, қызмет сатысы бойынша өсіру кезінде ескерілетін жаза қол-
дануды енгізуіміз керек. Адамнның құқықтар бұзылып жатқан кезде оған көмектесу қоғамда қалыпты 
жағдайға айналуы тиіс. Жемқорлық – жай құқық бұзушылық емес, ол адамдар ортасында құқықтық ни-
гилизмді тудыратын құбылыс. Ол мемлекеттің тиімділігіне деген сенімді сетінетеді және ұлттық қауіп-
сіздікке төнген тікелей қатер болып саналады. Жемқорлықтың жолын кезу арқылы біз құқықтық ниги-
лизмнің жолын кесуге мүмкіндік аламыз. Онсыз біз тәртіпсіздікке мүлдем төзбеуді қалыптастыру және 
жемқорлықты түбірімен жою жөніндегі міндеттерді шеше алмаймыз. Құқықтық саясаттың маңызды 
мәселесі азаматтардың Конституция кепілдік беретін сот арқылы қорғалу құқын жүзеге асыруы болып 
табылады. Сонымен бір мезгілде соттардың жұмысын жеңілдету мақсатында дауларды соттардан 
тыс реттеу институттарын дамытуды жалғастырған жөн. Болмашы мәселелер бойынша дауларды 
шешу соттардан тыс тәртіппен жүргізілетіндей тетіктер қарастыру қажет.Сот билігінің беделі орындал-
маған сот шешімдерінен төмендейді. Осыған байланысты, бұл жағдайды түбегейлі өзгерту жөніндегі 
шаралар қабылдануға тиіс.Болып жатқан өзгерістер оң ғана емес, сонымен бірге теріс салдарға алып 
келеді, бұл жаһандану жағдайында құқықтық жүйенің өзгеру проблемаларын талдаудың өзектілігін 
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және проблемалардың жаһандануынан туындайтын мәселелерді шешудің жолдарын іздеуді қажет 
етеді. 

Құқықтық нигилизмнің ұғымын қарастырып оның пайда болу ошақтарының қайдан қалып-
тасқанын қарастырдық. Құқықтық нигилиз сөзінің антоними құқықтық мәдениет болып табылады және 
ол құқықтық нигилизмді жеңу жолдарының ең тиімді әдісі деп есептеймін. Біздің ортамызда құқықтық 
мәдениет қалыптастыра отырып, бір адамның мәдениетін өзгертетін болсақ оның өзі үлкен жетістік 
деп ауыз толтырып айта алар едім 

Халық заңдарды лайықты білу керек, бұл құқықтық өмірдің бір бөлігі. Сондықтан, адамдар заң-
ды біле алмайтын тәртіп күлкілі және қауіпті... Адам рухани болмыс ретінде жер бетінде құқықтан тыс 
өмір сүре алмайды. Сондай-ақ, адам қоғамның негізгі құраушы бөлшегі ретінде оның ой-санасының 
дұрыс қалыптасуымен қабылдау, түсіну қабілеттерін дамыта білу қажет. Адамдар кем дегенде осы 
ауытқулардың мәні, олардың қоғамдағы рөлі, себептері, көріну формалары, жою жолдары туралы 
жалпы түсінікке ие болуы керек. 

Құқықтық нигилизмді жеңу үшін адамдар өз құқықтарын жетік білулері қажет және оны біліп 
қана қоймай іс жүзінде қолдана білулері құқықтық қоғам қалыптастырудағы үлестері болады. Болашақ 
жасөспірімдер өз құқықтарын біліп, өмірде кездесетін, болып жатқан бассыздыққа қарсы тұра алатын-
дай мәдениет қалыптастыруымыз қажет. Әр адам өз орынын біліп, міндеттерін дұрыс, нақты атқа-
ратын болса құқықтық нигилизм атымен болмас еді. Құқыққа деген көзқарас әрқашан әртүрлі және 
заман ағымына байланысты қилы болып қала бермек. 
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БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНА ҰЛТТЫҚ, РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК  
ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ЕНГІЗУДІҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 
Дүйсебек Ә. Т. – Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы орта білім инсти-

туты директорының орынбасары, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент, Нұр-
Сұлтан қаласы. 
 

Мақалада қазіргі постиндустриалдық ақпараттық қоғам және жаһандану жағдайында білім 
беру мазмұнына ұлттық, рухани құндылықтрады кіріктіре отырып, білім берудің тәрбиелік 
әлеуетін арттырудың маңыздылығы негізделіп, оны жүзеге асырудың ғылыми-әдіснамалық 
аспектілері баяндалған. Осы тұрғыда материалдық құндылықтар мен рухани құндылықтардың 
ара-жігі ашылып көрсетіліп, білім мазмұнын жетілдірудегі Абайдың фәлсапалық қағидаларын 
басшылыққа алу мәселелері көтерілген. 

Түйін сөздер: постиндустриалдық ақпараттық қоғам, білім берудің постмодернизм фило-
софиясы мен синергетикалық тәсілдемесі,ұлттық, рухани-адамгершілік құндылықтар. 
 

ХХI ғасырдағы адамзат өркениетінің жаңа сатысы ол интеллектуалдық ақпараттық өркениет, 
білім қоғамы. Жаңа өркениетте еңбек ету мен адам тіршілігінің сипаты түбегейлі өзгеріп, қарым қаты-
настың, энергетиканың, технологияның жаңа түрлері ендірілуде. Бұл адамның мінез құлқының, ділінің, 
мәдениетінің, қоршаған ортаға көзқарасының, қарым қатынас жасау сипатының, құндылықтарының 
өзгеруі мен жаңаруын қажет етеді.  

Адамзат қоғамын дамытуға екі түрлі көзқарас бар. Оның бірі – неотехнократиялық, бұл жоғары 
технологиялар мен инновациялық, ғылыми іс-әрекеттерді басым пайдалану, екіншісі – гуманитарлық-
экологиялық, бұл адамның рухани потенциалын дамыту және адам мен адам, адам мен табиғат 
арасындағы үйлесімділікті қолдау. Прогрессивті адамзат осы екі бағытты үйлестіре отырып даму 
жолын таңдап отыр. Екеуін қатар алып жүргенде ғана адами капитал адамзат үшін құнды және оны 
алға жетелейді.  

Техногендік қоғамды дамытудың, ғылыми-техникалық прогресс жасаудың нәтижесінде адам-
зат орасан зор материалдық байлыққа, ғажайып техникалық күш қуат құралдары мен энергия және 
ақпарат көздеріне ие болды, ол жер шары ғана емес космостық кеңістікке ықпал жасай алатындай 
геологиялық күшке айналды. Бірақ оның материалдық дүниеге әсіре елігуі, қоғамдық қарым-қаты-
настардың бәсекелестікке лайықталып құрылуы адамдардың иррационалдық құндылықтары мен жан 

https://allrefrs.ru/2-3887.html
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дүниесі, рух күші, ішкі табиғи әлемінің сенімдері мен сеyімдерінің әлсіреп, құнсыздануына әкеліп 
соқты. Осының салдарынан қоғамдық ортада эгоизм мен қатыгездік, дүниеқоңыздық, моральдық-
адамгершілік азғындау құбылыс- тары орын алып, әлеуметтік негіздегі қатерлі аурулар асқындай түсті. 
Адамдардың қоршаған ортаға деген қарым-қатынасы да деформацияға ұшырады: олар өзін 
табиғаттың бір бөлшегі емес, оның қожайыны түрінде сезініп, табиғат байлықтарын жою, қоршаған 
ортаны жаппай ластау салдарынан биосфералық баланстың, Жер гомеостазының бұзылу, 
адамзаттың экологиялық апатқа ұшырау қауіптері пайда болды.  

Көпшілік жастар арасында маргиналдану, зорлық-зомбылық жасау, ақша бопсалау, суицид 
жасау оқиғалары, агрессивті топтар мен діни ағымдарға ену үрей тудыратын деңгейге жетті. Бас про-
куратураның мәліметі бойынша 2018 жылы жастар арасында 178 суицид жасалып, 329 суицид 
жасауға ұмтылыс тіркелсе, 2019 жылы суицид саны 180-ге, суицид жасауға ұмтылыс 351-ге дейін 
өскен, жыныстық тұрғыдағы қылмыстар саны 2018 жылғы 1059-дан 2019 жылы 1156 ға дейін өскен. 
ЮНИСЕФ және Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша Қазақстан жасөпірім-
дер арасында осы аса қатерлі құбылыстың саны жағынан әлемдегі ең алғашқы орындардың бірінде. 

Адамзат қоғамы – синергетикалық жүйе. Оны жүйенің ішкі заңдылықтары өздігінен реттейді, 
жабулы күйінде қала бермейді.  

Бұл проблемалардың ешқайсысын қаржы бөлумен, қысқа уақыттық іс-шаралармен, полицей-
лер санын көбейтумен, жазалау жолымен толық шеше алмайтынымызға көзіміз жетіп отыр.  

Адамзат қазір Абай атамыздың: 
Ақыл мен қайрат жол табар,  
Қашқанға да қуғанға. 
Әділет, шапағат кімде бар , 
Сол жарасар туғанға. 
Бастапқы екеу соңғысыз, 
Біте қалса қазаққа, 
Алдың жалын артың мұз, 
Барар едің қай жаққа? – деп өз заманында-ақ болжаған рухани дағдарыс жағдайында тұр.[1, 

87]. 
Осының бәрі өз кезегінде индустриалдық қоғам талаптарына лайықталып құрылған дәстүрлі 

білім беру жүйесінде парадигмалық өзерістер жасауды талап етеді. Жаңа білім беру жүйесі XX 
ғасырдан қалған ғаламдық проблемаларды шешу және адамзаттың ақпарттық өркениетке сай жаңа 
мәдениетін, жаңа ділін қалыптастырып, орнықты даму жолына түсуін қамтамасыз ету миссиясын 
орындауы тиіс. Бұл өркениетте білім адамзат қоғамына тұтастай еніп, қоғамдық сана сезімді басқару 
мен басым дамытудың басты тетігіне айналады. Білім беру қоғамдық интеллектіні дамытудың «адам 
санасы адамның өзі үшін емес, адам санасы коэволюциялық даму үшін» парадигмасына көшіру 
жолында қызмет атқаруы тиісті болады. Бұл білім берудің әдіснамасына, мақсат міндеттеріне,сапасын 
бағалау жүйесіне айтарлықтай өзгерістер ендіреді. Білім берудің мақсаты мен нәтижесі ағарту, 
ақпаратпен қамтамасыз ету емес, адамның сапасын, оның дұрыс бағдарда әлеуметтену деңгейін, 
қоғамдық интеллектінің жасампаздық сапасын жақсарту болатын болады. Осы дағдарыстан шығудың 
жолы – білім мазмұнының рухани-адамгершілік қуатын арттыру. 

Материалдық құндылықтар – адамның тән қажеттіліктері, ол жанған от сияқты, тойымсыз, 
затты қосқан сайын, қажеттілігі артып, лаулай түседі. Материалдық дүние – алдамшы, тойымсыз, оған 
әсіре елігу – адамды аздыруға, тоздыруға бастар жол. Ал рухани құндылықтар – адамның жан қажет-
тіліктері, рухани байлық – шынайы, мәңгілік байлық, ол адамзатты адалдандырып, жасампаздыққа 
жетелейді. Ұлы тұлғалардың рухани мұрасын ғана адамзат жүздеген, мыңдаған жылдар ұмытпай, 
қастерлеп келеді.  

Білім беру постмодернизм философиясы мен синергетикалық тәсілдеме негізінде, яғни 
материалдық және рухани дүниенің, адам, қоғам,табиғат, космостың біртұтастығы мен коэволюциясы 
аясында трансформациялануы тиісті. Соның негізінде білім берудің құндылықтары мен мақсаты да 
өзгеріп, ол адамның физикалық, әлеуметтік және рухани құраушыларын біртұтастай дамытуға 
ауысады, футуристік, гуманистік-ноосфералық сипат алады. 

1982 жылы физиология мен медицина саласындағы аса көрнекті американдық маман Уильям 
Парри Мерфи адам миының екі жартышары арасындағы ассиметрия саласындағы ғылыми еңбектері 
үшін Нобель сыйлығына ие болды. Ол мидың сол жақ жартысы рационалдық-логикалық ой-өрісті, 
прагматикалық дүниетанымды қалыптастыратынын, оң жартысы адамның гуманистік дүниетанымын, 
позитивті эмоциясын, интуициясы мен шығармашылық қабілеттерін реттейтінін дәлелдеген. Дана 
тұлғалар – миының екі жартышары теңгермелік түрде дамыған адамдар. 

Осы кезге дейін үстемдік құрған Ньютондық-Дарвиндік классикалық ғылымға негізделген білім 
беру адам миының сол жақ жартышарын дамытуға біржақты бағытталып келсе, болашақтағы білім 
беру жүйесі адам миының оң жақ жартышарын дамыту арқылы оның рухани күш қуаты мен шы-
ғармашылығын өсіретін жаңа деңгейге көтерілуі тиісті. 
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Мұның жолы қандай? Абай атамыз: "Білімдіден шыққан, сөз талаптыға келсін кез. Нұрын, 
сырын көруге, көкірегінде болсын көз"."Жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі. Іштегі кірді 
қашырса, адамның хикмет кеудесі", – деген емес пе?  

Данышпан 31-ші қара сөзінде: 
«Ақылмен ойлап білген сөз, 
Бойыңа жұқпас, сырғанар. 
Ынталы жүрек сезген сөз, 
Бар тамырды қуалар», – десе, тағы бірде, «Ақылға сәуле қонбаса – хайуанша жүріп күнелт-

пек», – деп, білім мен тәрбиенің адамның жүрегінің түбіне терең бойлау арқылы ынтамен, махаббат 
сезімдері арқылы берілсе ғана құндылыққа айналатынын, сондай ақыл ғана адамның адамдығы 
екенін айтқан. Ең бастысы осындай білім ғана заттық дүниенің тар қапасынан, рухани дағдарыстан 
алып шығып, адамзатты жасампаздыққа жетелейді.  

Қазіргі ғылым адам ДНК-сының күн сәулесінің спектрлерін де, музыка сазын да ажырататынын 
дәлелдеп отыр [ 2, 26]. Бұл музыканың жаратушының адамды дамыту үшін берген күн сәулесімен 
бірдей айрықша құрал екенін көрсетеді. Оның адамның жүрегін толқытып, жан дүниесін байытатын, 
рухын асқақтататын қуаты да осыдан.  

Кореяда гүл питомниктерінде классикалық музыка үздіксіз ойналып тұратынын көрдім, «себебі 
осындай музыкамен гүл әдемі және шыдамды болып өседі, нәтижесінде Корея бүкіл әлем елдеріне, 
тіпті Голландияға да гүлді экспорттайды», – деп түсіндірді мұндағы мамандар.  

«Көңіліңіздің қошы болса, сонда ол ақылыңызды да көркейтеді, сезімдік арналарыңызды 
ашып, нәтижесінде жақсы ойлар ойланылады, жақсы сөздер сөйленеді, жақсы істер атқарылады. Ал 
қошы жоқ көңіл – нұрынан айырылған көзбен бірдей. Ол ақылды да соқырландырады», – деп жазады 
белгілі ақын Тыныштықбек Әбдікәкімұлы. [ 3, 85].  

Осы себептерге байланысты мектептің алғашқы сыныптарында баланың зердесіне артық 
салмақ түсіретін ғылыми пәндерді, ауыр тапсырмаларды көбейтудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Шетел 
тілін білу– заман қажеттілігі, адамның мәдени деңгейінің көрінісі. Бірақ оны үйрету сағат сандарын 
көбейту есебінен емес оқытудың озық әдістемесін қолдану есебінен жүргізілгені орынды. Бұл орыс 
тілді мектептерде қазақ тілін оқытудың осы кезге дейінгі тәжірибесінен көрініп отыр. Бастауыш 
мектептің міндеті – баланың сезім арналарын, көкірек көзін ашу, талабын ұштау, ынта-ықыласын ояту, 
көңіл қошын келтіру. Бұл үшін керегі – ана тілі, өнер, еңбек пәндері. Сонда ғана болашақта бала 
шетел тілін де, ғылымды да оңай игереді. Домбырада күй ойнау үшін алдымен оны саздау керек емес 
пе? Дұрыс саздалған домбыра ғана көңілдің күйін шертеді, сөйтіп ғажайып симфонияға ұласады.  

Антропологиялық философия және басқа ғылыми зерттеулер адамды биологиялық, әлеумет-
тік және рухани бастаулардың үштағанды бірлестігі есебінде қарастыра отырып, осылардың ішінде 
адамның жаны және одан туындайтын руханият адамдық болмыстың аса маңызды жүйеқұраушы 
элементі екендігін және ол дене күші мен ақыл күшімен салыстырғанда басым мәнділікке ие болуы 
тиіс екендігін көрсетіп отыр. Адам жаны, руханияты, жүрек жағдайы адамның толыққанды адамшы-
лығын сақтайтын және дамытатын, оның ішкі және сыртқы әлемінің тұтастығын қамтамасыз ететін 
онтологиялық негізі деп бағалануда. 

Бар ғаламның құрылысы бірдей екені бәрімізге мектептен мәлім. Әр дүниенің өз ядросы бар. 
Ядро – сол дүниенің бар асылын жинақтаған субстанциясы, өзегі, ол бұзылса – дүние жоғалады. 
Қазақстан қоғамының ядросы – қазақ ұлты, ал қазақ ұлтының ядросы – оның тілі, тарихи және рухани 
құндылықтары, олардан айырылсақ, жүйелі дағдарысқа кіреміз, іргеміз сөгіледі. Қазіргі ғаламдану 
кезеңінде сол ядроны бұзуға, яғни ұлт сапасын әлсіретуге сырттан әрекеттер жасалу қаупін де ескеру 
керек. Бұл – ұлттық қауіпсіздік мәселесі. 

Тәрбиелеуді замана ағымына сәйкес дамыта отырып, ұрпағымызды мәңгүрттіктен, рухани 
азғындаудан сақтау жолын қарастыру біздің маңызды да, кезек күттірмейтін борышымыз. Өзіндік 
таным бағытындағы ата-бабамыздан қалған мол рухани қазынаның сандығын ашып, байлығын игеріп, 
рухани ұлттық құндылықтарды барлық пәндердің, тәрбие жүйесінің арқауы етіп қарастыру жөнінде 
оқу- әдістемелік құралдар жасалуы тиіс. 

 Бізге қазір адамның жан дүниесіне әсер етіп, қиялына қанат бітіретін, рухын асқақтататын 
тәрбие жүйесі қажет.Ұлттық рухани құндылықтарды, халықтық тәрбиені негізге ала отырып жан 
тәрбиесін, өзін-өзі тану және тәрбиелеу міндеттерін жүзеге асырудың кешенді бағдарламасы керек. 

Махатма Ганди «мен басқа елдерден келген желдің соққанына қарсы емеспін, бірақ олар есігі-
мізден де тереземізден де кіріп, өз аяғымызға тұра алмайтындай жағдайға ұшыраудан сақтанды-
рамын», – деген екен.  

Финляндия, Оңтүстік Корея, Жапония, Сингапур, Қытай мемлекеттерінің ерекше қарқынды 
даму феномені адами капиталдың рухани құраушысын басшылыққа алуымен түсіндіріледі. Бұл 
елдерде мыңжылдық рухани қазыналарға, адалдыққа, ұлттық дәстүрлерге, еңбекққорлықа, отбасы 
мәдениетіне, ілтипаттыққа негізделіп құрылған адам капиталы сыйқырлы таяқшадай тез арада 
фантастикалық нәтижелер берді.  

Оңтүстік Кореяда корейлердің өз ана тілін, дәстүрлерін, тарихын қалай қадірлейтінін көрдік. 
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Ата-анасы мұғалімді қадірлеуді балаларының санасына жастайынан құяды, сондықтан ұстаз мәр-
тебесі өте жоғары. Қаптап жүрген полиция қызметкерлері жоқ, бірақ тәртіп бұзылмайды, тазалаушы 
жоқ – тазалыққа таң қаласың. Адам сапасы жоғары болған жерде, артық шығындар осылай қажеті 
болмай қалады. Өз халқын ғана емес, дамушы елдердің мыңдаған адамдарын оқытып, жұмыс тауып 
беріп отырғанына риза болмасқа шараң жоқ. Жері тар, қазба байлы жоқ болса да жан-жағына жал-
тақтамайды, басқаларға табынбайды. Еңбек адамына жағдай туғызу, ұлттық құндылықтарын қадірлеп, 
білім мазмұнына арқау ету арқылы инновацияны игеріп, орнықты даму жолына түскен ел бұл.  

Қадыр Мырзалы ағамыздың «Байлығы көп елге, саудагерлер қаптап кетеді», «Рухы жоқ елді, 
кім-көрінген таптап кетеді», «Рухсыз халық-ырықсыз халық» – деген сөздері бар. Дана ақынымыздың 
осы тағылымды тұжырымдары қазақ елінің қазіргі жаһандану заманында еске ұстайтын қағидасы 
болса керек.  

Жас жеткіншектеріміз Абылайдың айбарынан, Махамбеттің отты өлеңдерінен, Құрманғазының 
қуатты күйлерінен, Бауыржанның қайсарлығынан қайрат алуы тиісті, сонда ғана олар еңсесі биік, рухы 
жоғары, ерік-жігері мол, талабы таудай елжанды тұлға болып қалыптасады. 

Қорыта айтқанда, халқымыздың социогенетикалық коды болып табылатын ұлттық құндылық-
тар, ана тілі, қазақ халқының рухани және мәдени мұрасы орта білім беру мазмұнының өзегіне 
айналуы тиісті. Бұл үшін «Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізгі идеялары, Абайдың «Толық 
адам» тұжырымдамасы, Әбунасыр әл Фараби, Жүсіп Баласағұни, Махмұд әл Қашқари, әл Хорезми, 
Қожа Ахмет Яссауи және әлемнің басқа да ұлы ойшылдарының мәдени және рухани мұрасы жоспар-
ланып отырған 12 жылдық орта білім берудің философиялық тұғырнамасы ретінде қарастырылуы 
керек.  
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В статье рассматривается вклад Ыбырая Алтынсарина в просвещение и воспитание 
молодежи. Авторы отмечают актуальность мыслей Ы. Алтынсарина для молодого поколения, 
указывает, что своим творчеством он старался воспитывать в молодёжи чувство мужественно 
переносить несчастья и трудности, не поддаваться искушениям, сочетать, оптимизм и 
глубокомыслие. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, гуманизм, актуальность мыслей. 
 

Идеи просвещения в ΧVΙΙΙ веке особенно актуальны в духовной сфере во многих странах 
мира. Просветители, отстаивая свободу народа и человека, все перспективы поручили на мирные 
преобразования. Они полагали, что социальное неравенство произошло от невежества, неразумно-
сти людей. В связи с этим своей главной целью просветители объявили просвещение народа. Ведь 
они, по их мнению, по нелепости своей принимали действующие порядки. [1,с.1] 

На сегодняшний день духовно-нравственные ценности, моральные императивы начинают 
ощутимо торжествовать над насущными потребностями, становятся руководством для правительств 
и государств. И в данном контексте развития мирового пространства актуальным является творчест-
во Ыбырая Алтынсарина – одного из величайших гуманистов прошлого столетия, наставника моло-
дёжи. Для его творчества характерно глубокое уважение к человеческому достоинству. При помощи 
поэтического слова Ыбырай воздействовал на умы и чувства людей: 

«Если ты увидишь лес и степь вдали, 
Если ты дороги разглядишь в пыли, 
Запомни, здесь Республика, край родной, 
Запомни этот край и твой, и мой...» [2, с.3].  
Ыбырай Алтынсарин – педагог-новатор, выдающийся просветитель, прозаик и поэт, общест-
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венный деятель, учёный-этнограф, создатель казахского алфавита на основе русской графики, один 
из основоположников казахской письменной литературы и литературного языка. Большинство произ-
ведений Алтынсарина посвящены молодёжи казахского народа. Он внес свою лепту в развитие 
казахской педагогики, ценными являются его вклад в нравственном воспитании молодого поколения. 
Ыбырай старался воспитывать в молодёжи чувство мужественно переносить трудности и несчастья, 
не поддаваться искушениям, сочетать глубокомыслие, бодрость и оптимизм: 

«Живущие всюду народы 
для радости сотворены, 
Всех ласково греет солнце, 
всем светят лучи луны. 
Особо рождённых не было 
и нет на этой земле. 
Мы друг перед другом с детства 
Во всём быть должны равны!» [3, с.1]. 
Несмотря на разное положение в обществе, Ыбырай Алтынсарин обозначает, что люди от 

природы равны. Мечтой просветителя было дать образование каждому, видеть вокруг грамотную, 
образованную молодежь. Педагогическая этика Алтынсарина – это этика народа, например, как 
устное этническое творчество, отражающее жизнь и быт, несчастье и блаженство, патриотизм, 
обыкновения и обычаи народа, – значительный ключ его этических мнений, изложенных в облике 
наставлений и рекомендаций. Много труда вложил Алтынсарин в дело подготовки учителей для 
начальных народных школ в крае, прежде всего из казахов.  

По его инициативе были открыты школы и в том числе известная всем школа одаренных 
детей им. Ы. Алтынсарина. Он не только открывал народные школы, но и разрабатывал для них 
дидактические принципы воспитания и обучения детей, создал методические и учебные пособия, 
осуществлял регулярно инспекторский надзор, ежегодно посещая каждую школу, заботился о созда-
нии библиотеки при каждой школе. «Только постоянная забота о детях поможет вырастить настоящих 
людей. Главными средствами нравственного воспитания является труд и пример родителей» [4, с.4] 
– таковой видел формулу нравственности великий просветитель и поэт.  

Кроме того, он ввёл в своих школах обучение исламу. Но отношение к религии у него было 
либеральным, особенным. Алтынсарин считал, что религия должна соответствовать с наукой и техни-
кой и помогать нравственному воспитанию молодежи. «...Стараюсь всеми силами, чтобы подейство-
вать ещё на их (учеников) нравственность, чтобы они впоследствии не были взяточниками. Посмей-
тесь надо мною, я иногда являюсь детям в пустое от занятий время официально муллой и расска-
зываю, что знаю, из духовной истории, прибавляя к тому и другие полезные, удобопонятные расска-
зы...». [4, с.7]  

По его мнению, человек не рождается с определенными готовыми качествами личности. Все 
понятия о добродетели и достоинстве, все правила поведения приобретаются в процессе его жизни.  

Ыбырай Алтынсарин мечтал о просвещении родного народа, он приложил все свои стремле-
ния, чтобы открыть первые русско-казахские школы в Костанае, Иргизе и Тургае. Его труды направле-
ны на воспитание патриотизма, коллективизма, честность, гуманизм. 

«Школы – это главные пружины образования киргизов, казахов, – писал Ыбырай Алтынсарин, 
– ...на них, и в особенности на них надежда, в них же и будущность киргизского (казахского) народа». 
Ему как просветителю присуща вера во знания для формирования общества и каждой индивидуаль-
ности. Просветительская работа Ыбырая Алтынсарина включала помощь и обучение педагогам, он 
призывал учителей с уважением относиться к своим ученикам и понимал, что основой учебного 
процесса является высоко квалифицированный педагог. 

Алтынсарин писал: «...Книг общеобразовательного содержания почти не имеется ни на одном 
из азиатских языков, мы вынуждены искать подобные руководства на ближайшем русском языке. 
Вследствие чего мы сочли за более удобное напечатать настоящую хрестоматию русскими буквами, 
чтобы она прямо соответствовала своей цели, то есть служила непосредственным проводником к 
более учёным и общеполезным книгам, не противореча последним ни своим содержанием, ни алфа-
витом». Учебные пособия «Начальное руководство к обучению киргизов русскому языку», «Кир-
гизская хрестоматия». занимают особенное место в истории Казахстана как памятники письменной 
литературы. 

«Идея гуманизма, где признаётся ценность человека, – вот основа деятельности педагога 
сегодня!» – отмечал Ыбырай Алтынсарин: «Только учитель может научить ребёнка восхищаться и 
любоваться родным краем, только он научит чувствовать боль и радость родной природы, и именно 
он научит любить родной край, Родину, так, чтобы эта любовь осталась в сердце на всю жизнь!» Как 
близка и нужна нам эта идея гуманизма, патриотизма сегодня! [5, с.1].  

Наследие Ыбырая Алтынсарина о формировании нравственных принципов и просвещение 
актуальны и сегодня. Один из первых народных учителей степи, он был настоящим патриотом своей 
Родины. Боль и страдания своего народа он чувствовал всей душой и радовался, когда получалось 
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быть ему нужным и полезным. Вся жизнь Ыбырая являет собой уникальный, творческий и научный 
подвиг во имя родного края. В своих произведениях поэт активно призывал молодёжь не стоять на 
месте, он настоятельно убеждал о постоянном развитии, совершенствовании и обогащении своего 
духовного мира, желал быть разумно мыслящими и благими людьми, которые живут правильно и 
справедливо и обязательно отдавать себе отчет о прожитых днях: 

«Знаний увидев свет, 
Дети в школу идите! 
Прочитанное сохраните. 
Дело пойдет успешно, 
Радости будет – вдвойне… 
Знайте: неграмотный бродит, 
Словно слепой, в темноте.» [6, с.28]. 
Новейшие социальные стремления, которые отражаются в Республики Казахстан, ставят цели 

образования как личностного и познавательного развития, культурных учащихся. Обновление 
содержания образования в Казахстане направлено на развитие учащихся происходит путем внедре-
ния активных форм обучения, активно «добывать» знания, требующих самостоятельно развивать 
функциональную грамотность, творчески подходить к решению проблем и с большим желанием раз-
вивать коммуникативные навыки общения со сверстниками. Рассматривая педагогические взгляды 
Алтынсарина, которые были определены в прошлом столетии, выделим их важность – в них отража-
ются современные проблемы педагогики и практики. 

Для современного Казахстана в рамках мировой глобализации актуально звучат слова Алтын-
сарина о том, что необходимо учиться у многих народов, но при этом бережно сохраняя свою нацио-
нальную самобытность, укреплять дружбу со всем миром и увеличивать количество друзей. Он 
воспринимал человека как целостную личность, которая наделена душой и разумом. Для Ыбырая 
человек – это центр мироздания. А духовность – это важный старт в человеке, который впитывается 
при помощи книг искусства, и народной мудрости духовного опыта. Он призывал казахскую молодежь 
учиться и овладевать передовой культурой русского народа. Ыбырай предвидел, что молодое 
поколение казахов будет смотреть на язык и грамоту русскую, как на единственный язык знаний и 
культуры, пристраститься к ним и будет развиваться в русском более или менее духе. Наряду с 
открытием различных типов учебных заведений, огромное внимание он уделял подготовке педагоги-
ческих кадров, методической оснащенности учебного процесса, им были разработаны основопола-
гающие принципы преподавания русского языка в казахской школе, в учебно-воспитательном 
процессе активно использовались передовые методы и средства нравственного, эстетического, 
трудового воспитания подрастающего поколения. 

Таким образом, Ы. Алтынсарин внес огромный вклад в становление системы образования 
Казахстана во второй половине XIX века. Творчество в истории казахской литературы Ыбырая 
Алтынсарина имеет большое значение. Создатель одним из первых казахской реалистической прозы, 
известный просветитель и педагог, переводчик и поэт, Алтынсарин был из тех, кто приобщил казах-
скую степь к миру высоких нравственно культурных ценностей. 

Многосторонняя деятельность Ы. Алтынсарина способствовала культурному, экономическо-
му, и нравственному, духовному формированию казахского народа. В данный момент одна из 
главных задач сегодня – воспитание поколения, любящего историю своего народа, хорошо знающего 
традиции родной культуры – поколения, которому можно доверить будущее страны. 
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ӘОЖ 37.022 
 

КОММУНИКАТИВТІК КРЕАТИВТЕГІ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ДАРЫНДЫЛЫҚ 
 

Жусупбекова С. И. – физика пәні мұғалімі, С.Саттаров атындағы мектеп-лицейі, 
Қарағанды қаласы. 
 

Ұсынылған мақалада коммуникативтік креативтілігін таныта алатын, яғни өзара қарым-
қатынаста сөйлеу әдебі, тілдік мазмұны, зияткерлік ақыл-ой өрісі, шығармашылық дарындылығы 
дамыған, стандартты емес ерекше ойлайтын, жылдам жеңіл, ерекше шешім шығаратын тұлғаны 
айқындау мүмкіндіктері қарастырылады. 

Кілт сөздер: креатив, шығармашыл, коммуникативті, дарынды, зияткер, тұлға, зейн, ақыл-
ой, қалыптасу. 
 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында мемлекеттік саясат негізінде «Әр 
баланың қабілетіне қарай интеллектуалдық дамуы жеке адамның дарындылығын таныту» мәселелері 
енгізіліп отырғаны бәрімізге анық. Жеке тұлғаның бойындағы ерекше қабілетін, дарындылығын 
анықтау және анықтай отыра одан әрі дамуына бағыт- бағдар беру өте күрделі жұмыс. Алайда 
тұлғаның жеке қабілетін анықтап, бағыт-бағдар беріп, болашыққа жетелеу – ұстаз парызы. Тұлғаны 
заман талабына сай икемдеп, өз заманының озық өнегесін оның санасына сіңіре білу, оларды 
шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту-бүгінгі күннің басты талабы. 

Ғылыми зерттеулерге жүгінсек, «Креатив» түсінігін алғаш рет 1922 жылы Д.Симон «шығар-
машылық қабілеттер» түсінігінің баламасы екендігін, тұлғааралық қарым-қатынастағы күрделі 
жағдайлардың логикалық дамуын түсінуге, адамдардың ішкі мотивтерін түсінуге қатысты әлеуметтік 
интеллектің факторы ретінде қарастырған. Сонымен қатар, жеті параметрін анықтап көрсеткен. Атап 
айтсақ: проблеманы табу және қоюға қабілеттілік, жаңа идеяларды табу, түрлі идеяларды өндіру 
қабілеттігі-иілгіштік, стандартты емес идеяларға қабілеттілік, бір идеядан екіншісіне жылдам өтуге 
даярлық, анализ бен синтезге қабілеттілік, байқампаздық. 

Жеке тұлғаның бойындағы кездесетін коммуникативтік креативтілік құраушыларына тоқта-
латын болсақ, олар: коммуникативтік қарым-қатынас, тілдік мазмұн, мінез-құлықтық сапа, креативті 
ойлау, зияткерлік іс-әрекет, сөйлеу мәдениеті, шығармашылық, дарындылық қасиеттері. Коммуни-
кативтік қарым-қатынас-икемділік, ашықтық, әсерлік, жылдамдық қасиеттерін сипаттайды. Тілдік 
мазмұн – сауаттылық, айқындық, дәлдік, мәтіндік қасиеттерін айқындайды. Мінез-құлықтық толерант-
тылық, түсінушілік, кішіпейілділік, адамгершілік қасиеттерін сипаттайды. Креативті ойлау-қырағылық, 
ұшқырлық, ұтқырлық, стандартты емес шешім қабылдай алу қасиеттеріне ие. Зияткерлік –ақыл-ой, 
дивергентті ойлауды қалыптастырады. Сөйлеу мәдениеті дыбыс ырғағы, сөйлеу мәдениеті,қарым-
қатынаста болу, жылдам тіл табыса алу қасиеттерін тұжырымдайды. 

Шығармашылық дарындылық – жеке тұлға бойындағы ұқыптылықты, жинақылықты, зейіннің 
тұрақтылығын, еңбек ету қабілетінің икемділігін, ақыл-ойын, логикалық ойлауының шапшаңдығын 
дәріптейді. Сонымен қатар, ойлау тездігін қалыптастырады. Осы жерде «қалыптасу» ұғымына тоқта-
латын болсақ, педагогика ғылымы тұрғысынан ол «оқыту-білім беру-тәрбиелеу-шығармашылық іс-
әрекет-даму-қалыптасу» негізінде түсіндіріледі. Қалыптасу адамның тұлға ретінде кемелденуі, 
байыпты парасат деңгейіне жетуі болып саналады. Қазіргі таңда, яғни бүгінгі жаhандану дәуіріндегі 
заман ағымына, жасына қарамай үнемі білімін жетілдіріп отыруы, мәдени, саяси және экономикалық 
қызметтерге белсене араласуы жеке тұлғаның функционалдық сауаттылығының қалыптасуы деп 
түсінуге болады. 

Жоғарыда айтылғандай жеке тұлғаның бойындағы коммуникативтік креативтегі шығарашылық 
қасиеттерін айқындау барысында төмендегідей жұмыс жоспары құрылды. Оқушының денсаулығын 
мектеп медбикесі арқылы айқындау, мектеп психологы арқылы оқушылардың жеке қабілеттерін ашу, 
ата-аналармен, ұстаздармен сұқпаттасу,сауалнама алу, балалар шығармалары, эссе, күнделік жаз-
балары. Қосымша оқылатын әдебиеттер тізімін жинақтап ұсыну. Сонымен қатар, қалалық, облыстық, 
республикалық, халықаралық деңгейдегі жарыстарға, жобалар қорғау, пәндік, олимпиадаларға 
қатысу, интеллектуалдық ойындарға, жарыстарға қатыстыру. 

Физика пәнін оқыту үрдісінде жеке тұлғаның қалыптасуының танымдық, логикалық, шығар-
машылық деңгейлері ескеріледі. Танымдық деңгейі: оқу материалын игеруі, қызығуы, танымдық 
белсенділігі. Логикалық деңгейі: логикалық ойлау операцияларын игеруі, оқу материалдары бойынша 
тапсырмаларды орындауы, оқу материалын игеруі, қызығуы, танымдық белсенділігі. Шығармашылық 
деңгейі: шығармашыл қадам жасау, ізденіс, шешім қабылдай алу,ой туындату,ойын еркін жеткізуі. 

Қорыта келгенде, О.Бальзактың «Ұдай еңбек ету – өнердің де, өмірдің де заңы» дегеніндей, 
жеке тұлғаның коммуникативтік, креативтік, шығармашылық, дарындылық қабілеттерін арттыруда 
ұстазға үнемі ізденуге, тұрақты еңбек етуді міндеттейді.  
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Журтукова А. О. – Социальный педагог, КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррек-

ции Мендыкаринского района»Управления образования акимата Костанайской области. 
 

В статье раскрываются закономерности, основные принципы и особенности методики в 
работе с родителями, воспитывающие детей с ограниченными возможностями в здоровье. 
Использования различных современных технологий в обучении детей с особыми потребностями. 

Ключевые слова: ограниченные возможности, коррекционные занятия, нарушения в разви-
тии. 
 

В своем ежегодном Послании к народу «Путь Казахстана-2050: одна цель, один интерес, одно 
будущее» Первый Президент Нурсултан Назарбаев уделил особое внимание социальной сфере. Он 
подчеркнул необходимость обратить внимание на людей с ограниченными возможностями, для 
которых наша страна должна стать безбарьерной зоной, позаботиться о людях с ограниченными 
возможностями. В Государственной программе развития образования на 2011-2020 годы пре-
дусмотрены конкретные меры по реализации инклюзивного образования. Они могут обеспечить 
равный доступ к качественному образованию для детей с ограниченными возможностями, а также 
способствовать обучению и интеграции в общество. Инклюзивное образование – это интеграционный 
процесс, который включает развитие доступа к образованию для всех детей и к общему образованию 
с целью адаптации к потребностям всех детей [1,с.1]. 

Целью школы инклюзивного образования является обеспечение того, чтобы все учащиеся жи-
ли полноценной жизнью в обществе, активно участвовали в группе, местном сообществе и, таким 
образом, взаимодействовали друг с другом как члены сообщества. Учителя, работающие в школах по 
принципам инклюзии, несут особую ответственность: обучать всех закрепленных за ними учащихся; 
гибкие обучающие решения и их контроль; обеспечение обучения в соответствии с типовой учебной 
программой, адаптация подробной информации в тех случаях, когда успеваемость детей отличается 
от ожидаемой; обучение разным аудиториям; поддерживать, использовать и координировать учени-
ков, которым нужно больше действий, чем их сверстникам. Исследователи говорят о «трансформа-
ционном опыте» педагогов, которые стали инклюзивными учителями. Это изменения, которые вовле-
кают всех учителей и родителей, чтобы научиться взаимодействовать с учениками; овладение компе-
тенциями, необходимыми для обучения всех учеников; состоит в том, чтобы изменить их взгляд на 
учеников, которые отличаются от своих сверстников.Преимущества инклюзивного образования на 
благо ребенка и общества: «Чтобы быть хорошим учителем, нужно любить то, чему учишь, и любить 
то, что учишь», – говорит Василий Ключевский, известный российский историк. Работа с детьми-инва-
лидами требует не только любви, но и большого терпения, понимания и сострадания, постоянной 
психологической поддержки, уверенности в своих силах и способностях. Общая цель психологической 
поддержки детей с ограниченными возможностями в системе инклюзивного образования – поддер-
жание психологического здоровья детей и создание условий для их полноценного развития (3, с.25). 

В педагогической работе по мнению И.Алтынсарина, все дело в умении учителя найти наилуч-
шие примеры обучения и в правильном обращении с детьми, что не маловажно в работе с детьми с 
особыми образовательными потребностями. Сегодня на базе нашего кабинета дети с разными 
диагнозами согласно определению ПМПК. Поскольку эти дети и их окружение находятся в психоло-
гически неблагоприятной ситуации, каждому ребенку и их родственникам требуется психологическая 
и педагогическая помощь. Общеизвестно, что характер семейного воспитания оказывает большое 
влияние на становление образа «Я» в детском возрасте и позиции ребенка по отношению к миру. 
Именно в семье создаются уникальные условия для формирования ценностных ориентаций, уста-
новок, эмоционального отношения к другим людям, что создает основу для развития личности ре-
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бенка в целом. Нередко родителям при этом необходим опытный советчик, способный помочь им в 
ответственном и трудном деле воспитания ребенка. Так, в «Методических рекомендациях по органи-
зации психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями» 
Утвержденых Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 524 от 12 декабря 
2011 года прописано, что «специалисты организации образования, обеспечивающие психолого-педа-
гогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями в развитии, организовывают 
работу с родителями в целях реализации широких потенциальных возможностей семьи в обучении и 
воспитании ребенка с ограниченными возможностями» [4,с.5]. 

Поэтому в Мендыкаринском кабинете психолого-педагогической коррекции в 2012 г. был 
открыт родительский клуб «Росток», где мы и предлагаем родителям наши рекомендации, как опти-
мальный путь успешного развития детей. Главной задачей работы с родителями является повыше-
ние уровня их психологической грамотности, компетентности в области психолого-педагогических 
знаний о закономерностях и нарушениях развития ребенка. 

Особую направленность в работе специалистов кабинета коррекции с родителями, воспиты-
вающими детей с нарушениями в развитии, составляет разрешение их собственных личностных 
проблем, накладывающих отпечаток на характер семейного воспитания и для этого на заседаниях 
родительского клуба даются психолого-педагогические знания об основах воспитания ребенка в 
семье, педагогические технологии взаимодействия родителей с ребенком, сведения о развитии ре-
бенка, уточняются условия воспитания ребенка в раннем возрасте, сведения о микроклимате в 
семье, понимании родителями проблем развития ребенка. 

На таких собраниях так же родители получают знания по формированию умений и навыков у 
ребенка, таких как: формирование навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 
предпосылок формирования изобразительной деятельности и т.д., вся информация выдается 
родителям в виде буклетов. 

Повышение уровня родительской компетенции включает в себя объяснение родителям зна-
чения режима дня и создания условий для организации деятельности ребенка в семье, разъяснение 
роли предметно-развивающей среды и взаимодействия с близким взрослым в развитии ребенка 
дошкольного и школьного возраста. На практической части проводится обучение родителей приемам 
коррекционной работы с ребенком: демонстрируются фрагменты коррекционных занятий с ребенком, 
комментируется последовательность их выполнения, родителей учат игровым приемам общения, тем 
самым компенсируется потребность в общении с ребенком и для этого проводятся выставки 
рисунков, экскурсии, праздники и чаепития, где идет совместное участие родителя, ребенка и педа-
гогов. Каждый специалист индивидуально подходит к таким мероприятиям, которые показывают, что 
родители все больше нуждаются в помощи и поддержке. Консультации и рекомендации нужны не 
только родителям детей «группы риска» или проблемным семьям, они необходимы каждой семье на 
определенном этапе ее развития, в силу внyтpенних потребностей растущих требований общества к 
семье как социальному институту [5, с.10]. 

Следовательно, консультирование и поддержка родителей детей с ограниченными возмож-
ностями и детей инвалидов – это, прежде всего накопление знаний и навыков по выполнению роди-
тельских функций и воспитанию детей, которое является одним из основных направлений психолого-
педагогического сопровождения ребенка. Для учителей разрабатываются рекомендации работающих 
с детьми с особыми образовательными потребностями. Для успешной работы детей и учителей в 
школах предоставляются следующие документы: 1. Работа с детьми с особыми потребностями. Годо-
вой план педагога. Список детей, имеющих право на инклюзивное образование; Консультации, 
инструкции для учителей-предметников; Развивающая и коррекционная работа. 2. Развитие познава-
тельных процессов у ребенка. Упражнения, развивающие память, внимание, мыслительные способ-
ности. 3. Уроки по развитию личностно-нравственных качеств ребенка. Уроки по развитию нравствен-
ных качеств. 

Проводится коррекционно-развивающая работа поэтапно, преимущественно в виде групповых 
игр на занятиях с «особыми» детьми. Это сделано для того, чтобы дети с ограниченными возмож-
ностями не были изолированы от одноклассников. Однако во время уроков или упражнений им 
уделяется много внимания, и эта ситуация незаметна для окружающих. 

Суть работы с «особенным» ребенком – снизить нервно-психическое напряжение; регули-
ровка самооценки; развитие психических функций – памяти, мышления, воображения, внимания; 
формирование самостоятельности, ответственности и активной жизненной позиции, коммуникатив-
ных навыков. Психическое и физическое здоровье ребенка зависит от его настроения и состояния. С 
целью социальной адаптации таких детей в сфере образования активно участвует в массовых 
мероприятиях, направленных на формирование толерантности: часы занятий, беседы, встречи, 
конкурсы рисунков, научно-практические конференции, олимпиады, спортивные состязания и т.д.  

Инклюзивные классы направлены на создание крепких и длительных дружеских отношений 
между обычными детьми и детьми с особыми потребностями. Инклюзивный класс – это место, где 
все дети находятся в атмосфере доброты, справедливости и терпения. Психологически важно, чтобы 
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все учителя в школе старались спокойно и адекватно общаться с особенными детьми, насколько это 
возможно, чтобы не делиться своими различиями с другими детьми, не обсуждать их проблемы без 
надобности [3,с. 32]. 

Основные направления педагога инклюзивного образования: 
1. Психодиагностика. 
2. Психологическая помощь в сложных ситуациях (немедицинская психотерапия). 
3. Психологическая реабилитация. 
4. Психологическое консультирование. 
5. Психологическое образование. 
6. Развивающая и психокоррекционная работа. 
Работа с родителями детей-инвалидов строится на принципах доверия и их полноценного 

участия в образовательном процессе. Консультации психолога должныпроводится регулярно. Одна 
из задач в инклюзивном образовании – принимать и уважать окружающих (членов семьи, родителей 
других детей, персонал школы, всю социальную среду) «особых» детей, относиться к ним с добротой 
в жизни, обеспечивать их с равными возможностями и оценить их способности. Учить их создавать 
систему поддержки. Хочу отметить правила этикета, разработанные Мейером (Национальный центр 
доступа США): 

1. Когда вы встречаетесь с ребенком-инвалидом, вы можете подать ему руку и даже подер-
жать его (вправо или влево), чтобы поприветствовать его, если ему трудно двигать рукой или он 
использует протез. 

2. Поговорите с «особенным» ребенком по имени как взрослый. 
3. При общении с ребенком с дефектом речи обязательно внимательно слушайте. Наберитесь 

терпения, дождитесь завершения предложения. Не исправляйте и не отвечайте за это. Если вы не 
поняли собеседника, не стесняйтесь спросить еще раз. 

4. Чтобы привлечь внимание человека с нарушением слуха, похлопайте его рукой по плечу. 
Смотрите ему в глаза и говорите четко, но помните, что не все глухие умеют читать по губам. 

Овладение этими правилами этикета поможет детям с ограниченными возможностями легко и 
эффективно общаться, вести себя правильно и не чувствовать дискомфорт. В заключение следует 
отметить: 

1. Ребенок с отклонениями в развитии имеет одинаковые потребности для всех детей, самая 
важная из которых – потребность в любви и ситуации, которая стимулирует его развитие. 

2. Ребенок с отклонениями в развитии – это, прежде всего, ребенок, и он должен жить 
максимально приближенным к нормальному. 

3. Все дети умеют читать, и каждому должна быть предоставлена возможность учиться, 
независимо от того, насколько трудно [2, с. 27]. 
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ӘОЖ 372.881.1 
 

ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ҮЙРЕНУ 
 

Кармысова У. – физика пәні мұғалімі, №2 жалпы білім беретін мектеп, Маңғыстау облысы, 
Мұнайлы ауданы. 
 

Ағылшын тілін тиімді үйренудің көптеген жолдары бар, олардың бірі ұялы телефонның 
болуы. Шынында да, көп жағдайда адамның курстарда оқуға, фильмдерді көруге немесе шет 
тілінде кітап оқуға көңіл бөлуге уақыты жетпейді. Сондықтан ұялы телефон арқылы қосымша 
бағдарламалар өте көп көмегін тигізеді. Бұл мақалада ағылшын тілін үйренудегі мобильді білім 
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беру қосымшаларының рөлі қарастырылған. Білім беру мобильді қосымшаларының дидактикалық 
сипаттамаларына және олардың мүмкіндіктеріне ерекше назар аударылады. 

Кілт сөздер: мобильді технологиялар, мобильді құрылғылар, қосымша, ағылшын тілі, Ақпа-
раттық технологиялар. 
 

Қоғам дамуының қазіргі кезеңі оған адам қызметінің барлық салаларына енетін, ақпараттық 
ағындар мен қоғамның таралуын қамтамасыз ететін және әлемдік ақпараттық кеңістікті құрайтын 
ақпараттық технологиялардың әсер етуімен сипатталады. Қоғамды ақпараттандырудың ажырамас 
және маңызды бөлігі білім беруді ақпараттандыру болып табылады. Қазіргі уақытта әлемде шамамен 
бір жарым миллиард ұялы телефон бар, бұл дәстүрлі компьютерлерден үш есе көп [4]. 

Техникалық прогресс алға жылжыған сайын мобильді құрылғылар жаңа техникалық 
мүмкіндіктерге ие болып, сымсыз байланыс арналары арқылы деректерді беру жылдамдығы мен 
сенімділігі артады. Ұялы телефондар, смартфондар, планшеттік компьютерлер адамның сандық өмірі-
нің басты бөлігіне айналуда. Қолда бар мәліметтерге сәйкес, соңғы бес жыл ішінде компьютерлер мен 
мобильді ақпараттық технологияларды (MIT) қолдана алатын жасөспірімдер саны шамамен он есеге 
артқан. Қазіргі уақытта барлығында мобильді құрылғылар бар, олар кез-келген ақпаратқа, атап 
айтқанда білім беру түріне қол жетімді құрал болып табылады. Студенттер смартфондар, комму-
никаторлар және планшеттік компьютерлер ұсынатын білім беру мүмкіндіктерін нашар біледі. Көпте-
ген зерттеулерде анықталғандай, жасөспірімдер көбінесе компьютерлік және мобильді ойын бағдар-
ламалары мен қосымшаларын біледі, ойын-сауық үшін ұялы телефондар мен компьютерлік техни-
каны пайдаланады. Сонымен бірге компьютермен жұмыс істеудің танымдық, атап айтқанда тәрбиелік 
мотивтері шамамен жиырмасыншы орында тұр [6]. 

Бұл тақырыпты Е.В. Вульфович, И.Н. Голицына, Н.Л. Половникова сияқты орыс зерттеушілері 
қозғады. Н.В. Самохина және басқалары.Шетелде мобильді ақпараттық технологиялардың көмегімен 
оқытудың маңызы кем емес. Бұл мәселемен К.Бетти сияқты шетелдік зерттеушілер айналысқан. В.М. 
Фрэнк, С.Фрейник, Д.Ричардсон және басқалары. 

«Шетел тілі» пәнін мобильді құрылғыларды қолдану арқылы зерттеу – бұл смартфондар мен 
планшеттік компьютерлердің көптеген қолданушылары арасында танымалдылыққа ие болып отырған 
салыстырмалы түрде жаңа әдіс [1].  

Ағылшын тілін үйрену үдеріс үздіксіз болады деп болжайды, яғни мобильді ақпараттық 
технологиялар көмегімен гаджеттерді қолдана отырып оқыту мобильді ақпараттық технологияларға 
еркін қол жеткізу жиынтығы үшін оқытудың сапасы мен қарқындылығының жоғарылауына ықпал етеді. 
Сонымен, шет тілін оқыту әдістемесі өте көп, атап айтқанда ағылшын тілі, оқу материалының жоғары 
ақпараттық сыйымдылығын қамтамасыз ететін, оқушылардың танымдық іс-әрекетін ынталандыратын, 
сабақтың көрнекілігін, оны жүзеге асырудың интенсивтілігін, даралануын және саралануын қамта-
масыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдарды қолданумен байланысты. 
Ағылшын тілін үйренуге арналған мобильді қосымшалардың қатарына Learn English Elementary, 
Duolingo, Memrise мобильдік қосымшасы, Grammar Up, LangBook, сөздерді есте сақтау бағдарламасы 
және т.б. жатады. 

Learn English Elementary Apps – ағылшын тілін үйренушілерге арналған подкаст сериясы. Оны 
ұялы телефондарға жүктеуге және қолданушыға ыңғайлы кез-келген уақытта жаттығуға болады. Әр 
эпизод шамамен жиырма минутты құрайды және көрермендерге сұрақтар қояды. Түсінуге ыңғайлы 
болу үшін сызғыш сызық беріледі. Duolingo қосымшасының көмегімен ағылшын тілін де, итальян, 
француз, испан, неміс, португал тілдерін де үйренуге болады. Оны ағылшын тілін нөлден үйренуші-
лерге арналған интерактивті жаттығулармен қосымша нұсқаулық ретінде пайдалануға болады. 
Интерактивті сабақтардың келесі кезеңін жүктеу үшін Интернет желісіне қосылу қажет. Білім беру 
курсы «қарапайымнан күрделіге» принципі бойынша кезеңдерге бөлінеді. Duolingo білім беру қосым-
шасында жазбаша және ауызша сөйлеу (сізге үйренген сөз тіркестерін айту ұсынылады), оқу және 
тыңдау сияқты дағдылар оқытылады. 

Memrise білім беру мобильді қосымшасы, оның көмегімен ағылшын тілін де, басқа да көптеген 
тілдерді үйренуге болады, сол сайттың жалғасы болып табылады. Бұл қосымшаның интуитивті 
интерфейсі бар, бұл өз кезегінде пайдаланушыға шет тілін үйренуге бірден кірісуге мүмкіндік береді. 
Суреттер арқылы жаңа сөздерді жаттау, қайталау мен шоғырландырудың практикалық интерактивті 
тапсырмалары лексиканы тиімді игеруге ықпал етеді. 

Grammar Up қосымшасы шет тіліндегі сөйлемдерді құрастыруда, мақалаларды қолдануда 
және басқа да грамматикалық қиындықтарда мезгіл-мезгіл қиындықтарға тап болған студенттерге 
арналған. Білім беру бағдарламасында қолдану ережелері мен мысалдары бар. Білім алушыға 
сөздердің лексикалық қорын бекіту және толтыру арқылы тест тапсыруға мүмкіндік беріледі. Сондай-
ақ, бұл қосымшада идиомалар мен фразалық етістіктерді қолдана отырып, ауызекі ағылшын тілін 
қолдануға мүмкіндік беретін Phrasal Verbs Lite нұсқасы бар. 

Lang Book білім беру қосымшасын дәстүрлі аударма үшін де, оқу үшін де қолдануға болады. 
Бұл білім беру қосымшасы пайдаланушыларға тезаурус, түсіндірме, энциклопедиялық, географиялық, 
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инженерлік және басқа да сөздіктерді ұсынады. Мысалы, бағдарламада аудармашы бар сөздік, шет 
тілін үйренуге және қиын сөздерді есте сақтауға арналған арнайы құралдар бар. Lang Book қосым-
шасын жасаушылар сөздіктерді жүктеуді және пайдаланушының өтініші бойынша сөздерді дыбыс-
тауды ұйымдастырды. Сонымен қатар, қосымша оқу тапсырмалары бар, оқу тақырыптары бойынша 
сауатты құрылымдалған және бөлінген интерактивті карточкалардың көмегімен шет тілін үйренуге 
көмектеседі. Бағдарламаның негізгі мақсаты-сөздік функцияларын орындау. Әдепкі бойынша, 
қосымшада миллионға жуық сөзден тұратын ағылшын-орыс және орыс-ағылшын сөздіктері ғана бар. 
Бағдарламаға енгізілген аудармашы сөйлемдерді ғана емес, бүкіл мәтіндерді де аударуға мүмкіндік 
береді. Аударманың ең дәл болуы үшін пайдаланушыға мәтіннің тақырыбын қолмен көрсету ұсы-
нылады. Бағдарламаның ерекшелігі-ол офлайн режимінде жұмыс істей алады. 

Сөздерді жаттауға арналған бағдарлама LinguaLeo жаттығудың төрт түрін ұсынады: сөз-
аударма, аударма-сөз, сөз құрастырушы, тыңдау. Қосымша шет тіліндегі сөздерді оқуға, оқу мәтін-
дерін тыңдауға, сөзжұмбақтарды шешуге мүмкіндік беретін сайтпен біріктірілген. Сайтта зерттелетін 
барлық сөздер мобильді нұсқада қол жетімді болады. 

Осылайша, мобильді құрылғыларды қолдана отырып, ағылшын тілін оқытуды ұйымдастыру-
дың ұсынылған тәсілі техникалық құрылғыларды қолдана отырып, бұрын қалыптасқан шет тілін оқыту 
дәстүрлерін жалғастырып қана қоймай, оларды мобильді платформалардың түбегейлі жаңа мүмкін-
діктерін пайдалану арқылы кеңейтеді. Ол шет тілін үйрену ортасын оны компьютерлік қосымшадан 
және тіпті компьютерлік желіден тыс кеңейтеді. Ұсынылған білім беру Мобильді технологияларын 
қолдану тәжірибесі олардың қазіргі заманғы нақты жүзеге асырылатын білім беру практикасындағы 
орындылығы мен тиімділігін көрсетті. Бұл ретте шет тілін, атап айтқанда, мобильді ақпараттық техно-
логияларды пайдалана отырып, ағылшын тілін оқыту дербес және ойын қызметі түрінде іске 
асырылады, бұл өз кезегінде ағылшын тілін табысты меңгеруге ықпал етеді. 
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УЧЕБНИК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

Кравченко Т. Н. – магистр биологии, заведующая кафедрой естественно-гуманитарных 
дисциплин, Костанайский педагогический колледж, Костанайская область. 
 

В статье описывается структура учебника биологии по обновленному содержанию образо-
вания, как важного компонента современного образовательного процесса. Автором приводятся 
примеры заданий, направленных на развитие функциональной грамотности обучающихся и креа-
тивного мышления.  

Ключевые слова: учебник, обновленное содержание образование, Ыбырай Алтынсарин, 
функциональная грамотность, учебная литература, новое поколение. 
 

В любом производственном процессе среди всех используемых орудий труда выделяется 
одно, которое считается основным, главным. Таким главным орудием труда учителя признается 
учебник. Проблема учебников и учебных пособий для русско-казахских школ являлась одной из 
важнейших проблем педагогической мысли в Казахстане во второй половине XIX в. Недостаток, а в 
некоторых школах и отсутствие надлежащих учебников и учебных пособий затрудняли процесс 
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обучения казахских детей русской грамоте. «Ыбрай Алтынсарин заложил основы казахского светского 
образования, он – автор первых учебников на казахском языке», – так отметил Н.А. Назарбаев в 
Стратегии «Казахстан 2050» [1].  

Идеи Ы.Алтынсарина сегодня хорошо известны. Некоторые из них особенно актуальны в 
наши дни, когда система образования развивается в условиях новых реалий суверенного Казахстана. 
Еще почти полтора столетия назад Алтынсарин Ы. в системе школьного образования главное место 
отводил созданию учебников. Нехватка учебников – именно с понимания этой проблемы началась 
научная деятельность Ы.Алтынсарина. Великолепное образование и знания педагога помогли ему 
самостоятельно готовить учебники. 

Сегодня теоретические и методологические основы современных учебников основываются на 
трудах Ы.Алтынсарина. Мы, нынешние педагоги, имеем возможность работать с современными 
учебниками – учебниками нового поколения. Учебники нового поколения – это учебники для 
компетентностно-ориентированного обучения. Они направлены, прежде всего, на обучающегося: 
учитывают, с одной стороны, его возрастные возможности, с другой – требования современности. 
Современные учебники это настоящие помощники обучающихся в овладении новыми знаниями и 
навыками, в которых воплощаются идеи модернизации образования. Такие учебники способствуют 
развитию ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и 
способы деятельности на занятиях и в реальной жизни.  

В 21 веке обновление содержания учебной литературы предполагает: 
 расширение и изменение традиционных функций учебника от источника информации к 

роли организатора самостоятельной учебно-познавательной деятельности обучающегося; 
 модернизацию методического аппарата учебника; 
 расширение деятельностного компонента содержания учебника с целью развития; 
 функциональной грамотности обучающихся; 
 усиление мотивирующей функции учебника. 
Я преподаватель биологии, и учебники по биологии не просто претерпели отдельные поправ-

ки в тексты, а претерпели целостное изменение структуры и содержание учебника и полностью 
соответствуют требованиям по обновлению учебной литературы. Сегодня учебник в моей образова-
тельной деятельности занимает одно из первых мест среди источников информации на занятиях и 
является важным звеном образовательного процесса.  

Сравнивая содержание традиционных учебников и учебников обновленного содержания 
образования, можно сделать вывод, что в традиционных учебниках делается акцент на освоение 
теоретических положений, чрезмерно большой объем текстового учебного материала, информации 
энциклопедического характера; преобладание заданий репродуктивного характера: прочитайте, 
спишите, ответьте на вопросы к тексту, найдите в тексте; недостаточность развивающих творческих, 
многоуровневых заданий и задач; монологичность – слабый методический аппарат; слабая функция 
навигации процесса самостоятельной учебно-познавательной деятельности. В учебниках обновлен- 
ного содержания образования идет создание среды приближенной к естественным жизненным 
ситуациям; фокус на ценности и развитие навыков исследования, критического мышления, умения 
решать проблемы; наличие заданий продуктивного характера – объясните, почему….? Объясните, 
как….? Почему важно..? согласны ли вы с утверждением…? Что случится если….? В чем сильные и 
слабые стороны?. 

Более подробно остановимся на учебнике для 10 класса общественно-гуманитарного направ-
ления общеобразовательной школы «Биология» Н.Г. Асанов , А.Р. Соловьева, Б.Т. Ибраимова, 
Алматы: Атамура, 2019. -288 с. Учебник представляет курс общей биологии по обновленному 
содержанию. Данный учебник включает в себя те же темы (модули), что и предыдущие курсы 
биологии. Это объясняется требованиями обновленной программы образования, построенной по 
концентрическому принципу. Таким образом, все темы в том или ином виде знакомы учащимся и 
требуют опоры на полученные ранее базовые предметные знания.  

Чтобы сохранить связь между новым и уже изученным материалом, существует рубрика 
«Вспомните. Найдите информацию». Эти вопросы помещены в начале параграфа. Их нужно про-
сматривать при подготовке к следующему уроку. Основной материал параграфов включает в себя 
все обязательные для усвоения понятия и термины. В конце параграфов приводится их необходимый 
минимум. В конце параграфов традиционно есть вопросы для самоконтроля, но вопросы здесь 
распределены по уровням. Вопросы уровней «Знание и понимание», «Применение» являются обяза-
тельными, но неисчерпывающими. Материал, требующий более глубокого усвоения, включает в себя 
также знание терминов. Уровень «анализ и синтез» не только сложнее, сколько носит мировоззрен-
ческий или творческий характер, требующий переосмысления полученных знаний и их анализа. Часть 
вопросов уровня «Оценка» также носит творческий характер, а другая – развивает коммуникативные 
компетенции, позволяя не только высказывать свое мнение по спорным вопросам и аргументирован-
но его доказывать, но и знакомиться с возможным альтернативным мнением одногруппников. Пись-
менные задания рассчитаны на составление графических органайзеров (схем, таблиц, кластеров, 
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ментальных карт и др), они способствуют не только систематизации полученных знаний, установле-
нию связи, но и развитию креативного мышления.  

В конце параграфов приводятся краткие выводы, направленные на улучшение запоминания и 
облегчения повторения материала. Лабораторные работы формируют практические навыки. Таким 
образом, можно сделать вывод, что учебники нового поколения содержат весь инструментарий раз-
вития функциональной грамотности и креативного мышления: аутентичные задания и тексты (задача, 
которая вовлекает студентов в события в реальном мире, вне группы); контекстно-ориентированные 
задания (контексты – жизненные ситуации, например: здоровье, семья, окружающая среда, экология, 
учеба в колледже, друзья и т.д.); продуктивные задания (в качестве ответа студент выдает свой 
продукт). Например, тема «Содержание белков в биологических объектах» – Порассуждайте. Сможет 
ли человек выжить на рационе, содержащем только жиры и углеводы. Тема «Сходство и различия в 
строении молекул ДНК и РНК» – Смоделируйте ситуацию: в клетке исчезли все молекулы ДНК. 
Какими будут последствия?, Организуйте дискуссию и оцените, какова вероятность того, что в усло-
виях иной планеты носителем наследственной информации являлась бы РНК. Тема «Виды 
метаболизма» – изобразите в виде схемы анаболизм и катаболизм в твоем организме. Тема «Гамето-
генез у животных и человека» – назовите причины, которые будут способствовать полноценному 
формированию гамет человека. Тема «Факторы, способствующие возникновению предраковых 
состояний» – смоделируйте ситуацию. Один человек занимается спортом, следит за своим питанием, 
не употребляет продуктов, содержащих канцерогены, не страдает вредными привычками. Другой не 
изнуряет себя утренними зарядками, налегает на жирную пищу, любит загорать. Можно ли прирав-
нять шансы этих двух субъектов в развитии онкозаболеваний?  

Таким образом, учебник должен являться не просто источником учебной информации, а такой 
учебной книгой, в которой содержание предмета оптимально структурирует последовательность 
деятельности обучающегося в виде познания, усвоения и воспроизведения им определенных знаний, 
умений и навыков. В структуре современного учебника отражаются все компоненты процесса 
обучения, интегрируются компоненты образовательного процесса на всех его этапах. Современный 
учебник определенно должен быть и кладезем знаний – но только отобранных знаний, основных, 
главных – и навигатором, который открывает путь к дополнительным знаниям. 
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В статье актуализирована проблема повышения качества подготовки сестринского 
персонала в современных условиях, сделан вывод о необходимости ее решения путем модерниза-
ции непрерывного медицинского образования, требованиям которого отвечает реализация 
высшего медицинского образования медицинских сестер посредством дистанционного обучения 
(ДО). 
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Актуальность непрерывного медицинского образования в современных стремительно ме-
няющихся условиях вследствие интенсивного развития научного знания, условиях труда, когда растут 
требования к специалистам, когда профессионализм должен постоянно наращиваться, квалификация 
медицинского работника должна поддерживаться на уровне требований государства и общества. В 
Республике Казахстан планка качества медицинского обслуживания должна соответствовать уровню 
развития нашей стран, которая стремиться войти в тридцатку самых развитых стран мира. В таких 
условиях объективно требования к квалификационным характеристикам специалистовмедицинской 

https://www.nur.kz/fakty-i-layfhaki/1631262-ibraj-altynsarin-biografia-literatora/
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сферы постоянно растут, а значит качество профессионала должно непрерывно повышаться, что для 
дальнейшего развития нашей страны не вызывает сомнений. В условиях современного глобализи-
рующегося мира, когда стираются границы между государствами, ответом на вызовы современности 
являются формирование у медицинских работниковтакой компетентности, которая делала бы специа-
листов мобильными, поддерживала уровень конкурентоспособности, способствовала развитию как 
личностной компетентности, так и профессиональных навыков, что позволяет приобщиться к 
достижениям мировой науки.  

Для медицинской сестры (среднего медицинского персонала) в условиях современности 
актуальным становится получение высшего сестринского образования, развитие навыков и компетен-
ций медицинской сестры нового формата.Что делает вопрос дальнейшего развития непрерывного 
медицинского образования особенно актуальным.  

Современная система подготовки медицинских сестер в колледжах, получивших право под-
готовки медицинских сестер с высшим образованием (бакалавриат) реализует модель подготовки 
профессионалов высокого уровня на основе компетентностного подхода, предъявляя в свою очередь 
требования к развитию профессиональной компетентности медицинских сестер, и ориентирована на 
результат, обеспечивающий личное саморазвитие и самостоятельность в приобретении знаний и 
коммуникативных навыков у обучающихся, управление собственной образовательной деятель-
ностью.  

Для новой компетентностной модели медицинской сестры характерна комплексная и интегри-
рованная формулировка целей, содержания и результатов, подготовки, учитывающая изменения в 
профессиональной деятельности и не ограничивающаяся узкопрофессиональной областью их 
применения. Эта модель включает в себя не только профессиональную квалификацию, что опреде-
ляется системой навыков и знаний, но и универсальные способности и умения, сформированные 
системно, а также базовые личностные качества, определяющиеся в международной современной 
практике, как ключевые компетенции.  

Вопросами разработки компетентностного подхода в образовании занимается группа ученых 
во главе с профессором А.В. Хуторским. Среди казахстанских ученых компетентностный подход стоит 
в центре внимания исследователей А.Е. Абылкасымовой, К.Ж. Аганиной, М.Ж. Жадриной,  
Б.К. Игенбаевой. 

Хуторский А.В. выделяет два синонимичных понятия «компетенция» и «компетентность»: 
«Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и процессов и необхо-
димых, чтобы качественно продуктивно действовать по отношению к ним» [1, с.7]. «Компетентность – 
владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности» [Там же].  

Другие исследователи выделяют в определении компетентности результат, которого доби-
лась личность, то есть личностную направленность. Слагаемые компетентности: практика, опыт, 
мотивация и ценности личности, а также знания. Эти составляющие и позволяют человеку быть 
компетентным, т. е. выполнять на высоком уровне свои обязанности или свою сферу компетенции [2, 
С. 10]. Мы согласны с данной точкой зрения.  

Профессиональная компетентность, как определяют ее А.П.Тряпицына и другие ученые – это 
интегральная характеристика, определяющая способность специалиста решать профессиональные 
проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессио-
нальной деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей 
и наклонностей [3, с. 59]. 

Концепция непрерывного медицинского образования, таким образом, отвечает требованиям 
повышения квалификации медицинских сестер нового формата, его оптимизации и интенсификации, 
модернизации, а значит, для ее реализации требуется использование инновационных образователь-
ных технологий, позволяющих обеспечить непрерывный процесс обучения. Такой системой обучения 
является дистанционное обучение (ДО). 

В Костанайском высшем медицинском колледже ДО реализуется с2020 года, перед этим была 
проведена большая подготовительная работа по исследованию передового опыта обучения меди-
цинских сестер на уровень бакалавриата, разработки системы ДО и ее внедрению. На базе колледжа 
для обеспечения ДО был создан учебный контент в различных электронных форматах, в том числе 
интерактивном, преподавателями разработаны интерактивные лекции и клинические задачи, органи-
зована обратная связь со студентами. В рамках разрабатываемых модулей построения ДО педаго-
гами реализован принцип построения индивидуальной учебной траектории студента, и его поддержка 
средствами УМК. 

Педагогами нашего колледжа разработаны УМК и программы реализации ДО, накоплен 
большой практический опыт, что позволило осуществить плановый переход на ДО в условиях пан-
демии в 2020-2021 учебном году. Сегодня модно сделать вывод об эффективности ДО в подготовке 
медицинских сестер нового формата. Для эффективного внедрения ДО важнейшими факторами 



268  

являются высокий уровень используемых всеми участниками педагогического процесса информа-
ционных технологий, развитая инфраструктура, обеспечивающая производство информационных 
ресурсов и возможность доступа всех участников педагогического процесса к информации. Помимо 
профессиональных компетенций медицинского профиля, обучающиеся в процессе ДО, организован-
ного Костанайским высшим медицинским колледжем решается задача обеспечения выпускников 
высоким уровнем подготовленности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, что является ключевой компетенцией бакалавра, и становится залогом приобретения 
профессионально важных качеств при осуществлении непрерывного образования. В рамках ДО ре-
шается задача совершенствования обучения на основе использования информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ). Поскольку ИКТ – современный инструмент для работы с текстовой, 
цифровой и графической информацией, что составляет основу ОС, обеспечивают интерактивное 
взаимодействие участников образовательного процесса в условиях открытого и дистанционного 
образования, важной задачей педагогов колледжа стала разработка инструментов сопровождения 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов путем разработки УМК на основе 
технологий ДО. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что для Казахстана переход на дистанционное обуче-
ние и сокращение заочной формы обучения является стратегическим направлением высшего 
медицинского сестринского образования. 

Как показал опрос студентов колледжа, эффективность в реализации ДО они видят в доступ-
ности информационных средств сети Интернет и необходимости методической помощи преподава-
теля, сопровождения самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов разработан-
ными учебно-методическими материалами. 

Основная функция учебного познания – приобретение студентом профессионально важных 
качеств. Готовность к предстоящей профессиональной деятельности является продуктом учебного 
познания [3, с. 40].  

Профессиональное саморазвитие является неотъемлемым компонентом формирования 
профессиональной компетенции, которое мы рассматриваем как результат осознанного взаимодейст-
вия специалиста с конкретной средой. В ходе профессионального саморазвития формируется по-
требность выработать у себя личностные качества, способствующие обеспечению успеха в профес-
сиональной деятельности, повышению социального статуса и конкурентоспособности на рынке труда. 

Основой непрерывного самообразования является процесс самообучения, который способст-
вует овладению способами обучения, а также формированию самостоятельности в деятельности, что 
является профессионально значимым качеством личности. 

Мы считаем, что самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов, направ-
ленной на развитие информационно-компьютерной компетенции, способствует специально организо-
ванная информационно-образовательная среда, на основе технологий дистанционного обучения. 

В практике реализации ДО в Костанайском высшем медицинском колледже были выявлены 
такие особенности данной технологии, как активизацией самостоятельности, творческих усилий и 
возможностей обучающихся, повышение инновационности организации процесса обучения. 

Сопровождение самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов разрабо-
танными учебно-методическими материалами на основе технологий ДО в учебном процессе обеспе-
чивает индивидуальный темп усвоения знаний; возможность построения индивидуальной траектории 
обучения; формирование профессиональных компетентностей через использование обзорного обу-
чения; эффективную организацию познавательной деятельности на основе личностно-ориентиро-
ванного подхода. [4, c. 126]. 

Для сопровождения самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов с по-
мощью технологий ДО в колледже используются средства сетевых электронных образовательных 
ресурсов, которые требуют от студентов компетентной ориентировки в поиске необходимых действий 
для их решения (интерактивные справочники, компьютерные модели, конструкторы, тестирующие 
системы, сетевые практикумы). Использования технологий ДО студентами, кроме того, является 
одним из направлений многостороннего процесса создания единого образовательного пространства. 

В заключении необходимо сказать, что особой ценностью технологий дистанционного 
обучения, как показала практика ее реализации, проявляется в направленности на формирование 
базовых умений профессионального мышления студента. Специальным исследованием у студентов 
колледжа, обучавшихся в условиях ДО были выявлены следующие познавательные и практические 
умения рефлектировать над проблемойстуденты отмечали развитие такой способности как в 
процессе учебной, так и в практической профессиональной деятельности; умение ставить цель учеб-
но-познавательной и профессиональной деятельности; выбрать источники информации, для дости-
жения поставленных учебно-познавательных и практических целей; проектировать путь достижения 
поставленных целей; выбирать и использовать адекватные целям учебно-познавательной и практи-
ческой деятельности средства для решения познавательных и профессиональных задач; пред-
ставлять результаты деятельности в форме, соответствующей реальной ситуации, сопоставлять 
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полученные результаты с моделируемыми, оценивать собственную деятельность, применять само-
контроль. Полученные результаты соответствуют требованиям к уровню компетентности медицин-
ских сестер уровня бакалавриата, и позволяют эффективно реализовать сестринский процесс в прак-
тической деятельности, получают реальную профессиональную подготовку, проявляют способность и 
готовность самостоятельно ориентироваться в ситуации и квалифицированно решить стоящие перед 
ним задачи. 

Таким образом, проблема непрерывного медицинского образования успешно решается в 
условиях ДО, которое позволяет эффективно решать задачи модернизации казахстанского медицин-
ского образования, создавать комфортную образовательную среду для непрерывного совершенство-
вания профессионализма медицинских сестер. 
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«АУЫЛДЫҚ МЕКТЕПТЕРДЕ ЦИФРЛЫ ПЕДАГОГТІҢ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ МОДЕЛІ» 
 

Мукушева А. Н. – Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Ауыл мектептерін 
және шағын жинақты мектептерді дамыту зертханасының меңгерушісі, филология 
ғылымдарының кандидаты. 
 

Мақалада ауыл мектептерінің қазіргі жағдайы, шағын жинақты мектептердегі педагог 
кадрлардың жетіспеушілік мәселесі және оны шешудің жолдары ұсынылады. Сонымен қатар Қазақ-
стан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 
Мемлекеттік бағдарламасында ұсынылған сапалы мамандармен қамтамасыз етуде, білім сапасын 
арттыруға бағытталған «Мобильді мұғалім», интернаттық жүйенің баламасы ретінде ұйым-
дастырылған «Уақытша отбасы» (Қамқор отбасы) жобасы және қала мен ауыл мектептері 
арасындағы білімді теңестіру мақсатында ұсынылған «Мықты мектептердің қамқорлығы» жоба-
лары қарастырылады. Сондай-ақ Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Халық бірлігі 
және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің берік негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауының 
«Сапалы білім беру» тарауында көрсетілген «Цифрлы ұстаз» білім беру жобасы негізінде ауылдық 
мектептерде цифрлы педагогтің жұмысын ұйымдастыруға бағытталған «Цифрлы мұғалім» білім 
беру жобасы ұсынылады.  

Түйін сөздер: білім беруші, білім алушы, «Цифрлы мұғалім», «Мобильді мұғалім», «Уақытша 
отбасы», сапалы білім, мықты мектептердің қамқорлығы. 
 

Қазақстан Республикасының білім беру саясаты қала және ауыл мектептері арасындағы білім 
сапасындағы алшақтықты азайтуға бағытталған. Сондықтан қазіргі күннің басты талаптарының бірі – 
ауылдық жердегі білім алушылар мен қала мектептерінде білім алып жүрген оқушылардың біліміндегі 
алшақтықты қысқарту. 2021-2022 жылғы Ұлттық білім беру деректер қорынан алынған мәліметтерге 
сүйенсек, Республика бойынша жалпы білім беретін ауылдық мектептер саны – 5261-ді құрайды. Бұл 
дегеніміз, республика бойынша 70 %-дан аса мектеп ауылдық жерде орналасқанын көрсетеді. Беріл-
ген ауыл мектептерінің 2754-і шағын жинақты мектептер (ШЖМ).  

Шағын жинақты мектептердің ерекшелігіне тоқталар болсақ, Жалпы білім беру ұйымдарының 
(бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру) түрлері бойынша қызметінің үлгілік қағидаларын 
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бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 17 қыркүйектегі № 
375 бұйрығының 3-қосымшасындағы «Оқытуды ұйымдастыру жағдайы бойынша білім беру ұйымдары 
қызметінің үлгілік қағидаларында»: «Шағын жинақты мектеп – білім алушылар контингенті шағын, 
сынып-жинақтары біріктірілген және оқу сабақтарын ұйымдастырудың өзіндік нысаны бар жалпы білім 
беретін мектеп», – деген түсінік берілсе, ал «Магниттік мектеп – аудандық (қалалық) білім бөлімдерінің 
бұйрығымен тірек мектебіне (ресурстық орталыққа) бекітілген шағын жинақты мектеп», – деп 
көрсетілген [1]. 

Тұрғындарының саны аз әрбір елдімекенде: бастауыш ШЖМ білім алушылардың саны 5-тен 
40 адамға дейін; негізгі ШЖМ білім алушылардың саны 41-ден 80 адамға дейін; орта ШЖМ білім 
алушылардың саны 81-ден 180 адамға дейін болған жағдайда жұмыс істейді. 

Шағын жинақты мектепте жас ерекшеліктері бойынша оқыту әдістемесін қолдану кезінде қосып 
оқытуға жол беріледі. 

Бүгінде ауылдық мектептерде 1 506 250 (42%), ал шағын жинақты мектептерде 193 173 оқушы 
білім алады [2]. 

Шағын жинақты мектептердің ең көп шоғырланған аймақтарына: Солтүстік Қазақстан (362), 
Ақмола (360), Шығыс Қазақстан (337), Қостанай (316), Қарағанды (200) облыстары жатады.  

Ауылдық жерлерде білім берудің өзіндік ерекшелігі бар. Қала оқушылары үшін білім алуға 
жеткілікті жағдай қарастырылса, өкінішке орай, ауылдық жердің білім алушылары үшін бұл жағдайдың 
көпшілігі қолжетімсіз. Әсіресе педагог кадрлардың жеткіліксіздігі мен білім алу үшін интернеттің 
жоқтығы немесе желісінің төмендігі білім алуға өзіндік кері әсерін тигізері сөзсіз. 

Оқу сабақтарын ұйымдастырудың нақты нысаны бар шағын жинақталған мектептер Ресей, 
Украина, Польша, Финляндия, АҚШ, Канада, Австралия және т.б. сияқты аумағы үлкен және тұрғын-
дары біркелкі орналаспаған елдерде кеңінен таралған.  

Ауыл мектептері оқушыларының сапалы білім беру қызметтеріне тең қолжетімділікті 
қамтамасыз етуге бағытталған «Тірек мектеп – ресурстық орталық», «Мобильді мұғалім» жобаларын 
іске асырудың отандық практикасы Финляндия, Ресей, Канада, Австралия және Оңтүстік Корея 
тәжірибесін зерделегеннен кейін әзірленді [3]. 

Оңтүстік Кореяда Үкімет шағын мектептерге көбірек ресурстар бөлінеді. Мемлекет сапалы 
білімге қол жеткізу және позитивті әлеуметтендіру мәселелерінде ауыл мектептерінің балаларына 
қолдан келгенше көмек көрсетеді, бұл әлемдегі Оңтүстік Кореяның білім беру жүйесінің бәсекеге 
қабілеттілігінің негізіне айналды.  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасында ауыл мектебінде кадр мәселесін шешуге байланысты 
«Мобильді мұғалім» жобасы ұсынылған.  

Оңтүстік Кореяның ауылдық мектептерінде сапалы білім алуға қол жеткізудің тиімді нысан-
дарының бірі «кезбе» (мобильді) педагог моделі. Бүгінде интернет желісі мен мүмкіндіктерін пайдала-
нып «кезбе» (мобильді) педагог қызмет атқарады. 

Шағын жинақты мектептерді сапалы оқыту мен әлеуметтендіруге қол жеткізудің ең тиімді 
моделі «Мобильді мұғалім» жобасы, оны іске асыру қалалық және ауылдық мектептер арасындағы 
білім беру сапасындағы алшақтықты айтарлықтай қысқартуға мүмкіндік береді.  

«Мобильді мұғалім» жобасы негізгі мәселелерді шешуге, білім беру жүйесін дамытуға, оның 
бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және ЭЫДҰ елдерінің үздік тәжірибелеріне жақындатуға бағытталған. 

Қазақстанның шағын жинақты мектептерінде «Мобильді мұғалім» жобасын енгізу – бұл сапалы 
білім беруді іске асырудың жаңа кезеңі үшін педагогтің кәсіби өсуін арттыруда ынталандыру болып 
саналады. Жоба Ресейдің, әсіресе Финляндияның тәжірибесін ескере отырып, еліміздің жағдайлары-
на бейімделген. Жобада қалалық және ауылдық балаларды оқыту сапасындағы сәйкессіздіктерді 
теңестіруге мүмкіндік қарастырылған. «Мобильді мұғалім» пилоттық жобасын енгізу бойынша шешім 
өңірлердегі шағын жинақты мектептердің проблемаларын егжей-тегжейлі зерделегеннен кейін 
қабылданды.  

«Мобильді мұғалім» жобасы сапалы мамандармен қамтамасыз етуге, білім сапасын арттыруға 
және қолдауға бағытталған. Жобаның мақсаты – білім сапасын арттыруға қолдау көрсету және шағын 
жинақты мектептерде кадр мәселесін шешу. Жобаға қатысушы мобильді мұғалімнің білімі жоғары, 
еңбек өтілі 3 жылдан артық және білім алушыларының нәтижелі оқу жетістіктері болуы тиіс. Мобильді 
мұғалім өзінің қозғалыс бағытын құрып, білім алушылардың білім сапасын қамтамасыз етеді және 
сабақтан тыс қызметті ұйымдастырады. 

Бұл жағдайда тірек мектеп: «Мобильді мұғалім» қызметін бақылауды жүзеге асырады. Тірек 
мектеп магнит мектептеріне икемді кесте құрады. Ал мобильді мұғалім қатынап сабақ өткізетін шағын 
жинақты мектеп пәндер бойынша бос жұмыс орнының сағаттарын анықтайды, мобильді мұғалімге 
икемді кестені құрады және оқу сапасын бақылауды жүзеге асырады. 
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Жобаның артықшылық жақтары: МЖМБС талаптары орындалады, сапалы білімге қол жет-
кізіледі, білікті кадрларға қажеттілік мәселесі шешіледі, білім беру сапасындағы алшақтық азаяды 
және мұғалімдер озық педагогикалық тәжірибемен алмасады және таратылады. 

Жоба бойынша туындайтын мәселелер: жобаның нормативтік-құқықтық сүйемелдеуінің болмауы 
және ШЖМ мобильді мұғалімнің жалақысын көтеруге қосымша қаржыландыру қарстырылмағаны. 

Шетелдік тәжірибеге сүйенсек, шалғайдағы ауылдық елдімекендердегі балаларға толық 
жинақталған мектептерде оқуға және бұл ретте интернатта емес, отбасында тұруға мүмкіндік беретін 
«Уақытша отбасы» пилоттық жобасы АҚШ, Австралия және Канаданың білім беру практикасында іске 
асырылған. 

Қазақстандағы «Уақытша (қамқор) отбасы» жобасы Солтүстік Қазақстан облысында пилоттық 
жоба ретінде жұмысын жүргізіп жатыр. Жалпы «Уақытша отбасы» деген ұғым дұрыс қолданылмаған 
ұғым. Отбасын «уақытша» деп қарауға болмайды. Сондықтан жобаны «Қамқор отбасы» деп атауын 
өзгерткен дұрыс.  

«Қамқор отбасы» жобасының мақсаты – балаларға қажетті отбасы жайлылығын жасау, 
отбасылық тәрбие құндылықтарын сақтау және МЖМБС-ны орындау, сапалы білімге қол жеткізу. 

Қамқоршы отбасы: баланының тәрбиесі мен тұрмыс жағдайын қамтамасыз етуге; күн режимін, 
оқуға қажетті жағдайларды ұйымдастыруға; баланың өмірі мен денсаулығы үшін жауапты болуға; 
баланың өз отбасына уақтылы баруын қамтамасыз ету мен бала өміріне немесе денсаулығына қатер 
төнген жағдайда оны емханаға, ішкі істер органдарына орналастыруға және хабар беруге міндетті.  

Жоба негізінде ата-ананың немесе заңды өкілдерінің міндеттері мен жауапкершілігі қатаң 
регламенттелуі тиіс. 

Баланы қамқоршы отбасына орналастыру туралы үш жақты келісімшартпен ресімделеді. Оны: 
ҚР азаматтарының қамқоршы отбасы, оқушының ата-анасы, білім беру ұйымы толтырады және 
қамқоршы отбасының қабылдау мүмкіндігі туралы шешім шығарылады. 

Қамқоршы отбасын анықтау құжаттарына: денсаулық жағдайы туралы анықтамалар; 
диспансерлерлік есеп туралы анықтамалар; соттылығының жоқтығы туралы анықтама; отбасының 
жиынтық табысы туралы анықтама; отбасы мүшелерінің жазбаша келісімі; үй тапсырмасын орындау 
үшін жағдайдың болуы және тексеру қорытындысы бойынша шешім жатады. 

2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында көрсетілген соңғы жоба – 
«Мықты мектептердің қамқорлығы» жобасы. 

Жобаның мақсаты – білім беру сапасының алшақтығын қысқарту және ауыл мектептерінің 
нәтижелілігін арттыру.  

Жоба негізінде білім алушылардың міндеттеріне: сапалы білімге қол жеткізу және оқу 
мотивациясын арттыру жатса, педагогтердің міндеттеріне: кәсіби құзыреттілігін арттыру және қала 
және ауыл педагогтері, білім алушылары ынтымақтастықты дамыту жатады.  

Жобаны іске асырудағы қамқорлықты ұйымдастыру жөніндегі шаралар жүйесіне: қала 
мектептерінің қамқорлығын ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар; психологиялық-
педагогикалық сүйемелдеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар; ата-аналар жұртшылығымен жұмыс 
жөніндегі әдістемелік ұсынымдармен қолдау көрсетіледі.  

Бағдарламада берілген жобалар өз деңгейінде жұмыстарын жүргізуде, дегенмен бұл мәселе 
білімдегі алшақтық мәселесін шешуде қауқарсыздық танытуда. 

Халықаралық зерттеулерге сүйенсне, қалалық және ауылдық білім алушылардың көрсеткіш-
тері арасында айтарлықтай айырмашылық сақталып отырдығын байқауға болады. Қазақстанның 2018 
жылғы өткен PISA-ға қатысу нәтижелерін талдауында көрсетілгендей, қалалық білім алушылар 
өздерінің ауылдық қатарластарынан оқу сауаттылығы бойынша 37 балға, математикалық сауаттылық 
бойынша 22 балға, жаратылыстану сауаттылығы бойынша 31 балға алда келеді. Алайда, жекелеген 
аймақтарда ауыл мектептері қалалық мектептерге қарағанда жоғары нәтиже көрсеткен тұстары да 
айқындалған. 

Бұл тренд TIMSS, PIRLS және ICILS сияқты басқа да халықаралық зерттеулердің нәтиже-
лерінде байқалады. Математикалық сауаттылық бойынша ең жоғары және ең төмен көрсеткіштермен 
өңірлер арасындағы алшақтық 68 балға, жаратылыстану сауаттылығы бойынша 70 балға және оқу 
сауаттылығы бойынша 84 балға жеткен [3]. 

Оқу жетістіктерін соңғы Ұлттық сырттай бағалау нәтижелері қалалық және ауылдық мектеп 
оқушылары арасындағы білім беру сапасындағы алшақтықты көрсетті. Оқушылардың әлеуметтік-
экономикалық жағдайы оның академиялық жетістіктерін анықтайды. Әлеуметтік-экономикалық 
мәртебесі төмен оқушылар әлеуметтік-экономикалық мәртебесі жоғары балалардан оқу бойынша 40 
балға артта қалып отыр. Зерттеу негізінде гендерлік алшақтық байқалған. Яғни, қыздар оқу сауатты-
лығының қалыптасуында ұлдардан 27 балл алда болған.  

Халықаралық зерттеу нәтижелері мектептегі білімнің күшті және әлсіз жақтарын, еліміздегі 
мектептерінің білім беру практикасындағы қауіп-қатерлерді көрсетеді [4].  

Зерттеу нәтижелері барысында өңірлер, аумақтар (қала-ауыл), оқыту тілі және отбасының 
әлеуметтік-экономикалық мәртебесі бойынша үлгерімнің айтарлықтай алшақтығын анықталған. 
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Қала мен ауыл білім алушыларының арасындағы 
білімдегі алшақтықты қысқарту бағытында көптеген мұға-
лімдер еңбек етіп жатқаны белгілі. Бүгінде ауылдық 
жерлерде республика бойынша 80-ге жуық елдімекенде 
интернет тапшылығы туындап отыр. Тіпті 7-8 ауылдық 
мектепте мүлдем интернет желісі тартылмаған. Сондық-
тан ауыл мектептері мен шағын жинақты мектептердегі 
білімдегі алшақтықты қысқарту мақсатында Нұр-Сұлтан 
қаласындағы №66 мектептің қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі Айман Сүгірбекованың ізденісі арқа-
сында жасаған еңбегін ұсынуға болады.  

Мұғалімнің ізденгіштігі, алдында отырға 
шәкіртіне сапалы білім беру жолында еңбек етуі 
үлкен жетістік. Мұғалім «Flip PDF Professional» 
бағдарламасы [5] арқылы «Қазақ тілі», «Қазақ 
әдебиеті» және «Абайтану» оқулықтарының 
электронды нұсқасын әзірлеген. Бүгінгі таңда 
электрондық оқулық әзірлеумен баспалар да 
айналасып жатқаны белгілі. Дегенмен де мектеп 
мұғалімнің компьютерлік технологияларды жетік 
меңгеріп, сапалы білім беруге ұмтылыс жасаған-
дығы ауыл мектебінде білім алушыларға өзіндік 
пайдасын тигізері анық.  

Мұғалім құрастырған оқулық беттері парақталып ашылып, артыңғы фоны көңілге жағымды, 
көзге тартымды суретпен безендірілген.  

Бұндай оқулықпен қамтамасыз ету шалғайда орналасқан мектеп оқшылары үшін таптырмас 
құрал. Интернет желісінің болмауы – әлбетте білім алушылардың заман талабына сай білім алуына 
келтіретін кедергілердің бірі. Ал берілген оқулық ешқандай интернетсіз жұмыс жасайды. Болашақта 
барлық оқулықтарды электрондық нұсқаға ауыстыру интернеті жоқ мектептерде білім алып жатқан 
білім алушыларға айтарлықтай пайдасын тигізері анық. 

Бағдарламаға бейне, аудио, мәтін, пішіндер, беттер, суреттер альбомдары, Flash, YouTube 
бейнелері және электрондық кітаптарыңызға сілтемелер сияқты медиа кірістіруге болады. Осыған 
орай ізденімпаз педагог «Flip PDF Professional» бағдарламасына оқулықтың мазмұнын келесідей 
орналастыруға талпыныс жасаған. 

Білім алушы мен мұғалім қажетті әдебиетті интер-
неттен, не болмаса кітапханадан іздемей-ақ, осы жерден 
электронды, интернетсіз оқи алады. Ең бастысы компью-
терге оқулықтың электронды нұсқасы орналастырылса 
болғаны. 

Мәтінді бейнефильм арқылы тамашалату да білім 
алушылардың пәнді меңгеруге деген қызығушылығын 
туындатары анық. Шағын бейнефильмдермен қоса 
тақырыптың үстін басқан кезде аудиомәтіндер де сөйлеп 
мәтінді түсіндіре бастайды. 

 

  
 

Flip PDF Pro-ға кітапты flash-ті алдын ала жүктеуді таңдап қана қоймай, сонымен қатар 
кітаптың түрліше орналасулар мен мүмкіндіктермен ұсыну үшін әртүрлі шаблондарды қолдануға 
болады. Сонымен қатар стильді электронды кітапқа көптеген параметрлерді қосуға да мүмкіндік 
қарастырылған. Көптеген дайын шаблондарды, стильдерді, суреттерді және фондарды қолдана алуға 
болады. Сондай-ақ, кітапқа кез келген плагинді: баннер, жаңалықтар айналымы, кескін қосқышы, 
музыка ойнатқышы, YouTube бейнелері және т.б. сонымен қатар, басқа да онлайн опцияларды жүктей 
және қолдана алуға болады. 
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Шебер педагог оқулықтың мәтініне аудио-бейне 
материалды да орынды орналастыра алған. 

«Flip PDF Professional» көмегімен кітаптың беттерін 
өңдей алуға және парақтарды қосу, жою және қайта құру 
үшін бет басқару тақтасын пайдалануға болады. Парақты 
өңдеуде қаріптерді анықтай отырып, эффектілер мен 
әрекеттерді енгізе, беттерге мәтін қосу, параққа сызықтар, 
эллипстер, тіктөртбұрыштар мен белгілі бір бөлімдерді 
қоса алу мүмкіндігі бар. Сондай-ақ, сіз PDF, SWF, бет 

суреттерін қосу немесе таңдалған беттерді жою және тіпті бет ретін қайта құру сияқты қолданыстағы 
жобалардағы беттерді оңай басқара алуға болады. 
 

       
 
Flip PDF Pro сілтемелер, суреттер, кинофильмдер, YouTube бейнелері, Vimeo, дыбыстар, 

басып шығару аймағы және Flash файлдары сияқты импортталған PDF беттеріне медиа қосуға 
мүмкіндік береді. Берілген мүмкіндіктерді пайдалана отырып педагог көрсетілге нұсқада өнімді еңбек 
еткен. 
 

           
 

Бір және пакеттік түрлендіруден басқа, Flip PDF Pro сонымен қатар Windows жұмыс үстелінде 
қосымшаны ашпай-ақ Flash-пен электронды кітаптарды автоматты түрде құру үшін командалық жолда 
жұмыс режимінде жұмыс жасайды. Пәрмен жолындағы жұмыс режимі параметрлерін педагогтердің 
қалауынша орнатуға мүмкіндік береді.  
 

          
 
Flip PDF Pro-дің жаңа нұсқасын пайдалана отырып педагог кіріктірілген слайд-шоу мен тест 

тапсырмаларын орналастырған. Бұл мүмкіндік онлайн сабақты ұйымдастыруда білім алушыларға 
арналған кітаптарға немесе тілдік курстарға презентациялар жасау кезінде пайдалы.  
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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел 
өркендеуінің берік негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауының «Сапалы білім беру» тарауында 
көрсетілген «Цифрлы ұстаз» білім беру жобасы негізінде ауылдық мектептерде цифрлы педагогтің 
жұмысын ұйымдастыруға бағытталған «Цифрлы мұғалім» білім беру жобасын ұсынды [6]. 

Жалпы «Цифрлық мұғалім» қандай болуы керек? – деген мәселе көпшілікті ойландыруда. 
Ауылдық мектептерде цифрлы педагогтің жұмысын ұйымдастыру моделін ойластыру бары-

сында Ресейлік «Verimag» жобасын қарастырдық. Жоба негізінде  

 
«Verimag» компаниясының бас директоры және негізін қалаушы Максим Абаляев мобильдік 

құрылғыларға арналған әмбебап интерактивті платформа құрғаны үшін Өнертапқыштық саласындағы 
Еуразиялық сыйлыққа ие болған. Бұл планшеттерде интернет бар жерде де, жоқ жерде де қосылу 
мүмкіндігі бар мобильді кешен құруға мүмкіндік береді.  

Жобасының мәні, әзірлеме желілік инфрақұрылым болмаған кезде де (wi-fi және Интернетке 
кіру нүктесінсіз), сондай-ақ мобильді құрылғыларды пайдаланушылар топтарының өзара іс-қимылын 
ұйымдастыруға және әртүрлі іс-шараларды кез келген жағдайда планшеттер арқылы өткізуге (семи-
нарлар, тренингтер, конференциялар, кеңестер, көрмелер немесе тұсаукесерлер және т.б.) мүмкіндік 
болады. 

«Verimag» платформасы оқытушының IT-біліктілігіне, сондай-ақ желілік инфрақұрылымның 
болуына немесе болмауына қарамастан, мобильді аудиторияларды on-line/off – line жылдам орна-
ластыру және нақты уақытта оқыту процесін басқару міндетін шешеді. 

Бұл мұғалімге интерактивті тапсырмаларды, анимацияларды, бейнекадрларды басқаруға, 
сауалнама-дауыс беруге, жедел кері байланыс алуға, әр оқушының және бүкіл аудиторияның жұмыс 
нәтижелерін бірден көруге, аудиторияның қалай әрекет ететінін түсінуге, әр оқушының және бүкіл 
аудиторияның қызығушылығы мен қызығушылығын арттыруға кепілдік береді, нәтижесінде сабақтың 
«тиімділігін» арттырады. Нақты уақыт режимінде тікелей және кері байланыс ала отырып, сауалнама, 
тестілеу немесе дауыс беру нәтижелерін тікелей сабақта мұғалімнің немесе ассистенттің планшеттік 
экранына шығаруға болады. 

2019 жылдың басында компания Беларуссияда – Минск пен Брестте платформаны сәтті 
сынақтан өткен. «Апробация толығымен қашықтықта, мұғалімдермен олардың материалдарын дайын-
дау және стандартты Беларусь оқулықтарын «Verimag» айналдыру бойынша барлық өзара іс-қимыл 
интернет арқылы жүзеге асырылған. Дайын жобалар Мәскеуден келген мұғалімнің планшетінен 
конфигуратор арқылы Брест пен Минскідегі планшеттерге орнатылған. 

Екі Беларусь лицейінен басқа, планшеттердегі мобильді сынып Калининград, Санкт-Петербург, 
Псков, сондай-ақ Мәскеу және Мәскеу облысындағы білім беру мекемелерінде сәтті сынақтан өтеді. 

 «Verimag» жобасының негізінде сыртқы желілік құрылғыларға қосылмай, планшеттерде 
интерактивті сабақты ұйымдастыру және оның барысында мұғалім аудиторияға бірқатар тестілеу 
өткізу мүмкіндігі де бар. Verimag «планшеттердегі мобильді сынып» шешімі мобильді құрылғылар ара-
сында желіні ұйымдастыруға мүмкіндік берді, тесттердің нәтижесін оқушылар мен мұғалім сол 
уақыттағы нәтижелерін проектор экранында көріп, талқылай алады.  

Қазіргі уақытта Ресейде «Verimag» өнімдерінің аналогтері жоқ. 
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«Планшеттердегі мобильді сынып» технологиясы кез келген міндеттерді шешуге мүмкіндік 
береді. «Планшеттерге өзара өзін-өзі ұйымдастыратын «биосет» құрайды, соның арқасында жабдық-
талмаған үй-жайларда, көрмелерде, табиғатта кез келген жерде презентациялар, сабақтар, 
конференциялар, жиналыстар өткізуге болады. Бұл технология білім беру үшін ғана емес, сонымен 
қатар әртүрлі бизнес үшін де әмбебап және қызықты. 

Осы ретте Академияның Ауыл мектептерін және шағын жинақты мектептерді дамыту зертха-
насы «Verimag» жобасының негізін қалаушы Максим Абаляевпен ZOOM платформасы арқылы 
байланысқа шығып өнімімен танысты. Ауыл мектептерінің білім алушыларын сапалы біліммен қамта-
масыз ету және қала мектептері мен ауыл мектептері арасындағы білімдегі алшақтықты қысқарту 
мақсатында байланыс орнату жоспарланды. 

Жалпы «Цифрлы мұғалім» білім беру жобасын ұйымдастырудағы түйінді міндеттеріне: білім 
алушылардың білімдеріндегі олқылықтардың орнын толтыру; мультимедиалық контентті пайдалану 
арқылы пәндерді зерделеуге деген ынтаны арттыру және оқыту геймификациясы; сабақтарда педа-
гогтермен жоба өнімдерін пайдалану; білім алушылардың өзіндік жұмыс және сыныптан тыс дайын-
дығы; пән мұғалімінің функцияларын ішінара ауыстыру; жасанды интеллектті қолдану оқу материалын 
бейімдеп беру және т.б.  

«Цифрлы мұғалім» жобасының ауқымын кеңейтіп мақсатты тобына: аз қамтылған отбасылар-

дан шыққан балаларды; білім алушылар мен ауылдық мектептердегі педагогтерді; шағын жинақты 

мектептердің білім алушылары мен педагогтерді; білімінде олқылықтары бар білім алушыларды; 
мотивациясы төмен білім алушылар мен үйде оқитын білім алушыларды жатқызуға болады. 

«Цифрлы мұғалім» жобасының контентіне: электрондық оқулықтардың болуы, ТВ-сабақтар 
және цифрлық білім беру ресурстарының, ФИДБЭК [8]; әрбір жеке білім алушының оқу жетістіктерінің 
кері байланысын және мониторингін қамтамасыз етуді қарастыру керек. 

«Цифрлы мұғалім» жобасының нысаны орта білім беру жүйесіндегі барлық білім алушылар; 
провайдерлер; тьютерлер (мұғалімдер) ата-аналар; білім алушылардың өздері болмақ. 

Осыған орай, «Цифрлы мұғалім» жобасының «Жол картасын» әзірлеген дұрыс. Жол картасы-
ның 2022 жылы – Тұжырымдаманы және техникалық тапсырманы әзірлеу, контентін жинақтау; 2023 
жылы Бағдарламалық жасақтама жасау өнімін әзірлеу; 2024 жылы білім беретін ұйымдарда пилоттық 
режимде апробациясын өткізу және 2025 жылы ел ауқымында іске қосу керек. 

«Цифрлы мұғалім» жобасының Бағдарламалық қамтамасыз етілуі: онлайн және офлайн 
жұмыс істеу; екі тілде сөйлеу (сөйлеуді тану функциясы); оқытуды дербестендіру мүмкіндігі. 

«Цифрлы мұғалім» жобасының мобильді нұсқасы әзірленіп, мобильді нұсқадағы бағдарлама-
лық өнімнің негізгі мүмкіндіктерін қолдау жүзеге асырылады. 

«Цифрлы мұғалім» жобасының Verimag-планшеттердегі мобильді сынып (сыртқы кіру нүктесі 
мен интернет жоқ) жобасы негізінде жүзеге асырған дұрыс.  

Verimag Class оқушылардың планшеттерін басқаруды және көптеген құрылғылар үшін мұғалім-
нің планшетіне статистиканы бірден беруді қамтамасыз етеді. 

Оқушылардың планшеттеріне алдын ала жүктелген материал үлкен көлемде деректерді беруді 
қажет етпейді. Сабақ барысында өзара қарым-қатынастың жоғары жылдамдығы қамтамасыз етіледі. 

Verimag Class-қа қосылатын оқушылар саны бойынша қағидатты шектеулер болмайды және 
мобильді құрылғылардың бір мезгілде WiFi-ға қосылу проблемасы шешіледі. 

Сыныпты ұйымдастыру қажет болған жағдайда қауіпсіз аралас желіде ғана емес, өздігінен де 
жұмыс істеуге мүмкіндік береді.  

Verimag Class бір уақытта бүкіл сыныпты басқаруға да, жеке білім алушыларға да тапсырма-
лар беруге, білім алушыларды нақты уақыт режимінде тексеруге және үлгерім кестесін бірден алуға, 
сауалнамалар жүргізуге және емтихандар қабылдауға мүмкіндік береді. Сабақтарды 30 немесе одан 
да көп планшеттермен жабдықтауға және қосымша жабдықтарсыз, соның ішінде табиғатта, экскурсия-
да, жазғы лагерьде жұмыс істеуге болады. 

Материалдарды жергілікті WiFi желісі, интернет, электрондық пошта арқылы жүктеуге болады. 
Сондай-ақ, біз білім алушылардың барлық құрылғыларына мазмұнды бір уақытта жүктеу әдісін 

жасауға болады.  
Қорыта келгенде, ауыл мектебі мен қала мектебі білім алушыларының арасындағы білімдегі 

алшақтықты қысқарту күн тәртібіндегі өзекті тұрған мәселе болғандықтан, оның шешу жолдарын 
ұсыну біздің міндетіміз. Бүгінгі күнге дейін ауыл мектептеріндегі кадр тапшылығының мәселесі мен 
Интернетке қолжетімділік мәселесі өз шешімін таппай келе жатқандығы белгілі. Сондықтан, 2020-2025 
жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасында ұсынылған «Мобильді мұғалім», «Уақытша 
отбасы» (Қамқор отбасы) және «Мықты мектептердің қамқорлығы» жобаларымен бірге Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің берік 
негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауының «Сапалы білім беру» тарауында көрсетілген «Цифрлы 
ұстаз» білім беру жобасы негізінде ауылдық мектептерде цифрлы педагогтің жұмысын ұйымдастыруға 
бағытталған «Цифрлы мұғалім» білім беру жобасын «Планшеттердегі мобильді сынып» технологиясы 
негізінде әзірлеген дұрыс деп санаймын. 
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В статье говорится об учебнике как самом доступном способе развития креативного 
мышления. Учебник является связующим звеном между обучающимся и развитием у него 
креативного мышления. 

Ключесвые слова: учебник, креативное мышление, методика. 
 

Современная система образования не стоит на месте, каждый год вносятся новые поправки, 
методы и методики обучения. Но как бы не менялась система образования, неизменным остается 
одно-использование учебников, будь они электронного либо бумажного формата. Конечно же, 
система образования идёт в ногу со временем и не отстаёт от прогресса, сейчас уже все привыкли к 
электронному дневнику и журналу, думаю не за горами, тот момент, когда во всех школах Казахстана 
ученики будут работать только с электронными учебниками. Какой бы не был учебник, электронный 
или бумажный, он содержит достаточно богатую информацию для своего читателя. Один из самых 
важных плюсов учебника-развитие креативного мышления у читателя. Все знают, что креативное 
мышление считается одним из ключевых навыков XXI века. А что же такое креативное мышление? 
Можно подобрать тысячу определений , но я пожалуй остановлюсь на таком : креативного мышление-
это способность человека нестандартно решать стоящие перед ним задачи и находить новые, более 
эффективные пути достижения своих целей. [1]. 

О важности его развития говорят все просвещённые люди. Увы, они не говорят о том, как 
оценить свою креативность и можно ли её повысить [2].  

В английском языке есть отличное выражение, точно передающее понятие креативности. Оно 
переводится как – «мыслить вне рамок». В то же время фильм «Матрица» показывает человеку, что 
рамки существуют лишь в его голове.Известный психолог Маслоу сказал, что креативность присуща всем 
людям, но она теряется из-за воздействия установленных норм поведения и мышления в обществе [3].  

Считаю, что учебник – самый доступный способ развития креативного мышления для чело-
века. Во-первых учебником пользуются практически все, во-вторых, как бы не хотел человек, но в 
школьные года каждый использует учебник, что уже развивает креативное мышления человека-
обучающегося. Приоритетной целью современного образования становится не репродуктивная 
передача знаний, умений и навыков от учителя к ученику, а полноценное формирование и развитие 
способностей ученика самостоятельно очерчивать учебную проблему, формулировать алгоритм ее 
решения, контролировать процесс и оценивать полученный результат – научить учиться. Перед 
образовательной системой страны стоит непростая задача: формирование и развитие мобильной 
самореализующейся личности, способной к обучению на протяжении всей жизни. И это в свою 
очередь корректирует задачи и условия образовательного процесса, в основу которого положены 
идеи развития личности школьника [4].  

На уроках учитель использует с учащимися различные методики развития креативного 
мышления , при этом обязательно используется учебник. Учебник является связующим звеном между 
обучающимся и развитием у него креативного мышления. Так ученик на уроке русской литературы 

https://nobd-analytics.iac.kz/login.php
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может развить креативное мышление используя игровой метод. Например: игра "Сумей в плохом 
найти хорошее", учащиеся использует текст (рассказ, сказка и т.д.) из учебника. Возьмем в пример 
сказку "О рыбаке и рыбке" А.С. Пушкина. Разбор сделаем по схеме японского профессора Кауро 
Исикава «Фишбоун» Используя развивающие игры, творческие задания, можно использовать стан-
дартный учебный материал (учебник) для формирования нестандартного креативного мышления. [5]. 
 

   
 

Проведя опрос "Важен ли учебник в процессе обучения? среди учащихся школы, я выявил 
следующие результаты: 80% обучающихся школы отметили важность учебника в образовательном 
процессе, остальные 20% считают, что учебник это уже что-то "устаревшее" и что всё что необ-
ходимо, можно найти во всемирной паутине. Я бы согласился с этим, но не каждый может себе 
позволить доступ в интернет, но со временем, как никак Казахстан стремится к тому, что вся терри-
тория будет охвачена высокоскоростным интернетом, внедряется программа "Цифровой Казахстан", 
тогда и можно будет говорить о какой-та "ненужности учебника". Даже взять в пример обычную 
ситуацию на уроке : ученик пришел на занятие без учебника, как в большинстве случаев это бывает, 
его садят с кем-то, либо он берет учебник у соседа, но и есть случаи когда без учебника несколько 
обучающихся, в таких случаях образовательный процесс "притормаживается", следовательно не все 
задействованы в процесс обучения.  

По моим соображениям и личному опыту, хочу сказать наиболее четко навыки креативного 
мышления проявляются на уроках естественно-математического направления. Нестандартные мысли, 
нестандартные подходы, нестандартные решения – это всё ,что высоко всегда оценит ваш учитель. В 
математике или химии, у одной задачи может быть несколько решений, вплоть от самого явного и 
простого до замудренного и нестандартного. Открывая учебник той же математики, мы смотрим и 
ужасаемся, видим формулы, "непонятные знаки", еще сами не вникнув , мы уже бьем тревогу "как 
сложно". Но не всегда креативно мыслить , значит хорошо учиться, нестандартное мышление присуще 
всем. Есть множество примеров , как в школе заядлый троечник, становится в будущем "начальником". 

С садика, с начальных классов мы вовлекаемся в процесс обучения и первая, что мы 
используем при обучении – это конечно же книга. Каждый из нас помнит, что первой книжкой был 
"Букварь", по нему мы изучаем буквы, слоги. Уже в начальной школе мы начинаем креативно 
мыслить, мы отгадываем загадки, решаем примеры с подвохом, учимся нестандартно решать, 
пересказывать рассказы. Все мы понимаем, что не только учебник является средством развития 
креативного мышления, но учебник – это самая начальная, первая ступень развития креативного 
мышления у человека. Все первостепенные азы, навыки мы получаем из учебника. Учебник 
сопровождает нас на протяжении долгого периода нашей жизни, будучи взрослыми мы используем 
книгу (учебник), прочитав которую, мы для себя познаем что-то новое, что меняет наше мышление. 

В заключении хочу сказать: Сколько бы человек не учился, не познавал, всегда есть и будет 
куда стремиться, к чему стремиться и для чего стремиться, нет предела совершенству. Учебник 
всегда будет сопровождать любого из нас на жизненном пути, будь то это учебник 1 класса или 11 
класса и неважно, что в будущем бумажные учебники вовсе станут не актуальными, а их место 
займут только электронные учебники. Учебник-средство развития креативного мышления, а развитие 
креативного мышления-показатель смышлености человека. Как говорил Ыбрай Алтынсарин: 
“…Образование, просвещение – это единственный путь для развития родного народа…” [6]. 
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В данной статье рассматриваются проблемы подготовки учителей изобразительного 
искусства. Одним из основ подготовки является профессионально-эстетическая готовность 
будущих учителей изобразительного искусства. Сделан анализ диссертационных работ на дан-
ную проблему.  

Ключевые слова: профессионально-эстетическая готовность, учитель изобразительного 
искусства, готовность.  
 

Принятый в 2012 г. новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
расширил понимание профессиональной готовности педагога, выделив ряд новых требований к 
будущему учителю, таких как: владение информационными технологиями, готовность к непрерыв-
ному обучению, готовность работать в направлении инклюзивного образования, заниматься иссле-
довательской, волонтерской работой и.д.т [1,2,3,4,5,6,7,8].  

В 2012 году, в исследовании О.В. Бобряшова впервые был введен термин «профессионально-
эстетическая компетентность будущего специалиста», который рассматривался автором как 
интегративное качество личности, характеризующееся наличием системы профессиональных знаний, 
инженерно-технических и художественно-творческих умений, а также эмоционально-чувственного и 
ценностного отношения к действительности (потребителю, заказчику, продуктам творчества), 
определяющего готовность будущего специалиста творчески решать профессиональные задачи с 
ориентацией на эстетические смыслы.  

Это в полной мере связано с важными приоритетами в области современного развития худо-
жественного образования, который является процессом развития и формирования интеллектуальной 
и эстетической личности, вне зависимости от того будет ли профессиональная деятельность 
человека связана с художественной областью или нет. Данный фактор предполагает развитие и уси-
ление гуманитарной стороны образования во всех ее проявлениях, в том числе и образовательный 
потенциал изобразительного искусства. 

Художественное образование сегодня включает в себя традиции художественного и эсте-
тического развития и воспитания, которые сложились на основе большого отечественного и зарубеж-
ного научного, художественного и педагогического опыта предшествующих поколений, а также на 
наследии известных художников в области изобразительного искусства. 

Таким образом, мы можем констатировать, что в данный период повысился интерес к проблеме 
профессиональной готовности педагога за счет изменившихся общественных взглядов, и рассмотрение 
отдельных аспектов становления и развития профессиональных компетенций у будущих учителей 
изобразительного искусства обусловило потребность в более широких теоретических изысканиях в 
области профессионально-эстетической готовности учителя изобразительного искусства. 

Что касается перспектив развития современного художественного образования, то одним из 
главных его компонентов является ориентация на синтез лучших традиций художественного 
образования и новых технологий в образовании, которые доступны в наше время. 

Еще одной стратегией развития современного художественного образования является 
процесс формирования наиболее сплоченного партнерского взаимодействия между системой обра-
зования и культурой, а также между другими составляющими нравственно-эстетического воспитания 
и художественного образования. 

Все эти тенденции активно обсуждаются и рассматриваются в диссертационных исследо-
ваниях, наряду с вопросами подготовки будущих учителей изобразительного искусства. Смотреть 
таблицу 1. 
 

Таблица 1- Характеристика исследований проблемы становления и развития профессиональ-
ных компетенций у будущих учителей изобразительного искусства. 
 

№ 
п\п 

Автор Название работы Год 

1 А.Д.Алехин Система подготовки учителя изобразительного искусства 1993 

2 Э. В. Шачкова Формирование изобразительных (живописно-графических) 
умений и навыков у студентов художественно-графического 
факультета в процессе обучения миниатюре 

1995 
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3 С.А. Завальская Педагогические основы формирования эстетических интересов у 
студентов художественно-графических отделений педагоги-
ческих колледжей в условиях взаимосвязи видов искусства 

1999 

4 Е. В. Моисеева Формирование живописных умений и навыков у студентов худо-
жественно-графических факультетов педагогических вузов в 
процессе освоения мягких графических материалов на занятиях 
рисунком 

2004 

5 И.А.Михайлов  Формирование эстетической культуры будущих учителей изобра-
зительного искусства в процессе выполнения композиции натюр-
морта  

2005 

6 В.Л. Игаев Система подготовки учителя изобразительного искусства 2008 

7 В.Н.Банников Профессиональное становление будущего учителя изобрази-
тельного искусства  

2009 

8 Л.Л. Малинская Педагогические условия подготовки будущих учителей изобра-
зительного искусства к руководству художественно-творческой 
деятельностью школьников 

2010 

9 Е. А Панова  Педагогические основы формирования эстетических интересов у 
студентов художественно-графических отделений педагоги-
ческих колледжей в условиях взаимосвязи видов искусства 

2011 

10 Мустафа 
Шахразад 
Махмуд 

Педагогические условия творческо-профессионального ста-
новления будущего учителя изобразительного искусства 

2012 

11 А.Г. Герасимова Подготовка будущих учителей изобразительного искусства к 
использованию информационных и коммуникационных техно-
логий в профессиональной деятельности 

2013 

12 Г. И. Сотская Психолого-педагогические механизмы формирования эстети-
ческой культуры будущих учителей изобразительного искусства 

2017 

13 Н.В.Власова Профессиональная подготовка будущих учителей изобрази-
тельного искусства в педагогическом вузе: эстетический аспект 

2018 

 
Так, А.Д.Алехин в проблеме подготовки будущих учителей изобразительного искусства 

обращает наше внимание на ее структурный компонент – систему периодов подготовки студентов, 
как важную часть компетентности учителя изобразительного искусства. По его мнению, изменения в 
системе образования определяют необходимость формирования новой личности будущего педагога, 
не только знающей и умеющей, но и способной к творчеству в своей педагогической деятельности. 

Исследователь Е.А. Панова определяет важное качество подготовки учителя изобразитель-
ного искусства как художественно-эстетическое, которое основывается на системе познаний о 
художественной культуре, понимании эстетики как области жизнедеятельности человека в формиро-
вания умения интерпретировать и анализировать художественные произведения, обоснованно 
выражать свою точку зрения, формировать художественно-мировоззренческие взгляды, выражать 
способность к художественному самообразованию, нравственно-духовному самосовершенствованию, 
умению эстетизировать окружение.  

Исследователь Мустафа Шахразад Махмуд выделяет художественно-творческую подготовку 
учителя изобразительного искусства, которая содействует необходимости самосовершенствовании в 
профессиональном и духовном плане. Именно профессионально-творческая деятельность способст-
вует приобретению опыта собственной профессионально-творческой деятельности и реализации 
изобразительных способностей, воображения, фантазии, композиционного мышления и т.д.  

Высокий уровень художественно-творческой компетентности – залог развития профессио-
нального потенциала художника-учителя. Автор отмечает, что профессионально-творческая дея-
тельность повышает профессионализм учителя изобразительного искусства. 

Таким образом, становится очевидным, что существуют разные взгляды и позиции ученых по 
вопросу формирования профессионально-эстетической готовности будущих учителей изобразитель-
ного искусства, и в первую очередь необходимо систематизировать современные представления о 
профессионально-эстетической готовности будущих учителей изобразительного искусства с точки 
зрения содержания и структуры понятия.  
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В статье рассматривается одно из ключевых понятий современного образования «успеш-
ность в обучении». Успешность в обучении имеет объективные и субъективные характеристики. 
Субъективные характеристики понимания и принятия «успешность в обучении» у обучающихся 
подросткового возраста остаются не достаточно изученными. Предлагаются эмпирические 
материалы, полученные на выборке обучающихся подросткового возраста характеризующие 
особенности представления обучающихся об успешности обучения их зависимость от 
объективных показателей (успеваемость, качество знаний, обученность) и субъективных 
показателей (представление об успешности в обучении, направленности учебной мотивации, 
степенью выраженности мотива достижения). 

Ключевые слова: обучающиеся, успешность обучения, особенности преставления, компо-
нент, критерий успешности. 
 

Понятие «успешность обучения» является одним из ключевых при оценке результативности 
образовательного процесса. Понятие «успешность обучения» рассматривается по двум основным 
содержательным направлениям: 

- первое направление можно определить как психологическое или психолого-педагогическое, 
в котором понятия «успех» и «успешность» определяются как особое эмоциональное состояние 
учителя и учащегося, которое выражает их личное отношение к процессу обучения или к полученным 
результатам; 

- второе направление связано с рассмотрением успешности обучения с точки зрения 
проблемы эффективности образовательного процесса, в данном случае оно традиционно описы-
вается с помощью различных характеристик (как качественных, так и количественных), опреде-
ляющих степень достижения и учителем, и учащимся целей, поставленных в процессе обучения [1]. 

В целом, исследователи определяют успешность обучения, в первую очередь, в зависимости 
от степени, в которой дети усваивают (овладевают) предметными знаниями, выраженными в 
результате обучения. Кроме того, показателем успешности обучения может выступать позиция 
учащихся в учебной деятельности, ее активность, способность действовать самостоятельно как 
важный положительный результат обучения. 

По результатам анализа различных подходов к определению понятия «успешность обучения» 
можно сказать, что в его содержания включается следующее [2]: 

- успеваемость (академическая успеваемость), характеризующая уровень усвоения содер-
жания темы: в данном случае об успешности обучения можно говорить, если обучающийся получает 
положительную оценку за усвоение содержания темы («4» и «5»); 

http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-pedagogicheskoe-volonterstvo-v-deyatelnosti-detsko-molodezhnyh-obedineniy#ixzz63txCVtE7
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-pedagogicheskoe-volonterstvo-v-deyatelnosti-detsko-molodezhnyh-obedineniy#ixzz63txCVtE7
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-pedagogicheskoe-volonterstvo-v-deyatelnosti-detsko-molodezhnyh-obedineniy#ixzz63txCVtE7
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- удовлетворенность ребенка процессом и результатами учебной деятельности, положитель-
ное эмоциональное состояние, которое учащийся испытывает во время учебной деятельности и 
после достижения определенных ее результатов; 

- максимально возможный результат обучающегося в той или иной ситуации по результатам 
использования учителем конкретной организационной формы образовательной деятельности, 
соответствующий затратам на ее достижение (оптимальность положительный результат педагоги-
ческой деятельности учителя, достигнутый на определенном этапе обучения или при определенной 
форме организации учебного процесса, характеризующийся степенью выполнения конкретных 
педагогических задач, стоящих перед учителем в процессе обучения – в данном случае об успешно-
сти обучения можно говорить, если на конкретном уроке или этапе учебного процесса выполняются 
все поставленные педагогические задачи и этап обучения; в данном случае показателями успеш-
ности обучения становятся любые положительные результаты обучения). 

При анализе содержания понятия «успешность обучения» правомерно говорить по большей 
части именно об успешности в деятельности учителя, которая заключается в построении такой орга-
низационной формы процесса обучения и в использовании таких образовательных технологий, что 
максимальное количество учащихся достигнет ожидаемых результатов обучения. Успешность 
обучения в данном случае является показателем эффективности педагогической деятельности в 
целом, эффективности использования учителем соответствующих педагогических средств. 

Однако, нас интересует позиция обучающегося на понимание и принятие «успешность в обу-
чении». С точки зрения учащегося успех, успешность в обучении – это переживание состояния радо-
сти, удовлетворения, связанных с тем, что результат усилий учащегося в его учебно-познавательной 
деятельности, соответствует его ожиданиям и надеждам, или превышает их [3]. В данном отношении 
состояние успеха и достижения рассматривается как эмоциональное состояние, характеризующееся 
положительными чертами. Следует отметить при этом, что субъективная удовлетворенность уча-
щегося своими результатами не всегда является действительным показателем эффективности учеб-
ного процесса или показателем успешности деятельности учителя [4]. 

Здесь можно воспользоваться позицией Т.Ю. Кураповой, которая выделяет две группы пока-
зателей успешности обучения [5]: 

- педагогические показатели, которые включают способность учащегося усвоить учебную про-
грамму, предлагаемую школой, а также умение продемонстрировать свои знания, умения и навыки; 

- психологические показатели, к числу которых относятся: положительная динамика развития, 
положительная мотивация к обучению, положительное отношение к школе, уровень познавательных 
интересов, социальная адаптированность, положительные отношения с учителем, одноклассниками, 
хорошее физическое и психическое здоровье и самооценка, чувство семейного благополучия. 

В результате субъективное представление школьника об успешности обучения может вклю-
чать в себя следующие аспекты: 

- внутренняя готовность учащегося положительно оценивать свои действия и поведение; 
- наличие внутренней потребности учащихся в развитии и достижениях в учебно-познаватель-

ной деятельности; 
- положительная самооценка учащихся; 
- положительная мотивация к обучению; 
- положительное эмоциональное состояние; 
- уверенность учащихся, что успех зависит от прикладываемых им усилий; 
- осознание ответственности учащегося за свой успех. 
Таким образом, успешность в обучении – неотъемлемая характеристика процесса обучения и 

важная часть учебно-познавательной деятельности, педагогического взаимодействия и внутреннего 
состояния обучающегося.  

Успешность в обучении связана с действием различных факторов: 1) с особенностями мо-
тивационной, интеллектуальной и волевой сфер обучающегося; 2) с внешними обстоятельствами 
реализации учебного процесса, действиями учителя, родителей. 

Важно, чтобы обучающийся ощущал, что он успешен в обучении. Длительное восприятие обу-
чающимися собственной неуспешности в обучении наносит существенный моральный и психологи-
ческий ущерб, приводит к неуверенности в своих силах. Поэтому учителю очень важно знать индиви-
дуальные особенности своих учеников, учитывать психологические факторы, которые определяют 
представления учащихся об успешности обучения. 

В эмпирическом исследовании мы определяли, как психолого-педагогические особенности 
представления обучающихся об успешности обучения зависят от влияния ряда факторов: объектив-
ных показателей – его успеваемости, качества знаний, обученности; субъективных показателей – 
представление об успешности в обучении, направленности учебной мотивации, степенью выражен-
ности мотива достижения. 

В исследовании приняли участие обучающиеся подросткового возраста 12-13 лет в коли-
честве 175 человек. 
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Использовались диагностические методики:  
- Анализ успеваемости, качества знаний, обученности. 
- Методика диагностики направленности учебной мотивации (Т.Д. Дубовицкая) [6]. 
Авторская «Анкета для изучения представлений школьников об успешности обучения». В 

анкете использовалась балльная шкала: 
8–24 балла – преобладание негативных представлений об успешности обучения; 
25–32 балла – нейтральные представления об успешности обучения; 
33–40 баллов – преобладание позитивных представлений об успешности обучения. 
Анализ данных анкетного опроса показал, что преобладание негативных представлений об 

успешности обучения характерно для 7% учащихся. 
Нейтральные представления школьника об успешности обучения выявлены у большинства 

школьников – 60% от общего числа участников исследования. 
Треть из учащихся – 33% – характеризуются преобладанием позитивных представлений об 

успешности обучения. 
В целом, анализ ответов учащихся на вопросы анкеты показал, что большинство из них 

удовлетворены результатами своей учебной деятельности и степенью интереса, который они 
проявляют к учебной деятельности. В то же время, меньше половины учащихся удовлетворены тем, 
насколько много они занимаются при подготовке по учебным предметам, и почти никто из обучаю-
щихся не удовлетворен своими отметками. С другой стороны, большинство из них удовлетворены 
своей способностью продемонстрировать свои знания и умения, свой уровень владения учебным 
материалом, а также своим эмоциональным отношением к учебе, мотивацией на успех. Только около 
половины подростков удовлетворены степенью своей самостоятельности в учебно-познавательной 
деятельности, зато почти все удовлетворены своими отношениями с учителем и сверстниками.  

В целом, анализ результатов анкетирования позволяет сделать вывод о том, что для боль-
шинства учащихся характерно преобладание нейтральных или положительных представлений об 
успешности обучения. Учащиеся позитивно оценивают как результаты своей учебно-познавательной 
деятельности, так и эмоциональный компонент собственного отношения к ней. Это может быть 
объяснено тем, что в классе созданы условия для формирования положительного отношения школь-
ников к самой учебной деятельности, а также для позитивной оценки ее результатов, предполагаю-
щие воздействие соответствующих психолого-педагогических факторов. Такими факторами могут 
выступать, например, объективный уровень результативности обучения, выражаемый в показателях 
успеваемости, качества знаний и обученности учащихся, либо в особенностях их учебной мотивации. 

Основные результаты эмпирического исследования: 
Преобладание негативных представлений об успешности обучения характерно для 7% уча-

щихся; нейтральные представления об успешности обучения выявлены у 60%; 33% школьников 
характеризуются преобладанием позитивных представлений об успешности обучения. Средний балл 
успеваемости у участников исследования составляет 0,87; средний балл качества знаний – 0,70; 
средний балл обученности – 0,63. Внешняя мотивация учения характерна для 43% школьников, 
внутренняя – для 57% учащихся. Низкий уровень внутренней мотивации характерен для 7% 
школьников, средний уровень – для 63%, высокий уровень – для 30% учащихся. У 10% школьников в 
мотивации достижения успехов доминирует стремление к успеху; у 70% – в мотивации достижения 
успехов доминирует стремление избегать неудачи; по поводу остальных 20% результаты диагностики 
не позволяют сделать определенного вывода о доминировании друг над другом мотивации 
достижения успехов или избегания неудач. 

Таким образом, факторами формирования представлений обучающихся об успешности обу-
чения являются: объективные показатели результативности учебного процесса (отметки, которые 
ставит учитель): учащийся начинает воспринимать себя как «отличника», «хорошиста» или «троеч-
ника», в результате чего складывается его собственное восприятие наличия или отсутствия у него 
успехов в учебно-познавательной деятельности; мотивация достижения, причем данная связь имеет 
обратный характер, что означает следующее: чем больше у обучающихся выражена мотивация 
избегания неудач, тем более позитивно он оценивает успешность своего обучения; это может быть 
объяснено тем, что доминирование мотивации избегания неудач позволяет учащемуся легче 
достигать поставленных им самим субъективных целей обучения.  
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ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚ – БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН АРТТЫРУ АСПЕКТІСІ 
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облысы, Мұнайлы ауданы. 
 

Қазіргі білім беруде бірқатар проблемалар бар. Олардың бірі-мектептегі жетістік әрқашан 
өмірдегі сәттілік дегенді білдірмейді. Тәжірибе білімге бағдарланған білім беру мазмұнының ұзақ 
жылдар бойы қалыптасқан пәндік немесе тәртіптік моделінің тиімсіздігін дәлелдеді. Сондықтан да 
білім беру сапасын жетілдірудің басты бағыты оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
дамыту жөніндегі ұлттық іс-қимыл жоспары болуға тиіс. 

Кілт сөздер: функционалдық сауаттылық, оқушы, білім беру, мектеп. 
 

Табыс қазір бұрынғыға қарағанда басқаша көрінеді. Жетістіктері жоғары адамдар көбінесе 
дәстүрлі еңбек нарығынан бас тартып, өз жұмыс орындарын құруды жөн көреді. Технологияның осы 
деңгейімен өсу дегеніміз – сіздің қолыңызда бұрын-соңды болмаған ақпарат мөлшерімен өсу. 
Ешқашан өз сұрақтарына жауап беруден бірнеше секунд бұрын болмаған балалар бар, және бұл жай 
ғана жылдам іздеу. Олар жатын бөлмесінен шықпай-ақ өздерін қызықтыратын кез-келген тақырыпты 
өз бетінше оқи алады. Қазіргі оқушылар тобы Z ұрпағы мен Альфа ұрпағынан шыққан. Бұл екі ұрпақ өз 
үйлерінде және сыныптарында озық технологиялармен өсті.  

Z және Альфа ұрпақтары интернетте әлемнің түкпір-түкпірінен келген адамдармен кездеседі 
және олар өз штатынан шыққанға дейін планетаның екінші жағында оңай достар таба алады. Мектеп-
тер мен ата-аналар балалар мен жастарға шынымен шексіз оқу тәжірибесін құра отырып, саяхаттауға 
мүмкіндік береді. 

Біздің мектептердегі оқушылар бүгінде ақылды, тәуелсіз және өте қабілетті. Олар технология-
ға ие және жаһандық және мәдениаралық қарым-қатынаста өзін жайлы сезінеді. Болашақ ұрпақтар-
дың осы салаларда одан да көп тәжірибесі болады деп күтуге болады. 21 ғасырдың білімі-оқушыларға 
осы жаңа әлемде жетістікке жету үшін қажетті дағдыларды беру және оларға осы дағдыларды қолда-
нуға деген сенімділікті дамытуға көмектесу. Олар үшін көптеген ақпарат оңай қол жетімді болғандық-
тан, ХХ ғасырдың дағдылары бұл ақпаратты түсінуге, бөлісуге және оны ақылға қонымды тәсілдермен 
пайдалануға көбірек көңіл бөледі. 

Сандық интеграция 21 ғасырда толыққанды білім алу үшін де маңызды болғанымен, қолда-
ныстағы оқыту әдістеріне технологияны қосу жеткіліксіз. Технология оқушыларымызға пайда әкелу үшін 
стратегиялық түрде қолданылуы керек. Оқушылар мектепке алғаш кірген кезде де технологияның 
алдыңғы қатарлы пайдаланушыларына айналуда, сондықтан бұл көбінесе белгілі бір бағдарламаларды 
қолдануға үйрету мен нұсқау берудің орнына, ұсынылған мүмкіндіктерге ашық екенін білдіруі мүмкін. 

Бүгінгі таңда қазіргі қоғамдағы ғылым адам өмірінің көптеген салалары мен салаларында 
маңызды рөл атқарады деп айта аламыз. Ғылымның даму деңгейі қоғам дамуының негізгі көрсеткіш-
терінің бірі болып табылады, сонымен қатар бұл мемлекеттің қазіргі дамуының көрсеткіші болып 
табылады. Адам айналасындағы барлық нәрсе – ғылымның жетістіктері. 

Қазіргі ғылымның таңғажайып мүмкіндіктері бар. 1904 жылы НиколаТесла бір кездері адам өз 
ойын ең алыс қашықтыққа жібере алады деп мәлімдеді. Бір ғасырдан кейін бұл мүмкін болды. Қо-
ғамды ақпараттандыру соншалықты жоғары деңгейге жетті, қазір адам кез-келген ақпаратты интер-
неттен таба алады. Әр үйде және кеңседе қазір компьютер де, интернет те бар. Олар соншалықты 
қарапайым болғандықтан, адам оларды қолданумен байланысты қауіптерді ұмытып кетеді. Компью-
тер-сәулелену мен өрістердің бірнеше түрінің көзі. Стационарлық компьютерлер мен ноутбуктер 
мониторларының катодты сәулелік түтігі иондаушы сәуле шығарады. Кез-келген басқа электр аспап-
тары сияқты, компьютер де электромагниттік сәуле шығарады. Компьютерге кіретін барлық құрылғы-
лар мен қосалқы электр жабдықтары күрделі электромагниттік өрісті құрайды. Электромагниттік 
сәулеленудің әсері туралы қазіргі заманғы зерттеулердің көпшілігі оның денсаулыққа тигізетін зияны 
туралы айтады. 

Алайда, қазіргі кезеңде ғылым мұндай мәселелерді шешуге тырысады, ғылыми қауымдастық 
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құрылымында жаңа салалар жасайды. Эргономика ғылымы-адамды компьютермен және басқа 
машиналармен өзара әрекеттесу арқылы зерттейтін ғылым. Эргономика адамның жұмысын жан-
жақты зерттеумен айналысады, сондықтан көптеген ғылыми пәндерді біріктіреді: физиология, еңбек 
гигиенасы, Психология және т.б. ғалымдар компьютерде жұмыс істеуге байланысты адам ағзасына 
жүктемені азайту жолдарын табуға тырысады, мінсіз және қауіпсіз техниканы құруға қатысады. 

Білім беру процесіне және білім беру құрылымының өзгеруіне бағытталған әсерді жүзеге 
асыратын ғылым оның барлық компоненттеріне қолданылады: мақсаттары, міндеттері, принциптері, 
формалары мен әдістері, құралдары, нәтижелері. Бүгінгі таңда мұғалімдер ғылымның негіздерін ға-
ламдық желі – интернет арқылы балаларға жеткізуге тырысуда. «Көрінбейтін колледждерге», Қашық-
тықтан оқытуға, виртуалды институттарға артықшылық беріледі. Мұғалім мен оқушының тікелей 
тікелей байланысы жоғалады. Мұғалімнің рөлі азайып келеді, тірі мысалда бала тәрбиесі жоқ, Мен 
болашақ ұрпақ үшін теріс салдарды ғана көремін. 

Ғылым, әдетте, адамның өзін қамтитын әлем туралы объективті білім алу үшін жоғары маман-
дандырылған қызмет ретінде қарастырылады. Бірақ ғылыми зерттеулер жүргізу этикалық ма, тіпті өте 
қызықты, Оның жемістері адамдар үшін қауіпті болуы мүмкін бе? Әрине, ғылым қоғам мәдениетінің 
маңызды нысандарының бірі, ал оның дамуы адам өмірінің барлық салаларын жаңартудың маңызды 
факторы болып табылады. Қазіргі заманғы ғылым адамның дүниетанымын қалыптастырады, техника-
лық прогреспен тығыз байланысты, қоғамның дамуы туралы болжам жасауға және бағдарламалар 
жасауға, адамзат алдында тұрған мәселелерді шешуге көмектеседі. Бірақ ғылым адамзат үшін 
әрқашан қауіпсіз бе? 

Жаңа жағдайларда мектеп түлектерін оқыту процесі «өмір бойы білім беру» тұжырымдамасын 
жүзеге асыруға ықпал ететін құзыреттіліктерді дамытуға бағытталуы керек. Қазіргі заманғы оқытудың 
міндеті тек білімді байланыстыруда немесе білімді әлемнің шығармашылық даму құралына айналды-
руда ғана емес. Психологиялық-педагогикалық зерттеулердің деректері оқушылардың жаңа білімі 
аддитивті түрде де, бұрынғы білімдерін қайта қарау, жаңа сұрақтар қою, гипотезалар жасау арқылы да 
қалыптасуы мүмкін екенін көрсетеді. Бұл жағдайда оқушылардың білімі аспаптық сипатқа ие және 
оқушының өмірінде оның айналасындағы процестер мен құбылыстарды түсіндіру үшін қажет болады. 
Арнайы педагогикалық құралдармен оқушының интеллектісін, оның шығармашылық ойлауын мақсат-
ты түрде дамыту, ғылыми дүниетаным мен белсенді өмірлік ұстанымды қалыптастыру туралы мәселе 
ашық күйінде қалып отыр. Бұл қазіргі заманғы инновациялық ізденістердің бірінші мәселесі. Кең 
анықтамада функционалдық сауаттылық білімнің көп қырлы адам қызметімен байланысын біріктіретін 
жеке тұлғаны әлеуметтік бағдарлау әдісі ретінде әрекет етеді. 

Сыни тұрғыдан ойлау – бұл ақпараттық шындықпен тиімді өзара әрекеттесуге мүмкіндік бере-
тін ойлау стратегиялары мен коммуникативті қасиеттер жүйесі. Сыни тұрғыдан ойлауды дамытудың 
білім беру технологиясы диалогтік, интерактивтік сабақ режимін, мәселелерді бірлесіп шешуді, сон-
дай-ақ педагог пен білім алушылар арасындағы «серіктестік» қатынастарды көздейтін оқытудың ком-
муникативтік-әрекеттік қағидатына негізделген [1]. 

Мектепте оқытудың инновациялық технологияларын пайдалану әдістемесі, егер олар оқушы-
лардың өз бетінше алу мен нәтижелерді талдауды, іздеу қызметін ұйымдастырудың диалогтық нысанын 
(зерттеу, ойын, пікірталас және т.б.), оқушылардың сабақ мазмұнына деген оң эмоционалды көңіл-күйін 
және олардың білім алушы тарапынан оқу іс-әрекетінде табысқа жетуге бағдарлануын көздейтін сабақта 
танымдық іс-әрекетке толық қосылуын қамтамасыз етсе, тиімді болады, сонымен, оқушы тарапынан: мұ-
ғалім проблемалар, міндеттер қояды, оларды оқушылармен бірге талқылайды, пікірталастар мен іс-ша-
раларды жоспарлайды, ал оқушылар өздеріне жүктелген міндеттерді шешеді, нәтижелерді бағалайды. 

Әр қатысушының орындалған жұмысты рефлексивті түсінуі ерекше маңызға ие. Сондықтан, 
пікірталастың соңғы кезеңінде оқушыларға бірлескен іс-әрекеттің барысы мен ондағы жеке рөлін 
қарастыруға мүмкіндік беру сияқты маңызды. 

Рефлексия дегеніміз, әдетте, бір жағынан, адамның өз ойларын, сезімдерін, ниеттерін талдау 
қабілеті, екінші жағынан, өзіне немесе үшінші тұлғаларға қатысты басқа адамдардың ойларын, 
сезімдерін, іс-әрекеттерін болжау қабілеті түсініледі. Рефлексия аясында қарым-қатынастың үш 
жағының өзара байланысы айқын көрінеді: қабылдау, ақпарат алмасу, өзара әрекеттесу. 

Оқу қызметі, ең алдымен, өнімді (репродуктивті) сипатта болуы керек және келесі әрекеттерді 
қамтуы керек: құбылыстарды түсіндіру және сипаттау; құбылыстар мен процестердің модельдерін 
қолдану және құру; өзгерістерді болжау; қолда бар деректерге сүйене отырып тұжырымдар жасау; 
осы тұжырымдарды талдау және олардың сенімділігін бағалау; гипотезалар ұсыну және оларды қалай 
тексеруге болатындығын анықтау; зерттеу мақсатын тұжырымдау; зерттеу жоспарын құру; жараты-
лыстану мәселелері бойынша пікірталас. 

Қазіргі қоғамға постиндустриалды әлемде болып жатқан өзгерістерге тез бейімделе алатын 
адамдар қажет. Қазіргі уақытта объективті тарихи заңдылық-бұл адамның білім деңгейіне қойылатын 
талаптардың жоғарылауы. Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаев халыққа жолдауында: «дамыған 
бәсекеге қабілетті мемлекет болу үшін біз жоғары білімді ұлт болуымыз керек. Қазіргі әлемде жай ғана 
жаппай сауаттылық жеткіліксіз екені айдан анық. Біздің азаматтарымыз ең озық жабдықта және ең 
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заманауи өндірісте жұмыс істеу дағдыларын ұдайы меңгеруге дайын болуға тиіс. Сондай-ақ балала-
рымыздың, жалпы бүкіл өскелең ұрпақтың функционалдық сауаттылығына да үлкен көңіл бөлу қажет. 
Бұл біздің балаларымыздың қазіргі өмірге бейімделуі үшін өте маңызды» деп айтқан [2]. 

Қазақстанда мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі ұлттық 
іс-қимыл жоспары әзірленді, Ұлттық жоспарға мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын 
дамыту процесін мазмұндық, оқу-әдістемелік, материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі іс-
шаралар кешені кіреді. Ұлттық Жоспар Қазақстан Республикасында білім беру сапасын жетілдірудің 
негізгі бағдары ретінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі іс-қимылдар-
дың мақсаттылығы мен жүйелілігін қамтамасыз етуге арналған. Ұлттық жоспардың мақсаты – Қазақ-
стан Республикасы оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту үшін жағдай жасау. 

Ұлттық жоспардың міндеттері: оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудың 
отандық және халықаралық тәжірибесін зерделеу; оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
дамыту бойынша шаралар жүйесін іске асыру механизмдерін анықтау; білім беру мазмұнын: стан-
дарттарды, оқу жоспарлары мен бағдарламаларын жаңғыртуды қамтамасыз ету; білім беру процесін 
оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу; оқушылардың білім сапасын бағалау және мониторингілеу 
жүйесін дамыту; қосымша білім беру жүйесінің мектептері мен ұйымдарының материалдық-техника-
лық базасын нығайту. 

Функционалдық сауаттылықтың келесі негізгі белгілерін анықтауға болады: жалпы және кәсіп-
тік білім беру бағдарламаларын дербес таңдау негізінде білім деңгейін арттыруға дайындық; кәсіпті, 
бос уақыт пен еңбек қызметінің нысандарын саналы түрде таңдау, өз құқықтарын қорғау және өз 
міндеттерін ұғыну қабілеті; қазіргі қоғамда бейімделуге дайындық, жеке қасиеттерді дамыту мүмкіндік-
теріне бағдарлау және өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету; коммуникативтік әрекетке қабілеттілігі. 

Сәйкесінше, сабақ материалы жаратылыстану сауаттылығының құзыреттілігін қалыптастыра-
тын осындай іс-шараларды ұйымдастыруға және оқу міндеттерін қоюға «сылтау жасауы» керек. 
Сонымен, шартты түрде сабақтың мазмұны тест түріне ұшырауы мүмкін. Бұл тесттегі сұрақтардың 
жалпы мәні келесідей. Сабақтың мазмұны өнімді сұрақтар мен тапсырмаларды тұжырымдауға мүм-
кіндік бере ме? Басқаша айтқанда, жоғарыда аталған іс-шараларға сәйкес бірқатар білім беру мін-
деттерін шешуге болатын әдістер (формулалар, модельдер, алгоритмдер) ұсынылған ба? 

Демек, мұғалімнің құзыреттілігіне қойылатын талаптар, егер ол оқушылардың табиғи ғылыми 
сауаттылығын қалыптастыру міндетін қойса. Мұғалімнің өзі жаратылыстану сауаттылығын құрайтын 
құзыреттіліктерге ие болуы керек және бұл әрдайым бола бермейді. Тек осы жағдайда ғана ол жара-
тылыстану сауаттылығына арналған тапсырмаларды оқу процесінде мақсатты түрде қолдана алады 
және одан да өз бетінше құзыреттілікке бағытталған міндеттер деп аталатын осындай тапсырмалар-
ды орындай алады. Мұғалім оқушылардың өндірістік іс-әрекетін ұйымдастырушы (немесе үйлестіруші) 
ретінде әрекет етуі керек [3]. 

Жақсы мұғалім дегеніміз – таңдалған мақсаттар мен міндеттерге байланысты үш жолды да 
шебер қолдана білетін адам. Бақытымызға орай, олар біздің мектептерде көбірек. Қателіктерден 
қорықпаңыз, өйткені қателіктер кейде тегіс жолға қарағанда көп пайда әкелуі мүмкін. Ең бастысы – 
өзіңізге, өз күшіңізге сеніп, дұрыс бағытта жүру. 
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The article reveals the features of the education system in Kazakhstan universities and at the 
University of Oxford. The goals of reforms in the Ministry of Education and Science of the Republic of 
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Kazakhstan are shown, the possibilities of admission to universities are revealed. Recommendations for 
improving the quality of education based on the experience of the University of Oxford are indicated. 

Keywords: Oxford University, tutoring, applicants, interview. 
 

In the modern world, the pursuit of modernization is gaining momentum. The education system is no 
exception, it is also a participant in an endless race. The Ministry of Education and Science of the Republic 
of Kazakhstan annually introduces innovations and innovations to improve the quality of domestic education. 

Since 1991, our country has been re-laying the bricks in the foundation of the country's future. 
Despite the short path of an independent state, Kazakhstan has reached considerable heights and today has 
a good base for the production of qualified specialists. But there is no limit to improvement. 

The English Oxford University has existed for about 1000 years and the list of world-famous people 
who graduated from its walls is famous for many famous personalities. Oxford is one of the leading 
educational institutions in the world and it is fair to assume that with such a huge experience, Kazakhstan 
can learn from an "older friend". 

Education in Kazakhstan has been undergoing reforms for several years. This can be explained by 
the dynamic development of science and technology, as well as changes in the information space. A new 
education system is being introduced everywhere, which is aimed at making children more mobile, flexible, 
and prepared to master changing technologies. 

New requirements in school education significantly change the approaches to obtaining knowledge. 
The development of critical thinking, the ability to analyze and compare facts comes to the fore. (see Figure 1) 
 

 
 

Fig. 1-School 

 
Young people who have finished school can get higher and postgraduate education. In turn, higher 

education is divided into a bachelor and a specialist. After receiving a bachelor's degree, a student can 
continue studying for a master's degree and, subsequently, for a doctoral degree. Applicants enter both 
public and private higher educational institutions based on the results of the general entrance exam – UNT 
(unified national testing).  

Until now, there are specialties in universities that are not popular with applicants. Such a problem 
threatens the lack of the necessary specialists in various fields. 

Every year, universities do not get the number of students for such specialties. In this regard, the 
relevant ministries will cancel the licenses of universities for such specialties. 

Such a way out of the situation will help to modernize universities so that competitive specialized 
areas are formed. This process involves improving the quality of teaching and the knowledge gained, 
developing the material and technical base. [1] 

Universities have introduced a system for checking students ' term papers and theses – an anti-
plagiarism system. In recent years, there has been a tendency to reduce the independence of students in 
writing various written works. After all, conducting independent research and describing them in the work is 
not so easy, and due to the fact that now a huge amount of information is available on the Internet, it is much 
easier to simply rewrite ready-made scientific research papers. This is already plagiarism. 

Kostanay State University named after Akhmet Baitursynov was established in August 1992 by the 
Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Kazakhstan No. 662 on the basis of the Kostanay 
Pedagogical Institute named after the 50th anniversary of the USSR, which has more than half a century of 
its development, when the Kostanay two-year Teacher's Institute was established in September 1939. In 
February 2000, by the decision of the Government of the Republic of Kazakhstan, the Agricultural Institute 
was attached to Kostanay State University. In March 2004, the Kostanay State Pedagogical Institute was 
separated from the university. (see Figure 2) 
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Now Kostanay Regional University named after Akhmet Baitursynov is one of the largest universities 
in Kazakhstan. KRU is a leading educational, scientific, methodological and cultural center of the Northern 
Region of the Republic of Kazakhstan. [2] 

 
 

Fig. 2-A. Baitursynov KRU 

 
Higher education at the English Oxford University is different from education in our country. 
Unfortunately, we do not know the exact date of the foundation of the University of Oxford, but it is 

known from ancient sources that education was conducted here as early as 1096. And the rapid 
development of the university began in 1167. (see Figure 3) 
 

 
 

Figure 3-Oxford University 

 
Oxford is a collegiate university, that is, its structure consists of colleges and a central university. 

There are 38 colleges in Oxford. And each is unique, since these are self-governing and self-funded 
independent educational institutions. The central university also has administrative departments, research 
centers, as well as libraries and museums. In addition, there are 6 dormitories, their status is still Christian in 
nature. 

Most of the success comes from the collegiate structure of the University of Oxford. Students, on the 
one hand, belong to a large internationally recognized university, and on the other, have the opportunity to 
study in a small interdisciplinary community. [3] 

The tutoring system is also responsible for success. This is a system when each student has a 
mentor, that is, a tutor, in the chosen specialty, and during the academic year the student writes the nth 
number of papers. It is such a system that I would like to see in the walls of Kostanay Regional University. 
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There is a similar practice today, this is during the thesis. The student chooses a topic, a mentor, and during 
the last year of study, meetings and discussions of the work are held. There is also an opportunity to write a 
scientific work not only in the last year. [4] 

Teachers often take the initiative to write, for example, an article, but the problem is that this is not 
taken into account in the schedule and it is necessary to look for time and place to finalize the nuances. If we 
rely on the experience of Oxford University and adopt the tutoring system, we will get only one advantage: 

1. convenience, when all meetings are coordinated in the schedule; 
2. internal competition increases; 
3. the popularity of the university will increase, respectively, more applicants; 
4. the opportunity for the student to publish in major publications 
Education has undergone changes in different countries and at different times. Sometimes these 

changes were for the better, and sometimes they needed improvement. No matter what, you can always 
learn something new, improve the system and strive for the highest quality of education. 

Using the example of the University of Oxford, we propose the introduction of tutoring. 
When entering the university, conduct an interview with an applicant: after all, the UNT can be a 

simple success, and an interview in a few minutes will help to understand the real intentions of the future 
student and decide on the future specialty. 
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В данной статье говорится об обучении лиц с особыми образовательными потребно-
стями в обучении, проблемах в обучении, решении задач, стоящих перед преподавателем 
профессионального иностранного языка через способы и методы работы в коррекционной группе 
обучающихся. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, особые образовательные потребности, 
образовательные технологии. 
 

Инклюзивное образование для лиц с особыми образовательными потребностями – в 
приоритете государственных задач. Это планомерная реализация стратегических задач Казахстана, 
одна из которых – обновление содержания образования на всех его уровнях. Первым условием в 
решении данной задачи является формирование особого типа сознания, основанного на духовности, 
культуре и традициях народа Казахстана. Лицам с особыми образовательными потребностями 
должны быть предоставлены такие условия обучения, при которых они могли бы полностью 
реализовать свои способности в соответствии со своими собственными интересами и интересами 
общества. Современное гражданское общество невозможно без активного вовлечения всех своих 
членов в различные виды деятельности, уважение прав и свобод каждого отдельного человека, 
обеспечения необходимых гарантий безопасности, свободы и равноправия. Особенно актуально этот 
вопрос проявляется в деятельности по вовлечению людей, имеющих определенные физические 
особенности в социальную среду. Перед нашим обществом стоит острейшая проблема – вовлечение 
наших сограждан, имеющих некоторые особенности физического развития в социум, проблема их 
активной адаптации, социализации и развития в рамках общества и на благо общества. Решением 
этой проблемы является: 

• вовлечение студентов с особыми образовательными потребностями в образовательный 

https://www.nur.kz/family/school/1773601-novaa-sistema-obrazovania-v-kazahstane-2018-2019/
https://ru.wikipedia.org/wiki/KostanayStateUniversity
https://englandlife.ru/oksfordskij-universitet/
https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-tyutorskogo-obucheniya-v-universitetah-oksforda-i-kembridzha
https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-tyutorskogo-obucheniya-v-universitetah-oksforda-i-kembridzha
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процесс; 
• социализация студентов с ООП в современном обществе; 
• создание активной поведенческой установки у студентов с ООП на уверенное 

позиционирование себя в современном обществе; 
• умение превращать свои недостатки в достоинства [1, 17-25]. 
Занятия иностранным языком благотворно влияет на развитие восприятия, внимания, 

воображения, мышления, помогает воспитывать у них усидчивость, аккуратность, трудолюбие, 
ответственность. Вся учебная деятельность организуется с учетом возрастных особенностей 
обучающихся, уровня формирования тех или иных умений и нацелена на поддержание у них 
оптимизма и уверенности в своих силах. Они не только обучаются, но и быстрее адаптируются, 
учатся общению. Обучение произношению студентов с особыми образовательными потребностями 
начинается с самых первых уроков и продолжается на протяжении всего курса изучения студентами 
иностранного языка [1, 54-58]. 

Первые пять вводных урока используются для постановки произношения. Студентам с 
особыми образовательными потребностями нужно предварительно объяснить и продемонстрировать 
артикуляцию звуков к осознанному подражанию диктору. Усвоение произношения должно осу-
ществляться через хоровую и индивидуальную работу. Устные вводные кроки, устное опережение, 
при котором ознакомление студентов ООП с учебным материалом и тренировка осуществляются на 
типовых предложениях и внимание сосредоточено не только на артикуляции звуков, но и на 
ударении, ритме и мелодии. 

Процесс обучения произношению схематически представлен в таблице 
 

МЕТОДЫ СПОСОБЫ И 
ФОРМЫ 

ПРИЕМЫ ЗАДАНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ 

Ознакомление 
с новым 
материалом 

Объяснение Объяснить 
положение 
органов речи при 
произнесении 
звуков 

Произнесите звук  
[t], поставив кон-
чик языка на аль-
веолы, 
Зажмите кончик 
языка между зу-
бами – [th] 

 

 Показ Показать, как 
нужно произнести 
звук [h], [ae] 

Сделайте выдох: 
[h]-human. 
[ae]-lap. 

Следует обратить 
внимание на качест-
во звуков [h], [ae] 

 Имитация Произнесение 
звук [f] 

Произнесите[f]-
finger 
[f]phenomena 

Используемые спо-
собы и приемы 
должны подготовить 
осознанную имита-
цию в произнесении 

Тренировка в 
произнесении 

Устно Произнесение 
звука, слова, сло-
восочетания за 
преподавателем. 
Произнесение за 
диктором. 

Произнесите за 
преподавателем 
 
 
Произнесите за 
диктором 

При тренировке сле-
дует пользоваться 
хоровой и индиви-
дуальной формой 
организации работы 
студентов в выра-
ботке произноси-
тельных навыков. 

 Чтение (само-
стоятельно) 

 Прочитайте, 
пользуясь прави-
лами чтения. 
Прочитайте сло-
ва, пользуясь 
транскрипцией. 

Слова, данные в ко-
лонках, сгруппиро-
ваны по определен-
ному звуку. 
Студентов следует 
научить пользовать-
ся транскрипцией. 

 
Применение произносительных навыков, приобретенных в ходе тренировки, осуществляется 

в устной речи и при выполнении студентами речевых упражнений. 
Обучение лексике начинается с ознакомления студентами ООП со словом, его формой 

значением и употреблением, которое может осуществляться с помощью преподавателя или 
самостоятельно. На первом курсе лексику вводит преподаватель в устной речи, затем он знакомит 
студентов ООП с графической формой слов и предложений, в которых эти слова употребляются. При 
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этом используются упражнения: Прочитайте за учителем, когда учащиеся только приступают к 
чтению, и прочитайте с учителем и запомните новые слова, когда они могут сами прочитать, но им 
еще нужна помощь учителя. Во втором полугодии возможно ознакомление с новыми словами с 
помощью упражнения Read with the teacher and study the use of the new words. Здесь учитель 
выступает в качестве интерпретатора и помощника в работе учащихся [1, 31-35]. 

Тренировка и закрепление лексики осуществляется на разнообразных упражнениях: устных и 
письменных-многократное воспроизведение слова, словосочетания, предложения с ним, чтение 
предложений по подстановочной таблице и в других упражнениях и письменное выполнение упраж-
нений. Усвоению слов и контролю понимания их значения способствуют такие упражнения, как: 
прочитайте и выпишите слова, обозначающие, например, the disaster, Прочитайте за учителем назва-
ния изучаемых natural disasters, опишите их и дайте русские эквиваленты. Прочитайте предложения, 
употребив нужные по смыслу слова (Module 2 Natural Disasters). 

Применение лексики осуществляется в ходе выполнения речевых упражнений, когда 
внимание учащихся направлено на выражение мысли, с помощью включения в высказывание 
усвоенных слов, а также при чтении и понимании текста, что активирует мыслительную деятельность 
учащихся. В качестве примера возьмем слово hit (Module 2 Natural disasters). Слово неоднозначно, 
поэтому используется перевод-толкование. Учительпроизноситегопереводипримерыиспользования: 
1) успех It is as good as a hit; 2) удар, ударить по a wall of water hit the coast; 3) наноситьущерб the 
government issued the damage the earthquake hit.  

Учебником предусмотрена интенсивная работа над словами, что будет препятствовать 
«утечке» слов из памяти учащихся при условии, если учитель использует рекомендуемые приемы 
работы и многочисленные упражнения. Особого внимания заслуживают упражнения на словообразо-
вание: конверсия screen- toscreen, словосложение: master-shop, calorie-intake,spray-onfabric, bio-fuel, 
well-being аффиксация kind-kindness-unkindly и догадку о значении интернациональных слов. 
Придавая большое значение самостоятельной работе учащихся над лексикой, учителю следует 
обращать внимание на лексику, связанную с технической, строительной тематикой, и рекомендовать 
учащимся при чтении текстов выписывать такую лексику в тетрадь, находя ее значение в англо-
русском словаре. 

Обучение грамматике осуществляется в двух направлениях: практически – в структурах, 
типовых предложениях и теоретически – осмыслением грамматического явления, изложенного в 
грамматическом справочнике. Работа с грамматическим справочником осуществляется учащимися 
сначала в аудитории под руководством учителя, а затем самостоятельно во внеурочное время. 
Объем грамматического материала довольно большой, поскольку необходимо обеспечить учащимся 
возможность практически пользоваться английским языком в устной речи и чтении [4, 25] . 

Так, к концу первого года обучения, должны быть усвоены все основные временные формы 
английского языка, что естественно создает благоприятные условия для развития устной речи и 
чтения. Например,возьмеммодальныйглагол can I can read scientific texts. Can you speak about 
Alexander Fleming invention? Yes, I can. No, Icannot.В усвоении этих структур используется устное 
опережение. Учащиеся тренируются в правильном произнесении структур и употреблении их. 

После устной отработки структур учащиеся приступают к выполнению упражнений по 
учебнику.Они прослушивают аудиозапись. Читают и пишут,составляют диалоги. Часть упражнений 
выполняется на уроке, часть во внеурочное время, где они могут отработать с грамматическим 
справочником для лучшего осознания усваиваемого материала. 
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В статье описано состояние отечественного высшего и послевузовского педагогического 
образования в условиях интеграции в мировое образовательное пространство. Указаны меры по 
трансформации педагогического образования, предпринятые Министерством образования и 
науки Республики Казахстан. По итогам Республиканской августовской конференции педагогов 
2021 года «Образованная нация – залог устойчивого развития» даны рекомендации вузам, осуще-
ствляющим подготовку педагогических кадров,. 

Ключевые слова: педагогическое образование, высшее и послевузовское образование, обра-
зовательная программа, статус педагога, педагогическая переподготовка, непрерывное 
образование, дистанционное обучение. 
 

Образование формируетчеловеческий капитал, являющийсяосновным достоянием страны и 
обеспечивающий конкурентоспособность экономики государства на мировой арене. 

В XXI веке в связи с переходом к постиндустриальному общественному производству особое 
значение приобретают квалификация людей и генерация ими инноваций. Глобальные тренды 
порождают несоответствие компетенций работников требованиям работодателей. В этих условиях 
возрастает роль педагогического образования, а также статуса организаций высшего и 
послевузовского образования, осуществляющих подготовку педагогических кадров. В этих условиях 
задача педагогического образованиянаправлена на удовлетворение потребностей социумас учетом 
внутренних и внешних изменений и процессов, происходящих в современном мире. 

В последние десятилетиясистема высшего и послевузовского педагогического образования 
Республики Казахстан находится на этапе модернизации, направленной на повышение конкуренто-
способности вузов и ихинтеграцию в мировое образовательное пространство. В этих условиях осо-
бую актуальность для Казахстана приобретает качество предоставления образовательных услуг [1]. 

Для реализации этой цели Казахстан перешел на трехуровневую систему подготовки кадров 
(бакалавриат, магистратура, докторантура), соответствующую Международной стандартной класси-
фикации образования (МСКО). Согласно МСКО квалификация каждого уровня отражается в 
результатах обучения соответствующей образовательной программы [2]. 

В настоящее время в Казахстане подготовку педагогических кадров по образовательным 
программам высшего и послевузовского образования осуществляют 66 вузов (2 – государственные, 
26 – НАО, 2 – акционированные, 38 – частные). Министерством образования и науки Республики 
Казахстан осуществляются системные меры по повышению конкурентоспособности педагогических 
вузов. Так, с целью повышения статуса педагога, а также стимулирования конкурентоспособности 
педагогических кадров в 2019 году был принят Закон «О статусе педагога», определяющий права 
педагога на материальное обеспечение и поощрение, социальные гарантии, меры по запрету на 
привлечение педагогов к несвойственным функциям.  

С 2018 года вузам на законодательном уровне предоставлена академическая свобода, 
согласно которой управленческие, академические и финансовые вопросы относятся к компетенции 
вузов. Вузы осуществляют образовательную деятельность на основе самостоятельно разработанных 
образовательных программ. При этом Министерством внесены изменения в Квалификационные 
требованияк организациям образования, реализующим образовательные программы педагогических 
направлений подготовки кадров. Согласно данным требованиямосуществляется профилизация вузов 
на основе системы оценки рисков, проводимых органом контроля с целью назначения проверок и 
профилактического контроля с посещением субъекта контроля. 

Для привлечения талантливой молодежи к профессии педагога в 2021 году увеличен 
проходной балл с 70 до 75 баллов, а также увеличены стипендии для обучающихся педагогических 
вузов с 42 тыс. до 50 тыс. тенге. Организациями высшего и послевузовского образования актуализи-
руются образовательные программы (ОП). В настоящее время в Реестр образовательных программ 
внесено 1 918 программв области «Педагогические науки», из них 27% (508) являются обновленными 
в период с января 2021 года. При этомдля повышения качества разработки образовательных про-
грамм Министерством образования и науки Республики Казахстан актуализирован Алгоритм 
включения и исключения ОП из Реестра, в рамках которого проводится три этапа экспертизы 
инновационных ОП. 

В настоящее время для подготовки конкурентоспособных кадров в области педагогической 
науки внедрено 584 новых и инновационных образовательных программ, что составляет 30% от 
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общего количества ОП: «Цифровая гуманитаристика», «Цифровая педагогика», «Социальная 
педагогика и тьюторство», «Учитель восточного языка со знанием английского», «Цифровая 
история», «Предпринимательство в образовании», «Английский язык и информатика», «Химия и 
цифровизация», «Психология образования». 

Вместе с тем образовательные программы требуют дальнейшей актуализацими. Так, по мне-
нию авторского коллектива Назарбаев Университета, высококачественные образовательные 
программы с учетом международного бенчмаркинга и выбора соответствующих образовательных 
технологий должны быть основаны на концепции «Конструктивного согласования» и философии 
студентоориентированного обучения [3, с.51].  

При этом в теории и практике разработки образовательной программы авторы считают 
актуальными подходы, связанные с контекстом и целью программы; результатами обучения; разно-
образием форм оценивания, обучения и преподавания; поддержкой и наставничеством в отношении 
студентов [3, с.52-64]. 

Остается нерешенной проблема нехватки педагогических кадров. Так, в целях реализации 
пункта 2 статьи 10 Закона РК «О статусе педагога» Министерством в 2020 году разработаны Правила 
педагогической переподготовки, в соответствии с которыми с 2020 года организациями высшего и 
послевузовского образования ведется переподготовка специалистов, не имеющих педагогического 
образования.На сегодняшний день разработано 96 программ педагогической переподготовки: «Пост-
дипломное педагогическое образование (PostGraduatePedagogicalEducation (PGCE)», «Актуализация 
фактора переподготовки учителя для проведения онлайн занятий по языкам», «Педагогика и 
психология», «Визуальное искусство и художественный труд», «Специальная педагогика (Дефек-
толог-Логопед)», «Дошкольное образование и воспитание» и др. 

Обучение на курсах педагогической переподготовки начато с января 2021 года. Вузами разра-
ботаны образовательные программы, включающие не менее 40 кредитов (по психолого-педагоги-
ческим дисциплинам – не менее 10 кредитов; по педагогической практике – 10 кредитов). Вместе с 
тем по направлению «Специальная педагогика» (дефектология) вузам рекомендовано осуществлять 
подготовку/переподготовку кадровпо двух направлениям: педагогическая переподготовка (не менее 
90 кредитов) со сроком обучения не менее 9 месяцев и профильная магистратура со сроком 
обучения 1-1,5 года. 

По итогам освоения программ в 10 вузах педагогического профиля проведена итоговая 
аттестация. Слушателям программ педагогической переподготовки выданы сертификаты, интегриро-
ванные с базой НОБД. В целях обеспечения качества подготовки будущих специалистов и 
объективной оценки их профессиональных знаний и навыков в 2018 году в статью 117 Трудового ко-
декса Республики Казахстан были включены нормы, предусматривающие подтверждение соответст-
вия и присвоение квалификации по регулируемым профессиям. 

В международной практике профессия педагога относится к регулируемой профессии и 
подлежит сертификации. В соответствии с международным опытом сертификация профессиональ-
ных компетенций педагогов является общественно-государственным инструментом обеспечения 
качества педагогического образования и осуществляется в соответствии с требованиями Профессио-
нального стандарта педагога [4, с.158]. 

При этом Профессиональный стандарт педагога обеспечивает информационный, модели-
рующий, управленческий и мониторинговый аспекты сертификации [4, с.152]. 

Также для реализации задачи 5.1.1 «Обеспечить высокий статус профессии педагога, модер-
низировать педагогическое образование», предусмотренной в Государственной программе развития 
образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы, с 2021 года в пилотном режиме 
введена процедура прохождения выпускниками педагогических вузов процедуры подтверждения 
своей квалификации [5, с.32]. 

Так, по результатам Национального квалификационноготестирования (НКТ), прошедшего в 
июле 2021 года, общий средний балл обучающихся составил 50% от общего количества (26 – из 60 
баллов по направлению подготовки «Педагогика дошкольного воспитания и обучения»; 45 из 110 по 
остальным направлениям подготовки). В целом результаты прохождения выпускниками 
педагогических вузов НКТ показали объективный уровень подготовки педагогов. Таким образом, 
половина будущих педагогов не готова к профессиональной деятельности. В этих условияхвузам 
необходимо повыситьответственностьза качество подготовки учителей и обеспечении организаций 
образования высококвалифицированными кадрами. 

Вместе с тем, в настоящее время особый статус приобретают вопросы повышения квалифи-
кации педагогов в рамках непрерывного образования взрослых. Так, в результате мониторингового 
исследования, проведенного Центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуаль-
ные школы», несмотря на обучение преподавателей на многочисленных курсах, у учителей обна-
ружен недостатчный уровень предметных, общепедагогических и технологических компетенций [6, 
с.18-19]. 
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При этом И.У. Аушева предлагает преобразоватьказахстанскую системуповышения квалифи-
кации, основываясь на идеях конструктивистского подхода в обучении. По мнению автора, на 
первоначальном этапе рекомендуетсяобеспечить погружениепедагога в новый способ мышления, 
расширение диапазона его профессиональных убеждений, обогащение метапредметных компетен-
ций и формирование навыков создания в классе многообразной, мультимодальной (обращенной ко 
многим чувственным качествам) среды обучения. И только потом следует углубить предметные 
знания [6, с. 5]. 

В настоящее время повышение квалификации педагогов регламентируется рядом норматив-
ных правовых актов: Правила признания результатов обучения, полученных взрослыми в рамках 
неформального образования, предусмотренных организациями, включенными в список признанных 
организаций (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 сентября 2018 г. № 
508); Типовые правила деятельности видов организаций дополнительного образования взрослых 
(приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 сентября 2013 г. № 370);Правила 
разработки, согласования и утверждения образовательных программ повышения квалификации 
учителей (приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 мая 2020 года № 175); 
Правила педагогической переподготовки (приказ Министра образования и науки РК от 17 марта 2020 
года № 110). 

При этом отсутствует модель национальной системы независимой сертификации педагоги-
ческих кадров, основанная на Национальной рамки квалификаций, что значительно осложняет оценку 
квалификаций и компетенций учителя. В этом направлении ведутся исследования ученых по 
изучению проблем непрерывного педагогического образования. Вместе с темво исполнения Посла-
ния Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: 
время действий» Министерством разрабатывается Концепция обучения в течение всей жизни 
(непрерывное образование).В рамках данной Концепции планируется создание модели обучения 
взрослых в течение всей жизни, согласно которой реализация непрерывного образования по верти-
кали позволит педагогам повышать квалификацию на любом этапе профессиональной деятельности, 
на базе любого образовательного уровня. 

Наряду с этим Министерством совместно с АО НЦПК «Өрлеу», АОО «Назарбаев интеллек-
туальные школы», АОО «Назарбаев Университет», РГП на ПХВ «Национальная академия образо-
вания им. Ы.Алтынсарина», РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и 
инклюзивного образования» ведется работа по разработке комплексной программы повышения 
квалификации топ-менеджмента, менеджеров среднего звена и ППС высших учебных заведений 
Республики Казахстан. В связи с пандемией стал еще более актуальным вопрос о развитии IT-
компетенций у будущих педагогов.  

В настоящее время при организации дистанционного обучения вузы руководствуются При-
казом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 137 «Об 
утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным техно-
логиям». Вместе с тем, Министерством образования и науки Республики Казахстан ведется работа по 
разработке проекта Правил и Требований к организациям образования по предоставлению дистан-
ционного обучения, где предусмотрены нормы по ужесточению требований к организациям образо-
вания, предоставляющим в дистанционном формате обучения не более 50% от общего объема ака-
демических кредитов за весь период обучения. Данные нормы связаны с обеспечением требований к 
информационной системе управления образованием, онлайн-прокторингу,имеющему соответствую-
щий уровень оценки подозрительности и алгоритмов искусственного интеллекта, компетенциям про-
фессорско-преподавательского состава в области методической подготовки и цифровой грамотности, 
функционированию онлайн-курсов и МООК. 

Особое место в процессе трансформации педагогического образования занимают научные 
исследования. Исследования осуществляются в рамках грантового и программно-целевого финанси-
рования, инициативных проектов, подготовки и написания докторских диссертаций. В этой связи, 
исследования,проводимые Национальной академией образования имени Ы.Алтынсарина совместно 
с ведущими учеными Казахстана и основанные на изучении актуальных вопросов образования на 
современном этапе, обеспечат научно-методологическую основу для модернизации системы педаго-
гического образования в целом. 

Вместе с тем сцелью совершенствования системы высшего и послевузовского образования 
разрабатываются Концепция развития образования Республики Казахстан до 2025 года и Нацио-
нальный проект «Образованная нация», в рамках которых предусмотрена реализация проектов по 
продвижению педагогических вузов, их укреплению как на региональном, так и на международном 
уровне. С целью повышения конкурентоспособности вузов, поддержки и модернизации их инфраст-
руктуры, создания и трансформации вузов в университеты мирового уровня ведется работа по 
созданию передовых региональных вузов (г. Петропавловск, г. Шымкент) по опыту Назарбаев 
Университета. 
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Наряду с этим 12 августа 2021 года в рамках Августовской конференции педагогов состоялась 
работа панельной сессии «Модернизация педагогического образования». В работе конференции 
приняло участие более 500 слушателей со всех регионов страны. 

Для определения проблемных вопросов спикерами был проведен анализ международных 
исследований TIMSS, PISA, PIAAC, TALIS. На основе данного анализа, для осмысления педагоги-
ческой общественностью, был выделен круг проблем, связанный с привлечением вузами талант-
ливой молодежи; использованием педагогами устаревших методов преподавания; формальным 
характером партнерства вузов со школами; низким уровнем участия педагогов в повышении 
квалификации и коллаборации и др. 

Участники отметили, что опыт пандемии позволил переосмыслить роль вузов в жизни обще-
ства, а также актуализировал необходимость гибкости системы педагогического образования в 
условиях современных трендов образования и глобальных вызовов. 

При этом в ходе обсуждения участниками тематической сессии были даны следующие 
рекомендации.  

Во-первых, учебно-методическим объединениям по направлениям подготовки кадров 
рекомендовано создать платформу для выпускников «Сообщество молодых педагогов» для 
обеспечения менторства организациями образования и представить информацию по опыту исполь-
зования педагогических инноваций для сетевого взаимодействия вузов; рассмотреть возможность 
внедрения модели исследований в области педагогического образования по принципу «5 вузов – 5 
фундаментальных проблем»; разработать минимальные стандарты по инфраструктуре организаций 
высшего и послевузовского образования с учетом эргономии. 

Во-вторых, участники августовской конференции высказали предложения и рекомендации 
организациям высшего и послевузовского образования по трансформациисистемы высшего 
педагогическогообразования:  

1) разработать образовательные программы, ориентируясь на различный контингент обу-
чающихся (возрастные категории), а также пересмотреть результаты обучения с учетом формирова-
ния критического мышления, навыков исследования, эмоционального интеллекта и др., актуализиро-
вать систему оценивания обучающихся с использованием методов проблемно-ориентированного и 
проектно-ориентированного группового обучения; предусмотреть увеличение дисциплин по методике 
преподавания предмета, разработку учебных материалов, требования к оценочным материалам для 
студентов с особыми образовательными потребностями; предусмотреть подготовку экспертов, 
аналитиков в области образования, разработчиков учебников, специалистов тестологов; продолжить 
работу по актуализации образовательных программ педагогической переподготовки кадров; 

2) обеспечить коллаборацию со стекхолдерами:представить информацию УМО по опыту 
использования педагогических инноваций для сетевого взаимодействия вузов;пересмотреть формы 
сотрудничества со школами, включая создание совместных проектов (в том числе научных), консор-
циумов, филиалов кафедр, «виртуальных кафедр» и др.; на постоянной основе взаимодействовать с 
АОО «Назарбаев Университет» по вопросам педагогического образования и разработки образова-
тельных программ;установить теснуюколлаборацию со сферой корпоративного обучения с целью 
использования педагогического опыта и форматов обучения (тренинги, PBL, онлайн курсы и видео-
уроки, геймификация, кейс-обучение, деловые игры, симуляции, коучинг, ротация, buddying, peerlear-
ning и т.д.); 

3) принять комплекс мер по повышению качества прикладных исследований в области педаго-
гического образования, а также активизировать работу по развитию новых стартап-экосистем на базе 
существующих coworking-центров; 

4) в рамках организацииучебного процесса:на постоянной основе внедрять принципы акаде-
мической честности, внутреннего и внешнего обеспечения качества в соответствии со стандартами и 
руководствами ESG; предусмотреть увеличение кредитов по педагогической и производственной 
видам практик, в том числе в рамках дуального обучения; на постоянной основе вести работу по 
привлечению талантливой молодежи к профессии педагога, разработать систему стимулирующих 
мер по привлечению в профессию учителя мужчин; обеспечить обучение преподавателей по повыше-
нию цифровой грамотности преподавателей, уровня владения методикой преподавания предмета, 
исследовательской компетентности и др.; рассмотреть возможность улучшения инфраструктуры 
организаций образования с учетом эргономии. 

Таким образом, формирование педагога новой формации – это комплексная системная рабо-
та, требующая всестороннего подхода всех стекхолдеров. 
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В работе представлены оценочные существительные со значением лица, представля- 
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Прирοдa зaкοнοмерности прοявления и функциοнировaния в языкe рaзличных оцeнок по-
прeжнeму являютcя aктуaльным вοпрοсом языкοзнания. Οценка нередкοοпределяет выбοр и размe-
щeниe всeх οснοвных элeмeнтов выскaзывaния. 

Пeриод рaзвития лингвиcтичecкοй aкcиοлοгии прихοдитcя нa 80-90-е гοды XX стοлетия. 
Категοрия οценки пοлучила οписаниe в исследοваниях Н.Д. Арутюнοвοй, В.В. Винοградοва, Е.М. 
Вοльф, Н.А. Герасименкο, Г.А. Зοлοтοвοй, В.В. Леденёвοй, П.А. Леканта, Т.В. Маркеловой, Л.А. 
Сергеевой, В.Н. Телия и др. Кaтeгοрия οцeнки являетcя οбъектοм иccлeдοвaния рaзных рaздeлοв 
лингвиcтики. Следует отметить, что в различных источниках представлена разная интерпретация 
данного термина. Это объясняется тем, что оценка является предметом исследования и логики, и 
языкознания. 

С точки зрения мыслительной деятельности человека категория оценкипредставляет собой 
акт человеческого сознания, заключающийся, непосредственно, в сравнении предметов,лиц, явлений 
и соотнесении их свойств и качеств с нормой. Оценка является лингвистической универсалией, но 
способы представления оценочных значений являются национально уникальными, и они могут быть 
соотнесены как с реальными языковыми единицами, так и с семантикой высказывания в целом. 

Собственно оценочная парадигма состоит из двух компонентов: «хорошо» и «плохо». Двоякий 
характер оцениваемых значений объясняется изначальной бинарностью эмоционального восприятия 
человеком окружающего мира. Г.Н. Скляревская отмечает: «Такая категоричность оценки (либо 
хорошо, либо плохо) базируется на том извечном, исконном правиле, что каждый человек восприни-
мает мир бинарно, путем контраста и противопоставления: Бог – дьявол, жизнь – смерть, свет – тьма, 
порядок – хаос, добро – зло. Эти глобальные оппозиции проявляются в более частных: здоровье-
болезнь, чистота-грязь, ум-глупость, красивый-безобразный и т.д.» [5, с. 168]. 

На основе вышесказанного, оценка как мыслительный акт и последующая «языковая конста-
тация», непосредственно, связана с аксиологическими ориентирами культуры. Т.В. Маркелова 
отмечает: «...ценностный признак есть результат отношения социума-говорящего к окружающим его 
предметам, лицам, событиям с точки зрения качества, обусловленного идеалами субъекта...» [3, с. 2]. 

Особенности оценочной лексики в прошлом все чаще попадали под пристальное внимание 
лингвистов и до сих пор остаются в центре научного интереса. Е.М. Вольф определяет «оценку» как: 
«позитивное или негативное, эксплицитное или имплицитное отношение субъекта (человека, группы 
людей и общества) к объектам действительности, которые социально кодифицируются с конкретным 
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употреблением в семантике языковых единиц» [1, с.18].  
По мнению Е.М. Вольфа, оценка важна по трем основным причинам. Во-первых, она служит 

для выражения мнения говорящего или писателя, и таким образом отражает систему ценностей этого 
человека и его окружения. Каждый акт оценки направлен на создание системы ценностей. Во-вторых, 
оценка служит для построения и поддержания отношений между писателем и читателем посредством 
манипуляции (процесс убеждения читателя увидеть точку зрения писателя). В-третьих, поскольку 
оценка имеет тенденцию встречаться на протяжении всего текста художественного произведения, 
она служит для организации дискурса [1, с.32]. 

С категοрией ценнοсти также связывает οценку Л.А. Сергеева: «Οценкой мοжнο считать лишь 
такοе мнение ο предмете, кοтοрοе выражает характеристику пοследнегο через οтнесение егο с 
категοрией ценнοсти» [4, с. 13]. 

Н.В. Ильинa дaeт слeдующee опрeдeлeниe тepмину «оцeнкa»: «Οцeнка – умствeнный aкт, 
являющийся peзультaтом взаимοдeйствия чeловeкa с окружающeй eго дeйствитeльностью. Чeлοвeк 
οцeниваeт спοсοбнοсть тοгο или инοгοοбъектa удовлeтвοрять eго потрeбности, жeлания, интepeсы 
или цели. Найдя прeдмeт или eгο свοйствο пοлeзным, пpиятным, добpым, кpaсивым и т.п., он 
сοвeршaeт οцeнку» [2, с. 63].  

E.А. Чeрнявская, в οтличиeοт Н.В. Ильинοй, интeрпрeтируeт οцeнку как «языкοвую категοрию, 
являющуюся οтражением лοгическοй категοрии, мыслительных прοцессοв, привοдящих к устанοв-
лению ценнοсти всевοзмοжных объектов» [7, с. 86].  

Одной изважных характеристик оценки как лингвистической категории является степень оцен-
ки, т.е. различные степени оценки, от умеренной до высокой. Степень оценочности глубоко анализи-
ровалась такими лингвистами, как Е.Н. Старикова, С.Н. Колесник, Ю.Н. Гончаров, С.Старостина. В 
своих исследованиях они различают три степени оценки – низкую, умеренную и высокую. По их 
мнению, оценочные высказывания низкой степени нейтральны по своей эмоциональности и 
категоричности. Умеренная степень оценивания характеризуется возрастающей ролью эмоциональ-
но-оценочного компонента, который является результатом тесной взаимосвязи между эмоциональ-
ностью и оценочным потенциалом одного слова. Обычно они выражаются лексическими единицами, 
имеющими как денотативное, так и коннотативное значение. Коннотативное значение чаще состоит 
из эмоционально-оценочного компонента. Выражение высокой степени оценки к лексическим 
единицам характеризуется ярко выраженным эмоциональным значением.  

Н.В. Ильинa и Е.М. Вольф выделяют четыре основных параметра оценки как лингвистической 
категории. Первый, они выявляют параметр «хорошо-плохо», то есть оценка в широком смысле слова 
выражается либо положительно, либо отрицательно (отрицательная эмоция, суждение, ценность). 
Второй параметр предполагает конкретный уровень определенности, т.е. говорящий, оценивая какое-
либо явление, должен быть уверен в своей оценке, и выражать эту уверенность необходимо очень 
четко и ясно. Третий параметр – это доказательство положительной либо отрицательной оценки фак-
та или действия, а четвертый параметр – важность или релевантность оцениваемого явления. Эти 
четыре параметра определяют сравнительный анализ, а также субъективный и ценностный характер 
оценки.  

Следует отметить, что оценка воплощается в коннотативном компоненте лексического зна-
чения слова. Иначе ее называют оценочная коннотация. Е.М. Вольф ее называет оценочными 
признаками. Однако А.В. Филиппов и В.И. Шаховский утверждают, что оценочные признаки слова вхо-
дят в состав денотативного компонента лексического значения слова. 

Разделение взглядов на то, является ли оценочный элемент частью коннотативного или 
денотативного компонента, вызвано тем, что оценочность – это очень сложное явление. В некоторых 
случаях действительно трудно определить, следует ли включать оценочный элемент в денотативный 
или коннотативный компонент оценочного значения слова.  

Классификация оценок на положительные и отрицательные не так проста, как кажется на 
первый взгляд. Контекст оказывает существенное влияние на характер эмоциональной оценки и в 
результате одно и то же слово может приобрести противоположный тип оценки (положительную или 
отрицательную). Класс названий лиц представляет собой довольно обширный слой лексики, которая 
распределяется по ограниченному набору семантических полей. 

Можно сказать, что оценочная семантика определенным образом грамматикализуется, 
причем наличие в языке слов разных частей речи с оценочной коннотацией во многом определяется 
семантикой слова и характером оценочного компонента. Возможность представления оценочного 
признака словами разных частей речи уже отмечалась исследователями оценки. Почти все значимые 
оценочные характеристики человека могут быть представлены с помощью существительных. 

Роль существительных с оценочным компонентом значения в русском языке при классифи-
кации всей оценочной лексики чрезвычайно важна. В русском языке преимущественно существитель-
ные и прилагательные организуют структуру фрагментов языковой картины мира, включающих 
оценочную лексику. Причем именно существительные определяют в языке те семантические сферы, 
которые представлены лексикой с оценочным компонентом значения. Эти семантические сферы 
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можно определить следующим образом:  
1. Человек, его внешние ивнутренние (духовные, моральные, психологические) качества, 

его социальнаяжизнь и деятельность;  
2. Мир природы, влияющий на жизнь человека;  
3. Предметный мир, окружающий человека. 
Поскольку главным субъектом оценочных высказываний является человек, то, соответст-

венно, обозначенные семантические сферы, объединяются фактором значимости характеризуемых 
понятий, явлений, предметов для человека. Не вызывает сомнений тот факт, что первая семанти-
ческая сфера объединяет подавляющее большинство субстантивных оценочных лексико-семанти-
ческих единиц. Существительные можно распределить на лексико-семантические группы непосредст-
венно, без учета их лексической сочетаемости, тогда как при классификации прилагательных и 
наречий необходимо учитывать их сочетаемость с существительными(глаголами). Особой группой 
являются общеоценочные существительные. 

Среди субстантивных оценочных лексико-семантических единиц можно выделить три зна-
чительные по объему группы лексем: абстрактные существительные, существительные 
созначением лица и существительные, обозначающие совокупности лиц. Эти три группы имен, 
имеющие свои грамматические особенности (объединяют преимущественно абстрактные, личные и 
собирательные существительные) различаются по составу лексико-семантических групп, в которые 
можно объединить конкретные лексико-семантические единицы. 

В нашем исследовании были рассмотрены оценочные существительные со значением лица. 
Оценочно маркированные существительные, называющие лицо по какому-либо признаку, образуют 
весьма обширную группу, включающую вместе с производными около 2000 лексем. Можно предпо-
ложить, что данная группа слов в наибольшей степени ориентируется на базовые этнические 
представления о лице.  

Существительные со значением лица делятся на следующие макрогруппы, которые, в свою 
очередь, объединяют более мелкие лексико-семантические группы оценочных наименований:  

1) существительные, называющие лицо по характерной внешности на основании физических 
данных и состояния здоровья; 

2) существительные, называющие лицо в соответствии с его эмоциональным состоянием, 
морально-этическим обликом, психологическим складом, волевыми качествами; 

3) существительные, называющие лицо по характерным поступкам, поведению, образу жизни; 
4) существительные, называющие лицо в соответствии с его физической, в том числе 

трудовой деятельностью; 
5) существительные, называющие лицо в соответствии с его интеллектуальной и речевой 

деятельностью; 
6) существительные, называющие лицо в соответствии с его социальным, экономическим 

положением, в соответствии с его политической позицией и идеологическими пристрастиями; 
7) существительные, называющие лицо по характеру его отношений с другими людьми; в 

соответствии с его семейными, родственными, дружескими связями; 
8) существительные-метафоры, называющие человека; 
9) общие оценочные наименования лиц, употребляющиеся в качестве обращений. 
Анализ существительных со значением лица позволил выделить нижеследующие 

лексические множества, характерные для данного класса слов. Мы классифицировали их в 10 
основных групп. 

Существительные, характеризующие человека по внешнему виду:«верзила», «человек с 
бледным лицом», здоровяк», «карлик», «кощей». Существительные, характеризующие человека по 
привычкам, манерам поведения:«пустомеля», «хулиган», «кривляка», «весельчак», «неряха», 
«гадина», «карманник», «интеллигент», «крохобор», «пакостник», «баламут», «паразит», «шут-
ник», «гуляка», «повеса», «невежа», «балагур», «брюзга», «жадина», «лжец», «правдолюб», «зану-
да», «паршивец», «вредина», «грубиян», «нахал», «скромница», «гад». 

Существительные, передающие характер человека: «гуманист», «альтруист», «холерик», 
«педант», «перфекционист», «меланхолик», «консерватор», «мизантроп». Существительные, 
характеризующие человека по роду занятий: «(профсоюзный) бюрократ», «духовник», «кардинал», 
«консул», «виолончелист», «барабанщик», «трубач», «виолончелист» «писатель», «газовщик», 
«костюмер», «парикмахер».  Существительные, характеризующие человека по национальной 
принадлежности: «жид, жидовка», «католик», «квакер», «шейкер», «лютеранин», «мусульманин», 
«коранит», «иудей», «христианин». 

Существительные, характеризующие человека по месту жительства: «волгоградец», «го-
мельчанин», «англичанин», «костанаец», «тарановец», «балтиец», «американец», «британец», 
«канадец», «норвежец», «австриец», «испанец», «итальянец», «кубинец», «француз», «узбек», 
«азербайджанец», «афганец», «москвич». Существительные, характеризующие человека по дейст-
вию (производятся от глагольных основ с конкретно-бытовым значением): «гуляка», «забияка», 
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«зевака», «кривляка», «кусака», «ломака». Существительные, характеризующие человека по его 
постоянной деятельности или признаку: «верзила», «воротила» (в биржевых кругах), «вышибала» 
(главный заводила в классе), «запевала» (запевала в хоре), «зубрила». 

Существительные, обозначающие человека, склонного к неприятному крику (плачу): «крикса», 
«плакса», «хныкса», «крикун», «пискун», «нытик», «рева», «визгун». Существительные, обозна-
чающие человека по отвлеченным качествам и действиям: «размазня», «неровня», «родня», 
«сирота». Существительные, характеризующие человека по общественному положению, роду 
деятельности: «секретарь», «врач», «директор», «председатель», «кондуктор». 

Однако в последниегоды компонент отрицательной оценки в семантике этих лексем 
становитсяболее явным, особенно наглядно это демонстрирует употребление существительныхлох 
(жарг.), лохушка (жарг.) в речи молодежи. То же можно сказать иоб оценочном компоненте в лексеме 
неудачник. 

Эмоциональное состояние находит отражение в наименованиях лицтолько как постоянное, 
характерное свойство человека, таких существительныхне слишком много (весельчак, бодрячок, 
оптимист-меланхолик, плакса,нытик). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в функциональном плане самыми важными 
оценочно маркированными лексическими единицами являются существительные. В количественном 
отношении существительных с компонентом оценки больше, чем слов других частей 
речи.Существительные номинируют ценности и антиценности, создавая систему национальных 
аксиологических ориентиров.  
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ӘОЖ 371 
 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДІҢ Ы.АЛТЫНСАРИН ІЛІМІМЕН САБАҚТАСТЫҒЫ 
 

Сұлтанбекова Ұ. Ж. – Тарих пәнінің мұғалімі, тарих ғылымының магистрі, №87 
А.Назарбеков атындағы ЖОБМ, Шымкент қаласы. 
 

Бұл ғылыми жұмыста Ы.Алтынсариннің құнды жұмыстарының мағыналары зерттелген. 
Бұл білімнің басты арналары, мектеп қабырғасы болсын, отбасылық білім болсын. Сондықтан бұл 
жұмыста Ы.Алтынсариннің білімге енгізген жаңашылдықтарына көп көңіл бөлінген. 

Кілт сөздер: білім беру жүйесі, оқу-ағарту ісі, әдістеме, оқу-тәрбие жұмысы, парадигма, 
оқулық, хрестоматия, ұлттық педагогика, мектеп, бағдарлама. 
 

Заман талабына сай еліміздегі білім беру жүйесі түбегейлі өзгерістер мен дамудың жаңа са-
тысына қадам басты. Бұл бағыттағы басты меже – рухани құндылықты бойына сіңірген халқымыздың 
жаңа болмысын қалыптастыру, ұлт сапасын арттыру. Мұның өзі жас ұрпақты білімге қызықтырып, 
ғылымға ынтық етуде көркем әдебиеттің қуатты күшін пайдалану, ұлттық тәрбиеге ден қойып, рухы 
биік, намысы өр, азат ойлы тұлға тәрбиелейтін ұлт ұстазы – ата-баба тағылымын, ұлттық педаго-
гиканы қайта жаңғырту болмақ. Өткеніңнен қол үзбей, ұлттық дәстүрмен астасқан дүниетаным мен 
құндылықтар жүйесін бір сәт те естен шығармай, үнемі насихаттап, ғасырларға жалғасқан тарихи 
таным тізбегіне жалғану.  

2017 жылдан бері Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласынан бастау алған бұл игі дәстүр желісін үзбей «Ұлы даланың жеті қыры» Жолдауына ұласып, 
нақты іс-әрекеттер жүйесіне айналды. Қалғып-мүлгіп ұйқыға кеткелі тұрған ұлттық рухымызды оятып, 
дүр сілкінтіп қайта түлету үшін дер кезінде сәтті қадамдар жасалды: «Күллі жер жүзі біздің көз алды-
мызда өзгеруде. Әлемде бағыты әлі бұлыңғыр, жаңа тарихи кезең басталды. Күн санап өзгеріп жатқан 



299  

дүбірлі дүниеде сана-сезіміміз бен дүниетанымымызға әбден сіңіп қалған таптаурын қағидалардан 
арылмасақ, көш басындағы елдермен тереземізді теңеп, иық түйістіру мүмкін емес» [1], – дей келіп, 
қазіргідей жаһандану үдерісінде өркениеттер қақтығысына жұтылып, өзге мәдениеттің ықпалында 
кетпес үшін өзіндік таным, қайталанбас ұлттық ерекшелігімізді жаңғыртуды ұсынған болатын.  

Жаңартылған білім беру жүйесіне бет бұрып, тың ізденістер мен соны жаңалықтарды оқу-
тәрбие үдерісіне белсенді енгізе бастасақ та, қазақ оқу-ағарту ісінің қайнар көзі – ХІХ ғасырдың аяғы 
мен ХХ ғасырдың басында маңдай терін төгіп, бүкіл күш-қайратын, білім-тәжірибесін сарп еткен 
ағартушы-педагогтер мен Алаш арыстарының әдістемелік еңбектерінен аттап өте алмаймыз. Мәсе-
лен, қазақ халқының көрнекті ағартушы-педагогі, жазушы-этнограф, фольклоршы-зерттеуші, ұлттық 
әдебиет тарихында өзіндік орны бар бірегей тұлға, қоғам қайраткері – Ыбырай Алтынсарин ағарту-
шылық жұмыстарды белсене атқарып, қазақ ұлттық мектебінің қалыптасуына өз үлесін қосты, оқыту 
әдістемесінің негізін салушы бола білді. Ы.Алтынсариннің әдістемелік еңбектері мен тәлім-тәрбиеге 
толы шығармалары дәл қазіргі уақытта да өзектілігін жойған жоқ. Жаңа заманмен бірге жасасып, жас 
ұрпақтың көкірегіне құндылық толтырып, ұлттық дүниетанымын қалыптастыруда жол көрсетер 
шамшырақтай мәңгі жарқырап тұра бермек. 

Жас ұрпақтың санасының өзгеруі тікелей мұғалімге байланысты. Білім беру мазмұнының жа-
ңаруы жаңа ережелер мен әдістерге, жаңа мүмкіндіктерге жетелейтіндіктен бұрынғы көзқарас пен 
мінез-құлықтың өзгеруіне ықпал етеді. Жаңартылған білім беру жүйесіне сай педагогтің ойлау 
парадигмасы да өзгерді. Парадигма дегеннің өзі қазіргі ғылымда белсенді қолданылып жүрген термин, 
ол «теория», «модель», «ұғым», «түсінік» немесе «көзқарастар жүйесі» мағынасында жиі кездеседі. 
«Қарапайым тілмен айтсақ, «дүниені қалай көретінімізді білдіреді. Көзбен көру емес, өмірді қабылдау, 
ұғыну, түйсіну, түсінік беру мағынасында айтып тұрмын» [2,36], – дейді осы ұғымды жан-жақты 
зерттеген «Жасампаз жандардың 7 дағдысы» кітабының авторы С.Кови. 

Ғалымдардың пікірінше, бүгінгі білім беру парадигмасы – жаңа өркениеттік бағдар мен мемле-
кеттік стандарттарға сай жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыруды көздейтін, интелектуал-
дық білім орталығы инновациялық мектепте ғылыми-әдістемелік негізде білім берудің концептуалдық 
моделі болып табылады. Мұнда ең алдымен адамның рухани және шығармашылық дамуы басты 
орында тұрады. Адамның жалаң білімді игеруін ғана емес, табиғатпен тығыз қарым-қатынаста дамып, 
күнделікті өмірге қажетті білім негіздерін бойына сіңіруді көздейді. 

Міне, дәл осы бағытта тынымсыз ізденіс пен үздіксіз еңбектің жемісін қалдырған қазақ халқы-
ның ұлы перзенті, халық ағартушысы атанған Ыбырай Алтынсариннің қазақ қоғамына өзгеріс әкелу 
жолындағы күресі мен халық игілігі үшін төккен терінің жемісін көрудеміз. Бүгінгі жаңартылған білім 
мазмұны Ы.Алтынсарин негізін салған игі істердің жалғасы десек қателеспейміз. Ол ХІХ ғасырдың 
екінші жартысында Қазақстандағы қоғамдық ой-пікірдің өркендеуіне, қазақ мәдениетінің дамуына 
өлшеусіз үлес қосты. Жас ұрпақтың тәрбиесіне ерекше көңіл бөліп, қазақ жастарынының білім мен 
ғылымды, мәдениет пен өнерді, шаруашылық мен кәсіпті жан-жақты меңгеріп, өзіндік көзқарасы бар 
жеке тұлға болып қалыптасуына еңбек етті. Оқыту әдістемесінде жастарға барынша жағдай жасап, 
сабақты оларға ыңғайлы форматта ұйымдастыруға тырысты. 

ХІХ ғасырға дейін қазақ даласында жүйелі түрде қалыптасып, тарихи деректермен расталған 
оқу-ағарту ісі қанат жаймағанымен, әсіресе, қалалы жерлерде оқу ісінің белгілі бір сипаты болғанын 
ешкім жоққа шығара алмайды. Түркі әлемінің ойшыл даналары, ұрпағына мәңгілік өшпес тарихи мұра 
қалдырған дара тұлғалар Әбу-Насыр әл-Фараби, Махмұд Қашқари, Жүсіп Баласағұн, Ахмет Иүгінеки 
мен Қожа Ахмет Яссауи бабаларымыздың туып-өскен, білім нәрін терген киелі мекені де осы дала. 
Бұл ғұламалардың барлығы сан ғасырлық тарихы бар өсиет мектебі мен түркілік білім ошағынан нәр 
алып, түлеп ұшқаны анық. Мұның бір айғағы, Ахмет Яссауи баба шәкірттерінің даналық жолын 
жалғастырып күні кешеге дейін ғұмыр кешкені болса керек. 

Міне, осы жолды жалғастырып, ұлы дала төсінде алғаш күміс қоңырауды сыңғырлатып, күллі 
қазақ баласын білім ордасына жинаған Ыбырай Алтынсариннің білім саласына сіңірген еңбегі ерен. 
Білім ордасының табалдырығын аттап, ұстаз алдына үлкен үмітпен, шексіз сеніммен келген қазақ 
жастарының қолына оқулық беріп, іргелі пән ретінде жүйелі түрде оқытатын оқу бағдарламасы мен 
оқу құралдарын, түрлі көмекші әдістемелік материалдар дайындау қажет болды. Мұндай өте ауқымды 
әрі жауапкершілігі мол жұмысқа күллі қазақ зиялысы білек сыбана кіріскен болатын. 

Қазақ тілін оқытудың алғашқы әдістемесінің қалыптасуына ХХ ғасыр басында шыққан «Айқап», 
«Қазақ», «Мұғалім», «Шолпан», «Шора», «Сана», «Жаңа мектеп», т.б. баспасөз құралдарының қосқан 
үлесі зор. Бұл басылымдарда жаңадан ашылған мектептің түрлі мәселелері жан-жақты талданатын. 
Туған тілімізді қалай оқыту керек екені, қазақ тілінде оқу құралын жазу мәселесі, педагогиканың негізгі 
ұстанымдарын анықтау сияқты өзекті мәселелер сөз болатын. Мәселен, Ж.Аймауытовтың «Ана тілін 
қалай оқыту керек?» деген мақаласы 1919 жылы «Жаңа мектеп» журналының №2 санында жарияла-
нып, онда қазақ тілін оқытудың сол кездегі көкейкесті мәселелері талқыланды. Педагогика ғылымы-
ның «Дидактика» саласына қазақтың біртуар ұлдары, педагог-ғалымдар, оқу-ағарту ісінің майтал-
мандары Ы.Алтынсарин, М.Жұмабаев, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Ж.Аймауытов, Ш.Әлжанов сынды 
азаматтар өлшеусіз үлес қосты. 
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Ыбырай Алтынсарин қазақ балаларын дұрыс оқыту мен оларға жүйелі білім беру жолдарын, 
оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін тынбай зерттеумен болды. Ы.Алтынсариннің ғылыми-әдістемелік 
тұжырымы бойынша, оқыту әдістері – бұл балаларды сабаққа, ғылымға, өздігінен білім алуға ынтасын 
арттырып, сезімін оятатын жол. Ол бірнеше оқу құралдарын, соның ішінде, орыс тілін қазақтарға үйре-
ту туралы бастауыш құрал кітабының, мектептерге арналған оқу жоспарының, оқу пәндері бағдарла-
маларының авторы. Осындай талапқа сай оқулықтар мен оқу құралдарын, тиісті құжаттарды мектеп 
ісінде ұтымды қолдануды ұйымдастыра білген алғашқы қазақ әдіскер-педагогы. Бұл еңбектердің 
барлығында автордың дидактикаға байланысты ой-пікірлері мен тұжырым-түйіндері айтылған 
болатын. 

Биыл 180 жылдығы тойланғалы отырған ағартушы-педагог Ыбырай Алтынсарин 1841 жылдың 
20 қазанында қазіргі Қостанай облысы, Қостанай ауданында дүниеге келген. Әкесі Алтынсары қайтыс 
болып, үш-төрт жасынан бастап атасы Балғожаның тәрбиесінде болады. Қыпшақтың ұзын руынан 
шыққан Балғожа би өз аумағындағы атақты кісілердің бірі болған. Ел ішінде билігі жүретін сөз ұстаған 
би, Орынбор әкімшілігінің алдында беделді, ықпалды кісі болатын. Замана ағымына көзі жеткен 
сұңғыла би жетістікке жетудің ендігі жолы – оқу-білім деп түсінеді. Осылайша, кішкентай немересі 
Ыбырайды Орынборда ашылады деп күтілген орыс-қазақ мектебіне күні бұрын жазғызып қояды. Мұн-
дағы көреген атаның асыл мұраты – үміт еткен көзінің нұры баласын Хақ тағаланың жәрдемімен білім 
нәрімен сусындату, жүрек көзін ашып, надандықпен күресетін адал азамат етіп қалыптастыру 
болатын. 

Ыбырай мектептегі оқыту мен тәрбие жүйесін сол кездегі орыс мектептері үлгісінде жүргізеді. 
Негізгі сабақ қазақ тілінде болғанымен балаларға орыс тілі мен пән негіздерін үйретуді мақсат етеді. 
Адамгершілігі мол, жаңа ұрпақты тәрбиелеуге бағытталған рухани тәрбиені жолға қояды. Өз халқы-
ның мәдениет пен білім жолына өте ынталы екенін ұғынып, осы жолда өз білімі мен тәжірибемсін сарп 
етеді. Қазақ балаларының білімге құштарлығы оған жігер сыйлайды. Оқу-әдістемелік жұмыстарды 
жетілдіруге бет бұрады. 

Ы.Алтынсарин жас балаларға сабақты қызықты да түсінікті етіп жеткізуді мақсат етті. Зеректігі 
мен ықыласы, тынымсыз ізденісінің арқасында Ыбырайдың оқыту әдістемесі әр сабақ барысында 
сыналып, жетіліп, өзіндік дидактикалық көзқарасы қалыптаса бастады. Ол оқу үдерісін күнделікті 
өмірмен ұштастыруды көздеп, балалар мектептен білім мен тәрбие алатын болса, өмірден де тәлім 
алсын, айналадағы әлемнен өмір сабақтарын үйренсін деді. Осылайша Ыбырайдың ағартушылық 
және қайраткерлік ой-пікірі қалыптаса бастады.  

Қазақстандағы ұлы ағартушылық идеясын кең таратып, «түгел беріліп, халықты сүйетін, мен 
сияқты қазақ керек» [3], – деп жазған Ы.Алтынсарин ендігі ретте өзі сияқты кадрлар даярлауды қолға 
ала бастады. Ал ол кезде мұндай кадрларды азаматтық халық мектептері арқылы ғана даярлауға 
болатын еді. Осылайша, ол 1879 жылы Торғай облыстық мектеп инспекторы болып тағайындалды. 

Ы.Алтынсарин қазақ халқының тарихында алғаш рет педагогикалық ілімнің негізін салды. Ол 
орыс-қазақ училищелерінде математика, физика, химия, география, тарих, орыс тілі, қазақ тілі 
пәндерін оқытты. Балаларға ана тілі мен орыс тілін оқытуда айрықша көңіл бөлу керектігін айтып, 
мұғалімдерге нұсқау беріп отырды.  

Ы.Алтынсарин құрастырған алғашқы оқулық «Қазақ хрестоматиясы» белгілі орыс педагогтері 
К.Д.Ушинский мен И.И.Паульсонның хрестоматиясы үлгісінде жасалды. «Қазақ хрестоматиясы» төрт 
бөлімнен:  

І бөлім: өлеңдер мен балаларға арналған ұсақ әңгімелерден, ертегілерден; 
ІІ бөлім: қарапайым адамдар туралы әңгімелерден; 
ІІІ бөлім: ауыз әдебиеті нұсқаларынан, түрлі өлең-жырлардан; 
ІҮ бөлім: мақал-мәтелдерден құралды. 
«Қазақ хрестоматиясына» арналған сөз басында автор: «Ең алғашқы рет туып отырған еңбек 

болғандықтан, бұл хрестоматияның мүмкін кейбір кемшіліктері болар, бірақ ол дегенмен, ізсіз жоғалып 
кетпес, ең алғашқы рет оқыталайын деп отырған кітап ретінде көзделген мақсатқа дөп келер деген 
сеніммен өзімді-өзім жұбатып отырмын», [4,3] – деп жазады. 

Автор осы сөзімен өз еңбегінің бағасын беріп кеткендей: кем-кетігі болғанымен дәл сол 
кезеңге дөп келетін, қазақ мәдениетінде өлшеусіз орны бар еңбек екені анық. Ы.Алтынсарин ғылымды 
дәріптеп қана қойған жоқ, қазақ жастарына ғылымды меңгерудің жолын көрсетті. Оқу үдерісі мен 
тәрбие жұмысы бір жүйеге келтірілген халық мектептерін ашты. 

Ыбырай Алтынсариннің өмір жолы мен ұстаздық, оқу-ағартушылық қызметіне қарап отырып, 
еріксіз финляндиялық халық қаһарманы, замандасы Йохан Вильгельм Снелман еске түседі. 1806-
1881 жылдары өмір сүрген өз заманының үлкен ілім адамы, философ әрі танымал саясатшы Снелман 
фин халқының мәдениетін көтеру жолында тынымсыз еңбек етіп, өз халқының рухани ұстазы бола 
білді. Ол өзінің сенімді достарымен бірге бетбақдала саналған Финляндияны «Ақ лалагүлдер өлке-
сіне» айналдырған еді. Снелманның бастамасымен жарық көрген «Сайма» газетінде отандастарына: 
«Біздің кішкентай ғана халық өзінің үлкен көршілерінен жоғары мәдениетке ие болған күнде ғана өзіне 
төнген қауіптен аман болады» [5,27], – деп барынша рухани сілкініске үндеумен болды. Снелманның 
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бастамасымен финдер ұзақ жылдар бойы өз мәдениетін көтеру жолында еңбек етіп, бүгінгі күні 
Еуропаның көптеген мемлекетінен озып шығып жетістікке жетіп отыр. Финляндияның білім беру 
саласындағы бүгінгі қол жеткізген табыстары да осыдан 200 жылға жуық уақыт бұрын халқына 
қалтқысыз қызмет еткен сол Снелман еңбегінің жемісі. Рух бірлестігі деген осы болса керек, екеуі екі 
әлемде өмір сүрген бір-бірінен хабарсыз екі тұлға бір бағытта, бір мақсатпен халқына аянбай қызмет 
етіп, оның жемісін қазіргі ұрпағы көріп отыр. 

Ұлы ағартушы Ы.Алтынсариннің оқыту принциптеріне сай бүгінгі жаңартылған білім беру 
барысында спиральді қағидатпен білім мақсаты оңайдан күрделіге қарай шиыршықталып, ортақ 
тақырыптар арқылы оқушының шығармашылық қабылеті мен тұлғалық даралығын дамытуға 
бағытталған. Ы.Алтынсарин айтқандай балаға берілетін білім барынша өмірлік қажеттіліктерімен 
байланыста айналадағы болмыс сырын түсініп, дүниетанымдық көзқарасын қалыптастыруды 
көздейді. Сондықтан да жас шыбықтай өсіп келе жатқан балаларымыздың түп-түзу болып бой түзеп, 
мәуелі бақтай жайқалуына бүкіл қоғам жауапты.  

Ыбырай Алтынсариннің «Бақша ағаштары» әңгімесінде егілген ағаштарға қарап ой тарқатқан 
әке мен баланың сұхбаты бар емес пе? Міне, сонда «мынау ағаш неге тіп-тік, ана біреуі неге қисық 
біткен?» деген бала сұрағына әкесі былай деп ойлы жауап берген еді:  

« – Бағу-қағуда көп мағына барында шек жоқ, шырағым; мұнан сен де өзіңе әбірет алсаң 
болады; сен жас ағашсың, саған да күтім керек; мен сенің қате істеріңді түзеп, пайдалы іске үйретсем, 
сен менің айтқанымды ұғып, орнына келтірсең, жақсы, түзік кісі болып өсерсің, бағусыз бетімен кетсең, 
сен де мынау қисық біткен ағаштай қисық өсерсің, – деді» [3,25]. Яғни, мектепте алған оқу-тәрбиемен 
бірге үйден алған ата-анасының үлгі-өнегесі оның қалыптасуына ерекше ықпал ететіндіктен білім беру 
саласында бұл мәселені тиімді шешудің бірден-бір жолы болмақ.  

Қорыта айтар болсақ, тұңғыш қазақ педагогі – Ыбырай Алтынсарин саналы ғұмырында екі 
түрлі асыл мұратқа қызмет етті: оның бірі – мектеп ашып, бала оқыту арқылы ағартушылық қызметі 
болса, екіншісі – қазақ халқының ой-санасын жаңалыққа бейімдеу мен өркениетке жалғау жолындағы 
тәрбиелік істері. Бұл асыл мұратын орындауда өз заманында түрлі кедергіге кездесіп, айналасынан 
қолдау таппай қиналды. Бірақ сонда да қайсар рухы мұқалмай, күрестен қажымай бар үмітіп 
болашақтан күтумен болды. Өзі жетпеген биігіне қазақ баласы жетеді деген асыл арманмен өмірден 
озды. Ыбырай Алтынсарин қазақ жастарының тек қана жалаң біліммен шектелмей, жан-жақты 
дамыған, адамгершілік қасиеті мол, адал да шыншыл, ізденімпаз, білімқұмар, жауапкершілігі зор, еркін 
де батыл, рухты азамат болуын көздеді. Адам деген ардақты атқа лайық, ұлтын сүйетін ұлы тұлға 
болып қалыптасуы үшін жас кезінен дұрыс тәрбие беруге баса мән берді. Бұл жолда әдістемелік 
еңбектері мен тәлім-тәрбиелік өлеңдері мен әңгімелерін молынан жазып қалдырды. 

Мемлекеттің ендігі міндеті де «ұлтымыздың жаңа болмысын қалыптастырып, тұтас ұлт сапа-
сын арттыру, адамды және қоғамды уақыт талабына сай жетілдіру» болғандықтан қолжетімді әрі 
сапалы білім мазмұны Президент назарынан тыс қалмайды. «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл 
кезеңі» атты Жолдауында: «Балалар үшін қатерлі бүгінгідей аумалы-төкпелі заманда олардың күш-
жігері мен қызығушылығын дұрыс арнаға бағыттау аса маңызды» [6], – деп білім саласының ендігі 
бағдарын нақты айқындап берді. Еліміздегі білім беру саласының бүгінгі жаңартылған мазмұны ұлы 
ағартушының дәл осы асыл арманын іске асырып жатқандай көрінеді. Әр оқушыға жеке тұлға ретінде 
қарап, оның өз пікірі мен көзқарасын қалыптастыруды көздейтін, бәсекеге кабылетті шығармашыл 
қабылетін шыңдайтын, рухани-адамгершілік құндылық қасиетін дарытуды мақсат ететін бүгінгі білім 
жүйесі ұлы ағартушы Ы.Алтынсарин ілімін қайта жаңғыртып, ұрпақ сабақтастығына жалғап отыр. 
Ағартушының ізденісі мен ерен еңбегі бізден кейінгі буынға да өнеге болып, ғасырлардан-ғасырларға 
жалғаса берері анық. Себебі, ізгілік пен даналықты жақтаған, білім мен мәдениетке шақырған асыл 
мұрат ешқашан ескірмек емес. 
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В статье представлен опыт использования сборников компетентностных задач для 
формирования и развития дизайн-мышления студентов специальности 02110400 «Издательское 
дело». Рассмотрена система целей (по Блуму: знание, понимание, применение, анализ, синтез, 
оценка) с примерами заданий и критериев для оценки качества выполненных работ студентов с 
учетом международных требований спецификации стандартов WorldSkills (WSSS) по компетен-
ции 40 «Графический дизайн».  

Ключевые слова: сборник компетентностных задач, дизайн-мышление, система целей по 
Блуму, критериальное оценивание по стандартам World Skills. 
 

Актуальность проблемы формирования креативного мышления обучающихся определена 
интенсивными изменениями, происходящими в системе образования, которые задают новые 
ориентиры в обществе и предъявляют особые требования к развитию творческой личности в 
современных условиях. В современном обществе, как никогда, сегодня востребованы специалисты, 
нацеленные на постоянное саморазвитие, умеющие адаптироваться к постоянно меняющимся 
жизненным ситуациям, способные искать пути нестандартного разрешения ситуаций и проблем [1].  

Современный графический дизайн бесконечно развивается, как и другие творческие сферы. 
Регулярно появляются технические новинки, проводятся исследования психологии человека и 
разрабатываются инновационные подходы в работе. Последние годы набирает популярность дизайн-
мышление, без которого сложно конкурировать на рынке труда и придумывать нестандартные идеи.  

Дизайн-мышление (design thinking) – метод создания нестандартных проектов, продуктов и 
услуг, который направлен на решение конкретных проблем с учетом интересов потенциального 
пользователя. В отличие от аналитического мышления, дизайн-мышление – творческий процесс 
генерации и реализации идей, главная задача которого, выйти за пределы стереотипов и создать что-
то по-настоящему ценное [6]. 

Работая со студентами специальности 02110400 «Издательское дело», целеноправленно 
формирую – дизайн-мышление, при проектировании многостраничного и информационного дизайнов. 
Формирование дизайн-мышления проходит этапами:  

1. Эмпатия. Заключается в основательном изучении проблемной области, то есть концепции 
заказчика. На данном этапе мы собираем информацию о компании/личности заказчика, о заказывае-
мой полиграфической продукции, о цветовых предпочтениях и т.д. Здесь важно умение проявлять 
эмпатию, то есть прочувствовать опыт другого человека, понять, что именно его волнует.  

2. Фокусировка. Через сбор, систематизацию и анализ информации, полученной от заказчика, 
мы понимаем наши задачи. На этапе фокусировки мы формулируем главную проблему или вопрос, 
на который будем искать ответ. Проблема должна быть конкретной и значимой, а задачи – четко 
сформулированными и реалистичными. 

3. Генерация идей. После выявления проблемы мы начинаем искать способы ее решения. 
Лучше придумать как можно больше самых разных по масштабу и серьезности идей, которые пред-
лагаются заказчику. Это позволит найти лучшее решение.  

4. Создание прототипа.Этап подразумевает создание первоначальной версии проекта. Это 
помогает найти существенные недостатки решения и исправить их. 

5. Тестирование. Конечный проект, продукт или услуга должен пройти тестирование 
заказчиком, которую мы анализируем, вносим изменения и возвращаемся на предыдущие этапы [8]. 

Значительную роль в совершенствовании учебного процесса и формировании креативного 
мышления обучающихся, я отвожу комплексным работам (дизайн-проектам), позволяющим, на ма-
териале одной работы оценить уровень компетентности обучающихся. С этой целью мною были 
составлены сборники компетентностных задач по программам «Adobe Photoshop» (ISBN 978-601-
7479-11-4), «Corel Draw» (ISBN 978-601-336-077-5), «Adobe In Design» (проходит процедуру при-
своения номера ISBN). 

В сборниках собран материал, который станет основой для формирования профессиональной 
компетенции – выполнение графического дизайна изданий полиграфического производства. В сбор-
ники вошли задачи, которые студенты специальности 02110400 «Издательское дело» будут решать в 
ходе своей профессиональной деятельности – разработка дизайна полиграфической продукции. 

Каждый сборник состоит из 15 уроков, содержащих теоретические сведения по основным 
разделам программы: словарь полиграфиста содержит материал необходимый для создания реклам-
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ной продукции. Это термины, определения, характеристики, нормы и стандарты полиграфической 
продукции, которые необходимо знать специалистам по рекламе. В практической части собраны 
задачи, содержащие материал по выполнению работы. Каждый урок второго сборника, посвящен 
одному виду продукции: вывескам, табличкам (информационные, дверные, указатели, аншлаги, 
тактильные), буклетам, клише печати, визитным карточкам (личная, деловая, корпоративная), 
флаерам, упаковочной продукции, этикеткам, кольереткам, вкладышам, календарям, стендам, 
баннерам, билбордам, брандмауэрам, пилларам, штендерам. 

Представленный тщательно отобранный, структурированный материал, выстроен по степени 
сложности и необходимый для формирования данной компетенции. Практическая часть имеет 70 че-
тырехуровневых задач, которые были сформулированы по сложности отбора материала и способам 
решения. Для решения задач 1 уровня требуется один теоретический факт. 2-несколько теорети-
ческих фактов (из разных предметных областей, разных разделов, возможно применение личных 
наблюдений). 3-нестандартные способы решения, поиск нескольких способов решения. В 4 уровне 
нужно иметь исследовательский подход, изучение нового материала, более детальное знакомство с 
особенностями объекта или сферы деятельности. Достоинствами сборников является полиязычие 
(казахский, русский, английский, язык Брайля). Задания выстроены с учетом регионального компонен-
та и соответствуют требования времени. Материал актуален, задания построены с учетом воспи-
тательных целей урока, где формируется патриотическое и гражданское воспитание на основе 
Стратегического плана «Казахстан-2050», «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» – «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания» и других стратегических планов государства. 

Задачи, представленные на страницах третьего сборника компетентностных задач по про-
граммам «Adobe InDesign», – своеобразная рефлексия опыта работы с программой Adobe InDesign на 
уроках теоретического и производственного обучения, подготовки к демонстрационному экзамену и 
профессиональным конкурсам, в том числе, чемпионату Word Skills по компетенции 40 «Графический 
дизайн». Особенностью содержания сборника является его междисциплинарный характер, что 
актуально при модульно-компетентностном подходе [2]. 

Сборник материалов имеет большое практическое значение и представляет несомненный 
интерес для широкого круга специалистов в области графического дизайна, работающими над 
актуальными проблемами развития и совершенствования направления допечатной подготовки изда-
ний, определением целевых ориентиров развития графического дизайна, стратегии их достижения.  

Концепция современного образования в Республике Казахстан рассчитана на приближение 
результатов профессионального образования к международным образовательным стандартам в 
сфере профессиональной подготовки, что определяет необходимость развивать систему монито-
ринга и экспертизы качества обучения, совершенствуя имеющийся опыт подобной деятельности [5]. 
С этой целью в Республике Казахстан были введены новые профессиональные стандарты. В 
стандарте заложены определенные изменения в педагогической деятельности, что закладывает 
формирование новых профессиональных компетенций и совершенствование уже имеющихся. Очень 
серьезной является для образовательных организаций процедура разработки и введения в практику 
деятельности критериев оценки профессионального уровня как педагогов, так и обучающихся [4].  

Учитывая, что пока критериальный аппарат до конца не разработан на уровне законодатель-
ных органов, мною разработана система целей и критериев для оценки качества выполненных работ 
студентов по специальности 02110400 «Издательское дело», с учетом международных требований 
спецификации стандартов WorldSkills (WSSS) по компетенции 40 «Графический дизайн». По мнению 
Блума, задача педагога – сделать так, чтобы обучающиеся достигали высоких уровней мышления [7]. 

Система целей (предложенная Блумом и используемая в сборнике компетентностных задач 
по программам «Adobe InDesign») строится от простого к сложному: знание, понимание, применение, 
анализ, синтез, оценка. Знание и понимание относятся к самому низкому уровню мышления и разви-
тия, анализ и применение – к среднему, синтез и оценка – высокий уровень мышления.  

1. Знание. Первый уровень начинается с запоминания и воспроизведения полученной инфор-
мации. Студент узнает основные термины, конкретные факты, правила и может их повторить. На пер-
вом уровне формируется общее представление о предмете. Чтобы поставить цель, используйте 
глаголы действия: определить, назвать, запомнить, расположить, перечислить, выучить, найти, ука-
зать, записать, выбрать. Примеры заданий для первого уровня целей: перечислите виды поли-
графической продукции; дайте определение лендинга. 

2. Понимание. На втором этапе происходит понимание и осознание. Главный показатель 
освоения этого этапа – это умение изложить материал своими словами. Студент знает и понимает 
правила и принципы, может объяснить факты и явления и проинтерпретировать графики и диаграм-
мы. Глаголы действия: определить, объяснить, охарактеризовать, интерпретировать, сравнить, 
суммировать, соотносить, извлечь, привести пример, перефразировать. Примеры заданий: приведите 
примеры цветовых моделей; охарактеризуйте типографские метки при печати полиграфической 
продукции. 

3. Применение. Цель третьего этапа – научиться использовать полученные знания в конкрет-
ных ситуациях. Студент решает практические задачи с помощью новых правил, формул и законов. 
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Глаголы действия: решить, распределить, показать, объяснить, применить, вычислить, исследовать, 
провести эксперимент, найти, выбрать. Примеры заданий: Разработайте макет дизайн-проекта квиз 
лендинга для компании “DEZSERVICE”. Выберите информацию для лендинга. Используйте элементы 
типовой схемы расположения информационных блоков на лендинге. 

4. Анализ. На четвертом уровне цель студента – понимать структуру материала и уметь раз-
делить его на связанные части. Студент видит принцип построения данных и может найти логические 
ошибки. Глаголы действия: анализировать, выделить, построить, выяснить, объяснить, упорядочить, 
придумать, выстроить, противопоставить, разделить, сделать вывод. Примеры заданий: Сравните 
свой дизайн проект с проектами других студентов. Сопоставьте сильные и слабые стороны своего 
проекта. Проанализируйте этапы работы над проектом. Определите критерии оценивания. 

5. Синтез. Достигнув пятого уровня, студент умеет обобщать и комбинировать свои знания. 
Он использует знания, чтобы создать новую конструкцию, например способ классификации или план 
решения проблемы. Глаголы действия: составить, разработать, группировать, комбинировать, 
установить, спланировать, обобщить, проверить, предложить, сформулировать. Примеры заданий: 
разработайте дизайн-проект статейного лендинга (Article Landing Page) для компании “KONTIO”. 

6. Оценка. На самом высоком уровне студент оценивает утверждения с помощью критериев, 
которые может сформулировать сам или с помощью педагога. Главная цель – оценить логику пост-
роения материала, проверить точность выводов и аргументировать свою точку зрения. Глаголы 
действия: оценивать, аргументировать, защитить, изложить, измерить, обсудить, проверить, обосно-
вать, подтвердить, прогнозировать. Примеры заданий: Оцените результаты критериального оцени-
вания проекта. Защитите свой проект. Обсудите допущенные ошибки. Дайте свою оценку работы 
согласно критериям оценивания по стандартам WorldSkills.  

Оценивание по стандартам World Skills включает в себя два основных метода – измеритель-
ный и судейский. Измерительное используется для оценки точности и других характеристик, которые 
можно измерить объективно. Он используется там, где следует избегать двусмысленности. Судей-
ское используется для оценки качества исполнения, относительно которого могут быть небольшие 
расхождения во взглядах при применении внешних эталонов. Оценка является широким термином и 
включает в себя перечень критериев, по которым она проводится. Критерий – это более узкий тер-
мин, относящийся к назначению шкал или чисел. Оценки – это общий термин для измерения резуль-
татов, они фактически содержат баллы, которые преобразуются в оценки [3].  

Сборники компетентностных задач по специальности 02110400 «Издательское дело», это 
учебно-методический материал, который представляет собой сочетание разноуровневых заданий: от 
заданий, требующих простого воспроизводства знаний до заданий, ориентированных на допечатную 
подготовку изданий, когда студент должен самостоятельно создать макет и оригинал-макет печатного 
или информационного издания, предложить заказчику несколько дизайн-проектов, определить свою 
точку зрения и ее аргументировать. Такие сборники позволят педагогу индивидуально работать с 
каждым студентом, бережно ведя его к высокому уровню дизайн-мышления. Кроме того, они позволят 
менять функциональную деятельность педагога, которому уже не надо большую часть урочного 
времени заниматься пересказом содержания. Педагог получает возможность отвечать на профессио-
нальные вопросы студентов, организовывать дискуссии по обсуждению дизайн-проектов, слабых и 
сильных сторонах проектов и критериев оценивания проектов. Реализация такого подхода к созданию 
учебников нового поколения, позволит добиться успеха в деле формирования у студентов дизайн-
мышления и подготовки квалифицированных специалистов. 
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УДК 37.026.9 
 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ И БИОЛОГИИ 
 

Федорова Н. В. – педагог-исследователь, учитель химии и биологии, Коммунальное 
государственное учреждение «Общеобразовательная школа №32», Карагандинская область, 
город Караганда. 
 

Данная статья направлена на определение особенностей развития креативного мышле-
ния на уроках химии и биологии. В статье выявлены педагогические условия, способствующие 
повышению эффективности учебных занятий, внутренней мотивации к предметам у обучающих-
ся. В статье дается сравнение традиционного способа обучения и современного креативного 
урока. 

Ключевые слова: креативное мышление, ментальная карта, синектика, латеральное 
мышление, логическое мышление, креативность, обучение, ученик, школа, урок. 
 

Проблема развития креативного мышления, умения применять полученные знания на прак-
тике не потеряла своей актуальности, более того одним из приоритетных направлений модернизации 
современного образования является переход от знаньевой модели к компетентностной. Парадигма 
современного общества такова – обществу нужен человек образованный, мобильный, коммуника-
тивный, готовый обучаться всю жизнь, умеющий нестандартно мыслить, выдвигать идеи, находить 
неординарные пути решения проблем, умеющий принимать самостоятельные решения, нести за них 
ответственность. Люди, неспособные мыслить творчески, чаще всего испытывают чувство неудовлет-
воренности, подвержены стрессам, испытывают дискомфорт. Преодолеть этот дискомфорт можно 
благодаря креативной адаптации. 

Согласно концепции модернизации образования в Казахстане, образовательный процесс 
должен быть направлен не только на получение знаний, но и на развитие способностей мышления, 
выработку практических навыков. В школе необходимо так же применять методы, направленные на 
формирование навыков анализа информации, перейти от традиционной роли учителя, дающего 
информацию, к учителю – скафолдеру, помогающему, направляющему обучающихся, от традицион-
ной парадигмы «учитель-учебник-ученик» к новой «ученик-учебник-учитель». Меняется общество, 
соответственно должны произойти изменения и в системе обучения, воспитания и развития под-
растающего поколения. Развитие креативной, творчески мыслящей личности – это совокупность 
средств, способов, приемов побуждающих учащихся к активной познавательной деятельности.  

Проблема детской одаренности в нашей стране имеет государственное значение, поэтому на 
современном этапе уделяется особое внимание различным программам направленным на развитие 
способностей детей, на создание условий для развития одаренности. 

На протяжении многих лет на своих уроках я пытаюсь добиться от детей умения мыслить, 
анализировать. Сегодня целенаправленная работа над развитием творческого мышления в среднем 
и старшем школьном звене на уроках химии и биологии проводится не часто. Причиной этому явля-
ется – большой объем изучаемого материала, нацеленность на сдачу ЕНТ, где больше требуется 
продемонстрировать предметные знания и умения, а не способность мыслить творчески, неорди-
нарно; ограниченность во времени. Как же сделать так чтобы на уроке учащиеся не только получали 
знания, но и развивались творчески, креативно мыслить? 

Нельзя не согласится со словами А.Барбюса: «Школа – это мастерская, где формируется 
мысль подрастающего поколения, надо крепко держать ее в руках , если не хочешь выпустить из рук 
будущее». Изучение проблемы креативного мышления началось еще в древности, но впервые 
данное понятие выдвинул американский психолог, создатель модели структуры интеллекта, автор 
технологии креативного мышления Дж.Гилфорд [1]. 

 Он утверждал, что креативное мышление – это создание необычных решений проблем и 
различал два типа – конвергентное и дивергентное мышление. Дивергентное мышление – это спо-
собность придумать несколько решений одной и той же задачи и характеризуется такими особен-
ностями, как – быстрота, гибкость, оригинальность, законченность. 

Конвергентное мышление – это способность выбрать одно наиболее правильное оптималь-
ное решение из нескольких имеющихся и включает в себя – формирование аналогий с дальнейшим 
их объединением, постоянное пере формулирование проблемы, применение существующих знаний 
для создания нового, безоценочность, продуцирование новых идей, частый выход за рамки жизнен-
ного опыта, внешних правил. 

Мир стоял бы на месте, если бы не применялись креативные инновационные решения, не бы-
ло способности неординарно воспринимать окружающий мир и генерировать новые идеи. Различные 
исследования показали то, что креативные способности у школьников можно развивать путем 
тренировки, гибкости и прогностичности мышления. Сам учебный материал еще не может стать 
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источником стимуляции развития креативного мышления у учащихся. Для его формирования необхо-
димо создание личностных предпосылок, система знаний, система творческих заданий дивергентного 
типа. 

Какой же урок можно охарактеризовать как креативный? Основным отличием креативного 
урока является то что данный урок, развивающий [2], на котором используется системно-деятель-
ностный подход в обучении с активными видами познавательной деятельности учащихся, состоящий 
из нескольких обязательных блоков, включающих в себя задания требующие логики мышления, 
творческого нестандартного подхода к решению проблем. 

Обязательные блоки креативного урока: 
1. Блок «Мотивация» – удивление, сюрприз, «яркое пятно», которые пробуждают интерес к 

теме урока. Здесь можно использовать проблемные вопросы, ситуационные вопросы, заниматель-
ный, интересный видеофрагмент, захватывающий эксперимент. На пример при изучении темы 
«Гидролиз солей» в 9 класса на уроках химии можно использовать задачу, связанную с жизнью: «В 
послевоенные годы, когда наблюдался дефицит мыла, многие женщины использовали для мытья 
волос профильтрованный настой древесной золы. В современных банях так же можно встретить 
данный способ мытья головы. Особенно, это распространено там, где пользуются не речной, а 
колодезной водой». Как можно объяснить применение золы для этих целей? 

Современный урок – это урок, на котором учитель использует умело все возможности для 
развития личности ребенка. На пример, при изучении темы «Размножение живых организмов», 
биология 7,8 класс, можно использовать метод Кроссенс – для определения темы урока, который не 
только позволит учащимся самостоятельно определить тему, цель урока, но и учителю актуализовать 
знания учащихся, проанализировать какими дети обладают знаниями по теме. 
 

  
 

 

  
 

 
  

 

 

 
Размножение  

 

  
 

 

  
 

 

Кроссенс по теме «Размножение живых организмов» 

 
Все учителя химии и биологии отмечают с каким огромным интересом учащиеся могут отно-

ситься к данным предметам и важно поддерживать у них этот интерес и выявлять одаренных детей. 
Если ученик красноречив, любит выступать перед публикой, то ему можно предложить подготовить 
доклад, сообщение, провести информационную пятиминутку на уроке. Если ученик может и любит 
сочинять истории, то можно предложить составить загадки, сочинить сказку по теме урока. Если 
ребенок более усидчивый и кропотливый, то составить или разгадать кроссворд, ребус по теме.  
 

 
 

Ребусы по химии 
Биология 7класс, тема «Рыбы»: 
 Загадки: 
Крылья есть, а не летает. 
Ног нет, а не догонишь. (рыбы) 
Он в самом омуте живет –хозяин глубины. 
Имеет он огромный рот, а глазки чуть виды. (Сом) 
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 Переставьте буквы так, чтобы получить названия рыб: 
Тапвол (плотва), секрат (треска), бовал (вобла), торес (осетр) 
 Кто лишний? 
Уж, желтопузик, кобра, удав (кобра) 
Крокодил, хамелеон, тритон, черепаха (тритон) 
2. Блок «Содержательная часть урока» – цель данного блока – развитие творческого 

воображения обучающихся для решения сложных познавательных задач, развитие способностей в 
составлении новых заданий, развитие умений выбора пути и средств для их решения, 
заинтересованность в самостоятельном решении проблемы, развитие умений аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, позицию. 

Примеры заданий, которые были мной использованы на уроках химии и биологии.  
 Задания, составленные по принципу от простого к сложному связанные с жизнью. 
При изучении химия 9 класс: 
1. Можно ли в алюминиевой посуде варить щи, квасить капусту, кипятить белье в растворе 

хозяйственного мыла, отбеливать белье? Ответ обоснуйте. 
2. Докажите опытным путем наличие углекислого газа в бутылке лимонада. Ответ обоснуйте. 
3. Ученые изобрели аппарат получения кислорода из воды. Аппарат запущен в широкое 

производство и применение в народном хозяйстве. Спрогнозируйте дальнейшие события и 
предскажите судьбу планеты Земля. 

Примеры заданий по биологии: 
1. Эвглена зелена всегда плавает из более темной в более светлую часть водоема, амеба 

передвигается из капли соленой воды в чистую пресную воду, инфузория – туфелька из чистой капли 
воды в каплю с бактериями. Как такую реакцию простейших можно объяснить? 

2. Пресноводные гидры в аквариуме всегда медленно передвигаются к свету. Если аквариум 
перевернуть противоположной стороной к свету, то гидры совершают микромиграцию в более 
освещенную часть аквариума. Объясните данное явление. 

3. «Улитка, улитка, высунь рога, дам тебе кусочек пирога» -с такими словами обращаются 
дети к пойманной улитке. Откуда детям знать, что это не рога, а щупальца. Объясните, какие функции 
они могут выполнять.  

 Задания творческого характера. 
Данные задания дивергентного типа. Именно с такого рода задачами и проблемами 

сталкиваются дети в реальной жизни. Поступить можно по-разному, принять разные решения, но не 
все они могут привести к положительным результатам, так как истинно правильным является только 
одно решение. 

1. Экспериментальные творческие задачи по химии в 8 классе, при изучении раздела 
«Основные классы неорганических соединений»: 

Сливаем в колбу гидроксид калия и ортофосфорную кислоту. Что наблюдаете? Возможна ли 
реакция? Почему не наблюдаем ни каких признаков химической реакции? Как можно доказать, что 
реакция осуществилась? 

2. Экспериментальные задачи по химии в 11 классе при изучении темы «Кислородсодер-
жащие органические соединения»: 

Черный нарушитель границы «А» окислил вещество, содержащее два атома углерода. 
Получилось вещество красно-розового цвета. При дальнейшем окислении одного из продуктов этой 
реакции получилось вещество «Б» кирпично-красного цвета. При взаимодействии одного из 
продуктов второй реакции с веществом «А» образовалось вещество «В» голубого цвета. Определите 
вещества «А», «Б», «В». напишите уравнения реакций. 

Учащиеся на основе уже имеющихся знаний о свойствах соединений разных классов 
органических соединений и видимых признаков реакций, строят логическую цепочку и составляют 
уравнения реакций. 

 Задания на сравнение 
При изучении темы по биологии «Строение прокариотической и эукариотической клеток», 

заполните таблицу используя материал учебника. 
 

Параметры сравнения Прокариотическая клетка 

 

Эукариотическая клетка 

 
 

Происхождение    
Размеры    
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Наличие настоящего ядра   
Организация ДНК   
Число хромосом   
Состав хромосом   
Набор хромосом   
Способ передвижения   
Органеллы    

 
 Задания на выдвижение гипотез 
При изучении темы по химии в 8 классе «Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева» можно использовать задание следующего типа: на 
основании положения натрия в ПС химических элементов предположите о том, какие химические 
свойства он будет проявлять. Ответ аргументируйте. 

 Задание на работу с текстом учебника. 
При изучении темы «Полезные геологические химические соединения. Химический состав 

земной коры», химия 7 класс, можно использовать следующее задание: Прочитайте материал 
учебника с. 114-117 и заполните таблицу. 
 
Горная порода Тип породы Цвет  Блеск  Твердость  Прозрачность  

Кварц       

Мрамор       

 
 Задание на создание «Ментальной карты» по теме с использованием учебника. 
При изучении темы «Типы химических связей», химия 8 класс, учащиеся по учебнику 

составляли интеллектуальные карты. 
 Синектика – связь даже непохожих объектов между собой. 
При изучении темы « Строение атома», 8 класс – аналогия со строением Солнечной системы. 
3. Блок «Резюме или рефлексия» – краткое подведение итогов урока учителем и основная 

оценка урока обучающимися. На данном заключительном этапе урока происходит развитие навыков 
оценивания и контроля своих действий и действий одноклассников, корректировка личной, групповой 
деятельности. 

 Игра «Радуга» – нарисовать цветными карандашами радугу. Учитель определяет эмоцио-
нальное состояние ребенка на уроке. Параллельно можно задавать вопросы:  

1. Что вам запомнилось на уроке?  
2. Узнали ли вы что-то новое на уроке? 
3.  Где вам могут пригодиться полученные знания на уроке? 
На данном этапе обучения, учащиеся учатся быть объективными, умеющими аргументировать 

свою оценку, задумываются о том, где они могут применить свои знания в жизни. 
Поиск инновационных путей всегда трудоемкий процесс и требует от самого учителя много 

времени и творчества. Но главной наградой работы учителя являются: стойкий повышенный интерес 
к предмету, реальная оценка учащимися своих знаний и умений, умение применять полученные 
теоретические знания на практике, снижение психологического напряжения на уроке, повышение 
качества знаний, успешная сдача итоговой аттестации и ЕНТ, активность обучающихся с низкой 
мотивацией на уроке. 
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БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГТАРДЫҢ  
КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ АРҚЫЛЫ БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ 

 
Юсупова С. Д. – ағылшын тілі пәні мұғалімі, №2 жалпы білім беретін мектеп, Маңғыстау 

облысы, Мұнайлы ауданы. 
 

Қазіргі жағдайда мектепте білім беру процесін құрудың негізгі қағидасы оқушының жеке 
басын дамытуға, оны нәтижелі оқуға, білім беру қажеттіліктерін, танымдық қызығушылықтарын 
және болашақ кәсіби қажеттіліктерін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін іс-қимыл тәсілдерімен 
қаруландыруға бағытталған. Сондықтан мектептің негізгі міндеті ретінде оқушының жеке басы-
ның дамуына ықпал ететін білім беру ортасын ұйымдастыру міндеті қойылады. Қойылған 
міндетті шешу педагогикалық кадрлардың кәсіби құзыреттілігіне тікелей байланысты. 

Кілт сөздер: білім беру, педагог, білім сапасы, жаңартылған білім беру, мектеп. 
 

Қазақстанда білім беруді дамытудың өзекті тақырыптарының бірі Педагогтің кәсіби құзыретті-
лігін арттыру болып отыр. Бұл, ең алдымен, орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында мұғалім-
нің кәсіби дайындығына қойылатын талаптардың артуына байланысты. Тәжірибе көрсеткендей, білім 
беру бағдарламасын оқыту әдістемесін бір мезгілде жетілдірусіз жаңарту білім беру стандарттарын 
жаңарту тиімділігін төмендетеді (1, 6-б.). 

Білім беру мазмұнын жаңартудың маңызды шарты мұғалімді даярлау, оның философиялық 
және педагогикалық ұстанымын, әдіснамалық, дидактикалық, коммуникативтік, әдістемелік және басқа 
да құзыреттерін қалыптастыру болып табылады. Жаңа оқу бағдарламалары бойынша жұмыс істей 
отырып, мұғалім дәстүрлі технологиялардан дамытушы, тұлғаға бағдарланған оқыту технологиялары-
на көшуді жүзеге асыруға, деңгейлік саралау, құзыреттілік тәсіл, "оқу жағдайлары", жобалау және 
зерттеу қызметі, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, оқытудың интерактивті әдістері мен 
белсенді нысандары негізінде оқыту технологияларын пайдалануға тиіс [1]. 

Мұғалімнің кәсібилігі мен педагогикалық шеберлігінің ажырамас бөлігі оның кәсіби құзыреттілігі 
болып саналады. Кәсіби құзыреттілік дегеніміз – сәтті педагогикалық қызмет үшін қажетті кәсіби және 
жеке қасиеттердің жиынтығы. Сондықтан мұғалімнің кәсіби құзіреттілігі ұғымы оның педагогикалық іс-
әрекетті жүзеге асыруға теориялық және практикалық дайындығының бірлігін білдіреді және оның 
кәсібилігін сипаттайды. 

Мұғалімнің кәсіби шеберлік дәрежесі, оның шығармашылық «Менінің» ерекшелігі немен 
анықталады? Үнемі дамыған кезде ғана ол уақыт пен мамандық талаптарына жауап бере алады, тіпті 
кейбір жағынан олардан асып түседі. Ежелгі қытай ойшылы Конфуций: «Ескіге бет бұрған адам жаңа 
нәрселерді аша алады, ол мұғалім бола алады» деген. 

Кәсіби құзыретті мұғалімді Педагогикалық қызметті, педагогикалық қарым-қатынасты жоғары 
деңгейде жүзеге асыратын, студенттерді оқыту мен тәрбиелеуде тұрақты жоғары нәтижелерге қол 
жеткізетін мұғалім деп атауға болады. Кәсіби құзыреттілікті дамыту-бұл шығармашылық даралықты 
дамыту, педагогикалық инновацияларға сезімталдықты қалыптастыру, өзгеретін педагогикалық ортаға 
бейімделу қабілеті. Қоғамның әлеуметтік – экономикалық және рухани дамуы мұғалімнің кәсіби 
деңгейіне тікелей байланысты. 

Қазіргі білім берудің негізгі мақсаты-жеке тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің өзекті және пер-
спективалы қажеттіліктеріне сәйкес келу, қоғамда әлеуметтік бейімделуге, еңбек қызметін бастауға, 
өзін-өзі тәрбиелеуге және өзін-өзі жетілдіруге қабілетті өз елі азаматының жан-жақты дамыған жеке 
басын дайындау. Еркін ойлайтын, өз қызметінің нәтижелерін болжайтын және білім беру процесін 
модельдейтін мұғалім мақсаттарға жетудің кепілі болып табылады [2]. 

Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін дамытудың көптеген компоненттері бар. Орта білім беру 
мазмұнын жаңарту идеяларын жүзеге асыру үшін қажетті нәрселерге ғана тоқталғым келеді. 

Жеке тұлғаның жоғары қажеттілігі – оның мүмкіндіктерін іске асыру қажеттілігі. Адамдардың 
көпшілігі ішкі талаптарға сай болуға, қоғам талап ететін тұлға болуға ұмтылады. Толық жұмыс істейтін 
адам барлық білім көздеріне ашық, мінез-құлқына оның табиғатына сәйкес келетін нұсқаларын таңдай 
алады. Ол өзгеруге ашық және жеке өсуге, өзін-өзі дамытуға дайын. 

Ұжымда ынтымақтастық ортаны, қолайлы моральдық климатты құру, баланы сол қалпында 
қабылдау, оған деген оң көзқарас оқушылардың сенімін, жауапкершілігін, белсенділігін тәрбиелеуге 
ықпал етеді және оларды ішкі көзқарасқа, рефлексияға бағыттайды. Бала өзінің жаман қылықтарына 
қарамастан, оны жақсы көретінін және қабылдайтынын білуі керек. Сонда ол өзіне сенімді және 
жағымды дами алады. Қазіргі заманғы оқыту мен оқу әдістері оқушылардың жеке ерекшеліктері мен 
қажеттіліктеріне ерекше назар аударады, өйткені мұғалімнің бұл қажеттіліктерді қанағаттандырудағы 
жетістігі оқушылардың жетістіктеріне жағымды әсер етуі мүмкін. 

Адам капиталы адамның білім беру, әлеуметтік ресурсы, мәдени әлеуеті ретінде анықталады. 
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Қарқынды дамып келе жатқан әлемде адам капиталын, сондай-ақ негізгі қозғаушы күші жастар болып 
табылатын инновациялық даму әлеуетін тиімді жинақтап, нәтижелі пайдалана алатын қоғамдар үшін 
стратегиялық артықшылықтар болады. Жастар оған енгізілген құнды ресурстардың жиынтығы ретінде 
әрекет етеді – білім, қабілет, мотивация, білім беру, өзін-өзі тәрбиелеу, практикалық іс-әрекет проце-
сінде алынған ақпаратты қабылдау және өндіру дағдылары [2]. 

Жаһанданған әлемдегі қазіргі әлемдік тәртіптің негізі гуманистік-бағдарланған мәдениет болып 
табылады. Қазіргі жағдайда Қазақстан жастары құндылықтар әлеміне деген көзқарасында, өзін, жеке 
басын іздестіруде үлкен ұтқырлық пен селективтілікпен ерекшеленеді. Қазіргі құндылықтар шкаласы 
таңдаудың көптігімен қиындайды, жастардың ситуациялық және ұзақ мерзімді идеялары құндылық 
бағдарлары жүйесінде көрінеді. Жастар Әлеуметтік жетістіктің өмірлік стратегияларының танымалды-
лығын бірінші орынға қойып, нарық құндылықтарын қабылдады: иерархияның жоғарғы сатысында 
тұрған білім жастардың мақсатты құндылықтарының арасында, сондай-ақ адамның өз өмірін жеке 
жоспарлау принципі, жеке бастамасы, жеке басының бостандығы, оның егемендігі, еркін бәсекелестік, 
плюрализм, ықпалды достар мен таныстардың маңыздылығы, "қажетті" адамдардың көмегі, гедонис-
тік құндылықтар, прагматизм басым [1]. Экономикалық, рухани дағдарыс жастар арасында дүниета-
нымның терең бұзылуын тудырды және жағдайдың өзі шешіледі деп ойламау керек, бұл шындықта 
Қазақстан жастарын қоғамның қоғамдық өміріне тарту қажет, қоғам өмірлік күштерге, жаңа идеяларға 
мұқтаж. Қазіргі жастар тұлғасында қазақстандық қоғамда бұрынғы ұрпақтардан айтарлықтай ерекше-
ленетін мүлдем жаңа мәдени тип қалыптасты: табысқа жету үшін жаңа бағдарлары, құндылықтары, 
ұтымды экономикалық мінез-құлқы бар жастар қабаты қалыптасты. 

Қазіргі қазақстандық жастардың мәдениеті мен ойлау бейнесі бірнеше жылдан кейін біздің 
әлеуметтік-мәдени болмысымызға тән болады. Табиғаты бойынша жастар қоғам үшін маңызды, бұл 
адами капитал, қоғамның инновациялық, стратегиялық ресурсы [6]. Қазіргі уақытта жастар тарихтың 
субъектісі ретінде қабылданады, онда қоғам өзінің дамуының әр келесі кезеңінде өзін-өзі жаңғыртады, 
оған екінші роль берілмейді, керісінше оның мәртебесі артты. Оған оң рөл беріп, онымен прогрессивті 
өзгерістерді байланыстыра отырып, оның әлеуметтік тұрақсыздықтың тасымалдаушысы екендігіне 
назар аударуға болмайды, оның әлеуеті әртүрлі бағытта болуы мүмкін: позитивті-шығармашылық, 
конструктивті, экстремистік-революциялық. Бұл тұрғыда жас ұрпаққа пайдалы нәрсені игеру, дамыту 
маңызды, практикалық іс-әрекетте жүзеге асыруға рұқсат етілген, денсаулыққа, жалпы өмірге зиянды 
өмірдің жағымсыз жақтарын көрсетуге, жеке іс-әрекеттерді жүзеге асыруға тыйым салынған 
дүниетанымдық идеяларды игеруге көмектесу қажет[5]. 

Қоғамның жоғары динамикасы, ақпараттың үлкен ағымы, адамдар арасындағы күрделі 
қатынастар қазіргі жастар игеруі керек білім беру процесінде құзіреттілік мәселесін талап етеді. 

Қазіргі жастардың негізгі құзыреттілігі: өмір бойына білім алу мүмкіндігі: 
 «Үздіксіз білім алу моделі», «өмір бойы білім алу»; 
 тұлғалық өсу: өзін-өзі тәрбиелеу, ішкі ресурстарды белсендіру, өмірлік стратегия құру; 

өзіңізде жоғары коммуникативті деңгей дамыту: 
 ұжымда серіктестік, әр түрлі мәдениеттердің, діндердің, кәсіптердің және т.б. өкілдеріне 

құрмет; 
 ана және шет тілдерін жетік меңгеру; ақпараттық технология дағдыларын меңгеру: 

ақпараттың жаңа технологияларын қолдана білу, құжаттамамен жұмыс істеу, оларды реттеу және 
жіктеу, модельдеу және есептеу аспаптарын пайдалану[2]. 

Білімге табыну, білімге ұмтылу-қазіргі жас жігіттің құндылықтар иерархиясындағы жоғарғы 
саты. Білім беру қазіргі қоғамда басты құндылықтардың бірі, уақыт стандарты – жоғары білімді, 
бәсекеге қабілетті тұлға ретінде әрекет етеді. Мұнда айқын сәйкестік мүдделерін жастар және 
мемлекет, өйткені, тек білімді ұлт одан әрі табысты міндеттерді шешетін болады салмайды. Қазіргі 
уақытта Қазақстанда білім беру саласында "зияткерлік мектептер" жобаларына, "Балапан", "Ауыл 
жастары" бағдарламаларына ерекше басымдық беріледі. "Н.Ә.Назарбаев атындағы Жаңа Халықара-
лық университет" инновациялық жобасын іске асыру елімізде білім, ғылым және өндіріс интеграция-
сының қазіргі заманғы моделін қалыптастыруға, тиімді академиялық орта құруға ықпал ететін болады. 

ХХІ ғасырдың жас адамы өзіне өмірде жүзеге асыруға, өзінің құндылық жолағын, артықшылық-
тардың иерархиялық сатысын құруға көмектесетін басым құндылықтарды, трендтерді нақты анықтауы 
керек. Әр адам жеке әлеуетін, қолда бар қабілеттерін іске асырып, қоғамның толық мүшесі болуы 
керек, мұнда жас адам өзін қоғамның бір бөлігі ретінде сезінетін фактор маңызды рөл атқарады. 

Батыстан енген алғашқы әлеуметтік тенденциялар негізінен көптеген музыкалық стильдер мен 
бағыттарды анықтайтын субмәдениет институттары болды. 

Болашақта жастар ортасында жаңа сән тұжырымдамасы пайда болды, ол "кулхантинг" деп 
аталды – жастардың талғамы мен қалауына сәйкес келетін жаңа, ерекше, шығармашылық үрдістер 
мен стильдерді анықтау. Қазіргі заманғы кулхантерлар жаңа құбылыстардың, ағымдардың өскіндерін 
анықтайды, талдайды[1]. 

Әлеуметтік-экономикалық қайта құрулардың басталуымен қазақстандық жастардың алдында 
жаңа міндеттер тұрды, оларды шешу әрбір жас адамнан әлем туралы жеке түсінік алуды және оларды 
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өз өмірінде ұстануды талап етеді. 
1. «Жақсы, жоғары сапалы білім беру» үрдісі – бұл қазақстандық қоғамның ұлттық жобасы. 

Білім – бұл жас ұрпақтың идеологиялық қатынастарының ең жоғарғы құндылығы, басымдығы, 
сонымен қатар ол қоғамның мотивациялық және мәдени компоненті, адами капитал, қаржылық және 
рухани дағдарыстан шығудың жолы. 

2. «Шығармашылық, мобильді тұлға» тенденциясы – жаңа құзыреттілік идеяларын тудырып, 
жүзеге асыруға қабілетті, стандартты емес шешімдерді табуға және қабылдауға қабілетті, адамның 
ішкі ресурстарының шығармашылық өзін-өзі жүзеге асыруға деген ұмтылысы бар шығармашылық, 
мобильді жеке тұлғаны тәрбиелеу негізінде Қазақстанның табысты, серпінді, инновациялық 
экономикасы құрылады. 

3. «Бәсекеге қабілетті, кәсіби тұлға» тенденциясы – бұл мемлекеттің стратегиялық мақсаты. 
Бұл тенденция жетістікке жетуге бағытталған жаңа формациядағы адамдарды тәрбиелеуді қамтиды. 
Нарықтық қатынастар жағдайында – белгілі бір саладағы кәсіпқой, бәсекеге қабілетті жеке тұлға, іс-
әрекеттің мақсатын нақты анықтайды, нұсқаларды болжай алады, кәсіби және өмірлік мансаптың 
дамуына ықпал ететін ең ұтымды және моральдық негізделген жолды таңдай алады. 

4. «Жоғары ақпараттық мәдениет» тенденциясы – жаңа ақпараттық технологияларды 
меңгерудің қазіргі заманғы деңгейі, адамның ХХІ ғасырдағы адамға қол жетімді ауқымды ақпараттық 
базаны жүйелеу, талдау, өңдеу мүмкіндігі, оның деректерін жеке және кәсіби өсу үшін моральдық-
этикалық аспектте пайдалану. 

5. «Айқын өмірлік стратегия» тенденциясы дегеніміз – жеке тұлғаның дүниетанымдық нұсқау-
ларын құрудағы қажетті компоненттерді біртұтас және көп өлшемді тәрбиелеу, оның ішінде: негізгі 
бағдарларды өмірлік мақсатқа қою, адамның белгілі бір өмірлік тұжырымдамасын құру, нақты құнды-
лық бағдарларының болуы, өмірлік қақтығыстар мен қиындықтарды жеңуге дайын болу, тілек уақытша 
сәтсіздіктерден сабақ алу және бастамашылық жасау, нәтижелерді адекватты бағалау және т.б. 

6. «Жоғары құзыреттілік» тенденциясы: осы тенденцияның мазмұны келесі аспектілерді 
қамтиды: проблемалық – әр адамның жағдайды адекватты түсінуі, белгілі бір кәсіптік салада мақсат-
тарды, міндеттерді, нормаларды қою және жүзеге асыру; мағыналы – жеке тұлғаның өзінің өмірлік 
стратегиясын мағыналы түрде жүзеге асыра алу қабілеті, өзінің жеке өсуіне арналған шексіз мүмкін-
діктерін үздіксіз анықтауға ұмтылысы; аксиологиялық – адамның өмірлік жағдайларды өзінің және 
жалпыға бірдей маңызды құндылықтар тұрғысынан адекватты бағалау қабілеті[5]. 

7. «Жеке өсу» тенденциясы дегеніміз – ішкі өзгерістер, өзін-өзі жетілдіру, қақтығыстарды жеңу 
(сыртқы, ішкі), логикалық қорытындысы жоқ жеке әлеуетті анықтау, белгіленген міндеттерді орындау 
процесі. 

Мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігі көбінесе оның басқа мемлекеттермен салыстырғанда 
мүмкіндіктерімен және қабілеттілігімен анықталады: прогрессивті, әлеуметтік маңызды құндылықтар 
мен жастардың өмірлік стратегиясын өзін-өзі құруға, өзін-өзі жетілдіруге және өзін-өзі басқаруға 
бағытталған құндылық бағдарларын қалыптастыру[4]. 

Осыған байланысты қазіргі заманғы жастар саясатының басты міндеті – қоғамның қатысуын-
дағы жас ұрпақтың мүмкіндіктерін кеңейтуге жағдай жасау және оның әлеуетін Қазақстанның дамуына 
бағыттау, оның бәсекеге қабілеттілігінің тиісті деңгейін қамтамасыз ету болуы керек сияқты. Қазіргі 
жастардың прагматизмі жастар жұмысына жаңашыл көзқарастарды қажет етеді. Жастардың құндылық 
қатынастарын мансаптық-тұтынушылықтан өзіне және қоғамға деген шығармашылық-сындарлы 
қатынасқа қайта бағдарлауды көздейтін әдістерді әзірлеу қажет. 

Жастар өмірге қадам басқан ұрпақ ретінде өз болашағына ерекше қызығушылық танытады[3]. 
Жас ұрпақ өз мүмкіндіктеріне сенеді, болашақта қандай білім мен дағдылар өздеріне пайдалы бола 
алатындығын анық біледі. 

Қазақстанның қазіргі жастары тарихтың субъектісі болып табылады, қазақстандық қоғам оны 
ерекше түрдегі әлеуметтік құндылық ретінде ашты. Қазіргі жастар – бұл өзгерістердің ерекше және 
маңызды факторы, жаңа идеялардың тасымалдаушысы. Осыған байланысты ХХІ ғасырдың қажетті-
ліктерін қанағаттандыратын заманауи мемлекеттік жастар саясаты қажет. 

Қазақстанның жастардың мемлекеттік саясатын қалыптастырудың жаңа философиясы 
заманауи шындыққа негізделген. Қазақстанның жастардың мемлекеттік саясатының басымдығы 
мыналар болуы керек:  

- әлеуметтік маңызды әлеуметтік рөлдерді орындау үшін жастардың жеке қабілеттерін ашу;  
- жастардың некеге деген оң көзқарасын дамыту, жастарды отбасылық өмірге, ана болуға 

дайындау;  
- қазіргі жастардың интеллектуалды және адамгершілік әл-ауқатына әсер ететін демалыстың 

жаңа тәжірибесін дамыту. 
Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі баланың жеке басын қалыптастыруға айтарлықтай әсер етеді. 

Мұғалім тек дайын білімдердің аудармашысы ғана емес, сонымен қатар активатор және катализатор 
болу керек екенін түсіну маңызды. Мұғалім мен оқушылар арасындағы өзара әрекеттесуге баса назар 
аударылды. Оқушылар бағдарламаны түсінуі үшін олар ақпаратты пассивті тұтынбай, оқу процесіне 
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белсенді қатысуы керек. Оқушылардың алған білімдерін өңдеуге және дағдыларын дамытуға мүм-
кіндік беретін іс-шараларға қатысу мүмкіндігі өте маңызды. 

«Нашар мұғалім шындықты үйретеді, жақсы мұғалім оны қалай табуды үйретеді», – деп жазды 
неміс мұғалімі А.Дистервег. Осыған байланысты оқушылардың оқу мотивациясының әр түрлі түрле-
рінде мұғалім бағдарының қажеттілігі айқын. Оқушыларды сыни тұрғыдан ойлауға, түрлі ақпарат 
көздерімен және анықтамалық материалдармен жұмыс істеуге, цифрлық технологияларды қолдануға 
үйрету қажет. 

Заманауи мұғалім оқушылармен жұптық және топтық жұмыстың әртүрлі формаларын қалай 
қолдануға болатындығын үйренуі керек. Оның шеңберінде тілдік қарым-қатынас дағдыларын дамыту 
(тыңдау, сөйлеу, жазу және оқу) жүреді. Дәлелдеу, зерттеу, сын тұрғысынан ойлау дағдыларын 
дамытатын осындай жұмыс әдістерін қолданыңыз. 

Критериалды бағалау жүйесін нақты түсіну және сауатты қолдану сонымен қатар мұғалімнің 
кәсіби құзыреттілігінің құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. 

Критериалды бағалау жүйесі жалпы білім беретін мектептердегі оқушылардың білім жетістікте-
рін бағалаудың қазіргі тәжірибесіне өзгерістер енгізу негізін анықтайды. Бұл бағалау процедуралары-
ның сапасын, олардың халықаралық стандарттарға сәйкестігін және әр оқушының дайындық қажет-
тіліктерін қамтамасыз етеді. Қазақстан үшін критериалды бағалаудың жаңа жүйесі оқушыны дамытуға, 
оның оқуға деген қызығушылығы мен ынтасын арттыруға бағытталған [3]. 

Критериалды бағалау жүйесінің мазмұны стандарттармен, процестермен, құралдармен және 
бағалау нәтижелерімен анықталады. Критерийлерді бағалау – оқыту мен бағалаудың өзара байланы-
сының принциптеріне сәйкес жүзеге асырылады; объективтілік, сенімділік және негізділік. Критерий-
лерді бағалау оқытудың ажырамас бөлігі болып табылады және оқу бағдарламасының мақсаттары-
мен және күтілетін нәтижелермен тікелей байланысты. Ол анық және ашық ақпарат береді, білім беру 
процесіне барлық қатысушылардың қатысуы мен жауапкершілігін арттырады. Мұндай бағалаудың нә-
тижелері білім беру жүйесінің, мектептердің, мұғалімдер мен оқушылардың даму бағытын анықтайды. 
Мұғалім қалыптастырушы және жиынтық бағалауды түсінуі керек, бағалаудың әр түрі бойынша про-
цедура бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығуы керек. 

Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігінің маңызды критерийі – білім беру мазмұнын жаңарту аясында 
жоспарлау түрлерін түсіну. Оқыту және оқу екі бөлек іс-әрекет емес, бір процестің өзара байланысты 
элементтері екенін түсіну маңызды. Мұғалімдер оқытудың қалай жүретінін және өздерінің оқу практи-
касын қалай жақсартуға болатынын түсінетін болса, соғұрлым ол оқытудың тиімділігіне ықпал етеді. 

Оқыту мен оқытудың заманауи әдістері оқушылардың жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктерін 
ескеруге ерекше назар аударады, өйткені мұғалімнің оларды қанағаттандырудағы жетістігі оқушылар-
дың үлгеріміне оң әсер етуі мүмкін. Мұғалімдер сабақты тиімді жоспарлау арқылы оқу бағдарлама-
сының да, оқушылардың да қажеттіліктерін қанағаттандыра алады. Сабақтың мақсаттарын, оның 
күтілетін нәтижелерін сауатты ойлау, оларды жүзеге асыру үшін белсенді жұмыстың көптеген стра-
тегиялары мен әдістерін қолдану, уақытты басқаруды сақтау, деңгейлік саралауды есепке алу және 
оқу процесін түзету үшін үздіксіз формативті бағалау, оқушылардың білім сапасын арттыруға әкеледі. 
Күнделікті өзін-өзі көрсету және өзін-өзі бағалау, жақсарту мақсатында оқыту туралы ойлау мұғалімнің 
рефлексиялық және бағалау құзіреттілігін арттырады. 

Бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби құзыреттілігінің тағы бір маңызды көрсеткіші – өзін-өзі сы-
нау және талап қою; педагогикалық қызметтің теориялық және практикалық тәжірибесін жаңарту қа-
жеттілігі, инновациялық қызметке бейімділік. 

Осылайша, заманауи ойлау қабілеті бар, өмірде өзін-өзі сәтті жүзеге асыра алатын адамды 
тек жоғары кәсібилігі бар мұғалімдер ғана тәрбиелей алады. Сонымен бірге, «кәсібилік» ұғымына бі-
лім беру қызметкерлерінің құзыреттілігінің кәсіби, коммуникативті, ақпараттық және құқықтық компо-
ненттері ғана емес, сонымен бірге мұғалімнің жеке әлеуеті, оның кәсіби құндылықтар жүйесі, сапалы 
білім беру нәтижелерін беретін сенім, көзқарас, тұтастық кіреді. Қазіргі жағдайда мұғалімнің кәсіби 
құзыреттілігіне қойылатын талаптар жаңа білім беру стандартын ғана емес, сонымен бірге біз өмір сү-
ретін уақытты да ұсынады. Әр мұғалімнің алдына қиын, бірақ шешілетін міндет – «Уақытында болу». 
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The article presents the description of the experiment on testing a methodical manual on fiction 
written by English and American writers. In the course of the research different methods and techniques 
aimed at developing creative thinking abilities were given and proposed. Assignments for individual students’ 
work provide developing oral and written language competence through reading fiction. 

Key words: creative thinking; language competence; method of association; system of exercises; 
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There is an increasing demand for nontrivial solutions of methodological problems in teaching 
foreign languages, new approaches to old and already well developed problems in modern society. It 
requires people’s demonstration of creative abilities in everyday, professional, personal situations.This 
demand is caused by objective reasons, mainly society development, globalization, integration of new states 
into the world space, increase of life rhythm of modern people. 

The importance of developing creative abilities is associated primarily with the unprecedented role of 
the new ideas to create new technologies. In this regard, various teaching techniques and courses to 
develop creative abilities of personality are gaining popularity. At the same time, creative abilities are wanted 
in different spheres of life: in arts, in professional fields, in everyday life, etc. For this purpose, there have 
been developed a number of methods [1].  

Let us consider some of them: 
1. «Six Hats of Thinking» by Edward de Bono.This technology of creative thinking is good, for 

example, in any discussion. It is ideal for teamwork, but is also suitable for individual use. This technique 
helps to control thinking. Bright colors of hats make each of them distinct, visible and help to set students’ 
thoughts in the right direction. This technology of creative thinking develops tolerance, critical thinking, 
creative abilities regardless of the students’ age. 

2. «Brainstorming» by Alex Osborn.This technique promotes a collective discovery of new ideas. Its 
goal is to get as many different ideas as possible. The generation of ideas and their critique are divided in 
time, while the participants in the creative process are divided into generators of ideas and critics. The ideas 
voiced are developed through the use of associations and are transformed and modified. 

3. “Focal method» by C. Whiting. In this technology, new ideas allow the student to find a connection 
to a given object by features or properties of randomly taken objects. Unusual combinations are obtained by 
using free associations. This method is known as a TIPS tool (the theory of inventive problem solving). 

4. «Analogies» by George M. Prince and William J.J. Gordon.The main method of creative thinking 
in this technique is building analogies. An analogy awakens associations, which in turn stimulate creative 
possibilities. 

5. «Method of garlands of associations» by Henry Y.Bush.The main method of creative thinking in 
this technology is the combination of several stages of work with random words and associations: 

1) Construction of chains of synonyms of the object. 
2) Random selection of words (nouns in the noun case). 
3) Combination of each element from a garland of synonyms with random words. 
4) Selecting several adjectives to each of the random word selection elements. This is how garlands 

of attributes are obtained. 
5) Combination of elements of garlands of synonyms and garlands of features.  
6) Free associations are selected for each of the elements of the feature garland. A garland of free 

associations should include many elements in the feature garland. The tool for free association garlands is 
the question «what does the word ... remind us of? In this case, each answer becomes the starting point for 
the next question. For example: «What does the word blue remind us of» – «the sky» – «What does the 
word sky remind us of» – «an airplane». That's how the word sky, plane, wings make up a garland. 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=C._Whiting&action=edit&redlink=1
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7) Ideas are divided into rational, interesting and unsuitable.  
The preparation of a teaching manual for developing language and creative skills among English 

language students was based on the use of the above mentioned methods in reading. Adapted texts of 
children's literature are often used as reading material. 

Creative thinking techniques such as: «Six Hats of Thinking», «Brainstorming», «Focal Objects 
method», «Analogies» were tested on working with the texts among English language students. They help 
students to develop their creative thinking abilities. The manual for reading contains adapted texts from 
children's literature and consists of twenty-nine lessons. The reading material is equipped with special tasks 
and exercises that precede reading the text, are performed during the reading process, and develop creative 
thinking of the students in the exercises after reading the text. This kind of reading can be done either in the 
classroom or at home. 

Each lesson is preceded by brief information about the authors of the works to be read, which gives 
the students some background knowledge about the writers of English and American literature. This article 
gives some reviews of testing the special tasks and exercises to develop oral and written language skills with 
the focus on students’ creative thinking.  

The methods of creative thinking when working on a fiction text at an English lesson can be divided 
into two groups: 1) creative thinking methods of the object perception and comprehension, revealing its main 
features; 2) creative thinking methods of transforming the features of the object and creating a new object. 
The main function of the first group assignments is cognitive and is related to understanding the object, 
which has an unlimited number of features within the framework of the considered situation. In our case, the 
object of cognition is a text, the transformation of which or the creation of a new object on its basis is to 
present a creative result of students' activity. 

The first group of exercises in the experimental material represents characters and events containing 
the elements that are not in the work. This process of «filling in the uncertainty» is determined by the term 
«specification». It is concretization that can be considered, according to G. Waldmann, as a result of the 
reader's imagination [2]. 

The second group of techniques is focused directly on the transformation of the original object (text) 
and the creation of a new one on its basis. The main result of the application of these techniques is to obtain 
a new product. The following creative techniques were used in the manual when working with a text: «Asso-
ciation», «Change of role functions», «Making a story from a few unrelated words», «Creative reproduction», 
«Personal empathy». These techniques are actively used in classes to develop students' creative thinking 
and actualize their creative activity.  

In this regard it is better to tell about one of the stories of the manual «The Happy Prince». It is an 
interesting example of a story dedicated to the problems of poverty, vanity and kindness. It is based on the 
events that happened to a prince who was ignorant of grief and poverty when he lived and after his death his 
statue was placed on a pedestal. Standing there he could see the suffering and hardships of ordinary 
people. The prince tried to realize his good wishes to the common people through a swallow, which didn’t 
follow his relatives and decided to spend the night at the top of the statue. 

In the first stage of working with this text, the students were asked to use the method of association 
with the certain words, phrases. Before reading the text, the students were asked to write down five 
adjectives that associate with the word «prince» on a piece of paper. Then the students were to write down 
five adjectives that are completely unsuitable for the word, which is much harder to do because they had to 
carefully analyze their feelings and emotions to find the right definitions. 

After completing this task, you may ask the following question: What associations come to your mind 
when you hear a word combination «Happy Prince». Write down and discuss your ideas in a group. Using 
the method of «composing a story from a few unrelated words» at this stage allow the students learn how to 
find connections between the elements that seem to have nothing in common. To do this, the students were 
offered a choice of several unrelated words, taken from the text, with which they were to compose some 
story: «Read the following words: a statue, a poor student, a heart. Make up your own story using these 
words». In this exercise, the important thing was not the fact how true this or that element of information was, 
but how useful a certain combination of words was, how could it show the problem in a new, unusual 
perspective and it is a good idea to see the possible ways to solve it [3]. 

In the second stage of the work, the students were to read the text using a pencil to ask the author 
some questions that deserve special attention during the reading and write them down in order to identify the 
statements and discussion in the classroom. Their task is to identify the fragments in the text that are the 
most problematic and controversial. After they first read the text, they can also compare their own stories 
based on individual words from the story and determine which one is closest to what they have read. 

In addition, while reading the text, the students were also invited to immerse themselves in the 
problem, to get into the images of the main characters, to present the situation, to feel their inner state: for 
example, «The author made the statue of «Happy Prince» weep, because of the ugliness and the misery of 
his city and what kind of statue would you choose to carry out the idea of your story? Tell about your 
thoughts, feelings and share with the group about it. The Swallow decided to stay with the Prince for the 
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night. And what would you do if you were the swallow». «Imagine that you're the swallow that helped the 
prince. Instead of flying away with other birds to the warm regions, the swallow stayed to help the prince. 
And what would you do if you were that swallow? Describe your feelings, thoughts, emotions». 

Thus, the main creative perception of empathy (personal analogy) principle allows identifying oneself 
with the object and the subject in language creative activity and comprehend personal feelings, emotions 
and make a creative result that promotes the development of imagination, originality and flexibility of 
thinking. In the third stage of the work the students were offered to use the method "Сreative reproduction", 
when the students by changing the age of the characters, time or place of the story create a new fiction text: 
F.g. “Make up a story about two men, who became best friends in just three days.  

The story begins like this: “Imagine that the heroes of the story live in our time. One young man 
works abroad, comes for a few days to visit his old father, who before his death asks him to help the family of 
his old friend. But unfortunately, our man does not have time, because his father's friend, who had not waited 
for his old friend to arrive, also leaves a letter in which he regrets an act from which he stopped com-
municating with his old friend and in which he asks for help to his son, whose age is our hero. The events 
unfolded in such a way that two young men became friends in a few days. The students are given the task to 
help the main character, describe his way of life, tell about the relationship between the two friends. [4]. 

Thus, the methods of developing creative abilities while reading fiction promote the development of 
students’ creative thinking in professional training, create the necessary conditions for self-realization of the 
future creative personality of a specialist. The experiment on reading fiction with special creative techniques 
was conducted in three stages:  

- introduction (September 2019); 
- forming (October 2019 – January 2020); 
- control (February 2020) 
There are different methods for determining the level of creative thinking. All of them serve to assess 

the qualities of thinking – the ability to analyze and compare, the ability to make logical constructions. At the 
starting stage (September 2019), the students were asked to write a test to determine the initial level of 
creative thinking, using D.Johnson’s Creative Questionnaire, which is an express method of psycho 
diagnostics of creativity. [5].  

The creativity questionnaire consists of eight characteristics of creative thinking and behaviour and 
allows both self-assessment (high school age, students) and expert assessment of creativity by other 
specialists. In this way, we have obtained indicators that directly reflect the results of research on students' 
creative thinking levels.  

Creativity Features: 
1. Sensitivity to the problem, preference for difficulties, the ability to feel the subtle, uncertain, 

complex, contradictory features of the world. 
2. The ability to put forward and express a large number of different ideas, images, hypotheses, 

options. 
3. The use of various strategies for solving the problem, the ability to offer different types, types, 

categories of ideas. 
4. The ability to complement the idea with various details, to develop, improve the idea-image. 
5. Originality, non-standard thinking and behavior, uniqueness of the results of activity, individual 

style. 
6. Ability to transform, develop images and ideas, dynamism, ingenuity, the ability to structure. 
7. Emotional interest in creative activity, sense of humor, interest, need, creative motivation. 
8. Independence of thinking, evaluations, behavior, responsibility for non-standard position, behavior 

style based on oneself, self-sufficient behavior. 
The results of the level of creative thinking at the starting stage of the experiment among the 

students of control group are: very high-0%, high-40%, middle-20%, low-40%, very low- 0%. 
At the forming stage of the experiment there were used the above mentioned methods while reading 

the manual with the students. 
The control stage was aimed at determining the level of students' creative thinking based on the 

results of application of the developed methods. The repeated testing of students was conducted to 
determine the final level of creative thinking development and to compare it with the level at the stating 
stage. The results of the level of creative thinking at the control stage of the experiment are: very high-20%, 
high-40%, middle-40%, low-0%, very low-0%.  

Analyzing and comparing the results of the student survey in September 2019 and February 2020, 
we can conclude that we have managed to increase the number of students with high level of thinking by 
20%.It is good to see that at the starting stage of the experiment there were no students with «very low» 
level of creative thinking and at the control stage there were no students with «low» level of creative thinking. 
And also it should be pointed out that at the starting stage of the experiment there were no students with 
«very high» level of creative thinking and at the control stage the number of students with «very high» level 
of creative thinking increased. 
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Успешность процесса образования, зависит от того, на сколько умеешь воспринимать и 
понимать информацию, которую получаешь при чтении. Чтение текста – это основной способ 
для того, чтобы получить информацию по всем учебным предметам. Тексты окружают нас 
повсюду и их нужно уметь читать. В школьных учебниках больше сплошных текстов, тогда как в 
окружающем нас мире везде несплошной. 

Ключевые слова:информация, несплошной текст,опорные сигналы, текст, алгоритм, нано 
технологии. 
 

Среди метапредметных результатов школьного образования особое место занимает готов-
ность и способность учащихся к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, полученную из различных источников. Это особенно важно сейчас, 
когда вследствие развития информационных технологий происходит изменение социокультурной 
среды (появляются аудиокниги, электронные книги, социальные сети и т.п.), что ведет к повышению 
значимости чтения и расширению понятия «грамотность чтения». 

Грамотность чтения – это способность человека к пониманию письменных текстов и рефлексии 
а них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 
возможностей, для активного участия в жизни общества. Как показывает казахстанская практика пре-
подавания русского языка, в том числе и в школах с казахским языком обучения, что учащиеся не го-
товы работать с несплошными текстами, отчего и возникает необходимость научить учащихся рабо-
тать с ними, чтобы потом свободно научиться ориентироваться в современном языковом пространстве. 

В.Ф. Шаталов объяснил эту структуру так: «Опорные сигналы – это элемент игры, экономия 
времени и ориентация детской психологии на интересное явление. Но главная цель – это понимание 
и долговременная память ученика на основе логических связей заданной темы» [1]. 

Несплошной текст – это наши мысли, это наша опора его практической деятельности, связы-
вающее звено между учителем и учеником. От традиционной наглядности они отличаются тем, что 
являются опорами мысли, опорами действий. Мы строим свой ответ, пользуясь неслошным текстом, 
читаем его, работаем с ним, при этом на уроке не один не чувствует себя беспомощным. Исчезает 
скованность, страх перед ответом, нагрузка на память. Мы избавлены от зазубривания правил и фор-
мулировок. Усваивают теоретический материал осмысленно. Составляем правила по несплошному 
тексту, выполняют практическое задание. 

В работах современных исследователей можно найти материал по методике составления 
несплошных текстов. Однако применительно к школьной практике методика развития составления 
несплошных текстов не разработано. Из анализа учебников русского языка и литературы можно 
сделать вывод, что теоретический материал детям дается сложно, задания выполняют автомати-
чески. Умение работать с информацией, включает четыре уровня работы с текстом: поиск информа-
ции и понимание прочитанного; преобразование и интерпретация информации; применение и пред-
ставление информации;оценка информации. 

Все данные умения относятся к информационной грамотности и применяются не только к 
текстовой информации, но и к информации, представленной в любом другом виде. Составление 
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несплошных текстов увлекательная игра. Игра, которая учит и продвигает в познании и развитии. 
Ускоренное изучение теоретического материала по русскому языку и литературе дает значительную 
экономию времени, снимает перегрузку и низкую успеваемость. Несплошной текст обеспечивает 
успешную работу всех, без исключения, в условиях реально осуществленного принципа равных 
возможностей и доступности обучения. (Приложение 1) 

Чтобы составить несплошной текст, весь текст нужно разделить на микротемы (как правило, 
это абзацы текста), каждая из которых объединена определенной мыслью и имеет логическую завер-
шенность. Выделяя основную мысль, мы формируем пункт плана. Пункты плана – это ориентиры, 
которые помогают двигаться в нужном направлении к задаче, поставленной перед несплошным 
текстом. Структура несплошного текста должно быть понятной и логичной. Информация из текста не 
должна повторяться. Важно, чтобы несплошной текст вмещал всю информацию, которую необходимо 
изложить. Проследить все ли главное нашло отражение в плане, связаны ли пункты плана по смыслу, 
отражают ли они тему и главную мысль. 

Большинство несплошных текстов по русскому языку и литературе составлем на компьютере. 
Общий цвет – черный, главное выделено ярким цветом: красным, зеленым, синим. Используем встав-
ки на компьтере. Вот например. Составление несплошного текста на тему: «Правописание ПРИ и 
ПРЕ» (Приложение 2). Составление несплошного текста на тему: «Окончание». (Приложение 3) 
 

Алгоритм составления несплошного текста: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучение по несплошным текстам требует активной мыслительной деятельности учащихся. 
Они должны обладать навыками восприятия информации, соотнесения ее с ранее изученной, уме-
нием выделять главное, видеть большую тему в целостном виде без несплошного текста довольно 
трудно. Несплошной текст представляет собой прием, облегчающее восприятие новой темы по рус-
скому языку и литературе и ее понимание. 

По словам психологов, у каждого человека работают в разной степени все три механизма 
памяти: слуховая, зрительная, двигательная. И если в процессе обучения все они целенаправленно 
используются, то уровень усвоения нового материала повышается. При ознакомлении теоретическо-
го материала по русскому языку и литературе с помощью несплошного текста работают зрительная и 
двигательная память, причем способ запоминания не механически, а основанный на установлении 
смыслового понимания изучаемого материала по русскому языку и литературе. При воспроизведении 
несплошного текста подключается слуховая память. 

Для нас ценность несплошного текста заключается и в следующем: лаконичность (максимум 
закодированной информации); структурность; удобства восприятия и воспроизведения, непохожесть 
несплошных текстов между собой (разнообразие форм, структурирования, цвета и т.д.); заниматель-
ность; цветовое оформление – важная деталь несплошного текста. Правильно оформленный не-
сплошной текст манит, привлекает, заостряет вниание на главном, то есть воздействует своим 
эстетическим видом. 

Несплошной текст используется на разных этапах обучения: при вводе нового понятия, при 
обработке, закреплении повторении учебного материала. При выполнении тренировочных заданий 
дома и в классе по мере необходимости обращаются с несплошному тексту. Систематическая работа 
с несплошными текстами, составленное их при непосредственном участии самих учащихся приводит 
к тому, что на определенном этапе обучения они уже могут самостоятельно, опираясь на несплошной 
текст, изложить тот или иной материал. «Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в 
каждом ученике его неповторимо-индивидуальный талант – значит поднять личность на высокий 
уровень расцвета человеческого достоинства» (В.А. Сухомлинский). 
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Авторы высказывании считают, что чтение книги, анализировать, извлекать необходимую 
информацию, ясно и точно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением правил 
и символики является одним из важнейших показателей человека. С такой позицией трудно не 
согласиться. Считаю, что превосходство в любой области можно достичь упорным трудом в течение 
всей жизни. Использование несплошного текста дает возможность сосредоточиться на главном – 
создать стержневой образ темы, помогает прочному усвоению, запоминанию. Правильно установить 
природные и пространственные связи, взаимоотношения предметов и явлений, полезна для 
применения сравнений, воображения, наблюдательность.  

В век модернизации и нано технологии просто необходимо критически мыслить конкуренто-
способную, здравомыслящую личность. Неслошной текст по разным темам помогают в одном случае 
своевременно предупредить ошибку, в другом – поработать допущенную, в третьем – провести про-
филактическое обобщенное повторениево фронтальных и индивидуальных заданиях. «Не обижайте 
детей готовыми формулами, формулы – пустота; обогатите их образами и картинами, на которых 
видны связующие нити. Не отягощайте детей мертвым грузом фактов; обучите их приемам и 
способам, которые помогут их постигать. Не учите их, что польза главное. Главное – воспитание в 
человеке человеческого». (Антуан де Сент-Экзюпери). 
 

Приложение 1 
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ЖOҒAPҒЫ OҚУ OPЫНДAPЫНДA ВOЛEЙБOЛ СПOPТ ТҮPІНІҢ ТEХНИКAЛЫҚ 
ЖӘНE APНAЙЫ ПСИХOЛOГИЯЛЫҚ ДAЙЫНДЫҒЫН ДAМЫТУ 

 
Ғaбитoв A. P. – пeдaгoгикa ғылымдapының мaгистpі, Бaтыс Қaзaқстaн иннoвaциялық-

тeхнoлoгиялық yнивepситeті. 
Тлeбaлиeв A. A. – пeдaгoгикa ғылымдapының мaгистpі, Бaтыс Қaзaқстaн иннoвaциялық-

тeхнoлoгиялық yнивepситeті. 
 

Мaқaлaдa жoғapғы oқy opындapындa вoлeйбoл спopт түpінің тeхникaлық жәнe apнaйы 
психoлoгиялық дaйындығын дaмытy үшін жaсaлaтын жaттығyлap жөніндe бaяндaлaды. Жoғapы oқy 
opындapындaғы стyдeнттepдің apнaйы психoлoгиялық дaйындығын қaлыптaстыpy жoлындaғы 
тұpaқты қaлыптaсқaн жaттығyлapдың нeгізгі epeкшeліктepі aшылaды. Жoғapы oқy opындapын-
дaғы стyдeнттepдің физикaлық дaйындықтapынa apнaлғaн apнaйы жaттығyлap көpсeтілгeн. 

Кілт сөздep: физикaлық, тeхникaлық, мopaльдық, эстeтикaлық, тeopиялық, психoлoгиялық, 
психoдиaгнoстикa, тaктикaлық, ғылыми-әдістeмeлік, физикaлық дaйындықтapынa. 
 

Қaзіpгі тaңдa тeхникaлық жoғapғы oқy opындapындa дeнe шынықтыpyдaн тыс жұмыс істeйтін 
стyдeнттік спopт клyбтapы қapқынды дaмyдың үстіндe. Сoндықтaн спopт жәнe нeгізгі міндeті дeнe 
тәpбиeсі бoлып тaбылaтын дeнe мәдeниeті тұжыpымдaмaлapын aжыpaтy кepeк. Дeнe шынықтыpy 
нeмeсe дeнe мәдeниeті – қoғaмның жaлпы мәдeниeтінің бөлігі, дeнсayлықты қoлдayғa бaғыттaлғaн 
әлeyмeттік қызмeттің бaғыттapының біpі, aдaм дeнeсінің қaбілeттepін дaмытy жәнe әлeyмeттік тәжі-
pибeнің қaжeттіліктepінe сәйкeс oлapды пaйдaлaнy. 

Спopт – бұл әлeyмeттік мaңызды нәтижeлepгe жeткізeтін дeнe жaттығyлapын қoлдaнyғa нeгіз-
дeлгeн білім бepy, oйнay, бәсeкeгe қaбілeтті қызмeт бoлып тaбылaды.Спopттың aйpықшa epeкшeлігі – 
бұл жaттықтыpy , aл спopттың бaсты мaқсaты – жaқсы нәтижeлepгe қoл жeткізy. Aлaйдa, бұғaн қoсa 
бaсқa дa мaңызды әлeyмeттік мaқсaттapғa жeткізілeді oлap: aдaм дeнсayлығын нығaйтy жәнe физи-
кaлық жeтілдіpy, oның идeoлoгиялық, aқыл-oй, мopaльдық, эстeтикaлық тәpбиeсі. Сoндaй спopттық 
oйындapдың біp түpі – вoлeйбoл спopт oйыны, өз өзeктілігін жoғaлтпaйды, жaстap apaсындa тaны-
мaлдығы oдaн сaйын apтa түсeді. 

Вoлeйбoл – бұл кoмaндaлық oйын, әp oйыншы өзінің қapсылaсының іс-әpeкeтінe бaйлaнысы 
қoзғaлыс қимылдapын жaсaйды. Вoлeйбoл стyдeнттepгe тeopиялық aқпapaттap aлyынa,тaктикaның 
жәнe тeхникaның нeгізгі әдістepі мeн тәсілдepін үйpeнyінe, өздepінің мүмкіншілігінe сәйкeс жaттығyынa, 
eкі жaқты oйын кeзіндe үйpeнгeн дaғдылapын жeтілдіpyінe мүмкіндік бepeді. Дeнe тәpбиeсіндe вo-
лeйбoл oйынының кeң көлeмдe тapaлyы oның әp түpлі жaттығyлapғa ыңғaйлылығымeн, жaстapдың 
дeмaлыстapын дұpыс ұйымдaстыpyымeн, дeнсayлықты жәнe дeнe тәpбиeсін жeтілдіpyдeгі жaн-жaқты-
ғымeн, oйын epeжeсінің қapaпaйымдылығымeн, кepeкті құpaлдapдың жәнe aлaңның күpдeлі eмeстігімeн 
түсіндіpілeді. Oйын жaғдaйы жaттығyшылapды жaлпы мaқсaтқa жeтy үшін өзінің oйын кeзіндeгі іс-қимы-
лын ұжымының мaқсaтынa бaғындыpyғa, жaғдaйғa бaйлaнысты өзінің бap мүмкіншілігімeн әpeкeт eтyгe, 
спopттық сaйыс кeзіндe қиындықты жeңe білyгe, oйын бapысындaғы шиeлeніскeн жaғдaйдa дұpыс 
шeшім қaбылдayғa тәpбиeлeйді. Бұлap стyдeнттepдің ұжымдық сeзімін; тeз зeйін қoюы мeн шaпшaң 
oйлayын, шeшім қaбылдaғыштығын жәнe өзіншe қимылдap жaсaй білy дaғдысын қaлыптaстыpaды. 

Тeхникaлық жoғapғы oқy opындapындa вoлeйбoл oйыны aлдындa тұpғaн міндeттep: a. Стy-
дeнттepдің дeнсayлығының дeңгeйін көтepy; b. кeйініpeк стyдeнттepдің жoғapғы oқy opындa білім 
aлyды aяқтaғaннaн кeйін oлapдың кәсіби жұмыстa жәнe өміpдe қaжeт физикaлық қaсиeттepдің қaлып-
тaстыpып,бoлaшaқ мaмaндapдың тиімді жұмыс істeyінe үлeс қoсy бoлып тaбылaды. 

Біздің yнивepситeттe тeхникaлық мaмaндықтapдa oқитын инжeнepлepдің жәнe т.б кәсіптік мa-
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ңызды физикaлық қaсиeттepін aтaп өтсeк, oлap : жoғapы жұмыс өнімділігі жәнe әлсіздіккe, күйзeліскe 
дeм бepмey, күш-жігep, төзімділік, икeмділік, мұқияттылық, шaпшaң peaкция жылдaмдығы, жoғapы кoн-
цeнтpaциясы жәнe oның мұқият ayысyы, жaқсы дaмығaн жaды,әсіpeсe жeдeл, жoғapы дeңгeйдeгі 
мaғлұмaтты қaбылдay жәнe дaмығaн бaйқaмпaздық, пpaктикaлық oйлay, күpдeлі шeшімдepді жылдaм 
қaбылдay мүмкіндігі, қимыл-қoзғaлысты жoғapы үйлeстіpyді қaмтиды. Жoғapыдa aтaлғaндapдың бap-
лығы – бұл вoлeйбoл oйнay үшін қaжeтті тaлaптap бoлып тaбылaды. Жaлпы aлғaндa, вoлeйбoл спopт 
түpіндe ғaнa eмeс, мaмaндықтapы жoғapы қapқындылықпeн, тұpaқтылықпeн, шeшім қaбылдay мeн 
oйлay шaпшaңдығымeн жәнe дәлдікпeн epeкшeлeнeтін aдaмдapдың мaмaндықтapынa apнaлғaн oқытy 
құpaлдapының біpі peтіндe қapaстыpылып кeлe жaтыp. 

Aлaйдa, бүгінгі тaңдa тeхникaлық жoғapғы oқy opындapындa вoлeйбoл спopт oйыны жoғapғы 
дәpeжeдeгі спopтшылapды дaйындay құpaлы peтіндe дaмyы мәсeлeлepгe тіpeліп oтыp. Сoндықтaн, 
бұл жұмыстың мaқсaты: жoғapы oқy opындapындa стyдeнттік вoлeйбoл спopттық кoмaндaлapды ұйым-
дaстыpy жәнe дaйындay ,вoлeйбoл спopт oйынын дaмытy үшін тиімді жaғдaйлapды aнықтay бoлып 
тaбылaды. Стyдeнттік спopт түpі peтіндe вoлeйбoлды yнивepситeттepдe дaмытyдың мaңызы зop. Жaқ-
сы қaлыптaсқaн тиісті инфpaқұpылыммeн жaбдықтaлғaн спopттық opтaдa, сoндaй-aқ бeлсeнді дeнe 
шынықтыpyмeн aйнaлысyғa apнaлғaн opтaдa жoғapы спopттық нәтижeлepгe қoл жeткізe oтыpып, кeлe-
сідeй нәтижeлepгe қoл жeткізyгe бoлaды: унивepситeттің стyдeнттік қayымдaстығындa үнeмі стyдeнт-
спopтшылapдың қaтысyымeн сaлayaтты өміp сaлтын жәнe вoлeйбoл oйнayдың тaнымaлдылығын 
apттыpy; вoлeйбoлдaғы спopттық жeтілдіpyдің кeйінгі сaтысындa (17-18 жaстaғы) спopттық дapындa-
pын aнықтay жәнe ұлттық құpaмaның peзepвінe дeйін кәсіби дeңгeйгe жeткізy; жoғapы білімді тaбысты 
біpіктіpyгe қaбілeтті жaстapдың мaнсaбын кeңeйтy; спopттық мaнсaпты aяқтaғaннaн кeйін кәсіби дeң-
гeйдeгі спopтшылapдың әлeyмeттік бeйімдeлyін жeңілдeтy. 

Жoғapыдa көpсeтілгeн міндeттepді тиімді шeшy үшін: тиісті лoгистикaлық жәнe кaдpлық бaзa-
ның бoлyы; кәсіби вoлeйбoлмeн aйнaлысy жәнe тaңдaлғaн мaмaндық бoйыншa сaбaқтapдың икeмді 
кeстeсі, жoғapы сaпaлы жaтын opын жәнe тaмaқтaнy жaғдaйлapын қaмтaмaсыз eтy, сoндaй-aқ стyдeнт-
спopтшылapдың өзіндік жұмысы үшін қaжeтті жaғдaйлapмeн oңтaйлaндыpy; aкaдeмиялық жүктeмeнің 
epeкшeліктepін eскepe oтыpып,спopттық іс-шapaлapдың eң қoлaйлы күнтізбeсін әзіpлey; стyдeнттік 
жapыстapды әлeyмeттік қaнa eмeс,сoндaй-aқ жepгілікті жәнe ұлттық мaңызды oқиғa peтіндe тұтy; кo-
мaндaлapды қaлыптaстыpyдa eң үздігін тaңдayдaғы әділeттілік пpинципін нeгізгe aлy, спopтшылapды 
іpіктeyдeгі aйқындылық жәнe oлapды нaсихaттay 

Aлдaғы жылдapы стyдeнттepдің жoғapы дeңгeйдeгі спopттық кoмaндaлapы Қaзaқстaндaғы eң 
жoғapғы дeңгeйдeгі спopтшылapдың қaтapын тoлтыpa aлaды. Тeхникaлық жoғapғы oқy opындapындaғы 
стyдeнттepдің өз тәжіpибeлepін жәнe шeт eлдepдің eң тaбысты тәжіpибeсін eскepe oтыpып, yнивepси-
тeттің вoлeйбoл спopт oйыны жaңa, oдaн дa жoғapы дaмy дeңгeйінe жeтyі мүмкін. Дeгeнмeн, бұл үшін 
стyдeнттік вoлeйбoл спopт сeкциясының жұмыс істey шapттapын мeн фaктopлapын жaқсapтy қaжeт. 

Apнaйы психoлoгиялық дaйындық. Жapысқa қaтысyғa дaйындaйтын бұл apнaйы дaйындық 
жapыс бoлap aлдындaғы кeзeңдe спopтшының спopттық күpeскe психикaлық дaйын күйгe түсyінe бa-
ғыттaлғaн. Психикaлық дaйындыққa бaтылдық, қaйсapлық, ынтaлылық, тaбaндылық, тәyeкeлшілік, 
ұстaмдылық сeкілді жігep, қaйpaт дaйындығы кіpeді. Психoлoгиялық дaйындық әp түpлі әдістepмeн іскe 
aсaды. Тиянaқты жaттығy әдісідeнe тәpбиeсі жaттығyлapы көмeгімeн спopтшылapды жaттығyғa кepeк 
психикaлық күйгe түсіpy. Психикaлық peттey жaттығyлapының әдісі көңіл күйді көтepy, көңілдeнy, қиын-
шылықтapды жeңyгe oйшa дaйындaлy, тaктикaлық oйлayды дaмытy, сыpтқы қopшaғaн opтaны тeз сeзі-
нy, кeлeшeк істeлeтін жұмыстapғa дaйындaлy, жинaқтaлy жәнe т.б. әдіс-тәсілдep. Идeoмoтopлық жaт-
тығyлap әдісі жaттығyлapды oйшa қaйтaлay apқылы нeгізгі қимылдapғa бap ықылaс зeйініңді ayдapy. 
Спopттaғы психoдиaгнoстикa әдісі КБС (К-көңіл күйі, Б-бeлсeнділік, С-сepгeктік) әдістeмeсі бoйыншa 
eскe сaқтay, ықылaс, қoзғaлыс жылдaмдығын, aлaңдayшылық дeңгeйін, көңіл-күй көpсeткіштepінің 
өзгepy дeңгeйінің әp түpлі aспaптap, тәсілдep apқылы aнықтay. 

Тeopиялық дaйындық әдісі – Спopтшылapды дaйындaйтын зaңдылықтapын, oлapдың 
әдістeмeлepін үйpeнy. Тeopиялық дaйындықсыз дaйындықтың бaсқa жaқтapын іскe aсыpy мүмкін 
eмeс. Спopтшы, сoнымeн қaтap, apнaйы дәpістepді тыңдaп, спopт тypaлы жaзылғaн ғылыми-әдістeмe-
лік, көpкeм, тapихи әдeбиeттepді oқып, кинoфильмдep көpіп білімін дaмытып oтыpғaны жөн. Спopтшы-
ны спopт түpінeн дaйындay жүйeсіндe тeopиялық дaйындықтың мaңызы epeкшe спopтшы тeopиялық 
aқпapaттapды көп білгeн сaйын, спopттaғы жeтістіктepгe тeзіpeк жoғapылaйды. Тeopиялық білім спopт-
шығa спopттық жeтістіктepгe жылдaм жeтyгe ғaнa eмeс,күндeлікті өміpдe дe, мaңaйындaғы aдaмдapды 
сaлayaтты өміp сaлтынa нaсихaттayдa дa қaжeт бoлaды. 

Oйыншылapдың тeхникo-тaктикaлық дaйындықтapын жoлдaстық кeздeсyлepдe жәнe 
Peсми жapыстapдa бaқылaнaды. Кeйбіp кoмaндaлapдa психoлoгиялық жaғдaйын қaзіpгі кeздe тeх-
никo-тaктикaлық дaйындықтapын тaлдay үшін видeo жaбдықтap қoлдaнылaды. (видeoкaмepaлap жәнe 
видeoмaгнитaфoндap). Хaлықapaлық peсми кeздeсyлepдe ұлттық лигaлық кoмaндaлap дeңгeйіндe 
видeoғa түсіpyдeн бaсқa, бeкітy жүpгізілeді (фиксaция) жәнe тeхникo-тaктикaны өңдey бapысындa 
кoмпьютepлік бaғдapлaмaлapдың көмeгімeн, ФИВБ-нің мaмaндapымeн шығapылғaн жәнe бeкітілгeн 
жapыстaғы тaлaп. Бaпкepлepгe сұpaстыpy жүpгізілгeндe көpсeтілгeн, вoлeйбoлшылapғa oсындaй 
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бaқылayды 90% кoмaндaлapдa жүpгізілeді. Пpoцeсстiң жүйeлiлiгi тypaлы aйтсaқ, oндa көpсeткiштep 
төмeндeйді,бap бoлғaны 37% кoмaндaлapдa. Aл, Қ.P.,жoғapғы лигaлық кoмaндaлapындa үнeмi жәнe 
жүйeлi түpдe өз oйыншылapының тeхникo-тaктикaлық дaйындықтapын тeксepeді. 

Спopт шeбepлepіндe жeкe дaйындықтapын жүpгізy бapысындaғы нeгізгі міндeті, әp oйын-
шының психoлoгиялық, физикaлық жәнe тeхникo-тaктикaлық дaйындығын қaдaғaлay. Oсы міндeтті 
шeшy үшін, вoлeйбoлшылapдың жeкe бaқылay дaйындығын динaмикaлық aғымындa жылдық жaттық-
тыpy циклінe мүмкіндік тyғызyы кepeк. Спopтшылapдың күйін бaқылayғa, бaпкep жaттықтыpy үдepісін 
психoлoгиялық тұpғыдaн түзeтyгe жәнe oйдaғыдaй бaсқapa aлaды. 

Зepттey жұмыстapы көpсeтeді, Бaқылay жүйeсіз іскe aсaды, вoлeйбoлшылapдың күйін, 
ғылыми-әдістeмeлік бaқылay жұмысы жapтылaй жүpгізілeді, әсіpeсe психoлoгиялық пapaмeтpлepі. 
Әлбeттe, бұл жaттығy үдepісінің тиiмдiлiгiндe шaғылысaды. Қopытындыны шығapa, aйтyғa бoлaды, 
спopт шeбepлepіндe жeкe жaттықтыpyлapдың кeң тapaғaн жұмыстapы жeкe тaпсыpмaлapмeн кoмaн-
дaлық жaттығyлap (қoлдaнyдың жиiлiгі 42,3%) тoптық жaттығyлap жeкe тaпсыpмaлapмeн бaпкepдің 
қaтысyымeн iлгepiдe жүpгізілeді (20,9%)бaпкepдiң қaтысyымeн жeкe жaттығyлap (19,4%) бaпкepсiз 
жeкe жaттығyлap (12,2%) бaпкepсiз жeкe тaпсыpмaлapмeн тoптық жaттығyлap (5,2%). Жылдық жaттық-
тыpy циклдe ayыспaлы кeзeңдe жeкe дaйындық жұмысы (әpдaйым жaттығy үдepісінeн 42,5% yaқыт 
бөлінeді), дaйындық кeзeңіндe11,7% yaқыт жәнe жapыс кeзeңіндe-13,6%. Oсы көpсeткіштep кyәлaн-
дыpaды, бaпкepлepдің шaмaдaн тыс дaйындық үдepісін бaқылayымeн әyeстeнeді, әсіpeсe дaйындық 
жәнe жapыс кeзeңдepіндe өз кoмaндaсының вoлeйбoлшылapының дepбeс жeтiлдipyлepiнe өтe aз 
көңiл бөлінeді. Дaйындықтың түpлepі: физикaлық дaйындықты жeтілдіpyгe 22,9% yaқыт бөлінeді, жeкe 
тeхникaлық дaйындық жұмыстapынa 28,3%, жeкe тaктикaлық жұмыстapынa 12,1%, жeкe психoлoгия-
лық дaйындыққa 6,6%, сayaлнaмa жүpгізілгeн кoмaндaлapдa, oйыншылapдың тeopиялық білімінe тeк 
қaнa 49,3% көңiл бөлeді. Oсындaй әзіpлeyді қoлдaнy бapысындa вoлeйбoлшылapдың жeкe дaйындық 
мүмкіндіктepі тoлық aшылмaйды, бeлгiлi дәpeжeгe жeтyгe кeдepгі кeлтipeдi, өзінің oйынын тaлдayғa 
жәнe ұғынyғa, дaғдысын дaмытyғa. 

Әдeттe, кoмaндaлapдa өз oйыншылapының жeкe дaйындығының дeңгeйiн бaқылay тұpaқсыз 
iскe aсaды, кeйдe жeткіліксіз сeнімді әдістepмeн жүpгізілeді. Aлaйдa, бaқылay жұмысы іскe aссaдa, 
aлынғaн мaғлұмaт әpдaйым бeкітіліп тұpaды. Oсығaн бaйлaнысты спopтшылapдың жeкe дaйындығын 
жүйeлey үшін жәнe бaқылayды жүзeгe aсыpyғa ұсынылғaн: «Вoлeйбoлшының дaйындығының мoдeль-
дік жәнe жeкe көpсeткіштepінің тіpкey кapтaсы». Oның ішінe тeсттep, физикaлық өлшeмнің сынaғы, 
фyнкциoнaлдық жәнe тeхникo-тaктикaлық көpсeткiштep eнгізілгeн, өзін вoлeйбoлдa көп жылдық тәжi-
pибeсiндe жәнe бaпкepлік қызмeтіндe мeншiктi тәжipибeсiндe өзінe жaқсы кeпілдeмe бepдi. 

Қaзaқ eлі тәyeлсіздік aлғaн aлғaшқы күндepінeн бaстaп-aқ хaлықapaлық oлимпиaдaлық қoзғa-
лысқa бeлсeнe apaлaсты,oның хaлықтap дoстығынa бaстaғaн идeaлдapын қoлдayмeн кeлeді. Eліміздe 
бүгіндe 80-нeн aстaм спopт түpлepі бoйыншa спopттық фeдepaциялap жұмыс істeйді. Хaлықapaлық 
спopт қayымдaстықтapы мoйындaғaн oлapдың біpқaтapы әлeмдік дeңгeйдeгі іpі ұйымдapмeн біpлeсe 
жұмыс істeйді. Сoның ішіндe біpқaтap мeмлeкeттepмeн жaсaлғaн спopт сaлaсындaғы әpіптeстік тypaлы 
кeлісімдep хaлықтap apaсындaғы дoстық пeн өзapa түсіністікті нығaйтyдың үлкeн дәнeкepі дeп білeміз. 
Жәнe мұндaй кeлісімдepді мүмкіндігіншe көбeйтe түсyіміз кepeк. 

Eліміздің спopтшылapы дүниe жүзіндeгі көптeгeн хaлықapaлық сaйыстapғa қaтысып,сoлapдың 
жeңістepінің apқaсындa Қaзaқстaн әлeм хaлқынa тaнымaл бoлa түсті. Бұл, әpинe, мeмлeкeтіміздің 
бeдeлінің apтyынa дa зop ықпaлын тигізіп oтыpғaны сөзсіз. Жaттықтыpy кeзeңіндe вoлeйбoлшылapдың 
психoлoгиялық, тeхникoтaктикaлық, дeнe дaйындығын жәнe физикaлық дaйындықтapынa бaпкepлep 
aсa көңіл бөлyгe тиіс. 
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через приемы и средств формативной оценки. Даны методические рекомендации по применению 
компьютерных технологий в обучении. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, формативноеоценивание, самооценивание. 
 

Не так давно все школы столкнулись с необходимостью перехода на дистанционное обучение. 
Такие платформы, как Zoom, WhatsApp, OnlineMektep в основном выступали в качестве среды обще-
ния и взаимодействия с учащимися. В связи с этим невозможно было осуществить контроль знаний и 
обратную связь, охватив весь класс, используя только видеоконференции или мессенджеры. Поэтому 
мы стали, активно внедрять в учебный процесс различные компьютерные технологии, которые «облег-
чают» деятельность, как учителя, так и самих учащихся. Если компьютерные технологии были одним 
из дополнительных средств обучения, то сейчас, несмотря на переход в прежний режим обучения, это 
необходимый компонент занятия, используемый для мониторинга и контроля знаний. 

В данной статье мы хотим поделиться опытом использования компьютерных технологий на 
уроках физики, со многими из которых, возможно, вы уже знакомы и активно используете. Однако 
надеемся, что вы найдете для себя что-то новое. 

Применяемые нами в обучении компьютерные технологии мы условно поделили на 2 кате-
гории: онлайн-конструкторы и приложения, моделирующие физические явления и процессы. Среди 
онлайн-конструкторов мы отдаем предпочтениеGoogleForms [1], OnlineTestPad [2] и Kahoot [3].  

Онлайн-конструкторы позволяют создавать тесты и задания различного типа, и активно 
используются на наших уроках для обеспечения обратной связи. Самый простой интерактивный и 
удобный опрос можно создать с помощью GoogleForms. Его мы используем преимущественно для 
проведения формативного оценивания в начале или конце урока. Приведем один из примеров 
заданий для учеников 8 класса. Как и в каждом из приведенных конструкторов, пишем название темы, 
по которой необходимо проверить усвоенные знания учащихся. 

Далее для идентификации ответов вводим первый вопрос «ФИО», выбрав в качестве типа за-
даваемого вопроса «Текст (строка)». Затем в пункте «Обязательный вопрос» необходимо поставить 
галочку, для того, чтобы учащийся отправил результаты теста только после введения свои данных 
(рис.1). 
 

 
 

Рисунок 1. Скриншот конструктора «Google Forms» 

 
Сам тест включает в себя 9 вопросов с выбором одного ответа, с выбором множественного 

ответа ис вводом текста в ответе (рис.2). Каждый вопрос делаем обязательным для ответа. 
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Рисунок 2. Скриншот конструктора «Google Forms» 

 
Так как формативное оценивание составляет максимальный балл – 10, то тест недолжен 

превышатьэту отметку. 
Зачастую, сталкиваемся с проблемой, когда текстовый ответ ученика не соответствует само-

му ответу из-за неправильного написания (рис. 3). Поэтому иногда приходится проверять результаты 
учеников вручную. 
 

 
 

Рисунок 3. Скриншот конструктора «Google Forms» 

 
После создания теста, остается пригласить респондентов к участию в опросе, отправив 

ссылку на форму либо электронным письмом списку адресатов, включив в него ссылку на опрос или 
саму форму. Для каждого опроса автоматически обеспечивается сбор ответов, формируется ста-
тистический анализ ответов с диаграммами по каждому вопросу, а также создается электронная 
таблица (рис.4), с помощью которой можно провести обработку исходных данных самостоятельно. 
Таблицу можно экспортировать в различные форматы: pdf, xls, txt, но в таблице ответов нельзя 
фильтровать результаты. После прохождения учащимися тестов, система автоматически выдает 
результаты и проводит анализ [4]. 
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Рисунок 4. Таблица результатов 

 
Анализ ответов на тест Google формы позволяют: 

 анализировать ответы отдельного пользователя; 

 анализировать ответы на отдельный вопрос; 

 видеть сводные результаты по всем ответам; 

 получать оповещения о новых ответах; 

 выгрузить результаты в таблицу, скачать ответы или распечатать; 

 запретить пользователям отвечать на вопросы теста если, к примеру, вышел срок[4]. 
Следующая, не менее удобной в использовании является платформа OnlineTestPad. 
С помощью данного конструктора можно создать целую палитру цифровых учебных задач: 

тестов, кроссвордов, сканвордов, опросов, логических игр, диалогов, с помощью которых можноне 
только протестировать учеников, но и дать им возможность лучше подготовиться к экзаменам, 
контрольным или провести экспресс проверку уровня усвоения материала по какой-либо теме[5]. 

На главной странице определяетсядата создания, количество респондентов (ответивших), 
ссылка и статус теста (рис.5). 
 

 
 

Рисунок 5. Скриншот конструктора «Online Test Pad» 

 
Конструктор состоит из большого числа различных типов вопросов, приведенных на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Скриншот конструктора «Online Test Pad» 

 
В настройках теста, можно исключить хотя бы небольшуюдля учеников возможность списы-

вания (рис.7), так как: 

 ограничено время прохождения; 

 последовательность вопросов между учениками не совпадает; 

 запрещено копирование текста вопроса; 

 правильность ответов будет видна ученикам только после сбора их ответов в виде 
таблицы результатов. 
 

 
 

Рисунок 7. Скриншот конструктора «Online Test Pad» 
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По итогам прохождения теста учащемуся будет показан его результат в виде процентов и 
количества баллов, а также в ответах может посмотреть свои ошибки (рис.8). 
 

 
 

Рисунок 8. Скриншот конструктора «Online Test Pad» 
 

Результат предоставляется в 4 форматах, для настройки которых есть персональная шкала. 
По каждому заполненному опроснику можно получить статистику ответов (по отдельности или в 
целом по всем респондентам), которая доступна для загрузки в формате Excel [5]. 

К достоинствам использования Google Forms и Online Test Pad на уроках физики мы отнесли 
следующее: Это бесплатный онлайн-инструмент, который позволяет легко и эффективно собирать 
информацию. С помощью форм Google вы можете создавать опросы и тесты для учащихся за не-
сколько минут. Интерфейс очень прост в использовании. Создавать формы с помощью этого инстру-
мента может. В формах Google хранятся полученные отзывы и рефлексия, чтобы учащиеся и учителя 
могли их подробно проанализировать. Формы интегрированы с электронными таблицами Google, 
поэтому мы можем получить доступ к просмотру собранных данных в виде электронной таблицы. 
Общая конфигурация форм или опросов позволяет вам собирать адрес электронной почты 
получателя и ограничивать количество ответов. С помощью этого инструмента вы можете получить 
неограниченное количество вопросов и ответов бесплатно, в то время как другие инструменты опроса 
требуют оплаты в зависимости от количества вопросов и получателей. 

Недостатки использования Google Form: 
- Для использования этого инструмента необходим Интернет. 
- Есть определенные ограничения относительно возможностей этого инструмента. Принима-

ет тексты до 500 Кб; изображения до 2 Мб; а для электронных таблиц ограничение составляет 256 
ячеек или 40 листов. 

Во внеклассных мероприятиях может использоваться приложение для создания викторин 
Kahoot. Приведем по нашему опыту использования этих программ некоторые сравнительные 
характеристикив таблице 1. 
 

Таблица 1. Сравнительные характеристики 
 

Критерии 
оценивания 

GoogleForms OnlineTestPad Kahoot 

Количество 
вопросов в тесте 

Не ограни-
чено 

Не ограничено Не ограничено 

Количество вариан-
тов в каждом ответе 

Не ограни-
чено 

Не ограничено Не более 4 

Возможность 
прикрепить рисунок, 
аудио- и видеофайл 

+ + + 

Стоимость 
программы 

Бесплатно Условно-бесплатно Бесплатно 

Типы вопросов Открытого и 
закрытого 
типа 

Одиночный и множественный выбор, 
установление соответствия, установле-
ние последовательности, указание 
истинности ложности утверждений, ввод 
чисел и текста, заполнение пропусков, 
последовательное исключение, диктант, 
мультивыбор, добавление файлов. 

Одиночный и 
множественный 
выбор, указа-
ние истинности 
ложности 
утверждений 
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При выполнении лабораторных работ по физике рекомендуем Phet Calorado [6]. PhET – это 
набор основанных на исследованиях интерактивных компьютерных симуляторов для преподавания и 
изучения физики, химии, математики и других наук. Моделирование PhET можно запустить онлайн 
или бесплатно загрузить с веб-сайта PhET. Моделирование представляет собой анимированную, 
интерактивную и похожую на игру среду, в которой учащиеся учатся через исследование. Они 
подчеркивают связь между явлениями реальной жизни и лежащей в основе наукой и помогают 
сделать визуальные и концептуальные модели опытных ученых доступными для студентов. К каждой 
виртуальной симуляции прилагается несколько вариантов инструкций, направленные на развитие 
навыков низкого и высокого порядка у учащихся: запись показаний, интерпретация и оценка данных, 
планирование эксперимента. В зависимости от моделирования учащиеся также могут собирать, 
графически отображать и анализировать данные, чтобы делать собственные выводы. Моделирова-
ние PhET разрабатывается и тестируется на учащихся 7-11 классов и студентов ВУЗов. 

Находясь на дистанционном обучении более года, учителя выбрали для себя и своих учащих-
ся более эффективные IT инструменты для обучения и оценивания, соответствующие современным 
требованиям в образовании. Используя компьютерные программы на своих уроках, учащимся ком-
фортно и интересно интегрировать смартфоны и ноубуки в образовательный процесс, и здесь 
учитель выступает в роли менеджера или путеводителя к развитию учебных компетенций в естест-
венно-научной, математической и компьютерной грамотностях. Также данные методы позволяют реа-
лизовывать технологию критериального оценивание через онлайн-конструкторы, онлайн-платформы 
и приложения. Использование приемы формативного оценивания таких как поставь эмодзи, характе-
ризующее твое состояние и уровень понимания темы, после каждого задания, запишите интере-
сующий вопрос в Whats Apр или почту, на который ты обязательно получишь ответ, закончи предло-
жение и т.д., который поможет учителю и ученику правильно выстроить процесс обучения, направ-
ленный на развитие навыков XXI века. 

Наш опыт показал, что перечисленные приложения удобны в использовании, экономят время 
учителя и являются неплохим средством формативного оценивания, которое предполагает обеспе-
чение обратной связи, обеспечивает виденье учителем общей картины результатов обучения, что 
позволяет своевременно скорректировать учебный процесс. 

Но, вместе с тем, использование этих методов не позволяет оценить систему и глубину зна-
ний учащихся, уровень сформированности навыков и умений, не говоря о проектной деятельности. 
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Караганда. 
 

Статья посвящена описанию работы службы психолого-педагогического сопровождения 
детей с ООП на базе кабинета поддержки инклюзивного образования. Результатом работы СППС 
должна стать максимальная социализация детей с особенностями развития. 

Ключевые слова: кабинет поддержки инклюзивного образования, дети с особыми образова-
тельными потребностями, инклюзивное образование, служба психолого-педагогического сопро-
вождения (СППС), социализация. 
 

В 1990 году на Международной конференции (Джомтьен, Таиланд) ЮНЕСКО поддержало 
движение «Образование для всех». За 31 год данное движение получило широкое распространение. 
На современном этапе трансформации системы образования Республики Казахстан одним из 
приоритетных направлений является развитие инклюзивного образования, которое дает возможность 
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получения качественного и доступного образования для всех детей. Это стратегический курс образо-
вательной политики нашего государства, так как количество детей с различными особенностями 
развития увеличивается из года в год. По данным управления образования в Карагандинской области 
проживет более двенадцати тысяч детей с особыми образовательными потребностями, из которых 
более восьми тысяч школьного возраста [1]. 

Детям с особенностями развития необходим специальный подход и квалифицированная, 
систематическая коррекционно-развивающая помощь специалистов. На данном уровне развития 
образовательной системы стало понятно, что школе необходимо изменится для того, чтобы стать 
ориентированной на ребенка с любыми образовательными потребностями, т.е. стать инклюзивной. 
Этот процесс сложен и требует множества организационных, содержательных, ценностных измене-
ний. Необходимо изменять не только формы организации обучения, но и способы взаимодействия с 
учениками и родителями [2]. 

Профессиональная позиция специалистов сопровождения должна быть направлена на сопро-
вождение учебного процесса, поддержку учителя на уроке, помощь ученику в овладении програм-
мным материалом и способами общения с другими детьми. Открытие кабинетов поддержки инклю-
зивного образования становится еще одной ступенькой к полноценному включению детей с ООП 
в процесс обучения в общеобразовательных школах. 

Кабинет поддержки инклюзивного образования – это место, где учащиеся с особыми образо-
вательными потребностями могут получить необходимую коррекционно-развивающую помощь в со-
ответствии со своими потребностями, не отрываясь от основного процесса обучения. Цель кабинета 
– позволить детям с особыми образовательными потребностями включиться в общеобразовательный 
процесс, учиться со своими сверстниками. На базе кабинета поддержки инклюзивного образования 
проводится работа в следующих направлениях: психолого-педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями; консультирование родителей детей с особыми образо-
вательными потребностями; содействие в разработке индивидуального образовательного маршрута 
для каждого ребенка с особыми образовательными потребностями; методическая помощь учителям, 
работающими с особыми образовательными потребностями. 

С 2020 годав КГУ «ОСШ №73» функционирует кабинет поддержки инклюзивного образования. 
Контингент школы составляет 264 человека из которых 27 учащихся с ООП (10% от общего количе-
ства): начальная школа – 11, основная – 16 обучающихся. Прием в школу детей с особыми образова-
тельными потребностями осуществляется на основе заключения ПМПК, в котором указано, что ре-
бенок может учиться в общеобразовательной школе с индивидуальным подходом, в том числе по 
индивидуальному учебному плану или по сокращенной учебной программе, а также прописаны необ-
ходимые ребенку специалисты СПСС. Штат кабинета представлен службой психолого-педагогическо-
го сопровождения детей с ООП: психолог, два учителя-логопеда, учитель-дефектолог. Данный набор 
специалистов необходим для обеспечения комфортной и эффективной коррекционно-развивающей 
работы. Работа службы психолого-педагогического сопровождения нашей школы состоит из несколь-
ких этапов: 

1 этап. Сбор информации об ученике. На данном этапе специалисты наблюдают за ребенком 
на уроках, изучают трудности в обучении и поведении. Затем заполняются протокола наблюдения. 
Для получения дополнительной информации учитель предлагает заполнить анкету родителю уче-
ника. Далее специалисты СППС делают анализ и обобщение полученной информации и формируют 
гипотезу касательно первичных и вторичных нарушений ребенка, что в дальнейшем формирует 
основные направления диагностики ребенка [3]. 

2 этап. Углубленная диагностика. Каждый специалист проводит углубленное обследование 
ребенка – психологическое, логопедическое и дефектологическое. По результатам диагностики лого-
пед заполняет речевую карту, дефектолог – протокол наблюдения за состоянием компонентов учеб-
ной деятельности, психолог – протокол психологического обследования. В ходе обследования вы-
являются сильные и слабые стороны, на которые в дальнейшем можно будет опираться. 

3 этап. Составление индивидуального образовательного маршрута. Проводится заседание 
службы психолого-педагогического сопровождения, в ходе которого каждый специалист дает 
характеристику деятельности ребенка со своей позиции, высказывая свое мнение. Также определя-
ются основные направления работы учителя и специалистов, составляются рекомендации для 
учителя и родителей. 

4 этап. Мониторинг работы службы психолого-педагогического сопровождения. На данном 
этапе специалисты службы психолого-педагогического сопровождения предоставляю отчеты о про-
деланной работе. 

Исходя из опыта осуществления психолого-педагогического сопровождения становится 
возможным выделить два основных направления: актуальное, ориентированное на решение уже 
имеющихся трудностей; перспективное, ориентированное на профилактику отклонений в обучении и 
развитии. 

Результат работы службы психолого-педагогического сопровождения в условиях инклюзивной 
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школы – социализация детей с особыми образовательными потребностями. Социальная среда обу-
чения должна быть организована так, чтобы посредством педагогического и родительского воздейст-
вия оказывать влияние на формирование личности [4]. 

В нашей школе реализуются мероприятия по формированию толерантного отношения к детям 
с особыми образовательными потребностями, так как проблема обучения детей с ООП в общеобра-
зовательных школах назрела давно. Не подлежит сомнению, что толерантная инклюзивная обра-
зовательная среда формируется в результате сотрудничества педагогов и специалистов. Педа-
гоги нашей школы проводят работу по привлечению детей с особыми образовательными потреб-
ностями к занятиям внеурочной деятельностью, проводят индивидуальные беседы со школьниками, 
их родителями, приобщают к творческим делам класса и школы. 

Исходя из физических возможностей, индивидуальных особенностей личности в течение 
2020-2021 учебного года дети с особыми образовательными потребностями приняли активное учас-
тие в таких конкурсах, как: городской фестиваль здорового образа жизни «День спорт»; городской 
фестиваль инклюзивного творчества «Чудеса из ненужных вещей»; Республиканский творческий кон-
курс «Новогодняя ёлка» на интеллектуальном портале «Талантливая молодежь»; IV Республиканский 
научно-художественный конкурс «Новый год моей мечты»; Республиканский конкурс для инклюзив-
ных детей с ограниченными возможностями «Времена года-2020»; областной конкурс « Территория 
здоровья – без границ»; конкурса открыток «История древней флоры и фауны Казахстана, которой я 
хочу поделиться» и др. 

Следовательно, сопровождение должно иметь дуальную направленность: структурирование 
отношений ребенка с особыми образовательными потребностями, с одной стороны, в школе со стар-
шими и младшими школьниками и также педагогами, а с другой – вне школы с членами семьи. 

Таким образом, главной целью организации кабинетов поддержки инклюзивного образования 
на базе общеобразовательной школы является обеспечение возможность получать образование 
согласно своим возможностям для всех детей. Главной же задачей работы специалистов психолого-
педагогического сопровождения является сделать процесс включения особенного ребенка в образо-
вательный процесс эффективным и комфортным. Безусловно, это требует от педагогов знания осо-
бенностей каждого ребенка, умения находить сильные стороны и возможности для реализации его 
образовательных потребностей. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья эффективно при наличии целостной системы, построенной в соответствии с 
основными подходами общенаучного уровня методологии педагогики. 
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В статье раскрывается сущность дифференцированного подхода, рассматривается 
использование дифференцированного подхода при обучении русскому языку и литературе на 
уроках в дистанционном формате. Материалы будут полезны учителям-филологам и всем, кто 
интересуется вопросами планирования образовательного процесса в школе. 

Ключевые слова: дифференциация, обучение, индивидуализация, ученик, траектория обуче-
ния, дистанционный урок, планирование, учебные задания, форма образовательной среды. 
 

В чем же разница двух понятий: «учить всех» и «учить каждого»? Наверно, каждый из нас 
постоянно задаёт себе этот вопрос и ищет ответ на них в собственной практике, в опыте своих 

https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-bilim/press/article/details/%2042586
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коллег. Уходят в прошлое времена, когда школа была ориентирована на «среднего» ученика, кото-
рого в природе вообще не существует. Поэтому стандартный подход учителя к учащимся, долгое 
время практиковавшийся в школах, фактически игнорировал индивидуальные природные особенно-
сти учащихся, насаждал стремление к «усредненности» количественной оценки результатов, 
искусственно задерживал развитие способностей детей. 

Сегодня основной задачей каждого учителя является создание разносторонней школьной 
среды, в которой каждый ребенок имеет возможность проявить себя. Ученик должен выступать как 
равноправный участник процесса обучения, иметь право на инициативность, самостоятельность, 
творчество, индивидуальный поиск. Дифференцированный подход в обучении является одним из пу-
тей решения этой задачи. Актуальность дифференцированного обучения определяется целым рядом 
обстоятельств, одним из которых является обновление, модернизация современной школы. 
Обновление структуры образования заключается в преодолении традиционного репродуктивного сти-
ля обучения и переход к новой развивающей, конструктивной модели образования, обеспечивающей 
познавательную активность и самостоятельность мышления школьников. Большое влияние на совер-
шенствование всей системы образования в стране оказывает социальный заказ общества на твор-
чески активную личность, способную проявить себя в нестандартных условиях, гибко и самостоя-
тельно использовать приобретенные знания в разнообразных жизненных ситуациях. 

Таким образом, задачей сегодняшней школы является обеспечение каждому учащемуся сво-
ей образовательной траектории на основе осознания своих возможностей и имеющегося выбора 
содержания и форм образовательной деятельности. В настоящее время существует большое количе-
ство исследований по дифференцированному обучению, в которых получены глубокие результаты, 
связанные с изучением индивидуальных особенностей человека и возможностями их формирования. 
В.Я. Яковлев характеризует таксономию Б.Блума и других авторов как наиболее эффективную в 
когнитивной (познавательной) области и подчеркивает, что выделенные в ней основные категории 
целей могут трактоваться как уровни освоения учебного материала. К ним относятся:знание, пони-
маемое как запоминание и воспроизведение изученного материала;понимание, характеризующееся 
способностью интерпретировать учебный материал, преобразовать его из одной формы и выражения 
в другую; применение, означающее возможность использовать изученный материал в новых ситуа-
циях и условиях. 

В литературе под дифференциацией понимают такую систему обучения, при которой каждый 
ученик, овладевая некоторым минимумом общеобразовательной подготовки, получает право и 
гарантированную возможность уделять преимущественное внимание тем направлениям, которые в 
наибольшей степени отвечают его склонностям. Дифференцированное обучение, также называемое 
дифференцированием, представляет собой процесс, посредством которого учителя улучшают про-
цесс обучения, сопоставляя характеристики учащихся с инструкциями и оценками. Дифференци-
рованное обучение позволяет всем учащимся получить доступ к одной и той же учебной программе в 
классе, предоставляя точки входа, учебные задания и результаты, которые соответствуют потреб-
ностям учащихся (Hall, Strangman && Meyer, 2003). 

Дифференцированное обучение – это не единая стратегия, а подход к обучению, который 
включает в себя множество стратегий. Учителя могут различать содержание, процесс или продукт 
для учащихся (Tomlinson, 1999). И в концепции обновления содержания образования идея диффе-
ренцированного обучения занимает центральное место. Подобную настойчивость во внедрении диф-
ференциации образования объясняют цели, которые она ставит и позволяет решить:каждый должен 
обучаться на уровне собственных способностей и возможностей;обучение адаптируется под особен-
ности групп учащихся, что становится весьма существенным в условиях чрезмерных нагрузок при 
современном обучении, ставших причиной снижения здоровья учеников. 

В условиях усиления мер борьбы с распространением коронавируса с апреля месяца 2020 
года школы Казахстана перешли в дистанционный формат обучения, что стало самой оптимальной 
формой обучения. В создавшейся ситуации учителю необходимо было адаптироваться к новым усло-
виям работы, понять формат дистанционного обучения, изучить формы и способы связи с учениками, 
передачи знаний. Работать в режиме дистанционного обучения было одновременно интересно и не 
просто. Чтобы достойно организовать учебный процесс, в условиях вынужденного карантина, необхо-
димо было освоить много новых технологий, цифровых образовательных ресурсов, возможности 
образовательных платформ. Как оказалось, дистанционное образование становится очень важной и 
необходимой составной частью обучения на всех уровнях образования. 

В процессе создания учебной среды учителю важно предоставить учебные материалы и 
задания по организации обеспечения условия каждому ученику для максимального развития его 
способностей, склонностей, удовлетворения познавательных потребностей и интересов в процессе 
усвоения им содержания образования. Предложить подмостки по оказанию поддержки учащихся 
(скаффолдинг), дать ученику полезные советы о том, как нужно структурировать обучение и как 
использовать результаты для дальнейшего успеха. Можно рассмотреть примерные модели структу-
рирования уроков с применением дифференцированного подхода при дистанционном обучении. 
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Дистанционное образование позволяет выстроить индивидуальную траекторию освоения 
учебной дисциплины: отобрать уровень изучаемого материала: стандартный или более углубленный, 
возможность выбора учеником своего стиля обучения, оптимального темпа и ритма, оценки результа-
тов. Во время дистанционного обучения используются различные программные продукты. Каждый 
учитель может выбрать удобную для него платформу. В нашей школе учителя применяют Онлайн 
мектеп, в которой есть возможность создания собственных онлайн уроков, проектирования оценоч-
ных измерителей с критериями оценивания, автоматическую проверку дифференцированных 
тестовых заданий и контроль времени выполнения учащимися упражнений. 

Правильное планирование образовательной деятельности позволит избежать лишней 
растраты времени и ресурсов. Изучение нового материала осуществляется несколькими путями: 
синхронный и асинхронный режим обучения. Одним из примеров может являться просмотр обучаю-
щих видео: это могут быть как онлайн уроки, так и научные ролики. Учащимся с более высоким уров-
нем знаний можно предложить самостоятельное создание роликов, либо объединять группы учени-
ков с разным уровнем восприятия, например вербальным и музыкальным интеллектом по Гарднеру. 
При выполнении учебных заданий обязательно предоставлять учащимся критерии оценивания и 
дескрипторы. Учитель также может создавать сам онлайн уроки, обязательно давая упражнения к 
ним: активное слушание или чтение. Также освоить новый материал возможно при помощи 
информационных листов, схем и таблиц.  
 

Структура дистанционного урока с применением дифференцированного подхода 
 

Тема урока Соответствие лексической теме раздела (ДСП). 
Цель урока Smart-цель, соответствующая целям обучения. Дифференцирован-

ные цели урока, ориентированные на ученика. 
Изучение нового 
материала 

Основная и дополнительная информация, которая раскрывает тему 
и поможет выполнить самостоятельные задания (презентации, 
видеоуроки, список литературы и гиперссылок на ресурсы Интернет 
и т.д.). 

Инструментарий - Учебник, цифровой ресурс, видеоконтент, принадлежности, слова-
ри и т.д. (что понадобится обучаемому для выполнения заданий). 
 - Инструкция по выполнению, задания и способ контроля (обу-
чающийся должен понимать, что нужно сделать и как оформить 
результат) 

Дифференциация Поддержка обучения через образцы работ, примеры, подсказки, 
опорные фразы, план, клише. Использование заданий разного уров-
ня сложности. Предоставление выбора заданий. Учет темпа рабо-
ты. Задания по степени самостоятельности, по уровню творчества, 
словесная поддержка в чате.  

Предоставление обратной 
связи 

Проверка знаний и навыков, своевременная корректировка. 

 
Дифференцированный подход сегодня – это ключевой тренд современного обучения. Ученика 

необходимо научить не только фундаментальным знаниям, но и научить его учиться, донести 
необходимость обучения в течение всей жизни. Каждый учащийся как носитель собственного опыта 
уникален. Поэтому предлагаем с самого начала обучения создать более разностороннюю школьную 
среду, дающую возможность проявить себя. И только тогда, когда эта возможность будет профес-
сионально выявлена, можно рекомендовать наиболее благоприятные для развития учащихся 
дифференцированные формы обучения. 

Реализация дифференциации в процессе дистанционного обучения открывает новые воз-
можности как для учителя, так и для ученика: увеличивается возможность стремления личности к 
креативности, к творчеству и к достижению цели; повышается уровень качества педагогической дея-
тельности учителя; у многих учащихся появляется возможность получения образования в благо-
приятной учебной среде, возможность оценивать себя и учиться, обучая других; формируется у 
учеников мотивы, придающие дальнейшей учебе значимый смысл, в свете которого собственная 
учебная деятельность становилась для них сама по себе жизненно важной целью; развивается функ-
циональная грамотность учащихся, спососбность использовать знания, умения и навыки для реше-
ния максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятель-
ности, общения и социальных отношений; повышается у учащихся уровень Я-концепции, в резуль-
тате чего «сильные» утверждаются в своих способностях, «слабые» получают возможность испытать 
учебный успех, а также избавиться от комплекса неполноценности; вызывает у учащихся положи-
тельные эмоции, помогает справиться с трудностями в обучении и приводит к повышению уровня 
качества знаний. 
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Из своего опыта преподавания можем утверждать, что не стоит загружать учеников много-
численными заданиями, следует выбрать наиболее удобные интернет-платформы, научиться самому 
разрабатывать дифференцированные задания, научить учащихся пользоваться ими. Каждый из нас 
должен отобрать несколько методов активного обучения, взаимодействия и довести их до авто-
матизма. 

Идея наших исследований заключается в создании на уроках и во внеурочное время условий 
для сознательного, активного участия школьников в творческой познавательной деятельности. Эти 
условия должны приносить радость преодоления, радость открытия, достижения поставленной цели. 
Поэтому каждый учитель просто обязан взрастить каждого своего ученика, дать ему качественные 
знания, которые помогут ему в дальнейшей жизни. Поэтому каждому учителю следует искать любую 
возможность оценить, на что способны ваши дети на текущий момент, и использовать эти знания в 
решениях относительно своих дальнейших действий. 
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Обучение в сотрудничестве рассматривается как метод обучения. В этом варианте 

особое внимание уделяется «групповым целям» и успеху всей группы. Поэтому задача каждого 
ученика состоит не только в том, чтобы познать что-то вместе, а чтобы каждый член команды 
овладел необходимыми знаниями. 

Ключевые слова: образование, математика, обучение, сотрудничество, новые подходы. 
 

Образование признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной Стратегии «Казах-
стан-2050». Общей целью образовательных реформ в Казахстане является адаптация системы обра-
зования к новой социально-экономической среде. Совершенствование системы образования играет 
важную роль в достижении этой цели. Внедрение новых педагогических технологий в учебно-воспита-
тельный процесс требует не только адаптации ученика к новым формам обучения, но и изменение 
отношения учителя к процессу обучения, изменения стиля поведения таким образом, чтобы имела 
место ситуация, в которой ученик учится самостоятельно, а учитель осуществляет только управление 
обучением [3, с. 703]. 

Обучение в сотрудничестве рассматривается в современной педагогике как наиболее успеш-
ная альтернатива традиционным методам. В таком обучении прямая цель – развитие интеллектуаль-
ных, физических и духовных способностей, интересов, мотивов, выработка научно-материалисти-
ческого мировоззрения. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что-
то выполнять вместе [1, с. 192]. 

Наверняка, у коллег возникнет вопрос: «Групповая работа? Тоже мне новости? Я каждый день 
применяю такой вид деятельности на своих уроках». Однако, не будем спешить с выводами. Давайте 
попробуем разобраться в этом вопросе. Действительно ли мы правильно организовываем групповую 
работу. Существует мнение, что групповая работа должна быть на каждом уроке. Однако, мы счита-
ем, для того чтобы такой вид деятельности был эффективен, необходимо определить целесообраз-
ность такой деятельности и соблюдать несколько этапов. Попробуем составить подробный план орга-
низации групповой деятельности на уроке математики. 

Шаг 1. На первом этапе определим диагностические цели и задачи урока. Важно определить: 
какие знания учащийся усвоит на уроке; какими социальными умениями он овладеет в ходе этого 
урока; какие качества будет проявлять; каким образом осуществится рефлексивная деятельность 
учащихся. Это является еще одной из важных задач урока, социальной, в добавление к традицион-
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ным задачам обучающей, воспитательной, развивающей. 
Шаг 2. Необходимо определиться с объемом изучаемого материала. По своему опыту, отме-

тим, во время таких уроков он должен быть меньшим, чем при обычной организации обучения. Про-
думайте, каким образом, за счет чего можно его уменьшить. При подготовке урока в групповой форме 
огромное количество времени уходит на разработку необходимого дидактического и раздаточного 
материала. Разработанные задания являются центральным и самым трудным звеном технологии 
обучения в сотрудничестве. Однако, стоит отметить, чем качественнее вы продумаете каждый этап 
такого урока, каждое задание, тем интереснее и успешнее пройдет урок. 

При подборе заданий для групповой работы в сотрудничестве следует иметь в виду сле-
дующее: различные группы могут получать различные задания, а может быть и одинаковое для всех 
групп – это определяется темой и целью. Однако важно, чтобы группы не соревновались между 
собой. Задание должно обеспечить взаимозависимость участников группы. При этом, чем разносто-
роннее эта взаимозависимость, тем больший развивающий эффект даст ваше задание [2, с. 98]. 

Шаг 3. Особое внимание уделяем численности рабочих групп. Как показывает опыт, лучше 
всего комплектовать группы 4-5 человек. При этом в ходе нашей работы, заметили, что эффективнее 
работает группа с разными возможностями. Проводя уроки в параллели 8 классов, неоднократно 
отмечали, что группа учащихся с низкой мотивацией недостаточно работает в силу своих способ-
ностей, а группах лидеров, не может договориться между собой. Поэтому, гораздо эффективнее 
организовывать группы с разными учебными возможностями. В такой группе учащиеся, как правило 
помогают друг другу. Сильные ученики успевают не только сами выполнить свою часть работы, но и 
оказать помощь товарищам, предупредить появление у них ошибок. 

Шаг 4. Распределите роли внутри группы. При этом роли можно менять при смене каждого 
задания. Не забудьте напомнить, что надо обязательно выделить следующие роли: координатор – 
руководит процессом, следит за качеством выполнения работы, секретарь – оформляет записи, го-
товит работу к сдаче, организатор – включает в работу каждого, наблюдатель – следит за этикой и 
культурой общения. Определите точное время работы в группе. Заранее продумайте, какой 
результат работы вы ждете от учащихся и в какой форме он будет представлен.   

Шаг 5. Не целесообразно применять групповую форму на протяжении всего урока. Поэтому 
важно продумать на каком этапе такой вид деятельности будет уместен и как осуществить интегра-
цию групповой работы в структуру всего урока. Возможно применение групповой работы несколько 
раз за урок, в таких случаях даем сигнал: «Собираемся в группы» или «Рассыпаем группы».  

Шаг 6. Самый сложный для нас этап групповой работы оказалось – оценивание групповой 
работы. Не смотря на трудность, это самый важный и обязательный момент урока. В групповой рабо-
те помимо достижений учащихся необходимо оценивать и социальные достижения учащихся. Для 
оценивания групповой работы продумайте вопросы для обсуждения: каким образом группе удалось 
достичь высоких результатов? Какие были трудности? Кто особенно отличился при работе? 

Кроме того, можно организовать такую рефлексивную беседу: «Что помогло вам справиться с 
заданием?»: мы работали в группе, помогали друг другу, а потом высказывали свое мнение и дока-
зывали, где были допущены ошибки; у всех ли ребят совпадало мнение в группе? (нет); как же вы 
приходили к общему мнению? (мы надеялись на ребят, которые редко ошибались); всегда ли надо 
подчинять свое мнение сильному ученику? (нет, надо обсуждать все поступившие в группе мнения). 

Интенсивные изменения, происходящие в настоящее время в нашем обществе, требующие 
творчески развитой, креативно мыслящей, компетентной, активной личности, ориентируют педагогов 
на новый уровень преподавания и воспитания учащихся. 

Если в недавнем прошлом основной задачей, стоящей перед учителем, была передача 
ученикам определённой суммы знаний, то в настоящее время на первый план выдвигается задача 
развития творческого мышления учащихся в процессе обучения, умение ими самостоятельно 
пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке современной научной информации, 
развивать их способность адаптироваться к постоянно меняющимся жизненным ситуациям, искать 
пути нестандартного разрешения ситуаций и проблем. Согласно современной концепции матема-
тического образования, его важнейшей целью является: «интеллектуальное развитие учащихся, 
формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 
человеку для полноценной жизни в обществе». 
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The Kazakh people have a rich spiritual heritage, rooted in the depths of centuries, from the Orkhon-
Yenisei ancient written monuments of the 6th-8th centuries to the present day. Kazakhstan is the land of 
eagle's wings. Kazakhstan, it occupies the territory from the shores of the Caspian Sea to the Altai Moun-
tains, from the Ural Mountains to the high-mountainous Alatau in Semirechye. The Kazakhs have a saying: if 
the land is rich, then the people are also rich. Where the earth is full, life is generous. But unfortunately, this 
was not always the case, but the Kazakh people are residents of the CountryThe Great Steppe – from time 
immemorial had a huge single territory, and a single language, and a single national culture. The great son 
of the Kazakh steppe, an encyclopedic scientist, Aristotle of the East, Abu Nasr al-Farabi, was born on this 
land. Kazakh folklore is rich: all shades and nuances of folk pedagogy and folk psychology of nomads are 
concentrated in it. The invasions of Arabs, Mongols, Dzungars, which lasted almost ten centuries, destroyed 
the ancient Kazakh civilization. One Otrar tragedy, the heroic struggle of the inhabitants of this center of 
civilization of the Kazakh steppe, reminds of many things. A people whose culture has no. 

Key words:ethnopedagogy, national pedagogy, culture of the Kazakh people, components of 
education. 
 

The hard life of the inhabitants of the steppe made tough demands on them. They had to not only be 
physically strong, hardy, be able to quickly adapt to dramatically changing weather conditions, but also have 
a stable psyche. Adults taught children to navigate in the steppe, developed their vigilance of the eye, 
sensitivity of the ear. Attending the hunt or at the akyns' competitions, listening to storytellers, singers, young 
nomads memorized proverbs, fairy tales, riddles, terme and other didactic works. Always ready for nomadic 
movement, the Kazakhs hunted, grazed cattle, and participated in battles. The man was a warrior, a shep-
herd, and the head of the family. Hence the popular saying: «Dzhigit and seventy crafts are not enough». It 
was complemented by another: «If Eset is at war, then he is a rider, and if Eset is at home, then he is a 
cheese maker» (4; p. 37). 

In the nomadic community, people knew each other well, the role of each person was clearly defined 
according to his age and place in society, the norms of communication were known to everyone from 
childhood. The similarity of interests, a common outlook on life contributed to mutual understanding, com-
munication skills, interpersonal connections.The community was close-knit, customs and traditions of one 
kind or another were cultivated in it. However, the personality traits of a person were also manifested, due to 
social and biological factors. So, in proverbs and sayings, almost all areas of human relationships are 
covered. They provide valuable information on many of the most important branches of empirical knowledge 
in the field of training and education. Let us turn to the upbringing of children among the Kyrgyz. All the 
attention of Kyrgyz parents is directed to maintaining the physical strength of children and putting them on 
their feet as soon as possible, and then informing them of a simple and simple rule of morality and some 
practical views on life and things based on legends, customs and experiences. Kyrgyz parents consider the 
upbringing of their sons to be completely complete if they possess enough physical strength that they can 
fight nature and easily endure the hardships of a nomadic lifestyle, know how to ride a horse well, look after 
livestock, know its way of life, respect parents and elders, respect their ancestors, they know their genealogy 
and accepted customs and, if necessary, can repel the attack of enemies. Kyrgyz girls, under the supervision 
of their mothers, learn how to manage a simple Kyrgyz economy. They are required to be able to milk cattle, 
cook food, sew, set up and disassemble a yurt and that's all. Such a too simple and uncomplicated upbrin-
ging fully satisfies the needs of the development of the abilities inherent in human nature. Man, by his nature, 
is capable of developing and improving. Therefore, the upbringing of a person is a much more complex and 
serious matter than the upbringing of plants and animals. It requires not only experience, knowledge, love for 
children, but also special serious training and even art. As we have already mentioned, in the matter of 
educating the Kyrgyz, customs, traditions and personal experience are the essence of the main educational 
rule. Upon reaching a certain level of citizenship and education, customs and traditions are replaced in 
education and life by various rules, carefully tested in experience and practice. When applied to upbringing, 
these rules have a threefold purpose: some develop physical strength, others – religious and moral qualities, 
and others the mental and cognitive abilities of children. All three groups of upbringing rules are so 
coordinated with each other that they constitute, as it were, one whole: taken together, they pursue one 
common goal a harmonious, comprehensive upbringing of all the forces and abilities of a person. 
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Therefore, education is divided into physical, religious-moral and mental. Over the course of a long 
history, the inhabitants of the steppe expanses have accumulated rich experience in educating the younger 
generations, created customs and traditions that combine the creative experience of the masses, the rules, 
norms and principles of human behavior. 

In accordance with the peculiar features of socio-economic, cultural, historical, natural and climatic 
conditions, Kazakh nomads have developed their own requirements for the education and upbringing of 
children and youth. In particular, a certain moral and psychological standard of personality was developed, 
the essence of which was the well-known aphorism, which literally translates as follows: «A real horseman 
has eight facets of quality and is able to keep a secret», that is, a person must have the following qualities: 
the ability to lead a nomadic cattle breeding, industriousness, perseverance in trouble, courage in battle, 
knowledge of the genealogy of a certain kind, poetic talent, resourcefulness and wit, master the technique of 
riding (11; p.74). 

A Kazakh young man should have excellent command of a bow and a gun, always be in the saddle, 
give up home comfort, warmth and peace, forget the taste of fresh meat, pleasant kumis. The meaning of life 
is striving to achieve universal prosperity, harmony and harmony between people. Each person should take 
care of his own improvement. Pride and greed are the culprits of evil. Modesty, truthfulness, moderation, 
self-control are the positive qualities of a person. Interesting thoughts about the personality of a nomad, 
about the characteristics of a good and bad person were expressed by Shalkiiz-zhyrau (16th century) and 
Zhyembet-zhyrau (17th century). Miraculous words express the innermost thoughts of man. Inability to think 
and speak is one of the reasons for a person's unhappiness, a person cannot foresee everything in the life of 
the people around him. Aktamsrdy-zhyrau (1675-1768), Bukhar-zhyrau (1693-1787), Shal-akyna (1748-
1814) emphasized that the protection of the native land from foreign invaders is the sacred duty of every 
Kazakh. 

A person should know his own shortcomings, be critical of himself. The guidance of elders and 
parents is the main thing in upbringing. Knowledge is an invaluable treasure, all the best in life is from it. 
Moral education, family comfort, health are the main wealth of a person. Bukhar-zhyrau compared old age 
with a deserted desert, likening it to a high precipice, a bottomless world, an abyss. Old age is the age of 
wisdom. Having passed a long way in life, making a feasible contribution to society, the elder demands 
respect and recognition, first of all, from young people who enjoy the fruits of his labor. Aksakals (elders) act 
as mentors, they are responsible for the fate of the people. Young people should learn from the wise men. 
Activity, high spirits, energy, thirst for knowledge are the characteristic features of young people. 

Folk pedagogy had at its disposal numerous means, methods and techniques of upbringing, 
preparing the younger generation for an independent working life. In the upbringing of children, all genres of 
folklore were widely used. Fairy tales, legends, widespread and dastans were told with great skill, taking into 
account the level of development of imagination, thinking, using visual methods in combination with 
figurative, expressive language.In the arsenal of folk pedagogy there were peculiar means and methods of 
educating nomads – blessing, oath, parting words, aitys (competitions carried out), etc. For a long time, the 
prevailing opinion that nomads, the ancestors of modern Kazakhs, did not create such a culture as sedentary 
peoples, does not correspond to reality...(10; p. 113). 

Archaeological research on the territory of modern Kazakhstan indicates that the nomadic tribes of 
the Kazakh steppe were not only warriors and cattle breeders, but also remarkable architects, sculptors, and 
artists. The finds on Mangystau are a vivid example of this. Especially interesting is the underground Shah-
bagat temple located at the Sarytash Bay, which embodies the ancient traditions of nomadic art. No other 
such structure has yet been found on the territory of the Asian part of the former Soviet Union. The temple 
was carved into a monolithic rock almost a thousand years ago. The walls of the quadrangular minaret tower 
are decorated with ornament, images of animals, horse archers; the tense moment of the fight is perfectly 
conveyed. In the drawings, there are often images in the form of an open palm. Forged from iron and put on 
a pole, the palm was like a banner under which the local Kazakh tribes – Adai once fought (19; p. 48). 

During the Middle Ages, on the territory of Kazakhstan, mainly in its southern regions, there were 
dozens of flourishing cities with beautiful palaces and mosques, majestic mausoleums. On their outskirts 
were workshops of artisans, the shacks of the poor huddled. This is evidenced by numerous excavations by 
Kazakhstani archaeologists carried out in the past 20-30 years. The earliest examples of writing of the 
distant ancestors of modern Kazakhs are called Orkhon-Yenisei or ancient Türkic runic writing. Among such 
written monuments, the most famous are the inscriptions on stones in honor of Bilgekagan and his brother, 
the commander Kul-Tegin (6th century). So, on one of these stones sayings are carved about life and every-
day life, about culture, about the exploits of ancient nomads against the background of the general history of 
the Türkic Kaganate. Divine will, the manifestation of which is the power of the Qaran, the loyalty of the Beks 
and the people to the Qaran, the subordination of the people to the Beks – this is the main leitmotif of the 
ideas that permeate the inscriptions («If you, the Turkic people, do not separate from your Khagan, from your 
beks, from your homeland ... you yourself will live happily, you will be in your homes, you will live care-
lessly»). They clearly express the ideology of the aristocratic elite of the Turkic Kaganate: the demand for 
absolute obedience of the people to the Kagan and Beks. At the same time, the idea of the well-being of the 
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entire Turkic people runs like a red thread through both inscriptions: «People who have valor, strong 
people», «Motherland (land-water) – it is they, one must think, and gave us victory». 

In pedagogical terms, the following lines of these inscriptions deserve special attention: «Listen 
carefully, understand deeply», «Sons of men are all born in order to die», «My brother made me a man», etc. 
The oral-poetic tradition of the ancient Turks also preserved the name legendary Korkut-ata («Father 
Korkut») – singer and musician, creator of wonderful melodies (IX century). The transience of human life and 
inevitable death are the main theme of the songs of Korkut-ata. He put thoughts of fear of death and escape 
from it into songs. His musical heritage is not only a wonderful artistic and epic monument, reflecting the 
customs, life and way of life, the beliefs of the nomadic tribes of the early Middle Ages, but also an inte-
resting pedagogical document. Aesthetic taste, ideal, artistic talent and skill, creative imagination, performing 
traditions of Kazakh songs and kyuis (a musical piece without words for dombra) are the basis of aesthetic 
education. The psychology of the people is embodied in folklore, poetry provides the richest material for con-
clusions about how this or that people lives, what are its morals, customs, and national character. Ancient 
Turkic (Orkhon-Yenisei) written monuments. The distant ancestors of modern Kazakhs, even in those distant 
times, managed to create immortal creations of the spiritual heritage. Starting from the 8th century, after the 
Arab conquest, when the ancient Turkic tribes adopted Islam, the Turkic writing began to be supplanted by 
the Arabic script. But, despite this, some part of it did not disappear without a trace under the dust of centu-
ries. It is also noteworthy that many artistic images, winged words, apt comparisons contained in the inscrip-
tions on stone walls in honor of Kul-Tegin, Tonyukuk, Bilge-Kagan, and still exist in the modern Kazakh 
language. These written documents contain the initial embryos of the ideas of education and upbringing. 

From time immemorial, the Kazakhs had many who wanted to master the literacy. Initially, this went 
through the study of Arabic writing, through the reading of religious books that were published on the basis of 
Arabic script. «Kazakh children were taught by the mullahs according to the old, ingrained methodology, its 
essence is expressed in the following. First, the alphabet is memorized, and each letter is read not in accor-
dance with its sound, but as it is given in the alphabet: alip, bi, ti, si, mim, ha, dal. Then all sorts of super-
script, subscript marks are memorized. That is why Kazakh children learn to read and write with such difficul-
ty in three or four years, and even then not all of them. Children of Russians learn to read and write in a we-
ek and read books, because they read words without breaking them down into separate letters» (21; p.16). 

After some time, when the intensity of relations with the Russians sharply increases, there is an 
urgent need for learning and mastering the Russian language. It should be noted here that teaching the 
Russian language does not provide for the study of Sharia, the main attention is paid to teaching subjects 
necessary for various sectors of the economy. Moreover, each industry has its own school. For example, a 
person who graduated from a forestry school becomes a forester, a law school becomes a judge, etc. In 
order to sow the seeds of knowledge among Kazakhs, to promote a sedentary lifestyle, boarding schools 
and agricultural schools were opened for Kazakh children. In these schools, instruction will be conducted in 
both Kazakh and Russian. 

Over the course of a long history, the inhabitants of the steppe expanses have accumulated rich 
experience in educating the younger generations, created customs and traditions that combine the creative 
experience of the masses, the rules, norms and principles of human behavior. In accordance with the pecu-
liar features of socio-economic, cultural, historical, natural and climatic conditions, Kazakh nomads have 
developed their own requirements for the education and upbringing of children and youth. The folk pedagogy 
of the vast region is a synthesis of pedagogical thought, experience and traditions of different ethnic compo-
nents, from which the current generation of nomads was formed. The hard life of the inhabitants of the 
steppe made tough demands on them. They had to not only be physically strong, hardy, be able to quickly 
adapt to dramatically changing weather conditions, but also have a stable psyche. Kazakhs were engaged in 
hunting, grazing cattle, and took part in battles. The man was a warrior, a shepherd, and the head of the 
family. Adults taught children to navigate in the steppe, developed their vigilance of the eye, sensitivity of the 
ear. In the nomadic community, people knew each other well, the role of each person was clearly defined 
according to his age and place in society, the norms of communication were known to everyone from child-
hood. The similarity of interests, a common outlook on life contributed to mutual understanding, communica-
tion skills, interpersonal connections. The community was close-knit, customs and traditions of one kind or 
another were cultivated in it. Folk pedagogy had at its disposal numerous means, methods and techniques of 
upbringing, preparing the younger generation for an independent working life. In the upbringing of children, 
all genres of folklore were widely used. Fairy tales, legends, widespread and dastans were told with great 
skill, taking into account the level of development of imagination, thinking, using visual methods in 
combination with figurative, expressive language. In the arsenal of folk pedagogy there were peculiar means 
and methods of educating nomads – blessings, oaths, parting words, aitys (carried competitions), etc. The 
oral-poetic tradition of the ancient Turks has preserved us many legendary names – singers and musicians. 
For example, Korkut-ata, its musical heritage is not only a wonderful artistic and epic monument, reflecting 
the customs, life and life, beliefs of nomadic tribes of the early Middle Ages, but also an interesting pedago-
gical experience. Within the framework of folk pedagogy, we examined proverbs and sayings on the topic of 
raising children in a family, labor education, mental and patriotic. The main task of the work was aimed at 
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identifying the stages of development of pedagogical thought and education in Kazakhstan from ancient 
times to the present day. Based on the general patterns of development of the history of Kazakhstan, three 
main periods of the formation of pedagogical thought are conditionally distinguished, corresponding to the 
main stages of social progress of the peoples of this region. The first period is its origins, the initial stages of 
its inception, dating back from the 6th to the 15th centuries. (ancient Turkic written monuments, the heritage 
of al-Farabi, the works of poets-thinkers of the era of the collapse of the Golden Horde). This also includes 
Kazakh folk pedagogy. The second period - the development of pedagogical thought - is associated with the 
moment of the formation of the Kazakh Khanate – an early feudal state (first half of the 15th century). The 
third period is the development of the pedagogical thought of Kazakhstan after the accomplishment of the 
October Revolution in Russia and up to the present day, the period of acquiring the sovereignty and inde-
pendence of the Republic of Kazakhstan. On the territory of Kazakhstan, especially in its sedentary regions, 
even in the early Middle Ages (VII–VIII centuries), numerous mektebs (primary Muslim schools) and madra-
sahs functioned. In the IX–X centuries. the great scientist-encyclopedist, a native of the Kazakh steppe, Abu 
Nasr al-Farabi (870-950), speaks with the system of psychological and pedagogical views. Farabi's pedago-
gical views, saturated with humanistic ideas, are multifaceted, they are scattered in numerous treatises. Al-
Farabi not only creatively developed Aristotle's doctrine of the soul, but for the first time in the Arabic-
speaking world outlined a harmonious system of the doctrine of the soul and developed an original termino-
logy in psychology. 

Farabi's teachings influenced the subsequent development of philosophical and psychological-
pedagogical thought of the peoples of Central Asia and Kazakhstan. His influence was multifaceted and 
lasting. In the XI–XII centuries. ethical and pedagogical treatises written by local authors (Y.Balasagunsky, 
M.Kashgarsky, A.Yugnaki, A.Yasavi) are becoming widespread. Thus, the book by Yusuf Balasagunsky (Ku-
datgu bilig» («Graceful knowledge») is the first surviving monument of secular literature of the Turkic-
speaking peoples of Central Asia and Kazakhstan. At the beginning of the 13th century. the troops of 
Genghis Khan invaded Central Asia and Kazakhstan. 

Soon, these territories were incorporated into the vast empire of the Mongols. And after the Mongol 
invasion, right up to the annexation of Kazakhstan to Russia (1731), the steppe was the arena of fierce 
military clashes. Foreign invaders destroyed dozens of cities and settlements, undermined the economic 
basis of the cultural life of the peoples of the region. However, it should be emphasized that at this stage of 
development, in an incredibly difficult critical period, the Kazakh people nominated from among their midst 
many outstanding akyns-zhyrau, poets, thinkers, scientists who made a significant contribution to the 
development of their spiritual culture in general, pedagogical – in particular...  

The 15th-17th centuries in the history of the Kazakh people were a special period, very important in 
ethnopolitical and social terms: in 1454, in the valley of the Chu River, the first Kazakh Khanate was formed - 
an early feudal state. From this period, an original Kazakh culture gradually began to take shape, in contrast 
to the cultures of the Uzbek, Kyrgyz, Turkmen and other peoples of Turkic origin. The pedagogical thought of 
Kazakhstan in the 18th century, the period of the Dzungar invasion, is represented by the work of Aktam-
brdy-zhyrau, Bukhar-zhyrau, Shal-akyn and others. Unlike the Slavic peoples (Russians, Ukrainians, Belaru-
sians, etc.) in the countries of the East, including the peoples of Central Asia and Kazakhstan, poetry absor-
bed almost all branches of the humanities (history, philosophy, ethics, aesthetics, psychology, pedagogy). 

The process of integration with Russian culture begins with the accession of the Kazakh steppes to 
Russia, which began in the 30s. XVIII centuries. lasted over one hundred and fifty years. In the second half 
of the XIX century. Kazakhstan was completely annexed to Russia. This act, despite the reactionary colo-
nialist policy of tsarism, had some progressive aspects, especially in the development of the spiritual life of 
the region. Elements of Russian and European culture and education began to seep into the Kazakh steppe. 
In the first half of the19th century, on the eve of the completion of the annexation of Kazakhstan to Russia, 
great changes in socio-economic life took place in the steppe region. Second half of the 19th century is a 
turning point in the social progress of the Kazakh people, preparing the most important political events in his 
life. From the second half of the XIX century. Kazakhstan has become a place of exile for politically 
unreliable people. Among the exiles were T.G. Shevchenko, F.M. Dostoevsky. V.N. Maikov, S.F. Durov, E.P. 
Michaelis and other democratic-minded representatives of the Russian and Ukrainian intelligentsia, who had 
a significant impact on the formation of the worldview of Chokan Valikhanov, Ibrai Altynsarin, Abai Kunan-
baev. Under the beneficial influence of Russian revolutionary-democratic thought (A.I. Herzen, V.G.Belinsky, 
N.G. Chernyshevsky, N.A. With the appearance of the leaders of this movement in the public arena, the 
public thought of the steppe region enters a new phase of development. At the beginning of the 20thcentury, 
during the period of penetration of a new wave of social and democratic ideas into the steppe region, the 
pedagogical thought of the region began to develop more intensively. A new generation of enlighteners is 
entering the public arena, which is worthily developing the materialistic views of their predecessors, 
introducing new ideas and views into the field of education and upbringing. In the 60s and 70s. major 
historical, pedagogical, didactic, methodological problems of development were developed in the research of 
T.Tazhibaev, L.Sembaev, S.Kirabaev, A.Konratbaev, K.Bsrzhanov, Sh.Karibaev, T.Akchulakov, G.Umanov, 
A.Seyteshev, A.TO. Kunantaeva (1980), K.B. Zharikbaeva (1982) etc. 
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атындағы Қостанай өңірлік университеті. 
 

Рухани адамгершілік құндылықты басшылыққа ала отырып, бала өмірінде осы ертегінің 
берері мол екендігінде, болашағына деген мәнін еш уақытта жоғалтпайтынын, ғалымдардың өзі 
дәлелдеген. Осы ертегі терапиясына жол тартқан себебі де сол, жасөспірімнің тіпті ересек 
адамдардың өзі ертегі терапиясынан бас тартқаны емес. «Ертегі терапиясы – психотерапияның 
бір бағыты ғана емес, психологияның, педагогиканың, психотерапияның және әртүрлі мәдениет 
философияның көптеген жетістіктерінің синтезі болып келеді. 

Түйінді сөздер: тәрбие, ертегі терапиясы. 
 

Қай заманда, қай қоғамда болмасын адамзат баласы жас ұрпақтың тәрбиесіне, оның адагер-
шілік қасиеттерін дамытуға зор мән берген. Қазіргі жаһандану кезінде құндылықтар мен мінез-құлықты 
реттеуші нормалардың жылдам өзгеруі жас ұрпақ тәрбиесіне баса назар аударуды қажет етеді. 
Себебі ұлттың бүгіні де, болашағы да өскелең ұрпақтың рухани-адамгершілік тәрбиесімен тығыз бай-
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ланысты. Олай болса, қазіргі жастардың оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастырудың өзекті мәселелерінің 
бірі – өркениетті, азаматтық-адамгершілік қасиеті мол, сондай-ақ ұлттық құндылықтарын қадірлейтін, 
бәсекеге қабілетті, өресі биік, мәдениетті, терең білімді ұрпақ тәрбиелеу. 

«Бала тәрбиесі – бұл ата-аналардың ерекше азаматтық борышы» деп Н.Ә.Назарбаев [1] 
айтқандай бала тәрбиесі қашанда халқымыздың маңызды міндеттердің бірі болып табылған. Тәрбие – 
қоғамдық үздіксіз үрдіс, қоғам мен жеке тұлғаның қарым-қатынасындағы басты жүйе. Оның негізі 
өлшемі өмірге қажетті тұлғаның жеке қасиеттерін қалыптастыру. Тәрбиенің негізгі міндеті – қоғамның 
қажетті талаптарын әрбір баланың бойында борыш, намыс, ар-ождан, қадір-қасиет сынды биік адам-
гершілік қасиеттерді қалыптастыру. 

Рухани-адамгершілік тәрбиенің қайнар көздері – фольклор, ауыз әдебиеті, әдет-ғұрып, салт-
дәстүр, ұлағатты қағидалар, шешендік сөздер, мақал-мәтелдер, сонымен қатар туған топырағымызда 
дҥниеге келген ойшыл ғұламалардың еңбектеріндегі тәрбие қағидалары. Қоғамның белгілі қайраткері, 
ақын М.Шахановтың «Халықта ең бірінші ұлттық рух болуы керек» деген қағидасын әр кез есте сақтап, 
еліміздің жарқын болашағына ат салысатын жастар қалыптастыруға септігін тигізетін әлеуметтік-
психологиялық сипаттағы «Әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің санатына ену», «Мәңгілік ел», «Бола-
шаққа бағдар-рухани жаңғыру» идеяларын айтуға болады [2]. 

Қазіргі таңда елімізде болып жатқан әлеуметтік, экономикалық, саяси, мәдени өзгерістерге 
байланысты оқу үрдісін ұлттық сипатта ұйымдастыру – заман талабы. Әр халықтың өзіне тән тәрбие-
лік мәні зор өзінің бай тарихи мұрасын, салт-дәстүрін, рухани-адамгершілік тағылымдарын оқу-тәрбие 
үрдісіне қолдану арқылы өз елінің қамын ойлайтын ұлтжанды, елім дейтін ұрпақ қалыптастыруда әр 
түрлі технологиялар кеңінен пайдаланылады. 

Солардың бірі – ертегі терапиясы. Ертегілердің мазмұнында халықтың тыныс-тіршілігі, әдет-
ғұрыптары мен дәстүрлері, бақыт жолындағы күресі, адамдардың өзара қарым-қатынастары мен 
мінез-құлықтары, олардың еңбексүйгіштігі, өз халқына, Отанға, туып-өскен табиғатқа деген сүйіспенші-
ліктері бейнеленеді. Ж.Барласұлыертегінің адам баласына тәлім-тәрбиелік, рухани маңызы жөнінде 
айта келіп: "Ертегі – рухани тәрбиенің қайнар көзі, көзіміз көріп, қүлағымыз ести алмайтын, тек 
ақылмен ажыратып, жүрекпен ғана түйсіне алатын материалдық әлеммен бірге шегі жоқ рухани әлем 
болмысының біртұтас түсінікті баян етілген көрінісі», – деп анықтама берген. 

Ертегі терапиясының негізін салушылардың бірі Т.Д.Зинкевич: «Ертегі терапиясын рухани 
білім беретін, әлеуметтік тұрғыдан адамды жүзеге асыратын және адамның рухани табиғатын дамы-
татын, тәрбие жүйесі ретіндегі тәсілдер жиынтығы» деп анықтама берген [3] 

Ертегі – баланы әлеуметтік-психологиялық тәрбиелеуге арналса, ертегі терапиясы – баланың 
психикалық әлеміне ықпал ете отырып, оның өзін-өзі тәриелеуіне, дүниеге деген көзқарасын, 
әлеуметтік бағдарын оңтайландыру тәсілі болып табылады. 

Қазіргі кезде ертегі оқып беретін әжелердің аздығы, ата-аналар тарапынан балаларына рухани 
тәрбие беруге уақыттың жетіспеушілігі бір жағынан болса екіншіден ертегіні қызығушылықпен, шыдам-
дылықпен тыңдайтын бала жоқтың қасы. Олар ертегі тыңдағаннан гөрі ғаламторға кіріп батыс елде-
рінің мағынасыз мультфильмдерін көргенді анағұрлым ұнатады. Бірақ ғаламтордан қараған агрессивті 
мультфильмдердің бала психологиясына қаншалықты кері әсерін ойланып жатқан ересектер шамалы.  

Жаһандану замандағы балаларға ертегіні құрғақтай оқып беру немесе мазмұнын айту өте аз. 
Үшінші мыңжылдықтың балаларымен ертегінің мәнін талдау, онымен бірге ізденіп, өмір сабақтарының 
жасырын мәнін ашу керек. Бұндай жағдайда ертегі баланы дайын өмірге апармайды, керісінше, ақиқат 
өмірде белсенді жасампаз болуға көмектеседі. Өмірде кездесетін қиындықтарды шешуде белсенділік 
таныту, батыл шешім қабылдау, сәтсіздік болашақтағы жетістіктің алғашқы қадамы екенін балалар 
ертегі терапиясы арқылы түсініп, өздерінің табиғи мүмкіндіктерін ашады, санасын оятып, әлеуметтік 
белсенділіктерін көтереді, рухани құндылықтарын байытады. Сөйтіп, ертегі терапиясы баланы өмірге 
дайындауға, шығармашылық қабілетің дамытуға, маңызды құндылықтарды реттеуге негіз болады. 

Рухани-адамгершілік даму – үздіксіз үрдіс, ол бала кезінен басталады және адамдардың мінез 
– құлық ережелері мен нормаларын меңгеруіне бағытталған өмір бойы жалғасады.Бір қарағанда, бұл 
бірыңғай үздіксіз үрдісте қандай да бір кезеңдерді белгілеуге болмайды деп көрінуі мүмкін. Дегенмен, 
бұл мүмкін және орынды[4]. 

Әртүрлі жас кезеңінде адамгершілік даму әр түрлі деңгейде жүреді. Жеткіншек жасында 
балалар өзінің ішкі жан дүниесіне үңіліп, құндылықтар жүйесін кеңейтуге, өмірге ересек адамша қарап, 
оның тылсым күштерін түсінуге тырысады. Осы кезде ертегі терапиясын қолдана отырып, үлкен 
өмірге аяқ басып келе жатқан жас адамға психологиялық қолдау көрсетудің маңызы зор. 

Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева «ертегі терапиясы – психотерапияның бір бағыты ғана емес, психо-
логияның, педагогиканың, психотерапияның және әртүрлі мәдениет философияның көптеген 
жетістіктерінің синтезі. Осыған байланысты ол еретегі терапияны төрт кезеңге бөлді. 

1. халық ауыз әдебиеті; 
2. ертегілер мен мифтерді жинау және зерттеу. 
3. психотехникалық (түзету және тұлғаның дамуына себеп ретінде қолдану); 
4. интегративті, «кешенді ертегі терапиясының концепциясын қалыптастырумен, ертегілерге 
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рухани көзқараспен қарау, ертегі терапиясы арқылы адами қасиеттерді тәрбиелу технологиясы 
ретінде қабылдау. 

Автор, ертегі терапиясын төмендегідей қызметтерін бөледі: 

 емдеу (психотерапиялық – баланың ішкі потенциалдық мүмкіндіктерін ашу); 

 мағына іздеу үдерісі (әлем, ақиқат туралы білімнің мағынасын кеңейту); 

 шынайы өмірдегі және ертегідегі оқиғалар мен ережелердің арасындағы байланысты 
сезіну; 

 мәселелік оқиғаларды объективтілеу; 

 өзін-өзі тәрбиелеу және тұлғалық қасиеттерін жетілдіру. 
Ертегі терапияның бір ұтымдылығы – баланың жас ерекшелігіне сәйкес тілімен жеткізілуінде, 

баланың ой ауқымына тән оқиғалар дәрежесінде ситуация құруында. Бала ертегі тыңдау арқылы өзін-
өзі емдеп, түрлі шығармашылық қабілетінің ашылуына мүмкіндік алады. Барлық ертегілерде басты 
кейіпкердің барлық қиындықтарды жеңе отырып, жақсы өмірге қол жеткізуі олардыі әділдік, шындық, 
еркіндік ұғымын кеңейтеді.  

Ертегі терапиясының қазіргі түсінігіндегі шынайы мақсаты тұлғаның психикалық және рухани-
адамгершілік дамуына ықпал ету. Осыған байланысты, ертегі терапиясы психологиялық технология 
ретінде қарастырылады.  

Ертегі терапиясы тұлғаның психологияның мәселелерін шешуге бағыттала отырып, диагности-
калық қызмет атқарады. Осыған байланысты, ертегінің диагностикалық рөлін пайдалану арқылы бала-
ның эмоционалдық-тұлғалық мәселелерін анықтауға және сол ертегінің көмегімен оларды түзетуге 
мүмкіндік береді [5]. 

Ю.А. Голубовтың жүргізген тәжірибелері жеткіншек жастағы балалардың адамгершілік-рухани 
құндылықтар жүйесін дамытуда ертегі терапиясы олардың психикасының терең қабаттарына, тұлға-
лық қасиеттері мен өмірілік құндылықтарына, эмоциялық әлемі мен қатынастар жүйесін түзетуге 
мүмкіндік берген [6]. 

Ертегі терапиясы кезінде клиент өзінің потенциалдық мүмкіндіктерін ашып, зерттеуге, өзінің 
ішкі ресурстарын анықтауға және дамытуға мүмкіндік беретін қауіпсіз орта жасайды. Теориялық тал-
дауларға сүйене отырып, эмпирикалық жұмыстарды Қостанай қаласындағы №15 қазақ орта мекте-
бінде жүргізілді. Зерттеу жұмысына 8 сыныпта оқитын 20 оқушы қатысты, жастары 13-14-те, 12 қыз, 8 
ұл бала. Зерттеу жұмыстарына келесі психодиагностикалық әдістемелер қолданылды: 

1. Әңгімелесу, бақылау 
2. «Тұлғаның бағдар құндылықтары».(М.Рокич); 
3. «Тұлғаның бағыттылығы» (Б.Басса); 
4. Зерттеу нәтижелерін сапалық және сандық өңдеу. 
Қалыптастыру экспериментінде Т.Д. Зинкевич-Евстегнеева Путь к волшебству. Теория и прак-

тика сказкотерапии. «Златоуст», 1998. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева Практикум по сказкотерапии / Т. Д. 
Зинкевич-Евстигнеева. – Санкт-Петербург: Речь, 2011. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева Волшебный источ-
ник. Теория и практика сказкотерапии: опыт диагностики и психокоррекции. Санкт-Петербург: Речь, 
2017. еңбектері пайдаланылды. 

Зерттеу жұмыстарының нәтижесінде респонденттерден келесідей нәтиже алынды. Алғашқы 
М.Рокичтің «Тұлғаның құндылық бағдары» әдістемесі бойынша әр шкала бойынша динамикалық 
өзгерістер анықталды. «Өзін-өзі дамыту», «Қызықты өмір», «белсенділік», «Еркіндік» шкалалары 
бойынша тәжірибеден кейін жоғары көрсеткіштерге ие болды. Оны төмендегі суреттен көруге болады. 
 

 
 

Сурет 1. М.Рокичтің «Тұлғаның құндылықтар бағдары» әдістемесінің нәтижелері 
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Олай болса, ертегі терапиясын қолдана отырып жүргізген тәжірибе жұмыстары зерттеу 
жұмысына қатысқан респонденттердің рухани-адамгершілік деңгейіне тиімді әсер етіп олардың өзін-
өзі тану, дамыту, тұлғалық қасиеттерін жетілдіру, қызықты және белсенді өмір сүруге деген қызығу-
шылықтарын жоғарылатты, қиындықтарды жеңу, еркін өмір сүруге ынталандырды. 

Екінші қолданылған Б.Бассаның «Тұлғаның бағыттылығы әдістемесі». Әдістеме «Өзіне», 
«Қарым-қатынасқа», «Іс-әрекетке» бағыттылығын анықтайды.  
 

 
 

Сурет 2. «Тұлғаның бағыттылығы» әдістемесінің нәтижелері 

 
2 суреттен тәжірибеден кейін үш шкала бойынша динамикалы өзгерісті көріп отырмыз. Олай 

болса, қолданылған ертегі терапиясы респонденттердің «өзіне», яғни ішкі мүмкіндіктерін ашуға, өзінің 
тұлғалық ресурстарын анықтауға, конструктивті қарым-қатынас жасауға және конструктивті іс-әре-
кетпен айналысуға деген қызығушылықтарын дамытты. 

Қорыта айтқанда, ертегі терапия технологиясын қолдана отырып жүргізілген диагностикалық 
және тәжірибелік жұмыстар өзінің тиімділігін анықтады, зерттеу жұмыстарына қатысқан респондент-
тердің адамгершілік-рухани құндылықтар жүйесінде тиімді динмикалық өзгерістер анықталып, бол-
жамымыз дәлелденді. 

Жалпы, ертегілерде кейіпкерлер қандай да бір сынақтарды бастан кешіреді, кейде жағдаят 
әділдікпен шешіліп, баланы қуаныш сезімі билеп, сол кейіпкерге ұқсауға тырысу, батылдық, жауапкер-
шілік, ерік жігер сапаларын дамытуға негіз берсе, кей ертегілерде бас кейіпкер сәтсіздікке кездеседі. 
Тренингке қатысушылар бұл жағдайларды ертегілердің кейіпкерлерімен бірге бастан кешіреді, өмір 
тәжірибесінде кейіпкердің қателіктерін қайталамау, іштей талдап, оны басқа жолмен шешу жолдарын 
қарастырады. Сөйтіп әлеуметтік-психологиялық тәжірибе жинақтауға, қисынды ойланып барып әрекет 
жасауға машықтайды. Ертегі арқылы жеткіншектер қандай да бір мінез-құлық моделін қабылдау арқы-
лы жаңа тәжірибе жинайды, өздерін танып, тәрбиелеу, жетілдіру жұмыстарымен айналысады. Ертегі 
арқылы сыртқы әлемнің ішкі үлгілерін құрастырады, қиын жағдайларды шешу үшін белгілі бір тұлға-
лық қасиеттерге ие болады, өйткені ертегілерде жақсы мен жамандық бетпе-бет келеді. Ертегі арқылы 
жеткіншектер психоэмоционалды стрессті жеңеді. Әлеуметтік-психологиялық жағдаяттар кезектілік, 
жүйелілік принциінде қайтадаланып – алдымен шиеленіс дамиды, ішкі психикалық әрекеттер, содан 
кейін ол шарықтау шыңы мен релаксациясына жетеді. Ертегі терапиясының басты мақсаты – тұлға-
ның ішкі әлеміндегі негативті эмоциялар мен тәжірибелерді ертегі кейіпкерлері арқылы толғандырып, 
мазаландырып, оны іштен жеңіп, әлеуметтік-психологиялық тәжірибе жинату, келешекте аналогиялық 
жағдаяттарға психологиялық дайындықты қалыптастырып, оны байыпты, сабырлы қабылдап, опти-
мисті шешуге дағдыландырады.  

Қазіргі кездегі экономикалық, саяси, әлеуметтік, психологиялық шапшаң өзгеру кезінде жастар-
дың психикалық денсаулығын сақтап, оларды әлеумет ортасындағы әр түрлі жағдаяттарға эмоцио-
налдық, толеранттылығын нығайтуға ертегі терапиясының тиімді ықпалы ғылыми-практикалық 
дәлелденген. 
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ӘОЖ 371.12 
 

МЕКТЕПТЕГІ МҰҒАЛІМНІҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ 
 

Игембаев Р. К. – тарих пәнінің мұғалімі,тарих ғылымдарының магистрі, «Ю.А. Гагарин 
атындағы мектеп-лицейі» КММ, Шет ауданы, Қарағанды облысы. 
 

Автордың ғылыми-зерттеу мақаласында, жалпы орта білім беру мектептерінде мұғалім-
дер арасында желілік кәсіби қоғамдастық ұйымдастырылған. Сонымен қатар мектептің даму 
жоспарын ұйымдастыру барысында, мұғалімдердің сабақ ұйымдастыруда және оқушылардың пәнге 
деген қызығушылық дағдыларын қалыптастырудағы біліктілік шеберліктерін жетілдірудегі іс-
тәжірибелерін алмасудағы жұмыстары туралы баяндалады. 

Түйінді сөздер: Желілік қауымдастық, мектептің даму жоспары, коучинг, тәлімгер, іс-тәжі-
рибе, әдіс-тәсіл, стратегия, ментор, көшбасшы, құзіреттілік. 
 

Қазіргі мектеп жағдайындағы білім берудің ұлттық моделіне өту, оқыту мен тәрбиелеудің соңғы 
әдіс-тәсілдерін, жаңа инновациялық педагогикалық технологияларды игерген, психологиялық-педаго-
гикалық диагностиканы қабылдай алатын, нақты тәжірибелік іс-әрекет үстінде өзіндік даңғыл жол 
салуға икемді, шығармашыл педагог-модератор, сарапшы, зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын қажет 
етеді. 

Педагогтердің кәсіби қоғамдастығы бұл – жаңа әдіс-тәсілдері бар желілік іс-әрекет. Маман-
дандырылған желілік қоғамдастық арқылы барлық мұғалімдер бір-бірімен тәжірибе алмаса алады. 
Желі арқылы шешілмей жатқан сұрақтарына жауап тауып, өздерінің мамандандырылған деңгейін 
көтере алады. Кәсіби қоғамдастық мектептердегі қиындықтарға көмектесе алады. Барлық ресурстар 
саласын біріктіреді. 

Бұл қауымдастықтың мақсаты: негізінде жаңа іс-тәжірибелермен алмасу, бірін-бірі оқыту, бір-
біріне психологиялық тұрғыда көмектеседі. Бұдан желілік қауымдастық әріптестердің бірлесіп жұмыс 
жасауына өте қажет екендігі айқындалды. 

Өмірдің жалғастырушысы – ертеңгі болашағымыз, ел мен жердің иесі, болашақ мамандарды 
лайықты тәрбиелеп, сапалы білім беру әр мұғалімнің міндеті. Менің негізгі функциям мектеп өміріне 
өзгерістер енгізу. Алға қойған мақсатымды іске асыру үшін мен үнемі мұғалімдермен тығыз байла-
ныста болып, коучингтер мен менторлық жұмыстарды ұйымдастыру. 

Мектепті дамыту бағдарламасын және мектепаралық желілік қоғамдастықты жүзеге асыру 
үшін, шығармашылық топтағы мұғалімдерді ұйымдастырып, мектебімізде және көрші мектептерге 
барып бірнеше тақырыптада Дария ЖОББ мектебінде; «СТО стратегияларын оқыту барысында қол-
дану», Ақой ЖОББ мектебінде; «оқыту мен оқу үшін бағалау», Бұрма ЖОББ мектебінде; «Оқытудағы 
көшбасшылық», Жарық ЖОББ мектебінде «Диалогтік оқыту» коучингтер ұйымдастырдым. Бұл жұ-
мыстардың соңында, мектепаралық «Мектепті дамыту бағытындағы интерактивті әдіс-тәсілдер» тақы-
рыбында семинар ұйымдастырдық. Семинардың негізгі түйіні; оқыту мен оқу тәжірибесіне жаңа тәсіл-
дерді енгізу және мұғалімдердің тәжірибеде жүзеге асыру мақсатында кері байланыс орнату болатын. 
Нәтижесінде, мен мақсатыма жете отырып, келесі оқу жылына көрші мектептердің мұғалімдер тара-
пынан мектепаралық желілік қоғам құруға ықыластарын білдіре, белсенділік танытты. Біз желілік қо-
ғамдастықты мектеп арасында ғана емес, жақын ауыл мектептері арасында және де бұл бағдарла-
малар мазмұнымен таныс емес мектептер арасында орнаттық. 

Мектеп өмірінде мұғалімдер өткізілетін коучингтерге қатысады. Ой бөлісіп, өз тәжірибелері мен 
толғаныстарын еркін айта алады. Өз беттерімен білім, біліктерін көтеруді үйренді. Бұл жұмыстан мы-
надай нәтижелерді күтуге болады: Білім үдерісінің нәтижелі болуы мұғалімдердің оқушы өздігінен 
меңгеріп, таныта білген білім дағдылары мен амал, көзқарастарын зейін қойып, зерделей білген білім 
модельдері аясында ғана жүзеге асырылады. Білім беру бағдарламасының басында мұғалімдер оқу-
шылар не біледі, оларда қандай қате пайымдаулар бар және бұларды қалай түзету дұрыс екенін білу 
үшін арнайы құралдарды пайдаланады. Осыған орай, әр сабақта оқушыларға оқу үдерісінің барлық 
аспектілеріне белсенді қатысу керек: олар өздерінің болжамдары мен сұрақтарын құрастырады, бір-
біріне кеңес береді, өз алдына мақсат қояды, алынған нәтижелерді қадағалайды, идеяларымен 

http://loveread.me/biography-author.php?author=Viktor-Slobodchikov
http://loveread.me/biography-author.php?author=Evgeniy-Isaev
http://loveread.me/biography-author.php?author=Evgeniy-Isaev


343  

эксперимент жасайды және қателер оқудың ажырамас бөлігін екенін түсініп отырып, тәуекелге 
барады. [МАН,3 деңгей, 33-бет] 

Ал мұғалімдер оқушылардың оқу үдерісін жақсарту үшін Не істеу керек екенін білуге тиіс. 
Сонымен өзгеріс енгізу үдерісін ойдағыдай жүргізе білу үшін көшбасшылар мен мұғалімдер енгізіліп 
жатқан өзгерістердің мақсатын анық түсінуге тиіс. [МАН, 16-бет] деген мәліметпен таныса отырып, 
мектептегі іс-тәжірибе барысында қандай өзгеріс енгізуге болатынын жоспарладық. Коучинг пен 
тәлімгерліктің тиімділігін қамтамсыз ету үдерісі үш негізгі мәселелені қамтиды: Мән-мәтін; Бірден 
пайдалануға мүмкіндік болу үшін коучинг тәжірибесі мән-мәтінде болуы керек. Өзектілік; ақпарат пен 
ұсынымдар мұғалім үшін де және олар өткізетін оқу сабақтары үшін барынша өзекті болуы керек. 
Жүйелі тәлімгерлік; тәлімгер күнде қолдау көрсетіп отыруы керек: мұғалімдерге жақында алған дағды-
ларын бейімдеуде қолдау көрсетіп, олардың табысқа ұмтылуын қамтамасыз етуі қажет. [МАН, 42-бет] 

Аудан көлемінде өңірлік мектеп аралық байланыс жоспар бойынша ұйымдастырылып, жұмыс-
тар ұйымдастырылды. Жұмыс жоспарына сәйкес әр жарты жылдықта бір семинар ұйымдастырылған. 
Желілік қоғамдастықтың жұмысының нәтижесінде аудандық семинар ұйымдастырылды. Біріншісі, 
мектепаралық семинар «Мектепті дамыту бағытындағы интерактивті әдіс- тәсілдер», екіншісі, мекте-
паралық семинар «Сындарлы оқыту теориясы және оқушыларды ҰБТ-ға дайындаудағы функционал-
дық міндеттері» ал, үшіншісі аудандық деңгейде «Оқытуды басқару және көшбасшылық». 

Семинар ұйымдастыру барысында, қатысушы мұғалімдер қомақты ақпараттар алып, жеке іс-
тәжірибелеріндегі проблемаларымен бөлісіп отырды. Сонымен қатар мектеп аралық желілік кәсіби 
қоғамдастық құрылды. Қоғамдастықтың атауы «Зерде». Жұмыс жоспары екі бағыт бойынша ұйымдас-
тырылды. Біріншісі, мектеп ішіндегі «Ұлағат» мұғалімдер кәсіби қоғамдастығы, екіншісі «Зерде» мекте-
паралық желілік кәсіби қоғамдастығы. Негізінен, алға қойған мақсатым; әріптестеріме мектептің даму 
бағдарламасын ұйымдастыру барысында, жанама жұмыс арқылы әсер ету, олар: тренинг, коучинг, 
сабақты ұйымдастыру, әңгіме, желілік байланыс, бұқаралақ ақпарат құралдары, мектеп әдістеме 
бірлестіктері арқылы жүзеге асырдым. Мектепті дамыту жоспарымның тақырыбы: «Диалогты оқыту 
арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру». Алға мақсат қоюыма «Ұлағат» кәсіби 
желілік қоғамы себеп болды Мен ең алдымен мұғалімдер арасында коучинг өткізуден бастадым. 

Мұғалім – көшбасшы. Сондықтан, көшбасшы ретінде кездесетін мәселелерді шешу мақсатын-
да, бастамаларды көтеріп, қолдау көрсетіп отыру қажет. Ең бірінші ұжым ішінен тәлім алушы болатын 
әріптесімді таңдадым. Таңдаған әріптесім жетістігі мол, жаңалыққа құштар, жан-жақты ізденімпаз мұ-
ғалім. Бірлесе отырып, өткізетін коучинг тақырыптарын таңдар алдында әріптестеріме ата-аналардың 
пікірінше ауызша сөйлеу тілдерін жетілдіру, сөйлеу мәдениетіне көңіл бөлу керектігі айтылғандығын 
алға тарттым. Менің ойымша, диалогты оқыту жүйесіне қатысты коучинг өткізгеніміз дұрыс деген 
ойымды ортаға салдым. 

Диалог – сабақта негізгі бөлікті құрайды. Мұғалімге арналған нұсқаулық Мерсер мен Литлтон 
өздерінің жұмыстарында оқушылардың ой-өрістерінің қалыпты дамуына диалогтың ықпалының зор 
екенін көрсетеді. Ал, Барнстың айтуынша оқыту тек ауызша оқыту емес, сөйлесу, талқылау, дәлелдеу 
арқылы жүзеге асады. Оқушылардың бір-бірімен сөйлесуі арқылы өздерінің тақырыпты түсінуі, оны 
сезінуі, ойларын еркін жеткізуі мұғалімге көп көмектеседі. 

Сонымен қатар диалогты оқытудың тиімділігін, яғни нені білуді және нені есте сақтауды шешу, 
мұғалім оқyшылapғa cұрaқ бeрe oтыpып, өз oйын еркін жеткізуге, түрлі идеялардың оқушылардың тү-
сінуіне ықпалы, өз идеяларын дәлелдеуіне көмектеседі. Осыдан кейін мектеп мұғалімдерін тағы да 
ұйымдастырып, «Оқыту және оқу үшін бағалау» тақырыбында, екінші коучингімді ұйымдастыру көз-
делді. Бұл коучингті әріптесім, сыншыл досым өткізетін болды. Әріптесіме өткізуге бағыт-бағдар бере 
отырып, жан-жақты түсіндіре келе, жетекші сұрақтарды қою арқылы коучинг сессиясын өткізу жолда-
рын меңгерте отырып, оның өз бетінше коучинг ұйымдастыруына ықпал еттім. «Қалыптастырушы 
бағалау» түрлері бойынша мәлімет пен түсінік қалыптастырылды. Сабақтың критерийлері бойынша 
бағалау тәсілін насихаттау. Коучинг арқылы мұғaлiмдepдiң ic-тәжірибeлeрiн жaқcapтyғa көмeктeceмiн 
дeп ойлaймын. 

Ендігі жоспардағы жұмысым тәлім алушы әріптесіме, Педагогикалық шеберлік орталығының 
бағдарламасын негізге ала отырып жaңa формaтты сабақтарды ұйымдастырy жүктeлдi. Caбaқ бapы-
cында oқытyдың жaңa әдiс-тәciлдepiн пайдалануды іске асыруды жocпapлaп, бaғыттaлды. Мiнe, oқу-
шылaрдың oқу caпacын жaқcaрту мaқcaтындa қoлдaнылғaн әдic-тәсiлдeр oқушылaрдың өздiгiнeн 
рeттeлeтiн oқуын дaмытуғa ықпaл eтeтiндiгiн бaйқaдым. Біз мектеп көшбасшылары болып саналамыз. 
Тәлімгерлік пен коучинг арқылы өз мектебіміздегі мұғалімдерге тәжірибелерін өзгертуге ҚАЛАЙ? 
көмектесуге болатынын білуіміз керек, яни біз бұны қалай істейміз деген сауал төңірегінде ойландым. 
Тәжірибені жақсарту және жетілдіру, сыйластық қарым-қатынас қалыптастыру мақсатында Lesson 
study әдісімен орыс сыныптарында сабақ ұйымдастыруды жоспарға алдық. Сабаққа «Ұлағат» кәсіби 
желілік қоғамы мен мектебіміздің психологы бірге қатысады. 

«Мұғалімге арналған нұсқаулық бағдарламасында талқыланған зерттеудің мәлімдемесі 
бойынша, мұғалімдер мен оқушыларды оқыту үшін «Мақсат қою және оны тұжырымдау көшбасшылық 
үдерісін жүзеге асыру құралдарының бірі болып табылады» (Робинсон, 2008). Мен өз жұмысымды ең 
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алдымен жоспарлаудан бастадым. Біліктілікті арттыру курcынан aлғaн бiлiмiмдi ic-тәжiрибeмe ұштac-
тырa aлcaм, eшуaқыттa ұтылмaймын дeп ойлаймын. Әрине, мен мектепті дамыту бағдарламасын 
бірден енгіземін деп айта алмаймын. Мектепті дамыту бағдарламасы көп уақытты, қажырлы еңбекті 
талап етеді. Сол себепті мен және мектеп ұжымы үнемі іздену үстінде болуы керек деп ойлаймын. 

Мен осы жоспарлаған жұмыс түрлерінің барлығын «Ұлағат» кәсіби желілік қоғамында талдап, 
талқыға салдық. Мұнда ең алдымен, жалпы мұғалімдердің алдында тұрған басты проблема-оқушы 
сауаттылығы. Мектеп оқушыларының сауаттылық деңгейін қалай көтеруге болатыны жөнінде пікірта-
лас жүргізілді. Сонымен бірге әріптестеріммен кеңесе отырып алдағы уақытта «Lesson study» өткізудің 
тиімділігін талдап, талқылап кеттік. Қазіргі кезде бірқатар елдерде «Lesson study» мұғалімдердің педа-
гогикалық білімдері мен тәжірибесін дамытуға арналған тиімді құрал ретінде белсенді енгізіліп жатыр. 
«Lesson study» ең бастысы «сабақты зерттеу» немесе «сабақты зерделеу» үдерісі болып табылады. 
Атап айтқанда, «Lesson study» тәжірибені жақсартудың демократиялық жолы болып табылады. [МАН, 
50-бет] деп көрсеткендей бұл әдіспен сабақ өткізудің біздің іс-тәжірбиемізге қосар үлесі зор деп 
ойлаймын. 

Біз жаңа форматта жаңа білім беру мазмұнындағы мектепте көп жетістіктерге жетеміз деп 
ойлаймын. Өйткені, мектеп ұжымы үнемі ізденісте жүреді. Онда менің мектебім заман талабына сай 
табысты мектептер қатарында болатынына сенімдімін. 
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ОҚУ МАҚСАТЫ: ЕРЕКШЕЛІГІ, ҚИЫНДЫҒЫ, ҰТЫМДЫЛЫҒЫ 
 

Исина А. – «Ынтымақ ЖББМ» КММ –нің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. 
 

Берілген мақалада оқу мақсаты, оның оқу және оқыту үрдісінде алатын орны жайлы сипат-
талған. Оқу мақсатының күнделікті оқыту үрдісіндегі айрықша ерекшеліктері, қиындығы мен 
ұтымдылығы мазмұндалған. Оқу мақсатын үнемі назарда ұстау және ескерілмеген жағдайда болуы 
мүмкін мәселелер, сонымен бірге ол мәселеден шығу жолы сындарлы түрде ұсынылған. 

Түйінді сөздер: оқу мақсаты, критерий, оқыту үрдісі, ойлау деңгейі, қалыптастырушы 
бағалау. 
 

Жаңартылған білім беру мазмұны бағдарламасына 2017 жылдан бері білім беру үрдісінде, 
яғни сабақ үрдісіне даярлануда сабақтың қысқа мерзімін жазуда көптеген өзгерістер енгендігі баршаға 
мәлім. Сол ерекшеліктің, өзгешеліктің бірі – оқу мақсаты. Әлбетте, бұрынғы оқытуда ең бастапқысы 
оқу бағдарламасының мазмұны болып еді, ал қазіргі таңда – оқу мақсаты. Әлбетте, бұрындары, оқу 
мазмұны болғандықтан, тақырыпқа қатты мән беруші едік, ал қазіргі таңда тақырып – жай ғана ресурс. 
Иә, осы ретте оқу мақсатын жете қарастырған жөн, себебі жаңартылған білім беру мазмұны аясында 
оқу мақсатының барлық педагогикалық ұжыммен ұғынуы, ұғынбауы, дұрыс жүзеге асырылуы, жүзеге 
асырылмауы – екі талай мәселе болғандықтан, әлі де шешімін таппай жүрген әдістемелік бір пробле-
ма болып тұрғандығы белгілі. 

Оқу мақсаты – оқу бағдарламасына сәйкес пән бойынша оқу курсы аралығында білу, түсіну 
және дағды жетістіктеріна қатысты күтілетін нәтижелерді қалыптастыратын тұжырым [4]. Оқу мақсаты 
– оқушы бойында үлкен өмірге қажетті болып табылатын дағдылар мен құндылықтардың жиынтығын 
талап ететін бағдарламаның бірден-бір негізгі бөлігі. Оқу мақсаты да пәннің оқытылу ерекшелігіне 
орай оқушы бойына қажетті болып табылатын дағдыларға да айрықша бөлінетін болып келетін 
топтастырылған спиральді жүйе екендігін де ескерген жөн. Мәселен, мемлекеттік тілде оқытылатын 
білім беру ұйымдарында оқу мақсаты күрделі келетін пәндердің бірі – қазақ тілі мен қазақ әдебиеті. 
Әлбетте, оқу мақсатының жүйесі бөлім бойынша әр сыныпқа жүйелі, сындарлы, өсім түрінде әр 
сыныпқа бөлек белгіленген. Әр сыныптағы білім алушылардың жас ерекшеліктерінің ескерілуімен 
дағды бойынша оқу мақсатының мазмұны да өзгеріп отырады.  

Мазмұны дегеніміз – бесінші сыныптардағы білім алушылардан талап етілетін нәтиже – білу 
мен түсіну – ойлау дағдыларының ең жеңіл формасы болып табылса, оңайдан орташаға қарай ойлау 
дағысының бір түрі болып табылатын «қолдану» дағдысына қатысты мақсаттар да арасында кезігеді. 
Одан кейінгі сыныптарда талдау, жинақтау, бағалау. Бағалаудың өзі екі түрлі құбылыс пен затты 
салыстыра келе, өзіндік тұжырым жасау арқылы бағасын беру деген секілді түріне дейін күрделене 
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түседі. Әлбетте, бұл ретте айта беретін болсам, мәселенің барлық өзектілігі мен оның зерттеушілік 
сипаты ашылмай қалуы да әбден мүмкін.  

Дағды ойлау дағдыларының деңгейімен байланысты. Ойлау дағдыларының деңгейлері – әрбір 
деңгейі ойлау дағдыларын анықтауды қалыптастыруға бағытталған оқу мақсаттарының иерархиялық 
өзара байланыстағы жүйесі. Ал білім алушының оқу жетістігінің деңгейі – бағалай критерийлеріне 
сәйкес білім алушылардың оқу жетістігін дамыту деңгейі [4]. 

«Қазіргі кездегі білім беру үрдісінде оқу мақсатына қатысты қандай қиындық бар?» деген сауал 
міндетті түрде туындайтын болса, өзіндік сабаққа қатысу, мектепішілік бақылау жасау бойынша, 
зерттеу сабақтарына қатысу, жалпы басқа да мақсаттарда сабаққа қатысуға қатысты зерделеу жұмыс-
тарынан бір байқағаным – оқу мақсатын кейбір педагогикалық әріптестерімнің толыққанды түрде 
кейде жүзеге асыра алмауы, не болмаса дұрыс айтылмауы, ескерілмеуі, дұрыс орындай алмауы. 
Әлбетте, көптеген мұғалімдер қазіргі таңда көбінесе оқу мақсатын ұмытып кетіп, тақырыпты ғана ой-
лап кетіп, негізгі фокуста тақырыпты ғана ұстанатын әріптестер біршама кездеседі. Сондықтан, бұл 
орайда жаңартылған білім берудің негізгі қағидасы – білім беру емес, білімді қалыптастыру. Осы 
жағдайда, мұғалім – сабақ беруші емес, білім беру үрдісін жетектеуші, бағыт-бағдар беруші, кері 
байланыс жасаушы тұлға. Оқу мақсатынан тақырыпқа өтіп кете берудің қандай себептері бар болуы 
мүмкін, оларды бөлек алып қарастырып көруге болады: 

1. Білім беру мазмұнын жаңарту бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсынан өтпе-
ген, болмаса курс өту барысында толыққанды мақсатына жетпеген, курс мазмұнын оңтайлы меңгер-
меген;  

2. Оқу мақсатын түсіне білмейді, айыра білмейді;  
3. Әдістемелік бағыт бойынша білігі төмен;  
4. Күнделікті білім беру үрдісіне тыңғылықты даярланбайтын;  
5. Өз қателігімен, кемшілігімен талдау, сараптау жұмыстарын жүргізбейтін;  
6. Түзету жұмыстарын жасамайтын және т.б.  
Әлебетте, оқу мақсатына жетпеген, оқу мақсатын емес, тек тақырыпты көздеген сабақтардан 

білім алған оқушы мен оқу мақсаттарына негізделген оқу үрдісіндегі білім алушы тұлғаны алып, 
олардың бойындағы таным-дағды деңгейлерін салыстырып көрелік, яғни екі бағытқа бөлетін болсақ, 
нәтижесі төмендегідей әбден болуы мүмкін.  

Тақырыпқа негізделген оқу үрдісіндегі оқу мақсатының ерекшелігін ескермеген 
жағдайда білім алушы: 

- тақырыпқа қатысты барлық ақпарат пен мәліметтерді игергенмен,толық түрде жеткізе 
алмайды;  

- берілген тест, кесте, диаграмма, т.б. түріндегі тапсырмаларды қатемен, қатесіз орындайды;  
- оқулықтағы тақырыптық мәтінде өмірмен байланыстыруға қатысты сөйлемше, сөйлем 

берілмегендіктен тақырыптың өміршеңдігін айыра, ажырата алмайды;  
- кейіпкерлер мен автор арасындағы қарым-қатынасты салыстырып, өзіндік анықталған 

ақпаратты әлемдік деңгейдегі мәліметтермен, ұқсас жайттармен салыстырмалы түрде өз пікірін 
бағалау түрінде бере алмайды;  

- оқушының жетістігі мен кемшілігін тек мұғалім ғана ескереді;  
- оқушы мен оқушы арасындағы білімді толықтыруға қатысты жұмыс түрлері мүлдем қолда-

нылмауы мүмкін, не болмаса дұрыс қолданылмауы әбден мүмкін.  
Оқу мақсатына негізделе құрастырылған оқу және оқыту үрдісіндегі ұтымдылығын, 

артықшылығын ескергенде білім алушы:  
- сабақтан қандай әрекетті атқарса қандай дағдыны қалыптастырып, дамыту, бекіту мүмкіндігін 

бірден ескереді;  
- белгіленген оқу мақсатынан анықталған критерийге сәйкес өзінің білімімен, танымымен 

жаттығулар мен тапсырмаларды орындайды;  
- тапсырманың орындалуы шарты, талаптарын дескрипторға сәйкес қатар алып отырады;  
- критерий, дескрипторға сүйене отыра өз жауабын, өзгенің жауабын толықтырады, кері 

байланыс ұсынады;  
- тақырыптың өмірмен байланысын бірден айқындай алады;  
- мәселенің шығу жолын, шешу жолын ұсына алады;  
- тақырыптың, мәселенің өмірдегі пайдасы мен зиянын, жағымдысы мен жағымсызын бірден 

айқындап, өзіне қажеттісін назарда ұстайды;  
- спиральді оқу, жүйелі сөйлеу, сыни және сындарлы, сауатты сөйлеу дағдыларын меңгереді;  
- оқылым стратегияларын тиімді қолданады: іріктеп оқиды, зерттеп оқиды;  
- түйін, тұжырым, рефлексия жасаудың алғышарттарын біледі;  
- сын, пікір білдіруде жеке тұлғаға емес, әрекетке, тапсырма орындалудағы дағды деңгейінің 

көрінісіне ойын бағыттайды;  
- тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай сөйлеу ретін, қағидатын ескереді және т.б.  
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Осы орайда оқу және оқыту үрдісінде оқу мақсатының өзіндік ерекшелігі, артықшылықтарының 
басым екендігін ескере білген дұрыс. Бұл мәселелерді әр білім беру ұйымдарында ұжым болып, 
фокус топ, шығармашылық топ, бірлестік топтары болып, мәселеден шығу жолын ортаға салып, 
әдістемелік бағыттағы қателікті жібермеудің жолын қарастыруға міндетті түрде болатындығын ескеру 
қажет. Ең негізгілерін бөлек атап өткім келеді:  

1. Үнемі ұйымдасқан топ арасында жұмыс атқару, топпен ақылдасу, кеңесуді үнемі фокуста 
ұстау; 

2. Өзің білмесең, өзің түсінбесең, өзгеден сұра, өзгеден қара, өзгеден үйрен, арланба. Бұл 
орайда педагог әрқашан да оқу мен үйрену үстінде жүретіндігін естен шығармаған жөн;  

3. Оқу мақсатының мағынасына қатты мән бер. Оқу мақсатына «нені не істеуім керек?», «нені 
қайтемін?», «Нені не істеймін?» деген секілді сұрақтарға жауапты оқу мақсатынан іздеуді үйренген жөн; 

4. Оқу мақсаты тым күрделі болса, 3-тармақта айтылған үлгі бойынша нақтылықты ажырата 
алмасаңыз, оқу мақсатындағы етістіктерге мән берген жөн;  

5. Оқу мақсатындағы етістіктердің, яғни баяндауыштардың толықтауыштармен қатар жүруін 
естен шығармау; 

6. Сол баяндауыш пен толықтауыштың сабақ мақсатын шығарғанда қайталануын ұмытпау; 
7. Сабақ критерийлерінде, тапсырма дескрипторларында сол әрекетке туыстас сөздерді 

негізгі жетектеуші басшылық ретінде қолдануды фокустан шығармаған жөн; 
8. Педагог ретінде өзі ғана осы техникаларды ғана меңгермей, білім алушылардың да оқу 

мақсатынан сабақ критерийлерін анықтау мен ажырату жолдарын жаттықтыру; 
9. Оқу мақсатындағы дағдыларға қатысты оқу үрдісінің басынан аяғына дейін кері байланыс 

жасауда әлгі дағды мен әрекеттерді негізгі фокуста ұстау, кері байланыс жасауда соған тікелей 
байланыстыру, сабақ, яғни оқу және оқыту үрдісінің соңында кері байланысты және рекфлексияны сол 
оқу мақсатына қатысты етіп талдау, саралауды жүйеге енгізу; 

10.  Оқу мақсаттары бойынша білім алушылардың біліміндегі олқылықтарды үнемі пысықтап, 
меңгерілуі қиын, меңгерілуі орташа, меңгерілуі жеңіл деген оқу мақсаттарына мониторинг жасап отыру; 

11.  Меңгерілуі қиын болып табылатын оқу мақсаттарын білімдегі олқылық ретінде болмауы 
мақсатында жоспарлау жұмыстарын белсенділендіру, яғни қиын оқу мақсаттарын қосымша сабақтар-
да да негізге алу, қайталау жұмыстарын жүргізуді назарда ұстау және т.б. 

Яғни, мемлекеттік стандартпен белгіленген үлгілік оқу бағдарламасындағы бөлім, одан оқу 
мақсаттары, одан туындайтын бағалау критерийлері яғни басқаша тілмен айтқанда сабақ мақсаты, 
одан туындайтын ойлау дағдыларының деңгейлері ажыратылады, айқындалады. Содан кейін барып, 
осы бағытта түрлі деңгейдегі тапсырмалар белгіленіп, оларға дескрипторлар мен былтырғы жылдан 
бастап қалыптастырушы бағалаудың 10 ұпай жүйесінің белгіленуі міндетті түрде ескерілуі шарт. 
Қалыптастырушы бағалау – оқу үдерісін дер кезінде түзетуге мүмкіндік беретін, білім алушы мен 
мұғалім арасындағы тікелей байланысты қамтамасыз етіп, үздіксіз жүргізілетін бағалаудың түрі [4]. 
Сәйкесінше әрбір сабақтағы оқу мақсатына қол жеткізу үшін, сабақ критерийлеріне сәйкес құрылған 
қалыптастырушы бағалаудың тапсырмаларының орындалуына, құрылуына аса қатты мән берген жөн. 
Мәселен, былтырғы оқу жылынан бері айқын болып келе жатқан 10 ұпайды сабақ барысындағы 
тапсырмаларға дескрипторымен тең қылып белгілеу, үйлестіру – білім алушының оқу жетістігі дең-
гейінің артуына себепші болатындығы айқын. Білім алушының оқу жетістігі деңгейі – бағалау крите-
рийлеріне сәйкес білім алушылардың оқу жетістігін дамыту деңгейі [4].Мәселен, оқушы, білім алушы 
сол күнгі оқу мақсаты бойынша қандай дағдыға қол жеткізді, соны өзіне ескеріп отырады. Осы бойын-
ша дағдыларды аздап белгілеп кетсем:  

- мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты анықтай алады;  
- мәтіннің негізгі ойын дұрыс ажыратады;  
- мәтіндегі кейіпкерлердің өмірде ұқсас жағдайларына көрініс сипаттарын ажыратады, талдай-

ды, бағасын бере алады;  
- автор мен кейіпкерді, автор мен оқырманның қарым-қатынасын ажыратады;  
- кейіпкерлер жүйесін даралап, саралап, оған дәлелдерін мәтіннен жылдам таба алады;  
- мәтін бойынша сұрақтар құрастырады, сұрақтарға жауапты дәлелді ұсынады;  
- мәтіннің авторына, қолданылған ақпараттарға сілтеме жасайды;  
- стильдік, жанрлық ерекшеліктерін, тілдік құрылымдарын дұрыс анықтайды, ажыратады, 

талдайды;  
- мәтін мазмұны бойынша ұлттық құндылық негізінде рухани және материалдық құндылықтар-

ды ажыратады;  
- тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдауға машықтанады және т.б.  
Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін шығара келе, жаңартылған білім беру мазмұны аясында 

шешілуі ұзақ болып бара жатқан оқу мақсаттарын дұрыс және тез ұғыну, оқу мақсаттарын тиімді және 
оңтайлы жүзеге асырудың негізгі және ең бастапқы техникаларын үнемі назарда ұстаған болса, жас 
мамандар, тәжірибесі мен білігі әлі де аздау болып табылатын педагогикалық кадрлардың бірнеше 
әдістемелік мәселенің басы болып тұрған мәселеден арылтатындығы айқын. Себебі, оқу мақсатын 
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ұғынсаңыз, бірнеше әдістемелік мәселе де оңтайлы шешілетін болады. Өз білімін жетілдіру, әдісте-
мелік тақырыппен жұмыс жасау да дұрыс жолмен орындалуына дұрыс бағдар болады. Ең бастысы, 
еңбектену, іздену, үйрену, тәжірибе жинақтау, ал жинақталған тәжірибе болса, онымен бөлісу, 
қорытындылап отыру қажеттігі естен шығарылмаса деймін.  
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По статистике самым актуальным вопросом стоит обучение учащихся с особыми по-
требностями, в эту группу входят дети различных психических, умственных и физических забо-
леваний. В данной статье описывается рекомендации педагогам по обучению и адаптации уча-
щихся в школе так и в социуме посредством постепенного внедрения. 
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(ДЦП). 
 

Часто встает вопрос об инклюзивном образовании и не зря, по данным ЮНИСЕВ 75% детей с 
особыми потребностями не имеют качественного образования регионов Центральной Азии и Восточ-
ной, Центральной Европы. По тем же данным на момент 7 марта 2019 года в Казахстане зарегистри-
ровано 153 230 детей с особыми возможностями из них более 102 000 обучаются в специализирован-
ных школах различного типа и на дому. Но да же эти цифры не точные из-за не информированности 
или отрицания очевидного у родителей которые до последнего отрицают что их ребенок нуждается в 
специальном обучении или вмешательства специалистов (Педагог дефектолог, психолог, логопед). 
Данную проблему обозначил Афшан Хан, региональный директор Отделения ЮНИСЕФ по странам 
Европы и Центральной Азии заявив «Это трагическая растрата потенциала как для самих детей и их 
семей, так и для национальной экономики и общества в целом», «Сегодня ЮНИСЕФ призывает 
инвестировать в обеспечение доступа к качественным и приемлемым по цене вспомогательным тех-
нологиям, поскольку они могут существенно увеличить число детей с ограниченными возможностями 
здоровья, практически реализующих свое основополагающее право на образование» [1]. 

Инклюзивное образование произошло от французскогословаinclusif – включающий в себя, и 
латинскогоinclude-заключая. Термин обозначает обучение детей с различными проблемами такие 
как, Аутизм, Общее недоразвитие речи(ОНР) различных стадий, Задержка психического развития 
(ЗПР), Детский церебральный паралич (ДЦП) и т.д. В любой школе ребенок это индивидуальная лич-
ность с различными взглядами на жизнь и собственным внутренним миром а если считать что дети 
имеют особые потребности то государство, школа и учителя обязаны знать с чем имеют дело. Перей-
дем к списку распространенных проблем детей этой категории. 

Аутизм – обозначает ушедший в себя человек. У детей данного типа выявлен вороженный де-
фицит психических и эмоциональных проявлений больше дети не чем не отличаются от своих сверст-
ников. Причины развития заболевания точно не установлены.Специалисты выделяют лишь несколько 
версий: 

- ДЦП; 
- Перенесенное во время беременности или родов кислородное голодание; 
- Перенесенные инфекционные заболевания во время беременности (цитомегаловирус, 

краснуха); 
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- Наследственная предрасположенность; 
- Ожирение у матери во время беременности. 
Аутизмвозможно не заметить в раннем детстве: в основном родители думают, что ребенок 

еще маленький и не понимает, что он делает. Для раннего аутизма характерны 4 основных клини-
ческих признака: нарушение социального взаимодействия; нарушение коммуникации; стереотипное 
поведение; ранние клинические проявления аутизма у детей младшего дошкольного возраста (от 1 
до 3 лет) [2]. 

Общие признаки аутизма у детей:при разговоре со взрослым отводит взгляд и никогда не 
смотрит в глаза (отсутствующий взгляд);не интересуется общением со сверстниками, предпочитает 
играть сам и уходит в сторону с детской площадки;не любит, когда к нему прикасаются, всегда при 
этом нервничает;проявляет чувствительность к некоторым громким звукам;не разговаривает, больше 
отмалчивается, а если говорит, то не всегда может внятно выразить, что он хочет;часто устраивает 
истерики; пассивен или, наоборот, гиперактивен;не осознает опасности ситуации, например, сует 
предметы в розетку, берет острые предметы в руки, пытается перейти дорогу, по которой с высокой 
скоростью едет автомобиль [2]. 

Конечно же, точный диагноз может поставить только квалифицированный специалист или 
консилиум ОПМПК. Существуют различные виды аутизма.Самыми распространенными являются 
синдром Аспергера и Ретта. Для обоих характерны определенные признаки, которые учитель обязан 
знать, чтобы не допустить ошибок на уроке. Синдром Аспергера у ребенка наблюдается так: нор-
мальный или высокий интеллектуальный уровень мышления; речь внятная; особыми признаками 
является проблемы с громкой речью или интонацией и проблемы восприятия таких же звуков; за-
цикленность на определенных делах; эгоцентризм; нарушения движения (походка ли позы). Синдром 
Ретта крайне редкий и встречается только у девочек так как заболевание связанно с Х хромосомой. 
Синдром тяжелой формы. Ребенок глубоко уходит в себя. Торможение умственной деятельности 
после года. Отсутствие речи. Утрата навыков частые вспышки гнева [2]. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) не является заболеванием или синдромом, но при этом все 
больше детей настигает эта пагубная проблема. В основном родители замечают проблему в возрас-
те 3-х лет. ОНР – это состояние, связанное с проблемами речи. Выделяют несколько стадий. Если 
вовремя обратиться к специалистам, можно избежать проблем в школе, так как речь является 
ключевым инструментом в обучении детей [3]. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение развития ребенка, так же как и ОНР, 
это не является синдромом, но в данное время очень распространенно в современном мире, подда-
ется лечению и корректировке интеллектуальных данных [4]. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – понятие объединяющее группу хронических не про-
грессивных заболеваний, связанных с нарушением двигательных рецепторов. Данные дети особо 
нуждаются в социальной поддержке, так как у большинства интеллект остается в норме. В моей прак-
тике был 1 ребенок с данным диагнозом, девочка отличалась богатым словарным запасом и легко 
могла рассуждать на научные темы [5]. 

Обучение детей с такими проблемами очень сложно, так как учитель должен находить подход 
к каждому ребенку. Эту работу затрудняет социально нестабильное отношение класса, не секрет, что 
в детском и подростковом возрасте дети не всегда понимают, что в их действии и словах может 
расстроить особого ребенка. В западных станах разработаны технологии взаимодействия детей с 
особыми потребностями для их самореализации в социуме и профессии: Расширение доступа к 
образованию: родитель, опекун или ребенок в праве самостоятельно выбирать форму обучения 
(общеобразовательная школа, школа интернат или специализированная школа, коррекционный класс 
и общий класс по общеобразовательной программе). 

Мэйнстриминг – форма социального общения, ограниченная праздниками и совместным про-
ведением досуга. Вернусь уже к выше сказанному опыту обучения ученицы с особыми потребностя-
ми. Классный руководитель постепенно вводил общие встречи класса с девочкой, что положительно 
сказалось на девочке и самом классе: некоторые учащиеся класса на протяжении обучения держали 
связь и общались посредством интернета. Девочка часто участвовала в жизни класса, выступая на 
школьных мероприятиях и выставках [6]. 

Интеграция – подразумевает приведение детей инвалидов в общеобразовательный класс. 
Исходя из данных ребенка, выстраивается педагогическая и коррекционная работа педагога с ребенком 
данный метод позволяет приобщить ребенка к социальному статусу и найти свое место в жизни [6]. 

Инклюзивное образование подразумевает обучение детей посредством изменения методик и 
облегченных заданий. В данном направлении предлагаю рассмотреть задания для инклюзивного 
образования собственная разработка. 
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Центральной Европе и Центральной Азии не имеют доступа к получению качественного 
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эти инновации решают проблемы в образовании. Показаны цели инноваций. 

Ключевые слова: практико-ориентированность, инновации, система образования, компе-
тентность, технологии. 
 

Образование – это неотъемлемая часть жизни человечества и одним из главных приоритетов 
в нашей стране считалось получение качественного образования. Одним из возможных путей 
дальнейшего развития этой области являются инновации, то есть управляемые процессы создания, 
восприятия, оценки и применения педагогических новшеств. 

Термин «инновация» происходит от английского слова innovation, что в переводе означает 
«введение новаций». 

В 50-х годах во многих странах стали создаваться центры по изучению педагогических нов-
шеств, посвященные нововведения в области образования. В Казахстане происходили те же про-
цессы, однако они несли распространение педагогического опыта. 

Инновации возникают тогда, когда в результате попыток решить проблему обновленным 
способом появляется качество, несущее новые идеи. Эти идеи направлены на улучшение системы, и 
предполагают побуждение его участников и имение их взглядов с позиции нововведения [1]. 

В основе инновационных образовательных процессов лежат важнейшие проблемы: 
- проблема восприятия обществом нововведений, связана с тем, что общество не готово к 

выходу из зоны комфорта и изучению обновленной информации; 
- обновленные учебные программы не всегда соответствуют способностям и интересам 

обучающихся, таким образом это может снизить успеваемость обучающихся; 
- неполная оснащенность образовательного учреждения техническими средствами, так как в 

настоящий момент не каждое учреждение может быть оснащено необходимым оборудованием; 
- проблема практико-ориентированности, данная проблема связана с тем, что в настоящее 

время многие учебные заведения лишились закрепленных мест практики в соответствии с профилем 
подготовки. 

Результатом измененных процессов в образовании является использование инноваций, как 
теоретических, так и практических. Инновации в системе образования предполагают введение нового 
в цели образования, разработку обновленных методов, форм обучения и воспитания. 

В настоящие время в Казахстане идет процесс становления новой системы образования, 
которая ориентирована на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопро-
вождается значительными изменениями в педагогической теории и практики учебно-воспитательного 
процесса. Происходит смена образовательной модели, появляются новые подходы к подготовке спе-
циалистов. На современном этапемодернизации профессионального образования страна нуждается 
в самостоятельных творческих специалистах, инициативных и предприимчивых, способных прино-
сить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и реализо-
вывать экономически-выгодные проекты. 

Однако успешное решение этих проблем и продуктивную организацию деятельности образо-
вательных учреждений на рынке интеллектуального труда практически невозможно осуществлять 
только на основе обязательного минимума требований к уровню подготовки выпускников, опреде-
ляемых государственным стандартом. 
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Методологическим аспектом удовлетворения потребности страны и приобщения будущих 
специалистов к процессу социального преобразования общества является профессиональное ста-
новление студентов в области современных технологий. Уже сейчас можно заметить, что большинст-
во вакансий при устройстве на работу требует от кандидата компьютерных знаний, так как в эпоху 
информационных технологий наблюдается большой прогресс компьютерной техники и телекомму-
никационных сетей. 

Соответственно в этих условиях меняются цели и задачи перед образованием. Сегодня от 
студента требуется развивать свою функциональную компетентность: умение ориентироваться в 
потоках информации и способность к самообразованию. Тем более развитие технологий в современ-
ном мире позволяет создать аутентичную информацию и образовательную среду, как основу для 
совершенствования системы образования. Информация более открыта и доступна, а также весьма 
упрощена, что помогает более эффективно ее усваивать. Целью инновационной деятельности явля-
ется качественное изменение личности обучающегося по сравнению с уже привычной для всех 
«традиционной» системой. Это подготовка людей к постоянно меняющейся жизни в современном 
мире. Делается упор на развитие умение мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в 
доступной информации, на формирование творческого мышления. В настоящее время без примене-
ния информационно-коммуникативных технологий образовательное учреждение не может претен-
довать на инновационный статус в образовании. Ведь инновационным считается образовательное 
учреждение, широко внедряющее в образовательный процесс организационные, поучительные, тех-
нические и технологические инновации и на этой основе добивающиеся реального увеличения 
темпов и объемов усвоения знаний и качество подготовки специалистов [2]. 

Образовательные программы должны быть максимально практико-ориентированными без 
потери фундаментальных знаний с тем, чтобы выпускники как полноценные специалисты были 
востребованы на рынке труда. Так как успешность деятельности специалистов во многом опреде-
ляется не только высоким уровнем знаний , продуктивным владением методами познания и деятель-
ности, но и комплексной подготовкой к профессиональной работе. А также к испытаниям, сменам 
образа жизни , к неоднократной смене своих представлений. Учебное заведение в этом отношении 
должно стать не только центром получения знаний, но и центром самореализации человека. Образо-
вательные программы должны обеспечивать руководящий принцип обучения – создания возможно-
сти во время обучения применять теоритические знания на практике, проверять уровень и пригод-
ность полученных знаний и умений на рабочих местах [3]. 

Практико-ориентированное обучение – это реальный путь к формированию многих ключевых 
компетенций. В этой связи следует заметить, что нужен баланс в соотношении теоритических знаний 
и практико-ориентированных занятий. Это значит, что образовательные программы должны быть 
практико-ориентированными на основе требований работодателей. 

При прохождении практико-ориентированных занятий студент получает задания от препода-
вателя, нацеленные на индивидуальную поисковую деятельность, где обучающийся не просто за-
крепляет основные теоретические положения учебного материала, а учится прогнозировать пла-
нировать, раскрывать свои мнения и позиции по способу решения задач. Во время практико-ориен-
тированных занятий обучающиеся выполняют конкретные задачи, соответствующие должностным 
обязанностям рабочего. 

Таким образом, практико-ориентированность позволяет приобрести необходимый минимум 
профессиональных умений и навыков, опыт организаторской работы, систему теоретических знаний, 
профессиональную мобильность и компетентность, что делает обучающихся конкурентно-способ-
ными. Чтобы обучаемый стал профессионалом, ему необходимо выйти из пространства знаний в 
пространство деятельности. 

В заключении хотелось бы отметить, что образование само по себе представляется новше-
ством, чтобы в будущем страна была полна специалистов, профессионалов своего дела, нужно уже 
сейчас уделять большое внимание образовательным программам и внедрению инноваций, так как 
мир не стоит на месте, он постоянно совершенствуется, появляются новые открытия, разрабаты-
ваются новейшие технологии. 
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В статье освещается опыт работы по разработке и адаптации эллективного курса по 

естествознанию, как одной из форм инновации в учебном процессе, которая сочетает эффек-
тивные технологии с разноуровневыми заданиями на развитие функциональной грамотности и 
позволяет сформировать личность с развитым критическим мышлением и высоким уровнем 
саморегуляции. 
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С древних времён перед всем человечеством стояла проблема передачи будущему поколе-
нию своих знаний и норм поведения. Но мир развивался не столь стремительно, а объём знаний был 
не столь «необъятным», поэтому и изменения в образовании не требовали динамичности. Челове-
чество прошло долгий путь пока осознало, что главный ресурс, которым оно обладает, это не запасы 
природных богатств или достижений техники, а сам человек. Наша Республика молодое суверенное 
государство. По запасам многих минеральных ресурсов мы входим в первую десятку в мире, что не 
скажешь о других сферах экономической и социальной жизни. Перед Казахстаном стоял выбор, как 
развиваться: либо за счет минеральных богатств, либо за счет населения. Наша страна сделала 
выбор в пользу второго. Поэтому с момента своей независимости Казахстан очень чётко осознал 
необходимость реформирования образования. Невозможно было, меняя политическую, экономи-
ческую структуру страны, оставить образование без изменений. С 1991 года Казахстан находится в 
поиске наиболее эффективных направлений реформирования образования, осознавая, что главный 
капитал Государства – это его население. Для нашего Государства, заинтересованного в экономи-
ческом развитии, улучшении благосостояния населения, инновации в образовании стали приори-
тетны. Сегодня видно, что застой в системе преподавания это негативное явление, отрицательно 
сказывающееся на государстве и обществе. 

Инновации – педагогические новшества, направленные на содержание образования, органи-
зацию и управление учебным процессом, повышение его качества, совершенствование технологий 
обучения, воспитания и оценки. Цели инновационных технологий в образовательном процессе это 
усовершенствование системы, повышение качества знаний и функциональной грамотности учащихся, 
качественное изменение личности ученика. Одним из способов осуществления поставленных целей 
является использование программ, которые помогают решить проблемы в обучении. Главные задачи 
подобных программ – формирование нестандартного мышления и максимальное развитие способ-
ностей учащихся. 

Программа «Мир естественных наук» разработана для занятий с учащимися 5-6 классов. 
Данный курс направлен на формирование функциональной грамотности, углубление и закрепление 
знаний. Занятия по данной программе развивают интеллектуально-творческий потенциал ученика. В 
силу того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими психофи-
зиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимость предоставить 
ему как можно более полный арсенал средств самореализации очень актуальна. Освоение мно-
жества технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора 
для свободного творчества помогает ученикам познать и развить собственные возможности и 
способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
Программа дает возможность обучающемуся как можно более полно представить себе место, роль, 
значение и применение изучаемого материала в окружающей жизни. Программа позволяет реали-
зовать компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. Развитие коллек-
тивного и индивидуального исследования, обучение в действии, побуждает к наблюдениям и экспе-
риментированию. 

Работа по программе предполагает включение в образовательный процесс основные блоки: 
«Мир науки», «Мир наблюдений и исследований в географии», «Мир наблюдений и исследований в 
физике», «Мир наблюдений и исследований в химии», «Мир наблюдений и исследований в биологии 
и экологии», «Мир вокруг нас». Учащимся предоставлены темы проектов. В приложении – представ-
лены задания на развитие функциональной грамотности, логического мышления, практических навы-
ков. Задания составлены в соответствии с принципом от простого к сложному. При этом тесно 
связаны с учебным курсом естествознания. Например, в пятом классе в долгосрочном планировании 
есть тема «Сбор и запись данных» с целями обечения: 5.1.4.1 – определять параметры объектов в 
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единицах измерений. 5.1.4.2 – фиксировать данные наблюдений и измерений. 
В программе «Мир естественных наук» предусмотрена тема «Цена деления прибора», в 

которой помимо теоретических знаний, даются задания. 
 

1. Мама очень вкусно готовит, особенно пироги, торты, 
блины. На кухне ей необходимы измерительные 
приборы, т.к. приготовление многих блюд требует 
точных пропорций и веса. Какой из предложенных 
мерных стаканов ей лучше подарить? Почему? 

А В 

  
 

3. Рустам и Анвар решили на 8 марта для мамы испечь бисквит. Нашли рецепт: Яйца – 4 шт. 
Сахар – 120 г. Мука – 120 г. Ванильный сахар – 4 г. Купили продукты: десяток яиц, 1 кг муки, 1 кг 
сахара, пакетик ванильного сахара 20 г. Стали готовить. Только у Рустама оказались кухонные весы 
на 20 кг., а у Анвара на 1 кг. 
 

Рустам Анвар 

  
1) Определите шкалу деления на весах Рустама. 
2) Нарисуйте, где должна находиться стрелка на 
весах Рустама, показывающая 120г сахара / муки 
3) Нарисуйте, где должна находиться стрелка на 
весах Рустама, показывающая 4г ванильного 
сахара  

1) Определите шкалу деления на весах Анвара. 
2) Нарисуйте, где должна находиться стрелка на 
весах Анвара, показывающая 120г сахара / муки 
3) Нарисуйте, где должна находиться стрелка на 
весах Анвара, показывающая 4г ванильного 
сахара 

 
5 класс. Раздел «Процессы в живой и неживой природе». Обучаемые в стандартной програм-

ме предмета Естествознания ознакомились в рамках темы урока «Какие виды энергии известны 
человеку?» с таблицами «Калорийности продуктов» и «Примерными затратами энергии при различ-
ных видах деятельности человека». Им было предложено выполнить задание: по меню школьного 
обеда произвести расчеты общей энергетической ценности продуктов; рассчитать сколько времени 
надо играть в футбол или заниматься быстрыми танцами, чтобы потратить полученные организмом 
килокалории за школьным обедом.  

Сделать эту работу в течение урока не удаётся. А вот на занятии курса «Мир естественных 
наук» при рассмотрении темы «Энергия и человек», эта работа была выполнена, обсуждены резуль-
таты и сделан вывод в виде ответов на вопросы: какая информация нужна была для выполнения 
заданий? Какие математические знания, умения и навыки пригодились? В чем причина увеличения 
веса детей? Какие рекомендации Вы бы им дали? 

6 класс. Тема в стандарте программы предмета Естествознание «Какое количество электри-
ческой энергии мы оплачиваем?». На данном уроке, обучаемые знакомятся с применением и счетом 
электрической энергии в домашних условиях. В рамках курса «Мир естественных наук» обучаемые 
приобретают знания о Едином платежном документе, о трех ступенчатом тарифе оплаты за 
потребленную электрическую энергию по прописке жителей в квартире. В режиме реальных событий 
выдвигают идеи об экономии электрической энергии, о экологически грязной тепловой энергии ТЭС 
используемых в г. Караганде для получения электроэнергии. При решение задач по сумме оплаты, 
обучаемые применяют свои знания о процентах, видят наглядно ценность и значимость своих знаний 
по математике. 

Использование данной программы, даже на уровне апробации дало хорошие результаты и 
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является одной из причин повышения качества знаний по предмету Ествествознание в третьей 
четверти по сравнению со второй, а также по итогам года. 
 

 
Рис. 1 Динамикакачества знаний по естествознанию 

 
Качество знаний по предмету в 5-6 классах достаточно высокое: от 70% до 100%. Да 

результат хороший. Но включая задания по функциональной грамотности в СОЧ, мы видим, что 
именно они больше всего вызывают затруднения у учащихся. Умения ориентироваться в новой 
информации, умения добывать новую информацию и связывать ее с фиксированными традицион-
ными знаниями – вот какую задачу мы пытаемся решить курсом «Мир естественных наук» на пути 
формирования функциональной грамотности наших обучаемых. 
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В статье рассматриваются различные способы повышения мотивации обучающихся к 
процессу обучения. В качестве примера рассмотрены такие способы, как использование средств 
массовой информации, информационно-коммуникационных технологий, социальных сетей. Приво-
дится личный педагогический и мировой опыт способов повышения мотивации обучающихся. 

Ключевые слова: мотивация, социальные сети, информационно-коммуникационные техно-
логии. 
 

В образовательной системе Республики Казахстан в последние годы происходят существен-
ные изменения, связанные с внедрением в образовательный процесс обновленного содержания 
общего среднего образования и постепенным вхождением в мировое образовательное пространство. 
В общеобразовательных школах Казахстана активно используются учебные материалы нового 
формата, информационно-коммуникационные технологии, направленные на повышение качества 
образованности обучающихся. 
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Данные изменения требуют внедрения новых подходов, использования новых нестандартных 
средств обучения, в общем, и изменения отношения ко всему образовательному процессу каждого 
его участника, в частности. Особое место в процессе реформирования образовательной системы 
отводится взаимодействию учителя и обучающегося, повышению мотивации обучающегося в учеб-
ном процессе. Главной задачей современного учителя является не выдача готового учебного мате-
риала, а формирование мотивированности обучающихся к получению новых знаний, умений и навы-
ков. Таким образом, при наличии сформированной мотивации к обучению обучающийся из второсте-
пенной позиции получателя готовых знаний становится активным участником процесса обучения, 
способным достичь поставленных целей обучения, самореализоваться в учебной деятельности и 
последующей жизни. 

Современный обучающийся школы существенно отличается от обучавшегося предыдущего 
поколения, для которого функционировала предыдущая система образования. В числе отличий 
современного поколения обучающихся можно назвать следующие: 

- повышение уровня информационной грамотности в различных сферах, связанное с разви-
тием информационно-коммуникационных технологий; 

- доступность материала различного характера в связи с возможностью свободного выхода в 
интернет-пространство; 

- наличие современной техники и оборудования для использования в учебных целях; 
- в целом, более раннее общее развитие учащихся (физическое, умственное, психологи-

ческое). 
Следовательно, ответственность учителя в современных образовательных условиях повы-

шается. Учителю необходимо находить пути взаимодействия с обучающимися для повышения их 
мотивированности в учебном процессе. Одним из таких путей, по нашему мнению, является активное 
привлечение обучающихся к участию в различных конкурсах, проектах, исследованиях и т.д. 

Многие творческие конкурсы в настоящее время проводятся в современном формате: с при-
влечением социальных сетей, информационно-коммуникационных технологий, средств массовой 
информации. Так, например, в марте 2021 года при помощи социальной сети Instagram Обшествен-
ным фондом «Фракция молодежи Казахстана» в городе Костанай проводился городской конкурс 
сувениров «Наурыз шебері» [1]. Для участия в данном конкурсе необходимо было представить свою 
творческую работу в формате видеоролика с целью демонстрации. Обучающиеся нашей школы 
проявили большой интерес к данному конкурсу именно потому, что конкурс проводился в подобном 
формате. 

От школы было решено представить две творческие работы на данный конкурс от обучаю-
щихся 9-х классов – Федорук Евгения и Исаковой Ксении. По итогам конкурса работы нашей школы 
заняли общее первое место, им были вручены грамоты и подарки. По отзывам обучающихся, участ-
вовавших в конкурсе, им понравился формат данного конкурса, так как можно было отслеживать в 
интерактивной форме количество просмотров их видеороликов и видеороликов других участников, 
комментарии к видеороликам. Обучающиеся выразили желание и в дальнейшем участвовать в кон-
курсах подобного формата, так как это интересно, полезно и мотивирует их заниматься творчеством. 

В качестве примера повышения уровня мотивации обучающихся к учебной деятельности 
можем привести следующий. В марте 2020 года в газете «Наш Костанай» была опубликована статья 
«Залог победы» об обучающихся нашей школы [2]. Обучающиеся кадетских классов Албатов Максим, 
Федорук Евгений, Конрад Вадим изготовили совместно с учителем художественного труда в условиях 
школьной мастерской модели танка Т-34-85, противотанковой пушки ЗИС-2 и решили поделиться 
своим опытом с жителями нашего города. При помощи формата статьи-публикации кадеты предста-
вили свои творческие работы, поделились опытом и дальнейшими планами. По словам обучающихся, 
их привлекают военная история и техника, именно с этой целью и создавалась Аллея военной тех-
ники в стенах школы, точнее, под открытым небом, так как все модели изготовленной техники нахо-
дятся на пришкольной территории. 

После публикации статьи было отмечено повышение интереса обучающихся к изучению, 
проектированию военной техники, рост мотивации к учебной деятельности в школе. В продолжение 
данной статьи через три месяца была опубликована еще одна статья также в газете «Наш Костанай» 
под названием «Уменьшенную версию «Катюши» собрали ученики СШ №5 г. Костаная» [3]. Обу-
чающиеся кадетских классов не стали останавливаться на достигнутых результатах и претворили в 
жизнь еще одну творческую идею – сконструировали уменьшенную версию БМ-13 «Катюша». Кадеты 
отметили сложности в работе над моделью в условиях пандемии, знания, которые им пригодились в 
процессе изготовления.  

Обобщением творческого опыта по конструированию моделей военной техники обучающихся 
кадетских классов стала публикация статьи под названием «Деревянная армия кадетов Костаная» в 
газете «Наша газета» [4]. В ней подробно описывался процесс изготовления моделей, вклад каждого 
кадета в творческий процесс, уделялось внимание личности каждого обучающегося. Мы думаем, что 
публикации статей подобного характера в СМИ, где описывается творческий и исследовательский 
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опыт, успехи и иногда даже негативные стороны, способствуют росту мотивации обучающихся, ведь 
обучающийся, таким образом, может проанализировать свою учебную деятельность, поставить для 
себя новые цели и задачи, заинтересовать других своими успехами. 

Еще один способ повысить мотивацию обучающихся – их участие в телевизионных пере-
дачах. В качестве примера можно привести участие обучающихся нашей школы на телеканале 
«Qostanai» в телевизионной передаче «Тобыл тынысы» 9 января 2021 года. В телевизионной переда-
че, в которой приняли участие обучающиеся кадетских классов совместно с учителем художествен-
ного труда Бектасовым Б.А., рассказывалось о процессе появления в школе Аллеи военной техники, 
процессе изготовления моделей. Также обучающиеся поделились дальнейшими творческими 
планами относительно расширения Аллеи – «музея под открытым небом». 

О школьной Аллее военной техники также вышел репортаж в июле 2020 года на областной 
ТРК «Алау-ТВ», где представили изготовленные модели сами обучающиеся. По словам обучающих-
ся, принимавших участие в телепередачах, после выхода их в эфир, ребята стали настоящими 
«звездами». К ним подходили обучающиеся из других классов, спрашивали, каким образом им уда-
лось попасть на телевидение, ведь их увидели на всю область. В свою очередь, после выхода в эфир 
телепередач, на уроках художественного труда мы, учителя отметили повышение уровня мотивации, 
заинтересованности обучающихся к выполнению практических работ и заданий в различных классах. 
Обучающиеся подходили сами перед уроками или во внеурочное время с просьбой поучаствовать в 
новом проекте. 

Помимо приведенных примеров из личного педагогического опыта, среди действенных мето-
дов, которые можно использовать в ежедневной практике, можно назвать следующие: использование 
на уроках видеороликов, ресурсов сети Интернет (например, виртуальные выставки, экскурсии в 
известные музеи мира), создание Интернет-сообществ обучающихся для обсуждения творческих 
идей и проектов. 

Мировой опыт разных стран также показывает, что в современном образовательном процессе 
роль социальных сетей, информационно-коммуникационных технологий значительно возросла в 
последние годы. Использование ресурсов сети Интернет, социальных сетей, средств массовой 
информации и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе школы 
позволяет повысить его эффективность, мотивацию обучающихся, качество обучения, в целом. Исхо-
дя из опыта других стран, а также из личного педагогического опыта, мы можем обозначить сле-
дующие положительные и отрицательные аспекты их применения в образовательном пространстве 
школы [5]. 

Из положительных аспектов можно выделить следующие: 
Ориентация на каждого обучающегося. Используя средства и возможности социальных сетей, 

информационно-коммуникационных технологий, становится возможным персонифицировать и инди-
видуализировать процесс обучения каждого обучающегося, уделить внимание каждому. 

Вовлеченность в коммуникационный процесс. Используя данные ресурсы, каждый обучаю-
щийся расширяет свои компетенции, которые необходимы ему не только в учебной деятельности, но 
и в обычной жизни: улучшается процесс коммуникации с окружающими, преодолеваются психоло-
гические барьеры, обучающийся из пассивного слушателя модифицируется в активного участника 
образовательного процесса. 

Быстрота и удобство. Функционал современных образовательных платформ и ресурсов не-
сложен и понятен основному большинству обучающихся, поэтому их использование не доставляет 
проблем, а эффективность обучения возрастает. Можно производить быстрый обмен информацией, 
документами и другими цифровыми ресурсами. 

Непрерывность учебного процесса. Использование социальных сетей и информационно-ком-
муникационных технологий ввиду своей доступности позволяет производить обмен учебной инфор-
мацией между педагогами и обучающимися в любое удобное для всех время. Если по какой-либо 
причине обучающийся пропустил урок в школе или нуждается в помощи, он без труда может получить 
нужную информацию от учителя. Следует отметить значимость данного пункта в период дистан-
ционной формы обучения. 

Широкая доступность учебной информации. В настоящее время возможности социальных 
сетей и информационно-коммуникационных технологий практически безграничны. При наличии 
доступа в сеть Интернет любой обучающийся может получить необходимую учебную информацию. 

Большее время на обучение. Данный пункт взаимосвязан с предыдущим пунктом. При нали-
чии свободного времени обучающийся может выйти за рамки обычного формата урока и продолжить 
свое обучение во внеучебное время, использовать в качестве дополнительных ресурсов социальные 
сети, информационно-коммуникационные технологии. При этом дополнительные ресурсы могут быть 
даны как учителем в виде ссылок на учебные материалы, образовательные платформы, так и быть 
найдены самим обучающимся. 

В целом, можно отметить следующую общую положительную динамику при использовании 
социальных сетей и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе: 
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обучающийся начинает воспринимать их не как развлекательные ресурсы, а как полноценное 
дополнение, необходимый инструментарий в учебной деятельность. 

Но, как показывает мировой опыт использования социальных сетей и информационно-комму-
никационных технологий, помимо положительных аспектов есть и определенные недостатки. Среди 
основных можно назвать следующие: 

Возникновение привязанности. Обучающемуся иногда трудно контролировать время нахожде-
ния в Интернет-пространстве и рационально его распределять. Он может бесконтрольно провести в 
виртуальном пространстве несколько часов и не заметить это. 

Отсутствие личного контакта между педагогом и обучающимся. Социальные сети, сообщест-
ва, средства коммуникации не способны заменить «живое» общение, непосредственное взаимодей-
ствие всех участников образовательного процесса. 

Тем не менее, несмотря на наличие отрицательных аспектов, положительных сторон, как мы 
можем увидеть, значительно больше. Следовательно, педагогам необходимо уделить должное вни-
мание использованию в образовательном процессе школ ресурсов социальных сетей, информа-
ционно-коммуникационных технологий с целью повышения эффективности и качества образова-
тельного процесса. 

В своей педагогической практике мы в дальнейшем планируем расширение использования 
современных методов и возможностей Интернет-пространства с целью повышения качества образо-
вательного процесса, в целом, и росту уровня мотивации у каждого обучающегося, в частности. К 
примеру, в наших планах создание собственных каналов в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, 
Facebook для обучающихся нашей школы. На этих каналах будут публиковаться интересные идеи, 
проекты, образовательные ресурсы, ссылки с целью расширения кругозора обучающихся, получения 
дополнительной информации. Также на таком канале можно публиковать собственные разработки, 
видеоуроки по различным темам учебной программы. 

Возможности у таких информационно-коммуникационных каналов связи довольно широки. 
Обучающиеся, в свою очередь, также будут иметь возможность поделиться в интерактивной форме 
собственными идеями, прокомментировать публикации, то есть стать активными участниками обра-
зовательного процесса. По нашему мнению, образовательный процесс, организованный с активным 
использованием социальных сетей, сообществ, информационно-коммуникационных технологий, 
средств массовой информации будет более эффективным, интересным для обучающихся, а также 
будет способствовать росту мотивации к учебной деятельности у каждого обучающегося. 
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Елдегі тұрақсыз экономикалық ахуал және жаһандық экономикалық дағдарыс шеңберінде 
қазіргі өмір Қазақстан қоғамының алдына қалыптасқан құндылықтар жүйесін жаңартуды және сыни 
қайта бағалауды талап ететін жаңа күрделі міндеттер қойды. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру жүйесінің басты бағыттарының бірі оны ізгілендіру, қалыптасып келе жатқан бәсекеге қабі-
летті кадрлардың жалпы мәдениетін көтеру болып табылады. Басқаша айтқанда, тарихи білім мен 
жалпыұлттық идеялардың көмегімен маман өзін қоршаған әлемге өзін-өзі айқындап, қиын экономи-
калық жағдайда қалған осы әлемге интеграциялауы тиіс. 

Жаһандық дағдарыстың күрделі экономикалық жағдайларында Қазақстан Республикасының 
серпінді дамуының маңызды шарты тарихи талдау мен пәнаралық білімді шығармашылық қолдану 
негізінде өткен оқиғалар мен құбылыстарды ұғыну болып табылады. Құндылықтар мен нанымдарды 
қалыптастыру, өз халқының тарихы мен мәдениетіне деген қызығушылық пен құрметті дамыту, сон-
дай-ақ өз елінің мәдени мұрасын сақтауға және көбейтуге ұмтылу. 

Осы күрделі жағдайларда тарих ғылымының алдында тұрған бірінші кезектегі міндет-Қазақ-
станның барлық азаматтарын Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2015 жылғы 
30 қарашадағы «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалар, даму» атты Қазақстан 
халқына Жолдауын іске асыруға және «5 институционалдық реформаны іске асыру жөніндегі 100 
нақты қадам» Ұлт Жоспарын орындауға белсенді қатысуға шақыру. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2015 жылғы 30 қарашадағы «Қазақ-
стан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалар, даму» атты Қазақстан халқына Жолдауы 
жаһандық экономикалық дағдарысқа байланысты мемлекеттің дағдарысқа қарсы стратегиясына 
арналған. Қазақстанның дағдарысқа қарсы стратегиясы экономикалық өсуге, реформаларға, сондай-
ақ қоғамның барлық салаларын, соның ішінде білім беруді жаңғыртуға негізделген. Білім беру сала-
сындағы құрылымдық өзгерістер, ең алдымен, техникалық кадрларды даярлау жүйесін барынша 
дамытуды көздейді. Техникалық және кәсіптік білім беру инвестициялық саясаттың негізгі бағыттары-
ның бірі болуы тиіс. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап «5 институционалдық реформаларды іске асыру 
жөніндегі 100 нақты қадам» Ұлт Жоспарын орындаудың практикалық кезеңі басталды, ол ҚР Прези-
дентінің 2015 жылғы 30 қарашадағы Жолдауының мәнмәтінінде жүргізіледі. Қазіргі уақытта ҚР БҒМ 
оқытудың жаңа үйлестірілген стандарттарын әзірлеу және бекіту бойынша жұмыс жүргізуде. Мемле-
кеткадрлардаярлаудеңгейінарттыружөніндешараларқабылдады. 2017 жылы «Баршаға арналған тегін 
кәсіптік-техникалық білім беру» жаңа жобасын іске асыру басталады. Қазақстандағы жоғары және 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі қарқынды, көп жағдайда стихиялық даму кезеңінен өтті. 
Білім беру саласын дамытудың қазіргі кезеңі, ең алдымен, сапалы білім беру қызметтерін ұсыну және 
оқытудың инновациялық әдістерін қолдану үрдісімен сипатталады. 

Білім беру сапасын арттыру – қазіргі заманның басты ұраны, Еңбек нарығы мен жас маман-
дарға деген сұраныс жағынан да, мемлекеттік органдар ҚР Білім және ғылым министрлігі тарапынан 
да. Егеменді Қазақстанның қалыптасуының негізгі стратегиялық міндеттерінің бірі білім беру формула-
сын: «білім өмір бойғыға» формуласын «өмір бойы білім алу» формуласына ауыстыру болып табы-
лады. Білім берудің осы формуласын жүзеге асыру үшін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беруде оқу процесін ұйымдастыруға және жүргізуге мүлдем жаңа әдістерді қолдану қажет. 

Тәуелсіз Қазақстанның жас ұрпағы білім беруді білім беру үшін білім ретінде қарастырмайды, 
ол ең алдымен белгілі бір түпкілікті нақты нәтиже алуға, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті болуға 
және қоғамда лайықты орын алуға бағытталған. Жастар алғашқы студенттік қадамдардан бастап ха-
лықаралық стандарттар деңгейінде дайындыққа қол жеткізе алады және керек, ол үшін оны оқуға 
үйрету керек, өйткені оқытудың жоғары оқу орнына дейінгі кезеңінде (мектеп, лицей, гимназия) дайын-
дық, даму, тәрбиенің жалпы деңгейі Қазақстанның жоғары оқу орындарында қойылатын талаптардан 
артта қалып отыр. Қазіргі уақытта Қазақстанда жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласында 
елеулі жетістіктер бар. 2014 жылғы наурыздан бастап ҚР БҒМ «Ғылым ордасы» РМК базасында 
орналасқан Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ды Ғылым комитетінің ҒЗИ-мен интеграциялау бойынша 
жобаға бастама жасады, оның шеңберінде ғылыми кадрларды, магистранттар мен докторанттарды 
тереңдетілген кәсіби дайындықпен бірлесіп даярлау көзделеді. Бұл мүлдем жаңа инновациялық жоба, 
оның аясында еліміздегі тұрақсыз экономикалық ахуал мен жаһандық экономикалық дағдарыстың 
мемлекеттік бағдарламалары мен заманауи талаптарына сәйкес жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
берудің басым бағыттарын дамыту үшін «Ғылым ордасы» РМК базасында орналасқан Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ Жоғары мектебінің заманауи педагогикалық технологиялары мен Ғылым комитеті 
ҒЗИ-ның жаңа ғылыми білімдерін интеграциялау жүргізілетін болады. Бұл инновациялық жобаның 
артықшылығы ҚазҰУ-дың материалдық-техникалық, ақпараттық және кадрлық ресурстарының бірігуі. 
Әл-Фараби және «Ғылым ордасы» ҒЗИ жоғары білікті мамандар – магистрлер мен докторларды 
даярлауды қамтамасыз ету үшін – тереңдетілген кәсіби даярлық керек. Дегенмен, менің ойымша, 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласында елеулі проблемалар бар, бұл, ең алдымен: мемле-
кеттік бағдарлама бойынша оқытатын магистратура мен PhD докторантураға түсу үшін үміткерлерді 
іріктеу жүйесінің жетілмегендігі; Мемлекеттік тілдегі оқулықтардың болмауы; Материалдық-техникалық 
жарақтандырудың әлсіздігі (жинақталған зерттеу зертханаларының, қазіргі заманғы жабдықтардың, 
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компьютерлік желілердің, ақпараттық технологиялардың және т.б. болмауы); оқу бағдарламалары 
мен оқыту әдістемелері болашақ маманның нақты практикалық қызметіне қажетті білім мен дағды-
ларды толық көлемде бермейді; білім беру еңбек нарығына сәйкес келмейді; профессор-оқытушы 
кадрлардың қартаюы; Қазақстандық жоғары оқу орындарының дипломдары шетелде баға белгілен-
бейді; жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мәртебесі тиісті деңгейде емес. (Ғылыми-
зерттеу кадрларының еңбекақысының төмендігі, ал ғылым-инновация және жаңғырту). 

Осы проблемалардың болуына байланысты жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру жүйесінде осы өмірлік маңызы бар салада қосымша реформалар, жаңғырту және инновациялар 
енгізу қажеттігі туындап отыр. Айта кету керек, қазіргі уақытта Қазақстанда жоғары білімі бар маман-
дардың мұндай үлкен саны қажет емес, еңбек нарығында қатаң бәсекелестік бар. Жас маман сұра-
нысқа ие болуы үшін ол сапалы білімге ие болуы керек. Жаһандық дағдарыс жағдайында білім беру 
сапасын арттыру күрделі жағдайларда шешілуде. Білім беру жүйесін реформалау, жоғары оқу орын-
дарын оңтайландыру және оқытудың инновациялық әдістерін қолдану. Білім берудің әлеуметтік 
сұранысының және дәстүрлі оқыту әдістерінің арасындағы қарама-қайшылықты сезіне отырып, мұға-
лімдер-ғалымдар мен практиктер шетелдік принциптерге негізделген оқытудың инновациялық әдісте-
рін іздеуге және, ең алдымен, жеке тұлғаға бағытталған немесе дамып келе жатқан оқыту тәсілдеріне 
жүгіне бастады. 

Жаңа инновациялық технологияларды пайдалану дәстүрлі әдістермен шешу қиын немесе 
мүмкін емес педагогикалық және әдістемелік міндеттерді шешуге ықпал етеді. Тарихи пәндерді оқыту 
әдістемесінде дәстүрлі білім беру жүйесінің оң нәтижелерінің жойылуына және жоғалуына жол 
берілмейтінін ескеру қажет. Оқытудың инновациялық және дәстүрлі әдістері студенттің бірыңғай білім 
беру ортасының бөлігі ретінде бір-бірін үйлесімді түрде толықтыруы керек. 

Білім берудегі инновациялар дегеніміз – педагогикалық технологияларды жетілдіру процесі, 
оқыту әдістері, әдістері мен құралдарының жиынтығы.Кейбір жағдайларда белгілі әдісті қолдану 
инновация болып саналады, аздап өзгереді, модификацияланады. 

Инновация – бұл дәстүрлі жағдайларға, әдістерге, тәсілдерге қанағаттанбайтын және мазмұн-
ның жаңалығын ғана емес, сапалы жаңа нәтижелерді қалайтын адамның ерекше іс-әрекетінің тақы-
рыбы. Бірақ айта кету керек, жаңаны құру әрдайым барлық жерде оң нәтиже бермейді, әр инновация 
ұтымды, прогрессивті емес, педагогикалық жүйенің жұмысын жиі тұрақсыздандырмайды, мұғалімдер 
мен олардың студенттері үшін қиындықтар туғызады. «Инновация» (инновация) терминін біздің кон-
тексте оқыту әдістерінің типтік, жиі кездесетін жиынтығынан тыс түсіндіруге болады. Инновациялық 
оқыту – қазіргі мәдениет пен әлеуметтік ортаға инновациялық өзгерістерді енгізуге ынталандыратын 
оқу және білім беру қызметінің процесі мен нәтижесі. 

Оқытудың инновациялық әдістері болашақ маманның шығармашылық стилін қалыптастыруға 
ықпал етеді және мамандықты игерудің мотивациясын, тереңдігі мен толықтығын едәуір арттырады. 
Оқу үдерісінде қолданылатын инновациялық оқыту әдістері: дөңгелек үстелдер, іскерлік ойындар, 
тренингтер, ситуациялық есептер, мастер-кластар, шығармашылық тапсырмалар, баспасөз конфе-
ренциялары, ғылыми конференциялар, тестілеу, рефераттарды қорғау, Талдамалық жазбалар жасау, 
Мультимедиялық презентациялар, ГАЖ-технологиялар, пәнаралық зерттеулер және т.б. 

Білім беру саласындағы ең көп таралған бағыт – оқу материалын ұсыну үшін мультимедиялық 
презентацияларды қолдану. Сонымен қатар, тестілеу әдісі дамыту. Білімге жаңа ақпараттық және 
коммуникациялық технологияларды енгізу оқу процесінде мультимедиялық кешендерді қолданудың 
артықшылықтары мен кемшіліктерін терең талдауды қажет етеді. Оқытудың инновациялық әдістері 
студентте стандартты емес жағдайларда шарлау, туындаған мәселелерді талдау, басқарушылық 
шешімдерді өз бетінше әзірлеу және іске асыру қабілеттерін дамытады. 

Инновациялық әдістердің мазмұндық аспектісі: студенттерге, оқу материалдарына, оның 
ішінде электрондық құралдардың, мамандандырылған веб-ресурстардың көмегімен жеткізу. Оқыту-
дың әдістемелік аспектинновациялық әдістері: білім беру платформаларын, тұсаукесерлерді пайда-
лана отырып, сондай-ақ кәсіби Интернет-ресурстармен және веб-сервистермен жұмыс жасай отырып, 
сабақтар өткізудің неғұрлым тиімді тәсілдері мен нысандарын айқындау. 

Оқытудың ұйымдастырушылық аспиринновациялық әдістері: білім беру процесіне қатысушы-
лардың аудиториялық жағдайда да, онлайн режимінде де өзара әрекеттесуі. Оқытудың тәрбиелік 
аспектинновациялық әдістері: білім алушылардың бойында жалпыадамзаттық құндылықтардың тари-
хи пәндерінен біліктер мен білім алуы, ой-өрісін кеңейту (пән тақырыбы бойынша бейне жаңалықтар, 
әлеуметтік роликтер көрсету, сабақтарға белгілі практиктер мен ғалымдарды тарту). 

Оқытудың инновациялық әдістерінің технологиялық аспектісі: оқу процесінің барлық компо-
ненттерін жүзеге асыру үшін заманауи техникалық құралдар мен технологияларды, модельдер мен 
бағдарламаларды қолдану. Дәл осы аспект басқаларды бір тұтасқа біріктіреді және білім алу кезінде 
оң нәтиже береді. 

Қазіргі уақытта білім берудің әлемдік үрдісі, оның ішінде Қазақстан Республикасының жоғары 
және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі ақпараттық технологияларды міндетті түрде 
пайдалана отырып, оқыту процесін жаңа технологиялық деңгейге көшіруді көздейді. Тарихи білім 
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беруде ақпараттық технологияларды қолдану кезінде ашылатын әдістемелік мүмкіндіктерді зерттеу 
ерекше өзектілікке ие. Білім беру процесінде ақпараттық технологияларды қолдану түбегейлі жаңа 
дидактикалық мәселелерді шешуге мүмкіндік береді, оларды қолдану оқытудың сапасы мен тиімділігін 
арттыруды қамтамасыз етеді. Компьютерлік желілерді, ГАЖ-технологияларды және электрондық білім 
беру ортасын пайдалану магистранттар мен PhD докторанттарының ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
қамтитын білім беру процесінің нақты пәндік де, пәнаралық кеңістігінде де стандартты емес педагоги-
калық тәжірибелерді дамытуды көздейді. Компьютерлік білім беру технологияларын дамыту тәжіри-
бесін қорытындылай келе, әртүрлі танымдық мәселелерді шешу процесінде диалогтық режимді 
қамтамасыз ететін, кіріктірілген түзетулермен жабдықталған немесе коммуникациялық ортада осын-
дай ресурстарға қол жеткізе алатындардың жоғары педагогикалық тиімділігі бар екенін атап өтуге 
болады. Қамтамасыз етеді: деректерді модельдеу, жеке тапсырмалар беру, өзгеретін сұрақтар мен 
жауаптардың арнайы банкі негізінде жедел және ағымдағы тестілеу. Жұмыстың үзілуі мен жалғасуын 
қамтамасыз етеді, сұрақтар, қателер мен қайталанған қателер санын ескере отырып, студенттің жұ-
мысын бағалайды, мұғалім үшін де, студент үшін де оқу жұмысының нәтижелерін сақтайды. Бұл 
заманауи оқыту технологияларына дидактикалық талаптардың болжамды тізімін жасауға мүмкіндік 
береді. Олар: – әрбір студентке өзінің танымдық қабілетін, уәжін, бейімділігі мен басқа да қасиеттерін 
толық көлемде ескеретін оңтайлы, жеке бағдарлама бойынша оқу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. 
Мемлекеттік бағдарламаға енгізілген білімді сақтай және байыта отырып, оқу пәнінің мазмұнын 
оңтайландыру, болашақ мамандарды теориялық және практикалық даярлаудың арақатынасы, оқу 
процесін қарқындату. 

Осылайша, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді жаңғыртудың инновациялық 
бағдарламасын әзірлеу кезінде үш маңызды қағидатты негізге алған жөн: 

Біріншіден, жаңғыртудың мазмұны мен түпкі мақсаттары ғылым мен технологиялар саласын-
дағы мемлекеттік саясатты іске асыруға жәрдемдесуге тиіс. 

Екіншіден, бағдарламада адами, әлеуметтік және мәдени капиталды дамыту проблемаларын 
шешудің жалпы халықаралық тәсілдері пайдаланылуға тиіс. 

Үшіншіден, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі кез-келген 
өзгерістер осы саладағы ең жақсы Тарихи дәстүрлермен байланысты болуы керек. 

Қазақстан Республикасында оқытудың дәстүрлінысандарының жекелеген элементтері де, оқы-
тудың қазіргі заманғы инновациялық әдістері де шоғырланған жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі білімнің білім беру моделі неғұрлым тиімді болады деп болжаймыз.Оқытудың инновациялық 
әдістері мен дәстүрлі оқыту мектебінің үйлесімі жоғары оқу орны мен жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру жүйесіне білім беру жүйесінде жаңа нәтижелерге қол жеткізуге және отандық білім беру 
жүйесінің әлемдік кеңістікке интеграциялануына, ал жас мамандардың еңбек нарығында сұранысқа ие 
болуына мүмкіндік береді.Қазақстан дамуының қазіргі кезеңінде жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудің 
теориясы мен практикасына көзқарастар жаһандану, интеграция, компьютерлендіру, интернет желісін, 
медиа құралдарды енгізу және пайдалану, қашықтықтан, тұлғаға бағытталған оқыту процестерінің 
әсерінен айтарлықтай өзгереді. Мұның бәрі жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
жүйесінде инновациялық ақпараттық білім беру технологияларын кеңінен қолдануға әкеледі. 

Қазіргі жағдайда маман өзінің арнайы саласында ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік-жеке 
құзыреттіліктері: командада жұмыс істей білуі, еңбек нарығындағы қарқынды өзгеретін жағдайға 
бейімделе білуі, біліктілігін одан әрі арттыруға дайын, сынға сындарлы қарайтын, инновациялық 
қызметке дайын, ойлайтын және креативті болуы тиіс. Студенттер арасында осындай құзыреттердің 
қалыптасуына көбінесе тарихи пәндер ықпал етеді, олар гуманитарлық емес бейіндегі студенттің 
көкжиегін кеңейтіп қана қоймай, сонымен қатар әлеуметтік және жеке құзыреттердің қалыптасуына 
ықпал етеді. Алайда, егер студент тарихи пәндерді оқуда дағдылары мен білімдерін тіркесе, мұндай 
құзіреттіліктерді дамыта алады. 
 
 
ӘОЖ 377.8 
 

ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕ КОНТЕКСТІНДЕГІ ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МОДЕЛІНІҢ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

 
Кәдірғалиев Б. Ә. – туризм пәні оқытушысы, педагог-сарапшы, директорының оқу ісі 

жөніндегі орынбасары, Орал жоғары гуманитарлық-экономикалық колледжі. 
 

Қазіргі уақытта, еліміздегі білім беру саласындағы кәсіптік мамандықтар бойынша, оның 
ішінде қызмет көрсету саласы бойынша мамандар даярлаудың зерттелу деңгейі төмен. Туризм 
саласындағы білім берудің ұлттық моделін қалыптастыру үшін, халықаралық тәжірибелерге 
сүйеніп, талданған, өзекті ұсыныстар қажет. Қазақстандық туризм саласындағы білім берудің 
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моделін қалыптастыру үшін бірнеше зерттеулер жүргізген болатынмын, төмендегі мақала, сол 
зерттеулерден қысқаша ұсынылып отыр. 

Түйінді сөздер: перспектива, интеграция, туризм, World Skills. 
 

Туризм үшін кадрлар даярлау модельдері зерттелген барлық елдер туристік секторды дамыту 
бойынша алдыңғы қатарда. Адами туризм ресурстарын, сондай-ақ туризм индустриясының жалпы 
даму көрсеткіштерін сипаттайтын көрсеткіштерді салыстырмалы талдау белгілі бір елдегі туристік 
сектордың бәсекеге қабілеттілік деңгейінің туристік тренингтердің қол жетімділігі мен сапасына 
тәуелділігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Көмтеген зерттеулер туризм үшін кадрларды даярлаудың жекелеген ұлттық модельдерінің 
келесі жалпы ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік берді: 

1. Австрия, Швейцария, Германия елдерінің туристік құрылымы «неміс моделіне» тән, оның 
ерекшелігі: туризм саласындағы білім беру жүйесін дамытудың, цифырландырудың жоғары деңгейі, 
ішкі жүйелердің өзара әрекеттесуінің жоғары деңгейі және тұтынушылық ішкі жүйенің салыстырмалы 
түрде аз көрсеткіштері. 

2. Тұтынушылық ішкі жүйенің даму деңгейінің ең жоғары көрсеткіштері Австралия, Финляндия, 
Ұлыбритания және Франция, бұл елдер білім беру ұсыныстарының дамыған түрлерімен сипатталады. 

Туризм саласы үшін кадрлар даярлау модельдерін талдау әдістемесіне сәйкес осы көрсет-
кіштерге: білім беруді қаржыландыру, білім беру бағдарламаларын аккредиттеу және лицензиялау 
рәсімдерінің болуы, біліктілікті тәуелсіз тану рәсімдерінің болуы, жұмыспен қамтуды мониторингтеу 
және басқару жүйесінің болуы, білім беру стандарттарының болуы, сондай-ақ әлеуметтік әріптестер-
мен өзара іс-қимыл тетіктерінің болуы жатады. Көрсеткіш-тердің жиынтығы бойынша австриялық, 
германдық және швейцариялық модельдер барлық модельдердің ішінде туризм саласында кадрлар 
даярлаудың ең институционалды құрылым-дарына ие [1, 95 б.].  

Ұлттық модельдердің интеграциялық қасиеттерін анықтауға мүмкіндік беретін параметрлерге 
мыналар жатады: ресми және бейресми білім беру шеңберінде туризм саласындағы бағдарламалар-
дың дамыған ұсынысының болуы; туризм саласында білім берудің құрылымы мен мазмұнын қалып-
тастырудың педаго-гикалық шарттары: білім берудің құзыреттілікке бағдарланған мазмұны, «кері бай-
ланыс» тетіктеріне негізделген білім беру сапасының дамыған көп компонентті менеджмент жүйесі, 
білім беру мазмұнын имплементациялаудың практикалық бағдарланған сипаты, оқу жоспар-ларын 
регламенттеу тетіктері, туризм үшін кадрлар даярлау жүйесінің мақсат қою (құзыреттердің мазмұны 
кәсіптік-біліктілік құрылымына сәйкес келеді); талапкерлерге қойылатын кіру талаптары, білім беру 
бағдарламаларын жүзеге асыру ресурстарына қойылатын талаптар; педагогикалық кадрларға 
қойылатын талаптар; материалдық және ақпараттық ресурстарға қойылатын талаптар; берілетін 
Біліктіліктің ұлттық кәсіби біліктілік құрылымымен арақатынасы (кәсіптік және техникалық білім беру-
дегі World Skills талаптарын жатқызуға болады). 

Кадрларды даярлау модельдерінің салыстырмалы талдауы туризм саласындағы білім беру 
мекемелерінде тұтынушыға бағытталған білім беру процесін қалыптастыру бағытындағы ең үлкен 
жетістіктер келесі елдерге тән: Австралия, Финляндия, Ұлыбритания, Франция. Ұлыбритания мен 
Францияға қатысты білім алушыға білім беру ұсынысын құзыретті таңдауды жүзеге асыруға мүмкіндік 
беретін кәсіптік-біліктілік талаптарын бейінді білім беру мазмұнына интеграциялаудың прагматикалық 
сипатын атап өткен жөн. Дәл осындай түсініктеме Австралияға қатысты болуы керек, ол жоғарыда 
айтылғандай, оқытудың желілік формаларын кеңінен қолданумен ерекшеленеді. Финляндияның тәжі-
рибесі қолданылатын оқытуды дараландыру тетіктерінің бірегейлігі тұрғысынан қызықты. 

Әлемдік туризмнің жетекші елдерінің кадрларды даярлау модельдерін салыстырмалы талдау 
нәтижелерін жалпылау «Мамандандырылған Білім беруді дамытудың негізгі тенденцияларын» анық-
тауға мүмкіндік береді. Әрине, туризм саласындағы білім – бұл ұлттық білім беру жүйесінің бөлігі (ішкі 
жүйесі), алайда өзінің ерекше сипаты мен ерекше мәніне байланысты туризм бизнестің қай ұлтқа жата-
тынына қарамастан, біз әлемнің кез-келген елінде әмбебап болып табылатын адами ресурстар сала-
сына жатқызатын қасиеттерге ие. Сонымен, туризмде ұсынылатын қызметтің салыстырмалы пара-
метрлері әлемде қызмет көрсету стандарттары туралы қалыптасқан идеяларға байланысты туындайды. 
Туристік бизнестің трансшекаралық мағынасы, таралуы, бағыты бар. Демалу және әсер алу үшін жыл 
сайын миллиардтан астам адам өз мемлекеттерінің шекараларын кесіп өтеді, тұрақты тұтынушылық 
қызығушылықты сақтау соңғы ширек ғасырдың ішінде көрсетілген қызметтердің деңгейі туралы идея-
ларға жергілікті жерде қаншалықты сәйкес келетіндігіне байланысты – осылайша туризм саласындағы 
білім мазмұны халықаралық, ғаламдық сипатқа ие: қонақжайлылық заңдары ұлттықтан жоғары. 

Осыған байланысты туритсік салада жұмыс істеу кезінде бірдей қызмет көрсету стандартта-
рына қол жеткізу үшін дайындықты қамтамасыз ететін білім беру жүйелерінің салыстырмалылығы 
туралы мәселе туындайды. Туристік қызметтердің сапасын біріздендіру қызмет көрсету технология-
ларына және өз кезегінде қызмет көрсететін қызметкерге қойылатын талаптарды біріздендіру кезінде 
мүмкін болады. Яғни, қызметкерлерді туризмде жұмыс істеуге үйрету мақсаттары қызмет көрсету са-
пасына қол жеткізу ретінде тұжырымдалады, оның идеясы көбінесе біртұтас. 
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Туризм саласындағы кәсіби білім беру жүйелері, жоғарыда айтылғандай, ұлттық білім беру 
жүйелерінің ішкі жүйелері болып табылады, олардың даму тенденциялары жаһандану және интегра-
циялық процестермен де анықталады. Е.А. Пушкарева жинақтаған бірыңғай білім беру кеңістігінің 
негізгі сипаттамаларын қарастырсақ: 

1. Тиімді дидактикалық тәжірибені көбейту; 
2. Білім берудің әлеуметтік-мәдени кеңістігінің жаһандануы; 
3. Ұлттық білім беру жүйелері арасындағы коммуникацияның әртүрлі нысандарын дамыту 

және нығайту. 
Жаһандану процестері жағдайында туристік білім берудің ұлттық модельдерін зерттеу, осы-

лайша, тәжірибені анықтауды қамтиды: туризмдегі қазіргі заманғы технологиялық үдерістердің мақсат 
қоюмен және мазмұнымен тұжырымдамалық үйлесімділікке сәйкес келу ретінде білім беру қызметінің 
мақсат қою және мазмұны туралы түсінікке жауап беретін; тиімді педагогикалық технологиялар тура-
лы қазіргі заманғы түсініктерге сәйкес; әлемнің барлық өңірлеріне либералды-демократиялық құнды-
лықтарды экстраполяциялау жағдайында интеграцияланатын нормаларды, институттар мен мәдени 
құндылықтарды қалыптастыруға ықпал ететін; желілік академиялық өзара іс-қимылға кірігудің тиімді 
құралдары бар [2, 279 б.]. 

Туризм үшін кадрлар даярлаудың шетелдік модельдерінің құрылымы мен мазмұнындағы 
инвариантты екпін Қазақстанның мамандандырылған «Білім беру жүйесінде» туризм үшін кадрлар 
даярлаудың әлемдік оң тәжірибесін интеграциялау тетіктерін әзірлеуге негіз болады. Туризм саласын-
да кадрларды даярлаудың тиімді модельдерін дамытудың инвариантты факторлары ретінде мына-
ларды бөліп көрсетемін: 

1. Туризм саласындағы ұлттық білім беру жүйе ретінде әлемдік білім беру кеңістігіне туристік 
қызметті ұйымдастыру мен технологиялардың біріздендірілген және стандартталған сипатына қатыс-
ты болуы керек; 

2. Кәсіптік білім берудегі білім беру сатыларының сабақтастығын қамтамасыз етудің ұйым-
дастырушылық-педагогикалық жағдайларының қалыпта-суы; 

3. Кәсіптік және техникалық оқу орындарының білім беру қызметінің мазмұнында кәсіптік 
қызметтің кәсіптік біліктілік мазмұнын имплементациялау рәсімдерінің қалыптастырылуы; 

4. Біліктілікті тәуелсіз бағалау, оның ішінде бейресми немесе ақпараттық алынған механизм-
дерді қалыптастыру; 

5. Ашықтық, қолжетімділік, білім беру траекториясын дараландыру, біліктілікті көлденең және 
тігінен дамыту қағидаттарын іске асыруды көздейтін туризм саласында кадрлар даярлаудың көп 
деңгейлі жүйесін қалыптастыру; 

6. Біліктілік деңгейін өзгертпей туризм саласындағы құзыреттілікті дамытуға мүмкіндік беретін 
білім беру ұсынысының кең ассортиментінің болуы; 

7. Мәдениеттілік, этикалық және элиталық білім беруді дамыту. 
Туризм саласындағы қазақстандық білім беру жүйесінде кадрларды даярлаудың оң әлемдік 

тәжірибесін интеграциялау бойынша кешенді шаралар жүйесі жүйелік деңгейлер бойынша сараланған 
шаралардың 3 негізгі тобын қамтиды: макро – (білім беруді басқарудың ұлттық деңгейі); салалық 
(салалық білім беруді басқару деңгейі); микро деңгей (білім беру мекемесін басқару деңгейі): 

1. Кәсіптік білім беру жүйесін мемлекеттік реттеу жүйесін жетілдіруге, оның ішінде салалық 
(білім беру саласы) нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету жүйесін жетілдіруге бағытталған макро 
деңгей шаралары мыналарды көздейді: 

1.1. «Қазақстан Республикасында кәсіптік және техникалық білім беру жүйесін дамыту» 
бағдарламасын іске асыру негізінде кәсіптік-техникалық стандарттардың кәсіби білім беру құрылымы 
мен мазмұнындағы интеграция процесін реттеудің салалық жүйесін қалыптастыру; 

1.2. Бейінді қызмет салаларының біліктілік деңгейлері мен бейіндері бойынша жұмыскерлерге 
нақты қажеттіліктерін ескере отырып, ірілендірілген топтар (оның ішінде «қызмет көрсету саласы») 
бойынша білім беруді бюджеттік қаржыландыруды реттеудің салалық жүйесін қалыптастыру. 

2. Туризм саласындағы қазақстандық білім берудің институтаралық байланыстары мен халы-
қаралық интеграциясын жетілдіруге бағытталған салалық деңгейдегі шаралар мыналарды көздейді: 

2.1. Туризмдегі білім беру жүйесін дамытудың стратегиялық бағыттары бойынша практикаға 
бағытталған ғылыми-әдістемелік ұсынымдар әзірлеу болып табылады, мысалы: шетелдік білім беру 
мекемелерімен ақпараттық өзара іс-қимылды ұйымдастыру, білім беру бағдарламаларының мазмұ-
нын жаңғырту, туризм саласындағы пилоттық халықаралық ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру техно-
огиясы және т.б.; 

2.2. Мониторингтік көрсеткіштер жүйесін, білім беру бағдарламаларын іске асырудың үлгілері 
мен бейнелерін әзірлеу арқылы туризм саласында кәсіптік білім беру сапасының салалық жүйесін 
қалыптастыру. 

3. Микродеңгейге қатысты шаралар: 
3.1. Тиімділіктің тиісті мониторингтік көрсеткіштерін ескере отырып, сапа менедж-ментінің 

салалық жүйесін енгізу; 
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3.2. Қолданбалы және академиялық оқытуды саралау қағидатын іске асыру; 
3.3. Ұсынылатын бағдарламалар түрлерін кеңейту, ұсыныстарды модульдік-блоктық тәсілмен 

қалыптастыру, туризм саласында кадрлар даярлаудың ұлттық модельдерінің білім беру бағдарлама-
ларының қолжетімділігіне бағдарлану. 
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Сегодня становится важным повышение у детей интереса к чтению. Данная статья 
знакомит с применением инновационной технологии «STEАM-образование» на уроках литера-
турного чтения в рамках современного образования. В статье утверждается, что использование 
данной образовательной инновации повышает у детей интерес к уроку литературного чтения, 
так как даёт возможность соединять урок с такими академическими дисциплинами как наука, 
технология, инженерия, математика и искусство. В статье приведены примеры возможных 
точек пересечения уроков литературного чтения с направлениями STEАМ. 

Ключевые слова: чтение, урок литературного чтения, личностное развитие, инновация, 
STEАM-образование, точки пересечения (интеграция), интерес, творчество, сотрудничество. 
 

В словах Ибрая Алтынсарина, которым уже более века, отражается то, что сегодня продол-
жает оставаться важным для все тех, кто работает с детьми. Как сделать, чтобы знания, которые дети 
получают в школе оставляли в их памятияркий след, были для них интересны, увлекательны и по-
лезны? Чтение оказывает огромное влияние на интеллектуальное, умственное, творческое, психо-
логическое развитие школьника. Через чтение художественных произведений ребёнок учится думать, 
познавать мир, открывать собственные возможности. Чтение не только определяет общее развитие 
ребёнка, но и влияет на его успешность в жизни, на выбор профессии, а значит делает нужным людям. 

Чему необходимо учиться и учить, чтобы достичь личностного развития каждого ребёнка, 
которому предстоит жить в высоко технологичном мире. Важно, чтобы каждый ребёнок вовремя по-
нял, что ему интересно, и успел увлечься этим ещё в школе. Этому способствуют уроки литературно-
го чтения в начальных классах. Главная задача урока литературного чтения в начальной школе – 
научить детей понимать то, что они читают, осознавать то, о чём они читают. Не у всех современных 
детей книга вызывает особый интерес. Как сделать, чтобы детям хотелось читать? Есть такая воз-
можность – это современные, динамичные, увлекательные уроки литературного чтения. Для органи-
зации таких уроков учителю понадобятся специальные инструменты, которые помогут вовлечь в 
процесс обучения всех учеников без исключения. 

Инновации – это существенные элементыразвития образования, выражающиеся в тенденциях 
накопления и видоизменения разнообразных инициатив и нововведений в образовательном прост-
ранстве, которые в совокупности приводят к более или менее глобальным изменениям в сфере обра-
зования и трансформации его содержания и качества. STEАM-образование – это современная образо-
вательная инновация. Идеологией такого образования является развитие у детей высокоорганизован-
ного мышления и умения эффективно применять полученные знания в таких дисциплинах как есте-
ственные науки, технология, инженерия, математика и искусство, посредством проектного обучения. 

Технология STEAM даёт безграничную возможность вовлекать в процесс урока литературного 
чтения учащихся с разными способностями. Одних привлечёт в уроке литературного чтения связь 
содержания произведения с научным объяснением, других заинтересуют задания, связанные с кон-
струированием, третьих объединит творческий подход к работе над литературным произведением, 
четвёртых настроит на выход содержания литературного произведения на математические вычисле-
ния или решения логических задач. И всё это будет направлено на самое главное – на понимание 
того, о чём читают дети. Именно такой подход имеет решающее значение для развития компетенций, 
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необходимых для решения многих задач настоящего и будущего. 
В начале урока дети смотрят видеозарисовку к уроку, с помощью которой у детей появляется 

представление о том, что такое астероид. Затем они читают фрагмент произведения – это время для 
самоподготовки. Затем дети проходят тест, чтобы определить, насколько хорошо они поняли то, о чём 
рассказал им писатель. Далее класс делится на группы, которые получают специальные задания. Пер-
вая группа создаёт свою анимированную историю путешествия героя или мультпересказ прочитанной 
части. Вторая группа делает пластилиновый макет маленькой планеты и размещает на ней самое необ-
ходимое для жизни героя.Третья группа пытается объяснить с научной точки зрения, как удаву удается 
заглатывать свою жертву целиком, не жуя её. Четвёртая группа объединит детей, которым нравится 
физика, и они вместе решат, как можно усовершенствовать объект этого произведения (например: 
самолёт, который сломался) и т.д и т.п. Таких точек соприкосновения, пересечения, переплетения науки, 
технологии, инженерии, искусства, математики в уроке литературного чтения очень много. 

На уроке, в котором учитель использует технологии STEАM-образования, ученики учатся 
самостоятельно. Сами ищут научное объяснение явлениям природы, о которых рассказывает автор. 
Сами конструируют из Lego деталей или пластилина сюжетную сцену или литературных героев. Сами 
создают объект, о котором рассказывает писатель или совершенствуюттехнический объект литера-
турного произведения. Сами делают зарисовки к уроку или фотографируют то, что считают в уроке 
важным и составляют из фотографий коллаж. Сами производят математические вычисления. 
(рост, вес, возраст литературного персонажа), (высота, объем, ширина объекта литературного произ-
ведении) и т.д. Диапазон художественных произведений позволяет использоватьи применять на 
уроке литературного чтения все направления данной технологии.  

Самой яркой точкой пересечения урока литературного чтения и STE(А)M-образования явля-
ется новая составляющая аббревиатуры STEАM - A - art (искусство). Именно она связывает урок, на 
котором дети читают художественные произведения с живописью, графикой, архитектурой, скульп-
турой, музыкой, поэзией, театром, фотографией. Именно с компонентом А легко, плавно, интересно 
сочетается урок литературного чтения. Решающее значение здесь приобретает развитие у детей 
воссоздающего и творческого воображения, ассоциативности мышления, формирование способности 
вести диалог с писателем, воспринимать и соотносить то, что возникает и представляется при чтении 
с собственным опытом жизни, раздумывать над рассуждениями персонажей, отношением к окру-
жающей жизни для того, чтобы лучше разобраться в самом себе и понять ценности, заключенные в 
художественном произведении через прикосновение к уроку искусства. 

Литературное чтение в фокусе STEAM образования – это и есть те самые возможности и 
вероятности, которые делают уроки литературного чтения современными, динамичными, увлекатель-
ными. Знания, которые дети получают из книг, должны крепко хранится в их памяти. Это возможно 
только тогда, когда дети понимают то,о чём читают. От этого они будут радостны и счастливы. Тогда 
им захочется думать, действовать, пробовать. Об этом и говорил И.Алтынсарин более века назад.  
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Линейное уравнение п-го порядка с отклоняющимся аргументом имеет вид 

  (1) 
Уравнение 

  (2) 
по отношению к уравнению (1) называется соответствующим однородным линейным уравнением. 

Уравнения (1) и (2) в дальнейшем кратко будем записывать в виде 

   (1) 

   (2) 

Дифференциальный оператор 
  txL

 линеен и, следовательно, 

1)  

2)  

где C  – постоянная. 
Линейные однородные уравнения обладают следующими очевидными свойствами: 
1) Линейность и однородность уравнения сохраняются при линейном однородном преобра-

зовании искомой функции и при преобразовании независимого переменного. 
2) Линейная комбинация решений с произвольными постоянными коэффициентами 

 также является решением, причем  (если точка 0t  изолирована в 0t
E

, 
то 
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). 

Это свойство сохраняется и при  если ряд  сходится и допускает n-кратное 
почленное дифференцирование  

Здесь и в дальнейшем предполагается, что начальная точка 0t  остается неизменной для всех 
решений. 

3) Если  является решением, непрерывно зависящим от параметра s  при 
,10 sss 
 

то  является решением того же уравнения с начальной функцией , 

где 
 st,

 и 
 s

 – непрерывные функции при ,  и 
 st, n  раз непрерывно диф-

ференцируема по t . 

Утверждение справедливо и при , если интеграл  сходится, и до-

пускает n -кратное дифференцирование по t  под знаком интеграла. 

4) Если все коэффициенты 
 ta pj  и отклонения 

 tj  действительны, то действительная и 
мнимая части комплексного решения являются решениями того же уравнения [1, стр. 56] 

Линейные неоднородные уравнения обладают следующими столь же очевидными свойст-
вами: 

1) Линейное преобразование неизвестной функции и преобразование независимого пере-
менного не нарушают линейности уравнения. 

2) Сумма 
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однородного уравнения 

 tx
1

1
  является решением неоднородного уравнения 

 ,
1

tx
  определяемого 

начальной функцией . 

3) Справедлив принцип наложения: сумма  решений 
 tx

i  уравнений 

     kitftxL i ,...,2,1
 является решением  уравнения 

    



k

i

i tftxL
1

.

  

Это утверждение остается справедливым и при , если ряд  сходится и 

допускает n -кратное почленное дифференцирование. 

4) Если все коэффициенты 
 ta pj  и отклонения 

 tj  действительны, то действительная 

часть 
 tu

 решения 
     tivtutx

i


   уравнения 
    tftxL 

 и его мнимая часть 
 tv

 являются 
соответственно решениями уравнений 

 
и 

        .,Im txtvtftxL



 

Свойство 2) позволяет заменой переменных  свести исследование 
линейного неоднородного уравнения к исследованию соответствующего однородного уравнения [2, 
стр. 74] 

Решение линейного однородного уравнения (2) 
 tx

  при каждом фиксированном t  является 

линейным функционалом, заданным на пространстве  начальных функций , определенных на 

начальном множестве 0t
E

. 

Предположим, что  является линейным нормированным пространством (например, прост-

ранством nC
 или 1nC

) и в этом пространстве выбран некоторый базис 
,...,...,, 21 k

 (в качестве 
базисной системы функций могут быть взяты, например, полиномы, тригонометрические или 
показательные функции). 

Будем говорить, что решения 

   ,...2,1, kt
kx

k  уравнения (2), определяемые начальными 

функциями 
 ,tk , образуют фундаментальную систему решений уравнения (2), если функции 

 ,...2,1kk  образуют базис пространства 
.
 

Так как последовательность функций 
 k  образует базис пространства , то любая 

начальная функция  может быть представлена в виде ряда 

  (3) 

ka
 – постоянные. В силу равномерной сходимости ряда (3) для любого  можно указать 

такое N , что для всех Nn  последует 
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ния  уравнения (2) от начальных функций, в соответствии со свойством 2) (стр. 60) для любого 

0  можно указать такое , что из неравенства (4) последует 

    .,
1

















n

k

kk tat

 
Таким образом, в указанном смысле 

   (5) 
(коэффициенты рядов (3) и (5) соответственно совпадают). 

Ряд (5) дает представление для общего решения основной начальной задачи для уравнения 
(2) (в предположении существования решения). 

Укажем еще один подход к построению общего решения линейного уравнения с откло-
няющимся аргументом [3, стр.82] 

Пусть теперь  является пространством 1nC
. По теореме Рисса в пространстве 1nC

 можно 

любой линейный функционал, а следовательно и , представить в виде 

  (6) 
где в правой части стоит интеграл Стилтьеса. 

Ядро 
 stK ,

, как нетрудно проверить, является решением того же линейного однородного 

уравнения, определяемым специальными начальными условиями [4,стр.35]. Вычислить 
 stK ,

 
удается лишь для простейших уравнений, однако во многих случаях можно установить некоторые 
свойства этой функции (например, ее неотрицательность или неположительность) и тогда 
представление (6) позволяет обнаружить многие свойства решения в зависимости от свойств 
начальной функции [5, стр.73] 

Для неоднородных линейных уравнений 
    tftxL 

 решение 
 tx

0 , определяемое нулевой 
начальной функцией, можно рассматривать как линейный функционал, определенный на простран-

стве 0C
 непрерывных функций 

 tf
, 0 иследовательно по той же теореме Рисса 

 ,  

и в этом случае, если известны хотя бы некоторые свойства ядра 
 stK ,1 , можно исследовать 

свойства решения 
 tx

0  в зависимости от вида функций 
 tf

 [6,стр.93] 
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ең табысты халықаралық тәжірибеге негізделгенинновациялық заманауи тұжырымдар қамтылған. 

Түйінді сөздер: оқу процесі, ұлттық бірыңғай тестілеу, ғылыми-зерттеу, электрондық оқу-
лықтар, цифрлық білім. 
 

Қазақстанда білім беру кеңістігін қайта құру және жаңғырту айтарлықтай белсенді жүріп жатыр 
және бұл үдерістер білім беру жүйесінің құрылымы мен функцияларын, сондай-ақ оқыту технология-
сын және жалпы білім беру процесінің мазмұндық сипаттамаларын қозғайды. Алайда, бұл процестер 
қарама – қайшылықтардан және ішкі-сыртқы проблемалардан айырылмайды. Бұл барлық білім беру 
жүйелерінің-үздіксіз, сонымен қатар білім беру мекемелерінің дамуы мен жұмыс істеу процестерін 
зерттеушінің әділ қызығушылығын зерттеу қажеттілігін растайды. 

Қазақстан Республикасының Елбасы Н.Ә. Назарбаев Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму 
Стратегиясында ғылыми және шығармашылық әлеуеті жоғары білімді халық мемлекеттің маңызды 
артықшылығы болып табылатынын атап өтті [1,б.98].  

Бұрынғы Одақтың білім беру жүйесінен мұраға қалған қолда бар баға жетпес капиталды 
дамыту және оның дамуы үшін барған сайын жаңа әрі неғұрлым өркениетті жағдайлар жасау қажет. 
Экономиканың дамудың инновациялық жолына көшуі және тұтастай алғанда елдегі әлеуметтік-
экономикалық жағдай саясаттағы кейбір басымдықтарды қайта қарауды және үш негізгі элементтің: 
Білім, инновация және ғылымның интеграциясына негізделген қоғамның жаңа түрін құруға көзқа-
растарды шоғырландыруды талап етеді. Алайда қазіргі таңда білім-ғылым жағы жақсы қарқынмен 
дамуда деп айта аламыз.Мысалы, орта және жоғары мектеп түлектерінің гуманитарлық білім дең-
гейіне назар аудара отырып, біз білім беру жүйесінің қоғамның қазіргі дамуын талап ететін талаптарға 
сәйкес келетінің байқаймыз. Шет тілдерін жақсы білу, әдеби нормативті тілді жоғары меңгеру деңгейі, 
өз ойларын логикалық түрде жеткізу, әлемдік және отандық тарихты, құндылықтар мен мәдениет 
тарихын жеткілікті білу, сондай-ақ құқықтық, экономикалық және саяси сауаттылық сияқты жағымды 
тұжырымдар айқын. 

Осы ішкі және сыртқы жетістіктерді ескере отырып, білім беру жүйесі кезең-кезеңімен терең 
стратегиялық жаңғыртудан өтуде. Оқу процесі – оқу процесінің негізі болып табылады, сондықтан оны 
жаңғырту әрқашан үлкен рөл атқарады.Ең алдымен, жаңғырту мынадай бағыттармен сипатталуда: 

- оқушылардың нақты сауаттылығын дамыту: Қазақстанда алғаш рет функционалдық сауатты-
лықты дамыту жөніндегі ұлттық іс-қимыл жоспары әзірленді, ол оқушылардың бойында құзыреттілік 
дағдыларын, алған білімдерін нақты өмірлік жағдайда тиімді қолдану қабілетін дамытуды және 
бекітуді көздейді; 

- электрондық оқытуды пилоттық енгізу. 2020 жылдың басында бұл жобамен мектептердің 
90% қамтылды, цифрлық білім беру ресурстары: электрондық оқулықтар мен кітапханалар, үздік 
әлемдік білім беру ресурстарына тұрақты қолжетімділік мектеп білім беру жүйесінің жаңа атрибуттары 
пайда болды; 

- 12 жылдық оқытуға көшті; 
- білім беру үдерісіне бастауыш мектептен бастап университетке дейінгі барлық деңгейлер 

бойынша ағылшын тілін оқыту еңгізілді. 2013 жылдың 1 қыркүйегінен бастап барлық қазақстандық 
мектептерде ағылшын тілін 1 сыныптан бастап оқыту енгізілді; 

- жалпы білім беретін мектептерде шығармашылық ойлауға қабілетті, кәсіби жолды дұрыс 
таңдай алатын және өмір бойы дамуға дайын қоғамның рухани, физикалық және зияткерлік жағынан 
дамыған мүшесін қалыптастыруға бағытталған ұлттық жоспар шеңберіндегі тәрбие жұмысы; 

- мектептегі оқу процесін жаңғыртудың локомотиві «Назарбаев Зияткерлік мектептері» болып 
табылады. Олардың базасында ең табысты халықаралық тәжірибеге негізделген жаңа енгізулер 
енгізілуде және пысықталуда. 

Қазіргі заманғы білім беру моделін іске асыру үшін басым бағыты инновациялық білім беру 
жобаларын әзірлеу, енгізу және тарату болып табылатын Қазақстан Республикасында білім беруді 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы әзірленгенін атап өткен жөн. Инновациялық білім беру 
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жобалары оның үйлесімді дамуын қамтамасыз ете отырып, бүкіл білім беру жүйесін жаңғырту үшін 
жаңа өлшемшарттар, қағидаттар мен тәсілдерді қалыптастыруға ықпал етед [2,б.58]. 

Тағы бір бағыт – Ұлттық бірыңғай тестілеуді жетілдіру. Алдағы 12 жылдық оқытуға көшуге 
байланысты және әлемдік практикаға сәйкес ҰБТ-ны екі деңгейге бөлу мүмкіндігі қарастырылуда. 
Бірінші деңгей-мектеп білімін тестілеу әдісімен растау. Екінші-жоғары оқу орнына түсу кезіндегі тесті-
леу. Бұдан басқа, ашық тесттерге және бақылау-өлшеу материалдарының өзге де нысандарына өту 
мүмкіндіктері, сондай-ақ оқу орындары түлектерінің қорытынды аттестаттау нысандарын таңдау құ-
қықтары қаралатын болады. Тестілеу сұрақтарының мазмұнында да өзгерістер болады, ең алдымен 
логикалық сұрақтарға, сондай-ақ оқушылардың құзыреттілігін жұмылдыруды талап ететін тапсырма-
ларға назар аударылады. 

Жұмыс берушілермен бірлесіп индустрияландырудағы басым мамандықтар бойынша кәсіптік 
стандарттар мен білім беру бағдарламаларын әзірлеу басталды. Осы бағдарламалардағы маңызды 
жаңалық практикалық сабақтар үшін оқу уақытын ұлғайту, жаңа біліктілік алу үшін оқу уақытын қосу 
болып табылады, бұдан басқа оқу орындары жұмыс берушілердің талаптары негізінде тиісті маман-
дықтар бойынша пәндерді өз бетінше енгізе алады. Сондай-ақ, көлік, ауыл шаруашылығы, машина 
жасау, металлургия, химия, мұнай-газ және тау-кен өндіру салалары үшін кадрлар даярлауда теория-
лық-практикалық оқыту элементтері енгізілуде. Осындай дуалды жүйені енгізу ағымдағы жылдың 
өзінде кадрларды даярлауға 100-ден астам кәсіпорынды тартуға мүмкіндік береді. 120-дан астам ма-
мандық бойынша кадрлар даярлау өндірістегі практиканың 70%-ы бар қағидатты жаңа схема бойын-
ша жүргізілетін болады. Осылайша, оқу орындарымен өзара тиімді серіктестік негізінде кәсіпорындар 
олардың талаптары бойынша арнайы оқытылған дайын мамандарды "толық дайын" алады. «Кәсіп-
қор» холдингі өз кезегінде жұмыс берушілерді мамандарды жүйелі даярлауға тартудың катализаторы 
ретінде әрекет ететін болады. 

Сонымен бірге, елдің техникалық білім беру жүйесінің қазіргі жай-күйі жақсы жақтарымен 
сипатталады: ғылыми және педагогикалық әлеуетінің жоғарлағандығы, оқыту процесінің нақты өндіріс 
сұраныстарына сәйкестігі, шет тілдерін білуі және тағы басқалар. Жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру саласындағы өзгерістердің қажеттілігі айқын, олардың ішінде жоғары оқу орындары-
ның білім беру бағдарламаларын қалыптастырудағы белгілі бір бостандығының шекарасын кеңейтуді 
бөліп көрсетуге болады, бұл ретте жоғары білім беру мазмұнын жаңарту жұмыс берушілердің сұра-
ныстары мен талаптары бойынша тікелей жүзеге асырылуы тиіс. Бұл өзгерістер озық дамудың инно-
вациялық стратегиясының талаптарына жауап беруі керек, бұл кез-келген оқу орнының-білім беру 
процесінің мәнін құрайтын қызметтің маңызды бағытына қатысты. Бұл саладағы инновациялар білім 
беру ғылымында ерекше орын алады және оның «педагогикалық инновация» деп аталатын арнайы 
бағытын зерттеу объектісі болып табылады. Бұл ғылым педагогикалық инновациялардың пайда бо-
луы мен дамуының табиғатын, заңдылықтарын, сондай-ақ олардың білім беру субъектілеріне қатысты 
өткен және болашақ дәстүрлерімен байланысын зерттейді. Алайда, егер сіз өзіңізді тек оқу процесі-
мен шектесеңіз де, жаңа идеялар қаншалықты тартымды және ойластырылған болса да, олар Инно-
вациялық процестерді тиісті кешенді ұйымдастырумен және басқарумен ғана инновацияларға 
айналады [3,б.101]. 

Қазіргі заманғы жоғары оқу орындары жалпы осындай өмірлік маңызды саладағы инновация-
лар тиісті бақылаусыз және басқарусыз қалмауы тиіс екендігін түсінеді. Осыған байланысты олардың 
көпшілігі тиісті құрылымдық бөлімшелер құрады, олардың функционалдық міндеттеріне оқу процесіне 
жаңа білім беру технологияларын әзірлеу және енгізу, оқытудың жаңа техникалық құралдарын игеру 
және енгізу және т.б. кіреді. Осы саладағы ең ірі тәжірибешілер инновацияны тек бір бөліммен немесе 
тіпті идеяларды шығаруға (содан кейін қорғауға) заңды құқығы бар бөліммен ғана шектей алмайтынын 
айтады. Сондықтан кез-келген жоғары оқу орнын жүйелік көзқарас тұрғысынан қарастыру керек, яғни 
қажетті уақыт аралығы шеңберіндегі мақсатқа сәйкес ортадан бөлінетін функционалды элементтер 
мен олардың арасындағы қатынастардың жиынтығы ретінде. Бұл жағдайда білім беру процесімен 
қатар, университеттің инновация сияқты сипаттамасына тікелей әсер ететін ішкі ортаның келесі ком-
поненттерін бөлуге болады, атап айтқанда:заманауи ЖОО қызметінің барлық саласын қамтитын 
басқару жүйесі;оқу үдерісімен қатар ұйым ретінде ЖОО қызметінің негізін құрайтын ғылыми-зерттеу 
қызметі; өзгергіштік пен белгісіздіктің жоғары деңгейімен сипатталатын сыртқы ортамен өзара 
әрекеттесу механизмдері. 

Тәжірибе көрсеткендей, қазіргі уақытта білім беру секторының көптеген мекемелері өздерінің 
басқару жүйесін, соның ішінде инновациялармен байланысты қызметті құра отырып, өздерінің немесе 
бәсекелестерінің тәжірибесіне, сондай-ақ шешім қабылдауға жауапты адамдардың түйсігіне негіздел-
ген сараптамалық-эмпирикалық тәсілдерді қолданады. Сонымен бірге, кез-келген жоғары оқу орны 
сыртқы ортадағы өзінің даму траекториясын анықтауда қолдана алатын, ғылыми-зерттеу және білім 
беру қызметтері нарығында бәсекеге қабілеттілікті еске түсіретін принциптердің және/немесе тұжы-
рымдамалардың белгілі бір жүйесін жасау қажет. 

Зерттеушілер атап өткендей, жоғары оқу орнының өмір сүруі мен жетістігі негізінен үш интегра-
цияланған процесті басқару жүйесінде бөлуге және ұйымдастыруға байланысты:сапаны басқару; 
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инновацияларды басқару; материалдық емес активтерді басқару (ғылыми-зерттеу қызметі нәти-
жесінде алынған). 

Соңғысы ҚР жетекші жоғары оқу орындарының оқу процесіндегі елеулі өзгерістерді білдіретін 
зерттеу университеттері форматына көшуін білдіреді. Дамыған елдерде университеттер іс жүзінде 
іргелі ғылымның негізі болып табылады. Қолданбалы зерттеу болса да, жүргізіледі, бірақ ұсынылмай-
ды тұлға академиялық ғылым ретінде жазаланады. Әдетте, олармен ірі компаниялардың зерттеу бө-
лімшелері, ал біздің елімізде ғылыми-зерттеу институттары (ғылыми-зерттеу институттары) айналы-
сады [3,б.155]. 

Алайда, зерттеудің екі түрінің арасындағы айырмашылық айтарлықтай айқын болғанымен, 
көбінесе мұғалімдер, содан кейін студенттер түсініктерді араластыру немесе оларды нақты ажырата 
алмау арқылы қателеседі. Мұнда елеулі кемшіліктер байқалады: университеттердің зертханаларында 
іргелі зерттеулер көбінесе қолданбалы ғылым схемасына сәйкес жүргізіледі, бірақ сонымен бірге 
іргелі болып табылады. Мұндай ғылымға да, білімге де тигізетін зияны өте зор. Іргелі және қолданба-
лы ғылымдар-екі түрлі қызмет түрі. Іргелі ғылым тек жаңа білімді өсірумен айналысады, қолданбалы 
ғылым тек сыналған білімді қолданумен айналысады. Жаңа білім алу-бұл ғылымның авангарды, жаңа 
білімді сынау, яғни.бір рет алынған білімді негіздеу және тексеру, Қазіргі зерттеулерді ғылымның 
«қатты ядросына» айналдыру.  

Практикалық қолдану – бұл «қатты ядро» білімін нақты өмірлік проблемаларға қолдану әре-
кеті. Әдетте, ғылымның «қатты өзегі» оқулықтарда, оқулықтарда, оқу құралдарында, оқу әдістерінде 
және барлық нұсқаулықтарда көрсетіледі.Іргелі білімнің басты белгілерінің бірі-оның ақылдылығы. 
Әдетте, ол ғылыми жаңалық мәртебесіне ие және өз саласында басымдық болып табылады. Басқаша 
айтқанда, үлгілі болып саналады, эталондық. 

Жоғары білім берудің маңызды мәселелерінің бірі – іргелі және қолданбалы ғылымдардың 
арақатынасын оңтайландыру, білімнің өмірдің тұтас көрінісіне, ең алдымен адам әлеміне, мәдениетке 
және жеке тұлғаның жүйелік ойлауын қалыптастыруға көшуі. Теориялық және іргелі білім әлемде 
адамзаттың болашақ өмірін қамтамасыз ете алады. Бұл мәселенің шешімі, біріншіден, ғылыми дайын-
дықты күшейту қажеттілігі болып табылады. Екіншіден, гуманитарлық пәндердің мәні мен рөлін түсіну-
де – адамды ең маңызды әлеуметтік құндылық ретінде тану, оның жеке басын құрметтеу, қабілеттерін 
ашуға мүмкіндік жасау [4,б.58]. 

Біздің әлеуметтік-экономикалық қатынастардың эволюциясы жағдайындағы жоғары мектептің 
қазіргі жағдайы мен даму тенденцияларын ескере отырып, осы ортада инновациялық прогрестің 
жоғары білікті ғылыми-техникалық мамандарды даярлау процестерімен өзара байланысы неғұрлым 
қарқынды және қарқынды түрде анықтала бастағанын атап өткен жөн. Бұрынғы Одақтың бүкіл аума-
ғында университеттердің нарықтық бағдарлануы олардың ғылыми-техникалық әлеуетін белгілеудің 
айқындаушы факторы болып табылады. 

Жоғары мектеп әлеуметтік-экономикалық даму тұрғысынан ғылым, мәдениет және білім беру 
орталығы болып табылады. Жоғары оқу орындарының кәсіптік білім беру жүйесіне студенттердің ірге-
лі, көпсалалы даярлығы тән, ол оқуды университет қабырғасында кейінгі барлық деңгейлерде жалғас-
тыруға мүмкіндік береді. Жоғары оқу орындарының оқу жүктемесі аясында айтарлықтай үлес өзіндік 
жұмыс пен жеке оқыту формаларына тиесілі. Уақыттың қалауын ескере отырып, назардың білім беру 
іс-әрекетінен ғылыми аспектіге ауысуы қазіргі заманғы шындыққа сәйкес кадрларды даярлау мен 
қайта даярлаудың көптеген мәселелерін шешуге мүмкіндік береді. 

Жоғары мектептің білім беру жүйесі жоғары оқу орындарының жүйесінде біріктірілген иннова-
циялық әлеуеттің интеграциясына негізделеді, сәйкесінше жоғары оқу орындарының стратегиялық 
және тактикалық бағыттары ғылыми-инновациялық негізге сүйенеді. Ғылым жоғары оқу орны қызме-
тінің негізгі құрамдас бөлігі болуға тиіс, демек, жоғары кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту осыған 
бағдарлануға тиіс. Бұл ортадағы инновациялар сапалы білім алудың, мамандар даярлаудың жоғары 
деңгейінің, сондай-ақ ЖОО-ның қаржы-экономикалық жағдайын жақсартудың сөзсіз элементі болып 
табылады [4,б.78]. 

Маңыздылықтың кему тәртібімен мамандардың құзыреттілігін арттыруды қамтамасыз ететін 
ықтимал бірінші кезектегі шаралар туралы сарапшылардың пікірін ескеру маңызды. Атап айтқанда, 
тұрақты, бірақ сонымен бір мезгілде жеткілікті қаржыландыруды қамтамасыз ету, оқытушылардың жа-
лақысын арттыру, қазіргі заманғы ақпараттық ортаны қамтамасыз ету, материалдық-техникалық база-
ны жаңғырту, жас оқытушыларды орнықтыру, өндірістің нақты секторында қаржылық-экономикалық 
өсу үшін жағдай жасау, жоғары оқу орындарында ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамыту, оқулықтармен 
және оқу құралдарымен тиісті қамтамасыз ету, оқытушылардың біліктілігін арттыру, білім беру 
стандарттары мен бағдарламаларын жаңарту, оқытушылар мен студенттерге қойылатын біліктілік 
талаптарын арттыру, талапкерлер мен студенттердің конкурстық іріктеуін күшейту. Алғашқы төрт 
шара жоғары мектепті қаржыландыруды едәуір арттыруды талап етеді, ал шаралардың толық ке-
шенін (және жоғарыда айтылғанды ғана емес) іске асыру жоғары білім беру жүйесінде айтарлықтай 
институционалдық өзгерістерді талап етеді. Қазақстанда Елдің жаңа қоғамдық жүйеге көшуінің 
күрделілігіне байланысты белгіленген жоғары мектеп проблемалары, сонымен бірге өз мәні бойынша 
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бірегей проблемалар болып табылмайды және саясат пен экономиканың жаһандануын ескере оты-
рып, ақпараттық қоғам жағдайында білім беру жүйесінің негіздерін қайта құрудың жалпы әлемдік 
мәнмәтінінде қаралуға тиіс. 

Жоғары білім инновациялық дамудың мақсаты мен нәтижесі ретінде ғылым арқылы оқыту 
және ғылым болып табылады. Әрбір нақты ЖОО-ның дамуы өзінің инновациялық әлеуеті негізінде 
стратегия мен тактиканы қалыптастыруды талап етеді, бұл олардың бәсекелестік артықшылықтарын 
нығайтуға және инновациялық дамудың барлық сатыларында өз тауашасын сақтауға, білім беру 
қызметтерінің нысандары мен көлемдеріне қажеттілікті болжауға, сондай-ақ нарықта инновациялық 
қызмет өнімдерін әзірлеуге, ранжирлеуге және тираждауға мүмкіндік береді. 

Қазіргі экономикалық жағдайда университеттер қазіргі уақытта ғылыми және білім беру кеңісті-
гінде қалыптасқан ерекшеліктерге айтарлықтай назар аударады. Сонымен қатар, университеттер тұ-
рақты дамуды сақтай отырып және осы дамудың әртүрлі жолдарын қолдана отырып, өмір сүру тетік-
терін игеруге тырысуда, дегенмен стратегиялық бағыттар көп жағынан ұқсас, өйткені олар жалпы 
инновацияға бағытталған [5,б.203].  

Жоғары оқу орындары өз дамуында ынтымақтастықтың әртүрлі нысандарын жасайды: маман-
дарды кешенді даярлау; студенттер мен оқытушылардың ғылыми зерттеулер жүргізуге белсенді 
қатысуы; инжинирингтік орталықтарды қалыптастыру; инновациялық және инвестициялық байла-
ныстарды құру кезінде жұмыс берушілермен және серіктестермен тығыз қарым-қатынас жасау. Жо-
ғары, ғылымды қажетсінетін технологияларды жасау ғылым мен білім беру мекемелерінің зияткерлік 
капиталын жинақтау және жұмылдыру жолымен ғана мүмкін болады, бұл ретте бұл процесте жоғары 
мектепке жеткілікті салмақты жағдай беріледі. Тұтастай алғанда прогресс үшін маңызды жоғары ғы-
лымды қажет ететін технологияларға баса назар аудару инновациялық даму процесінде ғылым мен 
жоғары білім беруді интеграциялау міндеттері үшін ең жоғары басымдықты айқындайды. 

Білім беру жүйесі, әсіресе жоғары кәсіптік білім беру жүйесі шеңберінде түлектердің жоғары 
сапалы деңгейін қамтамасыз етуі тиіс. Мамандарды даярлау сапасын және білім беру қызметтері 
нарығының сұранысқа ие еңбек нарығына кірігу деңгейін арттыру үшін білім беру жүйесін дамытудың 
инновациялық-бағдарланған жолын таңдау маңызды, бұл қазіргі заманғы жоғары білім беру жүйесін 
тек білім беру қызметіне ғана емес, кадрларды даярлау мен қайта даярлаудың ғылыми және техно-
логиялық жүйесіне де қайта бағдарлауға мүмкіндік береді.Ақпараттық, ғылыми-зерттеу ортасы жоғары 
оқу орындарының шығармашылық белсенділігін қалыптастырады [6,б.128].  

Жоғары мектептің ғылыми-техникалық кеңістікке интеграциялануы жоғары білім беру жүйесі 
үшін шаралар кешенін әзірлеуде инновациялық саясатты қалыптастыру арқылы ұйымдастырылуға 
және ынталандырылуға тиіс. Дәл осы интеграция процестері ҚР Білім беру жүйесінің инновациялық 
даму тактикасы мен стратегиясын қалыптастыруға негіз болуы тиіс. Зерттеудің мақсаты-инновация-
лық даму жағдайында оның үйлесімді дамуын қамтамасыз ете отырып, Қазақстан Республикасының 
Білім беру жүйесін жаңғыртудың негізгі проблемалары мен перспективаларын, өлшем шарттарын, 
қағидаттары мен тәсілдерін айқындау. 

Әдістеме-эмпирикалық деректерге, синтезге, индукцияға, дедукцияға негізделген білім беру 
жүйесінің дамуын сипаттау және салыстырмалы талдау. Бірегейлік құндылық-жоғары технологиялық 
технологияларды құру тек ғылыми және білім беру мекемелерінің зияткерлік әлеуетін жұмылдыру жә-
не шоғырландыру арқылы мүмкін болады. Зерттеуде іргелі және қолданбалы ғылымдардың арақаты-
насын оңтайландыру міндеттерін белгілеу, білім беруді өмірдің тұтас көрінісіне көшіру, сондай-ақ қа-
зіргі заманғы жоғары білім беру жүйесін кадрларды даярлау мен қайта даярлаудың ғылыми және 
технологиялық жүйесіне қайта бағдарлауға мүмкіндік беретін білім беру жүйесін жаңғыртудың 
бағыттарын айқындау. 

Қорытынды-зерттеуде қойылған міндеттерді шешу үшін кадрларды ғылыми даярлауды күшей-
ту, сондай – ақ гуманитарлық пәндердің маңызы мен рөлін түсіну қажет адамды ең маңызды әлеумет-
тік құндылық ретінде тану, оның жеке басын құрметтеу. Білім беру жүйесі бітірушілерді даярлаудың 
жоғары деңгейін, атап айтқанда, жоғары кәсіптік білім беру жүйесі шеңберінде қамтамасыз етуге тиіс. 
Мамандарды даярлау сапасын және білім беру қызметтері нарығының сұранысқа ие еңбек нарығына 
кірігу деңгейін арттыру үшін білім беру жүйесін дамытудың инновациялық бағдарланған жолын таңдау 
маңызды. 
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В докладе отражена работа педагогического колледжа по формированию нового типа 
педагога, способного осуществить инклюзивное образование в дошкольных организациях. 
Предлагается обзор осуществления инклюзивного образования в дошкольных организациях города 
Костаная. Затронуты существующие проблемы по реализации инклюзивного образования в 
дошкольной сфере. 
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Актуальность осуществления инклюзивного образования в сфере развития современной 
образовательной системы не вызывает сомнений. Долгие годы система образования четко делила 
детей на обычных и инвалидов. Последние практически не имели возможности получать образование 
и реализовать свои возможности, их не брали в организации, где обучаются здоровые дети. Неспра-
ведливость такой ситуации очевидна. Каждому из детей с особыми потребностями нужен кусочек 
души. Ведь мы живем, как можем, а они «другие» живут так, как мы им поможем. Дети с особыми 
потребностями должны иметь равные возможности с другими сверстниками. 

Инклюзивное образование – явление международное. Это закономерный этап развития систе-
мы образования, в который вовлечены все высокоразвитые страны. Республика Казахстан входит в 
число 50 стран мира, которые законодательно защищают права детей с особенностями в развитии. 
Механизм реализации конституционного права лиц с особыми образовательными потребностями на 
образование определен в Конституции РК (статья 30), в законах «Об образовании» (статьи 1,11,14, 
19,47,49), «О правах ребенка в Республике Казахстан» (статьи 15,31). Специальный закон «О со-
циальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностя-
ми» является важным шагом в развитии национальной системы специального образования и имеет 
огромную социальную значимость. Государственной программой развития образования и науки 
Республики Казахстана на 2020-2025 годы определено «обеспечение равного доступа к качествен-
ному дошкольному воспитанию и обучению» и одним из ключевых индикаторов является создание 
условий для инклюзивного образования.  

Начальный уровень инклюзивного образования относится к периоду дошкольного возраста. 
Именно в этот период предоставляется уникальная возможность ранней интеграции детей с наруше-
ниями в развитии в дошкольных организациях, максимально способствующие их социализации и раз-
витию, а также организованная система поддержки их семей.Внедрение инклюзивного подхода в обу-
чении детей в дошкольных организациях должно изменить и организацию учебно-воспитательного 
процесса, ориентировать педагогов на поиск специальных методов воспитания и обучения детей с 
учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных образовательных потреб-
ностей.  

В Костанайском педагогическом колледже в рабочие программы по педагогике, психологии и 
частных методик включены разделы работы с детьми с особыми образовательными потребностями 
(далее по тексту ООП), а также на протяжении уже 10 лет студенты отделения «Дошкольное воспи-
тание и обучение» готовятся к работе в системе дошкольного инклюзивного образования при изуче-
нии факультатива «Инклюзивное обучение. Формирование толерантных качеств». Целью освоения 
дисциплины является формирование у будущих воспитателей детских садов системы научных пред-
ставлений об инклюзивном образовании лиц с ООП, осуществление их личностно-мотивационной, 
когнитивной и практической подготовки к реализации инклюзивной модели образования на уровне 
дошкольного образования. 
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Для достижения данной цели студенты изучают сущность инклюзивного образования, его 
специфику, этико-методологические аспекты, особенности организации инклюзивного обучения и 
воспитания детей с особыми возможностями здоровья в раннем и дошкольном возрасте, психолого-
педагогические особенности оказания коррекционной помощи детям с особыми возможностями 
здоровья специалистами службы сопровождения в условиях дошкольной организации, знакомятся с о 
ролью воспитателя в реализации инклюзивного и интегрированного обучения детей с разными 
образовательными потребностями; возможностями взаимодействия детского сада и семьи при 
организации инклюзивного обучения, а также изучают опыт казахстанской и зарубежной педагогики в 
реализации инклюзивного и интегрированного обучения. 

Для ознакомления студентов с опытом работы дошкольных организаций преподавателями 
кафедры «Дошкольное воспитание и обучение» Костанайского педагогического колледжа было 
проведено исследование состояния инклюзивного образования в г.Костанай.На сегодняшний день в 
городе Костанае коррекционную поддержку в рамках инклюзивного и специального образования 
получает 364 ребенка с особыми образовательными потребностями. Обеспечивают право ребенка с 
особыми образовательными потребностями на коррекцию имеющихся нарушений, включение его в 
общеобразовательный процесс и социальную адаптацию десять государственных дошкольных 
организаций (я/с №2,4,15,16,17,40,44,51,54,69). 

Комплектование специальных групп осуществляется по принципам: ведущего отклонения в 
развитии и возраста. Направления в данные детские сады родители получают при наличии заклю-
чения психолого-медико-педагогической комиссии под средством электронной системы «Индиго».Так, 
в ГККП «Ясли-сад № 2» в трех группах воспитываются дети, имеющие нарушения зрения. Врачом-
офтальмологом и медицинскими сестрами-ортоптистами проводится лечебно-восстановительная 
деятельность при помощи специальной медицинской аппаратуры и компьютерных программ. Как 
правило, дети с нарушением зрения имеют различные речевые нарушения, поэтому особое место 
отводится логопедическим занятиям. Они проводятся как индивидуально, так и в группах.  

Обучение дошкольников с нарушением зрения тифлографике – одна из важных задач, стоя-
щих перед тифлопедагогом детского сада в подготовке ребенка к школе. Овладение тифлографикой 
– теорией построения рельефных рисунков, применяемых в качестве пособий при обучении рельеф-
ному рисованию, способствует развитию мелкой моторики руки и сохраненных анализаторов, расши-
рению познавательных возможностей.Воспитанники с нарушением зрения, имеющие более высокую 
остроту зрения, обучаются в общеразвивающих группах с инклюзивной образовательной средой. В 
них обеспечивается принцип индивидуально-дифференцированного подхода, единства коррекцион-
ных, профилактических и развивающих задач. 

Коррекционная поддержка воспитанникам с нарушением опорно-двигательного аппарата, в 
том числе с детским церебральным параличом (далее по тексту ДЦП) различной степени тяжести, 
оказывается в яслях-садах № 17 и 69. Для обеспечения качественной коррекции недостатков 
физического и психического развития детей в штатных расписаниях дошкольных организаций преду-
смотрен ряд узких специалистов, таких как врач-ортопед, невропатолог, медицинская сестра физио-
процедур, массажист, инструктор лечебной физкультуры, плавания и другие. В организациях созданы 
оптимальные условия для коррекции ортопедических нарушений. Спортивные залы и групповые 
помещения оснащены современными мягкими модулями, детскими тренажёрами, спортивными 
комплексами. В комплексное восстановление детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и 
ДЦП включаются различные виды массажа, лечебная физкультура (ЛФК), ортопедическая помощь, 
физиотерапевтические процедуры. 

Необходимость в обеспечении учебно-воспитательного процесса коррекционным методи-
ческим сопровождением подтолкнуло специалистов ясли-сада № 69 к разработке «Программы для 
детей дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата», «ЛФК на суше и на 
воде». Методические рекомендации одобрены Министерством образования и науки Республики Ка-
захстан, «Национальным научно-практическим центром коррекционной педагогики» г. Алматы и 
областным экспертным советом. Большой опыт работы по организации коррекционно-педагогической 
помощи дошкольникам с задержкой психического развития, нарушением интеллекта накоплен в 
яслях-садах № 9,16,51. Специалисты-дефектологи и воспитатели, опираясь в своей работе на выяв-
ленные качественные особенности психического развития ребёнка, «уровни обучаемости», опреде-
ляют наиболее подходящую образовательную траекторию работы с ребенком. И, как правило, после 
подгрупповых занятий, учителями-дефектологами проводится индивидуальная коррекционная рабо-
та. Значительное внимание педагогами уделяется социальному развитию и трудовому воспитанию 
детей. 

Плодотворная работа по преодолению речевых дефектов детей ведется в детских садах № 
4,15,17,40,44,51,54. Эффективность коррекционной работы с детьми логопедических групп опреде-
ляется четкой организацией процесса и правильным распределением нагрузки, взаимодействием 
команды единомышленников: логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре, медицинских работников, родителей и детей. Содержанием индивидуальных, 
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групповых и фронтальных занятий направленных на освоение единой темы в различных видах дея-
тельности. С целью формирования толерантного отношения участников образовательного процесса к 
детям с особенностями традиционно все организации практикуют проведение совместных меро-
приятий: утренников, проектов, квестов, соревнований, в которых наравне с обычными детьми участ-
вуют дети с особенностями в развитии.  

Наличие логопедического пункта в детском саду – пример инклюзивного обучения, по-
скольку при этой форме логопедической помощи дошкольники значительную часть времени про-
водят среди нормально развивающихся сверстников. Так в 10 детских садах города (я/с №3,6,7,8, 
9,11,12,14,27,61) функционируют логопедические пункты с охватом 250 воспитанников. Логопеда-
ми большое внимание уделяется формированию правильного произношения звуков, так как чёт-
кое, верное произношение необходимо для уверенного общения ребёнка со сверстниками и 
взрослыми, гармонического развития и дальнейшего обучения. Несмотря на то, что сегодня в на-
правлении инклюзивного образования уже много сделано, исследование выявило ряд проблем. 
Одной из проблем является отсутствие у педагогического состава опыта, и психологической го-
товности принять ребенка с ООП в обычной группе детского сада. В связи с этим актуальна рабо-
та по повышению квалификации педагогических кадров дошкольных организаций, по воспитанию 
у взрослых непредвзятого отношения к «особенному» ребенку, способности принять его на рав-
ных с остальными членами детского коллектива. 

Также остро стоит вопрос нехватки специалистов (дефектологов, логопедов, тифлопедаго-
гов т.д.), а ведь организовать полноценное коррекционно-педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями возможно только при слаженной совместной работе 
всех специалистов. Ну и конечно, немаловажной проблемой является отношение родителей как нор-
мативно развивающихся детей, так и родителей детей с ООП к внедрению инклюзивного образова-
ния в дошкольной организации. Со стороны родителей «особых» детей зачастую возникает ситуация, 
когда они перестают реально соотносить возможности особого ребенка и перспективы его развития, и 
просто перекладывают ответственность за воспитание ребенка на специалистов. Эту проблему нуж-
но решать в тесной взаимосвязи родителей, воспитателей и специалистов дошкольных организаций. 

Родители же обычных детей не всегда готовы принять детей с особыми образовательными 
потребностями, они боятся, что нахождение в группе ребенка с ООП может навредить их собствен-
ным детям. А ведь не для кого ни секрет, что отношение детей к особенным детям в большей степени 
зависит от отношения взрослых к ним. Поэтому работу с родителями необходимо направить на 
повышение уровня компетентности по вопросам инклюзивного образования, на включение родителей 
в жизнь детского сада.По словам специалистов городского управления образования одной из главных 
проблем, которые тормозят развитие инклюзивного образования, является недостаточная профес-
сиональная готовность педагогов и специалистов психолого-педагогического сопровождения. Разви-
тие инклюзивного образования неизбежно приводят к повышению требований к профессиональным 
качествам и деятельности воспитателя, расширению его функциональных обязанностей, поэтому 
включение студентов в работу факультатива «Инклюзивное обучение. Формирование толерантных 
качеств», является достаточно своевременной и актуальной.  

Работа факультатива предусматривает посещение дошкольных организаций, просмотр 
видеоматериалов, тренинги, демонстрацию студентами коррекционного адаптивного материала для 
поддержания детей с ООП. В процессе учебы студенты изучают специальную литературу, готовят 
рефераты, составляют таблицы, модели предметно-развивающей среды в инклюзивной группе, 
конструируют коррекционный адаптивный материал для детей с особыми потребностями. Кроме того 
студенты осваивают дидактические компетенции и методические знания, умения и навыки. В учебном 
процессе будущим педагогам прививаются такие высокие моральные принципы как гуманность, толе-
рантность, милосердие, доброта, благопристойность, терпение и уважение к другому, «нетипичному», 
не теряя чувства меры и самообладания, что позволит им на практике реализовать дифференциро-
ванный подход к работе в разнородных группах, подход, который, как известно, полезен и для детей 
без нарушений в развитии. Современному педагогу инклюзии необходимы: педагогическая наблюда-
тельность (умение определять потребности ребенка и те ограничения, которые мешают ему их 
реализовать), педагогический оптимизм (желание видеть сильные стороны ребенка и опираться на 
них), педагогическая ответственность (умение понимать индивидуальные проявления в поведении 
ребенка, создавать условия для дальнейшего развития его как индивидуальности), педагогическая 
настойчивость (потребность определять и отстаивать интересы ребенка в различных жизненных 
ситуациях). 

Таким образом, эффективность совместного обучения и воспитания детей с особыми образо-
вательными потребностями с нормально развивающимися сверстниками во многом зависит от спе-
циальной психолого-педагогической подготовки педагогических кадров, владеющих ценностно-моти-
вационным, когнитивным, операционально-деятельностным и личностным компонентами готовности, 
проявляющихся в виде комплекса профессиональных и социально-личностных компетенций. 

Утверждение К.Д. Ушинского о том, что учитель живет до тех пор, пока учится, в современных 
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условиях приобретает особое значение. Сама жизнь поставила на повестку дня проблему непрерыв- 
ного педагогического образования, необходимость постоянного совершенствования учителя путем 
неустанной работы над собой. 
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ҚАЗІРГІ МЕКТЕПТІҢ БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ  
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 
Сагадиева К. Б. – педагогика ғылымдарының магистрі,«Педагогикалық шеберлік орталы-

ғы» филиалының тренері, Қостанай қаласы. 
 

Мақалада «инновациялар», «инновациялық технологиялар», «педагогикалық инновациялар» 
негізгі ұғымдарына теориялық талдау және педагогтердің заманауи мектептің білім беру про-
цесінде инновациялық технологияларды қолданудың білім беру тәжірибесіне енгізу мүмкіндіктері 
қарастырылған. 

Түйінді сөздер :инновациялар, инновациялық технологиялар, білім беру процесі, заманауи 
мектеп. 
 

Қазіргі уақытта біздің елімізде ұлттық білім беру саясатында айтарлықтай өзгерістер орын 
алуда. Олар жеке тұлғаға бағытталған педагогиканың позицияларына көшуге деген ұмтылыспен анық-
талады. Бұл білім беру процестерінің өзгермелілігін жүзеге асырған жағдайда ғана мүмкін болады, 
осыған байланысты терең ғылыми және практикалық түсінуді қажет ететін білім беру мекемелерінің 
әртүрлі инновациялық типтері мен түрлері болып табылады. 

Инновациялар адамның кез-келген кәсіби қызметіне тән, сондықтан, әрине, талдау мен іске 
асыруды зерттеу тақырыбына айналады. Инновациялар өздігінен пайда болмайды, олар ғылыми 
ізденістердің, жеке мұғалімдердің озық педагогикалық тәжірибесінің және жинақталған кешенді тәжіри-
бесінің нәтижесі. Бұл процесс өздігінен жүре алмайды, оны басқару қажет. Сондықтан осы тақырыпқа, 
заманауи мектептерде білім беру процесінде инновациялық технологияларды енгізу және қолдану 
тақырыбына және оларды қолданудан жоғары нәтижелерге үлкен қызығушылық туындайды. 

С.И. Ожеговтың сөздігінде келесі анықтама берілген: "Жаңа – алғаш рет жасалған немесе 
жасалған, жақында пайда болған немесе шығарылған, бұрынғы орнына жаңадан ашылған, жақын 
өткенге немесе қазіргі уақытқа қатысты, толық таныс емес, аз белгілі [6, б.896].      

"Инновация" термині латын тілінен "novatio" сөзінен шыққан, бұл "жаңарту" (немесе "өзгерту") 
дегенді білдіреді және латын тілінен аударғанда "in" префиксі «бағытталу» дегенді білдіреді, егер 
сөзбе – сөз "Innovation – аударылса онда "өзгерістер бағытында" деген ұғымды білдіреді. Инновация 
ұғымы ХХ ғасырдың басында жаңа өмір алды. Австриялық және американдық экономист Й.Шумпетер-
дің "инновациялық комбинацияларды" ғылыми еңбектерінде  талдау нәтижесінде экономикалық жүйе-
лердің дамуындағы өзгерістер болады. 

Инновация – бұл кез-келген жаңашылдық немесе жаңаны енгізу емес, тек қолданыстағы 
жүйенің тиімділігін айтарлықтай арттыратын нәрсе [1]. Сонымен, инновация, бір жағынан, іске асыру 
процесі, екінші жағынан, белгілі бір әлеуметтік қызметке жаңасын енгізу әрекеті.  

Е.Е. Кучко өз зерттеуінде инновациялардың жіктелуін ұсынады, оларды бірқатар белгілер 
бойынша бөлуге және әрқайсысында анықталған бөлімдерді бөлуге болады [3, б.61]. 

Жоғарыда келтірілген классификацияға сүйене отырып, біз ғылым мен техниканың әртүрлі 
салаларында, соның ішінде білім беруде қолданылатын инновациялардың алуан түрлілігін көреміз. 
"Инновация" ұғымымен бірге "инновациялық технология" ұғымы да бар. Оның тұжырымдамалық 
сипаттамасын қарастырыңыз. 

Инновациялық технология - бұл инновацияны жүзеге асыру кезеңдерін қолдайтын әдістер мен 
құралдар жиынтығы. 
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1 кесте 
Е.Е. Кучко бойынша инновациялардың жіктелуі 

 

Өлшем Инновациялардың түрлері 

Жаңалық дәрежесі 
бойынша 

- жаңалықтарды, ірі өнертабыстарды іске асыратын және жаңа ұрпақтар 
мен техника мен технологияның даму бағыттарын қалыптастыруға негіз 
болатын радикалды (базистік) инновациялар; 
- орта өнертабыстарды жүзеге асыратын инновацияларды жақсарту; 
- техника мен технологияның қалыптасқан буынын ішінара жақсартуға, 
өндірісті ұйымдастыруға бағытталған модификациялық (жеке) иннова-
циялар 

Қолдану нысаны 
бойынша 

- өнім. Олар жаңа өнімдерді (қызметтерді) немесе жаңа материалдарды, 
жартылай фабрикаттарды, компоненттерді өндіруге және пайдалануға 
бағытталған; 
- технологиялық жаңа технологияны құруға және қолдануға бағытталған; 
- процесс компания ішінде де, сыртқы деңгейде де жаңа ұйымдастыру-
шылық құрылымдарды құруға және жұмыс істеуге бағытталған; 
- кешенді жоғарыда инновациялар түрлі комбинациясы болып табылады 

Қолдану ауқымы 
бойынша 

-салалық; - салааралық;- аймақтық;- ұйым шеңберінде 

Пайда болу себептері 
бойынша 

- реактивті (бейімделгіш) инновациялар - бұл ұйымның күрт өзгеретін 
сыртқы жағдайларға реакциясы, олар өздігінен жүреді; 
- стратегиялық инновациялар-іске асырылуы жоспарланған сипаттағы 
инновациялар (тауарлар мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін 
арттыруға бағытталған) 

Қолдану саласы 
бойынша 

- экономикалық; әлеуметтік; экологиялық; технологиялық; ұйымдастыру-
басқару; ақпараттық; маркетингтік 

Экономикаға әсер ету 
деңгейі бойынша 

- базалық ғылыми жаңалықтарға, жаңа техникалар мен технологияларды 
ойлап табуға негізделеді; 
- жақсарту; 
- жалған жаңалықтар (бұл түр, өкінішке орай, ең көп таралған. Оларды 
енгізу кезінде жоғарыда аталған екі инновацияны неғұрлым тиімді қолдану 
жүреді, бұл ретте өткізу нарығы мен инновацияларды қолдану аясы 
кеңейеді. Бірақ тако сияқты, олар іс жүзінде жоқ) 

Өндіріс процесіне 
әсер ету деңгейі 
бойынша 

- алмастырғыштар басқа инновациялардың орнына қолдануға арналған; 
- кеңейтушілер бір қызмет саласында, басқа салаларда жақсы дәлелден-
ген инновацияларды қолдануды болжайды; 
- жақсартқыштар Орындалатын жұмыстардың, қызметтердің сапасын 
арттыру үшін қызмет етеді 

Қанағаттандырылатын 
қажеттіліктер сипаты 
бойынша 

- жаңа қажеттіліктер тудыратын инновациялар; 
- бар қажеттіліктерді жаңа тәсілмен қанағаттандыратын инновациялар; 
- бар қажеттіліктерді неғұрлым тиімді қанағаттандыратын инновациялар 

 
Инновациялық технологиялардың келесі түрлері бар: енгізу; тренинг (жаттығу); консалтинг 

(кеңес беру); трансферт (беру); аудит. 
Мақсаттарды жеткізуде осындай пропорцияларды сақтау үшін инновациялық технология-

ларды қолдану қажет. "Инновациялық технология" ұғымы осылай түсіндіреді Е.Е. Кучко: "инновация-
лық технология - бұл қызметтің зерттелуіне, өзектілігіне және оңтайландырылуына бағытталған 
әдістер мен әдістердің жиынтығы, нәтижесінде өмірдің әртүрлі салаларында сапалы өзгерістер туды-
ратын, материалдық, экономикалық және әлеуметтік ресурстарды ұтымды пайдалануға бағытталған 
жұмыстар жасалады және іске асырылады" [4, б.415]. 

Ғылыми-әдістемелік әдебиеттер мен ғалымдардың зерттеулерінде "инновациялық педа-
гогика", "педагогикалық инновация", "Инновациялық білім беру", "білім берудегі инновациялық техно-
логиялар" сияқты ұғымдар ашылғанын атап өткен жөн. Білім беру процесіне инновациялық техноло-
гияларды игеруге және енгізуге бір ғана адам, тіпті бір салада жұмыс істейтін адамдар тобы да тар-
тылмайды, бұл процесс әртүрлі бағыттарға қатысатын халықтың көптеген топтарын қамтиды. 

Білім беру жүйесіндегі инновациялар туралы 80 ғасырдың 20-жылдарынан бастап айтыла 
басталды. Дәл осы уақытта педагогикада инновация мәселесі,   оның тұжырымдамалық қамтамасыз 
етілуі туындайды. Бұл арнайы зерттеулердің тақырыбына айналды. Синонимдер ретінде қолданы-
латын "білім берудегі инновациялар" және "педагогикалық инновациялар" терминдері ғылыми негіз-
делген және педагогиканың категориялық аппаратына енгізілген. Педагогикалық инновация - педаго-
гикалық қызметке жаңасын енгізу, оқыту мен тәрбиелеудің мақсаттары, мазмұны, әдістері мен нысан-



376  

дарындағы өзгерістер, олардың мақсаты Мұғалім мен оқушының бірлескен іс-әрекетінің тиімділігін 
арттыру болып табылады [2, б.61]. 

Педагогикалық инновация – бұл педагогика саласындағы жаңа кіріспе, білім беру ортасына 
оның жеке компоненттерінің де, жалпы білім беру жүйесінің де сипаттамаларын жақсартатын тұрақты 
элементтерді (инновацияларды) енгізетін мақсатты прогрессивті өзгеріс. Педагогикалық инновация-
лар білім беру жүйесінің меншікті ресурстары (қарқынды даму жолы) есебінен, сондай-ақ жаңа құрал-
дардың, жабдықтардың, технологиялардың, күрделі салымдардың қосымша қуаттарын (инвестиция-
ларын) тарту есебінен және т.б. (экстенсивті даму жолы) жүзеге асырылуы мүмкін [6]. 

Қазіргі уақытта оқушылардың қажетті ақпаратты табу, оны өңдеу және белгілі бір қорытынды 
жасау қабілетіне көп көңіл бөлінеді. Сонымен қатар, сыныпта қатарларымен әлеуметтік қарым-қаты-
нас жасау дағдылары және достар табу қабілеті қалыптасады [3]. Мектептер алдына қойылған мақ-
саттар мен міндеттердің өзгеруі нәтижесінде білім беру процесінде инновациялық технологияларды 
қолдану қажеттілігі туындайды. 

Білім берудегі инновациялық технологиялар үш элементтен тұратын кешенмен ұсынылады: 
1. Оқушыларға берілетін мазмұн. Ол қазіргі әлемге барабар құзыреттерді қалыптастыруға ба-

ғытталған. Бұл мазмұн жақсы құрылымдалған, мультимедиа түрінде нақты ұсынылған және заманауи 
коммуникациялар арқылы берілуі керек. 

2. Оқушыларды белсенді тартуға бағытталған оқыту әдісі. Білімді пассивті емес, балалардың 
тікелей қатысуымен игеру керек. 

3. Ақпараттық, технологиялық, ұйымдастырушылық және коммуникациялық компоненттерді 
қамтитын оқыту құралдары. 

Қазіргі білім беру технологияларының негізгі мақсаттарына мыналар жатады: 
- оқушыларға болашақта жаңа білім алуға, жұмыс істеуге және қайта оқуға мүмкіндік беретін 

іргелі білім қалыптастыру; 
- тұлғаның шығармашылық түрін, топтық және аналитикалық жұмысқа қабілеттілікті, төзімді-

лікті қалыптастыру, жобалық ойлауды қалыптастыру. 
Сонымен, білім беру процесінде инновациялық әдістерді қолдану қажет екендігі белгілі бола-

ды. Бірақ бұл жағдайда сұрақтар туындайды: бұл технологиялар қандай болуы керек және оларды кім 
жүзеге асыруы керек? 

Әрине, екінші сұрақтың жауабы өзінен-өзі сұралады. Білім беруде инновациялар енгізетін 
адамдар мұғалімдер болуға тиіс. Бірақ қазіргі заманғы жағдайлар талап ететін мұндай білім алмаған 
адамдар оқу процесіне жаңа нәрсе әкелуі мүмкін бе? Сонымен, алдымен мұғалімдерді қайта даярлау 
қажет. Қазіргі мектепте, біздің ойымызша, барлық оқытушылар құрамы жаңа тенденциялармен танысуға 
мүмкіндік беретін қайта даярлаудан немесе курстардан өтуі керек. Қазіргі уақытта мұғалімдер арасында 
жергілікті, аймақтық және Республикалық деңгейлерде көптеген конкурстар өткізіліп, оларды білімге 
инновациялық әдістерді енгізуге ынталандырады. Телекоммуникация желілерінде әртүрлі семинарлар 
өткізіледі. Ғаламдық Интернет желісінде сабақта жаңашылдық енгізуге мүмкіндік беретін көптеген 
ақпарат бар. Қазіргі мектептердің педагогикалық қызметінде Инновациялық технологиялардың үлкен 
арсеналы бар. Оларды білім беру процесінде қолдану мүмкіндігі мұғалімдердің өзгерістерді қабылдауға 
дайындығына және оқу орындарының техникалық қаматамасыз етілуіне байланысты. Көптеген мектеп-
терде сыныптар интерактивті тақталармен және мультимедиялық қондырғылармен қамтамасыз етілген, 
мұғалімнің орны ғаламторға қол жетімді жеке компьютермен немесе ноутбукпен жабдықталған. 

Тәжірибеде мұғалімдер өздерінің күнделікті жұмысында белсенді және интерактивті форма-
ларды қамтитын инновациялық технологиялар мен оқытудың заманауи әдістерін қолданады. Белсенді 
әдістер оқушылардың  тікелей қатысуын, олардың білім беру процесіне белсенді көзқарасын білді-
реді. Интерактивті формалар алынған білімді есту және көру арқылы жақсы игеруге мүмкіндік береді. 
Бұл әдістер оқушыларға топ құрамында жұмыс істеуге, топтық білім алуға, сонымен бірге жеке 
жауапкершілік алуға бағытталған кезде оқытудың топтық формаларына жатады. Мұғалімдер сабақтың 
осындай формаларын ұйымдстырудың түрлерін атап өтті: 

- сабақ-экскурсиялар; 
- белгілі адамдармен, түрлі сала мамандарымен, шығармашыл тұлғалармен сабақ-кезде-

сулер; 
- шығармашылық сабақтар-спектакльдер қою, газет немесе фильм жасау; 
- фильмдер мен бейнероликтерді көру; 
- мәселелерді шешуге бағытталған жағдаяттық ойындар арқылы әртүрлі мәселелерді шешу; 
- топтық тапсырмалар. 
Осының нәтижесінде білім алушыларда жаңа материалды игеру, оны талдау қабілеттері 

қалыптасады; олар оқылғаннан қорытынды жасауға, алынған деректерді жалпылауға және жүйелеуге, 
талқылауға және әңгімелеуге үйренеді. Білім беру процесінде инновациялық әдістерді қолдану 
қазірдің өзінде өзектілігі жоғары. Жаңашыл әдістер жаңаға жол ашады, өйткені инновация тез 
бағдарланған және тәуелсіз шешім қабылдауға қабілетті "жаңа" адамды қалыптастыруға шақырады. 
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Бірақ дәстүрлерден инновацияға көшу өздігінен болмауы керек. Барлық өзгерістер бірнеше 
бағытта мұқият жобалануы керек: психологиялық-педагогикалық, әлеуметтік-педагогикалық және 
тікелей педагогикалық. 

Осылайша, инновациялық технологиялар адам қызметінің барлық салаларында, соның ішінде 
білім беруде де қолданылады. Уақыттың өтуі және өмір салтын өзгерту инновациядан тыс қажеттілікті 
талап етеді. Кез-келген инновацияны енгізу стихиялық емес, бұл жоспарланған, мұқият талданатын 
процесс. 

Біз білім беру процесінде қолданылатын инновациялық технологиялардың алуан түрлілігін 
жоғарыда айттық. Оларды нақтырақ қарастырайық. 

Алдын ала оқытудағы инновациялық технологияларды екі топқа бөлуге болады: 
1. Жалпы технологиялар: 
- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ); 
- оқытуды ақпараттық-талдамалық жүргізу және білім беру сапасын басқару; 
- дидактикалық; 
- Денсаулық сақтау. 
2. Қолдану негізіне оқуға жеке көзқарас қойылған технологиялар: 
- тұлғалық-бағдарланған; 
- инновациялық технологияларды енгізуді психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу; 
- зияткерлік даму мониторингі; 
- тәрбиелік; 
- перспективалық-озық оқыту технологиясы. 
Білім беру процесіне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу әр түрлі білім 

салаларын информатикамен біріктіруді көздейді. Бұл оқушылардың ойлауын ақпараттандыруға және 
олардың қазіргі әлемдегі процестерін түсінуге әкеледі. 

АКТ артықшылықтарына мыналар жатады: оқытылатын материалдың көрінуі, жұмыстың шы-
ғармашылық стилі, әртүрлі тақырыптар бойынша кез-келген ақпарат көзіне кедергісіз қол жеткізу, 
ақпаратты жаңартудағы тиімділік. 

Оқушылар АКТ қолдану арқылы түрлі деңгейдегі, тіпті халықаралық деңгейдегі онлайн-олим-
пиадаларға қатысады, түрлі пәндер бойынша жобалар дайындайды. 

АКТ сабақтарында қолданудың негізгі жағымды жағы-аудиовизуализация арқылы ақпараттың 
күшін жою мүмкіндігі. Осы технологияларды мұғалімнің қызметінде қолдану деректерді өңдеуге және 
сабаққа дайындық кететін уақытты қысқартуға мүмкіндік береді. 

Алайда, сабақта АКТ қолданған кезде мұғалім қолданылатын техникалық құралдар оны мұға-
лім ретінде алмастырмайтынын ұмытпауы керек, тек қажетті материалды неғұрлым айқын және нақты 
ұсынуға мүмкіндік береді. 

Оқытуды ақпараттық-талдамалық сүйемелдеу және білім беру сапасын басқару. Бұл техноло-
гияны қолдану баланың, сыныптың, параллель сыныптар тобының, тұтастай мектептің дамуын бақы-
лауға мүмкіндік береді. Бұл әдіс оқушылардың пәндерді игеруін бақылау, жеке мұғалімдердің жұ-
мысын бақылау процестерінің ажырамас бөлігі. Бұл технология АКТ қолданумен бірге тиімді жұмыс 
істейді. Желілік ортаны қалыптасытруда электрондық күнделіктер мен электрондық журналдарды 
қолданысқа енгізу жарқын мысал болып табылады, онда жеке оқушының және пәндер бойынша 
динамиканы бақылауға болады. 

Дидактикалық технологияларға: ойындар; топтық тапсырмалар; жобаларды дайындау; оқулық-
пен өзіндік жұмыс жатады. 

Ойын әдісі оқушылардың қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Нәтижесінде қажетті 
білім алады, ақпаратты таниды. Оны кіші мектеп оқушылары арасында қолдану өте маңызды. 

Топтық тапсырмалар балалардың диалог жүргізу қабілетін дамытуға, мәселелерді шешудің 
бірнеше нұсқаларын ескеруге, пікірталас арқылы ортақ пікірге келуге ықпал етеді. 

Жобаларды дайындау кезінде мектептен тыс өмірде қабылдау қажет болатын дағдылар мен 
біліктердің үлкен базасы қалыптасады. Жұмыс жасау үшін оқушылар ақпарат көздерін тауып, оларды 
зерттеп, алынған мәліметтерді жүйелеп, қысқаша түрде жүзеге асыруы керек. Сонымен қатар, жобаны 
дайындау шығармашылық тәсілді қажет етеді. Орындалған жұмыс оқушының тікелей жасаған 
фотосуреттерімен немесе бейнелерімен бірге жүреді. 

Қазіргі уақытта білім берудегі денсаулық сақтау технологияларына үлкен мән беріледі. Бұл 
қолайлы психологиялық климатты сақтауға және салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған оқу 
процесіне жүйелі көзқарас. 

Тиімді білім берудің маңызды аспектілерінің бірі-сабақ кезінде жайлы, психологиялық ахуалды 
орта орта құру. Барлық мұғалімдер психологиялық тұрғыдан тұрақты жұмыс істеуге тырысады. 
Өйткені, бұл мұғалім мен оқушы арасындағы кедергілерді азайтуға, әр оқушының шығармашылық 
қабілеттерін ашуға көмектеседі. Тиісті әзіл, кішігірім ауытқулар, қателіктерді сыпайы түрде түзету, 
ақыл – ой белсенділігін ынталандыру – бұл мұғалімнің сыныпта жайлы психологиялық жағдайға 
жетуіне мүмкіндік беретін әдістер. 
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Балалардың денсаулығын сақтау бірнеше бағытты қамтиды. Біріншіден, бұл қажетті гигиена-
лық және психологиялық аспектілерді құру. Екіншіден, бұл салауатты өмір салтын насихаттау. 
Үшіншіден, әртүрлі аурулардың алдын алу. 

Тұлғаға бағытталған технологиялар. Олардың атауының өзінде мағынасы бар. Бұл техноло-
гиялар белгілі бір оқушыға бағытталған, оның қабілеттерін дамыту. Мұндай оқыту кезінде оқушы жеке 
тұлға ретінде қарастырылады және оның мақсаттары мен қажеттіліктері бірінші орынға қойылады. 

Осы инновацияларды қолдану кезінде мұғалімдер көп деңгейлі, модульдік оқыту, саралап 
оқыту, "ұжымдық өзара оқыту" әдістерін қолданады. 

Жеке тұлғаға бағытталған оқыту технологияларын қолдану жалпы білім беретін мектептерде 
бір сыныптағы оқушылар санының көптігіне байланысты қиын. Бұл технологияларды арнайы түзету 
мекемелерінде қолдану өте кең таралған, бұл сыныптардағы оқушылардың аздығымен байланысты. 
Сонымен қатар, білім беру мекемелерінің оқушылары көбінесе бір ауытқушылыққа ие емес, бұл оқыту 
жеке тұлғаға бағытталған тәсілді қолдану қажеттілігін тудырады. 

Инновациялық технологияларды психологиялық-педагогикалық қолдау арқылы енгізуді көз-
дейді. Бұл принцип білім беру процесіне белгілі бір инновацияларды енгізудің ғылыми-педагогикалық 
негіздемесін білдіреді. Оларды қолданысқа енгізу педагогикалық кеңестерде талқыланады. Сонымен 
қатар, сіз осы саладағы мамандармен және осындай инновацияларды қолданатын қызметкерлермен 
кеңесіп, оларды қолданудың шетелдік тәжірибесін зерттей аласыз. 

Зияткерлік даму мониторингі. Бұл технологияны енгізу әр оқушының оқу материалын меңгеру 
дәрежесін тестілеу арқылы талдауға және диагностикалауға мүмкіндік береді. Олардың нәтижелері 
бойынша үлгерім динамикасының кестесі құрылады. Бұл көрнекі көрініс мұғалімге әр оқушы үшін 
проблемалық тақырыптарды анықтауға, содан кейін әрқайсысына жеке тұлғаға бағытталған техноло-
гияларды қолдануға көмектеседі. 

Жаңа білім беру стандарттары (бұдан әрі-стандарттар) бағалау қызметінің жаңа жүйесін енгіз-
ді. Бұл оқушылардың да, мұғалімдердің де барлық жеке жетістіктері бір жерде көрсетілуі керек екен-
дігімен түсіндіріледі. Мұндай бағалау жүйесін енгізу өзін-өзі дамытуға, мақсат қоюға және оған жетуге 
ынталандыруға, өзін-өзі бағалау мен жауапкершілікті дамытуға мүмкіндік береді. 

Ешқандай білім беру процесі тәрбиелеу технологияларын қолданумен бірізділікте жалғасады. 
Бұл оқушыны қалыптастырудың негізгі механизмі. Тәрбие қазіргі білім беру жағдайындағы негізгі фак-
тор болып табылады. Бұл оқушылардың жеке дамуының қосымша формаларына тарту арқылы 
жүзеге асырылады. Бұл мәдени-бұқаралық іс-шараларды өткізу: мерекелерді, қызықты адамдармен 
кездесулерді, экскурсияларды, мұражайлар мен театрларға баруды ұйымдастыру және өткізу болуы 
мүмкін. Оқушылар мектептегі білім мен тәрбиеден басқа қосымша білім беру орталықтарында да 
өздерін жүзеге асырып   білім ала алады. Үйірмелер мен секциялардағы жұмыс баланың таланты мен 
қабілетін, шығармашылық бастауын ашуға мүмкіндік береді. Тек оған таңдау еркіндігін және қажет 
болған жағдайда бір әрекетті екіншісіне ауыстыру мүмкіндігін беру керек. 

Әр пән белгілі бір дәрежеде оқушының жеке басын қалыптастырады, оны тәртіпке келтіреді, 
жақсартады. Заманауи мектептердің қызметі оқушылардың патриоттық сезімін дамытуға бағытталған. 
Бұл мәселеге көп көңіл бөлінеді, әсіресе сынып сағаттарында. Перспективалық-озық оқыту техноло-
гиясының негізгі ережелері тұлға аралық тәсіл, оқушының жеке басының басты факторы ретінде та-
бысқа бағытталу, қателіктердің алдын алу, қатемен жұмыс емес қателік арқылы үйрену, оұқу, барлы-
ғына қол жетімділік, білген адам білмеген адамды үйрету болып табылады. 

Жаңашыл Педагог С.Н.Лысенкова мынадай феноменді ашты: кейбір материалдың объективті 
қиындығын азайту үшін оны оқу бағдарламасына енгізуден алда болу керек [5, б.192]. Бұл техноло-
гияны қолдану кезінде күрделі мәселелер зерттелетін тақырыппен байланысты алдын-ала қарасты-
рыла бастайды. Перспективалы тақырып аз мөлшерде беріледі, барлық қажетті логикалық ауысу-
лармен баяу ашылады. 

Сонымен, жалпы инновациялық технологиялар әдістердің барлық арсеналын қамтиды. Көбіне-
се олар ғылым мен техниканың жетістіктерін қолдануға негізделген. Оларды қолдану оқыту процесін 
технологияландыру және ақпараттандыру қағидаттарына негізделген. Білім беру процесінің барлық 
қатысушыларының шығармашылық қабілеттерін және ойлаудың өзгермелілігін дамыту ажырамас 
мақсат болып табылады. 

Инновациялық педагогикалық технологиялар көбінесе жеке көзқарасты ұстанады. Бұл қазіргі 
білім беру жүйесіне жаңа талаптар қойылатындығымен негізделген, мектептер алдында жеке тұлғаны 
тәрбиелеу міндеті тұр. Сондықтан кез-келген технология жеке тұлғаны, оның шығармашылық әлеуетін 
дамытуға бағытталған. Мұндай технологияларды қолдану үшін мұғалім жоғары білікті болуы керек. 
Біліктілікті арттыру ұйымдарының маңызды міндеттері: шығармашылық және инновациялық қызметке 
қабілетті білікті кадрларды даярлау. Қазіргі мектептегі әр мұғалім мүмкіндігінше шамалыда болса 
психолог болуы керек, әр оқушымен жеке қарым-қатынас жасап, әрқайсысына жеке көзқарас таба 
алуы маңызды. Осы мақсатта мұғалімдерге қиын жағдайларды жеңуге көмектеседі көптеген әдебиет-
тер жасалады, оларды басшылыққа алып ізденуді қажет етеді. 
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Білім беру процесінде инновациялық технологиялардың түрлерін талдағаннан кейін, бір техноло-
гияны енгізу көптеген басқалардың пайда болуы мен дамуына әкеледі. Практикалық қолдану кезінде бір-
неше әдістерді біріктіру арқылы оқытудың өзектілігін, еркін және оңай қабылдануына мүмкіндік ашылады. 

Қазіргі уақытта мұғалімнің жеке тұлғасынан білім алушылардың жеке тұлғасына баса назар 
аударылды, ал білім беру процесінің басты мақсаты сыртқы әлемнің өзгерістеріне еркін әрі тез 
бейімделуіне көп бағытты тұлғаны тәрбиелеу болып табылады. 

Жаңа уақыт жаңа ережелерді талап етеді, жаңа білім беру бағдарламалары мектеп өміріне 
инновациялық технологияларды енгізуге ықпал етеді. Қазіргі заманғы білім бір орында тұрмайды, ол 
алға жылжиды және адамзаттың пайда болған қажеттіліктерін толық қанағаттандыру үшін уақытпен 
бірге қадам басуы керек. 

Оқу процесі түбегейлі өзгереді және өзінің басымдықтарына ауысады: енді мұғалімнің міндеті - 
үйрету емес, оқушыларға пәндерді өз бетінше оқуға, шығармашылық әлеуетін дамытуға мүмкіндік 
беретін жағдай жасау. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар қазірдің өзінде әр сабақтың ажы-
рамас бөлігіне айналды, ал мұғалім – бұл өз қызметінде заманауи технологиялар мен техниканың 
жетістіктерін қолданатын жоғары білікті қызметкер болуы қазіргі өмір талабы болып отыр. Төменде 
берілген кестедегі критерийлер арқылы мұғалімдер әртүрлі инновациялық технологияларды қолдануда 
негізгі инновациялық нысандарды басшылыққа алып сабақты ұйымдастыруға мән берілуі керек. 
 

Кесте 2 
Оқытудың дәстүрлі және инновациялық модельдерінің салыстырмалы сипаттамасы 

 

Критерий Оқытудың дәстүрлі түрі Оқытудың инновациялық нысаны 

Мақсаты бағдарламамен белгіленген 
материалды меңгеру 

оқуға үйрету (деректерді іздеу, 
өңдеу және талдау) 

Мұғалімнің орны мұғалім-білім көзі мұғалім-кеңесші 

Білім беру 
формалары 

ауызша және мәтіндік формалардың 
басым болуымен дайын ақпарат 

өзіндік жұмыс, ойын формалары, 
көрнекі көрініс 

Білімді қолдану типтік тапсырмалар алынған білімді нақты жағдайда 
қолдану 

Оқу іс-әрекетінің 
басым түрі 

фронтальды және жеке ұжымдық немесе / және топтық оқу 
жұмысы 

 

Осы жұмыс барысында біз "инновация" ұғымын қарастырдық және талдадық, ол тек объект 
ретінде ғана емес, жаңа нәрсе ретінде де, процесс ретінде де қарастырылады. Өмірге енгізу процесі, 
ал біздің жағдайда білім беру процесінде жаңа нәрсе. 

Инновациялық білім беру технологиялары әртүрлі және көптеген. Біз бұл жұмыста жиі қолда-
нылатындарды сипаттауға тырыстық. Олардың ішінде: АКТ қолдану, ойын техникасы, жеке тұлғаға 
бағытталған оқыту, оқу процесін ақпараттық қолдау, білім беру және денсаулық сақтау техноло-
гиялары және басқалар. 

Қазіргі уақытта білім берудің негізгі мақсаты – тез бағдарланған және қоршаған әлемнің өзге-
руіне ықпал ететін жеке тұлғаны қалыптастыру. Мұғалімдердің білім беру процесінде инновациялық 
технологияларды қолданудағы тәжірибесі мектептерде оқытудың дәстүрлі әдістерін ғана қолдана 
отырып, бұған қол жеткізу мүмкін еместігін көрсетеді. Сабақта оқытудың жаңа формаларын қолдану 
бірқатар мәселелерді шешуге мүмкіндік береді: оқушылар арасында белсенді азаматтық ұстанымды 
қалыптастыру; білім беру процесі субъектілерінің өзара әрекеттесу сипатын өзгерту (оқушы мен 
мұғалім қызметкер ретінде қарастырылады); оқушылардың мотивациялық компонентін арттыру. 

Инновациялық технологиялардың қажеттілігі даусыз. Оларды қолдану арқылы сабақтар қы-
зықты әрі дамытуға бағдарланған. Оқушылар белгілі бір оқу нәтижелеріне қол жеткізуге қызығушылық 
танытып, білім сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. 
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This Article examines the analysis of the development of the secondary education system of the 
Republic of Kazakhstan during the period of gaining state sovereignty. The periods of innovative 
development of the secondary education system in the Republic of Kazakhstan are highlighted and 
substantiated, the dynamics of development of innovative educational institutions is characterized. 
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An excursion into the history of the development of education allows us to assert that innovative 
processes in education arose in different periods and determined its development, and now they are a 
regularity in the development of modern education, a leading and stable trend of its renewal.The designated 
historical period of the late XX – early XXI century in the development of Kazakhstani education is, in our 
opinion, of particular interest, since the innovative search in educational theory and practice acquired a 
particularly clear direction after the proclamation of the state sovereignty of the Republic of Kazakhstan, 
becoming part of the general the process of reforming all spheres. The socio-economic, material-technical 
and historical-cultural conditions of the life of society that took shape during this period closely determined 
the goals, content structure, typology and priorities of the development of the educational process in 
Kazakhstani education, because, the educational system as a social model always reflects the internal 
structure and appearance of society, its national characteristics, historical and cultural heritage and 
traditions. On the other hand, the development of Kazakhstani education was based on the development of 
world experience in the theoretical development and practical implementation of innovative processes. This 
was facilitated by acactive innovative search and intensive development of the problem of innovations, the 
search for a generalizing theory of innovative processes, characteristic of the world pedagogical science of 
the second half of the 80-90s of the twentieth century.The innovative orientation in the development of 
education by the beginning of the 90s received international recognition as working guidelines in UNESCO 
programs [13]. 

The article attempts to characterize the features and trends of innovative processes in the education 
system of the Republic of Kazakhstan on the basis of historical and pedagogical analysis in the late XX – 
early XXI centuries.As noted earlier, the educational system of each state in different historical periods was 
built taking into account the prevailing cultural traditions and economic opportunities. At the same time, 
among the general trends in the development of the world educational system at the end of the twentieth 
century, which determined the further direction of innovative search, stand out: democratization, 
humanization and humanization, computerization and informatization, integration of education [12, p. fifteen]. 
The pace of life characteristic of modern society is accompanied by lightning-fast and profound changes 
taking place in the social structure. In the context of this understanding, innovative changes in Kazakhstani 
educational practice were lined up meeting the needs of society in a person capable of mastering new 
knowledge and professions throughout life and the main emphasis was placed on the development of the 
child's personality, the formation of mental activity and creative abilities. 

In order for the state to act as an equal member of the world community, including in education, 
since 1991, Kazakhstan has identified several stages in the process of reforming secondary education, 
which is reflected in the National Report «Education for All – 2000»: 

1. The stage of formation of the legislative base (1991-1993). The main task was the democra-
tization of the educational process, the securing of guarantees for education for citizens, the creation of a 
legal basis for the implementation of new approaches to the economic provision of education. The result of 
these changes was the Education Law (1992). 

2. The stage of conceptual and programmatic modernization of the educational sphere (1993-1996). 
Clarification of specific ways and directions of transformations and, on their basis, the adopted legislative 
framework. During this period, several concepts were approved, including the concept of state policy in the 
field of education. 

3. Stage of decentralization of management and financing of education (1996-1997). Further 
adjustments were made to the content, the principles of management and financing were changed, a 
regulatory and legal framework was formed, the network of alternative educational organizations expanded, 
and new sources of support for state educational institutions appeared. 

4. The stage of strategic orientation of the development of the secondary education system (1998-
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2000). The main priorities of the development of the secondary education system have been determined, its 
conceptual and legislative foundations are being developed, conditions are being created for the integration 
of the education system into the world educational space; informatization of schools is carried out; new 
generation textbooks are being published [6, p. 28-29]. 

Our analysis, based on the above studies, taking into account the socio-economic conditions and 
organizational and pedagogical prerequisites for the development of the education system, made it possible 
to generalize the theory and practice of innovative processes, the experience of creating and functioning of 
innovative educational institutions and distinguish three periods of innovative development system of 
secondary education in the Republic of Kazakhstan.Each of these stages is characterized by a number of 
features and its own logic of development, but together they constitute the fundamental prerequisites of the 
modern stage of innovative development of Kazakhstani education [12, p.44].  

The first period (1989-1992) was characterized by an active innovative search of a predominantly 
empirical character.As E. Kataev notes in his research, with reference to A. Kasparzhan, lyceums and 
gymnasiums of this period can be considered innovative schools, where «the search for new organizational 
forms of work with advanced, in relation to the average level of students, children and adolescents, is carried 
out, and the formation of a new content of education» [5, p. 89]. 

The most widespread were innovations associated with the organization of the educational process, 
and not with a change in the content, nature and technology of education, most of the schools in search, 
development, experiment, were focused on level, profile differentiation of education.At the same time, it was 
mainly about the differentiation of children, and not about the methods, methods and means of teaching. 
Practically, pedagogical technologies based on taking into account the individual and individual-group 
characteristics of students, new systems for monitoring and assessing knowledge that stimulate cognitive 
activity and positive learning motivation have not been introduced [12, p. 45]. 

During this period, the profiling and specialization of general education, starting from the initial level, 
also became widespread, expressed either in the choice of a general bias of the entire school, or in the 
opening of one or several classes of a different profile, and substantively, it was most often reduced to an in-
depth study of individual subjects. or to the introduction of single additional training courses in senior grades 
in special disciplines, depending on the profile. Often, specialized classes differed from the usual only in a 
large number of hours per week in a particular subject [7, p. eighteen]. 

The search for ways and means of universalization, ensuring the integrity and comprehensive 
improvement of the general scientific and general cultural level and, accordingly, the humanization of general 
education was, unfortunately, neither the goal of innovation, nor the subject of experiments at school during 
this period [11, from. twenty]. 

Thus, analyzing the main innovative changes in Kazakhstani secondary education of the first period, 
it should be noted that the efforts spent on introducing innovations into individual elements of the 
pedagogical systems of schools at that time did not fully meet expectations, since fundamental shifts in the 
quality of education did not happen.The overwhelming majority of innovations were organizational, not 
essential, principled. Changing the structure and content of curricula in individual subjects, introductionnew 
disciplines and courses led to an overload of students, psychological tension without a fundamental 
reorientation to a methodological, theoretical and cognitive approach to activity. Level differentiation of 
children did not give qualitative results in the formation of the general culture of the individual, but gave rise 
to socio-psychological and moral-psychological problems [11, p. twenty]. 

It should also be noted that in 1991 an approximate regulation on lyceums and gymnasiums was 
issued and was the starting point for the active expansion of institutions of this type.Thus, innovative pro-
cesses were characterized by changes in individual elements of the pedagogical system; the overwhelming 
majority of innovations were of an organizational rather than a content-technological nature.Whereas the 
provision of freedom of action to the teacher at school, the democratization of management had to be 
accompanied by a state system for protecting the health, rights and dignity of the child's personality, 
monitoring the quality of education, ensuring the scientific substantiation of innovations and experiments, 
and comprehensive monitoring of the well-being of children in conditions reforming, experimenting and 
developing the school. 

Therefore, for the second period (1993-1996), after Kazakhstan gained independence, the urgent 
task was to form a legislative base corresponding to the changed conditions, aimed at securing state 
guarantees for education for citizens, creating a legal basis for the implementation of new approaches to the 
economic support of the sphere through the rational use of budgetary funds, attraction of extra-budgetary 
funds and regulation of property rights [12, p. 45]. 

The main legislative act regulating educational activities and giving a certain scope for the 
development of educational institutions was the Law of the Republic of Kazakhstan «On Education» 
(1992).During this period, 18 concepts and state programs were approved, including «National program of 
state support for education», «Target program for the preparation and publication of textbooks and teaching 
kits for secondary schools», etc. [2, p. 45]. 

In April 1995, at the Republican Meeting of Educators, a program for the renewal of education was 
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developed in the following priority areas:The formation of the legislative framework, the unification of innova-
tive educational institutions, the decentralization of management and financing, the introduction of standards 
characterizing the second and third periods, contributed to the fact that the emergence of innovative schools 
ceased to be a mass phenomenon and was replaced by work on the quality of educational services provided 
in the existing sector [ 12, p. 47]. 

In conclusion, it should be noted that most of the efforts undertaken by Kazakhstan in the late XX – 
early XXI century related to the innovative development of secondary education were implemented and are 
being implemented.They are quite successful and serve to progress in the development of education. In the 
National Report of the Republic of Kazakhstan “Education for All - 2000” noted that the results of actions in 
the field of education in the 90s can be considered quite successful and corresponding to the efforts 
expended [6, p. 29]. 

Significant changes have taken place in the content of education: a national education standard has 
been adopted, which is based on a basic curriculum with an indication of the invariant and variable parts. 
This made it possible for schools to choose one or several options for curricula from the annex to the Basic 
Curriculum, taking into account the interests and abilities of students and to ensure the variability of 
education [12, p. 86]. 

he adoption of the state program for the creation of new generation textbooks led to significant 
changes in the content of education.The adopted Presidential Program of Informatization of the Secondary 
Education System made it possible to carry out in a fairly short time the computerization of schools in the 
Republic, which, ultimately, expanded the possibilities for students to use the achievements of world 
information and telecommunication technologies in the educational process. 

There is a dialectical connection between previous, present and future changes, reflecting the 
constant search for a new, better, more modern.Considered one of the main conditions for the successful 
implementation of the new tasks facing education, innovations contribute to an increase in the effectiveness 
of educational work. Consequently, in order for the educational system of the republic to become a powerful 
factor in the progress of Kazakhstani society, it is necessary to ensure its stable, advanced development. 
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ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 
 

Саулебаева А. Е. – қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, Қостанай қаласындағы физика-
математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі. 
 

Мақалада автор оқушылардың оқу сауаттылығын дамытудың тиімді жолдарын теориялық 
және практикалық жағына тоқтала отырып, көтерілген тақырыпты мысалдар келтіре отырып, 
талдап жазуға тырысқан. Сабақ барысында қолданылған әдістердің барлығы да оқушылардың 
алған теориялық білімдеріне талдау жүргізе отырып қолдануына негізделген. 

Түйінді сөздер: функционалды сауаттылық, мұғалім, белсенді, оқушы. 
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Қазіргі дамыған заманда «сауаттылық» ұғымының аясы кеңейіп келеді. Қарапайым сауаттылық 
ұғымына жататын адам баласының оқи, жаза және есептей білу дағдыларымен қатар, «функционал-
ды сауаттылық» ұғымы белсенді қолданылып жатыр. «Функционалдық сауаттылық» ұғымы алғаш рет 
өткен ғасырдың 60-жылдары ЮНЕСКО құжаттарында пайда болды. Функционалды сауаттылық – 
мектеп білімі мен адам баласының күнделікті өмірдегі көпсалалы әрекетін байланыстыру нәтижесінде 
тұлғаның әлеуметтік ортаға бейімдей отырып қалыптастыратын білім-білігі. Функционалды 
сауаттылықтың негізгі ерекшелігі өзгермелі қоғамның түрлі салаларында қолданбалы білімге сүйене 
отырып, өмірлік мәселелерді шеше білумен сипатталады. Ол адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси 
және экономикалық салаларға белсенді атсалысуына және өмір бойы білім алуға жетелейтін фактор 
болып есептеледі. Функционалды сауаттылық – белгілі бір қоғамның жоғары әлеуетінің көрсеткіші. 
Оның жоғары деңгейі қоғамның саяси-мәдени жетістігін көрсетеді; төменгі деңгейі әлеуметтік 
дағдарыстың алдын алу жөнінде хабар береді.  

Функционалдық сауаттылықтың негізгі міндеті – мұғалімнің баланы оқыта отырып, оның 
еркіндігін, белсенділігін, шығармашылық тұрғыда ойлауын қалыптастыруына ықпал етуі және баланы 
өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру. Оқу сауаттылығы қазіргі кезде қазіргі қоғамдағы өмірге 
дайындықтың маңызды параметрлерінің бірі ретінде талданады. Ақпаратты оқу және олармен жұмыс 
жасау метамәтіндік әмбебап білім беру іс-әрекеттерінің арасында ерекше орын алады. Оқушылардың 
оқу сауаттылығын қалыптастырмай, бастауыш және орта мектептерде тиімді оқыту мүмкін емес. Білім 
беруде оқуды оқыту мәселелеріне әрдайым маңыздылық берілгеніне қарамастан, оқу сауаттылығын 
дамыту – қазіргі заманғы мектеп үшін мемлекеттік білім беру стандартының талаптарын қанағат-
тандыру мәселесін шешетін жаңа бағыт. 

Оқытудың әртүрлі кезеңдерінде дағдылар қайталанады, онсыз қазіргі кезде өмірлік маңызды 
міндеттерді шешуге болмайды: cаналы түрде оқып, құлақпен қабылдайды, сонымен қатар әр түрлі 
типтегі мәтіндермен жұмыс жасайды. (ақпараттық және қолданбалы сипаттағы, көркем мәтіндер) 
әртүрлі ақпарат көздерінен ақпарат ала алады; бұқаралық ақпарат құралдары мен ғаламтордан 
ақпараттарды табуды және сыни тұрғыдан бағалауды үйрену, дереккөздерді қолдана білу және 
оларға сілтеме жасау; мәтінмен жұмыс кезінде әртүрлі оқу стратегияларын жүзеге асыру; оқу 
сауаттылығын дамыту – бұл функционалдық сауаттылыққа, яғни оқу әрекетін өз бетінше жүзеге 
асыруға және алған білімдерін өмірлік мәселелерді шешуде жеке өмірде де, қоғамда пайдалану да [1]. 

Ол үшін мұғалімнің өзі сабақ беру стилін өзгертуі керек. Оқу сауаттылығының барлық дең-
гейіне арнап тапсырма құрастыру оқушылардың мәтін мазмұнын игеруге қатысты жалпы білік дағды-
сын, оқыған мәтіндегі тұтас ойды түсінуін, түрлі стильдер мен жанрлардағы мәтіндерді талдап, маз-
мұндай білуін, мәтіннен ақпарат іздеумен қатар, оны түсіндіру, мәтін мазмұны мен формасына 
рефлексия жасау, проблемалық жағдаятты түсінумен қоса шешімін ұсына білу қаблетін дамытады. 
Оқушының мәтінді талдай білу дағдысын дамытуға жаңартылған мазмұндағы «Қазақ тілі» оқу бағдар-
ламасында көрсетілген оқу мақсаттарының тікелей қатысы бар, яғни оқушылардың оқу сауаттылығы 
сабақ барысында қалыптастырылады. Мәселен, PISA бойынша оқу сауаттылығының 5-деңгейіне 
сәйкес келетін оқу мақсаттары бағдарламада төмендегіше берілген: 
 

PISA 
деңгейі 

Деңгей сипаттамасы «Қазақ тілі» оқу бағдарламасындағы оқу 
мақсаттары 

5 Қалай жазылғанын анықтай отырып, 
ақпаратты жинақтайды. Академия-
лық білімге сүйене отырып, мәтінді 
ой елегінен өткізеді. Таныс емес мә-
тінді түсінеді және түсіндіреді. Ұғым-
дарды түсінеді және оны ажырата 
біледі. Мәтін логикасы мен тілдік 
ерекшелігін түсіне алады. Нақты бі-
лімге немесе тұжырымдамаға сүйе-
ніп, гипотеза негізінде бағалайды 
және сыни тұрғыдан талдайды. 

− 9.2.4.1 әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, 
қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра 
талдау; 
− 9.2.2.1 қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің 
түрлерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану; 
− 9.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегия-
ларын тиімді қолдана білу; 
− 9.2.1.1 тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, 
сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, 
өңдеу. 

 
Осылайша, қазақ тілі сабағы барысында оқу мақсаттарын игерту арқылы оқу сауаттылығын 

қалыптастыруға болады [2, 7-б]. 
Практика жүзінде осы мақсаттардың ішіндегі «9.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегия-

ларын тиімді қолдана білу» – деген мақсатпен жұмысжасау барысында аталмыш оқылым страте-
гиясына көз жүгіртетін болсақ, Оқылымның стратегиялары негізінде бірнеше түрге бөлінеді. Олар: 
Шолып оқу: мәтін тақырыпшасын, бөлімдер аттарын, абзац сандарын шолу; Болжап оқу: мәтіннің 
құрылымдық бөліктерін жекелеп оқып, ары қарай не болатынын, автор ойын болжау; Көз жүгіртіп оқу: 
мәтіннің мазмұны мен құрылымын жылдам жалпылай көз жүгіртіп оқу; Зерттеп оқу: мәтіннің мазмұны 
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мен құрылымдық бөліктерін шолып оқуға қарағанда күрделі оқу түрі. Зерттеп оқу оқушыдан назарын 
шоғырландырып оқуды талап етеді. Оқылым мәтінінің астарлы ойын, автор көзқарасын, мәтіндегі кө-
терілген мәселені, факті мен көзқарасты зерделеп ажырату зерттеп оқудың ерекшелігі болып табы-
лады. Осы оқу стратегияларының ішіндегі зерттеп оқу стратегиясына кәсіби даму мақсатыма байла-
нысты қарастырғым келді. Сонымен қатар 8-сыныптың кейбір оқушыларының білім деңгейіне бай-
ланысты зерттеп оқу стратегиясымен жұмыс жасалынды. Нәтижесінде сынып оқушыларының жалпы 
мотивация деңгейін анықтау мақсатында психолог маманымен кеңесіп, балалардың зерттеушілік 
деңгейін қарастыру үшін «Мотивация» Битянова тестін алып талдадық. Қолданылған әдіс түрінің нәти-
жесі мені ойландырды. Сыныптың 8 А сыныбының көрсеткіші бойынша 29% ғана зерттеуші дең-
гейінкөрсетсе, 8 В сыныбында 50% зерттеушілік қабілетінің бар екенін көрсетті.8 А сынып оқушыла-
рының көрсеткіші төмен деңгейде екенін көруге болады. Кейбір сынып оқушыларының зерттеушілік 
қабілетін дамытуды қажет етенінін байқатты. Сол себепті 8 А сынып оқушыларымен жұмыс жасау 
көзделді. 
 

 
 

Салыстыру үшін беріліп отыр. 
 

 
 

Зерттеуші: «Бұндай типтегі адамдар үшін өзіндік жетілу өте маңызды. Оларды тек білім емес, 
оны алу жағдайлары қызықтырады. Ол өте күрделі, бірегей болуы тиіс, шытырман, қауіп, сайыс эле-
менттерінен тұруы керек. Білім құндылығының маңызды критерийі – ол жеке маған не береді (менің 
дамуым үшін, өзіндік даму үшін). Сондықтан зерттеу жағдайлары бағаланады. Басқа критерий – өзге-
шелік, білім алудың стандартты емес жағдайы. Бұлар да «шақыру» ретінде қарастырылады. Алынған 
білім ашылып, жария болғандықтан адам үшін құндылығын тез жоғалтуы мүмкін» деген психоло-
гиялық қорытындысына байланысты. Мәтін таңдалынғаннан кейін әдістерді іріктеу қажет. Оқушының 
зерттеушілік-жобалаушылық қабілетін дамыту үшін мәтінге лайық әдістер таңдалу қажет. Мысалы, 
көтерілген мәселені талдау, себебін анықтау, шешу жолдарын ұсыну секілді мазмұндағы зерттеп оқу 
тапсырмасы үшін «Мәселелерді зерттеу ағашы», «FILA», «Мәселе-себеп-салдар айналмасы» әдісін 
пайдалануға ыңғайлы және пайдалы. Негізгі ойды анықтау, пікірін білдіру, көзқарастарды талдау, аргу-
мент келтіру мақсатындағы оқылым тапсырмасы үшін «Ой-пікір-дәлел-қорытынды», «Дербес пікір», 
«Пікірлер алаңы» әдістері көбірек сай келеді. Автордың ойын бағалау, тұжырым шығару, болжам 
жасау, артықшылығы мен кемшілігін саралау, проблемалық сұрақтар арқылы зерттеу секілді оқылым 
тапсырмалары үшін «Логикалық мағынаға негізделген эвристикалық жобалау технологиясы», «Фор-
сайт», SWOT-талдау, «5 проблемалық сұрақ және жауап», «Блум түймедағы», «Журналистік сауал-
дар» әдістерін қолдану тиімдірек.8А сыныбында қазақ тілі сабағында жоғарыда көрсетілген белсенді 
оқыту әдістеріне назар аударылудың нәтижесінде сыныптың жылдық сапасы 100 %-ға көтерілді. 
«Білімнен қымбат нәрсе жоқ.Көңілде жатса баспай тот» – дегендей оқушылар алған сапалы білімде-
рін, тәрбиесін, бойға дарыған білімдерін үнемі жаңғыртып, жетілдіріп оны ғылыми жетістіктермен 
толықтырып отыруы тиіс. 
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Қорыта айтқанда, функционалдық сауаттылықты жүзеге асырудың басты міндеті – оқушылар-
дың теориялық білімдерін практикалық тұрғыда қолдануымен қатар тәуелсіз еліміздің келешегіне 
үлкен жауапкершілікпен қарауға үлестерін қосу болып табылады. Сонымен, «Мен еш уақытта өз оқу-
шыларыма ешнәрсе үйретпеймін, тек қана олардың оқуы үшін жағдай жасаймын», – деп Альберт 
Эйнштейн айтқандай, еліміздің ертеңін, тәуелсіз ел тірегін, саналы ұрпақтарымызды білім нәрімен 
сусындатуда олардың оқуы үшін жағдай жасауымыз қажет. 
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В статье говорится о составляющих функциональной грамотности и о способах её 
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Функциональная грамотность – это способность человека решать жизненные задачи посред-
ством использования имеющихся знаний. Составляющие функциональной грамотности – это 
компетенции. «Компетенция – это готовность субъекта эффективно организовать внутренние и 
внешние ресурсы для постановки и достижения цели» [1]. 

Различают следующие виды компетенций: коммуникативная, информационная, деятельно-
стная, предметная, социальная. Коммуникативная компетенция. Учащийся понимает и воспринимает 
устную и письменную речь, самостоятельно выражает свои мысли устно или письменно. Информа-
ционная компетенция. Может находить информацию в учебниках, в справочной литературе и в других 
источниках. Деятельностная компетенция. Умеет организовать свою деятельность, то есть поставить 
цель, наметить пути решения проблемы, контролировать себя, давать себе оценку. Предметная ком-
петенция. Применяет знания из определённой области в дальнейшем образовании. Социальная ком-
петенция. Понимает окружающий мир, умеет ориентироваться в нём, взаимодействует с другими 
людьми и ставит перед собой целевые установки. 

Важно работать над формированием всех компетенций. Думаю, что для каждого учителя 
начальных классов на первом месте стоит предметная компетенция. Приведу примеры из уроков 
математики. Тексты задач связаны с жизнью. Длина потолка 14 м, а ширина на 5 м меньше длины. 
Сколько листов сухой штукатурки потребуется для обивки потолка, если длина листа 2 м, а 
ширина 1 м 5 дм? 

Также с большим интересом ребята выполняют мини-исследования, результаты которых фик-
сируют в виде диаграмм. В процессе таких заданий учащийся проводит опрос в классе, составляет 
таблицы и сравнивает результаты. Такой вид деятельности способствует достижению сразу несколь-
ких целей: развитие навыков говорения и слушания; умение строить диаграммы по числовым дан-
ным;умение взаимодействовать в социуме. 

Важным компонентом обучения являются межпредметные связи. Мы с ребятами используем 
математические знания на других уроках. Например, вычисляем, сколько лет прожил писатель или в 
каком веке он жил. Творческие задания на уроках математики не только развивают критические 
мышление младших школьников, но повышают интерес к изучению предмета. На этапе обобщения 
знаний даю такие виды заданий: Составь карточку для одноклассника по теме «Сравнение величин»; 
Составь алгоритм решения сложного уравнения; Составь составную задачу с величинами «масса 1 
предмета», «количество», «общая масса». Напиши мини-проект по теме «Старинные величины изме-
рения длины». 

Ребята активно участвуют в проектной деятельности, что способствует формированию не 
только информационной компетенции, но и предметной и коммуникативной. Пишут исследования по 
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всем предметам: мини-книжки по литературному чтению; опыты по естествознанию; моделирование; 
исследовательские работы. 

Для формирования коммуникативной компетенции важно использовать письменные тексты, 
учить детей анализировать прочитанное, выбирать для себя пути решения жизненных задач. Если в 1 
классе учитель обучает детей читать и понимать смысл прочитанного, то уже в 3-4 классах учитель 
ориентирует учащихся собственную оценку и прогнозирование. Сейчас мы с ребятами учимся форму-
лировать творческие и оценочные вопросы по прочитанному, составляем свои высказывания по опор-
ным словам или по иллюстрациям. 1 класс. Учитель обучает детей читать и понимать смысл прочи-
танного текста. 2 класс. Учитель обучает детей работать с текстом – пересказывать, делить на части, 
составлять план, выделять опорные слова, определять героев, давать характеристику их личностям и 
поступкам. 3-4 классы. Учитель обучает детей находить информацию, давать собственную оценку 
прочитанному, выделять главную и второстепенную мысль в тексте, сопоставлять свои убеждения с 
жизненными позициями персонажей, прогнозировать содержание, самостоятельно формулировать 
вопросы, сравнивать тексты разных жанров с похожим содержанием. 

Для развития читательской культуры организуем в классе выставки книг, обмен книжками. 
Каждую неделю ребята приносят свои читательские дневники, в которых они записывают название 
прочитанного произведения, его тему и основную мысль. На уроках познания мира и естествознания 
тоже ребята работают с рабочими текстами. 

Эти этапы позволяют развивать саморегуляцию младшего школьника, что является моей ме-
тодической темой. Приведу пример стартерана этапе целеполагания.  

Урок русского языка. Тема «Слово. Значение слова.Тематические группы слов. Время и его 
измерение». 

Цели обучения: 3.1.4.1 – участвовать в диалоге, планируя свою речь в соответствии с 
целями, условиями, временем, ситуацией, соблюдая речевые нормы; 3.2.2.1 – различать синонимы, 
антонимы, омонимы, однозначные и многозначные слова и использовать их в речи; понимать пря-
мое и переносное значение слов из контекста, устойчивые сочетания слов; 3.3.8.1 – различать 
имена существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги и союзы; определять их 
роль в предложении. Учащиеся слушают текст «Полярный день и полярная ночь». Далее, работая 
в парах, они определяют тему и основную мысль текста. Спрашиваю о том, были ли незнакомые 
слова. После определения лексического значения слов, ориентирую класс на цель урока. Отлично, 
когда цель произносят они сами. 

Взаимооценивание и самооценивание – инструменты для организации учащимися своей дея-
тельности. Предпочитаю когнитивную рефлексию нежели чем эмоциональную, так как такая рефлек-
сия помогает ребятам определить свои достижения и затруднения, что является началом для даль-
нейшей работы. 

С целью формирования социальной компетенции на уроках организую диалогические формы 
обучения. 
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К современному специалисту – выпускнику колледжа предъявляются высокие профессио-
нальные требования. В связи с этим, в условиях модернизации современного образования, особое 
внимание уделяется повышению качества учёбы, его доступности и эффективности. Ключевым при-
оритетом образовательных программ должно стать развитие способности овладения новыми 
знаниями и способности постоянной адаптации к изменениям требований современных условий [1]. 

Задачей Костанайского строительного колледжа является подготовка высококвалифицирован-
ных, востребованных на рынке труда специалистов системы технического и профессионального образова-
ния для удовлетворения потребностей строительной отрасли региона. И основным направлением учебно-
воспитательного процесса в колледже является подготовка конкурентоспособных специалистов, спо-
собных к постоянному самосовершенствованию, самообразованию и активной творческой деятельно-
сти. Для этого ведётся необходимая работа по созданию в колледже системы методов и средств 
активного овладения специальностью. Базовой целью подобной системы является повышение уров-
ня профессиональной подготовки специалиста и всестороннее развитие личности. 

Согласно плана работы колледжа над методической темой «Повышение качества образова-
тельной деятельности колледжа через реализацию практико-ориентированного подхода» и с целью 
реализации методической темы предметно-цикловой комиссии строительно-технических дисциплин 
«Реализация инновационных технологий в учебном процессе колледжа, способствующих улучшению 
качества подготовки специалистов строительно-технического профиля», одним из приоритетных 
направлений в образовательном процессе становится использование инновационных форм приемов 
и методов, позволяющих в рамках учебного предмета решать проблемы, связанные с развитием 
профессиональных компетенций студентов. 

Инновационные технологии создают, внедряют и распространяют новые тенденции в обуче-
нии и перспективы для студентов. Благодаря внедрению инноваций, решаются актуальные вопросы и 
проблемы в обучении, которые в свою очередь способствуют переходу на новый уровень развития не 
только студентов и педагогов, но всей системы обучения в колледже. 

На сегодняшний день объяснительно-иллюстративное обучение студентов заменяется инно-
вационно деятельностным, когда студенты становятся сами субъектами учебного процесса. Такое 
обучение подготавливает студентов к постоянным изменениям, происходящим в современном мире, 
студенты меняются как личности, что невозможно при обучении в традиционном формате. Иннова-
ционная деятельность для преподавателя также имеет свои положительные стороны, так как основы-
вается на сравнении, изучении и анализе собственного педагогического опыта. Данные технологии 
предусматривают и направлены на достижение более высоких результатов обучения, получение 
новых умений, навыков, знаний, которые эффективно повышают качество образования. 

Эту проблему в колледже решили в последние годы через введение новых организационных 
форм в образовательный процесс, в частности через организацию проектной деятельности. Реализа-
ция метода проектов на практике ведет к изменению позиции преподавателя и определяется прин-
ципом педагогической поддержки развития студента в ходе проектной или исследовательской работы 
– из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной деятельности [2]. 

Совместно с социальными партнерами, преподавателями специальных дисциплин колледжа, 
актуализирована модель выпускника «Техника-строителя», в которую внесены изменения и дополнения 
в соответствии с требованиями государственных общеобязательных стандартов образования и 
потребностямиработодателей. При модульной технологии обучения преподавателями были разра-
ботаны учебные планы и программы с учётом освоения двух рабочих квалификаций – это «Монтажник 
каркасно – обшивных конструкций» и «Штукатур». И специалиста среднего звена «Техник – строитель». 
В дальнейшем планируется разработать и актуализировать учебные планы и программы с учётом 
освоения рабочих квалификаций «Мастер отделочных строительных работ» и «Каменщик». 

Образовательные программы колледжа актуализированы с учётом стандартов World Skills. К 
примеру, в процессе подготовки специалистов по сухому методу строительства при изучении модуля 
«Монтаж каркасно-обшивных конструкций из листовых и плитных материалов и конструкций из гипсо-
вых пазогребневых плит» в программу обучения дисциплины «Специальная технологи» заложены 
стандарты и требования World Skills, а также программой колледжа предусмотрен обучающий модуль 
определяемый организацией образования «Монтаж конструкций чемпионатов World Skills», что помо-
жет создать хорошую модель практической оценки профессиональных знаний и навыков в соответ-
ствии с передовыми мировыми стандартами. 

Перед педагогами колледжа поставлена основная задача – формирование профессиональ-
ных компетенций студентов через проектную деятельность. Для внедрения данной инновационной 
технологии необходимо, чтобы уровень преподавания был на высоком уровне и это достигается пу-
тём саморазвития и самосовершенствования педагога. 

Относительно студентов – нужна мотивация, именно мотивация является необходимым усло-
вием успешного обучения. Она занимает ведущее место в личности каждого человека и определяет 
направление и характер его деятельности [3, с.63]. 

Являясь преподавателем специальных дисциплин, я начинаю работать уже со студентами 
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старших курсов, когда начинается специализация. В это время происходит укрепление интереса к 
научной работе как отражение дальнейшего развития и углубления профессиональных интересов 
студентов [4, с.1], где главной мотивацией служит дальнейшее обучение в высших учебных заведе-
ниях или положительная рекомендация для производственников. А также отличной мотивацией для 
студентов строительного колледжа послужило то, что при участии в конкурсе призовые места поощ-
рялись материально. 

Также нужно приучать студентов активно работать: разрабатывать проекты и практически зна-
чимые научные работы. Работать студентам приходиться самостоятельно, изучать много учебной ли-
тературы, просматривать интернет сайты, знакомиться с новинками производства, развивать фан-
тазию, общаться с профессионалами и конечно вся работа должна проходить под руководством пре-
подавателя и преподаватель должен направлять и корректировать деятельность студента, чтобы 
были интересные решения и положительные результаты. Участие в таких мероприятиях даёт мощ-
ный толчок для развития и углубления знаний. Педагогическое наблюдение за каждым студентом в 
процессе его повседневной, систематической учебной работы должно быть основой для выявления 
его индивидуального познавательного «профиля» [5,с.121]. 

За время работы со студентами преподаватель передаёт все свои знания по учебной дис-
циплине и многому учит исходя из своего жизненного и профессионального опыта. А студенты, начи-
ная плодотворно работать, получают вкус к работе, увлекаются своей разработкой и своими реше-
ниями и знаниями только радуют своего преподавателя. 

Разрабатывая проекты и научные работы студенты не боятся делать ошибки, не испытывают 
страха быть не понятыми, чувствуют и ведут себя раскрепощено и свободно благодаря хорошим и 
благоприятным взаимоотношениям с преподавателем. Здоровая коммуникация между преподавателем 
и студентом, сопереживание успехов и неудач, единство мнений и идей имеют огромное значение для 
успешного формирования конкурентоспособной личности. Принцип сотрудничества преподавателя и 
студента подразумевает направленность на развитие личности студента и его способностей. 

Для того чтобы состоялось такое сотрудничество должны выполняться следующие правила: 
умение воспринимать друг друга и прислушиваться друг к другу;способность принимать совместные 
решения;умение доверять друг другу;возможность самообразования;стимулирование студентов к 
деятельности, к собственным открытиям. 

Все эти условия, так необходимые в процессе сотрудничества, при успешном их выполнении, 
являются основой для формирования конкурентоспособности студентов, так как они преследуют 
основную цель – формирование ключевых компетенций. Сравнительно с другими возрастами в юно-
шеском возрасте отмечаются наивысшая скорость оперативной памяти и переключения внимания, 
решения вербально-логических задач и т.д. Студенческий возраст характерен и тем, что в этот пери-
од достигаются многие оптимумы развития интеллектуальных и физических сил [6, с.2]. 

За год индивидуальной работы с этими ребятами был виден прогресс в их развитии, а именно 
студенты: научились прекрасно составлять доклады. Слушая их доклады, могли бы позавидовать 
многие взрослые;составляли грамотно презентации, в соответствии с требованиями наглядности; вы-
ступали в различных аудиториях без зажатия и комплексов;вступали в дискуссии и задавали вопросы 
другим студентам на конференциях;разработали такие научные работы и проекты, которые содержат 
практическую направленность и реальную значимость. 

В результате проделанной работы дипломные проекты и работы студентов признаны членами 
комиссии итоговой аттестации лучшими и получили оценку «отлично». На сегодняшний день четверо 
выпускников поступили в зарубежные высшие учебные заведения на профильную специальность на 
бюджетной основе. Два студента продолжают обучение в колледже. Работая преподавателем в кол-
ледже, приходится постоянно самосовершенствоваться и развиваться, участвовать в конкурсах и кон-
ференциях и это приносит свои плоды – награды и поощрения, но свои успехи не так значимы и 
приятны, как достижения твоих учеников. 

Работая над проектами, тематика которых согласовывается и утверждается социальными 
партнёрами, студенты сотрудничают с проектными группами компании БК-строй,ТОО «Костанай 
Жобакурылыс», отделом архитектуры города Костаная, инженерами – проектировщиками ТОО ПИП 
«Костанай водпроект», которые направляют ребят и делятся ценным опытом работы. В рамках 
проектной деятельности в колледже практикуется разработка междисциплинарных проектов, которые 
требуют углубленных знаний по всем специальным дисциплинам. 

В итоге ряд проектов рекомендованы к производству: «Проект 9-этажного жилого дома с квар-
тирами 2 класса», «Проект каркасного жилого дома с заполнением стен из керамического кирпича», 
«Проект 5-этажного жилого дома с мансардным этажом», «Жилой дом в рамках программы «Доступ-
ное жилье», «Общежитие на 300 мест», «Таунхаус». Опыт изучения BIM технологийпри подготовке 
студентов строительного профиляреализуется через разработку курсовых и дипломных проектов, к 
примеру, при разработке научных работ студенты создавали BIM модели зданий.  

Для обмена опытом в сфереBIM технологий мною разработан информационный дайджест. 
Данная форма представления информации на сегодняшний день является наиболее популярной, так 
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как подобного рода продукт содержит основной обзор информационной направленности в области 
BIM технологий, что позволяет в кротчайшие сроки ознакомиться с основными понятиями пред-
ставленной технологии. Дайджест содержит основную информацию о преимуществах разработки 
проектов и перспективах внедрения BIM технологий в архитектуре и строительстве, возможности их 
внедрения в образовательный процесс колледжа и первые результаты разработок проектов по дан-
ной технологии. Формат удобен для ознакомления с данной тематикой, содержанием исследования и 
уже активно был апробирован и в ходе работы заседаний ПЦК строительно-технических дисциплин, и 
в индивидуальной работе педагогов. 

Внедрение и развитие технологии информационного моделирования строительных объектов 
в колледже осуществляется через разработку проектов в BIM лаборатории, которая укомплектована 
компьютерами с параметрами соответствующими требованиям к программам на основе технологии 
BIM. Программное обеспечение лабораториивключает в себя системы автоматизированного проекти-
рования Автокад, Архикад, Компас иAutodesk Revit. Таким образом, работая в BIM лаборатории и за-
нимаясь проектной деятельностью, студенты знакомятся и изучают несколько продуктов для созда-
ния и разработки информационной модели строительных объектов. 

На сегодняшний день студенты колледжа находятся на дистанционном обучении и активно 
изучают теоретические вопросы САПР, изучают методы и приёмы работы, смотрят обучающие видео, 
участвуют в форумах ««AUGI», «FAQРевит», «CADUSER» по изучению BIM технологий.При подготов-
ке к занятиям в условиях дистанционного обучения мною используются технологии информационного 
моделирования. Так например, свои уроки я провожу с использованием виртуальной доски Мiro. Это 
интерактивная доска и доступ к ней осуществляется через интернет, а это значит, что писать, рисо-
вать, добавлять файлы на неё можно безгранично и всё это будет видно не то, что с последней пар-
ты, а из любой точки мира.Каждая доска является бесконечной. Вы можете ее растягивать и добав-
лять необходимое количество материалов, и все они будут сохранены на доске автоматически. Вы 
можете загрузить пдф документ или картинку на доску просто перетянув их на нужное место, а для 
демонстрации видео фильмов достаточно в Мiro указать ссылку. Так же, при помощи панели справа 
вы можете передвигать файлы на доске, рисовать, добавлять стикеры, текст, комментарии и рамки, с 
помощью скриншерингаможно управлять вниманием студентов. Также можно пригласить друзей и 
коллег, чтобы поработать вместе. 

Несмотря на дистанционное обучение, преподаватель обязан на каждом этапе урока вовле-
кать всех обучающихся в активное обучение.«Знание только тогда знание, когда оно приобретено 
усилиями своей мысли, а не памятью»(Л.Н. Толстой). О том, насколько важна точная и ёмкая фор-
мулировка темы урока, знают многие преподаватели, однако далеко не всегда мы уделяем должное 
внимание этой проблеме. В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 
становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоя-
тельно добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и 
умозаключения. Исходя из выше сказанного, предпочтительно тему урока студенты должны обозна-
чить сами, но преподаватель всеми возможными способами должен подвести студентов к правиль-
ным формулировкам. Так, например, на слайдах могут быть представлены: 1 «Строительная площад-
ка» 2 «Кирпичная кладка» 3 «Наряд-задание». Делаем вывод: на строительной площадке выполняли 
кирпичную кладку и составляли наряд – задание, который невозможно заполнить, не зная объёмов 
работ, отсюда тема «Подсчёт объёмов работ каменной кладки». 

Запоминание новых предметов, явлений, событий и фактов происходит на основе сущест-
вующего у нас опыта. Мы включаем воображение и запоминаем новое слово, привязав его к чему-то 
знакомому нам. Применение метода ассоциаций на уроках способствует развитию творческой актив-
ности и логического мышления студентов, совершенствует механизмы запоминания, обогащает сло-
варный запас. Так, например, при изучении темы «Части зданий, их назначение» данный метод 
эффективен и при изучении материала и при закреплении знаний, так какон помогает студентам 
легче запоминать строительные термины и пополнять словарный запас профессиональными сло-
вами. Например, часть здания – фундамент. Можно дать задание: выписать в ряд ассоциации, срав-
нить их со словарным вариантом, при необходимости добавить слова и на основании ассоциативного 
ряда слов студенты должны составить определение данного термина. Также этот метод удобен при 
закреплении и проверке знаний. 

Следующий приём – раскадровка. Студентам предлагаются кадры, рисунки или фото, которые 
нужно составить последовательно в соответствии с технологией строительного процесса. Например, 
вы видите на слайде картинки,которые нужно расставитьвсоответствии с технологическим процессом 
выполнения земляных работ. Студенты выполняют задание и визуально представляют последова-
тельность их выполнения. Задание по раскадровке можно усложнить, дополнив составлением 
краткого сочинения или описания процесса – это даёт возможность студентам развивать мышление и 
речевую культуру, что особенно актуально для студентов технических специальностей. 

Ещё один приём педагогической техники – это использование графических органайзеров. 
Графические органайзеры – изобразительный способ структурирования большого объема информа-
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ции в логическом порядке. Они помогают студенту схематично представить сложную информацию 
простым для понимания образом. Графические органайзеры могут быть заданы преподавателем, а 
могут быть разработаны самими студентами. Самый простой пример – это составление таблиц. 
Также удобно составление органайзеров в виде схем. Например, тема урока «Виды гидроизоляции». 
Гидроизоляция бывает двух видов: окрасочной и оклеечной. Окрасочная гидроизоляция выполняется 
из материалов: синтетических смол, лакокрасочных материалов, мастик. Оклеечная гидроизоляция 
из пергамина, гидроизола, рубероида. Информацию в органайзер можно добавлять насколько это 
необходимо, такой способ обучения удобно применять при работе в виртуальной доске Miro. 

Анализируя результаты обучения студентов с применением инновационных педагогических 
приёмов и технологий, можно сделать вывод о том, что реализация практико-ориентированного под-
хода в процессе обучения в колледже способствует повышению качества образовательных компетен-
ций и приобретению профессиональных навыков, что является основной задачей каждого образова-
тельного учреждения. 
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ӘОЖ 37.01 

ТАБЫСҚА ЖЕТУДІҢ НЕГІЗІ – ҮЗДІКСІЗ БІЛІМДЕ 
 

Сураган О. – қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі, Мағжан Жұмабаев атындағы 39 гимназия, 
Қарағанды қаласы. 
 

Бұл мақаладаК.Д. Ушинскийден бастау алып, Ы.Алтынсарин жалғастырған педагогикалық 
идеялар жайлы сөз етпекпіз. Сонымен қатар егемен еліміздің білім беру ісін жаңашаландыру бағы-
тында жүргізіліп жатқан жұмыстар мен өз тәжірибелеріміз ұсынылып отыр. 

Түйінді сөздер: Ы.Алтынсарин, жаңашылдық, К.Д. Ушинский, білім, үздіксіз, танымдық бел-
сенділік, бәсекеге қабілетті, инновация, ізденіс. 
 

Жалпақ қазақ даласында білімді дамыту жолында белгілі педагог, ағартушы-ұстаз Ыбырай 
Алтынсариннің еңбегі ерекше. «...Ғылыммен қаруланған, әр нәрсеге дұрыс көзқарасы бар адамдар 
қазақ арасында көбейіп бүкіл қазаққа әсер ете алады» [1] деген пікірі бүгінгі таңда өз нәтижесін беріп 
жатқан сыңайлы. Елімізде білім беру саласының жаңашылдыққа бет бұруы соған сәйкес мамандар-
дың да болғанын талап ететіндігі сөзсіз. 

Негізгі міндет – педагог мамандардың дайындық сапасын көтеру, инновациялық білім беруді 
дамыту, оқушыларды ғылыми-зерттеу жұмыстарына тарту арқылы өмірге бейімдеу. Орыстың ұлы пе-
дагогі, жазушы, Ресейде ғылыми педагогиканың негізін қалаушы К.Д. Ушинскийдің «Мұғалім – өзінің 
білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, ал оқуды, ізденуді тоқтатқан кезде оның мұғалімдігі де 
жойылады» [2] деп айтқаны бүгінгі күнде де маңызды. Білім мазмұнының жаңаруы, оқытудың әдіс-
тәсілдері мен критериалды бағалауға енгізілген өзгерістер мұғалімнің оқушыға сапалы білім беру 
жолында әрдайым ізденіс үстінде болуын талап етеді. Бұл – дәл қазіргі уақытта педагогтің жан-жақты 
білімді болуымен қатар, бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеуде табысқа жетудің бірден-бір жолы. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «Мұғалімдер – қоғамның ең білімді, ең отаншыл, ең жасампаз бөлігі 
болып табылады» [3] деп, ұстаздың қоғамдағы орнын, оның әрдайым ізденісте болатын жасампазды-
ғын анықтап берді. Бүгінгідей техника қарыштап дамыған тұста көштен қалып қоймау – әр ұстаздың 
алдындағы үлкен міндет. Алдымызда «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасын дамытудың бес түрлі ба-
ғытын жүзеге асыру міндеті тұр. Соның бірі – «Адами капиталды дамыту» – жаңа жағдайға – білім 
экономикасына көшуді қамтамасыз ету үшін креативті қоғамды құруды қамтитын түрлендіру бағыты. 
Бұл үлкен істе де ұстаздар қауымы алдыңғы сапта болатыны белгілі, өйткені ұстаз – ұлы құрмет иесі, 
ұлық істің бастамашысы. Табыстылыққа ұмтылу – оқу мен оқытудың негізгі мақсаты десек, оның 
табыстылығы пәннің ерекшелігіне сәйкес тиімді әдістерді таңдай білетін мұғалімнің шеберлігіне 



391  

байланысты болатыны анық. 
Кәсіби тұрақтылық, тұлғаның әлеуметтік ұтқырлығы, біліктілігін өздігінен арттыру – бәсекеге 

қабілетті ұрпақ тәрбиелеудің негізгі тетігі. Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттыру үшін инно-
вациялық әдіс-тәсілдерді меңгеріп, оны зерттеп, күнделікті тәжірибеде қолдану менің дағдыма айнал-
ған. ХХІ ғасыр – ғылым мен білімнің бәсекеге түсер ғасыры десек, соған сәйкес бәсекеге қабілетті 
тұлға тәрбиелеудегі басты әдіс-тәсілдер оқушылардың таным белсенділігін арттыру, шығармашылық 
әлеуетін дамыту, заман сұранысына сай жеке тұлға қалыптастыруға бағытталуы керек. Осы орайда 
дәл қазіргі қашықтықтан оқыту жағдайында біз өз тәжірибемізде қандай ресурстарды қолданып жатыр-
мыз? MIRO онлайн тақтасы – дәл осы кезде оқушы мен мұғалім үшін ең тиімді құрал. Бұл тақтамен 
жұмыс жасау үшін алдымен оған тіркелу қажет. ZOOM платформасымен жұмыс жасау үшін ыңғайлы 
жазық тақтасында функциялары өте көп, және ыңғайлы. Мәселен, мен 6,7,8-сыныптардағы онлайн 
сабағымды жоспарлағанда бірден MIRO онлайн тақтасына орнатып қоям. Сол жерде оқулықпен жұ-
мыс жасаймыз, бейнероликтерді тамашалай аламыз, тақтада тікелей жұмыс жасай аламыз. Басқа 
пәндермен байланыс та нақты іске асады. Сабақты бұлай өткізу оқушылардың қызығушылығын 
арттырып, келесі сабаққа белсенді қатысуына ықпал етеді әрі сабаққа деген ынтасы артады.  

Жұмыста түрлі жетістіктерге жетуім де әрдайым осындай ізденісте жүргендігімнен болар деген 
ойдамын. Қалалық, облыстық шығармашылық топ мүшесі, «Ғұрып», «Ұлағат» «Ұлттық әліпби», «Тіл 
білімі», «Тіл білімінің негіздері», «Шешендік өнер» курсы бағдарламаларының, «Ұлттық әліпби» жоба-
сының авторы, «Дарын» Республикалық ғылыми-практикалық орталығының дәстүрлі «Инновациялық 
педагогикалық идеялар фестивалі» байқауының облыстық кезеңінде «Сабақ аяқталған соң...» бағыты 
бойынша ІІ дәрежелі диплом, «Әдістемелік вернисаж» облыстық авторлық бағдарламалар бай-
қауының ІІІ орын иегері болуым, «Рухани мұраны зерттеу мен оқытудың маңызды мәселелері» атты 
Республикалық ғылыми-практикалық конференцияда І орын иегері атануым, «Қазақстан халықаралық 
білім беру кеңістігінде: мәселелері, тенденциялары мен даму перспективалары» халықаралық ғылы-
ми-практикалық конференцияда І орын иеленуім, «Қарағанды облысының ұлағатты ұстаздары – 
2017» энциклопедиясына енуім, Облыстық кәсіподақ ұйымының қолдауымен Республикалық «100 
жаңа есім» жобасына атым ұсынылуы, мұның барлығы – ізденістің, жаңашылдыққа ұмтылыстың нәти-
жесі. Ал жаңашыл ұстаз әрдайым шәкірт жүрегіне жол табары – сөзсіз ақиқат. 
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ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ 
 

Толегенова А. Д. – экономика ғылымдарының магистрі, «Ілияс Жансүгіров атындағы Жеті-
су университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы «Zhansugurov College»-нің оқытушысы. 
 

Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде автор оқыту жүйесі мен стилін өзгерту қажеттілігі 
туралы дәлелді қорытынды жасайды, қазіргі жоғары білім беруде осы мәселелерді шешудің иннова-
циялық әдістерін қолдануды ұсынады. Мақалада инновациялық оқытудың бір түрі ретінде ин-
терактивті әдістердің түрлері мен артықшылықтары келтірілген. Сондай-ақ, интерактивті са-
бақты өткізу алгоритмі, сондай-ақ оның негізгі бөлігін өткізу ерекшеліктері ұсынылған. Интерак-
тивті білім беру формаларын жүргізу ерекшеліктері сипатталған. 

Түйінді сөздер: зерттеу; инновациялық білім беру; интерактивті әдістер; оқыту. 
 

Әлемдік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында Қазақстан Республикасы отандық білім берудің 
озық дәстүрлері мен стандарттарын сақтай отырып, әлемдік білім беру тәжірибесіне бағытталған 
стратегиялық курсын таңдады. Бүгінде Елбасымыз алға қойған, дамыған отыз елдің қатарына кіру 
жөніндегі «Ұлт жоспары – 100 нақты қадам» – баршамызға ортақ жауапкершілік жүктеп, Қазақстанның 
білім беру саласын жаңғыртуындағы негізгі бағыттарын айқындауды көздейді [1]. 

Білім мазмұнын жаңарту – білім беру бағдарламасының құрылымы мен мазмұнын, оқыту мен 
тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін қайта қарастыру болып табылады. Ұлттық және жалпы адамзат-
тық құндылықтарды бойына сіңірген, кез келген өмірлік жағдайда функционалдық сауаттылығы мен 
бәсекеге қабілеттілігін көрсете білетін тұлғаның үйлесімді қалыптасуына және зияткерлік дамуына 
қолайлы білім беру ортасын тудыру – жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керек 

Қазақстан Республикасының Білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға 
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арналған мемлекеттік бағдарламасы қабылданды.Жаңадан мақұлданған бағдарламаның басты мақсаты: 
Қазақстандық білім мен ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру; Тұлғаны оқыту мен 
тәрбиелеу барысында жалпы адамзаттық құндылықтарға мән беру; Ғылымның ел экономикасына қосатын 
үлесін ұлғайту.Осы межеге қол жеткізудың 5 басым бағыты мен 11 ауқымды жүктемесі нақтыланған [2]. 

Осы білімді беруді оқытуды дамытудың негізгі бағыттарының бірі ол инновациялық әдістер. 
Қазіргі ғылыми әдебиеттерде студенттерді оқытудың инновациялық тәсілдері жүйелі болуы және бо-
лашақ мамандарды даярлау кезінде оқу-тәрбие жұмысының барлық аспектілерін қамтуы керек екенді-
гіне ерекше назар аударылады. Сондай-ақ білім беру мазмұнына, оқытушыларды кәсіптік-педагогика-
лық даярлауға, оқытудың жаңа технологиялары мен әдістерін әзірлеуге теориялық және практикалық 
тәсілдерді қайта қарау қажет. Оқу процесінде қолданылатын инновациялық білім беру технологияла-
рының негізін әлеуметтік тапсырыс, болашақ мамандардың кәсіби мүдделері, студенттердің жеке, 
жеке ерекшеліктерін ескеру қажет[3].  

Сондықтан жоғары мектепте мамандар даярлау кезінде инновациялық формалар мен әдістер-
ді қолдануды оқыту мен кадрларды даярлаудың мақсаттары мен міндеттерін прагматикалық түсіну-
мен грамматикалық тұрғыдан үйлестіру қажет. Қазіргі психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде 
инновациялық әдістер оқу процесін дамытуға және жетілдіруге және қазіргі қоғам өмірінің әртүрлі са-
лаларында кәсіби қызметке мамандар даярлауға бағытталған көптеген оқыту технологияларында 
көрініс тапқаны атап өтілді. Олар студенттердің кәсіби білімін, дағдыларын қалыптастыру және бекіту 
үшін жағдай жасайды, болашақ маманның кәсіби қасиеттерін дамытуға ықпал етеді. Оқытушылардың 
оқыту процесінде инновациялық әдістерді қолдануы әр түрлі пәндерді оқытудағы стереотиптерді же-
ңуге, кәсіби жағдайларға жаңа тәсілдерді әзірлеуге, студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамы-
туға ықпал етеді. 

Қазіргі уақытта студенттерді оқытудың жаңа нысандары мен әдістерін қарқынды іздеу және 
енгізу жүргізілуде. Осыған байланысты қазіргі заманғы оқытушы алдына қоюы тиіс негізгі міндеттердің 
бірі мыналар болып табылады: интерактивтік түрде оқыту жүргізу; студенттердің оқытылатын пәнге 
қызығушылығын арттыру; оқу процесін күнделікті өмір практикасына жақындату, атап айтқанда: ком-
муникация дағдыларын қалыптастыру, тез өзгеретін өмір жағдайларына бейімделу, әлеуметтену, пси-
хологиялық күйзеліске төзімділікті арттыру, жанжалдарды реттеу дағдыларына оқыту және т.б. 
Осылайша, сапалы жаңа білім беру жүйесінің негізгі міндеті-студенттердің оқытылатын пәнге деген 
тұрақты қызығушылығына қол жеткізу, оқытудың алғашқы курстарынан бастап өзін-өзі тәрбиелеу, со-
нымен қатар ғылыми ізденістерге тарту. Ол үшін алдымен студенттердің психологиялық ойлау жүйе-
сін құру керек, білім алып, болашақ мамандықты игере білу керек. Студент болашақ маман ретінде 
әлеуметтік және кәсіби дағдыларды игеріп, оларды практикалық қызметте қалай қолдана алатынды-
ғын түсінуі керек. Оқытудағы инновациялық әдістер мен технологтар оқытушыға қойылған міндеттерді 
шешуге қол жеткізе алды. 

Бастапқыда оқыту екі негізгі компонентті қамтуы керек: ақпаратты жіберу және алу. Көптеген 
мұғалімдердің басты мәселесі-олар тек өз тәжірибелері мен сенімдеріне назар аудара отырып, тақы-
рыпты түсіну призмасы арқылы білімді таратуға тырысады. Білімді бағалау кезінде студент оқулықтар 
мен дәрістерден нақты сөз тіркестерімен емес, өз сөздерімен жауап бергенде, мұғалім жауапты тақы-
рыпты түсінуге сәйкес келмейді деп бағалай бастайды. Оқытудағы инновациялық әдістер пәнді түсіну-
дің шығармашылық тәсілдерін бағалауды, сондай-ақ стандартты проблемалардың стандартты емес 
шешімдерін таба білуді көздейді [4]. 

Білім беру сертификат алу үшін ресми рәсім емес, адамның жеке және кәсіби өсуіне ықпал 
ететін қызықты және қызықты процесс болуы керек.Дәстүрлі білім беру тәсілдері студенттерге ЖОО-
да оқытылатын және саланың қажеттілігі арасындағы сәйкессіздікке алып келді. Осылайша, көптеген 
институттар проблемаларды нақты проблемалар арқылы шешуге негізделген проблемалық-бағыттал-
ған оқытуға көшеді.Негізгі әдістемелік инновациялар оқытудың интерактивті формалары мен әдістерін 
қолданумен де байланысты. Оқытудың осындай түрлерін енгізу қазіргі заманғы ЖОО-да студенттерді 
даярлауды жетілдірудің маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Студенттер оқу процесіне бел-
сенді қатысу арқылы оқыған материалды оңай түсінеді және есте сақтайды. 

Білім беруде әртүрлі интерактивті формалар бар: «дөңгелек үстел» әдісі;пікірталастар; миға 
шабуыл; іскерлік және рөлдік ойындар; саѕе-study (нақты жағдайларды талдау, ситуациялық талдау); 
тренингтер, мастер-кластар. 

Нақты жағдайға байланысты мұғалімнің өзі оқытудың ең ыңғайлы түрлерін таңдайды. 
Интерактивті сабақта оқу материалын ұсына отырып, сіз белгілі бір жұмыс принциптерін ұстануыңыз 
керек. Бірінші қағида: сабақ монотонды дәріс емес, жалпы жұмыс және студенттердің бір-бірімен және 
оқытушымен өзара әрекеттесуі. Екінші қағида: барлық студенттер әлеуметтік мәртебесіне, жасына, 
тәжірибесіне, жұмыс орнына және т.б. қарамастан тең. Үшінші қағида: әр студент кез-келген мәселе 
бойынша өз пікіріне құқылы.Төртінші қағида: ешбір жағдайда жеке тұлғаны сынға алмайды, тек идея-
ның өзі сынға ұшырауы мүмкін.Бесінші қағида: сабақта айтылғандардың бәрі іс-әрекетке басшылық 
емес, тек ойлануға арналған ақпарат.Осы қағидаттарға сүйене отырып, мұғалім де, студенттер де 
интерактивті сабақтардан максималды нәтиже алады.Сонымен, интерактивті сабақта келесі алгоритм 
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бар.Сабақты дайындау: 
- мұғалім тақырыпты, сондай-ақ сабаққа арналған жағдайды таңдайды; 
- барлық студенттер бірдей түсінуі тиіс барлық терминдерді, ұғымдарды және т. б. анықтайды; 
- осы тақырыппен және осы топта жұмыс істеу үшін ең тиімді болатын интерактивті сабақтың 

нақты түрін таңдайды.Кіріспе: 
- студенттерге сабақ тақырыбын хабарлау; 
- сабақтың мақсатын қалыптастыру. 
Негізгі бөлім: интерактивті сабақтың формасына байланысты оны жүргізу ерекшеліктері қа-

лыптасады.Қорытынды: рефлексия студенттердің сабақ барысында сезінген эмоцияларына, сезімде-
ріне шоғырлануынан басталады. Сабақты рефлексивті талдаудың келесі кезеңі – бағалау. Рефлексия 
мұғалімнің жалпы тұжырымдарымен аяқталады. 

«Дөңгелек үстел» әдісіне негізделген сабақтың негізгі бөлігінің ерекшеліктері – бұл әдісті қол-
дану бұрын алған білімдерін бекітуге, жетіспейтін ақпаратты толтыруға, бар мәселелерді шеше білуге, 
пікірталас мәдениетін үйретуге мүмкіндік береді. «Дөңгелек үстелдің» ерекшелігі – тақырыптық пікір-
таластың топтық кеңес берумен үйлесуі. Пікірталасқа негізделген сабақтың ерекшеліктері белгілі бір 
мәселені, проблеманы ұжымдық талқылау немесе ақпаратты, идеяларды, пікірлерді, ұсыныстарды 
және т.б. салыстыру болып табылады, оның мақсаты оқыту, диагностика, оқыту, түрлендіру, көзқарас-
ты өзгерту, шығармашылықты ынталандыру және т.б. 

Миға шабуыл әдісі проблемаларды шешуге инновациялық көзқарасты қалыптастыруға, қысқа 
уақыт ішінде идеялардың максималды санын алуға мүмкіндік береді. Бұл әдіс шығармашылық дамуға, 
релаксацияға, шексіз қиялға, идеялар өндіруден өзін-өзі қанағаттандыруға ықпал етеді. Миға шабуыл 
жасаудағы маңызды мәселесынның болмауы, өйткені сын қатысушының шығармашылық әлеуетіне 
теріс әсер етуі мүмкін, ол ешқандай ақыл-ой шеңберімен шектелмеуі керек. Миға шабуылдың нәтижесі 
– бұл өз идеяларын дамыту, біріктіру және өзгерту арқылы берілген проблема бойынша сапалы 
шешім қабылдау. 

Интерактивті оқытудың тағы бір түрі – кәсіби қызметтің пәндік және әлеуметтік мазмұнын қай-
та құруға негізделген іскерлік ойын. Іскерлік ойынның маңызды құрамдас бөлігі – бұл қарым-қатынас 
жүйелерін, кәсіби қызметтің әртүрлі жағдайларын модельдеу, бұл студенттердің практикалық кәсіби 
қызметі басталғанға дейін іскерлік дағдылар мен құзыреттерді игеруде маңызды рөл атқарады. Ішінде 
іскерлік ойын, әр қатысушы өзінің рөлі мен функциясына сәйкес өзінің белгілі бір міндетін шешеді, ал 
қатысушылардың өзін-өзі оқытуы олардың бірлескен іс-әрекеті процесінде жүреді. 

Мастер-класстар педагогикалық жүйенің жаңа идеясын жеткізудің басты құралы. Бұл тәжірибе 
мен пікір алмасуға мүмкіндік беретін шағын топтарда өзіндік жұмыс әдісі. Мастер-класс өткізу кезінде 
барлық студенттерге белсенді қызметке қатысуға мүмкіндік беретін жағдайлар жасалады. Бұл әдістің 
идеясы проблемалық мәселені шешу және оны әртүрлі жағдайларды орындау арқылы шешу болып 
табылады, таным процесі білімнің өзінен гөрі әлдеқайда маңызды және құнды. Сонымен қатар, студент-
термен жұмыс жасаудың нысандары, әдістері мен технологиялары ұсынылмауы керек. Мастер-класстағы 
өзара іс-қимыл нысаны ынтымақтастық, бірлесіп құру, қажетті шешімдерді бірлесіп іздеу, бұл оқыту-
шының да, мастер-классқа қатысушы студенттердің де шығармашылық әлеуетін ашуға мүмкіндік береді. 

Интерактивті әдістер студенттер арасында эмоционалды байланыстар орнатуға, шығармашы-
лықты дамытуға, қораптан тыс ойлауға және өз мүдделерін қорғай білуге, өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі 
оқытуда жоғары мотивацияны, белсенді өмірлік ұстанымды, шығармашылық әлеуетті ашуды қамтама-
сыз ететін командада жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі. Тәжірибе көрсеткендей, 
оқытуда интерактивті әдістерді қолдану оқушылардың жүйке жүктемесінің деңгейін төмендетуге 
мүмкіндік береді, студенттердің назарын сабақтың негізгі сұрақтары мен тақырыптарына аударуға 
мүмкіндік береді. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінде осы өмірлік маңызы 
бар салада қосымша реформалар, жаңғырту және инновациялар енгізу қажет. Айта кету керек, қазіргі 
уақытта Қазақстанда жоғары білімі бар мамандардың мұндай үлкен санына қажеттілік жоқ, еңбек 
нарығында жеткілікті қатаң бәсекелестік бар. Жас маман сұранысқа ие болуы үшін оның сапалы білімі 
болуы керек. Жаһандық дағдарыс жағдайында білім беру сапасын арттыру күрделі жағдайларда 
шешілуде. Білім беру жүйесін реформалау, университеттерді оңтайландыру және оқытудың иннова-
циялық әдістерін қолдану [5]. 

Білім беру туралы әлеуметтік сұраныс пен дәстүрлі оқыту әдістерінің арасындағы қайшылықты 
сезіне отырып, ғалымдар мен практиктер мұғалімдер басқа принциптерге негізделген оқытудың инно-
вациялық әдістерін, ең алдымен жеке тұлғаға бағытталған немесе дамып келе жатқан оқыту тәсілде-
рін іздей бастады. 

Жаңа инновациялық технологияларды қолдану дәстүрлі әдістермен шешу қиын немесе мүмкін 
емес педагогикалық және әдіснамалық мәселелерді шешуге көмектеседі. Сонымен бірге, тарихи пән-
дерді оқыту әдістемесінде дәстүрлі білім беру жүйесінің оң нәтижелерін жоюға және жоғалтуға жол 
берілмейтінін ескеру қажет. Оқытудың инновациялық және дәстүрлі әдістері оқушының біртұтас білім 
беру ортасының бөлігі ретінде бір-бірін үйлесімді түрде толықтыруы керек. 
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Мақалада Ы.Алтынсарин шығармаларында көрініс тапқан педагогикалық идеялар мен 
ойлардың маңыздылығы қарастырылды. Ы.Алтынсариннің «Өнер-білім бар жұрттар» өлеңі арқылы 
педагогикалық оқытудың маңызды тұстары сипатталды. Өзге зерттеуші-ғалымдардың 
Ы.Алтынсариннің ағартушылық ой-пікірлері жайлы көзқарастары жинақталып, өзіндік қорытын-
дылар жасалынды. 

Түйінді сөздер: жаһандану, білім, өнер, педагогикалық мәселелер. 
 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты еңбегінде «...Біздің мақса-
тымыз айқын, бағытымыз белгілі, ол – әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу. Мақсатқа жету 
үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс», – деген болатын. 
Осы тұжырымды негізге ала отырып, біз санамыз бен ойымызды жаңғырта отырып, жаңаша дүние-
лерге барынша тезірек бейімделуіміз керек. Жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала 
алмаса, ол адасуға бастайды. Демек, тұтас қоғамның және әрбір қазақстандықтың санасын жаңғыр-
тудың қайнар көзі – ұлттық мұрамыз, соның ішінде қазақтың тұңғыш ұстазы, педагог Ы.Алтынсарин 
мұрасын талдау, шығармашылығы арқылы ұлттық ерекшелікті, ұлттық құндылықтарды насихаттау. 
Ы.Алтынсарин шығармашылығын талдай отырып, оның педагогикалық ғылымдағы идеялары мен 
пікірлерінің маңыздылығын сипаттау міндетін алдымызға қойдық. 

Кез-келген қоғам үшін педагогикалық ғылымның қалыптасуы мен дамуы маңызды. Дәл осы 
ғылым саласы – халықтың сауатын ашып, білімдендіру процесін іске асырады. Педагогикалық идея-
лар мен көзқарастардың дамуы әр қоғамда әртүрлі кезеңдерде жүргізілді. Қазақ қоғамында педаго-
гикалық көзқарастар мектебі де өзінше дамыды. Ұлттық мектептің іргесін салушылардың бірі – 
Ы.Алтынсарин. Бүгінгі күн тәртібіндегі басты мәселе – Ы.Алтынсарин шығармаларын қазіргі жаһан-
дану процесімен байланыста, бірлікте зерделеу. Себебі, қоғам даму үстінде, қоғам дамыған сайын 
білім беру жүйесіде өзгерістерге ұшырайды. Алайда, Ыбырай ұсынған педагогикалық көзқарастар 
әлемдік тәжірибедегі озық инновациялармен сабақтас. Шығармаларындағы оқу, білімді меңгерту ой-
лары жаһандану үрдісімен байланысты, сол үшін де білім беру саласында құнды. Себебі, жаңғырудың 
түпкі мақсаты мемлекетті өзін-өзі дамытуға және өз механизмдерін тұрақты жаңалап отыруға қабілетті 
жүйеге айналдыру, уақыт талабына сәйкес келтіру болып табылады [1, 12]. 

Әлемдік тәжірибеде білім беру – өмірде меңгерген білімдерін пайдалануға бағытталған. Жа-
һандану – бұл ұлттар мен халықтардың жақындасуының тарихи процесі, олардың арасында біртіндеп 
дәстүрлі шекаралар мен адамзат біртіндеп біртұтас саяси жүйеге айналады. ХХ ғасырдың ортасынан 
бастап, әсіресе соңғы онжылдықта жаһандану үрдісі қоғамға сапалы әсер етті. ХХІ-ғасырдың шынайы 
кілті жаһандану білім саласына келді. Соның арқасында әлемдік экономиканың интеграциялануы, 
жаңа ақпараттық технологиялардың пайда болуы оның пайдалану өрісінің кеңейгені белгілі. Негізгі 
мектептегі білім алу ғылымның іргетасы және мемлекет дамуының алтын қазығы. Тәуелсіз еліміздің 
кезең-кезеңмен атқарып жатқан білім саласындағы іс-шаралары мемлекеттің өре мен қуатының ізде-
нісін аңғартады. Жаhандану заманында интеллектуалды азамат қалыптастыру, қойылған міндеттер 
бойынша жастардың дүниетанымын өзгертіп, олардың жаңаша ойлау қабілетін арттыруға, білімге де-
ген құштарлығын оятуға, отансүйгіштік қасиетін одан әрі дамытуға бағытталып отыр, бәсекеге қабілет-
ті азаматтарды даярлауға ғана қатысты емес, оларды ел экономикасын, мәдениетін алға тартатын 
күш ретінде орнықтыруға да байланысты. Білім жүйесін әлемдік дамыған инновациялық технология-
лармен жабдықтау, білім мен ғылымның халықаралық стандартын меңгеру, сапалы білім беруге қол 
жеткізу, қоғам сұранысына жауап беретін білікті маман даярлау [2, 30]. 



395  

Жоғарыда берілген ақпараттар әлемдік білім беру жүйесінде кеңінен жүзеге асырылады. Атал-
ған мәселелер Ы.Алтынсариннің шығармаларында көрініс тапқан. Оның әрбір өлеңдері мен әңгіме-
лері қазіргі педагогикалық ғылымдағы маңызды мәселелерді сипаттайды. Оны төмендегідей шығар-
малар негізінде саралай отырып, талдасақ. Ы.Алтынсариннің «Өнер-білім бар жұрттар» өлеңі педаго-
гикалық идеяларды ұштастырған, мазмұны терең туынды болып табылады. Өлеңнің алғашқы тарма-
ғындағы жолдарға назар аударсақ. 

Өнер-білім бар жұрттар 
Тастан сарай салғызды; 
Айшылық алыс жерлерден, 
Көзіңді ашып - жұмғанша, 
Жылдам хабар алғызды [3,14]. 
Бұл өлең жолдарынан Ы.Алтынсариннің «өнер», «білім» түсініктеріне тереңірек көңіл бөлген-

дігін байқаймыз. Дәл осы «өнер», «білім» дағдыларын меңгерген азаматтардың мүмкіндіктерінің зор 
болатындығын дәлелдейді. Тастан сарай салғыза алу, айшылық алыс жерден жылдам хабар алғызу 
сынды іс-әрекеттерді орындай алатындығын мысалмен көрсетеді. Ыбырай бұл мысалдар арқылы қа-
зіргі замандағы жаһандану процесінен көрініс береді. Кез-келген жетістікке тек «білім», «ғылым» 
арқылы жетуге болады деген көзқарасты бекіте, дәлелдеген. Расыменде, әлемдік білім беру жүйесінің 
басты көздейтін мақсаты – тұлғаның өз білімдерін өмірде пайдалану білу. Ыбырай осы мақсатты өз 
өлең жолдарында мақсат тұтып, назар аударған. Ыбырайдың педагогикалық көзқарастары оның 
шығармаларында ерекше сипатталған. Қазіргі күні озық дамыған елдердің бағдарламаларын, білім 
беру стратегияларына сүйене отырып, барлық адамдар үшін тең мүмкіндіктер мен ашық қоғамды қа-
лыптастыруға назар қойылуда. Ыбырай білім алу процесі мен білім берудің маңызын жаңаша пайым-
даулар тұрғысынан саралаған. Келесі өлең жолдарымен танысу кезінде, бұған толықтай көзімізді жет-
кізе аламыз. Себебі, бүгінгі күні жаңа ғылыми-техникалық революция кезеңіне аяқ бастық. Ал оның 
барлығы білім мен өнердің нәтижесі. Ыбырай Алтынсарин тек білім мен өнердің маңыздылығын атап 
өтпейді, сол білім мен өнерді дағды мен қолданысқа енгізе алу мәселелері туралы сөз қозғайды. 
Практикалық қолданысқа енгізілген білім ғана өз нәтижесін толықтай көрсете алады. Төмендегі өлең 
жолдарына назар аударсақ, тұлғаның өз білімі мен дағдылары арқылы жүзеге асырған іс-әрекеттердің 
адам сенгісіз нәтижелерге жеткізетіндігі туралы жазады. Яғни, 

Аты жоқ құр арбаны 
Мың шақырым жерлерге, 
Күн жарымда барғызды. 
Адамды құстай ұшырды; 
Мал істейтін жұмысты 
От пен суға түсірді; 
Отынсыз тамақ пісірді, 
Сусыздан сусын ішірді... [3,14] 
Бұдан шығатын қорытынды, Ы.Алтынсариннің осы секілді шығармалары – білім беру үрдісінде 

аса маңызды. Себебі, шынайы өмірден алынған мысалдармен оқытуды жүргізу – тыңдаушылардың 
тақырыпты тереңірек меңгеруі мен талдау жасау дағдыларын жақсартады. Екіншіден, Ы.Алтынсарин-
нің шығармалары жаһандану процесімен тығыз байланысты. Ы.Алтынсарин мұрасында педагогика-
лық көзқарастар ерекше көрініс тапқан. Үшіншіден, өнер-біліммен қатар, тәрбиенің маңыздылығына 
назар аударған. «Ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай» деген жолдарының негізгі мазмұны осы 
тәрбиемен ұштасады. Тәрбиенің қайнар көзі – еңбек. Еңбектену, өз мүмкіндіктерінді толыққанды пай-
далану, еріншектікке салынбау қасиеттері жайлы сөз етеді. Жалпы алғанда, Ыбырай мұрасының 
құндылығы – оның білім, тәрбие және өмірмен байланыста қарастыру сынды көзқарастарының көптігі. 
Себебі, білім беру үрдісінде аталған үш компоненттің біртұтастықта, бірлікте болуына көңіл бөлінеді.  

Жоғарыда талдауға түскен «Өнер-білім бар жұрттар» өлеңі қазіргі замандағы білім беру мен 
Ыбырай заманындағы ағартушылық ісінің ұқсастығын байқатады. Оқу-тәрбие жұмыстарында 
Ы.Алтынсариннің мұрасын талдай отырып оқыту білім алушы жастардың білім беру үрдісіне жаңаша 
леп әкеліп, өзіндік ұстанымдары мен көзқарастарын қалыптастыруға септігін тигізеді. Осы жайында 
жазылған Ыбырай мұрасын зерттеушілердің ой-пікірлеріне назар аударсақ. Белгілі ғалым Ә.Сыдықов-
тың «Алтынсариннің педагогикалық көзқарастары» атты еңбегі – ұлттық педагогиканың дамуына өзін-
дік үлес қосқан қомақты зерттеу. Ол ағартушының «Қырғыз хрестоматиясын» бастауыш ғылыми білім 
берудің энциклопедиясы деп бағалайды. Ғалым Ә.Сыдықовтың аталмыш еңбегі Ы.Алтынсаринді әрі 
әдіскер, әрі мектептегі тәрбие ісі мен мектеп кітапханаларын ұйымдастырудың, оқулықтану мен мек-
тепалудың негізін қалаушы ретінде танытады. Еңбектегі: «Мектепте берілетін білім мен тәжірибені 
Ы.Алтынсарин формальдық білім беру жағынан емес, өмірге жанасымды, халыққа нақтылы пайда 
келтіру жағынан бағалайды» деген жолдар Ы.Алтынсариннің тәлім-тәрбиенің ХХI ғасырдағы өзекті 
тақырыптардың бірі – әлеуметтендіру мәселесін сол кезде-ақ көрегендікпен көтере біліп, өз заманына 
лайықты нақты шешу жолдарын да таба алғандығын көрсетеді [4,77]. 
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Ғалым Ә.Сыдықовтың пікіріне сүйене отырып, келесідей қорытындыға келеміз. Ыбырай мек-
тептегі тәрбие және білім беруде басты фактор ретінде – әлеуметтендіру, өмірге дайындау және ха-
лыққа пайда әкеле алатын білім беруге назар аударған. Расыменде, қазіргі дамыған елдердің озық 
тәжірибелерімен салыстыра қарастырсақ, Ыбырайдың ұсынған педагогикалық көзқарасы өзінің ма-
ңыздылығын жойған жоқ. Ыбырай атап өткен мәселелер – әлеуметтік таным тұрғысынан әлемдік тәжі-
рибеде көрініс тапты. Сонымен қатар, аталмыш шығармалар білімді меңгеруде ғибратты, мазмұнды 
және тұлға бойындағы практикалық дағдыларды қалыптастыруда маңызды. Практикалық дағдылар-
дың маңыздылығы туралы Ыбырай төмендегідей қорытындылар келтіреді. 

«Ы.Алтынсариннің пікірінше мектептердегі білім беру міндеттері қоғамның, адамның өмірлік 
қажеттіліктерінен туындайды. Демек, мектеп шынайы білімдер беруі қажет, баланың адамгершілік тұр-
ғысынан дамыта түсетін, ақыл-ой дамуының жетістіктерін қамтамасыз ететін мақсаттарды көздейді. 
Ы.Алтынсариннің мектептердің алдына қойған міндеттері туралы ойлары соншалықты көп, тіпті сы-
ныптан тыс жұмыстар мен оқу процессінің шекараларынан асып түседі. Оқушылармен әңгіме деп ата-
латын жұмыс формасына ерекше мән берген. Оқушыларға білім беру кезінде, жалпы халықтық бас-
тауыш білімдер шеңберінен тысқары шығып отырған. Мұғалімдердің оқу-әдістемелік әдебиеттер мен 
журналдардың қолданылуын міндетті шарт ретінде қарастырған. Ы.Алтынсарин мектепте берілетін 
білім, дағды сынды қасиеттерді формалдық білім беру тұрғысынан емес, шынайы пайдалылық тұрғы-
сынан, халық үшін пайдасы жағынан бағалады» [4, 65].  

Ыбырай білім беру жүйесінде «шынайы білім» және «оқушымен әңгіме» сынды жұмыс форма-
сына ерекше мән бергендігін байқаймыз. Дәл осы көзқарастар бүгінгі дамыған елдердің тәжірибесінде 
кеңінен қолданыс тапқан. Мысалы, Финляндияның білім беру жүйесінде тұлғаның білімді шынайы 
өмірде қолдана білу дағдылары бірініші кезектегі мәселе болып саналады. Осы тұста, Ыбырай ұсын-
ған ой-пікірлер мен қазіргі әлемдік білім беру үрдісіндегі ұқсастықтарды атап өте аламыз. Сонымен 
қатар, «оқушымен әңгіме» атты жұмыс формасы да бүгінгі оқытуда маңыздылығын жойған жоқ. Кері-
сінше, білім беру үрдісінде тек, ақпаратты ұсыну ғана жеткіліксіз, оқу мен тәрбиені егіз ұғымдай қатар 
қолданып, оқыту маңыздырақ.  

Ыбырай Алтынсариннің дәл осы тұжырымдары қазіргі күні өте маңызды болып табылады. 
Шынайы пайдалы болу критерийі – өзге білім салаларында да алдыңғы кезекте көзделіп, қамтылған. 
Мысал ретінде, қазіргі STEM бағдарламаларын атап өте аламыз, себебі бұл бағдарламаның артық-
шылықтарының бірі – нақты өмірдеғылыми-техникалық білімді қолдану, сыни ойлау дағдыларын 
дамыту және проблемаларды шешу дағдылары [5,9] болып табылады. Демек, білім беру бағдарлама-
ларында Ыбырай Алтынсариннің «шынайы пайдалы болу критерийі» толыққанды іске асырылып жатыр. 

Қорыта келе, білім беру тарихи үдеріс, ол әрдайым дамып отырады. Қоғамның қалыптасуы 
тікелей білім ордасынан бастау алады. Үкімет білімнің жоғары стандарттарына қол жеткізуді мақсат 
етеді. Қазіргі күні озық дамыған елдердің бағдарламаларын, білім беру стратегияларына сүйене оты-
рып, барлық адамдар үшін тең мүмкіндіктер қалыптастыруға назар қойылуда. Қазақ халқының ұлттық 
мектебінің негізін салушы – Ыбырай Алтынсариннің білім беру үрдісіндегі маңызды ой-пікірлерін 
талдауға түсірдік. Ағартушылық іспен айналысқан кез-келген тұлғаның педагогикалық көзқарастары 
мен өзіндік тұжырымдары болады және олардың барлығы біз үшін құнды. Ы.Алтынсариннің қалдыр-
ған мұрасы қазақ ұлтының білім алу үрдісінің фундаменті іспеттес. Бүгінгі таңда педагогикалық ғылым-
ның фундаменті дұрыс қолданылған кезінде білім беру жүйесі жақсырақ жүзеге асады. Сондықтан да, 
Ыбырай қалдырған мұраларды зерделеу маңызды. 

Ы.Алтынсарин мұрасын зерделей отырып, оқыту процесіндегі ақпарат алмасу, сапалы білім 
алу қажеттіліктері бірінші орында. Осы жайында Ыбырай: «Қазақ мектептері – қазақтарға білім берудің 
басты құралы... біздің барлық үмітіміз, қазақ халқының келешегі осы мектептерде. Сондықтан мектеп-
терде жақсы білім берілетін болсын... Ғылыммен қаруланған, әр нәрсеге дұрыс көзқарасы бар адам-
дар қазақ арасында көбейіп, бүкіл халыққа әсер ете алады», – дейді. 

Ыбырайтанушылар Ыбырай мұрасын зерттелуінің жай-күйі жайында мынадай пікірлер білді-
реді. Мысалы, Қожахмет Балахметов: «Ұстаздың бір ерекшелігі – соңында мәңгілік із қалдыратынында 
болса керек. «Адамдық диқаншысы» адамгершілік дәнін егіп, шәкіртін баптайды. Нағыз ұстаз адами 
асыл қасиеттердің алауын жағып, шәкіртінің білімге деген талап, ынта, құштарлық отын сөндіріп 
алмауға ұмтылады...» [6, 4], – деп Ыбырайдың ұстаздық тұлғасы жағынан бағалайды. 

Ғалым Т.Ә. Қоңыратбай: «Ыбырай Алтынсарин тұлғасы мен қазақ тарихы – егіздің сыңарын-
дай тұтас ұғым. Халық рухы мен атамекен үшін қан майданда батырлар қалай шайқасса, Ыбырай да 
идеологиялық майданда солай шайқасты. Ағартушының танымында дін мен білім, мектеп пен орта 
рухани мәдениеттің, бейбіт тіршіліктің көзі. Алтынсариннің жаңашылдығы – мұғалімді мәдениеттің 
жаршысы, сақтаушысы және жалғастырушы мұрагері санауында» [6, 5], – деп қазақ қоғамы мен Ыбы-
рай арасындағы үлкен байланыс тұрғысынан бағалайды. Сонымен қатар, Ыбырай енгізген жаңашыл-
дық жайлы тоқталады. 

Ғалым Б.Аяған қазақтың ұлы ұстазы, ойшыл-ақынның шығармаларын талдау жай-күйі жайлы 
пікірлерін былайша білдіреді. «...Ыбырайдың барлық мұралары әлі жиналып біткен жоқ және өкінішке 
орай, бұл саладағы жұмыс белгілі бір жоспар бойынша жүргізілмей отыр. Ыбырай мұрасын жинап, 
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зерттеумен айналысып жүрген жекелеген ғалымдар бола тұрса да, олардың басын қосып бір бағытқа 
нұсқаушы ғылыми орталық жоқ деуге болады» дей келе, музей ашу қажет деп түйіндейді. Сондай-ақ 
Ы.Алтынсариннің ашпақ болған газетінің тіліне талдау жасап, оны қазақ баспасөзі тарихынан белгілі 
орын алатын, ұлттық жазба әдеби тіліміздің ХIХ ғасырдың екінші жартысындағы жай-күйін танытатын 
бағалы құжат деп санауымен бағалы деп білеміз» [7, 82]. 

Қорыта келе, мақалада Ыбырай қалдырған ағартушылық ойлардың бүгінгі замандағы білім бе-
ру жүйесінде орны мен әлемдік білім беру жүйесіндегі ұқсастықтары тұрғысынан талданды. Ыбырай 
Алтынсариннің шығармаларын тереңірек зерделеу арқылы оның білім беру саласына зор үлес қосқан-
дығын түсінеміз. Ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсариннің ой-пікірлері, өмірлік тәжірибесі, өнегелі тағылым-
дары оқытушылар мен шәкірттерге өмірлік азық. Әлемдік білім беру жүйесі мен заман талабына сай 
құнды еңбектері тереңірек зерттеліп, жаңаша көзқарастар тұрғысынан көрініс табуы қажет. 
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Повседневные проблемы, жизненные потребности, быстрый обмен социальными измене-
ниями требуют от нас высокую активность, быструю и большую ответственность. Значение психоло-
го-педагогического сопровождения детей в современном социальном развитии, в период изменения 
ценностей и социальных норм, снижение влияния воспитания в семье родителей, бабушек и дедушек 
со временем становится востребованным. Меняются и позиции и парадигмы в отношениях между 
учителем и ребенком: вместо «ученик и учитель» начинает формироваться парадигма «человек и 
человек». Психолого-педагогическая поддержка детей заключается в том, что они помогают ребенку 
в достижении определенных целей, сохраняют его человеческие качества и ценности, помогают ему 
самостоятельно достичь себя в обучении, воспитывают себя и заводят близких друзей. 

Психическое насилие со стороны родителей по отношению к особым детям также оказывает 
большое влияние на здоровье ребенка. Психологическое консультирование родителей о недопусти-
мости психического насилия, их вовлечение в повседневную жизнь учителей-специалистов, как 
объясняют родители, и осуществление общих отношений организации и семьи, то есть нас с ними.  

Ребенок – это постоянно растущий и развивающийся организм, обладающий своими морфо-
логическими, физиологическими и психологическими свойствами, характерными для каждого возраст-
ного периода. Каждый ребенок может находиться в разные периоды своей жизни, независимо от со-
циальной ситуации, без своего желания в разных сложных ситуациях и нуждаться в помощи, под-
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держке и защите на разных уровнях. Семья для ребенка-это среда, создающая комфортные условия 
для лучшего формирования и развития его физической формы, психики, поведения и интеллекта. Как 
социальный институт, неспособность семьи создать необходимые условия для жизни и воспитания 
ребенка считается одним из основных факторов, приводящих к возникновению детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Интегративное обучение в мировой практике основано на реализации 
принципа индивидуального обучения в обучении и воспитании детей с особыми потребностями. К 
числу детей с особыми педагогическими потребностями относятся: дети с ограниченными возмож-
ностями; дети из семей мигрантов, оралманов, беженцев, меньшинств; дети с трудностями социаль-
ной адаптации в обществе (сироты, дети с девиантным поведением, дети из семей с низким социаль-
но-экономическим и социально-психологическим статусом). В современной казахстанской системе 
образования разрабатываются различные модели поддержки, формируется ее инфраструктура [1]. 

Интегративное образование – это многослойный процесс, требующий включения всех компо-
нентов системы образования. По результатам проведенного мониторингового исследования можно 
сделать вывод, что в регионах республики наблюдается положительная динамика по включению 
детей с особыми педагогическими потребностями в целом в общий образовательный процесс. Пово-
ротные моменты в развитии инклюзивного образования показали необходимость синхронной работы 
участников процесса, как образовательных организаций, осуществляющих интегративное образова-
ние, и координации их деятельности на уровне района, города, области. В целом анализ сущест-
вующих моделей инклюзивного образования в Казахстане, а также деятельности ресурсных центров 
инклюзивного образования и экспериментальных платформ показывает согласованность и целесооб-
разность в деятельности министерств образования для дальнейшего развития инклюзивного образо-
вания в республике, создания образовательных центров, содействия местной реализации и дальней-
шего развития инклюзивного образования в стране, координацию и интеграцию (интеграцию) инфор-
мационных, научных, материально-технических и других ресурсов); Совершенствование механизмов 
интенсивного включения детей со специальной педагогической потребностью в общем процессе 
гимназической зрелости, развитие и поддержка отделений инклюзивного образования в общеобразо-
вательных организациях, изучение опыта вовлечения детей со специальной педагогической потреб-
ностью в общем процессе гимназической зрелости как одной из моделей инклюзивного образования, 
совершенствование терминологии в инклюзивном образовании. Для развития инклюзивного образо-
вания возникает необходимость в системной и взаимосвязанной работе общеобразовательных и 
специальных образовательных организаций, органов государственного управления и других социаль-
ных институтов общества. Кроме того, важным шагом в развитии инклюзивного образования станет 
поддержка процесса инклюзивного образования и расширение деятельности ресурсных центров по 
распространению эффективных моделей инклюзивного образования в образовательных организа-
циях страны [2]. 

Каждый человек считается уникальной личностью, поэтому человек, занимая моральную 
позицию, имеет право общаться. Включение ребенка, нуждающегося в специальном образовании, в 
социальную среду-это формирование общей системы социальных отношений и адаптация ребенка к 
условиям и условиям обучения. Адаптация – это проникновение индивида в социальные структуры. 
Если учитель не только осваивает образовательные, развивающие, воспитательные цели любой 
организованной деятельности, деятельности, получаемого материала, но и помогает детям (отчиты-
вается за ход экскурсии, пишет рассказ или описывает действия ученика) и т.д. Разрабатывает систе-
му заданий, занимается формированием навыков выполнения поставленных задач, это научит осо-
бых детей чувствовать себя ответственными за дело, за работу [3]. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка-профессионально активная система в 
системе инклюзивного образования, направленная на формирование условий воспитания, образо-
вательного процесса, всестороннего развития, социализации, адаптации ребенка [3]. 

Жусупбек Аймаутов сказал: «Если учитель желает, чтобы то, что он делает, было продуктив-
ным и милосердным, пусть он сначала искренне любит свою деятельность», если так, то только спе-
циалист, бесконечно любящий свою профессию, путем непрерывных поисков и упорства, кропотли-
вой работы внесет большой вклад в образование ребенка, в его будущее и направит жизнь ребенка в 
нужное русло. 
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Одним из важнейших направлений, влияющих на изменения в социуме, фунционирование 
общества в рамках развития систем в педагогике, является образование. Соответственно, постоянно 
меняющиеся установки в обществе требуют также изменений в аспекте учебно-воспитательного про-
цесса. В данном случае считаем необходимым проанализировать процесс становления образования 
в Казахстане, вызванного развитием различных инноваций в данной области. 

В целях достижения цели исследовательской работы обратимся к историографии проблемы. 
В начале XX века большая часть детей обучались в медресе, лишь в 1916 года на территории Ка-
захстана были открыты несколько русских и русско-казахских школ. Данный аспект не внес изменений 
в систему образования, поэтому определенный нами этап будем считать пропедевтическим. 
Обратимся к понятию историография. 

Е.А. Гнатышина отметила, что результат решения проблемы базируется на исторических 
предпосылках развития, которые, в данном случае, являются причинами становления проблемы [1], 
которая рассматривается в формате историографии. Проработав психолого-педагогическую лите-
ратуру, мы определили временные рамки возникновения и развития искомой единицы, которые 
разделили на 4 этапа: 

1. 1991-1992 – становления законодательной базы (2), на данном этапе решались задачи 
преобразования образовательного процесса, определение гарантированного получения образования, 
разработка правовых оснований для внедрения различных подходов в рамках экономического 
обеспечения, что нашло отражении в Законе «Об образовании» (1992). 

2. 1993-1996 – период программных изменений в образовательной сфере. На данном этапе 
были определены направления изменений на основе принятой законодательной базы, разработка 
концепций, в числе которых концепция государственной политики в области образования. 

3. 1996-1997 – этап децентрализации управления и финансирования образования, в процессе 
которого корректировалось содержание, произошли изменения в системе управления и финанси-
рования.  

4. 1998-2000 – период внедрения важных направлений в системе среднего образования. 
Установлены определенные основы развития указанной нами системы, разработаны принципы в 
области законодательной базы, учебники нового поколения, рассмотрены условия для интеграции 
системы образования в мировое образовательное пространство, внедряются информационные 
системы [3,с.28-29]. 

Таким образом, за годы независимости и суверенитета Республика Казахстан достигла 
определенных успехов в области образования, подготовивших базу для современных инновационных 
процессов. Создана начальная модель системы образования, разработана законодательная и норма-
тивная база функционирования системы образования, определена основа национальной политики в 
области образования, начинает действовать многоканальная система финансирования образования, 
развиваются частные учебные заведения. 

Значительные изменения произошли в содержании образования: принят национальный 
стандарт образования, в основе которого лежит базисный учебный план с указанием инвариативной 
и вариативной частей. Принятая Президентская программа информатизации системы среднего 
образования позволила провести в достаточно короткие сроки компьютеризацию школ Республики, 
что, в конечном счете, расширило возможности использования учащимися достижений мировых тех-
нологий информатизации и телекоммуникации в учебном процессе. Рассматривая данные аспекты, 
определим, что ведущим принципом такого разделения является учет социально-экономических 
условий и организационно-педагогических предпосылок развития системы образования. В ГОСО РК 
одна из целей образования определена как предоставление учащимся условий для формирования 
самостоятельности, навыка созидательной деятельности [4,с.122]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Способствует достижению данной цели внедрение инноваций в образовательный процесс. В 
рамках решения задач нашего исследования рассмотрим понятийный аппарат. Проанализировав 
различные классификации, считаем необходимым рассмотреть составляющие конгломерата иссле-
дования, основополагающим элементом анализа предлагаем использовать тезаурусный подход, 
задачей которого является рассмотрение понятийного содержания дефиниций изучаемого концепта. 

Тезаурус – это идеологический словарь, в котором показываются семантические отношения 
между лексическими единицами, входящими в сложные составные понятия [5], в свою очередь 
семантика – смысловая сторона лексических единиц языка [10]. Структура анализа представлена на 
рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Составляющие понятия «инновации» 
 

Проработав психолого-педагогическую литературу, мы пришли к мнению, что на сегодняшний 
день понятие инновации в образовании рассматривается как обновление и нововведение. Э.В. 
Комолова данную дефиницию трактует как процесс совершенствования педагогических технологий, 
совокупности методов, приемов и средств обучения. Цель: формирование личности, ориентирован-
ной на реализацию своих возможностей. Задачи: нацеливание на поиск и анализ информации; 
применений знаний, полученных в результате творческой деятельности на практике; мотивация на 
важность и необходимость получения новых знаний. 

Отметим, что инновации прослеживаются во всех структурных элементах образовательного 
процесса: содержание образования; методы преподавания; формы контроля качества обучения. 

Гребенюк И.И. определила педагогическую инновацию как нововведение в педагогическую 
деятельность, предполагающие изменения в содержании и технологии обучения и воспитания с 
целью повышения их эффективности, «процесс совершенствования педагогических технологий, 
совокупности методов, приемов и средств обучения». Основополагающим аспектом в данном случае 
является личностно-ориентированное взаимодействие учителя и ученика. В связи со сказанным, 
определим, что возникает необходимость в самостоятельном пополнении багажа знаний, развивают-
ся познавательные и творческие интересы в выражении своих мыслей, личностная избирательность 
и направленность интересов связана с жизненными планами.  

Инновации являются одним из эффективных условий повышения эффективности образова-
ния: содержание определяется в поиске и удачном применении новых подходов к обучению под-
растающего поколения. Соответственно, приходим к выводу, что в данном случае результативным 
будет применение деятельностного и личностно-ориентированного подходов. Рассмотрим понятие 
«подход». Исследователи рассматривают методологический подход как позицию, позволяющую про-
анализировать результативность внедряемых элементов в рамках исследовательской деятельности.  

Охарактеризуем деятельностный подход как основание учебной работы, который позволяет 
верифицировать обучение с точки зрения деятельности через отношение учащегося к знаниям в це-
лях совершенствования условий осуществления образовательного процесса. Охарактеризуем лич-
ностно-ориентированный подход. Личностно-ориентированное обучение направлено на процесс, 
ценностью и объектом которого является обучающийся, его интересы, самоценность. Рассмотрев 
данные аспекты, отметим, что основным требованием внедрения любого нововведения является 
реализация задач, определенных определенной школой. 

Одним из требований является использование инновационных технологий: информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ);личностно-ориентированного обучения; проектной и исследова-
тельской деятельности;игровых технологий. 

Цель использования данных технологий:организация работы с детьми; проведение олим-
пиад;индивидуальная работа;формирование личности;развитие нравственных качеств;развитие 
способности использовать усвоенные ранее знания. 

В данном случае меняются и функциональные обязанности участников образовательного 
процесса. Традиционный педагог (монополист в передаче необходимых знаний) уходит со сцены. На 
смену ему приходит педагог-исследователь, воспитатель, консультант, руководитель проектов, педа-
гог с инновационным стилем мышления, способный к творческой и профессиональной деятельности, 

Инновации 

Задачи Цель 

Инновационные 

процессы 
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к самоопределению и саморазвитию. Рассмотрим детально. 
Функциональные обязанности учителя: 
- формирование компетенций в процессе систематического выполнения определенных 

заданий; 
- способствование расширению кругозора и умений анализировать; 
- анализ уровня освоения знаний в процессе проведения занятий посредством применения 

различных методов; 
- соотношение между компетенциями, установленными на диагностическом этапе, и уровнем 

освоения знаний; 
- анализ вариативности различных технологий, применяемых в образовательном процессе. 
Функциональные обязанности ученика: 
- применений знаний, полученных в результате деятельности на практике; 
- распределять обязанности в совместной деятельности; 
- адекватно оценивать свои возможности при выполнении различных обязанностей; 
- уметь принять точку зрения собеседника, обосновывая собственное решение; 
- определять причины событий в процессе анализа своих действий; 
- устанавливать причинно-следственные связи. 
Данные аспекты доказывают, что на образовательные учреждения возложена большая ответ-

ственность, определенная содержанием законодательных актов в аспекте формирования личности. 
Для этого необходимо, чтобы образовательный процесс был содержателен, имел реально достижи-
мые цели, результат которых возможно учащимся применить в будущем, в процессе овладения дан-
ными компетенциями деятельность становится субъективной, закрепляется навык анализа собствен-
ных действий, поступков, оценивание опыта реализации целей в рамках планирования и проекти-
рования. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод, что школа на совре-
менном этапе находится в активном поиске инновационных технологий и путей развития, потому как 
она одна из первых должна реагировать на изменения, происходящие в мире. Основополагающим в 
этом вопросе является соответствие материальной базы образовательных учреждений требованиям 
общества: невозможно учить считать на деревянных счетах, когда ребенок в повседневной жизни на 
каждом шагу сталкивается с электроникой, компьютерами и т.д. Поэтому основная тенденция разви-
тия инновационного образования – это оснащение школ современным компьютерным и мультиме-
дийным оборудованием, повышение квалификации учителей на протяжении всего учебного года, 
обобщение и распространения опыта педагогов, которые активно внедряют в практику инновации, 
повышение их заинтересованности в освоении компьютерных программ, создание методической, 
информационной базы, доступность и возможность выхода в информационную сеть каждому 
педагогу учебного учреждения.  

Таким образом, опыт современной школы располагает широчайшим арсеналом применения 
педагогических инноваций в процессе обучения, что способствует повышению эффективности обра-
зовательно-воспитательной работы. 
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Ы.АЛТЫНСАРИН ШЫҒАРМАЛАРЫН МЕКТЕПТЕРДЕ ОҚЫТУ 
 

Ахат Қ. З. – Оқу ісі жөнінің меңгерушісі, оқытушы, Қостанай педагогикалық колледжі. 
Ерманова А. Б. – гуманитарлық ғылымдардың магистрі, оқытушы. 

 
Мақалада Ы.Алтынсариннің педагогикалық жүйесін, еңбектерін, дүниетанымын, көзқарас-

тарын, оның құныдылықтарын болашақ ұрпақ игілігіне пайдаланып мектептерде оқыту. 
Түйінді сөздер: Оқу, тәрбие, ұрпақ, мекеп, педагог,шәкірт. 

 
«Қырғыз хрестоматиясына» енген шығармаларында шəкірттерге ой салатындай, еңбекке, 

əдептілікке, мейірімділікке, ата-ананы қадірлеуге, əдет-ғұрып, салт-сананы сіңіре білуге тəрбиелетіндей 
ауыз əдебиеті үлгілерін кіргізе отырып, оның тəрбиелік, білімдік-танымдық қасиеттеріне ерекше назар 
аударған. Халықтың Жиренше, Лұқпан хакім, Қара батыр сияқты қалаулы ұлдары жайындағы 
əңгімелерін қосып, олардың елдің келешегін ойлаған тапқырлық, əділдік т.б. ізгі істерін үлгі етіп ұсынған. 

Оқу-тəрбие жұмысында, оқу процесін ұйымдастыруды Ы.Алтынсариннің ерекше назарда 
ұстанғаны-балаларға кəсіптік мамандық беру мəселесі. «Қазақ халқының экономикалық жағынан өсуі 
үшін, мектептерді орнықтыру ретінде əлі де көп тиянақтылық керек» деген оймен экономикалық да-
муына қажетті мамандар əзірлеу ісінде тұңғыш бастама жасаған. Мұны: қолөнер, ауыл шаруашылығы 
мектебін ашуынан, жалпы білім беретін мектептерде ұл балаларға қосымша ағаш шебері, ұсталық, 
қыз балаларға өрмек тоқу, киім тігу, киіз басу т.б. кəсіптерге үйретуінен көреміз. Қазақ қыздарына 
арнап арнайы мектеп ашуының өзі қазақ халқы өмірінде аса маңызды тарихи оқиға болды [1,168б.]. 

Ыбырай Алтынсарин мектептегі оқытуды, негізінен, ана тілінде жүргізді. Сол кездегі белең 
алған жаттамалы оқуға қарсы шығып, олардың оқыту əдіс-тəсілдерін сынға алады. Зерттеу еңбекте-
рінде, бірінші сатыда – тіл дамыту, екінші сатыда – əліппе бойынша оқыту, жазу, үшінші сатыда-оқу кі-
табы бойынша оқу, жазу, салыстыра оқыту, сыныптан тыс оқыту сияқты жүйе бойынша оқыған шəкірт-
тері қысқа мерзімде сауаттанып, тез меңгергендігі айтылады. Орыс тілін меңгертуде аударма əдісін 
пайдаланып, екі тілде де еркін сөйлеу, ойлау, жазуын қалыптастырған. Оның негізгі себебі – тілді 
үйренуді ережеден емес, сөзді үйретуден бастауында екен. Қазіргі жаңа буын оқулығын өмірге енгізу-
де «Қазақстан Республикасы Білім (2007) мазмұны тұжырымдамасы бойынша базалық оқу жоспарын-
дағы пəндердің рөлі қандай болмақ дегенде, «Қазақ тілі бүкіл пəндерді игерудің негізгі болуы керек, 
қазақ тілін оқытуда, ең алдымен, тілді өзінің табиғатына қарай, қарым-қатынас құралы ретінде таныту 
керек» деген тұжырымдар жоғарыдағы ой-пікірлермен үндеседі. Білім беру жүйесіндегі бүгінгі жаңаша 
бетбұрыс кезеңінде Ы.Алтынсариннің педагогикалық идеялары, əдістемесіндегі көтерілген мəселелер 
өзінің өміршеңдігін танытып отыр. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың, білім беруді демо-
кратияландыру мен ізгілендіру, оқу мен тəрбиенің бірлігі, білімнің дамытушылық сипаты, білімнің, ғы-
лымның, өндірістің интеграциялануы, оқушыларды кəсіптік бағдарлау т.б. ұстанымдар осыдан бір жа-
рым ғасыр бұрын халыққа қызмет еткен Ыбырай шығармашылығында көрініс тапқан, педагогикалық 
көзқарасындағы ұсынған балаға еркіндік беру, жүрек жылуын беру, мұғалім мен оқушы арасындағы 
ынтымақтастық, оқушы бойынан жақсы қасиеттерді табу тəрізді ұстанымдар, білім беруді дамытудың 
өзекті мəселесіне айналуда. «Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінə-
лауға тиісті емес, оларға түсіндіре алмай отырған өзін кінəлəуға тиіс. Ол балалармен сөйлескенде, 
ашуланбай, жұмсақ сөйлесуі, шыдамдылық көрсетуі керек» деген ой-пікір бүгінде ұстаздардың ең 
басты мəселесі[2, 230б.]. Ыбырай дəстүрі осылайша білім мазмұнын, оқыту əдістерін жетілдіруде кең 
қанат жайып, молыға түсуде. Асыл қазынаға айналған мұралары бүгінгі таңда оқу бағдарламалары 
мен оқулықтарға еніп, ана тілі, тарих, т.б. пəндер I сыныптан X сыныпқа дейінгі əдебиет сабақтарын-
да, сыныптан тыс жұмыстарда таныстырылып келеді. Бүгінгі күні маңызды мəселеге айналып отырған 
отансүйгіштікке, халық дəстүрін қастерлеуге, еңбекке, адамгершілік пен салауатты өмір сүруге тəрбие-
леуге қызмет етіп келеді. Халық педагогикасы саласындағы оның тəлімгерлік ой- маржандарын, оқу іс-
əрекетін ұйымдастыруда, үлгі-өнеге ретінде пайдалануда берері көп. 

V сыныпта ағартушы ұстаздың алғашқы оқулық құрастырудағы еңбегіне баса көңіл бөлініп, 
«Мейірімді бала» əңгімесі талданады, новелла туралы ұғым беріледі. Адамгершілік қасиеттің ішіндегі 
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ең ғажабы мейірімділік екендігін, қазіргі кездегі мейірім тапшылығын түйсініп, саралай білуге үйренеді.  
VI-VIII сыныптарда педагог-жазушы екендігі, қазақ балалар əдебиетінің негізін қалаудағы 

сіңірген еңбегі, қазақ көркем прозасында шағын əңгіме жанрының шебері екендігі, «Өнер – білім бар 
жұрттар» өлеңіндегі өнер-білімге үгіттеу идеясы, «Залым төреге» өлеңіндегі ел билеушілерін сынға 
алуы, аударма сипатындағы «Мұңсыз адам» əңгімесінің пəлсапалық мəні (қанағат), этнографиялық 
очеркі туралы, қазақтың салт-дəстүрі, əдет-ғұрпына деген көзқарасын, оны ерекше қастерлегенін та-
нуына мүмкіндік берілген. Бұл шығармалардың мəнін, жанрлық ерекшеліктерін, автордың көзқарасын 
бағалауы үшін, оқушылардың іс-əрекетін ұйымдастыруда ұжымдық оқыту əдісі арқылы өз бетінше, бір-
лесе бір-біріне көмектесе отырып, мəтінді өз бетімен меңгерулері, негізгі ойды ажырата білу, жоспар 
құру білу, ойын жан-жақты жеткізе білу, өзіндік ой қорыту, қосымша материалдармен жұмыс істей білу 
сиқты белсенді ізденіске жетелеуге болады. Нəтижесінде оқушылар, өзіндік ой айтып, өзінше тал-
дауға, өз көзқарасын қорғауға үйренеді, қосымша деректер, сыныптан тыс оқитын əңгімелер бойынша 
танымдық ойын, инсценировка жасап, рөлде ойнауға қалыптасқанын, шығармашылық тапсырмалар 
орындауға бейімделгенін байқаймыз (шағын əңгімелер, шығармашылық көзқарас). Осындай жүргізіл-
ген жұмыс нəтижесінен үзінді келтірсек, «Егер мен мұғалім болсам» шығармасында оқушы былай 
дейді: «Менің еңбегімнің еш кетпесі үшін, менің емес-ау, менің ұстазымның еңбегімнің еш кетпесі үшін, 
өз шəкірттеріме, ең алдымен: «Өмірді сүй» дер едім. Өйткені ұстазым, ұстаздардың ұстазы Ыбырай 
ата да солай үйреткен [3,170 б.]. Өмірдің мəнісі де сонда. Шəкірттің көкірек көзін ашу – ең ұлы іс... Бұл 
− менің мақсатым да, міндетім де, арманым да болар. Әлбетте, менің ұстазымның да, барлық 
ұстаздардың да арманы солай...» 

IX сыныпта оқушылардың ұлттық рухани санасын, тарихи танымын, адамгершілік-эстетикалық 
көңіл-күйін қалыптастыруға ықпал ететін шығармалары («Азған елдің хандары», «Азған елдің билері», 
«Балғожа бидің баласына жазған хаты») оқытылып, Ыбырайдың ағартушылық қызметі, оның жазушы-
лық қызметінің ағартушылық идеясына сабақтастығы, əңгімелері, өлеңдеріндегі мазмұн, түр, деңгейі, 
идеялық, стильдік бірлігі туралы мəліметтер алады.Ыбырай неге əкімшілік қызметті таңдамай, оқыту-
шылықты таңдады? – деген сұраққа жауап іздеуге, осы жолда атқарған істерін таңдауға бағыт беріле-
ді. Іздену жұмыстарының барысында «Дала қоңырауы» аталған тəлімгер ұстаздың «Туған елге пайда-
лы іске қолдан келгенше үлес қосу – əрқайсымыздың міндетіміз» деуі өмірлік мақсатынан туындаға-
нын, еңбегі туралы айтылған ой-пікірлердің оның тарихтағы орнын бағалауға негіз болатынына көз 
жеткізеді. Өткен сыныптарда оқылған əңгіме, өлең, хаттар бойынша алған білім, біліктігін жинақтай 
отырып, ірі блокты сабақ ретінде өткізуге болады.Ондағы мақсат: Ыбырайдың қазақ қоғамын дамы-
туда педагогтік-ағартушылық, жазушылық өмірінің маңызын ашу, шығармаларының идеялық мəнін 
талдау арқылы оқушылардың өзіндік көзқарасын, ойлау қызметін, іскерлік дағдысын, шығармашылық 
ізденісін дамыту. Ыбырай мұраларын жүйелеу арқылы адамгершілік асыл мұраттарды дарыту, өзін-
өзі тəрбиелеуге, тануына ықпал ету. 

Сабақтарды мүмкіндігінше төмендегіше жүйелеуге болады: 
1. Ы.Алтынсариннің педагогикалық мұрасы (семинар сабақ); 
2. Ы.Алтынсариннің қазақ əдебиеті мен мəдениетіндегі орны (көзқарас сабағы) 
3. Егер мұғалім болсаң... (іскерлік ойын сабағы). 
Алғашқы сабақта «Ыбырай – ағартушы-педагог, Ы.Алтынсариннің педагогикалық көзқарасы-

ның өзіндік ерекшелігі, оған орыс педагогтерінің əсері, Ыбырай əңгімелеріндегі тəрбие мəселесі, Ыбы-
райдың мектеп, оқулық, мұғалім туралы пікірлері, оның маңызы» деген тақырыптарда баяндамалар 
тыңдалды. Бір-біріне сұрақтар қойып, пікірлермен толықтырылады. Сабаққа дайындық барысында га-
зет-журнал материалдарды, зерттеу еңбектері, Ы.Алтынсарин шығармалары кеңінен пайдаланылады. 

Келесі көзқарас (пікір алмасу) сабағында оқушыларға: «Кім? Қашан? Қалай өмір сүрді? Кім (не) 
үшін қызмет етті? Қалай? Құралы қандай? 

Арманына жетті ме? Болашағы бар ма?» деген сұрақтар жүйесі, «Тұлғаны қоғам қалыптас-
тырды» деген ойтүрткі сөз ұсынылады. Осы жүйе бойынша, оқушылар топ болып пікір таластырады, өз 
көзқарасын (қалауы, өз таңдауы бойынша) шығармалары, деректер т.б. пайдалана отырып қорғайды. 
Яғни, ХIX ғасырдың жартысындағы тарихи-əлеуметтік жағдай, рухани, саяси санадағы өзгеріс, əдебиет-
тегі өрлеу, Шоқан, Ыбырай, Абай, олардың қоғамдағы орны (салыстыру арқылы) жайлы ой қозғайды. 
Ыбырай мұраларының өміршеңдігі, оның мұраларының бүгінгі күнмен өзектестігінде екенін, адам бар 
жерде оның тəрбиелік қызметінің болашақта да жалғасын табатынын өздерінше дəлелдейді [4,140 б.]. 

Іскерлік ойын сабағында сыныпты екі топқа бөлуге, əр топқа болашақта мұғалім болғысы 
келетін оқушыларды таңдап қоюға болады. Олар шартты түрде «Бүлдіршіндер» тобына жəне сыныпта 
сабақ өткізу мүмкіндігіне ие болды. Олар алдындағы балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, 
бірін ойын түрінде, екіншісін жинақтау-жарыс сабағы түрінде өткізіп, оларға сабақ соңынан сыныптас-
тар тарапынан пікір айтылып, талдау жасалады. Бұл сабақ арқылы оқушыларды мамандыққа бейім-
деу, шешендік өнерге баулу мақсаты да іске асады. Мұндай сабақтардың тиімділігі, нəтижесі – 
қорытынды сынақ сабақтары мен жазба жұмыстарында байқалады. Тақырыптық шығармамен қатар, 
«Мен сізге бас иемін», «Болашаққа хат» атты хат немесе ой толғау түрінде шығармашылық жұмыстар 
да беруге болады. Мысалы осындай өткізілген жұмыстың біріндегі ой толғанысынан үзінді келтірсек, 
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оқушы былайша толғанады: «Ыбырай ата! 
Сіз артыңызда өшпес із, алдыңызға мəңгілік жол қалдырдыңыз ...... Мен сізді көз алдыма өзен 

арнасы деп, ал шəкірттеріңізді, яғни, бізді сол арнамен аққан суға балаймын. Сіз – ел үшін бəйтерексіз, 
біз – сол бəйтеректің жапырағымыз. Талай бүлдіршіннің білімге деген қиялды арманын шындыққа 
шығардыңыз, оларға жаңа өмір есігін аштыңыз..... ХХI ғасырдың табалдырығын аттаған болашақ 
шəкірттеріңіз де сізге бас иеді, сіздің еңбектеріңізді жалғастырады. Сіздің асқақтаған арманыңыз – қазақ 
даласында ұран боп, қазақ халқының ұмытылмас асыл мұрасы боп сақталып қала бермек. Ыбырай ата! 
Біз сіздің болашақтан күткен үмітіңізді ақтаудамыз. Күзгі салқынмен келетін алғашқы қоңырау үнін асыға 
күтеміз, онда Ыбырай Алтынсарин деген есім міндетті түрде салтанатпен аталады. Ата, мен сіздің асыл 
бейнеңіз алдында ұмытылмас еңбегіңізге бас иемін!». Осылайша Ыбырай мұрасын ұрпақтан-ұрпаққа 
жеткізу, өнегесін үлгі етіп, үйрете беру ұстаздар еңбегінің бір қыры болуға тиіс. Ал педагогикалық 
идеяларын ұстаздар арасында насихаттау, бүгінгі күн талабына сай оқу мен тəрбиенің бірлігін сақтай 
отырып, саралай білу, ілгері дамыту − бəріміздің де ортақ іс, қасиетті борышымыз. 

«Кел, балалар, оқылық, 
Оқығанды көңілге 
Ықыласпен тоқылық!» 

Алтынсарин творчествосының өзегі болып отырған осынау жыр жолдарын оқушы «Әліппеден» 
оқиды. Оқушы санасында алғаш рет білімнің, өнердің түсінігі осы өлеңмен беріледі. Қазақ даласында 
тұңғыш рет білім соқпағын салушы, демократ-ағартушы Ыбырай Алтынсарин творчоствосының негізгі 
арқауы халқын өнер-білімге үндеу болды. Өткен ғасырдың алпысыншы жылдары тұңғыш рет мектеп 
ашып, сол заманның тыныс-тіршілігін өзінің ағартушылық, қоғамдық қызметіне арқау етеді [5,60б.]. 

Қорытындылай келе: Еліміздің ғалымдары мен педагогтарының алдында əлеуметтік жəне 
қоғамдық-саяси маңызы зор үлкен міндет тұр. 

Ол – Қазақстан Республикасы білім беру ісінің жаңа парадигмасын жасау. Бұл міндет ғылыми 
жəне педагогикалық қауымдастықтардан өткенді бағалап, болашақ даму жолдарын анықтап, оқу-
тəрбие үрдісінің барлық құрылымдық принциптерін, əдістері мен тəсілдерін қолдана алу үшін, жан-
жақты талдау мен бай педагогикалық мұраны шығармашылықпен пайдалануды талап етеді. 

Осы орайда қазақ даласының бір туар азаматы, ұлы ағартушы-педагог Ы.Алтынсариннің 
педагогикалық жүйесінің берері мол. Себебі, осыдан ғасырдан астам уақыт бұрын Ы.Алтынсариннің 
көксеген арманы жалғасын тауып, ұлт тағдырының, ұрпақ тағдырының болашағын меңзейтін мəсе-
лелердің бірі – білім жүйесінің ұлттық негізде болып, ал қазақ халқының дамыған елу ел қатарына 
қосылуы. 

Педагогтар қауымдастығының алдында тұрған мəселенің шешімін табудың бір жолы Ы.Алтын-
сариннің педагогикалық жүйесін, еңбектерін, дүниетанымын, көзқарастарын зерттеп, оның құныды-
лықтарын болашақ ұрпақ игілігіне пайдалану болып табылады. 
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Автор мұғалім қызметінде Ы.Алтынсариннің педагогикалық мұрасын халықаралық PIRLS зерт-
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теуіне білім алушыларды дайындау үшін қалай қолдануға болатынына мысал келтірілген. 
Түйінді сөздер: Ы.Алтынсариннің өмірі, педагогикалық жолы, оқу сауаттылығы, PIRLS 

зерттеуі, тапсырмалар. 
 

Қазіргі уақытта қазақстандық мектептерде білім беру мазмұнын жаңарту жүріп жатыр, 
сондықтан мектептерге жаңа формация мұғалімдері қажет. Біздің жерлесіміз, ағартушы, жаңашыл 
педагог Ы.Алтынсариннің бойында новаторлық идеялары бойында тұнып тұрғаны анық. Осы 
идеялардың заманауи мұғалімнің бойында болуына қажеттілік туындап отыр. Ең бастысы, атақты 
жерлесіміздің ойы – мұғалімге бағытталған, ол білім алушылардың тұлға ретінде қалыптасуына, 
дамуына, оның білімді, тəрбиелі, мəдениетті болып қалыптасуына жол көрсетеді. Керемет бағдарла-
ма, оқулықтар, оқу құралдары ұстазсыз еш қажеті жоқ қағаз болып қала береді.  

Барлығы ұстазға байланысты. «Педагог мəртебісі» Заңы ұстаздарға қажетті жағдай жасап 
отыр. Енді ұстаздар тек өздерінің жан-жақты дамуы, өзінің шығармашылық деңгейлерін арттыру, 
кəсіби шыңға шығу мүмкіндігі болып отыр. Жыл сайын өздерінің құзыреттіліктерін дамыту, кəсібилік 
деңгейлерін Ы.Алтынсариннің өмірі негізінде жетілдіру мақсатын қоюы керек. 

ХХ ғасырда ескі білімнен жаңа өмір, жаңалықтарға жету үшін Ы.Алтынсаринге қиындықтарды 
жеңу, өз жолын, өзін табу, өзін жан-жағына таныту, өзі ашқан жаңалықтарын халыққа жеткізуі арқылы 
халықаралық деңгейде халық ағартушысы ретінде танылуына мүмкіндік берді. Жеңіл жолмен 
жетістікке жету мүмкін емес. Барлығына тек қана күнделікті, қажырлы еңбек арқылы ғана жетуге 
болатынын Ыбырай Алтынсариннің тəжірибесі арқылы көруге болады.  

Ыбырай Алтынсарин – бірегей тұлға. Ол жай ғана ұстаз емес, ол жан-жақты қызығушылық-
тары мен танымдары бар, ол өз халқының салт-дəстүрін, халық ауыз əдебиетін, өз елінің тарихын 
жетік білген адам. Ол төрт тілді жетік меңгерген [1, с.199-200]. Бұл жағдайлар оны қоршаған заман-
дастарының арасынан ерекшеледі, оны педагог ретінде байытты. Ол өзінің педагогикалық жұмысын 
əр түрлі лауазымдармен бірге қатар алып жүргені де кездейсоқ емес. Мектептерде жаңару жұмыста-
ры жүріп жатқан кезде мектептерге жаңа формациядағы ұстаздар қажет. Сондықтан да Ы.Алтын-
сариннің өмірі мен қызметі, оның іскерлік құзыреттіліктері біздің ұстаздарға үлгі болу қажет деген ой 
туындайды. Жылдар өтіп жатыр, бірақ бір уақытқа да біз Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық 
тəжірибесі тыс қалдырмаймыз, өзімізге қажет жерлерін алып, пайдаланып келеміз. Оның өмірі мен 
қызметі ұсаздар үшін педагогикалық шеберлігін жəне өз еңбегіне деген шығармашылық қатынас сабақ 
болып қала береді деген ойдамын. 

«Ыбырай Алтынсариннің тəжірибесі бізге не береді, бізді не нəрсеге үйретеді?» – деген ой 
туындайды. Ұлы ұстаз, ағартушы білімге рухани құндылық ретінде қарастырады, білімнің адам өмір 
мен қоғам өміріндегі маңызды рөлін мəдениеті, ғылым, зерттеуді дамыту қажеттілігімен нақтылайды 
[1, с.200], бұның барлығы қазіргі мектептің бүгінгі тірлігімен пара пар келіп отыр. Ы.Алтынсариннің 
«Кел, балалар, оқылық!» деп оқуға шақырған өлең жолдары жастарды білім алуға келіп, білім алу 
қажеттігін нақтылайды [2, с.44]. Білімнің адам өміріндегі орнын, өмірлік жолын анықтауға мүмкіндік 
береді. Ы. Алтынсарин əр мектепте кітапханаларды ашты, осы мəселеге көп көңіл бөлді [2, с.18]. Білім 
алушылардың оқу сауаттылығының маңыздылығы қазіргі уақытта да өз өзектілігін жоғалтқан жоқ. 
Бүгінгі таңда білім алушылар арасында компьютердің орны ерекше болып тұр, ақпараттық сауатты-
лық та қажет, бірақ бұл білім алушылардың логикалық ойы мен тілін дамытпайтынын есте сақтау 
қажет. Оқу сауаттылығын дамыту бұл отбасы мен мектептің басты міндеті. 

Ата-аналармен жұмыс барысында балаларды ерте жастан кітап оқуға үйретуге кеңес береміз, 
бұл үшін қызықты жəне нұсқаулық бағыттағы əдебиеттерді таңдау арқылы қызығушылықтарын дамыту 
қажет. Осы таңдап алынған əдебиеттер арқылы бірге оқу, дауыстап оқу, кітапта берілген суреттер 
арқылы əңгіме құрастыру, суреттер салуға, балаларға арналған газет, журналдарға жазылуға болады. 
Оқу сауаттылықтарын арттыруға арналған уақытты пайдалы деп қарастыру керек. Қазіргі уақытта 
көптеген отбасылар əдебие кітаптар сатып алмайды, көптеген үйлерде кітап сөрелері жоқ, осы 
сөрелерді интернет оқулықтар басып алған, немесе мүлде кітап оқылмайды. Білім алушыларда тек 
қана өздерінің сыныптарына ғана қажетті оқулықтар ғана бар. Ерте заманнан «Кітапсыз үй – өмірі жоқ 
үй» деген сөз қалған. Қазіргі уақытта мына шығыс мақалын естен шығармау керек деп ойлаймын: үш 
күн кітап оқымасаң – сенің тілің өзінің тартымдылығын жоғалтады [3, с.250]. 

Тілдің басты құралы қарым-қатаныс. Оқу сауаттылығын дамыту барысында ақпараттық жағы-
на емес ой толғауға, жеке қабылдауға, дереккөз мазмұнына оқушының өз ойын білдіре беруіне 
ерекше назар аудару керек. Алтынсарин балаларға деген əкелік қамқорлығын білдіре білді: құрмет, 
олардың қажеттілігіне көңіл бөлу, дер кезінде көмек көрсету. Педагог Ы.Алтынсариннің осындай қаты-
нас мəнері оның адамгершілігі мол екендігін көрсетеді, соның негізінде – адамгершілік, баланың ең 
құнды екендігін тану жатыр. Мектеп табалдырығын аттаған оқушы өзін көңілсіз сезіндеуі керек, қорқы-
ныш сезімдерінің орнына жаңаны тану арқылы қанағаттану, ұстазының жүзінен жылылықты сезінуі, 
мейірімділікті көруі қажет, өйткені осының барлығы Алтынсариннің бойынан көрінді. Егер жаңа ғана 
оқушы атанған бала өзінің ұстазының тарапынан алтынсариндік қатынасты көрсе, онда ол баланың 
көңілі де, сабақтарға деген қанағаттану сезімі де жоғары деңгейде болатынын естен шығармау керек. 
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Осындай сабақтар – бұл сабақтар құрмет пен мұғалімге деген сенімділікті қалыптастырады.  
Халық даналығы: «Тəрбие алтыннан да қымбат», – дейді. Алтынсариннің өзі тектілікке, 

жауаптылыққа, жауапкершілікке, адалдыққа, үлкендерді терең құрметтеуге үлгі болды – осының бəрі 
оның бойынан көрініс тапқан.  

Ы.Алтынсарин адамгершілік тəрбие беру жағына көп көңіл бөлді. Адамгершілік оның тұлға 
ретіндегі негізгі қағидаты болып табылды. Ыбырайдың адамгершілік қағидатына мына адами 
қасиеттер енді: еңбексүйгіштік, адалдық, мейірімділік, тектілік. Бұл білім алушылардың бойында да 
қалыптасуы қажет. Оның əр шығармасында еңбек өндіріс пен өмірдің негізі ретінде қарастырылды. 
Еңбекті оқыту мен тəрбиелеуге маңызды орын беріп, өзінің еңбегі барысында жүзеге асырып отырды. 
Сондықтан да ол ер балалар үшін де, қыз балаларға мамандандырылған мектептер ашуға тырысты, 
осы арқылы олар өздеріне қажетті мамандық алып шығу мүмкіндіктері болды [4, с. 511]. Еңбек ету бұл 
табиғи қажеттілік, ол əр адамның тəжірибесі арқылы жүзеге асады.  

Ы. Алтынсарин халықпен бірге өмір сүрді, ол қазақ халқының салт-дəстүрлерін білді жəне 
өзінің шығармашылығында оларды дəріптеді. Ол халықтар арасындағы достық қарым-қатынастарға 
жəне мəдени байланыстарға да ерекше мəн берді [5,с.511].  

Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында бастауыш сынып мұғалімдері білім алушылардың 
қажетті қасиеттерін дамытуға бағытталған заманауи технологияларды пайдаланып жатыр, солар 
арқылы олардың жеке қабілеттері мен мүмкіндіктерін анықтайды. 

Жаһандық əлем ең жоғары қарқынмен алға қарай жылжып бара жатыр. Әр күн сайын адам 
толып жатқан ақпаратпен ұшырасады. Бұл біздің білім алушылардан оқу құзыреттіліктерінің 
дағдылары жоғары болуын талап етеді. Уақыт өте оқу дағдылары мен əдеттерін өзгертіп отыр. Ең 
оңайы қысқа ғана ақпаратпен жұмыс жасау болып кетті. Ал бала өскен сайын ақпарат та өсіп 
отырады. Осы ақпараттарды дұрыс өңдеп, қажетін алып, қажет емесін алып тастауға үйрету қажет. 
Кітап құндылығын түсінуді қалай сақтап қалу қажет? Әр ел осы бағытта өздерінің жолдарын таңдап 
алып отыр. Оқу сауаттылығы əрқашан бастауыш сыныпта қалыптасатынын естен шығармау керек. 
Осы оқу сауаттылығы математикалық жəне ғылыми-жаратылыстану деңгейлерінің де деңгейін 
анықтайтынына ешкімнің таласы жоқ.  

Қазіргі уақытта 4 сынып оқушыларының оқу сауаттылығының деңгейін анықтау үшін 
халықаралық PIRLS зерттеуіне қатысу қарсаңында бастауыш сынып мұғалімдеріне Ы.Алтынсариннің 
бір ғана мəтінін алып, білім алушылардың деңгейін бақылап көруіне мүмкіндік беруге болады.  

Ы.Алтынсариннің «Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш» əңгімесі бойынша бірнеше тапсырма 
құрастырып көрейік. Бұл көркем əдебиет шығармасына жатады.  

 Ақпаратты іздеуге арналған сұрақ. 
1-тапсырма. Екі сөйлемді аяқтаңыз. 

- Жоғарыда қарлығаш немесе қарлығаштар ұшып жүр. 
- Аузында кесе тістеген шөбі немесе шөптері бар.  
Жауабы: 
- Жоғарыда қарлығыш ұшып жүр. 
- Аузында кесе тістеген шөбі бар. 

2-тапсырма. Осы әңгіменің негізгі ойы қандай? 
Жауабы: 
- Жұмыс істеуге əдеттену керек. 
- Жұмыс істемеуге болады. сыз жүрген бір жан жоқ. 

 Қорытынды жасау дағдыларын қалыптастыруға арналған сұрақ  
3-тапсырма. Жұмыссыз жүрген бір жан жоқ. Сені де құдай тағала босқа жүруге жаратпаған, 
жұмыс істеуге әдеттену керек. Неліктен? 

Жауабы: 
- Жұмыс жасасаң не қажет болса, соны сатып ала аласың. 
- Жұмыс жасасаң тұрмысың жақсы болады. 
- Жұмыс жасасаң ештеңең болмайды. 
- Жұмыс жасамасаң, жалқау болсаң, сен ақылды боласың. 

 Ақпаратты түсіндіру жəне жалпылауға арналған сұрақ 
- Анау құмырсқаны көремісің? 
- Көремін, аузында бір нанның талшығы бар, жүгіріп кетіп барады. Екі себебін жазыңыз. 
Жауабы: 
- Бала-шағасына тамақ тапты 
- Тамақ тапқанына қуанып барады. 

 Мəтіннің мазмұнын, тілін жəне элементтерін талдау жəне бағалауға арналған сұрақ 
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4-тапсырма. Мәтінде берілген суреттер әр жәндіктің әіс-әрекеттерін бейнелеген. Суреттер 
мәтіндегі ақпаратты қалайша толықтырады? 

Жауабы: 
- Суреттер арқылы əр жəндіктің іс-əрекетін түсінуге болады. 
- Әр жəндіктің суретіне қарап, толық түсінуге болады. 
- Суреттерге қарап, мəтіннің мазмұнын айтып беруге болады. 
Ы.Алтынсариннің «Таза бұлақ» əңгімесін осы жоғарыда келтірілген үлгі бойынша тапсырмалар 

құрастырып көруге болады.  

 Ақпаратты іздеуге арналған сұрақ. 
1-тапсырма. Екі сөйлемді аяқтаңыз. 

- Үш жолаушы бір немесе бірнеше бұлақтың басында бір-біріне кез болыпты. 
- Бұлақ бір немесе бірнеше тастақ жерден шыққан.  
Жауабы: 
- Үш жолаушы бір бұлақтың басында бір-біріне кез болыпты. 
- Бұлақ бір тастақ жерден шыққан. 

2-тапсырма. Осы әңгіме неліктен «Таза бұлақ» деп аталған? 
Жауабы: 
- Суы таза, мөлдір болған соң. 
- Суы мұздай, салқын, шыныдай жылтылдап тұрған соң. 

 Қорытынды жасау дағдыларын қалыптастыруға арналған сұрақ  
3-тапсырма. «Әй, жолаушы, болсаң осы бұлақтай бол», – жазылған. Неліктен? 

Жауабы: 

- Сен де, адам, тынбай қызмет қыл, ешуақытта жалқауланып тоқтап қалма. 

- Біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе. 
- Көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта. 

 Ақпаратты түсіндіру жəне жалпылауға арналған сұрақ 
- Сен де, адам, тынбай қызмет қыл, ешуақытта жалқауланып тоқтап қалма. Екі себебін 

жазыңыз. 
Жауабы: 
- Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. 
- Еңбектің наты тəтті. 

 Мəтіннің мазмұнын, тілін жəне элементтерін талдау жəне бағалауға арналған сұрақ 
4-тапсырма. Мәтінде берілген сөздердің мағынасын түсінесің бе? Түсінуге қиын сөздер бар 
ма? 

Жауабы: Оқушылар өздеріне қиын, түсініксіз болған сөздерін жазып, неге түсініксіз екенін 
ашық жауаппен жазу мүмкіндігі бар.  

Дəл осы берілген үлгі бойынша Ы.Алтынсариннің барлық əңгімелерін халықаралық PIRLS 
зерттеуінің талаптарына сай, білім алушылардың оқу сауаттылықтарын дамытуға болады.  

Ы.Алтынсарин өзінің мұрасы арқылы бізді білімді жəне тəрбиелі болуға үйретеді, білім беру 
процесіне білім мен еңбектің маңыздылығын, өз мектебі мен өз елінің патриоты болуға үйретеді.  

Педагогтың шығармашылық бағыты – үздіксіз педагогикалық ізденіске, тиімді əдістемелік 
технологияларды оқу-тəрбие үдерісіне енгізіп отыруға шақырады.  

Ы.Алтынсариннің тəжірибесі оқу пəндеріндегі берілген тəрбиелік мүмкіндіктерді кеңінен 
қолдану қажеттігін алдыға тартады. Әр пəн өзінің мазмұны арқылы тəрбие береді, білім алушылардың 
құзыреттіліктерін арттырады.  

Ұлы ағартушы ұлттық дəстүрлерді құрметтуге шақырады. Білім алушыларға адамгершілік, 
рухани жəне еңбек тəрбиесі барысында ұлттық құндылықтарға оралып отыру керек.  

Біздің жерлесіміз, ұлы педагог өз елінің табиғаты сақтау жəне қорғау қажеттілігін өзінің өлең 
шумақтары арқылы берген. Әр білім алушы өзінің кіші отаны арқылы өз жерін, елін, табиғатын сүюге 
тəрбиелеу маңызды.  

Ы.Алтынсариннің табысты педагогикалық қызметінің тəжірибесі қазіргі мұғалімді өзінің жеке 
даралығын жəне заманауи мектепте сұранысқа ие болу қабілетін көрсете отырып, шабыттанған, 
шығармашылық ойлауға қабілетті жəне мобильді ретінде көруге мүмкіндік береді. 

Қазақстандағы мектептік білім берудің даму шежіресіне енген Ыбырай Алтынсариннің тұлғасы 
біз үшін, жаңа уақыт мұғалімдері үшін, оның прогрессивті гуманистік мұраттарына еліктеу мен 
ұстанудың шабыт беретін үлгісі болып табылады. 
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Ы.АЛТЫНСАРИННІҢ ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ  
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАРЫНЫҢ САБАҚТАСТЫҒЫ 

 
Бердигалиева А. А. – бастауыш сынып мұғалімі, Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы, 

Бумакөл мектеп-бөбекжай-балабақша кешені. 
 

Мақалада Ы.Алтынсариннің педагогикалық ой-пкірлеріне теориялық және тәжірибелік 
талдау жасалынған. Автор Ы.Алтынсарин еңбектеріндегі оқыту мен тәрбие мәселесі бүгінгі 
заманауи педагогика идеясымен сабақтастықта қарастырған. Сонымен қатар мақала мазмұнын-
да бүгінгі білім саласында болып жатқан реформалық өзгерістер айқындалады. 

Кілт сөздер: білім беру үрдісі, педагогикалық сабақтастық, идеялардың жаңашылдығы, 
қазіргі білім беру парадигмасы, заманауи реформалар, педагогикалық идеялар, педагогикалық 
процесс, интеграциялық байланыс, білім беруді модернизациялау. 
 

Тəуелсіз Қазақстан қазіргі кезде əлем қауымдастығынан өзінің дамуы мен қалыптасу 
тенденциясына сəйкес орын алуға ұмтылуда. Осындай күрделі де сындарлы жолда ұлттық мəдениет 
пен тарих ұстанымдарына, ұлттық құндылықтар мен мəдени мұраларға соқпай өту мүмкін емес. 
Сондықтан да өткенді зерделеу, ұлы тұлғалардың мұраларын саралау, дүниетанымын зерттеу, 
көзқарастарына баға беру бүгінгі білім мен ғылым алдындағы жауапты міндеттердің бірі болып 
табылады. Дала өркениетіне рухани мұра қалдырған қазақ ағартушыларының бірі – Ы.Алтынсарин.  

Әр заман, тарихи əр кезең, əлеуметтік құбылыстар өзінің дарынды өкілдерін дүниеге əкеледі. 
Олар елдің жағдайын көре біліп, халқының болашағы үшін қызмет етеді. Олардың мұралары ғасыр 
бойы жалғасып, жастарды оқыту мен тəрбиелеуде қолданылып келеді. Бұл дəстүр ұрпақ 
сабақтастығы мен интеграциялық байланысты айқындайды. 

Тарих беттеріне үңілетін болсақ, Ы.Алтынсарин өмір сүрген кезең білім индустриясының жаңа 
бағытымен сипатталады. Ыбырай Алтынсарин өзінің бар ғұмыры мен күш-қуатын қазақ халқын рухани 
ағартуға арнады. Әсіресе, жастарға заманауи білім беріп, мəдениет пен өркениет көшіне ілесуге 
шақырды жəне сол жолда аянбай жұмыс атқарды. Ыбырайдың жазушылық қызметінің оқу жəне өнер-
білім саласымен тікелей сабақтасуы да осында болса керек. Оның ақындық шабытына дем беріп, 
жазушылық қиялына қанат бітірген басты нысана – қараңғы қазақ халқының көзін ашу, көңілін ояту, 
ұлтымызды озық мəдениетті елдердің қатарына қосу болды. Ыбырай Алтынсарин халық ағарту 
саласында қандай елеулі орын алса, əдебиет пен мəдениетіміздің тарихында да сондай биік 
дəрежеде тұр. 

Ақынды қазақтың жазба əдебиеті мен тілінің негізін қалаушылардың бірі ретінде де танимыз. 
Ол қазақ əдебиетіне тың серпіліс əкеліп, жаңа жанрлар енгізді. Оның терең ойлы шығармалары, 
мағыналы да тағылымды өлеңдері, қысқа да нұсқа əсерлі əңгімелері қай дəуірдің жастарына да нəр 
беріп, сусын болары анық. Мысалы, «Әке мен бала» əңгімесін талдайтын болсақ, əке мен бала 
арасындағы қарым-қатынасын, ұрпақ сабақтастығы мен дəстүр жалғастығын көреміз. Еңбек тəрбиесі 
əңгіменің негізгі идеясы болып табылады. Еңбекке үйрету арқылы болашақ ұрпақты гуманизм 
концепциясы негізінде тəрбиелейді. Бүгінгі педагогикалық идеялармен сабақтастығын байқаймыз.  

Оқысаңдар, балалар,  
Шамнан шырақ жағылар,  
Тілегенің алдыңнан,  
Іздемей-ақ, табылар [2] – деген өлең жолдары арқылы ақын, жастарды білім алуға, əлем 

мəдениетімен танысуға шақырады. Ы.Алтынсарин идеялар білім алу мен тəрбие мазмұнына 
бағытталған. Қай шығармасын алсақ та, терең ой, мағыналы сөздер жатыр. Жазушының өмірі мен 
шығармашылығы шексіз, оның тұңғиығына жету мүмкін емес. Тұңғиығына бойлаған сайын тереңдікті 
сезінесін. Сондықтан да жазушының əр шығармасы құнды. Ол білім арқылы қараңғылықтан құтылуға 
болатындығын халқына дəлелдеді. Жарқын болашаққа тек біліммен жетуге болады деп есептеді. Бұл 
идея бүгінгі заманауи педагогиканың негізгі кредосы болып табылады. Себебі, Қазақстанның 
өркениетті мемлекеттердің қатарына ену стратегиясын жүзеге асыру үшін отандық білім беру саласын 
дамыту қажет. 
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Ы.Алтынсарин көптеген идеяларды өз шығармашылығына қосты. Сонымен қатар ана тіліне 
ерекше назар аударып, оқытудың əдістемесін жазды. Бұл өркениетті қазақ даласында жаңа бағыт 
болды.  

Араз бол, кедей болсаң, ұрлықпенен, 
Кете бар, кессе басың, шыңдықпенен 
Қорек тал бейнеттен де, тəңірім жəрдем, 
Телмірме бір адамға мұңдықпенен 
Әй,жігіттер, үлгі алмаңыз 
Азған елдің ішінен [3].  

Өлең жолдарынан əділдік, шыншылдық сияқты қасиеттерді көруге болады. Жастарды осындай 
қасиеттерге тəрбиелеуге шақырады. Бұл бүгінгі тəрбие мүмкіндіктерінің сабақтастығын көрсетеді. 
Ақын шығармашылығының тағы бір қыры- табиғаттың сұлу көріністерін бейнелеу. Бұндай дəстүр қазақ 
əдебиетінде кездеспейтін құбылыс. Табиғаттың тылсым күштерін адам образына алмастыру 
шеберлікті көрсетеді. Кейін бұл дəстүрді Абай лирикасы жалғастырды. Осындай сабақтастық пен 
үндестік əдебиеттің шынайы бейнесін көрсетеді.  

Ы.Алтынсарин əнгімелері мен прозалары жас ұрпақты мейірімділікке, əділдікке, адалдыққа, 
ізгілікке тəрбиелейді. Тұлғаға əсер ететін факторлардың бірі автордың пайымдауынша, тəрбие. Ол 
отбасынан бастау алмақ, сондықтан да отбасы тəрбиесі баланың болашақтағы өміріне əсер ететін 
арнайы əлеуметтік институт. Сонымен қатар, Ы.Алтынсарин əңгімелерінің негізгі арнасы халық 
тұрмысынан алынған. Тəрбиенің қайнар көзі халықтың тұрмыс-тіршілігінен туындаған мақал-
мəтелдері, ертегілері, жұмбақтары, эпостары. Халық шығармашылығын Ы.Алтынсарин өз еңбегінің 
негізгі өзегіне айналдырды. Ақын шығармаларының тақырыбы – еңбек тəрбиесі. Мысалы, Өрмекші, 
құмырсқа, қарлығаш əңгімесін алатын болсақ, құстар мен жəндіктердің тіршіліктерін салыстыру 
арқылы автор адам өмірінде еңбектің соншалықты маңызы бар екендігін тағы да дəлелдей түседі. 
Шынымен де, бүгінде қоғамның даму тенденциясына назар аударатын болсақ, еңбек тəрбиесінің 
өзекті екендігін байқаймыз. Адам өзінің қажеттілігін еңбектену арқылы қамтамасыз етеді. Сондықтан 
да еңбек адам тіршілігінің маңызды факторы. 

Алтынсарин идеяларының қазіргі білім беру жүйесінде сабақтастығына тағы да куə боламыз. 
Өміршең идеялары педагогикалық процесте өз мəнін жоғалтқан жоқ. «Бай баласы мен жарлы 
баласы» əңгімесінде Асан мен Үсенді салыстыру арқылы көп еңбектенген кедей баласы Үсеннің үлкен 
парасат иесі, сабырлы, пайымды бейнесін тіршілікке қыры жоқ болып өскен Асан образына қарама-
қарсы қояды. Асан мен Үсен қарама-қарсы образдар. Екі тəрбие, екі түрлі көзқарас.  

Балаларға арналған шығармаларға қойылар талап жеңіл емес, əрбір баланың жүрегіне 
мейірімділік, сүйіспеншілік, адалдық, еңбекқорлық сезімдерін қалыптастыра алатын эмоциялық əсер 
қажет. Онда, ұлттық сипат, колорит, тағылымды тəрбие, танымдық білім т.б. басты назарда болуы 
шарт. Осы шарттардың бəрі Ы.Алтынсарин шығармаларында сақталған.  

Ол қазақ жерінде алғаш рет қазақ мектебін ашып, қазақ оқулығын жазып, ағарту жұмысына 
белсене араласты. «Алтынсарин прагматизмі, елі үшін батылдық жасағандығынан туған қадамы ХХ 
ғасырдың басында өмір сүрген Алаш қайраткерлеріне сабақ болып қалды. Ыбырайды өзге 
тұстастарынан ерекшелендіретін қасиеті – ағартушы-практик болғандығы еді» [4], – деп баға берген 
болатын алаштанушы Д.Қамзабекұлы. 

Біз надан боп өсірдік 
Иектегі сақалды. 
Өнер – жігіт көркі деп 
Ескермедік мақалды.  
Біз болмасақ сіз барсыз, 
Үміт еткен достарым, 
Сіздерге бердім батамды. 

Бұл өлең жолдарынан ақын шығармасының өзекті тақырыбы білім, ғылым екендігін байқай-
мыз. Қай уақытта, қай заманда болмасын бұл идея мəнін жойған емес. Ы. Алтынсарин аса күрделі 
тарихи кезенде, патша үкіметі Шығыс халықтары арасында қатаң отарлау саясатын жүргізіп жатқан 
кезенде өмір сүрді. Қазақ халқының тарихында Ы. Алтынсариннің еңбегі өлшеусіз. Ол қазақтың 
тұңғыш педагогы, қазақ даласында бірінші рет мектеп ұйымдастырып, қазақ жастарына білімнің есігін 
ашты. 

Елбасымыз «Тарих толқынында» кітабында Ы.Алтынсаринді Қазақстандағы халық ағарту ісінің 
тұңғыш абызы деп атады. Педагогикалық процесті ұйымдастыру барысында бірқатар іс-шаралар 
атқарған. Атап айтқанда мектепке оқулық жазу, сыныптарға оқушы жинау, сынып-сабақ жүйесін құру, 
оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты сыныпқа орналастыру т.б. Қазақ топырағында 
бірнеше мектептер ашып, білім алуға күш жұмсады.  

Ыбырай Алтынсарин – көрнекті ақын, дарынды жазушы. Оның қаламынан бойындағы тамаша 
талабын танытқандай маңызы зор көркем шығармалар туды. Ол өзінің бар күш-қуатын халықты 
ағарту, жастарды тəрбиелеу қызметіне жұмсады. Ыбырайдың жазушылық қызметінің түпкі қазығы да 
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сол оқу-өнер, білім мəселесімен сабақтас. Оның педагогикалық идеяларындағы сабақтастық тереңде 
жатыр. Ол негізінен оқыту, білім беру жəне тəрбиемен тығыз байланысты. 
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АЛТЫНСАРИН ТӨСБЕЛГІСІ – ҮЛКЕН АБЫРОЙ, ЗОР ДӘРЕЖЕ 
 

Жайлаубаева И. Ж. – арнайы пәндер оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі, 
«Шабыт» сыйлығының лауреаты, Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық 
колледжі. 
 

Мақалада даланың дара ұстазы Ы.Алтынсарин төсбелгісі туралы оның шығу тарихы мен 
берілу тәртіптерін егжей-тегжейлі баяндаған. Сонымен қатар Рудный қаласындағы кәсіптік 
білімнің қарашаңырағы Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гум анитарлық колледжінде 
бар саналы ғұмырын мамандар даярлау ісіне арнаған Алтынсарин төсбелгісіне ие болған ардагер 
ұстаздарымыз жайында да сөз болады.  

Түйінді сөздер: Ы.Алтынсарин, ұстаз, төсбелгі. 
 

Ұстаздықтың қоғам алдында өте жауапты мамандық екені баршаға аян. Ол адамзаттың 
санасында адамгершіліктің нақты үлгісі ретінде жақсы мінездің жанды өкілі болып қалыптасты. 
Танымал ресейлік педагог Ш. Амонашвили : «Мемлекеттің болашағын қалыптастырудағы басты рөл 
ұстаздың еншісінде», деп айтқан болатын. Шындығын да болашағын ертеден болжаған кез-келген 
мемлекет ең алдымен білім беру ісіндегі басты тұлға мұғалім еңбегіне ерекше құрметпен қарауы тиіс. 
Себебі, ұлағатты ұстаз еңбегін еш нəрсемен өлшеуге болмайды. Әйтсе де Ұстаз беделін қоғам 
алдында көтерудің негізгі бір жолы ұстаз еңбегін елеп, шынайы марапатқа ұсынып, абыройын 
асқақтатып құрмет тұту. Сонда ғана ұстаз ұғымы қай кезде болмасын қадірлі болмақ.  

Қоғамда өнер адамдары мен спорт жүлдегерлерін риясыз сыйлап, пір тұтсақ, ұстаздарға деген 
құрметте солармен деңгейлес болу керек. Себебі кез-келген талант иесі ұстаз алдынан əріп танып, 
тəлім – тəрбие, шексіз білімді бойға сіңіріп , үлкен өмірге бағыт алады. 

Соңғы уақытта қоғамда ұстазға деген құрмет айрықша екендігі баршаға аян. Бүгінде қара-
пайым мұғалім мамандығының құқығын қорғайтын əрі ішкі мүмкіндіктерін өлшеп бағалайтын «Педагог 
мəртебесі» заңы 2019 жылы 27 желтоқсанда № 293-VІ ҚРЗ. қабылданып өз жұмысын бастап кетті. Бұл 
нормативтік құжат мұғалім мамандығына жауапкершілікті арттырып қана оған қоймай құрметпен 
қараудың алғышарты болып саналады. Заңның 8 бабында көрсетілгендей педагогтің көтермелену 
құқығы арнайы шарттармен жүзеге асырылады.  

Елбасы Н.Назарбаев жыл сайынғы Жолдауында ұстаз еңбегін ерекше атап, қолдан келген 
барлық мүмкіндіктерді қарастыруда. Әлемдік деңгейге көтерілуді мақсат тұтқан еліміздің үздіксіз білім 
беру жүйесінде үнемі шығармашылықпен айналысатын,дарындылықты дəл тауып аша білетін, кəсіби 
шеберлігі тым жоғары,ақпарат ағымына ілесе алатын, өзіндік ой пікірі бар, жаңашыл жан-жақты 
ұстаздардың бірегейлерін арнайы мемлекеттік «Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін», «Білім беру 
ісінің құрметті қызметкері»жəне Алтынсарин төсбелгісі сынды мəртебелі марапаттарға лайық деп 
санайды. «Педагог мəртебесі» заңында көрсетілгендей : «Педагогтің аса үздік жетістіктері жəне Қа-
зақстан Республикасына сіңірген айрықша еңбегі үшін оған "Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
наградалары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес мемлекеттік наградалар, оның 
ішінде "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" құрметті атағы беріледі.» Міне осындай мемлекеттік 
марапаттардың арасында өзінше бір төбесі – Алтынсарин төсбелгісі [1]. 

«Ы. Алтынсарин» төсбелгісі – 2000 жылдың 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Білім 
жəне ғылым министрлігінің білім беру жəне ғылым саласындағы белсенді оқытушыларын жəне 
педагогика қызметкерлерін ынталандандыру мақсатында жəне моральдық өсу үшін тағайындалған 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің №1159 министрліктің қаулысы бойынша 
бекітілген марапаты. 

Бұл мəрптебелі марапатқа ие болу қарапайым ұстаздың ұлы қызметінде зор дəреже, үлкен 

https://articlekz.com/kk/article/
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96
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абырой. 
Аталмыш төсбелгінің иегері үлкен жүрек пен асқан білімділік, шынайы шеберлік бір сөзбен 

айтқанда өз мамандығының хас шебері болуы тиіс. Ғылыми деректерге сүйенетін болсақ, Қазақ КСР-
нің Министрлер кеңесінің 1983 жылғы 8 ақпандағы №61 қаулысы бойынша бекітілген ережеге сай Ы. 
Алтынсарин атындағы медальмен мұғалімдер жəне оқу, кəсіптік-техникалық білім беру жүйесінің, 
халыққа білім беру органдарының, педагогикалық ғылымның өскелең ұрпақты оқытуда жəне 
коммунистік тəрбие беруде, халықты оқыту ісін, педагогика жəне психологияның теориясы мен 
тарихын, оқыту əдістері мен формаларын дамытуда ерекше көзге түскен басқа да педагогикалық 
қызметкерлер марапатталады. Сонымен қатар Ы.Алтынсарин атындағы медальмен марапаттау 
жылына бір рет Қазақ КСР оқу министрлігінің алқа жиынында жүргізілетін болған.Белгі сипаттамасы: 
Белгі құлпырмалы қалың жібек лентамен планкаға бекітілген, дөңгелек мыс жəне никель қоспасынан 
дайындалады. Белгіде Ыбырай Алтынсариннің кеудеден жоғары түскен бейнесі бар. «Еңбегіне қарай 
өнбегі» демекші тынымсыз адал қызметтің өз уақытысында əділ бағасын алуы көңілге нұр ұялатады.  
 

 
1- сурет. 

 
Уақыт өте келе, Қазақстан Республикасы Білім жəне Ғылым министрлігінің 2007 жылдың 20 

қарашасындағы №373 бұйрығы бойынша қайта қабылданған Алтынсарин атындағы төсбелгісімен өз 
мамандығының майталмандарына, ұлт ұстазының ізін қуған білікті де білімді педагогтерімізді марап-
паттау жыл сайынғы игі дəстүрге айналды.[5] 

Қазақстан Республикасы Білім жəне Ғылым министрлігінің 2013 жылғы 8 тамыздағы № 324 
бұйрығымен бекітілгенБілім жəне ғылым қызметкерлерін көтермелеу жөніндегі нұсқаулыққасəйкес : 
«Ы. Алтынсарин» төсбелгісімен білім беру мен тəрбиелеу үдерістерін ұйымдастыру мен жетілдірудегі, 
оқыту мен тəрбиелеудің біртұтастығын қамтамасыз етудегі, білім беру жəне тəрбиелеу бағдарла-
маларын іске асырудағы елеулі табыстары, оқушыларды, тəрбиеленушілерді практикалық даярлауда-
ғы, олардың шығармашылық белсенділігін дамытудағы табыстары, облыстық (аудандық), республи-
калық халықаралық білім бағдарламалары мен жобаларындағы жетістіктері үшін білім беру 
органдары мен ұйымдарында 10 жəне одан да көп жыл еңбек өтілі бар қызметкерлер марапатталады. 

Өңіріміздің ұстаздары да ұлт ұстазы атындағы төсбелгіге қашанда лайық екенін үнемі дə-
лелдеп жүр .«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Қоста-
най облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының төл сайтында 
жинақталған «Ыбырайдың ізбасарлары» тақырыбындағы Қостанай облысының педагогикалық 
қызметкерлері туралы деректер қортындысынан Алтынсарин төсбелгісіне ие болған нағыз ұстаздар-
дың есімдері орын алған. Атап өтетін болсақ, Мəжітов Уəліхан, Дүйсенбаев Мағжан , Жəркенов 
Кəрімбай, Бекбосынов Жұмағазы, Дəулетова Орал, Сүймеков Досмағұл т.б қарапайым ұстаздық 
жолда өз қатарластарынан оқ бойы озып өз істерінде дараланған олар ел мақтаныштары. [3.7] 

Алтынсарин төсбелгісіне ие болу ұзақ жылдардың тынымсыз еңбегінің жемісі деп топшы-
лаймын. Бір ғана Ы.Алтынсарин атындағы Рудный əлеуметтік-гуманитарлық колледжінің өзінен 
бірнеше ұлағатты ұстаздарға Алтынсарин төсбелгісі табысталды. Олар : Сүймеков Д, Бисенбаева А.А, 
Сүйінкина П.Б, Сарсембаева М.С, Тұрағұлова Б.Т,Құсайын Ж.Қ . Олардың əрқайсысының білім сала-
сына қосқан сүбелі үлесі мен айшықты жолы ерекше. Қажырлы еңбек етіп, көпке үлгі болған 
ұстаздардың марапаттың биігінен көрінуі құба-құп. 

Батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы «Ұстаздық – ұлы құрмет. Себебі ұрпақтарды ұстаз 
тəрбиелейді. Болашақтың басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де 
ұстаз өсіреді… Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, сол ұрпақты тəрбиелейтін 
ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз» деген екен. Сондай ұлықтауға да ұмытпауға да 
тұрарлық ,ұстаздық қасиет өн бойынан табылатын жас ұрпақты тəрбиелеу ісінде айрықша орны бар 
ұстаздардың ұстазы деуге лайық аталмыш оқу орнына көп жылдар бойы басшылық еткен халық 
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ағарту ісінің озаты ,Ы.Алтынсарин меделінің иегері Д.Е.Сүймеков жайлы аздап сөз қозғамақшымыз. 
Қандай марапатқа болса да лайық жандардың бірі де бірегейі Досмағұл Сүймеков Алтынсарин 
төсбелгісіне 1992 жылы ие болды. Ол ғибратты ғұмырын білім саласына арнаған асыл жан, Қазақ 
КСР-і халық ағарту ісінің үздігі, Қазақстан Республикасының құрметті қызметкері.Ұлт ұстазының есімін 
иеленген төл тарихының тамыры тереңге тартқан аталмыш білім ордасына жиырма жылдан артық 
тапжылмай басшылық еткен болатын. [2.45] 

Кейін колледж басшысы болып, бұрынғы түлек , білікті маман Досмағұл ағайдан басталған 
Ыбырайды ұлықтау дəстүрін үзбеген Құсайын Жомарт Қоңырбайұлы да аталмыш төсбелгіге лайық 
деп танылды. Ұлы ағартушы есімін иелеген білім ордасында Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық 
мұраларын зертету, кеңінен насихаттау, оқу-тəрбие үдерісінде тиімді пайдалану жұмыстары əрдайым 
жүргізіліп келеді. Бұған əріге бармай-ақ, бір-екі жылда ғана атқарылған іс-шаралардан дəйектер 
келтірсек, əбден көз жеткізуге болады. 

Атап айтар болсақ,тек қана биылғы жылдың өзінде студент-жастар үшін тəрбиелік мəнге толы 
бірқатар іс-шаралар жоғары деңгейде ұйымдастырылып өткен болатын.Айта кететін болсам, Қостанай 
облыстық мемиориалдық мұражайының қызметкерлерімен бірлесе «Даланың дара ұстазы» 
жобасының аясында «Ұлы ағартушы-педагог Ы.Алтынсариннің естелік орындары» атты маршрутының 
екінші кезеңі ұйымдастырылды.Облысымыздың бірқатар мектептерінен жиналған ұстаздармен 
оқушылар, тіпті өз қызығушылықтарын танытқан ынталы топ мүшелері де колледж қабырғасындағы 
Ы. Алтынсарин мұражайын аралады. Ұлт ұстазын ұлықтау əрі қарай өз жалғасын қалалық мəнерлеп 
оқу сайысын өткізуімен жалғасын тапты. Үздіктің үздіктері жаңа оқу жылына колледж қабырғасында 
тегін оқуға мүмкіндік беретін арнайы сертификаттармен марапатталды. 

Биылғы оқу жылы да ерекше əсер қалдырып жақсы жаңалықтарымен басталды. Ауқымды 
мерейтой қарсаңында колледж түлегі , арнайы пəндер оқытушысы, ұзақ жылдан бері қызмет етіп келе 
жатқан екңбекқор , шеберлігі жоғары , адами қасиетті бағалайтын Тұрағұлова Балжұма Темірбекқызы 
да Алтынсарин төсбелгісін иеленді. 

Осы орайда колледж қабырғасынан қанат қағып ұшқан түлектердің де осынау үлкен марапатқа 
ие болғандығын естіп, білгенде қуанамыз. Себебі олар өздері оқыған білім ордасының абыройын 
асқақтатып, ұстаздарының үмітін ақтай білді. Өзіміз оқытқан студенттеріміздің ішінде де бүгінде ел 
құрметіне бөленіп, басшылық қызметтерде еңбек етіп жүргендері баршылық. Қай түлектеріміз болсын, 
қазіргі жеткен жетістіктеріне бастау болған Ы.Алтынсарин атындағы Рудный əлеуметтік-гуманитарлық 
колледжіне дəн риза. Кəсіби тұрғыдан қалыптасудың алтын дəні осынау білім ордасында алғаш бүр 
жарып, өсіп-өнгенін мақтан етеді.  

Сондай талантты шəкірттеріміздің бірі де бірегейі «Бастауыш білім беру» мамандығында білім 
алған Байжанова Гүлжанат . Соңғы уақытта еліміздегі карантиндік жағдай білім беру саласына да өз 
ықпалын тигізгені анық. Алайда тығырықтан жол таба білген Білім жəне Ғылыми министрлігі қашық-
тықтан оқытудың оңтайлы əдістерін таба білді. Online mektep арнайы жобасы аясында алдын ала 200-
ге тарта білікті ұстаздардың ізденісі мен бейнесабақтар дайындалып республикалық Балапан жəне Ел 
арна телеарналарында ұсынылды. Солардың арасында біздің түлегіміз Гүлжанатта болды. Ол 2015 
жылдан бері Ақмола облысына қарасты Қосшы қаласының Қосшы орта мектебінде бастауыш сынып 
мұғалімі болып қызмет етеді. Оның дайындаған сабақтары үздік деп танылып ұлы ағартушының төс 
белгісімен марапатталды. Ұстаздардың ұстазы Ыбырай бабамыздың өсиетіне лайық болмаққа бел 
буған түлегіміздің арманы асқақ, мақсаты айқын. Бұл жас болса да бас бола білген дарынды ұстаздың 
кəсіби өсу,өрлеу жолындағы сүбелі жемісі. 

Осындай мұғалімдік мамандыққа өзінің саналы ғұмырын арнаған абзал жандардың ардақ-
талуы заңдылық.Еселі еңбек еленді деп осындайда айту керек шығар сірə! 
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ӘОЖ 371 
 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ  
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАРЫНЫҢ САБАҚТАСТЫҒЫ 

 
Жәнібекова Г. – №17 И.Трибуцын атындағы мектеп-гимназиясының қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінің мұғалімі, Тараз қаласы, Меркі ауданы. 
 

Мақалада педагог-ағартушы Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық идеяларының бүгінгі 
білім беру саласындағы сабақтастығы туралы кеңінен айтылған. Сондай-ақ, нақты әдістер мен 
принциптер салыстырмалы түрде тілге тиек етілген. Қазақ даласындағы бұрынғы мектептердің 
қазіргі мектептерден айырмашылығы мен ерекшелігі де талқыланған. 

Кілт сөздер: педагогика, оқу-білім, идея, тәжірибе, ұстаз, мәселе, оқулық, ғылым, әдіс, 
принцип. 
 

Қазіргі таңда білім беру саласында даралап, саралап оқыту ғана емес, оқыту барысында 
ұлттық ерекшеліктерді ескеру басты мəселеге айналып отыр. Оның қатарында жаңа өзгерістерге 
дайын бола отыра, тəрбиелеу мен оқытуда ізгілендіру, демократияландыру да бар. Тарихқа шегініс 
жасасақ, қазақ даласында мəдениет пен оқу-білімнің қалыптасып, дамуы жолында өлшеусіз еңбек 
еткен ірі тұлғалардың алдыңғы легіндегі ағартушы-педагог – Ыбырай Алтынсарин. Оның педагоги-
калық мұралары бір жарым ғасыр бұрын жазылса да əлі күнгедейін өзектілігі мен өміршеңдігін 
жоғалтқан жоқ. Нақтырақ айтқанда, Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық идеялары қазіргі білім беру 
процесімен тығыз сабақтастықта. Мəселен, Ыбырай еңбектерін тереңінен зерттеп, саралаған 
Ә.Сыдықов «Ы.Алтынсариннің педагогикалық идеялары жəне ағартушылық қызметі» атты еңбегінде 
«Ы.Алтынсариннің педагогикалық жүйесі халық ағарту саласында аса зор, пайдалы рөл атқарады, 
оның көптеген қағидалары осы күнге дейін өз мəнін жойған жоқ. Оның ілімі өз алдына дербес, тұтас 
бір педагогикалық жүйе болып табылады.Онда адал көңілден шыққан сын да, жаңашыл бастаманы 
қолдау да, өзіндік ой-пікірді орынды айта білу де бар » деп ұстаз ұсынған дидактикалық принциптер 
бойынша дəл осындай өзіндік қорытындыға келеді [1]. 

Туған халқының келешегі өнер-білімді танып, көңіл көкжиегін, сана сəулесін біліммен сусын-
датса ғана кемелдене түсетіндігін əу бастан түсінген Ыбырай Алтынсарин сол дəуірде өзі ашқан 
мектептердің басты мақсаты етіп «баланың жеке басының ақыл-ойын өсіру үшін,мінез-құлқын 
жетілдіру үшін нақтылы білім беру керек»дегенді қояды [2]. Бұл ұстаным қазіргі білім беруді 
ұйыдастыруда жан-жақты білім берумен сабақтасып, ортақ үйлесім тауып отыр. Яғни, əлі күнге дейін 
оқу процесі барысында  

- мұғалімнің рөліне; 
- оқу базасының маңыздылығына; 
- оқулықтарды жарамдылық жағынан жиі тексеріп тұруға аса ден қойылады. 
Ыбырай тəжірибесін сараптап қарасақ, ол өзінің христоматиясында химия, физика, география 

сынды өзге де ғылымдардың жаңалықтарына түсінік берген. Сол арқылы білімді жан-жақты топтап 
беруді көздегенін жасырмайды. Сонымен қатар, А.А.Мазохин, Ф.Д.Соколов, Т.Балғымбаевқа жазған 
хаттарында балаларға тиянақты білім беруді өмірмен байланыстыру, оқыту əдістерін жетілдіру 
жөнінде ақыл-кеңестер береді. Оның бұл идеясы бүгінде кіріктіре оқыту (интеграция) əдісі арқылы 
көрініс беріп отыр. 

Ыбырай мұрасындағы «Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды 
кінəлауға тиісті емес, оларға түсіндіре алмай отырған өзін кінəлауға тиіс. Ол балалармен сөйлескен-
де, ашуланбай, жұмсақ сөйлесуі, шыдамдылық көрсетуі керек» деген ой-пікір бүгінде ұстаздардың ең 
басты қағидасына айналып отыр [3]. 

Ыбырай Алтынсариннің айрықша атап өтер тағы бір тарихи еңбегінің бірі – қазақ балалар 
əдебиетіне қосқан үлесі. Ал қазіргі оқыту процесінде ұлттық ерекшеліктерді оқыту үлкен маңызға ие 
екендігін жоғарыда атап өттік. Зерделей қарасақ, Ыбырайдың балаларға арналған, «Қазақ 
хрестоматиясына» енген шығармаларынан шəкірттерге ой саларлықтай, ұлттық танымнан хабар 
берерліктей терең ойды аңғаруға болады. Демек, сол арқылы ұлттық құндылықтар мен 
ерекшеліктерді оқыту мақсатын Ыбырай өз дəуірінде-ақ бастап кеткендігін байқауға болады. «Өйткені, 
ол өзінің шығармалары арқылы еңбекке, əдептілікке мейірімділікке, ата-ананы қадірлеуге əдет-ғұрып, 
салт-сананы сіңіруге білуге тəрбиеленетіндей ауыз əдебиеті үлгілерін кіргізе отырып, оның тəрбиелік, 
білімдік-танымдық қасиеттеріне ерекше назар аударған. Халықтың Жиренше, Ұлықпан хакім қара 
батыр сияқты қалаулы ұлдары жайындағы əңгімелерін қосып, оларың елдің келешегін ойлаған 
тапқырлық, əділдік т.б ізгі істерін үлгі етіп ұсынған» [4]. Осы жерден қазіргі педагогикалық идеялармен 
Ыбырай Алтынсариннің идеялары арасындағы терең сабақтастықтың үйлесімділігін аңғара аламыз. 
Сондай-ақ, қазіргі білім беру саласында оқушыларды кəсіптік мамандықтарға ерекше баулу ісі де 
Ыбырай бастамаларының жалғастығы. Ол «Қазақ халқының экономикалық жағынан өсуі үшін 
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мектептерді орнықтыру ретінде əлі де көп тиянақтылық керек» деген оймен балалардың белгілі бір 
мамандыққа икемділігін арттырып, білім алып шығуына баса назар аударған. Оған мектептерде 
үйірмелердің ашылуы, педагогтің қолөнер, ауыл шаруашылығы мектебімен қатар қыздарға арналған 
мектеп ашуы басты айғақ десек, артық айтпағандығымыз. 
 

№1 кесте 
 

Қазіргі білім беру процесінде де, Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық идеяларында да 
ерекше назар аударылады: 

 

мұғалімнің рөліне 

оқулықтардың жарамдылық 
мерзіміне; 

 
№2 кесте 

 

Ыбырай Алтынсариннің бүгінгі білім беру процесінде басты қағидаға айналған 
педагогикалық идеялары: 

 

оқыту мен тəрбиелеу 
ісін ізгілендіру; 

демократияландыру; 

 

даралап, саралап оқыту 

 
Ыбырай іліміндегі тағы бір ерекше дағды бүгінгі білім беру саласындағы жүйемен астарласып 

жатыр. Ол – тіл. Нақтырақ айтқанда, Ыбырай білім беруді ана тілінде жүргізуге баса назар аударды. 
Сонымен бірге, балаларға қосымша орыс тілін меңгертуді де мақұлдаған болатын. Қазір ол принцип 
түбегейлі сақталмаса да, заман ағымына қарай білім берудегі тілдің рөлі бəсекеге қабілеттілікке қарай 
өзінің маңызын жоғалтпай, керісінше қанатын кеңге жаюда. Мысалы, Қазақстан Республикасы Білім 
мазмұны тұжырымдамасы бойынша оқу жоспарындағы базалық пəндердің рөлі мен маңызы 
жайындағы сауалға ана тіліміз, яғни қазақ тілі барша білімді, жоспардағы пəндерді игерудің негізі 
болуы керек, жəне соның барысында тілдің табиғатына қарай, қарым-қатынас құралы ретінде таныту 
керек деген тұжырым қалыптасқан. Ол əрине, Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық идеялары, 
əдістемесінде айтылған басты мəселелер өзінің өміршеңігін танытып отыр деген сөз. 

Қорытындылай келе, Ыбырай еңбектерінің, əсіресе педагогикалық идеяларының өміршеңдігін 
ғасыр атты уақыт өлшемінің өзі дəлелдеп отырғандықтан, ол идеялар біздің білім беру жүйемізді 
сапалылық көрсеткішіне жеткізетіні сөзсіз. Ірі қайраткердің ұлы замандарды туындататын ағартушы-
лық-идеялық шеберлігі заман құбылысы ретінде қарастырылуы керек. Ыбырайай ұлы тұлғалардың 
қоғам, халық алдындағы еңбегі ешқашан ұмытылмайды жəне келер ұрпақ оларды жүрегінде үлкен 
мақтанышпен сақтайтыны белгілі. 

Өскелең ұрпақты тəрбиелеуде тарихи тұлғалардың өмір жолы олардың талантты, 
оқушылардың жан-жақты, ақылды, патриот болып өсуіне бағытталған деп санаймыз. Өйткені сол 
арқылы педагогтер қауымы кейінгі ұрпақтың қоғам алдындағы өз жауапкершілігін сезінетін, рухани 
бай, жан-жақты жетілген азамат болуға баулимыз. 
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ӘОЖ 37.013.2 
 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ ОҚУ ҮРДІСІНДЕГІ АҒАРТУШЫЛЫҚ ИДЕЯЛАРЫ 
 

Жумабаева К. Е. – «Кәсіби қазақ тілі» пәнінің оқытушысы, КММ «Қостанай жоғары 
медициналық колледжі», Қостанай қаласы. 
 

Бұл мақалада Ыбырай Алтынсариннің ағартушылық педагогикалық қызметін, идеяларын 
оның ұлттық тарихында қалдырға мұрасын зерттеп қазіргі заман талабына сәйкестігін 
сипаттама берілген. 

Кілт сөздер: Ыбырай Алтынсарин, ағартушылық қызмет, оқу үрдісі еңбектері, тәлім-
тәрбие.  
 

«Мен келермін, кетермін, артта жазған сөз қалар», – деп қазақтың кемеңгері, біртуар перзет-
терінің бірі əрі бірегейі Шəкəрім айтқандай əр пенде жалғанда жаратылған адамдық ісімен мəңгі болып 
қалмақ. «Даланың күмбірлеген қонырауы» аталып кеткен Ыбырай атамыздың қазақ кемеңгер 
ойшылдарының арасында шоқтығы биік, алар орны ерекше екеніне ешкім де шүбə келтірмесі хақ. 
Сахараны батысынан шығысында, түстігінен терістігіне дейін көшіп-қонып жүрген сол заманғы қазақ 
халқы діни наным, ғасырлар бойы қалыптасып қақталған ұлттық салт-сана, дəстүр, кең даланың дара 
да дана түсігінен өзгірісінен мақрұм еді. Қонсы қонған көрші елдер білім-ілімнен іліп алып, алға 
шапқанда, қараңғы қазаққа шыңайы түрде қауіп төнген еді. Жалғыз даңғыл жол-ғылымның етегіне 
жармасып, халықты ағарту еді. 

Батыстық үлгідегі білім, діни нанымға айтарлық түрде қарсы келетін жаңа танымды қазақ 
санасына сіңіру оңай болмағалы анық. Осы жолда тыңбай еңбек етіп, ат дүбірі, күй күмбірінен өзге 
дыбыс естілмеген кең байтақ қазақ даласына шамшырақ болып, қонырау үнін күмбірлеткен, «Кел, 
балалар, оқулық!», деп барша қауымға жар салған жалғыз тұлға. Ыбырайдың атқарған айтуы жауыр 
болды деушілер қатты қателеседі, неге десеңіз, Ыбырай атамыздың айтылмаған тарих қатпаларында 
ашылмаған талай қырлары баршылық, сол тұрғыда зерттеу жүргізіп, оны жас ұрпақпен таныстыру 
бүгінгі күннен еншісіндегі іс болмақ. 

Ағартушылық идеяларымен жігерлендіріген ол ауыл-ауылды аралап, жергілікті халыққа білім 
алудың маңызы мен қажеттілігін түсіндіруге күш салды. Осындай өткізілген орасан жұмыс арқасында 
қазақ балаларына арналған интернаты бар мектеп ашылды. Халық ағартушысы жүргізген үгіт 
жұмыстары нəтижелі болды. Бұл ретте ол былай деп қуана жазды: «Аш қасқырдың қойға ұмтылғаны 
сияқты, мен балаларды оқытуға қызу кірістім жəне мені өте қанағаттандыратыны – бұл балаларды үш 
айдың ішінде оқуды, тіпті жазуды үйреніп алды». Қазақстанда қыз балаларға білім берудің бастауы да 
Ы.Алтынсариннің есімімен байланысты [1, с. 145]. 

Аса көрнекті халық ағартушысының басшылығымен қыз балаларға арналған бірнеше мектеп 
ашылды. Ол мектептердің жанында интернаты болды. Ыбырай Алтынсарин мектепті халық ағарту 
ісінің маңызды буыны санады. Білген үстіне біле түссем деген құмарлық пен өз халқыма неғұрлым 
көбірек пайда келтірсем деген абзал арманға ұмтылмас Ыбырайдың өмірлік ұстанымына айналды. 
Жас ұрпақты тəрбиеулеуде аса маңызды болып рухани, адамгершілік, патриоттық, азаматтық тəрбие 
екені бəрімізге аян. Осы маңызды тəрбие негіздері қазақ халқының ірі тұлғарын да ойландырған. Атап 
айтатын болсақ, Ыбырай Алтынсарин шығармаларында өз тереңділігі жатыр. 

Ы.Алтынсариннің педагогикалық идеяларының оқытылуы қазіргі заманда да өзекті мəселенің 
бірі болып отыр. Болашақ медициналық қызметкерлерге Ыбырайдың адамға аяушылықпен қарау, қай 
кез болмасын адам өз адамгершілік қасиеттерін жоғалтып алмауы, өскелен ұрпаққа із қалдырып, өз 
ісімен тəрбиелеу сияқты идеялары аса маңызды. Ыбырай қазақ жастарын оқуға үндеуімен қатар, 
адамгершілікке, махаббат, достыққа, еңбекке, жігерлікке, тапқырлыққа, халқын сүюшілікке, қысқасын 
айтқанда, адам деген ардақты есімді ақтай алатын кісі болып шығуға үндеді жəне жастарға бала 
кезінен бастап дұрыс тəрбие бергенде ғана бұл міндерттерді іске асыруға болантындығын ол жақсы 
ұғынды. Ыбырай өзінінң оқутышылық, жазушылық, аударшылық жұмыстарын осы мақсатқа бағын-
дырды. Ыбырай жан-жақты білімді адам болған. Білімді адам ретінде ол прогреске, білімге ұмтылудың 
қазақ халқы үшін қаншалықты зор маңызы бар екенін айқын көре білді. Қазақ халқының болашағына, 
еліміздің өсіп-өркендеп,дамуы үшін қажетті мамандар даярлауға да ерекше мəн берді [2; с.149]. 

Ы.Алтынсарин қазақ балаларын білімдерін жетілдіруіне, оларға болашақ өміріне жол сілтеп, 
кəсіби бағдар беруіне де аса зор көңіл бөліп отырған. Осының дəлелі ретінде қазақ халқының алғашқы 
дəрігері біздің жерлесіміз Мұхамеджан Қарабаевтың Троицк қаласындағы ер балаларға бастамасын 
əрі қарай жетілдіріп, қазақ елі арасынан шыққан М.Қарабаев Қазан қаласындағы медициналық 
университетіне түсіп, ойдағыдай тəмамдады. Алтынсарин қазақ халқын оқуға шақырып, елдерімен 
надандықтан арылтып, əңгімелері арқылы жан-жақты тəрбиелесе, ал М.Қарабаев сол кездегі аса 
қауіпті ауруларды емдеп, шалғай жерлерге барып, індерттерді жоюға қатысқан. Қазіргі уақытта зер 
сала қарап отырсақ, Алтынсарин мен Қарабаевтың өмірдегі ұстамдылығы, адамға деген мейрімділігі, 
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жақсылық жасауы, өз елінің патриоты болғанына күмəнініз жоқ. 
Осы тұрғыда Қостанай жоғары медициналық колледжінің оқытушылары қазақ тілі сабақтарын-

дағы Ы.Алтынсарин мен М.Қарабаевтың еңбектері мен шығармаларын үлгі ретінде қолданып, 
студенттерді отансүйгішлікке, мейрімділікке тəрбиелеуінің басты міндетінің бірі деп санайды. 
Ы.Алтынсарин алғаш əдебиетімізге проза жанрының да негізін қалады. Балаларға арнап жазылған 
бұл əңгімелерін өзінің төл өлендеріне қосып сол Хрестоматиясына енгізді. Осы қысқа əңгімелерін ол 
жас шəкірттерді адамгершілікке, ізгілік пен бауырмалдыққа, адал еңбек пен əділдікке, əдептілік пен 
сыбырлыққа, зейінділік пен бідімді еркін игеруге шақырды. Ыбырай прозасының басты ерекшелігі 
неде дегенде, мынаны айтуға тиіспіз: қазақ халқының мəдени-əлеуметтік өмірін арқау ете отырып, 
жаңа буын жастардың өсіп жетілуіне қажетті үлес қосу еді. Жазушының «Аурудан аяған күштірек», 
«Асыл шөп», «Малды» атты əңгімелері қайрымдылық пен бауырмалдық, сабырлық пен шыдамдылық 
секілді ізгі қасиеттерді тəрбиелеуге арналған.  

Сондай-ақ, жазушының балаларды əдеп пен əділдікке, қанағатшылдық пен жомартыққа, 
сақилық пен тазалыққа, ізеттілік пен бауырмалдыққа шақыратын əңгімелері де бір төбе. Ыбырайдың 
ендігі бір топ əңгімелерінде «Әке мен бала», «Баланың айласы», «Надандық» əңгімелерінде жазушы 
ойлы да ұтқыр ойларын оқырмандарға жеткізе отырып, мейрімділік пен келсе де айтыс не екенін 
түсіндіретін «Жан-жануарлардың дауласқаны», «Байұлы», «Сəтемір хан», «Жəнібек батыр», «Оқудағы 
балалардың үйіне жазған хаттары» тəрізді топтамаларында тапқырлық,шешендікке баулуды мақсат 
етеді. Ыбырай тазалық туралы, шалғай ауылдан келген қазақ балаларының интернатта жүріп-тұруы, 
күн тəртібін сақтау туралы, балаларды уақытылы егу жасалуы туралы өз ойларын отраға салып, 
жүзеге асырған. Айталық, ол «Салақтық» əңгімесінде салақтық, тазалық сақтамау салдарынан 
кейіпкер жанын тапсырды. Осы əңгімеде жазушы «Құдай тағала таза жүрмеген былғаныш кісіні 
сүймейді,тым болмаса жуынуды əдет етсең шиқан, қотыр деген бəлелерге душар болмас едің», – деп 
кейіпкеріне ақыл-кеңес береді. 

Қазіргі уақытта жиі көтеріліп журген өзекті мəселелердің бірі-салауатты өмір салтын сақта-
луын, сол кезде де Ыбырай атамыз қозғап,өз ой-пікірлерін ұрпаққа жеткізіп отырған. Сол заманда-ақ 
Ыбырай Отанына жасаған игі істерімен халқының болашағын ойлауы, дені сау ұлттың сақталуына көп 
көңіл бөліп, меңзеп отырғаны жас ұрпақты ойландыруға тиісті деп ойлаймын. Ұлы ағартушы адамға 
деген сеніммен қарап,оның күш-жігеріне сенген. Оның ойынша білім мен тəрбие-бір тұтас ұғым. Адам 
шеніне,байлығына,кедейлігіне қарамай білім бəріне бірдей болуы керек деген ұстанымдылығымен 
белгілі. Ол өз ғұмырының соңғы кезінде былай деп жазды: «Мен түбегейлі терең сеніммен туған 
халқыма шамамның келгенінше пайдамды тигізсем дегент ниетіммен ешқашан бас тартпаймын». 
Ы.Алтынсариннің ұшаң-теңіз еңбегі қазақ халқының білім дамуына, білім көкжиегінің кеңеюіне,рухани 
жəне мəдени гүлденуіне игі ықпал етті. 

Атқарған еңбегі мəуелі ағаштың жемісіндей мол болған тұлға Ыбырайды құрмет,өмірлік ұстаз 
тұту əр заман ұрпақтарының заңды парызы мен міндеті. «Жұпар қалтадан жұпар кетсе де, иісі қалар» 
демекші, бұл фəниден өзі озса да, сөзі, атқарған ісі тарих беттерінде мəңгілік қалғанда,Алтынсарин 
ұмытылмақ емес,ылайым,солай болмақ. «Тəрбие-тал бесіктен», «Ел болам десен бесігі ңді түзе» бұл 
даналық сөздер бекерге айтылмаса керек. Ыбырайдың еңбектері тек білім, ғылым жайында емес, 
жоғарыдағы мақалдарда берілгендей тəрбиелік мəні зор, адамгершілік, ізгілік, еңбек, ар-намыс, патри-
от болып қалыптасуға үлкен септігін тигізеді. Сондықтан, кеше, бүгін, ертең болсын оның қалдырған 
мұрасы өшпек емес. Оның қалдырған қазақ мектебі, оның қалдырған қазақ хрестоматиясы, оның 
шығармалары, кітаптары өшкен жоқ. Керісінше, заманмен бірге жасап, бірге жаңарып, бірге жасарды. 

Сонымен, Ы.Алтынсариннің ағартушылық-педагогикалық идеяларын жүйелеуде мынадай 
белгілерін түйіндеуге болады. Ағартушылық-педагогикалық идеялары: мектеп жүйесін құрастыру; 
гуманистік көзқарасы; қазақ баларын сауаттандыру; ана тілінде оқыту; білімді саналықпен игеру; 
дидактиканың ғылымилық принципіне сүйену; халықтық педагогикаға сүйену; орыстандыру саясатына 
қарсы күресу; дінді оқуға өзгеше көзқарас.  

Ы.Алтынсариннің білім беру үрдісіндегі ағартушылық идеялары: ана тілін үйрету; орыс тілін 
үйрету; математика; жаратылыстану; тарих жəне жағрапия; еңбек сабақтары. 

Қорыта келе қараңғыда қарманған халқын жарыққа жетелеген, қазақтың санасын жайлаған 
дерттің емін тап басып, көре білген Ыбырай ұстаз қазақ қоғамына жаңалықтың дəнін себуші 
қарлығаш.  
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ҰСТАНЫМДАРЫНЫҢ ОРТА МЕКТЕПКЕ АРНАЛҒАН  
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Жұмағұлова З.Ә. – педагогика ғылымдарының кандидаты, Ы.Алтынсарин атындағы 

Ұлттық білім академиясы, Нұр-Сұлтан қ. 
 

Мақалада оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу мәселесі қарастырылған. 
Жалпы білім беретін мектептерге арналған математика оқулықтарында Ы.Алтынсарин ұста-
нымдарының жүзеге асырылуы баяндалған. Оқулықтардан нақты мысалдар келтірілген. 

Түйінді сөздер: білім, тәрбие, оқулық, математика, жаттығу. 
 

Ұлттық білім беру жүйесінің міндеттерінің бірі мемлекеттің болашағын, оның ғылымын, мəде-
ниеті мен өнерін айқындайтын зияткерлік əлеуетті қалыптастыру болып табылады. Сондықтан бəсеке-
ге қабілетті ғылым мен экономиканы құра алатын, бойына рухани құндылықтарды сіңірген мамандар-
ды дайындау маңызды рөл атқарады. Маман дайындауда білім берудің барлық деңгейлерін ғылыми-
əдістемелік жəне техникалық қамтамасыз ету оқытудың маңызды құралдарының бірі оқулықтар мен 
оқу-əдістемелік кешендердін əзірлеу жəне жетілдірумен тығыз байланысты.  

Мектепке арналған оқулықтар мен оқу-əдістемелік кешендерін дайындау қазақ халқының ұлы 
ағартушысы Ы.Алтынсариннен бастау алады. Ол ағартушылық қызметін қазақ халқының экономика-
лық, мəдени жəне рухани дамуы өзінің ұлттық сана-сезімін қалыптастыруға көмектесетіндей етіп 
ұйымдастырды.  

Ыбырай Алтынсарин оқу-құралдарын қазақ балаларына білім мен тəрбие берудің басты құра-
лы деп қарады. Осылайша, өз шығармаларында адалдық пен адамгершілікке, ұқыптылыққа; өз халқы-
ның тұрмыс-тіршілігі мен салт-дəстүрлерін сыйлау мен дəріптеуге үйрету, еңбекке тəрбиелеу ұста-
нымдарын алға қойды. Өлеңдерінде туған ел табиғатын жырлау арқылы балалар бойында Отанды 
сүю жəне табиғатты аялау мен қорғау сезімдерін тəрбиелеу, жақсы мінез-құлыққа баулу, жақсы мен 
жаманды айқынырақ таныту мақсатын көздеді.  

Мектепке арналған оқу құралдардың мазмұнын іріктеуде басты назарды мəтінінің оқушылар-
дың жас ерекшелігіне сəйкес болуына аударды. Сонымен қатар Ыбырай балалардың білімін тереңде-
тетін жəне кеңейтетін, оларды ынталандыратын жəне танымдық белсенділігін арттыратын кітаптар 
басып шығару деп білді. 

Оқу-құралдарын əзірлеу бойынша Ыбырай Алтынсарин айтқан ұстанымдары бүгінгі күні орта 
мектептерге арналған оқулықтардың мазмұнында жүзеге асырылуда.  

Атап айтқанда аталған ұстанымдар жалпы білім беретін мектептерге арналған математика 
пəні оқулықтарында (авторлары: А.Әбілқасымова, В.Корчевский жəне т.б.) көрініс тапқан [1-5]. 

Авторлық ұжым оқулықтары тұжырымдамасының басты ережелері: 
– оқулықтағы мəтіннің ғылымилығы мен қол жетімділігі, көрнекілікті қолдану; 
– оқу материалының мазмұнын іргелі білімге бағыттау, ақпараттық жүктемені төмендету; 
– оқулықта жүйелілік пен сабақтастық қағидаттарын, оқыту мен тəрбиелеудің бірлігін іске 

асыру; 
– жалпыадамзаттық құндылықтар мен ұлттық мəдениеттің үздік дəстүрлері негізінде зияткер-

лік деңгейді дамыту, əлеуметтік-адамгершілік тəжірибені байыту, қоршаған əлем туралы түсініктерді 
кеңейту; 

– оқулықтардың материалы оқушылардың жас ерекшеліктерін, атап айтқанда, олардың 
ойлау қабілетін дамыту деңгейін ескере отырып жазу; 

– оқушылардың өзіндік танымдық əрекетін ұйымдастыру үшін жағдай жасау, алған білімдерін 
тəжірибеде қолдана білу; 

– оқушылардың оқуға деген қызығушылығы мен ынтасын оятатын заманауи (оның ішінде 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар) педагогикалық технологияларды қолдануға бағдарлану; 

– күрделілігі əртүрлі деңгейдегі тапсырмалар жүйесі арқылы материалды зерделеудің əртүрлі 
тереңдігін қамтамасыз ету, оқушылардың шығармашылық ойлауын дамыту. 

Орта мектептегі математикалық білімнің мазмұны негізінен оқушылардың зияткерлік дамуына, 
олардың ойлау мəдениеті мен тəуелсіздігін қалыптастыруға, алған білімдерін практикада қолдану 
мүмкіндігіне бағытталған. Сонымен қатар, қойылған оқыту мақсаттарына қол жеткізу үшін математика 
пəні бойынша мектеп оқулықтарының құрылымдық мазмұнында негізгі жəне маңызды орындардың 
бірін алатын жаттығулар жүйесіне ерекше рөл беріледі. 

Оқулықта əр түрлі деңгейдегі, шығармашылық сипаттағы, пəнаралық байланыстарды жүзеге 
асыруға бағытталған жəне т.с.с жаттығулардан тұрады. Материалды игеру үшін білім алушы оны 
өздігінен талдап, жинақтап, алған білімін жаттығуларды орындау кезінде қолдана білуі керек. 
Оқушылардың математикалық дамуының жағдайы олардың жаттығуларды шешу қабілетімен айқын 
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сипатталады. 
Авторлық ұжымның оқулықтарында əртүрлі деңгейдегі жаттығулар, соның ішінде проблема-

лық, танымдық жəне практикалық тапсырмалар ерекше орын алады. Оқулықтарда білім алушылар-
дың пəнге деген қызығушылығын арттыратын, тəрбиелік мəні бар жаттығулар жиынтығы берілген. 
Жаттығуларды орындау барысында оқушылар, əр жылдары елімізде болған кейбір тарихи оқиғалар, 
еліміздің адамдары, жануарлар əлемі жəне республиканың табиғаты туралы, сонымен қатар ой-өрісін 
кеңейтетін мағлұматтар алады.  

5-6-сыныптарға арналған «Математика» жəне 7-сыныпқа арналған «Алгебра» оқулықтарыннан 
мысалдар қарастырайық. 

1. Өрнектің мəнін есептеңдер: 
1) 8,6 + 0,064 · 125 : 20 өрнегінің мəні еліміздің жер аумағының дүниежүзі бойынша алатын 

орнын; 
2) 89,89 : 101 + 45,75 : 25 өрнегінің мəні еліміздің алып жатқан ауданын (млн км2); 

3) (500,5 : 500 + 78,999) : 
2

3
 · 25 өрнегінің мəні еліміздің батыстан шығысқа дейінгі ұзындығын 

(км) береді [1, 4-б.]. 
2. Егер берілген 2 699 700 км2, 2 724 900 км2 аудандарының бірі еліміздің жалпы ауданын (Ж), 

екіншісі құрлық ауданын (Қ) берсе, онда су қорының (С) ауданын, жалпы жəне құрлықтың ауданын 
табыңдар. Осы аудандарды салыстырыңдар. Шыққан теңсіздіктерді жазыңдар [2, 18-б.]. 

 3. Төмендегі тапсырмаларды орындап, Алматы қаласында орналасқан 28-панфиловшылар 
атындағы саябақ туралы мағлұматтар аласыңдар. 

1) 2 мен 9 сандарына еселік жəне 30 саныннан кіші сан саябақтың гектармен алып жатқан 
ауданын береді. 

2) 9
3

4
 · 102 өрнегінің мəні Даңқ мемориалының ашылған жəне Мəңгі алаудың жағылған жылын 

береді. 
3) Бұл мемориал Жеңіс күнінің қанша жылдығы қарсаңында ашылған? [1, 7-б.]. 
4. Орта Азиядағы ең ірі мұражай – Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан Қазақстан 

Республикасының Ұлттық мұражайы.  
1) (895 · 409 – 188 823) : 88 өрнегінің мəні Ұлттық мұражайдың ашылған жылын береді; 
2) 74 санын 1000 есе арттырса, шаршы метрмен алынған мұражай кешенінің алып жатқан 

ауданы шығады;  
3) мұражай залдарында заманауи көрмелік технологиялармен жабдықталған, арнайы иілген 

экран пайдаланылады. 320 000 санын 400 есе кеміткенде шыққан мəн экран санын береді [1, 4-б.]. 
5. 1) 98,1 : (0,2х – 389,6) = 10,9 теңдеуін шығарып, еліміздің ұлттық валютасы – теңгенің 

енгізілген жылын;  
2) 1,195 : (0,5х – 4,22) = 0,25 теңдеуін шығарып, еліміздің ұлттық валютасының қорғалу 

мүмкіндігінің санын білесіңдер [1, 15-б.]. 
6. у = х + 372 формуласына: 
1) х = 252 – 101 санын қойғанда у-тiң мəнi қоғам қайраткерi, ақын Мағжан Жұмабаевтың туған 

жылын; 
2) х = 242 – 102 санын қойғанда у-тiң мəнi қазақтың жазба əдебиетiнiң негiзiн қалаған, ағартушы 

Абай Құнанбаевтың туған жылын; 
3) х = 222 – 2 · 32 санын қойғанда у-тiң мəнi ағартушы, саяхатшы, Орта Азия, Қазақстан жəне 

Шығыс Түркiстан халықтарының тарихы мен мəдениетiн зерттеген Шоқан Уəлихановтың туған жылын; 
4) х = 212 + 22 · 32 санын қойғанда у-тiң мəнi жырау, айтыскер ақын Жамбыл Жабаевтың туған 

жылын бередi [3, 15-16 б.]. 
7. 2 · 302 + 102 + 0,21 · 202 өрнегінің мəні «Қазақфильм» киностудиясының ұлттық 

кинематографияның көрнекті қайраткері Шəкен Кенжетайұлы Аймановтың аты берілген жылға сəйкес 
келеді [1, 155-б.]. 

8. 103 + 302 + 0,39 · 102 өрнегінің мəні «Ленфильм» киностудиясында қазақ көркем киносының 
алғашқы перзенті – «Амангелді» фильмінің түсірілген жылын береді [1, 155-б.]. 

9. 1) (– 10 + (– 0,05) · (– 7,1)) : (0,095 : (– 19)) – 1 өрнегінің мəні Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің ашылған жылын;  

2) (– 12,5 · (– 0,8) – 50) · (29,4 : 6,125 – 80) – 1074 өрнегінің мəні əл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің ашылған жылын; 

3) (– 70 – 11,25 · 0,8) · (– 30 + (– 0,8) · (– 6,25)) – 37 өрнегінің мəні Е. Бөкетов атындағы 
Қарағанды мемлекеттік университетінің ашылған жылын береді [1, 148-б.]. 

10. Бурабай өлкесі таулы-орманды кешенде орналасқан. Бурабайдың өсімдіктер əлемінің 
65%-ын қарағай, 31%-ын аққайың, 3%-ын емен жəне 1%-ын бұталар алып жатыр. Бурабай өлкесінің 
өсімдіктер əлемін дөңгелек диаграмма арқылы көрсетіңдер [1, 15-б.]. 

11. Республикамыздың аумағында омыртқалы жануарлардың алуан түрi бар. Берiлген 
өрнектердiң мəндерiн есептеп, сендер олардың кейбiреулерi туралы бiлетiн боласыңдар.  
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1) (902 · 56 + 9 488) : 300 – 22 — сүтқоректiлер түрлерi;  
2) 64 676 : 74 – (26 · 201 – 4 364) — қосмекендiлер түрлерi [2, 32-б.]. 
12. 1) х = 27 болғандағы (302х + 546х) – (848х – 18х) өрнегiнiң мəнiн есептеп, 

республикамыздың аумағында мекендейтiн құстардың түрлерiн бiлесiңдер.  
2) х = 7 болғандағы 1000х + (444х – 399х) – (685х + 353х) өрнегiнiң мəнiн есептеп, республи-

камыздың аумағында мекендейтiн бауырымен жорғалаушылардың түрлерiн бiлесiңдер [2, 32-б.]. 
13. Көкшетау теміржол торабының ұзындығы 800 км, ал Алматы теміржол торабының 

ұзындығы Көкшетау теміржолы торабының ұзындығының 25%-ын жəне Оңтүстік Қазақстан теміржол 

торабының 
1

3
 -ін құрайды. Оңтүстік Қазақстан жəне Алматы теміржол тораптарының ұзындығын табың-

дар. Мəліметтерді қолданып дөңгелек диаграмма салыңдар [4, 129-б.]. 
14. Қазақтың ұлттық тағамы бауырсақты дайындау үшiн қажеттi ингредиенттер: бидай, ұны, 

сүт, сарымай, ашытқы, құмшекер, тұз, су, жұмыртқа. 16 бауырсақ пiсiруге арналған аталған 
ингредиенттер мөлшері: бидай ұны – 500 г, сүт – 0,3 г, сарымай – 20 г, ашытқы – 20 г, қант – 1 
асқасық, тұз – 1 шайқасық, су – 20 г, жұмыртқа – 1 дана. Бiр адамға 4 бауырсақтан келедi деп есептеп, 
12 адамға бауырсақ дайындау керек.  

1) 12 адамға бауырсақ дайындау үшiн керек ингредиенттер мөлшерi жазылған кесте құрыңдар.  
2) Кестеге қосымша осы ингредиенттердiң бағасын көрсетiңдер.  
3) 12 адамға арналған бауырсақты дайындау үшiн керек ингредиенттердi алуға жұмсалатын 

жалпы соманы табыңдар [4, 8-б.].  
15. Құрмасы бар 10 самса дайындау үшін қамыр илеуге 400 г ұн, 25 г қант, 15 г маргарин, 10 г 

ашытқы, 200 г су, ал пісіру үшін 150 г құрма, 70 г май, 5 г ұн жəне 40 г су қажет. 1) 20; 2) 30; 3) 50 
құрмасы бар самса дайындау үшін қанша ұн, қант, маргарин, ашытқы, су, құрма, май алу керек? [1, 37-
б.]. 

16. {
−10(х − 4) < 3(4 − 2х) − 3х,

1,6(0,1х − 3) > 3(−6 + 0,1х) + 0,3х
 теңсіздіктер жүйесінің шешіп, құстардың ауылшаруашы-

лығы жəне орманшаруашылығына зиян келтіретін жəндіктерді жоя отырып, зиянды жəндіктерді жоюға 
жұмсайтын шығынын қанша пайызға азайтынын анықтайсыңдар [5, 104-б.]. 

 17. Теңсiздiктер жүйесiнің шешімі желдiң жылдамдықтары туралы мəлімет береді. 

1) {

1

5
у ≥ 4,

1

7
у ≤ 4;

 у км/сағ – қоңыр желдің жылдамдығы; 

2) {
10у − 390 ≥ 0,
0,1у ≥ −5;

 у км/сағ – қатты желдің жылдамдығы; 

3) {
15(5 − у) ≤ −14у,
29(у − 3) ≤ 28у;

 у км/сағ – теңіз дауылының жылдамдығы; 

4) {
50 − 0,5у ≤ −9,

9 −
1

3
у ≤ −1;

 у км/сағ – құйынды дауыл кезіндегі желдің жылдамдығы [3, 22-б.]. 

18. Берiлген теңдеулердi шығарып əртүрлi биiктiктегi ауа температурасына сəйкес мəндi 
аласыңдар: 

1) 3х + (х + 2) = 2 (3х + 12) теңдеуiнiң түбiрi 4000 м биiктiктегi ауаның температурасы (х°С); 
2) –3(2,5 – у) = 28,5 + 4,5у теңдеуiнiң түбiрi 6000 м биiктiктегi ауаның температурасы (у°С); 
3) 25,8z – 4,3(6z + 300) = 25,8z теңдеуiнiң түбiрi 10 000 м биiктiктегi ауаның температурасы 

(z°C) [5, 20-б.]. 
Оқулық мəтіндерінде өз тарихын, адамдары мен мəдениетін тануға, ұлттық қадір-қасиетті 

тəрбиелеуге, пəнаралық байланысты жүзеге асыруға арналған материалды қолдану пəнге деген 
қызығушылықты арттыруға мүмкіндік береді. Мұндай материалда құрастырылған мəтіндер мен 
жаттығулар білім алушыларды тəрбиелей отырып, оқушының оқуға деген ынтасын арттыруда 
маңызды рөл атқаратыны сөзсіз. 
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ӘОЖ 37.01 
 

Ы.АЛТЫНСАРИН ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  
БОЙЫНДА ІЗГІ ҚАСИЕТТЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ РӨЛІ 

 
Игенбаева Б. Қ. – Мектепке дейінгі даярлық және бастауыш білім зертханасының меңге-

рушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім 
академиясы. 
 

Мақалада Ыбырай Алтынсарин қазақ жерінде «Дала қоңырауын» алғаш рет сыңғырлатқан 
ұлы ұстаз туралы айтылады. Оқулықтар мен оқу құралдарын әзірлеуде білім мазмұнының тұғыры 
болатын озық идеялары мен адамзаттық құндылдықтарды дәріптейтін шығармаларының орны 
ерекше болды.  

Түйінді сөздер: ағартушы, педагог, ақын-жазушы, ұстаз. 
 

Аса кернекті ағартушы Ыбырай Алтынсарин – қазақ елінің ағарту саласында , мəдениеті мен 
əдебиеті тарихында жаңашыл-педагог, жаңа мектептердің ұйымдастырушысы, ақын-жазушы ретінде 
танылған ұлы тұлға.  

Ол Торғай қаласында алғаш рет қазақ балаларына арналған бастауыш мектеп ашты. Сол 
мектепке өзі орыс тілінің мұғалімі қызметін атқара жүріп, ауыл-ауылдарды аралап, халықтың жаппай 
сауаттануын насихаттады. Мектеп ашуға қажетті қаражаттың жиналуына өз үлесін қосты. Қазақ 
жерінде «Дала қоңырауын» алғаш рет сыңғырлатқан ұлы ұстаздың ағартушылық қызметі осылай 
басталды. 

Бұл жөнінде Ыбырай Алтынсариннің мұғалімнің рөлі туралы пікірі: «Халық ағарту жұмысы бұл 
арада тек жаңа ғана басталып келеді, сондықтан, жаңа салынып жатқан үйдің жақсы болуы оның 
іргесінің берік жəне мықты қалануына байланысты болатыны сияқты, біздің қолға алып отырған 
ісімізде де, қазақ мектептерінің бар келешегі, кебінесе, істің казіргі басталуына байланысты; 
сондықтан да мен кəзір жақсы оқытушыны дүниедегі заттың бəрінен де қымбат керемін... Халық 
мектептері үшін ең керектісі – оқытушы [1, 28 б.], – деп жазды. Ыбырай Алтынсарин, – тамаша жақсы 
педагогика кұралдары да, ең жақсы үкімет бұйрықтары да, əбден мұқыят түрде жүргізілетін инспектор 
бақылауы да оқытушыға тең келе алмайды» [1, 28 б.]. 

Осылайша, Ы.Алтынсарин мектепті халық ағарту ісінің қайнаркөзі санап, оған мұғалімнің 
жауапкершілігін биік қойды. Оқытушының болмыс-бітімі мен пайым-парасатының деңгейіне мəн берді.  

Әр оқушының өзіндік ерекшелігін ескере оқытуды, ол үшін ерінбей еңбектенудің маңызын ашып 
көрсетті. 

Білім мазмұнының маңыздылығына үлкен мəн беріп, оқытуға арқау болатын тақырыптар 
бойынша өз шығармаларын жазды. Тəрбиенің тетігіне тең келетін шығармалары бүгінгі күнге дейін 
оқулықтарға арқау болып келеді. 

Баланы өмірге үйрететін, адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуына тікелей ықпал ететін тəлімі 
мол əңгімелері заман өзгергенмен, адами құндылықтарды дəріптеуге баға жетпес құрал болып келеді. 

Өзімнің мұғалімдік тəжірибемде Ы.Алтынсарин шығармалары баланың тілін дамытудан бастап, 
танымын кеңейтетін, ойын жетілдіріп, білімін тереңдететін жетекші əдістемелік құралым болды. 

Білім алуды сабақта жəне сабақтан тыс уақытта ұштастыру, баланың білуге құштарлығын 
оятып, зердесінде сақталуын назарда ұстау тəсілін өзіме бағдаршамдай көрдім. 

Ғылыми еңбектеріме зерттеу жұмысымның мəнін ашып, маңызын айқындауға қайнаркөз болды. 
Ұлы ұстаздың оқу-тəрбие үдерісін ұйымдастырудағы қарапайымнан күрделіге, жақыннан алысқа, 
төменнен биікке ұмтылу, білім мен тəжірибені ұштастыру сияқты маңызды ұстанымдарына сүйендім.  

Оқулықтар мен оқу құралдарын əзірлеуде білім мазмұнының тұғыры болатын озық идеялары 
мен адамзаттық құндылдықтарды дəріптейтін шығармаларының орны ерекше болды.  

Ы.Алтынсариннің «Қазақ хрестоматиясы» қазақ халқына ағартушылық қызмет атқарды. Ол 
туралы өзінің 1862 жылы жазған хатында: «Қазақ халқы ұғымтал, ақылды, дарынды, бірақ оқымаған 
халық. Мəселе оны ағартуда болып отыр», – деп жазады. [5, б22-28]. 

Бұдан қазақ балаларының болашағын ойлап, олардың сауатын ашуды, көкірек көзін оятуды 
мақсат еткен ағартушылық қызметіндегі жауапкершілігін көреміз. 

Шығармаларының бəрінде адамның өмірде өз орнын табуға, еңбегінің арқасында өзін танытуға 
бағдарлай отырып, қоғамдық сананы қалыптастыруды көздейді. 

Ұлы ағартушының қысқа жəне тартымды жазылған көркем шығармаларының барлығы 
оқушыларды адамгершiлiкке, еңбексүйгiштiкке тəрбиелеуде маңызы зор. Оқушылардың мiнез-құлқын 
қалыптастыруға, дүниетанымын кеңейтуге көркем əдебиет шығармаларындағы кейiпкерлердiң өмiрi 
мен iс-əрекеттерi де үлкен əсер етедi [1, б.11]. 

Қоғамдық өмірдің əр алуан жақтарын суреттеуге арналған шығармаларын кез келген жастағы 
балалар қызыға отырып оқиды, өзіндік пікірі қалыптасады. Әңгімелерінің тілі жатық, оларда оқушының 
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ойын жетелейтін идеялар басым.  
Бұл жөнінде белгілі ғалым Қажым Жұмалиев: «Ыбырай Алтынсарин қазақ əдебиетінде көркем 

əңгіменің негізін салушы. Көркем əңгімелердің композициялық құрлысын шебер етіп құруда да оның 
еңбегі зор», – дейді. [2, б.33]. 

Ыбырай Алтынсариннің əңгімелерінің өзегі – рухани-адамгершілікке баулу, өнерге бейімдеу, 
еңбекке баулу, қиянат жасамау, қамқорлық жасап, қолұшын беруге бейім болу сияқты құнды қасиет-
терді дəріптеуден тұрады. Әңгімелерінің құрылымы, тəрбиелік мəні бала санасына ерекше əсер етіп, 
баланың қызығушылығын оятып, қоғамда адамгершілігі жоғары адамдар қалыптастыруға құрылған. 

Мысалы, «Өрмекші, қарлығаш һəм құмырсқа» əңгімесін қай жастағы бала оқыса да, тəрбиенің 
тамшысынан тұратын əрекеттердің мəнін түсінеді. Әр жаны бар тіршілік иесінің өмір сүру қарекетін 
жасауы – табиғи құбылыс екені айқын сезіледі. Тіршілік ортасының өзгешелігіне қарай өмір сүру 
қағидасы болатыны, оны бұзбау қажеттігі сияқты талаптардың болатындығын ескертеді. Олардың 
тіршілігінде еңбектің əр жанның өзі үшін екеніне көз жеткізеді. Сөйтіп, еңбектің қадірін арттыратын, 
еңбексүйгіштікке əкелетін əрекеттерін əсерлеп жеткізеді. 

Нəтижесінде оқырман рөліндегі адам өзінің өмір-тіршілігіне назар аударып, өз бетімен 
еңбектенуге, өзіндік əрекеттен нəтиже шығаруға, яғни жасампаздыққа бет бұрғанын өзі де байқамай 
қалуы мүмкін. Өйткені адам бойына тəрбие өнегелі істен көрінбей өтіп отыратын процесс екені 
баршамызға аян. 

Сондықтан да бұндай əңгімелері 1-сыныптан бастап, қолданыстағы оқулықтардың мазмұнынан 
ешқашан түскен емес. Керісінше, бүгінгі өзгеріс алаңына айналған өмірде заман талабына сай 
өзектілігі арта түсті. Баланың бойында қалыптасатын жалпыадамзаттық құндылықтарды қазақтың 
ежелден бері тəрбие құралы болып келе жатқан ертегі, əңгіме, мысалдар арқылы жеткізудің маңызын 
терең ашып берген ұлы ұстаздың тəжірибесі жалғасын тауып келеді.  

 Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының өзіне тəн ұлттық-тəрбие үрдістерін ағарту ісімен 
ұштастыра отырып, білім берудің болашағы айқындап берді. 

Ол өз еңбектерінде оқушымен қарым-қатынас неғұрлым жақсы, оқушылардың көңіл-күйіне əсер 
неғұрлым көп болса, сабақ соғұрлым табысты болатынын тəжірибесімен дəлелдеп берді.  

Мұғалімге «Оқушыны оқуға қалай үйрету керек?» деген сауал қойып, оқытудың тəрбиелік мəнін 
былайша түсіндіреді:  

- оқыту əдістері – балалардың жүре келе мектепке, сабаққа кейіннен ғылымға, өз бетімен білім 
алуға құмарландыратын (ынталандыратын, ықыластандыратын) жол;  

- сабақта балалардың ойлау қабілетін арттыратын жаттығулар қажет. Бұл көрнекілік заттарды 
жəне өмір фактілерін пайдалануға көмегін тигізеді: заттарды жəне құбылыстарды суреттеу, олардың 
қасиеттерін салыстыру, əр түрлі қортындылар жасау. 

Осындай маңызды пікірін қорытындылай келе, оқушы мен мұғалім арасындағы ізгі қатынастың 
орнығуына негіз болатын «Мұғалім – мектептің жүрегі» деген тұжырым жасайды. Мұғалімдерге 
арналған білім беру жүйесіне өзгерістер əкелетін дидактикалық ұстанымдарға негізделген əдістемелік 
нұсқаулықтар жазды.  

Қорыта айтқанда, «Мектеп – қазақтарға білім берудің құралы, барлық үмітіміз, қазақ халқының 
келешегі – тек осы мектептерде» – деп, білімнің басты құндылық екеніне ерекше мəн берген ұлы 
ұстаздың өнегелі өсиеттері болашақ жастардың жадында сақталып, ұрпақтан ұрпаққа жалғаса 
беретіні анық.  

Білім мазмұнын жаңарту, білім беру жүйесін жаңғырту кезеңінде Ы.Алтынсариннің тəлімді 
тəрбиесі мен білімге ұмтылдыратын ұлағатты тұжырымдары басты темірқазық болмақ.  

Жарқын болашаққа бағдаршамдай жарқырап тұрған шамшырақ шығармалары əлі де зерде-
леніп, ғылыми-əдіснамалық зерттеулерге арқау болып, оқытудың мазмұнын заман талабына сай 
арттыра беретініне сенім мол. 

Сондықтан білімге құштар жас өркеннің мектеп табалдырығын аттаған сəттен алдынан шығатын 
педагог қауым ұлы ұстаздың ұстанымына сүйенсе, қазақ елінің білім саласын өркендетудің тың 
жолдары ашылмақ. Іске сəт, қадірлі əріптес! 
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В статье мы поделимся опытом преподавания информатики с первого класса. Ввиду 

жестких санитарных норм ограничения времени работы за компьютером возникает проблема: как 
эффективно организовать обучение детей в оставшуюся половину урока. Наше решение – 
рабочие тетради. 

Ключевые слова: информатика в начальной школе, рабочие тетради, компьютерная 
грамотность. 
 

Пандемия COVID-19 привела к крупнейшему за всю историю сбою в функционировании 
систем образования, который затронул почти 1,6 миллиарда учащихся в более чем 190 странах на 
всех континентах. 

Кризис усугубляет существовавшую и ранее проблему неравенства в сфере образования, не 
позволяя значительной доле находящихся в наиболее уязвимом положении детей, молодых людей и 
взрослых – тех, кто живет в бедных или сельских районах, девочек, беженцев, инвалидов и насиль-
ственно перемещенных лиц – продолжать учебу. Кроме того, образовательные потери грожают 
охватить и будущие поколения и ликвидировать достигавшийся десятилетиями прогресс.  

А ведь знания – истинное богатство, как писал выдающийся просветитель, общественный 
деятель, педагог-новатор, учёный-этнограф, поэт и прозаик Ибрай Алтынсарин. Только знания могут 
сделать человека всемогущим, счастливым. Он понимал: детям нужны знания. Знания – ключ ко 
многим закрытым дверям. Если дети будут образованными, то у такого народа есть будущее. Знания 
откроют пути к развитию, совершенствованию [1].  

Но как не растерять, а наоборот преумножить это богатство в сложных условиях дистан-
ционного образования? 

Введение дистанционной формы обучения послужил стимулом для инноваций в сфере 
образования. Для обеспечения непрерывности обучения и профессиональной подготовки применя-
ются новаторские подходы: от радио- и телетрансляций до предоставления электронных комплектов 
материалов на различных образовательных платформах. 

В связи с этим на передний план выходят умения и навыки работы с компьютером, в 
глобальной сети Интернет. Персональный компьютер есть практически в каждом доме, не говоря уже 
о планшетах, айфонах и других гаджетах. Современные дети, выросшие в этом информационном 
веке, с компьютером, конечно, на "ты", что называется с пелёнок. Школы оснащены современными 
компьютерами, подключены к высокоскоростному Интернету, имеется огромное количество образо-
вательных сайтов, программ, ЦОРов по всем предметам, что позволяет сделать обучение интерес-
ным, наглядным и интерактивным, но для этого необходимы некоторые навыки работы с 
компьютером, поэтому изучение информатики необходимо начинать с 1 класса, тем более что в этом 
заинтересованы как сами ученики, так и их родители.  

В гимназии №9 г.Караганды уже на протяжении многих лет с первого по четвертый класс 
проводится курс по выбору «Информационная грамотность», который направлен на формирование 
первоначальных представлений об информационных процессах и предполагает овладение началь-
ными навыками работы с графическим и текстовым редакторами, навыки работы в сети Интернет, 
развитие познавательного интереса к предметной области «Информатика», расширение кругозора в 
областях знаний, тесно связанных с информатикой, воспитание настойчивости, собранности, 
организованности, аккуратности, умения работать в минигруппе, культуры общения, бережного 
отношения к школьному имуществу.  

Ожидаемый результат: формирование начальной компьютерной грамотности и элементов 
информационной культуры; развитие устойчивого интереса к изучению информатики. 
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В связи с жесткими санитарными нормами ограничения времени работы за компьютером для 
детей начальной школы, возникает проблема: как эффективно организовать обучение детей в 
оставшуюся половину урока. Решением проблемы могут стать рабочие тетради. Их достоинства 
неоспоримы: системный подбор постепенно усложняющихся заданий; экономия времени ученика за 
счет выполнения работы непосредственно на страницах пособия и, как следствие, возможность 
решения большего числа задач. Такие тетради не только информативны, они организуют самостоя-
тельную работу ученика. Большое количество заданий позволяет организовать индивидуальную 
траекторию развития для каждого ученика. Предлагая выполнить те или иные задания на разли-
нованном пространстве, они требуют от ученика особой ответственности за то, чтобы написанное 
слово было адекватно по значимости печатному. 

Учебные пособия и методические рекомендации по информатике для начальной школы, 
разработанные к настоящему времени различными авторами, немногочисленны. Наиболее 
интересными, на наш взгляд, являются рабочие тетради Аксеновой О. В. [2], Паутовой А. [3] и 
Холодовой О.А.[4]. Каждое из них имеет ряд особенностей и недостатков. Эти обстоятельства 
побуждают к творческим поискам в этой области. Учителями нашей гимназии были созданы рабочие 
тетради по информатике «Юным умникам и умницам» для 1-4 классов, одобренные методическим 
советом отдела образования г. Караганды (Рис.1) 

 
Рисунок 1. Примеры рабочих тетрадей. 

 
Учащимся предлагаются: 
- теоретические сведения, 
- материалы для проведения беседы, 
- раскраски 
- задания на закрепление теоретических сведений 
- логические задачи 
- ребусы и кроссворды 
- задания на развитие памяти и внимания 
В 4 классе особое внимание уделяется разработке алгоритмов, в том числе, и взятых из 

повседневной жизни ребенка (доберись до школы, собери урожай, налови рыбы и др.). Учащиеся 
знакомятся с исполнителями, их СКИ и разрабатывают для них алгоритмы (Рис.2) 
 

 
Рисунок 2. Примеры заданий для 4 класса 



424  

Виды предложенных заданий: 
- РАЗМИНКА. Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. 
Поэтому вопросы, которые включены в разминку, достаточно легкие, способны вызвать интерес и 
рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и 
подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности. 

- ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ – ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ. Все задания подобраны так, что 
степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

- ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА. Динамическая пауза, проводимая на занятиях, не только развивает 
двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько различных 
заданий одновременно. 

- ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК, ШТРИХОВКА (15 минут). В. А. Сухомлинский писал, 
что истоки способностей и дарований детей – на кончиках пальцев. От них, образно говоря, идут 
тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и 
изобретательности в движениях детской руки, тем ярче проявляется творческая стихия детского ума. 
Поэтому очень важно «поставить руку». 

- РЕШЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ, ТВОРЧЕСКО-ПОИСКОВЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ. Возможность 
решать нетиповые, поисково-творческие задачи, не связанные с учебным материалом, очень важна 
для ребенка, так как позволяет тому, кто не усвоил какой-либо учебный материал и поэтому плохо 
решает типовые задачи, почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в своих силах, ведь 
решение не учебных задач опирается на поисковую активность и сообразительность ребенка, на 
умение в нужный момент «достать» из своей памяти тот или иной алгоритм рассуждения.  

- РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. В современной дидактике важная роль принадлежит 
занимательным развивающим играм, задачам и развлечениям. Они очень интересны для детей, 
эмоционально привлекают и захватывают их. А процесс решения, поиска правильного ответа, осно-
ванный на интересе к задаче, невозможен без активной работы мысли. В ходе таких игр и упраж-
нений учащиеся постепенно овладевают умением самостоятельно вести поиск решения. Такие 
задачи развивают умственную активность, инициативу, творческое отношение к учебной задаче; 
помогают сохранить искру живого интереса к учебе. Вот некоторые из них: головоломки, игра 
“Танграм”, задачи- шутки, лабиринты, графические диктанты.  

Особенностью данных тетрадей является то, что ребенку предлагаются задания неучебного 
характера, поэтому серьезная работа принимает форму игровой деятельности, что очень привле-
кательно именно для младшего школьника. Наиболее подходящей формой проведения занятий с 
использование данных тетрадей являются разноуровневые домашние задания. Большой объем 
заданий (20 заданий в каждой из 34 тем) позволяет строить индивидуальный маршрут развития 
ребенка с учетом его интересов и возможностей, подбирать различные задания как для детей, 
имеющих различные проблем в обучении, так и для детей, смотивированных на обучение и имеющих 
высокий интеллектуальный потенциал. Достоинствами такой формы являются, прежде всего, 
достаточный объем, регулярность, а также систематичность и целенаправленность. К тому же ребе-
нок сам оценивает спои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскован-
ность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания.  

Но одних тетрадей недостаточно чтобы разработать интересный урок. Наличие современного 
компьютера помогает применять на учебных занятиях самые разнообразные программные продукты, 
которые позволяют осуществлять компьютерную поддержку практически всех этапов уроков инфор-
матики в начальной школе. Работа за компьютером – это всегда творческий процесс, который тре-
бует умения действовать не по готовым правилам, а самостоятельно обдумывая план предстоящих 
действий, принимая решения, корректируя полученные результаты. Это новый вид учебной деятель-
ности для младшего школьника. И сформированная комфортная учебная среда позволяет школь-
никам быстро преодолевать неуверенность в своих действиях, приводит к активизации творческой, 
учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позво-
ляет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым пере-
ключениям с одного вида деятельности на другой. В результате этих занятий ребята достигают 
значительных успехов в своем развитии, они многому учатся и эти умения применяют в учебной 
работе, что приводит к успехам.  

В своей работе мы стараемся опираться на важные и актуальные по сей день заветы Ибрая 
Алтынсарина. Во-первых, Ибрай Алтынсарин считал, что учить нужно согласно склонностям и успе-
хам ребенка. Во-вторых, учитель должен любить детей и ни в коем случае не гасить в них любопыт-
ство, а стимулировать стремление к знаниям. Третьим золотым правилом было то, что знания долж-
ны приносить реальную пользу. Никакой бессмысленной зубрежки, лишь преподавание по принципу 
«от простого к сложному» в интересной форме. Удивительно, насколько актуальны сегодня эти 
заветы. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В ШКОЛЕ ИЛИ КАК ВЛЮБИТЬ УЧЕНИКОВ В СВОЙ ПРЕДМЕТ? 

 
Ильясбекова З. Т. – учитель английского языка, Школа-гимназия №1 имени Динмухамеда 

Конаева, Жамбылская область, Кордайский район, село Кордай. 
 

Я посвящаю свою статью 180-летию со дня рождения великого учителя, сына казахского 
народа, выдающегося просветителя Ибрая Алтынсарина. Мне бы хотелось поделиться 
некоторыми методами и приемами, которые я использую для повышения заинтересованности 
английским языком в процессе работы с детьми. 

Ключевые слова: просветитель, образование, учитель, функциональная грамотность, 
английский язык, разогрев, вокабуляр, проект, дебаты, конкурентоспособный. 
 

«Нам необходимо вглядеться в прошлое, чтобы понять настоящее и увидеть контуры 
будущего» [1] этими словами Нурсултана Назарбаева я бы хотела начать свою статью.  

Изучив биографию Ибрая Алтынсарина, можно увидеть, что идеи, приемы и методы образо-
вания, пособия, учебники и сама система образовательного процесса, разработанная Алтынсариным, 
по сей день актуальна и успешно используются учителями и родителями. 

В системе школьного образования, разработанной великим просветителем, главное место 
отводилось личности и моральному облику учителя. Он писал, что учительская должность «не 
служба, а Богом данное призвание». [2, c4] 

На протяжении всего трудового пути, проработав учителем английского языка, я полностью 
согласна с точкой зрения Ибрая Алтынсарина и убеждена, что моя цель как учителя – это не только 
научить своему предмету, но и приложить все усилия к тому, чтобы мои ученики выросли, всесторон-
не развитыми, любознательными, конкурентоспособными и преданными своей стране личностями, 
чтобы обладали общечеловеческими ценностями. Уверена, что такие ученики будут с охотой 
впитывать в себя знания, и соответственно смогут свободно владеть английским языком.  

На своих уроках я стараюсь уделить внимание функциональной грамотности. Каждое зада-
ние, выполняемое на уроке или дома, связано с повседневной жизнью, будь то грамматика, работа с 
текстом, или решение какой-либо ситуации. В работе мне хорошо помогают учебные пособия, 
разработанные представительствами Великобритании, такие как Macmillan, Express Publishing, Oxford 
University Press для Казахстана. Я хочу ознакомить вас лишь с некоторыми приемами, которые я 
применяю на уроках, а также с ближайшими планами.  

«Алтынсарин предлагал учителям использовать различные упражнения, обучать от простого к 
сложному, преподносить материал в интересной для ребёнка форме.» [3, c4] 

Давайте поговорим о таком приеме, как разогрев (warm up). Это важный этап урока, ведь как 
урок начнётся так он и пойдет. Разогрев я провожу по-разному, но хочу остановиться на «вопросах и 
ответах». Это могут быть три вопроса или меньше. Обычно я провожу обсуждение этих вопросов в 
групповой форме, то есть, каждый вопрос даю отдельной группе, обсуждают его дети буквально 
минуту и через минуту в порядке очерёдности вопросов каждая группа выражает свое мнение. 
Неважно, выступает один человек от группы или каждый. Вопросы обычно отражают тему урока, и 
через обсуждение этих вопросов мы плавно переходим к самой теме и целям урока. Например: тема 
урока «Традиции разных стран». Вопросы могут быть такие: 1. Знаете ли вы какие-нибудь интерна-
циональные традиции? 2. Есть ли какие-либо традиции, которые вы любите праздновать? 3. Как вы 
думаете, есть ли какие-либо особенности в традиции празднования дня рождения? 

Следующий прием: pre-task – работа с вокабуляром. Такую работу тоже можно проводить 
различными методами, но мой любимый – это работа с дефинициями. Как я провожу эту работу? Все 
зависит от уровня подготовки учащихся и от того какое это звено младшее или старшее. Если это, к 
примеру, младшее или среднее звено и уровень подготовки средний, я даю определение слов сама, 
причем в облегченной форме. Я отрабатываю с ними эти слова с определениями, это можно сделать 
и в игровой форме, затем даю выучить эти слова дома, опять же интегрировано. Уровень подготовки 
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детей различается и, если один ученик выучит одно или два слова, то другой может выучить все 
слова. Опрос я веду также в игровой форме. У меня есть классы, изучающие английский язык 
углубленно. Такие учащиеся могут найти определения самостоятельно и запомнить их без труда. Тем 
более, что цифровизация и информатизация далеко шагнули вперед. На уроках учащиеся могут 
использовать интернет, смартфоны, компьютеры. Поэтому в информации недостатка нет. 

В работе с текстом, аудировании и письме я применяю приемы критического мышления. На 
них я останавливаться не буду. Я хочу остановиться на такой работе как «проекты». Эту работу я 
провожу как в младших, так и в старших классах. Так как она проводится регулярно и с младшего 
возраста, то ребята знают ход работы. Это может быть работа на А3 или А4, либо компьютерная 
презентация. Кстати, хочу оговориться, во время дистанционного обучения это в основном были 
компьютерные презентации, но проекты, сделанные на бумаге и сфотографированные, тоже 
приветствовались. 

Теперь конкретно о проектах: обычно такая работа проводится в конце модуля. В младших 
классах дети рисуют картинки и составляют по ним предложения, некоторые делают устно, а 
некоторые в виде комиксов. Основная идея работы с проектами состоит в том, что учащийся должен 
выйти к доске и защитить его. Опять же идет интегрирование: дети послабее могут просто прочитать 
свою работу, а те, кто посильнее – рассказывают устно.  

В среднем и старшем звене такая работа проводится в более усложненном варианте, но идея 
– та же. Чего я добиваюсь от ответов учащихся у доски? Во-первых, это выступление лицом к лицу с 
аудиторией, впоследствии у моих учеников не будет страха перед публикой. Во-вторых, если и есть у 
них какие-то подсказки, то все равно стоя у доски, лицом к лицу с классом и учителем, на 
выступающем лежит ответственность, и, естественно, он будет стараться изо всех сил ответить 
самостоятельно, без подглядываний, хотя я к этому отношусь лояльно. Для меня главное – это не 
испугать ребенка, а заинтересовать его. Ничего страшного нет в том, что на начальном этапе у него 
будут подсказки. Со временем он сможет обойтись и без них. Мой опыт такой работы с проектами 
показывает хороший прогресс в работе учащихся. Развивается письменная и устная речь, 
подтягивается грамматика, развивается творчество, ведь не все могут позволить себе распечатать 
какие-то цветные картинки, эти дети старательно рисуют. Один из критериев оценивания – это 
эстетичность проекта, поэтому к оформлению тоже относятся трепетно. Проектная работа – это итог 
работы с модулем.  

И последнее, к чему я хочу привлечь ваше внимание – это дебаты. Скажу честно: это такой 
вид работы, который я применяла нерегулярно. Во время уроков я использовала только элементы 
дебатов в групповой работе, то есть одна группа выступает «за» в каком-то вопросе, а другая – 
«против». Дебаты можно применить во внеклассных мероприятиях. Первым делом я знакомлю детей 
с правилами, затем мы проводим сами дебаты. В школе, к сожалению, у нас нет дебатного клуба.  

 «Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своем фейсбук-аккаунте сообщил, 
что в школах, колледжах и вузах страны будут возрождаться дебатное движение. Все это отлично 
формируют дебаты и институты самоуправления. Сейчас уже для всех очевидно, что успешная 
самореализация в будущем – это не только багаж знаний, но и умение пользоваться этим багажом, 
функциональная грамотность. 

Дебаты – это не только интеллектуальная ролевая игра, это настоящая образовательная 
технология. 

Они формируют навыки критического мышления, учат анализировать информацию, работать 
в команде, формулировать вопросы и отвечать на них. Участники дебатов меньше подвержены 
пропаганде и популистским идеям, потому что участие в них формирует умение аргументировать 
свою позицию. 

Этот навык переносится и в реальную жизнь и делает молодых людей требовательными в 
отношении того потока информации, который они получают. 

Ребята, взаимодействуя друг с другом, укрепляют свои социальные связи и доверие друг к 
другу. 

Помимо прочего, успех в дебатах не зависит от социального статуса семьи, места рождения. 
Здесь главное – кругозор, характер, стремление и мотивация аргументированно отстаивать свою 
позицию. А для этого надо читать больше книг, смотреть познавательные передачи, развивать 
навыки коммуникации, аргументации, постоянно работать над собой. 

Мы возрождаем дебатное движение в школах, колледжах и вузах страны. Мы стремимся к 
тому, чтобы у школьников было как можно больше возможностей для развития».[4]  

В 15-16 числах мая этого года по заданию районного отдела образования я набрала и 
зарегистрировала четыре команды из числа учащихся нашей школы на отборочный тур дебатов, 
который проходил онлайн, на базе университета Туран. Он проходил под названием Turan Debate 
Cup. Из четырех только одна команда “Incredibles”вышла в финал и нас пригласили в Алматы на 
финальный тур. Ребята сражались с опытными командами, сначала им было безумно страшно, но я 
думаю, что наши выступления у доски, перед публикой сыграло не последнюю роль в приобретении 
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опыта в ораторском искусстве. Конечно, до конца мы не дошли, но зато ребята получили колоссаль-
ный опыт, пообщались с носителями языка (наш судья был из Великобритании), они буквально 
окунулись в мир английского языка. Как они сами признались, они даже стали думать на английском 
языке. Было столько эмоций, столько адреналина! Мы с ребятами пришли к решению открыть свой 
дебатный клуб, они обучат учащихся из восьмых-девятых классов, и я верю, что наш клуб в будущем 
станет нашей визитной карточкой. 

Подводя итог, исходя из своего опыта, могу с твердостью заявить, что моя цель – это 
заинтересовать и влюбить ребенка в свой предмет. Тогда он с удовольствием будет выполнять все 
задания, учить слова, правила, стихи, песни, диалоги, с интересом искать нужную информацию, 
защищать проекты, с упоением участвовать на концертах и дебатах.  

Нельзя забывать про функциональную грамотность. Если на каждом уроке проводить 
параллель с жизненными ситуациями, то наши дети будут готовы преодолеть любые проблемы и 
моментально смогут решать задачи любой трудности.  

Что касается моральной стороны нашей работы, то надо быть живым примером нашим детям, 
и доказывать не только словом, но и делом, что надо оставаться человеком всегда. И тогда не будет 
«мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Еще Николай Островский писал: «Умей жить и 
тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной». [5] 

Наши дети должны быть конкурентоспособными и амбициозными в хорошем смысле этого 
слова. А эти качества должны привить им взрослые: учителя и родители. И тогда наша страна 
встанет в один ряд среди первых экономически развитых стран.  
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМІНДЕГІ ОЛҚЫЛЫҚТАРДЫ ТОЛЫҚТЫРУ  
ЖҰМЫСЫНЫҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ 

 
Карипова А. Т. – педагогика ғылымдарының магистрі, Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық 

Білім академиясының аға ғылыми қызметкері, Нұр-Сұлтан қ. 
 

Мақалада білім алушылардың біліміндегі олқылықтарды толықтыру жұмысының дидакти-
калық шарттары қарастырылады. Пандемия дағдарысы әлемдік білім беру жүйесіне және 
Қазақстанға әсері және білім алушылардың біліміндегі олқылықтардың орнын толықтырудың 
алгоритмі көрсетіледі. Алгоритм диагностикалық, жоспарлау, жүзеге асыру және талдау жұмысы 
кезеңдерінен тұрады. 

Түйінді сөздер: Халықаралық тәжірибе, пандемиялық дағдарыс, білім беру жүйесі, білім 
алушылардың біліміндегі олқылық, дидактикалық шарт. 
 

Пандемия дағдарысы əлемдік білім беру жүйесіне қатты əсер етті. Халықаралық сарапшылар 
пандемия кезінде мектептердің жабылуы əлем бойынша білім алушылардың үлгеріміне, сапасына 
жəне мектеп бағдарламасын меңгеру деңгейіне əсер еткенін айтқан болатын. Пандемия кезінде 
қашықтан оқыту форматына көшу барысында тек сын-қатерлер ғана емес, жаңа мүмкіндіктер де 
пайда болды. Мысалы, ақпараттық құзыреттілік жəне цифрлы сауаттылықтың артуы. 

Оқу процесін ұйымдастыру үшін бағалау жүйесі бейімделді жəне де бірқатар нормативтік 
құқықтық құжаттар қабылданды. Осы орайда, пандемия кезіндегі педагогтердің атқарған жұмыстарын 
ерекше атап өткен жөн. 

ЮНЕСКО əлемнің 108 елі 2020 жылы мектептердің жабылуына байланысты орта есеппен 47 
күндік күндізгі оқудың өткізілмегені туралы хабарлады, бұл оқу жылының төрттен біріне тең. Кейбір 
елдер бұл əсерді азайту үшін арнайы бағдарламаларды бастады. 

Осыған байланысты əрбір ел жіберіп алған оқушылардың біліміндегі олқылықты толықтыруға 
жəне білім берудің ағымдағы проблемаларын шешуге ғана емес, сондай-ақ болашақ сын-қатерлердің 
алдын алуға қызмет ететін жүйелі шараларды əзірлеуге тырысты. АҚШ-тағы Теннесси штатында 
ұлдар мен қыздар клубтары сияқты ұйымдармен бірлесе отырып, Теннесси репетиторлық қызметін 

https://e-history.kz/ru/prominent-figures/show/12626/
https://oyla.xyz/article/ybyraj-altynsarin-pervyj-ucitel-v-stepi
https://oyla.xyz/article/ybyraj-altynsarin-pervyj-ucitel-v-stepi
https://bilimdinews.kz/?p=137439
https://eksmo.ru/interview/5-tsitat-iz-romana-nikolaya-ostrovskogo-kak-zakalyalas-stal-ID3586471/
https://eksmo.ru/interview/5-tsitat-iz-romana-nikolaya-ostrovskogo-kak-zakalyalas-stal-ID3586471/
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бастаған болатын. Олар білім алушыларға көмектесу үшін кемінде 1000 білікті колледж оқытушыла-
рын жалдады. Кейбір танымал білім беру зерттеушілері АҚШ-тағы AmeriCorps сияқты ұйымдар 
арқылы оқу бағдарламаларын күрт кеңейтуге шақырды. 

Нидерланды үкіметі жазғы мектептер, ұзартылған мектеп күндері жəне репетиторлық мектеп-
тер сияқты қосымша білім беру ұйымдарын қолдау үшін қаржыландыру жоспарын жариялаған 
алғашқы ел болды. Білім министрлігі репетиторлық сабақ өткізу үшін арнайы оқытылған студенттерді 
жалдауды ұсынды. 

Сондай-ақ, Ұлыбритания үкіметі білім алушылардың біліміндегі олқылықтардың орнын толық-
тыру мақсатында «Ұлттық репетиторлық бағдарлама» жағдайы субсидияланған репетиторлық сабақ-
тарға қол жеткізуге мүмкіндік берді. Студенттер мен колледждердің соңғы түлектерін тəлімгер-
репетитор ретінде тарту экономикалық ынталандыру шарасы ретінде табысты болды. 

Бұл тəжірибені елімізде де қолдануға болады, себебі елімізде білім алушылардың біліміндегі 
олқылықтардың орнын толықтыру өзекті мəселелердің алдыңғы қатарында. Олай болса, педагогика-
лық мамандықта білім алып жатқан 4-курстың студенттері өндірістік-педагогикалық практикаға шыға-
ды. Осы студенттерге консультациялық сабақтарды өткізуді жүктеу қажет. Бұл қосымша қаржылық 
көмекті талап етпейді жəне студенттердің қазіргі заманауи проблемаларын шешуге қатыстырады. 

Білім алушылардың да, педагогтердің де цифрлық контентпен жұмыс істеу дағдыларының 
болмауы мəселені одан сайын ушықтырды. Қашықтан оқытуды жүзеге асыру кезінде елдер пандемия 
басталғанға дейін сандық жəне инфрақұрылымдық дайындық деңгейіне байланысты əртүрлі шешім-
дерді қолдана жəне бейімдей отырып, жағдайдан басқаша шықты. Бірнеше ел (Сингапур, Франция) 
пандемиядан бірнеше жыл бұрын жасалған ұлттық LMS шешімдерін қолданды. Қытай dingtalk 
қосымшасын қашықтан білім беру қажеттіліктеріне бейімдеді. Zoom, Skype, MS Teams, Google Clas-
sroom сияқты оқу үдерісін ұйымдастыру жəне асинхронды, синхронды онлайн-сабақтарды өткізу 
бойынша бүкіл əлемге танымал платформалар барлық елдерде, соның ішінде елімізде де 
қолданылды. Сондай-ақ, Қазақстан сандық білім беру контенті онлайн сабақтармен барлық сыныптар 
мен пəндерді қамтыды. Осылайша, қашықтан оқыту форматына амалсыз көшкен кезде Қазақстан 
үздіксіз білім беру үрдісін тиімді ұйымдастыра алды деп айтуға болады. Оқу жылында санитария-
лық-эпидемиялогиялық ахуалға байланысты мектептердегі оқу процесі дəстүрлі, қашықтан, аралас 
тəртіппен жүргізілді. Ресми ақпарат бойынша мектептердің 60% (3 998 мектеп) оқу жылы бойы оқу 
процесін дəстүрлі түрде жалғастырды. Оқушылардың 30% (6, 7, 8 жəне10 сыныптар) оқуды қашықтан 
жалғастырды жəне «Жазғы мектеп» шеңберінде (1 миллионнан аса) білімдеріндегі олқылықтардың 
орнын толықтырды. 2020-2021 оқу жылының I-тоқсанында дəстүрлі тəртіппен оқуын жалғастырған 
оқушының саны 1 млн болса IV-тоқсанда олардың саны 2,2 млн болды. Өте қиын санитариялық-
эпидемиялогиялық жағдайда жоғары кəсіби санатты жəне азаматтық ұстанымы жоғары педагогтер 
аса қажетті телесабақтар берді. 

Енді пандемиядан кейінгі кезеңде білім беру процесін қалпына келтіру және сын-қатерлерге 
жауап бере алатын білім беру ұйымдарының жүйесін құру үшін жағдай жасау қажет болды. Аталған 
жүйені Дүниежүзілік банк, БҰҰ Балалар Қоры (ЮНИСЕФ), ЮНЕСКО, Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымы мен Білім жəне ғылым министрлігі бірлесіп ұйымдастырды. Осы орайда, өткен 2019-2020, 
2020-2021 оқу жылдарында оқу процесінің ауыспалы тəртібіне байланысты əрбір пəннің оқу бағдарла-
масындағы оқу мақсаттары бойынша білім алушылардың біліміндегі олқылықтардың орнын толықты-
ру қажет. Одан кейін ғана жаңа 2021-2022 оқу жылындағы əрбір оқу пəні бойынша оқу бағдарламасын 
меңгеру қамтамасыз ету маңызды.  

Білім алушы мен педагогтің алдындағы осындай күрделі міндетті шешу жұмысын қалай ұйым-
дастыруға болады, əрбір білім алушының біліміндегі өткен оқу жылдарында орын алған олқылықтар-
дың орнын толықтыра отырып жаңа оқу мақсаттарын қалай меңгертуге болады? Осы проблема 
бойынша пəн мұғалімдеріне, əдістемелік бірлестіктер мен əкімшілік мүшелеріне арналған білім 
алушының біліміндегі өткен оқу жылдарында орын алған олқылықтардың орнын толықтыра отырып 
жаңа оқу мақсаттарын меңгертудің алгоритмі ұсынылады. 
 

№ Жұмыс мазмұны 

Диагностикалық жұмыс (I тоқсанның I аптасында) 

1 Өткен оқу жылдарындағы пəннің оқу бағдарламасының оқу мақсаттары бойынша əкімшілік 
диагностикалық бақылау жұмысын жүргізу 

2 Тақырыптар бойынша олқылығы бар оқушылардың санына байланысты өткен тақырыптардың 
қиындық ретін анықтау. Мысалы, қандай да бір тақырыпты меңгермеген оқушылардың саны 
көп болса сол тақырып ең күрделі болып есептеледі. Тақырыпты меңгермеген оқушылардың 
саны аз болса ол тақырыптың күрделілігі төмен болып есептеледі  

Жоспарлау жұмысы (I тоқсанның II аптасында) 

3 Пəннің оқу бағдарламасы бойынша өткен оқу жылдарының оқу мақсаттарына жаңа оқу 
жылындағы сəйкесті оқу мақсаттарын анықтау  
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4 Өткен оқу жылдарының оқу бағдарламасы бойынша оқу мақсаттарына жаңа оқу жылындағы 
сəйкесті оқу мақсаттары анықталған сабақтардың қысқа мерзімді жоспарларын мақсаттарды 
үйлестіре, кіріктіре отырып дайындау. Жаңа оқу мақсаттарын (тақырыптарды) меңгеру үшін 
өткен оқу жылдарындағы тақырыптар бойынша олқылығы бар оқушыларға дайындалып 
келуге берілетін алдын-ала тапсырмалар дайындау. 

5 Жаңа оқу жылындағы пəннің оқу бағдарламасы бойынша оқу мақсаттарына өткен оқу 
жылдарының сəйкесті оқу мақсаттары жоқ тақырыптарды анықтау 

6 Жаңа оқу жылындағы пəннің оқу бағдарламасының оқу мақсаттарына сəйкестігі жоқ өткен оқу 
жылдарының оқу мақсаттары бойынша олқылықтары бар оқушыларды тізімдеу жəне 
топтастыру  

7 Пəннің оқу бағдарламасының оқу мақсаттары бойынша олқылықтары бар оқушылардың 
топтарымен өткізілетін кеңестердің кестесін жасау 

8 Олқылықтары бар оқушылардың топтарымен өткізілетін кеңестердің кестесі сəйкесті жаңа 
тақырыптың алдын алу принципімен жасалады  

9 Олқылықтары бар оқушылардың топтарымен өткізілетін кеңестердің кестелерін жоспарлау 
принциптері: 
- жаңа сабақтың алдындағы күнгі кеңестер; 
- бескүндік сабақ кестесіне сыймаған жағдайда сенбілік кеңестер; 
- каникул күндеріндегі кеңестер; 
- жазғы мектеп күндеріндегі кеңестер. 

10 Жаңа сабақтың алдындағы күнгі кеңес беру топтарын анықтау, кестесін жасау  

11 Қажеттілігіне қарай сенбілік кеңес беру топтарын анықтау, кестесін жасау 

12 Каникул күндеріндегі кеңес беру топтарын анықтау, кестесін жасау 

13 Жазғы мектеп күндеріндегі кеңес тақырыптарын анықтау, кестесін дайындау  

14 Жаңа оқу жылындағы оқу пəндері бойынша білім алушылардың білім сапасына жүйелі 
мониторинг жүргізу кестесін жəне талдау жұмысының жоспарын дайындау (бұл жерде білім 
алушының өткен оқу жылы бойынша білімінің сапасы да, олқылықтары да көрінеді): 
- қыркүйектің екінші аптасы (диагностикалық əкімшілік бақылау); 
- бөлім бойынша жиынтық бағалау (БЖБ) кестесі;  
- тоқсан бойынша жиынтық бағалау (ТЖБ) кестесі. 

Жүзеге асыру жəне талдау жұмысы (оқу жылы бойы) 

15 Пəн бағдарламасы бойынша оқу мақсаттары кіріктірілген қысқа мерзімді жоспар негізіндегі 
сабақты ұйымдастыру арқылы оқушылардың біліміндегі алғашқы олқылықтарын толықтыра 
отырып жаңа бағдарламалық мақсаттарға қол жеткізу 

16 Жаңа сабақ алдындағы кеңес беру кестесі бойынша сабақ жүргізу арқылы оқушылардың 
біліміндегі олқылықтарын толықтыра отырып жаңа бағдарламалық мақсаттарға қол жеткізу  

17 Жаңа сабақ алдындағы сенбілік кеңес жүргізу арқылы оқушылардың біліміндегі олқылықтарын 
толықтыра отырып жаңа бағдарламалық мақсаттарға қол жеткізу 

18 Каникул күндеріндегі кеңес жүргізу арқылы оқушылардың біліміндегі олқылықтарын толықтыра 
отырып жаңа бағдарламалық мақсаттарға қол жеткізу 

19 Жазғы мектеп күндеріндегі кеңес кестесі бойынша сабақ жүргізу арқылы оқушылардың 
біліміндегі олқылықтарын толықтыру 

20 Білім алушылардың білім сапасына жүргізілген жүйелі мониторинг жұмысының нəтижесін 
талдау жəне əдістемелік бірлестікте, əдістемелік кеңесте, педагогикалық кеңесте талқылау: 
- диагностикалық бақылау жұмысының талдамалық есебі - 
əдістемелік бірлестікте, əдістемелік кеңесте, педагогикалық кеңесте;  
- бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысының талдамалық есебі - 
əдістемелік бірлестікте;  
- тоқсан бойынша жиынтық бағалау жұмысының талдамалық есебі - 
əдістемелік бірлестікте, əдістемелік кеңесте, педагогикалық кеңесте.  
- оқу жылының қорытындысы бойынша талдамалақ есеп – 
əдістемелік бірлестікте, педагогикалық кеңесте.  

 
Осы ретпен əрбір мұғалім оқушысының біліміндегі олқылықтардың орнын толықтыру жұмысын 

қалай жоспарлайды? 
Алгоритмнің бірінші қадамы – диагностика. Өткен оқу жылындағы пəндердің оқу бағдарламасы 

бойынша диагностикалық бақылау жұмысын жүргізу. Диагностикалық бақылау жұмысының нəтижесі-
мен оқу жылында ұйымдастырылатын іс-шаралар жоспарланады. Біріншіден, егер, өткен оқу жылы 
дəстүрлі немесе қашықтан оқытудың нəтижесінде ешбір білім алушының білімінде олқылық 
анықталмаса, педагогтер білім алушының біліміндегі олқылықтардың орнын толықтыру жұмысымен 
айналыспайды, қосымша сабақ бермейді, консультция жүргізбейді, тек жаңа бағдарламаны меңгерту-
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мен айналысады. Ал егер, диагностикалық бақылау жұмысының нəтижесінде қандай да бір пəн 
бойынша білім алушылардың білімінде олқылықтар анықталса, онда ол білім алушы анықталған 
олқылықтардың орнын толықтырмай жаңа тақырыптарды меңгере алмайды. Бұл жағдайда 
педагогтер, білім беру ұйымдарының əкімшілігі алгоритмнің 2-ші қадамына өтуі керек. 

Алгоритмнің 2-ші қадамы – жоспарлау. Білім алушылардың біліміндегі анықталған олқылық-
тардың орнын толықтыру жұмысын жоспарлау. Бұл жерде 5 түрлі мүмкіндік көрсетілген. 

Бірінші – олқылықтар анықталған пəннің өткен оқу жылындағы бағдарламасының оқу мақсат-
тарына жаңа оқу жылындағы бағдарламада сəйкесті оқу мақсаттарының болуы. Онда, жаңа 
сабақтардың қысқа мерзімді жоспарлары өткен жəне жаңа оқу жылындағы оқу мақсаттарын үйлестіре, 
кіріктіре отырып дайындалады. Бұл жағдайда да педагог қосымша сабақ бермейді, кеңес жүргізбейді, 
тек олқылығы бар білім алушыға алдын ала дайындалып келуге тапсырма беру арқылы жаңа 
бағдарламаны меңгертумен айналысады.  

Екінші – олқылықтар анықталған пəннің өткен оқу жылындағы бағдарламасының оқу мақсат-
тарына жаңа оқу жылындағы бағдарламада сəйкесті оқу мақсаттарының болмауы. Бұл жағдайда 
олқылығы анықталған білім алушы қандай да бір қосымша кеңестерсіз жаңа тақырыпты меңгере 
алмайды. Олқылығы анықталған білім алушылармен жүргізілетін қосымша сабақтарды қандай 
сағаттардың есебінен жүргізуге болады деген мəселеде көптеген тəжірибелі мектеп басшылары, 
педагогтер бірнеше жол ұсынды. Бірінші жолы – білім беру ұйымының жұмыс оқу жоспарының 
вариативті бөлігіндегі сағаттардың есебінен жүргізу мүмкіндігі. Бұл жағдайда мектептің педагогикалық 
кеңесінің шешімімен білім алушылардың білімінде олқылықтары бар педагогтерге білім алушылардың 
білімін кеңейтуге, тереңдетуге арналған факультативтік сағаттар есебіне сағаттар бөлуге болады. 
Екінші жолы – қосымша білім беру ұйымдарының жұмысын білім алушылардың біліміндегі олқылық-
тардың орнын толықтыруға бағыттау. Бұл жағдайларда білім алушылардың білімінде олқылықтары 
бар педагогтер білім алушылардың білімін қосымша білім беру кестесіне орналастырылған сабақтар 
арқылы жұмыс күндері өткізеді немесе ол білім алушылар қосымша білім беру ұйымдарында 
жүргізілетін сабақтар арқылы білімдеріндегі олқылықтардың орнын толықтырады. 

Үшінші – егер білім алушылардың біліміндегі олқылықтардың көлемі көп болып, жоғарыда 
аталған үш түрлі мүмкіндіктің барлығы да оған жеткіліксіз болған жағдайда тоқсан аралық каникул 
күндерінде, оқушылар мен ата-аналардың келісімімен қосымша консультациялар кестесін ұйымдас-
тыру мүмкіндігі бар. Бұл күндер педагогтің жұмыс уақыты, айлық жалақысы жүреді.  

Төртінші – жазғы мектеп уақытындағы консультациялар. Күзгі, қысқы жəне көктемгі каникул 
уақыты, сондай-ақ кезекті демалысқа сəйкес келмейтін жазғы каникул уақыты педагогтер үшін жұмыс 
уақыты болып табылады («Педагогтің жұмыс уақыты мен демалыс уақыты режимінің ерекшеліктерін 
айқындау қағидаларын бекіту туралы» ҚР Білім жəне ғылым министрінің 21.04.2020ж № 153 бұйрығы. 
(ҚР Әділет министрлігінде 22.04.2020ж № 20449 болып тіркелген). 

Бесінші – білім алушы біліміндегі олқылықтардың орнын толықтыруға педагогтердің де, білім 
алушылардың да бес күндік жұмыс күндерінің (45 минуттық сабақтарының), қосымша білім беру 
сағаттары мен каникул күндеріндегі кеңестердің мүмкіндіктері таусылған жағдайда білім алушылар-
дың білімінде орын алған олқылықтардың орнын толықтыру сабақтары сенбілік кеңестер арқылы 
жүргізуге мүмкіндік бар. Жоғарыда көрсетілген нормативтік құқықтық құжаттың 10-бабында «Білім беру 
ұйымдарында типтері мен түрлеріне қарай педагогтердің нақты жүктемесін, оқу-тəрбие жұмысының 
жоспарын, оқу кестесін жəне қолда бар материалдық-техникалық, кадрлық ресурстарды ескере 
отырып, бес күндік немесе алты күндік жұмыс аптасы белгіленеді» делінген. Сондықтан, ұсынылған 
алгоритмда білім алушылардың білімінің сапасы төмендеген жағдайда оны қалпына келтірудің 
барлық мүмкін жолдары көрсетілген. Бірақ, білім алушылардың білімінің сапасы төмендеген жағдайда 
оны қалпына келтіруде білім беру ұйымдарындағы педагогтерден қандай да бір көмек болмаса, ата-
аналар балаларын сенбі жəне жексенбі күні болсын қосымша оқыту орталықтарының қызметіне 
жүгінуге мəжбүр болады.  
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В статье описываются формы работы в современных образовательных учреждениях как 
продолжение идей Ы.Алтынсарина, какова роль педагога в современном образовании, представле-
на практика пилотных организаций образования по нравственно-духовному образованию. 

Ключевые слова: педагог-новатор, уроженец Костанайской области, нравственно-духовное 
образование, пилотные организации образования. 
 

Кто является одним из первых мыслителей развития педагогической мысли в Казахстане в 19 
веке? Крупная личность известная в культурном, литературном, политическом пространстве. Педагог-
новатор и организатор первых школ для детей казахской национальности. Этнограф, публицист, 
прозаик, основоположник казахской литературы и литературного языка? Да, речь идет о нашем 
уроженце Костанайской области – Ыбрае Алтынсарине. 

Юбилейная дата 180-летие Ыбрая Алтынсарина говорит и показывает, о том, что его талант 
педагога и просветителя, взгляд на воспитание детей по сей день являются актуальными. 

«Школы – главные пружины образования, в них будущность народа», такими словами 
Ы.Алтынсарин отмечал всю важность школ. Цель и задача школы создать благоприятные условия, 
которые помогут помочь обучающимся проявить себя, развить в нем все самое лучшее. Так, в 2021 
году лучшей организацией образования признана КГУ «Мичуринская общеобразовательная школа 
отдела образования Костанайского района» акимата Костанайской области.  

Какую роль играет педагог в школе и в современном образовании? Ведь сегодня в условиях 
обновления обучения в системе образования ключевым является не только формирование базовых 
навыков, а наполняемость обучающихся такими качествами как: нравственно-духовное образование, 
моральные качества, гражданская позиция и ряд других ценностей. В процессе воспитания и 
обучения ребенка необходимо применять современные психологические знания и учить правильно, 
воспринимать информацию. Сегодня необходимо гармоничное развитие двух аспектов образования: 
интеллектуального и нравственно-духовного. Идею интеграции воплотил в себя предмет «Само-
познание», об этом говорится в Государственном стандарте РК по предмету «Самопознание». Назна-
чение предмета «Самопознание» в следующем: формирование представления об общечеловеческих 
ценностях, развитие навыков творческого мышления и применение этих размышлений в социальном 
взаимодействии, формирование нравственной и социально ответственной личности. Исходя из этого, 
можно с уверенностью сказать, что предмет самопознание это воспитание.  

В Костанайской области практика интеграции нравственно-духовного образования связана с 
пилотными организациями образования, всего в текущем году базовых и пилотных организаций 
образования девять (ГУ «Карабалыкская средняя школа имени Абая Кунанбаева отдела образования 
акимата Карабалыкского района», ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ш. Уалиха-
нова отдела образования акимата города Аркалыка», КГКП «Ясли-сад №8» акимата города Рудного, 
КГКП «Ясли-сад «Балапан» отдела образования акимата Наурзумского района, КГКП «Торгайский 
гуманитарный колледж им. Назипы Кулжановой» Управления образования акимата Костанайской 
области, КГУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Тобыл отдел образования Костанайского 
района», КГУ «Больше-Чураковская общеобразовательная школа отдела образования Алтынсарин-
ского района», КГУ «Общеобразовательная школа №17 города Костаная» отдела образования города 
Костанай, КГКП «Костанайский педагогический колледж» Управления образования акимата Коста-
найской области). Опыт реализации программы доказал важность идей нравственно-духовного 
развития личности в учебно-воспитательный процесс детского сада, школы, колледжа. Интеграция 
предмета «Самопознание» способствует созданию определенной системы работы педагогического 
коллектива по нравственно-духовному образованию, созданию атмосферы, пронизанной духом 
служения обществу, стране, идеей долга и справедливости, повышая уровень воспитанности всех 
участников учебно-педагогического процесса, также позволяет ученикам в процессе обучения 
обретать духовную и душевную целостность. 

Интеграция (от латинских слов integratio – «восстановление, восполнение» и integer – 
«целый») здесь выступает как объединение частей в единое целое, в целостный процесс. Интеграция 
в образовании – это новый подход к процессу обучения и воспитания, который способствует, 
понимаю учащихся представлений о взаимодействии всех процессов, происходящих в мире как еди-
ном целом. Интеграция осуществляется через слияние учебных предметов и методов в общенаучные 
понятия познания, выявление нравственно-духовной сущности обучающихся. Вечные ценности как – 
любовь, праведное поведение, ненасилие, истина, внутренний покой, а также семья, здоровье, 
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друзья, должны стать фокусной точкой образования, должны составить единое целое, со всем чему 
мы учим. Очень важно нравственно-духовное развитие через изучение предмета.  

Пути интеграции: 
1. Вдохновляющие примеры из жизни великих ученых и из истории развития науки; 
2. Знакомство с современными открытиями; 
3. Выявление общечеловеческих ценностей в содержании каждого учебного предмета. 
Использование различных видов форм, информаций на уроке поддерживает внимание 

обучающихся на высоком уровне, снимает утомляемость перенапряжение за счет разнообразных 
видов деятельности, повышают интерес, служит развитию воображения, речи, памяти, внимания и тд.  

Также помимо инвариантного компонента педагоги предлагают вариативные курсы по 
интеграции предметов, например, программа по вариативному курсу по интеграции предметов 
«Самопознание», «Художественный труд» «ДОМ-HOME-KZ», методическое пособие по вариативному 
курсу «ДОМ-HOME-KZ» для 6 класса. Основные цели образования направлены на развитие у 
обучающихся самостоятельности, честности, отзывчивости, способности воспринимать, обрабаты-
вать и применять полученные знания на практике. В государственном стандарте образования содер-
жание основного среднего образования должно быть установлено на основе интеграции академи-
ческой подготовки, развития самостоятельности обучающихся и духовно-нравственного воспитания, 
которая реализуется посредством сочетания учебной, проектной и исследовательской деятельности 
с целенаправленно организованной воспитательной работой. Также одним из ориентиров содержа-
ния образования является усиления интеграции содержания учебных предметов, сохранение 
баланса между академичностью и практической направленностью содержания образования. 

Организация разнообразных форм внеурочной деятельности в совокупности обеспечивает 
реализацию нравственно-духовного, гражданско-патриотического, художественно-эстетического, 
трудового и физического воспитания обучающихся. Интеграция нравственно-духовного образования 
«Самопознание» в учебные предметы – это, прежде всего, оживление знания, выявление его нрав-
ственно-духовной сущности, это целостное знание, синтез всех предметов на основе вечных 
общечеловеческих ценностей и видения единства в многообразии. 

Программа по вариативному курсу «ДОМ-HOME-KZ» создано согласно требованиям 
нормативных документов об образовании для 6 класса. 

Цель программы: разностороннее целостное развитие личности учащегося, ориентирован-
ного на общечеловеческие ценности.  

Задачи программы:  
- воспитание гражданственности и приобщение к духовным ценностям своей родины; 
- создать условия для мотивации и повышения самооценки учащегося; 
- формирование у учащихся бережного отношения к дому, природе, труду и к своим 

обязанностям. 
Ожидаемые результаты 
Познавательное развитие: 

 активизация познавательной деятельности 

 знать культуру и историю родного края 

 сопричастность к жизни страны, города, села, школы; понимать значимость служения 
обществу 

Коммуникативное развитие: 

 уметь владеть навыками планирования 

 отстаивать свою позицию и учитывать мнение других 

 продуктивно работать в команде 
Личностное развитие:  

 воспитание патриотических чувств  

 применять критическое мышление 

 готовность к личностному самоопределению  
Эстетическое развитие: 

 приобщение к эстетическим ценностям 

 следовать качествам: мысли – слова – дела 

 появление чувства любви 
Данная программа вариативного курса через метапредметную связь дает возможность 

актуализировать знания, умения и навыки, формировать духовный мир учащихся с использованием 
таких технологий как: посещение краеведческих и художественных музеев, театров, через которые 
обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные ориентации учащихся. В 
результате освоения курса происходит гармонизация интеллектуального и нравственно-духовного 
развития личности. 
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Интеграция программы нравственно-духовного образования «Самопознание» в воспитатель-
ный процесс школы подразумевают более глубокое введение духовно-нравственных ценностей в 
содержание воспитательной деятельности по всем направлениям: в работе с учащимися, во 
взаимодействии с родителями, в системе дополнительного образования. В рамках интеграции 
нравственно-духовного воспитания во внеклассную работу в школах проводится: классные часы, 
разработка социальных проектов, посещение детских домой, театров, парков, организация мероприя-
тий День учителя, День пожилых, государственных праздников. Все это способствует формированию 
у обучающихся таких качеств как: доброта, долг, ответственность, любовь, милосердие и другие. 
Воспитательная система школы охватывает весть педагогический процесс, интегрируя учебные 
занятия и внеурочную деятельность детей. Перед школой стоят следующие задачи воспитания: 
формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социали-
зации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  

Воспитать духовно гармоничную личность можно и нужно воспитывать совместными уси-
лиями педагогов школ, семьи, когда дети могут брать пример с людей, которые их окружают в 
повседневной жизни. Ы.Алтынсарин стремился к тому, чтобы ученики в его школах были готовы 
служить интересам общенародным. Формирование нравственности происходит в школе на каждом 
уроке, ведь важны не только формы и методы преподавания, а атмосфера на самом уроке. Ведь как 
говорил Ы.Алтынсарин «Быть учителем – не служба, а богом данное призвание. Высокую душу для 
этого следует иметь, способную отдать свой пламень другим людям, ничего не требуя взамен».  

Сделанное им за короткие годы навсегда увековечило его имя. В Костанайской области име-
нем Ы.Алтынсарина названы: школы, улицы, поселок в Камыстинском районе, существует 
Алтынсаринский район.  

Во все времена образование было фактором экономического, социального и духовного 
прогресса общества. Упорная просветительская деятельность в истории казахской педагогики и имя 
Ыбрая Алтынсарина прописаны золотыми буквами.  
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Ловягина Т. В. – преподаватель специальных дисциплин КГКП «Костанайский строитель-
ный колледж». 
 

В статье раскрывается проблема самообразования современного человека и ее 
актуальность в условиях информационного общества, цифровизации, появления множества 
компьютерных программ, где умение работать в них является ключевым; предоставлено обосно-
вание того, что профессиональные конкурсы побуждают обучающихся заниматься самообразо-
ванием, совершенствованием своих знаний и навыков в проектировании, освоении компьютерных 
программ, способствуют повышению профессионализма.  

Ключевые слова: архитектор, самосовершенствование, проектирование, творчество, 
конкурс, профессионализм.  
 

Все мы знаем, что И. Алтынсарин еще в подростковом возрасте хорошо понимал, что по-
лученные им в школе знания ничтожно малы и поэтому серьёзно занимался самообразованием, и 
это, в частности, тоже способствовало тому, что он стал выдвиженцем национальных педагогических 
идей, основоположником образования в Казахстане и получил признание как Великий просветитель! 

Каждый человек, тем более в студентческие годы, должен воспитыватьь в себе стремление к 
самообразованию, самостоятельному добыванию знаний, умений и навыков и развитию их путем 
самосовершенствования, другими словами – работая над собой, осознанно развивать у себя достой-
ные (нужные по жизни) навыки и качества. 
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Человек как личность всегда сам самостоятельно прокладывает свой уникальный, индиви-
дуальный путь, определяет смысл своей жизни и её траекторию. Сегодня образование, полученное в 
каком-либо учебном заведении, составляет лишь фундамент для непрерывного образования, полу-
чаемого, главным образом, за счет самообразования студентов. Актуализация процесса самообразо-
вания – не только личное дело студентов, поскольку постоянное повышение квалификации – 
требование времени [1, с.270]. 

В процессе самообразования, самостоятельной учебно-познавательной, научно-исследова-
тельской деятельности у обучающихся формируются такие важные компоненты творческой деятель-
ности, как самостоятельный перевод знаний и умений студентов в новую социально-педагогическую 
ситуацию, выявление новой логики и структуры проблемы исследования, способность к самостоя-
тельному комбинированию из известных способов деятельности нового, альтернативного подхода к 
поиску решения проблемы. Весь этот процесс требует новых подходов и технологий, когда внимание 
педагога должно быть сконцентрировано на формирование у студентов способности к творческому 
самообразованию, саморазвитию, самореализации, самоорганизации, профессиональному становле-
нию, самосовершенствованию и на поиск механизмов для приспособления личности в условиях 
усиленных перемен в современном мире. Главная задача заключается в совершенствовании каждого 
студента как будущего профессионала, квалифицированного специалиста, развитии его активности, 
инициативности, профессиональной мобильности, ответственности за свои поступки и выстраивание 
своей жизненной позиции [2, с.2]. 

Самосовершенствование каждого студента как будущего компетентного, квалифицированного 
специалиста, направлено на развитие его активности, инициативности, профессиональной мобиль-
ности, ответственности за свои поступки и выстраивание своей жизненной позиции [2, с.2]. А главная 
задача наставников заключается в правильной организации процесса самосовершенствования [2, 
с.14]. 

Потребность студентов, обучающихся в профессиональных заведениях в самосовершенст-
вовании должна стать мотивом в работе над собой, в особенности, если говорить о тех, кто соби-
рается стать архитектором. При этом самосовершенствование личности студента предполагает не 
простое приспособление к внешним требованиям, а активное развитие качеств личности в процессе 
профессиональной подготовки [3]. 

Профессия архитектора подходит тем людям, которые обладают хорошим пространственным 
мышлением, любят рисовать, являются творческими, ответственными и серьезными натурами. Имен-
но такие студенты обучаются в нашем колледже на архитектурном отделении, те, кто, оценив свои 
способности, решил посвятить себя архитектуре, созданию современного окружающего нас 
пространства. И те, кто уже в начале обучения понял, что профессия архитектора очень интересная 
и, при этом, трудоемкая. 

Процесс обучения архитектурной профессии включает сложную многокомпонентную деятель-
ность, определяющую роль в которой играют связи между теоретическими знаниями и практическими 
дисциплинами с закреплением навыков творческого мышления. На протяжении четырех лет обучения 
будущие специалисты-архитекторы, получают определенную теоретическую базу: основы строитель-
ных, экологических и геодезических норм; учатся составлению и прочтению технической докумен-
тации, знакомятся с основными расчетными формулами и т.д.[4, с.52]. 

Также студенты осуществляют выполнение перечня задач, соответствующих специальности: 
построение чертежей, составление смет, изготовление макетов, разработка документации, которая 
касается проектируемого объекта.  

Главный предмет «Архитектурное проектирование» – основа профессиональных знаний – 
осваивается как система постоянно усложняющихся задач из области градостроительства, архитек-
туры жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений, а также интерьера. А, главное, 
именно на этом предмете студенты имеют возможность выражать свои мысли, перенося их на 
курсовые проекты, работать самостоятельно.  

Мы живем в такое время, когда любой человек, может двигаться внутри цифрового мира, 
получать необходимую информацию и делать то, что ему необходимо. Сейчас много говорят о 
цифровизации образования, которая должна обеспечить повышение его качества. На предмете 
«Компьютерная графика» наших студентов планомерно обучают работе в компьютерных программах. 
Колледж располагает всем необходимым для этого. Но веление времени таково, что необходимо 
самостоятельно более быстрыми опережающими темпами совершенствовать свои навыки работы в 
этих программах, искать информацию в цифровом мире, особенно, если есть желание как-то 
проявить себя еще, будучи студентом. 

Неотъемлемой частью архитектурного проектирования является владение компьютерными 
программами: ArchiCAD, Revit, 3Dmax – системами проектирования архитектурно-строительных 
конструкций и решений, элементов ландшафта, интерьера и т.п., при работе в которых используется 
концепция виртуального здания. 
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Огромное влияние на развитие профессионализма и осознание необходимости самосовер-
шенствоваться оказывает участие в различных архитектурных конкурсах, целью которых является 
формирование предварительной потенциальной готовности студента к положительному восприятию 
профессиональной деятельности, стремление, интерес и желание при первом же удобном случае 
проявить себя в ней. 

Именно на таких конкурсах создается ситуация для самостоятельной познавательной дея-
тельности, и мы сталкиваемся с необходимостью активно применять и расширять свои знания, 
умения и навыки, попадать в условия, требующие проявления профессионально-значимых качеств. 

К примеру, ставшие традиционными в нашем колледже, конкурсы: «Стадион будущего», 
«Аэропорт будущего». При работе над конкурсными проектами студенты мобилизуются, получают 
возможность применить и продемонстрировать все свои знания, умения, стремления, представления 
о будущем архитектуры применительно к нашему региону. Бразильский архитектор начала прошлого 
века Паулу Мендес да Роша является автором девиза, которому следуют студенты в своем 
творчестве: «Идеального проекта не существует, но каждый раз у вас есть возможность приблизиться 
к нему» [6].  

Хочется отметить, что огромную значимость для разработки конкурсного проекта и расшире-
ния кругозора имеют экскурсии непосредственно на соответствующие действующие объекты, где 
штатные сотрудники доходчиво разъясняют принцип действия, назначение и обустройство отдельных 
участков, зон, площадей, после которых складывается полное представление о том, что требуется 
отразить в проекте. Именно на таких мероприятиях, изучается «кухня» объекта изнутри, дается 
оценка его на данный момент, появляется представление о происходящих в нем процессах, выслу-
шиваются пожелания и наставления по улучшению объекта от работающего персонала. Появляются 
первичные наметки для дальнейшей работы по проектированию объекта будущего. 

Все конкурсные материалы представляют собой не просто фантазии студентов, а настоящие 
рабочие проекты, продуманные до мелочей. Каждый участник старается сделать свой проект 
неповторимым, особенным, с учетом имеющихся нормативов, своих самостоятельно приобретенных 
знаний, требований времени, глядя на много лет вперед. На заключительный этап, защиту, пригла-
шаются представители вышестоящих организаций, действующие архитекторы, СМИ, спонсоры. 
Члены жюри придирчиво изучают представленные материалы: изображения в компьютерной графике 
и макеты, задают вопросы, отмечают удачные находки и обращают внимание на недочеты. По итогам 
мероприятия участникам вручаются дипломы, а победителям – денежные вознаграждения; в СМИ и 
на сайте колледжа публикуются заметки, поэтому труд конкурсантов не остается незамеченным. А 
лучшие работы, кроме того, являются хорошей саморекламой для будущего трудоустройства.  

Отрадно, что с каждым годом обучения меняется мнение у студентов о самообразовании и 
самосовершенствовании. Об этом говорит опрос, проведенный мною среди студентов 1, 2 и 3 курсов 
(по 25 человек) архитектурного отделения. 

Анкета содержала следующие вопросы: 
1. Достаточно ли тебе тех знаний, которые ты получаешь на занятиях; 
2. Занимаешься ли ты дополнительно самостоятельно; 
3. Владеешь ли ты компьютерными программами; 
4. Изучили ли какую-либо компьютерную программу самостоятельно; 
5. Есть ли желание участвовать в архитектурных конкурсах; 
6. Участвуешь ли в архитектурных конкурсах. 
Анализ анкет показал, что, если студенты первокурсники еще не видят необходимости 

самостоятельно добывать знания, не участвуют в конкурсах, то в последующем с каждым годом у 
студентов меняется отношение к самосовершенствованию, повышению профессионализма, особенно 
у тех, кто действительно решил посвятить себя архитектуре. На втором курсе основная часть опро-
шенных знакомы с компьютерными программами и с желанием пробуют себя в профессиональных 
конкурсах, а студенты третьего курса уже самостоятельно стараются изучить необходимые програм-
мы, все владеют ими и понимают значимость участия в конкурсах в их профессиональном росте.  

Участники конкурсов приобретают ценный опыт, начинают понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Студенты-конкурсанты 
активно общаются, обогащая собственные коммуникативные и информационные компетенции, 
обмениваются самостоятельно добытой информацией. Кроме этого, с каждым последующим вы-
ступлением чувствуют себя более уверенно, у них уменьшается уровень стресса во время публичных 
выступлений, они чаще проявляют инициативу, учатся находить рациональные способы разрешения 
проблем, уважительно относиться к победам своих конкурентов, стремятся понимать и соблюдать 
предложенные правила, оценивать эффективность и качество своих выступлений [5]. А главное, 
участвуя в конкурсе, студенты понимают важность и необходимость заниматься самообразованием, 
самосовершенствованием, т.к. без этого невозможно одержать в нем победу. 

Архитектор – профессия особенная, требует знаний во многих областях строительства, 
истории, материаловедения и пр. Самосовершенствование ему необходимо, т.к. архитектор работает 
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на будущее, а не на сегодня [4, c.54].Напутствием будущим архитекторам могут стать слова 
американского архитектора Эмилио Амбаса: «Когда архитектора спрашивают, какое из построенных 
им зданий он считает самым лучшим, он, обычно, отвечает: «Следующее» [6]. Так что главное каче-
ство, которое развивается у студентов при проведении профессиональных конкурсов колледже – это 
способность обучаться и переучиваться самостоятельно в будущем, в течение всей жизни и никогда 
не останавливаться на достигнутом. 

И в заключение: тот, кто занимается самосовершенствованием, прицельно видит вершины 
своего собственного развития и обязательно хочет их достичь. 
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В статье , я старался описать и доказать важность использования учебника для развития 

креативного мышления у человека.Все мы знаем, что учебник всегда являлся средством обучения, 
но не всегда человек использует учебник, как средство развития креативного мышления. Исходя 
из своего опыта могу сказать "Учебник – средство развития креативного мышления, но нужно 
правильно использовать учебник, чтобы улучшить свое креативное мышление. 

Ключевые слова: система образования, электронный учебник, креативное мышление, креа-
тивность, игровой метод, Маслоу, интернет, обучение, Ыбрай Алтынсарин, учебник. 
 

Современная система образования не стоит на месте, каждый год вносятся новые поправки, 
методы и методики обучения. Но как бы не менялась система образования, неизменным остается 
одно-использование учебников, будь они электронного либо бумажного формата. Конечно же, 
система образования идёт в ногу со временем и не отстаёт от прогресса, сейчас уже все привыкли к 
электронному дневнику и журналу, думаю не за горами, тот момент, когда во всех школах Казахстана 
ученики будут работать только с электронными учебниками. Какой бы не был учебник, электронный 
или бумажный, он содержит достаточно богатую информацию для своего читателя. Один из самых 
важных плюсов учебника-развитие креативного мышления у читателя. Все знают, что креативное 
мышление считается одним из ключевых навыков XXI века. А что же такое креативное мышление? 
Можно подобрать тысячу определений , но я пожалуй остановлюсь на таком : креативного мышление 
– это способность человека нестандартно решать стоящие перед ним задачи и находить новые, 
более эффективные пути достижения своих целей. [1]. О важности его развития говорят все 
просвещённые люди. Увы, они не говорят о том, как оценить свою креативность и можно ли её повы-
сить [2]. В английском языке есть отличное выражение, точно передающее понятие креативности. 
Оно переводится как – «мыслить вне рамок». В то же время фильм «Матрица» показывает человеку, 
что рамки существуют лишь в его голове.Известный психолог Маслоу сказал, что креативность 
присуща всем людям, но она теряется из-за воздействия установленных норм поведения и 
мышления в обществе [3]. Считаю, что учебник – самый доступный способ развития креативного 
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мышления для человека. Во-первых учебником пользуются практически все , во-вторых , как бы не 
хотел человек, но в школьные года каждый использует учебник , что уже развивает креативное 
мышления человека-обучающегося.  

Приоритетной целью современного образования становится не репродуктивная передача 
знаний, умений и навыков от учителя к ученику, а полноценное формирование и развитие 
способностей ученика самостоятельно очерчивать учебную проблему, формулировать алгоритм ее 
решения, контролировать процесс и оценивать полученный результат – научить учиться. Перед 
образовательной системой страны стоит непростая задача: формирование и развитие мобильной 
самореализующейся личности, способной к обучению на протяжении всей жизни. И это в свою 
очередь корректирует задачи и условия образовательного процесса, в основу которого положены 
идеи развития личности школьника [4]. На уроках учитель использует с учащимися различные 
методики развития креативного мышления , при этом обязательно используется учебник. Учебник 
является связующим звеном между обучающимся и развитием у него креативного мышления. Так 
ученик на уроке русской литературы может развить креативное мышление используя игровой метод. 
Например : игра "Сумей в плохом найти хорошее", учащиеся использует текст (рассказ, сказка и т.д.) 
из учебника . Возьмем в пример сказку "О рыбаке и рыбке" А.С. Пушкина. Разбор сделаем по схеме 
японского профессора Кауро Исикава «Фишбоун» Используя развивающие игры, творческие задания, 
можно использовать стандартный учебный материал (учебник) для формирования нестандартного 
креативного мышления. [5]. 
 

           
 

Проведя опрос "Важен ли учебник в процессе обучения? среди учащихся школы, я выявил 
следующие результаты : 80% обучающихся школы отметили важность учебника в образовательном 
процессе, остальные 20% считают ,что учебник это уже что-то "устаревшее" и что всё что 
необходимо, можно найти во всемирной паутине. Я бы согласился с этим, но не каждый может себе 
позволить доступ в интернет, но со временем, как никак Казахстан стремится к тому, что вся 
территория будет охвачена высокоскоростным интернетом, внедряется программа "Цифровой 
Казахстан", тогда и можно будет говорить о какой-та "ненужности учебника". Даже взять в пример 
обычную ситуацию на уроке : ученик пришел на занятие без учебника, как в большинстве случаев это 
бывает ,его садят с кем-то, либо он берет учебник у соседа , но и есть случаи когда без учебника 
несколько обучающихся, в таких случаях образовательный процесс "притормаживается" , следова-
тельно не все задействованы в процесс обучения. 

По моим соображениям и личному опыту, хочу сказать наиболее четко навыки креативного 
мышления проявляются на уроках естественно-математического направления. Нестандартные 
мысли, нестандартные подходы, нестандартные решения – это всё ,что высоко всегда оценит ваш 
учитель. В математике или химии , у одной задачи может быть несколько решений, вплоть от самого 
явного и простого до замудренного и нестандартного. Открывая учебник той же математики, мы 
смотрим и ужасаемся , видим формулы, "непонятные знаки", еще сами не вникнув , мы уже бьем 
тревогу "как сложно". Но не всегда креативно мыслить , значит хорошо учиться, нестандартное 
мышление присуще всем. Есть множество примеров , как в школе заядлый троечник, становится в 
будущем "начальником". 

С садика, с начальных классов мы вовлекаемся в процесс обучения и первая, что мы 
используем при обучении – это конечно же книга. Каждый из нас помнит , что первой книжкой был 
"Букварь", по нему мы изучаем буквы ,слоги. Уже в начальной школе мы начинаем креативно 
мыслить, мы отгадываем загадки, решаем примеры с подвохом, учимся нестандартно решать, пере-
сказывать рассказы. Все мы понимаем, что не только учебник является средством развития креатив-
ного мышления, но учебник – это самая начальная, первая ступень развития креативного мышления 
у человека. Все первостепенные азы, навыки мы получаем из учебника. Учебник сопровождает нас на 
протяжении долгого периода нашей жизни, будучи взрослыми мы используем книгу (учебник) 
,прочитав которую, мы для себя познаем что-то новое, что меняет наше мышление. 
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В заключении хочу сказать : Сколько бы человек не учился, не познавал , всегда есть и будет 
куда стремиться, к чему стремиться и для чего стремиться, нет предела совершенству. Учебник 
всегда будет сопровождать любого из нас на жизненном пути, будь то это учебник 1 класса или 11 
класса и неважно, что в будущем бумажные учебники вовсе станут не актуальными, а их место 
займут только электронные учебники. Учебник – средство развития креативного мышления, а 
развитие креативного мышления-показатель смышлености человека. Как говорил Ыбрай Алтынсарин 
: “…Образование, просвещение – это единственный путь для развития родного народа…” [6]. 
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An excursion into the history of the development of education allows us to assert that innovative 
processes in education arose in different periods and determined its development, and now they are a 
regularity in the development of modern education, a leading and stable trend of its renewal. 

The designated historical period of the late XX – early XXI century in the development of 
Kazakhstani education is, in our opinion, of particular interest, since the innovative search in educational 
theory and practice acquired a particularly clear direction after the proclamation of the state sovereignty of 
the Republic of Kazakhstan, becoming part of the general the process of reforming all spheres. The socio-
economic, material-technical and historical-cultural conditions of the life of society that took shape during this 
period closely determined the goals, content, structure, typology and priorities of the development of the 
educational process in Kazakhstani education, because, the educational system as a social model always 
reflects the internal structure and appearance of society, its national characteristics, historical and cultural 
heritage and traditions. On the other hand, the development of Kazakhstani education was based on the 
development of world experience in the theoretical development and practical implementation of innovative 
processes. This was facilitated by acactive innovative search and intensive development of the problem of 
innovations, the search for a generalizing theory of innovative processes, characteristic of the world 
pedagogical science of the second half of the 80-90s of the twentieth century. 

The innovative orientation in the development of education by the beginning of the 90s received 
international recognition as working guidelines in UNESCO programs [13]. 

The article attempts to characterize the features and trends of innovative processes in the education 
system of the Republic of Kazakhstan on the basis of historical and pedagogical analysis in the late XX – 
early XXI centuries. 

As noted earlier, the educational system of each state in different historical periods was built taking 
into account the prevailing cultural traditions and economic opportunities. At the same time, among the 
general trends in the development of the world educational system at the end of the twentieth century, which 
determined the further direction of innovative search, stand out: democratization, humanization and 
humanization, computerization and informatization, integration of education [12, p. fifteen]. The pace of life 
characteristic of modern society is accompanied by lightning-fast and profound changes taking place in the 
social structure. In the context of this understanding, innovative changes in Kazakhstani educational practice 
were lined up, meeting the needs of society in a person capable of mastering new knowledge and 
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professions throughout life and the main emphasis was placed on the development of the child's personality, 
the formation of mental activity and creative abilities. 

In order for the state to act as an equal member of the world community, including in education, 
since 1991, Kazakhstan has identified several stages in the process of reforming secondary education, 
which is reflected in the National Report “Education for All – 2000”: 

1. “The stage of formation of the legislative base (1991-1993). The main task was the 
democratization of the educational process, the securing of guarantees for education for citizens, the 
creation of a legal basis for the implementation of new approaches to the economic provision of education. 
The result of these changes was the Education Law (1992). 

2. The stage of conceptual and programmatic modernization of the educational sphere (1993-1996). 
Clarification of specific ways and directions of transformations and, on their basis, the adopted legislative 
framework. During this period, several concepts were approved, including the concept of state policy in the 
field of education. 

3. Stage of decentralization of management and financing of education (1996-1997). Further 
adjustments were made to the content, the principles of management and financing were changed, a 
regulatory and legal framework was formed, the network of alternative educational organizations expanded, 
and new sources of support for state educational institutions appeared. 

4. The stage of strategic orientation of the development of the secondary education system (1998-
2000). The main priorities of the development of the secondary education system have been determined, its 
conceptual and legislative foundations are being developed, conditions are being created for the integration 
of the education system into the world educational space; informatization of schools is carried out; new 
generation textbooks are being published ”[6, p. 28-29]. 

Our analysis, based on the above studies, taking into account the socio-economic conditions and 
organizational and pedagogical prerequisites for the development of the education system, made it possible 
to generalize the theory and practice of innovative processes, the experience of creating and functioning of 
innovative educational institutions and distinguish three periods of innovative development system of 
secondary education in the Republic of Kazakhstan. 

Each of these stages is characterized by a number of features and its own logic of development, but 
together they constitute the fundamental prerequisites of the modern stage of innovative development of 
Kazakhstani education [12, p.44]. The first period (1989-1992) was characterized by an active innovative 
search of a predominantly empirical character. 

As E. Kataev notes in his research, with reference to A. Kasparzhan, lyceums and gymnasiums of 
this period can be considered innovative schools, where “the search for new organizational forms of work 
with advanced, in relation to the average level of students, children and adolescents, is carried out, and the 
formation of a new content of education ”[5, p. 89]. 

The most widespread were innovations associated with the organization of the educational process, 
and not with a change in the content, nature and technology of education, most of the schools in search, 
development, experiment, were focused on level, profile differentiation of education. 

At the same time, it was mainly about the differentiation of children, and not about the methods, 
methods and means of teaching. Practically, pedagogical technologies based on taking into account the indi-
vidual and individual-group characteristics of students, new systems for monitoring and assessing know-
ledge that stimulate cognitive activity and positive learning motivation have not been introduced [12, p. 45]. 

During this period, the profiling and specialization of general education, starting from the initial level, 
also became widespread, expressed either in the choice of a general bias of the entire school, or in the 
opening of one or several classes of a different profile, and substantively, it was most often reduced to an in-
depth study of individual subjects. or to the introduction of single additional training courses in senior grades 
in special disciplines, depending on the profile. Often, specialized classes differed from the usual only in a 
large number of hours per week in a particular subject [7, p. eighteen]. 

The search for ways and means of universalization, ensuring the integrity and comprehensive 
improvement of the general scientific and general cultural level and, accordingly, the humanization of general 
education was, unfortunately, neither the goal of innovation, nor the subject of experiments at school during 
this period [11, from. twenty]. 

Thus, analyzing the main innovative changes in Kazakhstani secondary education of the first period, 
it should be noted that the efforts spent on introducing innovations into individual elements of the 
pedagogical systems of schools at that time did not fully meet expectations, since fundamental shifts in the 
quality of education did not happen. 

The overwhelming majority of innovations were organizational, not essential, principled. Changing 
the structure and content of curricula in individual subjects, introductionnew disciplines and courses led to an 
overload of students, psychological tension without a fundamental reorientation to a methodological, 
theoretical and cognitive approach to activity. Level differentiation of children did not give qualitative results 
in the formation of the general culture of the individual, but gave rise to socio-psychological and moral-
psychological problems [11, p. twenty]. 
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It should also be noted that in 1991 an approximate regulation on lyceums and gymnasiums was 
issued and was the starting point for the active expansion of institutions of this type. 

Thus, innovative processes were characterized by changes in individual elements of the pedagogical 
system; the overwhelming majority of innovations were of an organizational rather than a content-techno-
logical nature. 

Whereas the provision of freedom of action to the teacher at school, the democratization of 
management had to be accompanied by a state system for protecting the health, rights and dignity of the 
child's personality, monitoring the quality of education, ensuring the scientific substantiation of innovations 
and experiments, and comprehensive monitoring of the well-being of children in conditions reforming, 
experimenting and developing the school. 

Therefore, for the second period (1993-1996), after Kazakhstan gained independence, the urgent 
task was to form a legislative base corresponding to the changed conditions, aimed at securing state 
guarantees for education for citizens, creating a legal basis for the implementation of new approaches to the 
economic support of the sphere through the rational use of budgetary funds, attraction of extra-budgetary 
funds and regulation of property rights [12, p. 45]. The main legislative act regulating educational activities 
and giving a certain scope for the development of educational institutions was the Law of the Republic of 
Kazakhstan "On Education"(1992). 

During this period, 18 concepts and state programs were approved, including "National program of 
state support for education", "Target program for the preparation and publication of textbooks and teaching 
kits for secondary schools", etc. [2, p. 45]. 

In April 1995, at the Republican Meeting of Educators, a program for the renewal of education was 
developed in the following priority areas: 

The formation of the legislative framework, the unification of innovative educational institutions, the 
decentralization of management and financing, the introduction of standards characterizing the second and 
third periods, contributed to the fact that the emergence of innovative schools ceased to be a mass 
phenomenon and was replaced by work on the quality of educational services provided in the existing sector 
[12, p. 47]. 

In conclusion, it should be noted that most of the efforts undertaken by Kazakhstan in the late XX – 
early XXI century related to the innovative development of secondary education were implemented and are 
being implemented. 

They are quite successful and serve to progress in the development of education. 
In the National Report of the Republic of Kazakhstan “Education for All – 2000” noted that the results 

of actions in the field of education in the 90s can be considered quite successful and corresponding to the 
efforts expended [6, p. 29]. 

Significant changes have taken place in the content of education: a national education standard has 
been adopted, which is based on a basic curriculum with an indication of the invariant and variable parts. 
This made it possible for schools to choose one or several options for curricula from the annex to the Basic 
Curriculum, taking into account the interests and abilities of students and to ensure the variability of 
education [12, p. 86]. 

He adoption of the state program for the creation of new generation textbooks led to significant 
changes in the content of education. 

The adopted Presidential Program of Informatization of the Secondary Education System made it 
possible to carry out in a fairly short time the computerization of schools in the Republic, which, ultimately, 
expanded the possibilities for students to use the achievements of world information and telecommunication 
technologies in the educational process. 

There is a dialectical connection between previous, present and future changes, reflecting the 
constant search for a new, better, more modern. 

Considered one of the main conditions for the successful implementation of the new tasks facing 
education, innovations contribute to an increase in the effectiveness of educational work. Consequently, in 
order for the educational system of the republic to become a powerful factor in the progress of Kazakhstani 
society, it is necessary to ensure its stable, advanced development. 
 

References 
 

1. Aganina Z.h. et al. State standards in Secondary education of the Republic of Kazakhstan. 
Almaty, 1988, Book 1. Pp. 330. Book 2. Pp. 382. 

2. The report of the Education, Culture and Public health Minister of the Republic of 
Kazakhstan K.E. Kusherbayev at the 1-st republic congress of edicationalists // Kazakhstan Teacher. 
1998. № 45-46. P. 2-5. 

3. Zhunussova K., V. Pavlenko, R. Mendikenova T. Ospanova, et al. State standards in primary 
education of the Republic of Kazakhstan. Almaty: I.Altynsarin РИК КАО, 1998. P. 223. 



441  

4. The Republic of Kazakhstan Law “About Education” with article-by-article comments and 
the main documents of its realization. Almaty, 2000. P. 336. 

5. Katayev E. Comprehensive secondary schools of the new type: reality and prospects// 
Казакстан жогары мектебi. 1998. №2. Pp. 87–92. 

6. National record “Education for all”– 2000». P. 152. 
7. Ovsyannikova A. Innovation at school: character and results// Public Education. 1993. № 6. 

Pp. 16-27. 
8. Gymnasium regulations // Kazakhstan Teacher 1996. January, 30. 
9. Lyceum regulations // Kazakhstan Teacher 1996. January, 30. 
10. Psychological and pedagogical vocabulary for teachers and comprehensive school 

administrators. Rostov-on Don., 1998. Pp.544. 
11. Shevchenko I.N.The main tendencies of innovation changes in the Educatiobal system of the 

republic of Kazakhstan // Management in Education. 2000. № 3. Pp. 17-27. 
12. Shevchenko I.N. The development of innovative Primary school in the republic of Kazakhstan 

(1991 – 2002 years): Candidate of Pedagogic Sciences dissertation. Karaganda State Univeersity, 
Karaganda, 2004. Pp.148. 

13. The Education for All. Teacher-Training Package // Edited by S.M. Haggis, Jomtien, vol.1, 
1995, 158 p., vol.2, 1995, 121 p. 330. 
 
 
ӘОЖ 373 
 

БІЛІМ – САРҚЫЛМАЙТЫН БАЙЛЫҚ 
 

Сартаева Г. К. – педагог-зерттеуші, Математика пәнінің мұғалімі Ю.А. Гагарин атындағы 
мектеп-лицейі, Қарағанды облысы. 
 

Мақалада Ы.Алтынсарин еңбектері мен ағартушылық идеяларының іс-тәжірибесінде қалай 
көрініс тапқанын, тәрбиелік мәні зор әңгімелері мен өлең шумақтарының бүгінгі күндегі өзектілігі 
айтылған. Математиканы оқыту үрдісінде білім алушылардың зияткерлік, рухани-адамгершілік 
дамуын жаңартылған білім мазмұны идеяларымен ұштастыра қамтамасыз ету екені көрсетілген. 

Кілт сөздер: білім, оқыту әдісі, үрдіс, тенденция, зияткерлік, құндылық, педагогика, теория, 
практика, технология. 
 

Ы.Алтынсарин шығармаларындағы ағартушылық идеяларын өзінің іс-тəжірибесінде пайдалану 
əрбір ұстаздың оқыту əдістемесінде бар екені сөзсіз. 

Кел, балалар, оқылық, 
Оқығанды көңілге  
Ықыласпен тоқылық! – деген оқу, білімге шақыру ғана емес, оны бойға сіңіре отырып, өнеге 

алуына үндейтін шумақтарымен, оқу-білімнің қазына, таусылмайтын, сарқылмайтын байлық, еңбекпен 
табылатыны Ыбырай атамыз шығармаларының өзекті тақырыбы болғаны да баршамызға мəлім. 

Оқысаңыз, балалар, 
Шамнан шырақ жағылар,  
Тілегенің алдыңнан  
Іздемей-ақ табылар, – деген кішкентайымыздан көкірегімізде жатталып қалған осы өлең 

жолдарының маңызы қанша жылдар ғана емес, ғасырлар өтсе де, жас ұрпақты тəрбиелеуде ешқашан 
тəрбиелік мəнін жоймайтынын айтқым келеді.  

Қазіргі білім берудің даму тенденцияларында негізгі бағыттары көрсетіліп, сол бағыттар 
бойынша мақсаттарды іске асыру үшін анықталған бірнеше міндеттердің бірі – білім алушылардың 
зияткерлік, рухани-адамгершілік жəне физикалық дамуын қамтамасыз ету екені айтылған. 2020-2021 
оқу жылында еліміздің жалпы білім беретін мектептерінде «Құндылықтарға негізделген білім беру» 
жобасын жүзеге асыру арқылы оқытудың құндылықты-бағдарлы тəсілін енгізу тəрбие жұмысының 
ерекшелігі болып табылады... Жақсы қасиеттер «Мен айтқандай істе» тұрғысынан емес, «Мен сияқты 
істе» тұрғысынан берілуі тиіс. Өзінің өнегелі үлгісі негізінде баланы тəрбиелеу – мақсатқа жеткізетін 
бірден-бір дұрыс тəрбие көзі болып табылады делінген əдістемелік нұсқау хатта. Олай болса, 
Ы.Алтынсарин шығармаларындағы өзекті мəселелер бүгінгі күннің құндылықтарынан алыс емес 
екенін байқай аламыз. 

Ы.Алтынсарин еңбектеріндегі жақсы мен жаманды, жарық пен қараңғылықты, білімділік пен 
надандықты, жалқаулық пен еңбекқорлықты салыстыра суреттеп көрсетуі оларды жас ұрпақтың айқын 
танысын деген мақсатынан туындағанын байқауға болады. «Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш», «Атым-
тай Жомарт», «Әке мен бала», «Бай баласы мен жарлы баласы» əңгімелері – еңбекті сүю мен 
қадірлеуге насихаттаудың басты мысалы болса, «Бақша ағаштары», «Талаптың пайдасы», «Мейірімді 
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бала», «Аурудан аяған күштірек» шығармалары талап қоюшылықтың тəрбиелік мəнін, мейірімділік пен 
отбасын сүюдің жарқын көрінісін көрсетсе керек.  

Қашанда алдыңда отырған əр оқушының сабаққа қатысып қана қоймай, білсем, үйренсем, 
меңгерсем деген құштарлығын ояту, қызығушылықпен жұмыс істеуіне қол жеткізу мақсатында «Білімге 
құштарлықты шыңдау» тақырыбын «Математикадан алған білімін, теорияны, практикада қолдану» 
тақырыбымен байланыстыра еңбек етіп келемін. Қазірде алған біліміңді өмірде қоғам қажетіне қарай 
жарату, яғни қатаң бəсеке жағдайында өмір сүруге қолдану, оқушылардың өзгермелі өмірге бейім-
делуі басты қағидаға айналды.  

Халықтық педагогика мен ұлы тұлғалардың өмірі мен шығармаларын жаңа мазмұндағы 
шаралармен ұштастыра отырып, оқушылар мен ата-аналар, оқушылар мен мұғалімдер, мұғалімдер 
мен ата-аналар арасында өзара түсіністік, сыйластық қарым-қатынасын қалыптастыру бағытында 
жүргізілген жұмыстар – оқу-тəрбие үрдісіндегі басты мақсат білім сапасын арттырудың таптырмас 
əдісі. Осындай жұмыстардың қатарына оқушылар мен ата-аналар арасында пікірталас, мұғалім-
дермен өткізілетін кездесу, оқушылардың шығармашылық жұмыстарының байқауы, білім байқауы, 
ата-аналар көмегімен ұйымдастырылатын «Қайырымдылық акциясы» жəне т.б. шараларды айтуға 
болады. Математика пəнін оқыту өз қиындықтарымен талай тосқауылға тап болуымен қоса, оқушыны 
қызықтыра тереңіне бойлатып, сан-салалы тарауларға бағыттайтын, алуан түрлі тəсілдерге жетелей-
тін шытырман есептері мен тапсырмаларын игерудегі тынымсыз еңбектің нəтижесінде қол жеткізетін 
талаптарымен ерекшеленеді. Төмендегі келтірілетін кеңестер, жадынама, талаптар – оқу үрдісінде 
оқушыларға көмектескен, тəжірибемде жинақталған топтамалар. 

Қазіргі жаңартылған білім мазмұны бойынша əр түрлі технологияларды қолданып жұмыс 
жасап жатқан мұғалімдердің алдына қойған мақсаты қалай да алдымызда отырған білім алушылар-
дың білім алуына барынша мүмкіндік жасау. Оларға психологиялық жағымды ахуал тудыру, 
ынталандыру мақсатында бағалаудың бірнеше түрлерін қолдану, өзінің мүмкіндігі мен қабілетіне 
қарай оқуы үшін саралап оқыту, сəйкесінше тапсырмалар дайындау, өзінен не күтілетінін түсіну үшін 
олармен белсенді қарым-қатынас орнату – осының бəрі білім алушылардың жеке тұлға болып 
қалыптасуына жасалып жатқан алғы шарттар, əрекеттер. Талай жылдан бергі іс-тəжірибемнен 
оқушылардың оқу əрекетіне қарай əр түрлі топтарға бөлуге болатынын байқадым. Кейбір оқушылар 
қалыптасқан, өз бетімен жұмыс істеп, ізденіп, берілген тапсырмаларды орындауға дайын болса, 
кейбір оқушылар оқу материалына тұрақты назар аудармай, үнемі қадағалап, бақылауда ұстауды қа-
жет етеді, тағы да бір топ жаттанды əрекет жасаса, ал келесілері тапсырманы баяу орындап, көмек-
тесуді қажет етеді. Сондықтан да, əр білім алушының сұранысын жауапсыз қалдырмау, мүмкіндігінше 
олардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқу үрдісін ұйымдастыру – бүгінгі педагогтың шешімін 
табар мəселесі болып саналады. Өмір бойы білім алу қағидасына сүйенсек, Ы.Алтынсариннің білім – 
сарқылмайтын байлық деп теңеуінің астарына терең бойлап, ешқашан маңызын жоғалтпайтын 
шығармаларының келешек ұрпақтың сусындаса, шөл қандыратын бастауы боларына ешкім 
күмəнданбақ емес. 
 

Әдебиеттер тізімі: 
 

1. «Әдістемелік нұсқау хат» / Нұр-Сұлтан, 2020 ж. 
2. Дербісәлин Ә. «Әдебиет туралы толғаныстар» / А., 1990 ж. 
3. Кәкішев Т. «Қазақ əдебиеті сынының тарихы» / А., 1994 ж. 
4. Керімбаев Н. «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» / А., 1995 ж. 
5. Қирабаев С. «Бес ғасыр жырлайды 2-т» / А., 1989 ж. 
6. Ламашев Ә. «Ыбырай Алтынсарин» / А., 1991 ж. 
7. Сыздықов Ә. «Ы.Алтынсариннің педагогикалық идеялары мен ағартушылық қызметі» / А., 

1969 ж. 
 
 
УДК 378 
 

РОЛЬ САМООБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 
 

Смолева Н. В. – преподаватель специальных дисциплин, КГКП «Костанайский строитель-
ный колледж», г.Костанай. 

 
В данной статье рассматривается тема самообразования, обосновывается важность 
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«Всякое настоящее образование  
добывается только путём самообразования» 

Николай Рубакин  
 

Основное высшее образование, с квалификацией инженера – строителя, получено мною 
много лет назад. Имея опыт работы в проектной организации ранее, и сейчас, работая в Костанай-
ском строительном колледже преподавателем, на собственном опыте могу сказать: чтобы быть 
востребованным специалистом базовых знаний никогда не бывает достаточно. Передавая свои 
знания молодёжи, работая педагогом, нужно не только знать гораздо больше заложенного в 
программу учебного процесса, чтобы ответить на все вопросы студентов, но необходимо и донести 
эти знания так, чтобы тебя поняли. То есть необходимо говорить с молодыми на их языке. Техни-
ческий прогресс идёт ускоренными темпами. Способность восприятия знаний новым поколением, 
процесс обучения современных студентов идёт на другом уровне, поэтому самообучаться и само-
образовываться для преподавателей является жизненной необходимостью.  

В своем послании народу президент нашей Республики Косым-Жомарт Токаев сказал, что в 
первую очередь, мы должны направить все наши усилия на повышение качества образования [1, 
п.IV]. И для достижения этой цели необходимо, чтобы каждый педагог был профессионалом своего 
дела: любил свою работу, был грамотным, образованным, всесторонне развитым, и конечно же, раз-
вивался на протяжении всей жизни, чтобы быть всегда на шаг впереди всех инноваций.  

Будучи преподавателем, нужно всю жизнь учиться, заниматься самообразованием. Вся жизнь 
уходит на развитие мастерства, и нельзя достичь состояния «дальше некуда». Нельзя сказать: «У нас 
обучающаяся организация», так же как нельзя сказать о себе: «Я – просвещённый человек». Чем 
больше человек учится, тем острее в нём сознание собственной невежественности [2, с.29]. 

Что такое самообразование? Давайте посмотрим на само слово. Что оно означает? Это 
просто: самим образовывать себя. Мы все имеем свой собственный образ. Все из всего множества 
людей живущих на планете сугубо индивидуальны. Только родившись каждый из нас уже ни на кого 
не похож, а является индивидуумом, личностью. Затем личность растет, воспитывается родителями, 
окружающими, учителями, педагогами, средствами массовой информации и т. д. При этом мы или 
принимаем или не принимаем то, что нам предлагается к усвоению, становимся такими, какие мы 
есть. Вырастая, мы осознанно ищем интересующие нас знания и образовываем себя, так как считаем 
для себя нужным. 

Согласно формулировки с интернет сайта самообразование – это такая форма индивидуаль-
ной деятельности человека, которая мотивирована его собственными профессиональными и лично-
стными интересами и потребностями и направлена на приобретение необходимого багажа знаний, 
навыков и умений и их усовершенствование, а также на развитие и усовершенствование им качеств 
своей личности. Самообразование является неотъемлемой частью жизни и деятельности развиваю-
щегося человека, а для педагога самообразование, на сегодняшний день, это жизненная 
необходимость [3]. 

Проще сказать: самообразование – это добровольное получение знаний, без нажима «свер-
ху». И педагог преданный своей работе развивается постоянно в течение всей педагогической 
деятельности временами, и не замечая этого. 

Когда мы развиваемся?  
Самое главное для преподавателя – это качественно провести занятие. Урок должен быть 

запоминающимся, интересным и «смотрибельным». А для этого преподавателю необходимо гото-
виться: прочитать учебную литературу, разработать контрольные вопросы, домашнее задание и 
составить план занятия, подумать, в какой форме преподать подготовленный материал слушателям. 
А это уже самообразование. 

Большую роль в самообразовании играют и внеклассные занятия. Для студентов колледжа 
проводятся мероприятия: научно-практические конференции, конкурсы, семинары, на которых они 
представляют свои работы, но сам студент без поддержки, без помощи и подсказки преподавателя 
не справится. При разработке научных работ со студентами преподаватель изучает много специаль-
ной литературы, знакомится с новинками строительного производства и общается с инженерами – 
строителями производственниками, чтобы владеть информацией по разрабатываемой теме в полном 
объёме, чтобы суметь подсказать и направить, найти научное обоснование или даже сделать откры-
тие. Например, за 2020-2021 учебный год студенты нашего колледжа приняли участие в четырнадца-
ти научно-практических конференциях различного уровня, при подготовке к которым все участники, и 
студенты, и педагоги, наиболее глубоко изучили инновации в архитектуре и строительстве, изучили 
возможности систем автоматизированного проектирования «ArchiCAD» и «Autodesk Revit», так как 
конкурсные работы разрабатывались, с целью наглядности, в этих программах. А так же при 
подготовке к конкурсу изучили нормативную документацию по проектированию зданий и сооружений, 
изучили инновации в сфере энергетики и энергоэффективных технологий. 

Для повышения рейтинга преподавателя имеют большое значение его публикации статей и 
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заметок в журналах и газетах. Несмотря на то, что получено техническое образование, приходится 
развиваться и обучаться в литературном направлении, учиться грамотно и логически последователь-
но излагать свои мысли на бумаге. Освещать события, мероприятия, делиться опытом посредством 
печати так, чтобы читателю был интересен предлагаемый материал. Помимо статей, для облегчения 
своей работы и работы других преподавателей, разрабатываются учебные пособия и методические 
рекомендации. Преподаватели пишут книги по преподаваемым ими предметам, учитывая всё новое, 
что предлагается техническим прогрессом. Это значительно облегчает труд педагога, помогает 
студентам при изучении материала и, приходя на современное производство, молодой специалист не 
требует переобучения. Так мною разработано учебные пособия «Штукатурные работы» и «Механика 
грунтов», тематика которых составлена в соответствии с потребностями строительной отрасли и 
регионального компонента. Данные пособия получили одобрение областного учебно-методического 
совета. 

Работая преподавателем специальных дисциплин и на строительном и архитектурном отде-
лениях, нужно быть в курсе событий в сфере архитектуры и строительства, для этого приходится 
изучать много нормативных документов в этой области, изучать журнал «Экспресс – информ», в кото-
ром ежемесячно публикуются решения Правительства Республики Казахстан, предоставляются 
актуальные сведения о технических регламентах, государственных нормативах, национальных и меж-
государственных стандартах и сметных нормативных документах (СН РК, РДС РК, СНиП РК, МСН, 
МСП, ВСН, ГОСТ, СТ РК и т. д.) в области архитектуры, градостроительства и строительства. Также 
весьма полезно советоваться со специалистами, которые работают на производстве и как практики 
могут дать полезный технический совет для решения трудного вопроса при курсовом или дипломном 
проектировании [4].  

В заключении хочется сказать, что самообразование жизненно необходимо для современного 
преподавателя. Самообразованием стоит заниматься всегда и любым доступным способом. Пока мы 
учимся новому, идём в ногу со временем, мы интересны и востребованы. 

На тему самообразования высказывались многие выдающиеся личности. Быть может, ознако-
мившись с ними, вы убедитесь, что идёте верным путём, а приведённые ниже цитаты подзадорят вас 
и добавят мотивации.  

Цитаты великих людей на тему самообразования: 
«Учитель – это человек, который учится всю жизнь, только в этом случае он обретает право 

учить». 
Лизинский В.М. 

«Если будешь любознательным, то будешь многознающим». 
Сократ 

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать». 
Дени Дидро 

«Надо много учиться, чтобы осознать, что знаешь мало». 
Мишель Монтень 

«Не стыдись учиться в зрелом возрасте: лучше научиться поздно, чем никогда». 
Эзоп  

«Нужно всю жизнь учиться. Вся жизнь уходит на развитие мастерства, и нельзя достичь 
состояния «дальше некуда». 

Питер Сендж «Пятая дисциплина» 
«Каждый человек получает два воспитания: одно дают ему родители, передавая свой 

жизненный опыт, другое, более важное, он получает сам». 
Эрнст Тельман 

«Учёба в школах и университетах – это не образование, а только способ получить 
образование». 

Ральф Уолдо Эмерсон 
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Ибрай Алтынсарин – это уникальная и многогранная историческая личность, писатель и поэт, 
педагог-просветитель, этнограф, публицист и общественный деятель. Всю свою жизнь И.Алтынсарин 
посвятил самообразованию и созданию условий для просвещения казахского народа. Он самостоя-
тельно изучил произведения В. Шекспира, Н.В. Гоголя, И. Гёте, Д.Г. Байрона, А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Х.Фирдоуси, К.Д.Ушинского, Я.А.Коменского и многих других педагогов и классиков 
мировой литературы. Воодушевленный полученными знаниями и окрыленный идеями, Алтынсарин 
видел счастливое будущее своей страны в грамотности подрастающего поколения. И.Алтынсарин 
всеми силами способствовал строительству школ, обеспечению их учебниками и призывал народ к 
просвещению. В связи с этим, И.Алтынсарина заслуженно называют – «первым учителем» казахской 
степи. Стараясь приобщить своих учеников к культурному мировому наследию, он создал «Киргиз-
скую хрестоматию», куда вошли его стихи, рассказы и переводы произведений других авторов на 
родной – казахский язык. Он способствовал формированию и развитию литературного казахского 
языка [1]. 

Автора по праву считают основоположником казахской детской литературы. Каждое его произ-
ведение наполнено глубоким смыслом, моралью и воспитательно-образовательным компонентом. Он 
является автором стихов, призывающих детей к получению знаний, расширению кругозора; расска-
зов, направленных на воспитание у подрастающего поколения таких нравственных качеств, как 
доброта, честность, скромность, ответственность, отзывчивость, трудолюбие, уважение к старшим и 
т. д. Поэтому его произведения широко используются в учебно-воспитательном процессе детского са-
да, начальной и средней школы. Широко известны его произведения: «Чувство жалости сильнее 
боли», «Умный мальчик», «Отец и сын», «Кипчак Сейткул», «Вред лжи», «Юрта и деревянный дом», 
«От чего бывает плохо», «Чистый родник», «Невежество», «Золотой орех», сказки «Золотой чуб», 
«Сын бая и сын бедняка», притча «Щедрый человек» и другие [2]. 

Его литературное наследие включает стихи, притчи, басни, сказки и рассказы, как собствен-
ного сочинения, так и переводы других авторов на казахский язык. Автором создано более 100 
произведений. Он перевел на казахский язык произведения Л.Н. Толстого, И.А. Крылова, М. Ю. 
Лермонтова, А.С. Пушкина, К.Д. Ушинского и других поэтов, писателей, педагогов. Великий педагог и 
просветитель также систематизировал большое количество произведений устного народного 
творчества, описал многие традиции и обычаи казахского народа. 

Литературное наследие Алтынсарина не потеряло своей актуальности по сей день. Его про-
изведения органично входят в образовательную программу школы и активно используются 
педагогами в учебно-воспитательном процессе школы, особенно в младших классах. 

В данной статье мы хотели поделиться своим опытом использования произведений И.Алтын-
сарина в работе с детьми младшего школьного возраста. Как подчеркивал И.П. Подласый, главная 
цель современной школы – «способствовать умственному, нравственному, эстетическому, трудовому 
и физическому развитию школьника, создавать предпосылки для приобщения к общечеловеческим 
ценностям, обеспечивать условия для самореализации, раскрытия потенциальных возможностей, 
творческих способностей, достижения успеха» [3, с.398]. 

Казахстанские педагоги Н. Д.Хмель, Б. И. Хайруллина под целью воспитательной работы по-
нимают создание целостного воспитательного пространства, центром и главной ценностью которого 
является личность ребенка, ее развитие, самореализация и самоопределение в обществе, воспи-
тание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина своей страны [4, 
с.70]. 

Отсюда, основными направлениями воспитания учащихся являются: 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 
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- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание); 
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 
Формами учебно-воспитательной работы в начальных классах выступают: уроки, классные ча-

сы, беседы, часы общения, праздничные мероприятия, линейки, акции, выставки, лекции, экскурсии, 
тренинги и т.д. 

Рассмотрим методы и приемы ознакомления учащихся с творчеством писателя на уроках 
литературного чтения, самопознания, во время классных часов и при подготовке научных проектов. 

1. Знакомство с биографией. 
На первом этапе ознакомления с творчеством писателя необходимо детей познакомить с его 

биографией. В ходе знакомства с биографией автора, ребята понимают, что будущий И.Алтынсарин 
был таким же мальчишкой, как и многие современные дети, и не все было гладко в его жизни. Очень 
рано он лишился родителей и его воспитанием занимался дедушка. При этом он был подвижным и 
пытливым мальчиком. Ибрай с удовольствием ходил в школу. Он внимательно слушал учителя, 
старательно выполнял задания и закончил школу с отличием.  

Для урока можно приготовить презентацию, фотографии, книги автора, сообщение учителя 
или отдельных учащихся. Для закрепления полученных знаний можно составить «синквейн» 
(пятистишие). 

Вопросы для закрепления:  

 Где родился И. Алтынсарин? 

 Кто занимался воспитанием мальчика после восьми лет? 

 Что еще ты знаешь об И. Алтынсарине? 

 Какие черты характера ему присущи? 

 О чем мечтал И. Алтынсарин? 

 Что помогало ему идти к заветной цели? 

 Что тебя удивило в биографии Алтынсарина, и о чем бы ты хотел рассказать своим 
близким и знакомым? 

 С какими произведениями И. Алтынсарина ты уже знаком? 
Закрепить усвоенную информацию можно и с помощью стратегии «Горячий стул», когда уча-

щиеся самостоятельно формулируют вопросы одному из учеников, сидящему перед ними на стуле. 
Таким образом, ученики, зная, какая стратегия критического мышления будет использоваться для 
закрепления пройденного материала стараются запомнить, как можно больше и точнее, учатся 
формулировать вопросы и ответы к ним. 

2. Прогнозирование содержания текста по заголовку. 
- О чем может идти речь в рассказе под названием «Щедрый человек», «Умный мальчик» или 

«Чистый родник»?  
Учитель подводит итог, что основная мысль может быть заключена в заголовке текста. 
3. Словарная работа. 
Очень важно убедиться, что, знакомясь с содержанием текста, дети поймут смысл отдельных 

слов, особенно если они выражают чувства и черты характера: «невежество», «щедрость», «ску-
пость», «жалость», «боль», «уважение» и др. Словарную работу можно провести как до изучения 
текста, так непосредственно и во время чтения. 

4. Ознакомление с содержанием текста и беседа по его содержанию. 
Во время урока или классного часа можно использовать стратегию «Направленное чтение», 

когда учащиеся после каждой прочитанной части рассказа отвечают на поставленные вопросы и 
фиксируют свой результат. 

Очень интересно можно провести уроки или классные часы в малых группах, где детям 
предлагается прочитать текст заранее или на самом уроке и ответить на вопросы по содержанию, 
обсуждая вопросы в группах.  

Далее ученики выслушивают ответы на те же вопросы участников других групп, сравнивают и 
анализируют ответы, соглашаются, обогащаются знаниями или отстаивают свою точку зрения. 

Примерные вопросы к произведению «Чистый родник». 
- Почему у рассказа такое название?  
- О каких значениях слова «чистый» хотел рассказать автор? 
- Кто оказался у родника? 
- О чем гласила надпись? 
- Надпись одна, но каждый понял ее смысл по-своему. Почему? 
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- Можно ли смысл надписи понять по-другому? 
- Как Вы ее поняли? 
- Какими качествами может обладать человек с чистыми помыслами? И т.д. 
Для закрепления содержания можно предложить стратегию «Горячий стул», прием «Толстые 

и тонкие вопросы» (на «тонкие» вопросы можно ответить, одним словом, а на «толстые» потребуется 
ответ-рассуждение) или перескажи содержание только с помощью глаголов (существительных). 

5. Оценочные суждения. 
Очень важно научить детей не только понимать и запоминать содержание текста, но и 

научить рассуждать о ценности идей в полученной информации, побуждать к оценочным действиям. 
- Какая информация в рассказе «Чистый родник» оказалась самой ценной для тебя? 
Виды работы: 

 Выбери из текста и напиши 15 ключевых слов. Далее педагог предлагает из выбранных 
слов выбрать 1-5 самых главных слов.  

 Подбери антоним к слову «чистый» и дай объяснение словам с переносным значением. 
Объясни значение выражений «чистые мысли», «грязные мысли», «грязные поступки», «чистый 
человек», «руки в грязи», «душевная чистота», «чистая речь» и другие. 

 Напиши эссе. 

 Подбери (из предложенных пословиц) пословицу по содержанию. Например.  
Көп жасаған білмейді, көп көрген біледі. (Знает не тот, кто долго живет, а тот, кто много ви-

дел). Сусын көзі – бұлақта, білім көзі – кітапта. (Источник жизни в роднике, источник жизни в книге). И 
другие. 

6. Задания с проявлением творчества. 

 Стратегия «Авторский стул» (учащиеся самостоятельно придумывают текст, а затем 
садятся перед классом и зачитывают свою работу вслух). 

Так для рассказа «Чистый родник» можно предложить ученикам придумать новую 
формулировку надписи возле реки, тропинки, леса или возле муравейника с использованием слова 
«чистый».  

К рассказу «Умный мальчик» – придумать новое испытание и его решение для учителя и его 
ученика. 

К рассказу «Чувство жалости сильнее боли» – придумать еще пример, когда, жалея чувства 
других можно не показывать свою слабость или не желание выполнять какую-либо работу. 

К произведению «Вред лжи» – привести свои примеры, подтверждающие, что ложь до добра 
не доведет и т.д. 

 К классному часу по изученным произведениям И.Алтынсарина можно предложить 
закодировать названия произведений в рисунках – символах, которые будут отгадывать участники 
других групп. Например: «Чистый родник» – капля, «Умный мальчик» – две головы: взрослого и 
мальчика, «Щедрый человек» – раскрытые ладони и т.д.  

 Дидактическая игра «Узнай произведение по отрывку из текста». 

 Составь групповой постер по содержанию, используя различные средства для худо-
жественного выражения. 

 Составь мнемотаблицу (все содержание изображается в девяти квадратах с помощью 
условных символов). 

7.Защита научных проектов. 
Особый интерес у детей вызывает подготовка и защита научных проектов. Педагог оказывает 

поддержку и направленное воздействие на деятельность ученика, способствуя развитию его анали-
тического мышления, любви к литературным произведениям и интерес к их авторам. 

Учащимся третьих – четвертых классов можно предложить сравнить творчество русского и 
казахского авторов или двух казахских авторов. Например, сравнительный анализ творчества таких 
авторов, как И.Алтынсарин и И.А. Крылов или творчество А.Кунанбаева и И.Алтынсарина, где уча-
щиеся на примерах произведений раскрывают общие черты и различия, а главное духовно-
нравственную направленность мастеров пера. 

И. Алтынсарин своим примером всегда показывал, что истинная ценность человека – это 
знание. Его произведения являются золотым фондом казахской художественной литературы, потому 
что его произведения учат добру, щедрости, трудолюбию, уважению к старшим, честности, скром-
ности, отзывчивости, пользе обучения, расширяют кругозор, способствуют расширению словарного 
запаса и обогащают его литературными образцами речевого этикета. В них осуждаются зависть, 
ложь, лень, невежество, высокомерие, грубость и поэтому их образовательно-воспитательное зна-
чение неоценимо. 

Хочется закончить статью словами самого автора из произведения «Чистый родник»: 
«Ты, человек, тоже, не переставая, работай, никогда не останавливайся и не предавайся 

лени; если будешь поступать так, то, в конце концов, будешь великим и достигнешь цели». 
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«Если делаешь кому добро, то не возлагай на него обязанность, ответить тем же». 
«Душу и тело храни в чистоте, как этот родник, ибо, когда смотришь в него, то видишь, 

как в нем отражаются блеск солнца и отсветы травы, если они глядятся в него, поэтому душу, 
как этот родник, держи открытой для всех,- пусть в ней видно будет все» [2, с.169-170]. 

В заключении следует добавить, что каждого педагога можно назвать щедрым человеком, ибо 
он щедро дарит подрастающему поколению знания и богатство своей души. Изучайте наследие И. 
Алтынсарина, используйте произведения в своей работе с детьми и воспитывайте настоящих 
патриотов своей Родины! 
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Ы.АЛТЫНСАРИН ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ ПЕДАГОГИКА 
 

Сулейменова Қ. Қ. – қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушысы, КМҚК «Лисаков техникалық 
колледжі», Қостанай облысы, Лисаков қ. 
 

Мақала ұлы ұстаз, қазақ халқының ұлы, жерлесіміз Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 
жыл толуына арналған. Өскелең ұрпақты тәрбиелеуге және осы күрделі білім беру процесінде 
мұғалімнің рөліне ерекше назар аударылады. Автор білім алушылармен жұмыс жасау процесінде 
қолданатын әдіс-тәсілдерінің сипаттамасын береді.  

Кілт сөздер:Заманауи, білім беру, қағида, әдіс-тәсілдер, технология, өз бетінше, деңгей, 
шығармашылық, талдау, міндеті, бағалау. 
 

Егемен еліміздің жас ұрпағына білім мен тəрбие беру Заңын іске асыруда халыққа білім 
берумен бірге жауапты міндеттер жүктеледі. Мектептің тірегі де, жүрегі де, білімнің тұтқасы да – мұға-
лім. Баланың тағдыры, болашағы мұғалімнің қолында. Қай заманда болмасын бала тəрбиесі назардан 
тыс қалып көрген емес. Қазіргі уақытта жастарды ұлттық рухта тəрбиелеу мəселесі – ең маңызды мə-
селелердің бірі. Бұл жолда ғылыми бағыттармен бірге, ғасырлар бойы өзін-өзі дəлелдеп, сыннан 
өткен ғұлама-даналар, кемеңгер тұлғалар жас ұрпақ тəрбиесінде сан ғасырларға жетерлік ұлағатты 
өсиеттер, пікірлер қалдырды. 

XIX ғасырда қазақтың күнгірт көгінде жарқыраған жұлдыздардың бірі Ыбырай (Ибраһим) 
Алтынсарин болғаны əлемге аян. Ол өзінің туған халқы сол бір тұңғиыққа тіреліп тұрған кезде, мүлгі-
ген сахарада білім шырағын жарқыратып жағу үшін бар өмірін сарп етті. Ыбырай мектептер ашып, ха-
лық ұйымдастыру ісімен ғана тынған жоқ. Оның əлеуметтік пайдалы, тəрбиелік мəніне де көп көңіл 
бөліп отырды. 

Табиғи талантының нəтижесінде жəне өздігінен терең зерттеу барысында Ыбырай Алтын-
сарин оқыту теориясының негізгі қағидаларын жан-жақты ашып, оның əдістемелік жолдарын көреген-
дікпен нұсқап, бұл салада өшпестей із қалдырды. Ыбырай шығармашылығының өн бойында білімді 
меңгеру жолы, оның əдіс-тəсілдері өте тапқырлықпен айтылған. Дидактикалық мəселелерін даналық-
пен нұсқай білген.  

Білім мен тəрбие берудегі Ыбырайдың алға қойған мақсаттарына тоқталсақ: білім алушыларға 
жан-жақты жəне кең көлемде білім беру; мұғалімнің рөлін жоғары көтеру, оқулықтардың сапасына 
көңіл аудару; оқу бағдарламаларын үнемі жетілдіріп, толықтырып отыру; білім алушылар білімін қо-
сымша материалдармен толықтыру. Мұғалім білім алушының табиғи дарын, қабілетін ашу арқылы 
жас ерекшелігін ескере отырып, технология əлементтерін тиімді пайдалану керек бір сабақтың бары-
сында бірнеше технологияны кезекпен, тиімді, білім алушыны жалықтырмай жүргізуге болады. Сабақ 
– ұстаздың көп ізденуінен, көп еңбектенуінен туатын педагогикалық шығарма. Кезінде Алтынсарин да 
мұғалімдерге дəл осындай талап қойған болатын.  

Білім беру сапасын жақсартудың бірден-бір жолы – жаңа педагогикалық технологияларды 
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қолдану болып табылады. Жаңа технологияларды күнделікті сабақта пайдалану үшін, əр мұғалім 
білім алушыларының жас ерекшеліктерін ескере отырып, педагогтік мақсат-мүддесіне жəне өзінің ше-
берлігіне байланысты таңдап алады. Сол себептен, педагогика ғылымының докторы, профессор 
Қараев Жауынбай Амантұрлыұлының «Әр түрлі деңгейде оқыту» технологиясының элементтерін 
оқыту процесіне кіріктіру арқылы білім алушының білім сапасын көтеруді мақсат ете отырып, сабақта 
деңгейлік тапсырмаларды қолданамын. 

Мақсаты: 
Білім алушының өз бетінше жұмыс жасау барысында білім,білік, дағдыларын қалыптастыра 

отырып білім деңгейін көтеру. 
Міндеттері: 
- білім алушылардың тақырыптық емлесін қаншалықты меңгергенін анықтау; 
- өз бетінше жұмыс жасауға дағдыларын қалыптастыру; 
- білім алушыны өз жұмысын талдай білетін, бағалап, түзету жолдарын білуге баулу 

(критериалды бағалау); 
- қарапайым білімдерін кеңейтіп, танымдық ізденістерін қалыптастыру; 
- ойлау, есте сақтау қабілеттерін арттыру; 
- жеке даму динамикасын, ынтасын дамыту; 
- шығармашылық қабілеттерін дамыту. 
«Қазақ тілі» оқу бағдарламасына сүйене отырып, қазақ тілі сабағындағы тақырыптар бойынша 

4 деңгейде тапсырмалар құрастырдым. Әрбір тақырып бойынша осы тапсырмалардан білім алушы-
ның білім деңгейі көрінеді. Екінші кезең «Түзету» бөлімінде қате жіберілген тақырыптар бойынша 
оқулықтан тапсырмалар беріледі жəне аудиториядан тыс жұмыс ұйымдастырылады. 

Бірінші деңгей – деңгей тапсырмалары білімнің минималды шегі, ол мемлекеттік стандарт 
талабына сай білім алушының жас ерекшелігіне сəйкес деңгейі. Бұл міндетті болғандықтан барлық 
білім алушы тапсырманы толық орындауы тиіс. 

Екінші және үшінші деңгей – алгоритмдік деңгей кезеңіне көтерілгенде тапсырмалар күрде-
лене түседі. Бұл деңгейде өтіп кеткен материалды білім алушы талдап, бұрынғы тапсырмаларға 
ұқсас, бірақ күрделене түскен тапсырмаларды орындайды. Білім алушының бойында ойлау, таным 
дағдылары қалыптаса бастайды. 

Төртінші деңгей – эвристикалық деңгей. Өз бетінше жұмысты қалыптастыру мақсатында білім 
алушылар жаңа тақырып бойынша меңгерген қарапайым білімдерін жетілдіріп тереңдетеді. Бұл дең-
гейді шығармашылықпен жұмыс істей алатындай, ойын дəлелдей алатын қабілетті білім алушылар 
орындайды. Ол талдау, жинақтау, салыстыру сияқты танымдық жұмыстар жүргізеді. Бағалау «бал-
дық» жүйемен жүзеге асырылады. 

Бірінші деңгейдің тапсырмалары қатесіз жəне уақытында орындалса, 5 балл қойылады, ол 
«қанағат» деген бағаға сəйкес. 

Екінші деңгейге – 10 балл қойылып, «жақсы» деген бағаға сəйкес болады, үшінші деңгейге – 
15 балл, төртінші деңгейге – 20 балл. Үшінші жəне төртінші деңгей «өте жақсы» деген бағаға сəйкес. 
Жай тапсырмадан күрделіге дейін тапсырмалар ретімен орындалады. 

Міндетті деңгейлі тапсырма өтілген жаңа сабақты бекітуге жəне өткен сабақтарды пысықтауға 
арнап құрылады. Келесі деңгейдегі тапсырмалар алдыңғыдан күрделі жəне түрлендірілген болады. 
Осы тапсырмаларды өз бетімен орындау – шығармашылық жұмыс бастамасы. Келесі төртінші деңгей-
ді орындайтын білім алушылар бірте-бірте дараланып шыға бастайды. Шығарма жазуға қабілетті, сөз 
байлығы мол білім алушылар шығарма жазады, өлең шығаруға қабілеті бар білім алушылар өлең 
шығарады. 

Сыныптан тыс уақытта жоғары деңгейлік тапсырмаларды орындау арқылы көбірек ұпай жинап, 
көтеріңкі баға алуға мүмкіндік беріледі жəне дамыта оқыту принципі орындалады. Нəтижесінде білім 
алушылардың табиғи қабілеттері мен дарындылық қасиеттерінің ашылуына жағдай жасалады. 

Бұл технология бойынша жұмыс істеудің тиімді жақтары: 
- Әр білім алушы өздігінен жұмыс істеуге дағдыланады. 
- Деңгейлік тапсырма орындау барысында дамыту принципін басшылыққа алып, білім алу-

шылар деңгейін жоғары сатыға көтереді. 
- Білім алушының жеке қабілеті айқындалады, бір-бірінен қалмауға тырысып, талпынады. 
- Білім алушылардың ақыл-ойы, өзіндік дүниетанымы, шығармашылық қабілеті, оқу сапасы 

арта түседі. 
Білім алушының сабаққа қызығушылығын, шығармашылық қабілетін жетілдіруге деңгейлік 

тапсырмалардың зор мəні бар. Олар қарапайымнан күрделіге, жеңілден ауырға бірте-бірте көшіп, 
жоғары – шығармашылық сатысына жетеді. Шығармашылық тапсырмалар білім алушының ойлау 
қабілетінің өсуіне, эстетикалық сезімдерінің оянуына жəне тілдерінің дамуына əсерін тигізеді. Тіпті 
олардың дүниетанымы кеңейіп, өмірдің мəнін түсінуге үлкен қызмет атқарады. 

Ыбырай ұсынған пайымдаулар бүгінгі педагогика ғылымымен үйлесе үндесуімен бірге, арайлы 
ертеңіне бағдар берерліктей білгірлікпен айтылған даналық ойларын ұғынып, одан тағылым алып, 
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мақтан етуге тиістіміз. Ұлы тұлғаның мына сөзі барлық ісіне дəлел болғандай: «Қазақ халқы фанатизм 
сырқатынан аулақ, оның талабы біреулер салып берген сүрлеуге сыймайды: халықтың ой-пікірі еркін, 
келешекте сана-сезімін көтере түсу үшін жалпы білім мен пайдалы өнерді үйрену керек болып отыр». 
Ұлы ұстаздың бұл арманы қазір іске асты. Оған – бүгінгі педагогиканың болмысы куə, заман куə. 

Жан-жақты талант иесі Ыбырай есімі қашанда уақыт сынынан мүдірмей өтіп өз халқымен бірге 
жасасып келеді. Оның өмірі өз Отанын шексіз сүйіп, оған бүкіл жан-тəнімен қызмет етудің тамаша 
үлгілерінің бірі болып табылады. Ол арада бірнеше ұрпақтың өткеніне қарамастан əрбір жаңа ұрпақ, 
жас қауымға алыстан қол созып, «жол болсын» айтып тұрғандай болады, уақыт өткен сайын биіктей, 
мəн-маңызы мен қадір-қасиеті арта түседі. Мəдениетіміздің тарихында Ыбырай өзінің шығармашылық 
өмірін бір ұлы мақсатқа арнады. Ол мақсат қазақ халқын ғасырлар бойы езіп келген надандық пен 
қараңғылықтың шырмауынан босатып, өнер-білімді, мəдениетті елдердің қатарына қосу еді. 
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Мақалада ұлы ағартушы-педагог Ы.Алтынсариннің қазақ жерінде білім беру саласының 
негізін қалаған ізашар, бастамашыл тұлға екендігі; оның педагогикалық тәжірибесінде кейінгі 
ұрпақ өкілдері – мұғалімдерге – өнеге боларлық, сабақ аларлық ұстаздық мектеп қалыптасқаны 
туралы, оның мұрасының мәңгілік өшпес құндылық саналатыны сөз болады. 

Кілт сөздер: ағартушы, педагог, мектеп, мұғалім, білім, тәрбие, құндылық, тәжірибе, 
ұстаздық мектеп. 
 

Ы.Алтынсариннің педагогикалық қызметтегі тəжірибесі өміршең, қашанда өзекті болып қала 
бермек. Неге десеңіз, ұлы ағартушы мұрасы – мəн-маңызын жоғалтпайтын, əлі де ғасырлар бойы 
бағыт-бағдар сілтейтін баға жетпес құндылық. Сондықтан Ыбырай тағылымынан нəр ала отырып, 
ұстаздық ету қай заманда болсын, өз жемісін берері анық.Ыбырайша еңбек ету үшін, оның өнегесін 
басшылыққа алған абзал деп санаймын. 

Ұлы ұстаз мұрасын ширек ғасырдай уақыт бойы зерттеп, зерделей жүріп, оған қатысты жазған 
мақалаларым «Қазақстан мектебі», «Білім-Образование», «Қостанай таңы», «Білімді ел-Образован-
ная страна», «Егемен Қазақстан» жəне т.б. басылымдарда жарық көрді. Сол мақалаларым мен түрлі 
деңгейдегі конференцияларға арнап жазған баяндамаларымның басын біріктіріп, 2017 жылы баспаға 
əзірлеген кітабымды «Ы.Алтынсарин-кəсіптік білімнің негізін салушы» деп атадым. Ыбырай мұрасына 
үңілген сайын, ұлы ұстазды жаңа бір қырынан танығандай боламын. Қазақтың тұңғыш педагогінің бі-
лім беру саласындағы қызметін тағы бір мəрте саралай отырып, енді, міне, оның мұғалім, тəлімгер, 
əдіскер ретіндегі тəжірибесін ұлы ұстаз мектебі деп атауға болатынын пайымдадым. Мұндай тұжырым 
жасауым, əрине, негізсіз емес. 

Ыбырайдың ұстаздық мектебі дегенде, əдетте қолданыстағы «аударма мектебі», «өмір мек-
тебі» секілді тіркестер тілге оралады. Мұндағы «мектеп» сөзі ауыспалы мағынаны білдіреді. Анықта-
масына жүгінер болсақ, мəнісі былайша тарқатылыпты: «Бір нəрсені үйреніп шығу, тəжірибе алу орны 
[1, 390]. Ыбырайдың педагогикалық мұрасы – мұғалімдер қауымы үшін өзінше бір мектеп, нағыз ұстаз 
болып қалыптасу мектебі.  

Ыбырай бабамыз- қазақ жерінде алғаш рет білім əлеміне бет бұрып, тыңнан түрен сала білген 
жаңашыл тұлға. Елімізде жаңа үлгідегі мектептер ашып, сол мектептер үшін оқулықтар жазды. Тіпті 
оқушылар пайдаланатын оқу құралдарын да өзі таңдап, сарапшы рөлін де атқарды.Ол өмір сүріп, 
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қызмет еткен кездегі қоғамдық сана деңгейін қазіргі кезеңмен салыстыруға келмейді, əрине. Соған 
қарамастан, болашақ ағартушы-педагог жаратылысы, құлшынысы бөлек жан екенін танытып, зама-
нынан оза қимылдайтын дарабоз, бастамашыл тұлға деңгейіне көтерілді. Білім саласындағы ізашар 
тұлғаның жанқиярлық қызметін бүгінде бүкіл Ұлы Дала елі біледі, құрмет тұтады. Ыбырай алыстаған 
сайын іріленіп, қандай құрмет-қошеметке болсын лайық екені айқындала түсуде. Жоқтан бар жасаған, 
табанды, қайсар қазақ перзентінің ерекшелігі: айтып қана, жазып қана қоймай, халық мүддесі жолында 
ұлы мақсаттар қоя отырып, жүзеге асыра білді. Ол «...дамудың, өркениеттің алтын діңгегі – Білім 
əлеміне қазақ сахарасында тыңнан жол салып, «ұстаздардың ұстазы» атанды» [2, 25]. 

Менің байқауымша,өкінішке қарай, көпшілік мұғалімдер Ыбырайдың ұстаздық мектебіне жүгіне 
бермейді. Бұған бір ғана дəйек келтірсем, түсінікті болар. Өткен оқу жылында колледжде «Ыбырай-
тану» курсын жүргізуді бастадым. 9-сыныпты бітіріп, оқуға түскен бірінші курс студенттерінен алғашқы 
сабақта «Алтынсарин туралы кім не біледі?» деген сұрағыма, ең болмаса «педагог» деген жауап ести 
алмай қынжылдым. Демек, мектепте мұғалімдер Ы.Алтынсарин туралы айта қоймайды. Өкінішті-ақ. 
«Педагог мəртебесі туралы» заң қабылданып, мұғалім мамандығын мəртебелі етудің ілкімді қадамда-
ры жасалып жатқаны мəлім. Педагог мəртебесі тек жалақының өсуімен көтерілмейді. Нағыз ұстаз 
атану үшін, ол тек өз пəнін меңгеріп қана қоймай, жан-жақты білімді, кəсіби білікті маман, қоғамдық 
белсенді азамат болуы шарт. Ұлағатты ұстаз болудың бір шарты- Ыбырай мектебінен өтіп, тағылымы-
нан нəр алу, лайықты ізбасары болуға ұмтылу. 

Оның педагогикалық мұрасы – мұғалімдер қауымы үшін ескірмейтін, ерекше бір мектеп, себебі 
Ыбырай ұстанған қағидалар, оның ой-пікірлері, идеялары өміршең,қашанда өзекті. Ыбырай мектебі-
нен сабақ алған мұғалім кəсіби тұрғыдан кемелденіп, нағыз ұстаз болып қалыптасу жолынан өтеді. 
Ыбырайдың тəжірибесінен тəлім алып, оның ағартушылық-педагогтік мұрасын зерделеген, өнегесін 
бойына дарытып, лайықты ізбасары болуға талпынған педагогтің еңбегі зая кетпесі анық. Бұған өз тə-
жірибемнен көз жеткіздім. Ыбырай тағылымынан нəр ала отырып, кезінде ол ұстанған «өмір бойы 
оқып-үйрену, ізденісте болу» қағидасын басшылыққа алудың арқасында жетістіктерге жетіп, еңбегім 
еленіп, 2011 жылы Ы.Алтынсарин медалімен марапатталғанымды айтып өтсем, артық болмас. 

Ыбырай тағылымы демекші, ұзақ жылдар бойғы қызметімде негізінен орыс тілді білім алушы-
лармен жұмыс істей жүріп, кезінде Ыбырайдың бір ауыз орысша білмейтін қазақ балаларына орыс 
тілін қалай меңгерткеніне ден қойдым. Мені орыс тілі мұғалімі ретіндегі Алтынсариннің əдістемесі қы-
зықтырып, оның əлі күнге дейінгі өзектілігі тəнті етті. Бұл турасындағы мақалам «Ы.Алтынсарин тəжі-
рибесі» деген тақырыппен «Қазақ тілі мен əдебиеті орыс мектебінде» журналында жарық көрген еді 
(№2,2005). Кейін «Ы.Алтынсарин жəне қазіргі əдістеме: тілді оқытудағы сабақтастық» деген материа-
лым басылып шықты.  

Әлі күнге Ы.Алтынсаринге арналған конференцияларға, түрлі басқосуларға қатысып, ұлт ұста-
зы мұрасын насихаттауға қолдан келер үлесімді қосып келемін. Айталық, 2020-2021 оқу жылының 
өзінде ғана колледішілік педоқулардан өзге, Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай педагогикалық уни-
верситеті өткізген халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға, Шымкент қаласының Білім 
басқармасы ұйымдастырған республикалық конференцияға, Қостанай облыстық Ы.Алтынсарин мемо-
риалдық музейі, Л.Толстой атындағы облыстық əмбебап ғылыми кітапхана ұйымдастырған бірнеше 
басқосуларға, телехабарларға қатыстым.  

Лингводидактика іліміне сүйенер болсақ, екінші тіл ретінде оқытылатын пəндер бойынша білім 
берудің ұқсас жақтары көп. Бұл жөнінде осы таяуда ғана Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім акаде-
миясының саулнамасына педколледж атынан орыс тілді мектептердің бастауыш сыныптарында қазақ 
тілін оқытуға қатысты өз пікір, ұсыныстарымды жазып жібердім. Осы орайда ой-тұжырымдарымды 
Алтынсарин əдістемесінің тиімді тұстарымен түйіндегенімді айтып өткенім жөн болар. Қазақ тілін өзге 
ұлт балаларына оқыту мəселесінің күн тəртібінен түспей тұрғаны ащы да болса шындық. Екінші тілді 
оқытудың тиімді əдіс-тəсілдерін бір өзі тайға таңба басқандай жазып кеткен Ыбырайды еске ала 
отырып, бүгінде бəріміз жабылып, мемлекеттік тіл ретінде оқытылатын қазақ тілін үйретудің тиімді 
əдістемесін жасауға пəрменсіз болып отырғанымызды айтпасқа болмас. Бұл турасында мерзімді 
басылым беттерінде жазылып та жүр. Амалдары да айтылуда. Мəселен, белгілі қаламгер, Қазақстан-
ның Еңбек сіңірген қайраткері Мереке Құлкеновтің «Орыс мектептерінде қазақ тілін оқыту бағдар-
ламасын қайта жазу керек» деген жанайқайы тіл мамандарына, қазақ тілі мұғалімдеріне ой салар 
болса, кəнеки [4,1-3]. 

Туған халқын «Өнер-білім бар жұрттар» қатарына қосылуға үндеген Ыбырай бабамыз көрші 
қонған орыс халқының білімі мен ғылымын үйренуін қош көрді. Өзге де қазақ ағартушылары алға басу-
дың алғы шарты орыс тілін үйрену деп санады.Бұл турасында досы əрі ұстазы Н.И.Ильминскийдің: 
«Алтынсарин ақылды, адал əрі сымбатты адам ретінде өзінің жеке басының қасиеттерімен мейлінше 
тамаша кісі болды. Мен онымен 1859 жылғы қараша айынан бері , отыз жыл бойы таныс болдым; оны 
жыға білуімнің көптеген жағдаяттары болды, соның бəрінде қандай да бір одан жамандық қасиетті 
бірде-бір рет байқаған емеспін. Мен ұдайы оған шын ықыласты ниетте болдым, мен оның бойындағы 
орыс біліміне деген ықыласты ынтызарлықты жəне осы білімнің қазақтар үшін қажеттілігі туралы ой 
құшағында болуын ерекше бағаладым» деп жазғаны бар [3,56]. 
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Ыбырай қазақтың жас ұрпағы орыстың тілі мен жазуына мəдениет пен білімнің тілі деп 
қарайтын болады деп пайымдады. Өзі де қазақ балаларына орыс тілін оқыта жүріп, осынау екінші тіл-
ді меңгертуге арналған «Қазақтарға орыс тілін оқытудың бастауыш құралын» жазды. Балаларға жаңа 
бір тілді үйретудің нəтижелілігі мұғалімнің əдіскерлік шеберлігіне байланысты екенін былайша 
түйіндеді: «Қазақ балаларына орыс тілін оқытудың ойдағыдай жүруі оқытушылардың жеке 
бастарының қабілеттілігіне ғана байланысты. Сондықтан қазір қазақтарға білім енді беріле 
бастаған кезде, ең әуелі қабілетті оқытушылар болуы керек». Тамаша əдіскер де бола білген 
Алтынсариннің бұл пікірінің өзектілігін орыс тілді дəрісханаларда сабақ жүргізетін қазақ тілі пəнінің 
оқытушысы ретінде өзім де мойындаймын. 

Тағы да қайталап айтар болсақ, Ы.Алтынсариннің педагогикалық мұрасы – педагогтер үшін 
мəңгілік өшпес құндылық. Неге десеңіз, қазіргі оқу-тəрбие ісіндегі негізгі бағыттар Ыбырай мұрасын-
дағы құндылықтардың заманға сай жалғасы, жаңаша сипаты десек, жаңылыспағанымыз. Оның қазіргі 
заманмен үндес, сабақтас тұжырымдарының бірерін ғана атап өтсек, айтпағымыз айқындала түспек:  

- «Сағат сайынғы менің мақсатым- қоршаған шындықтағы өз ойым мен танымымды кеңейту»; 
- «Мені оқу-ағарту ісі тартады да тұрады, оны жан-тəніммен сүйемін»; 
- «Мен балаларды оқытуға қойға шапқан аш қасқырдай кірістім»; 
- «Шəкірттерімнің адамгершілігіне де ықпал жасау үшін, келешекте олардың парақор болып 

шықпаулары үшін, бар күшімді салыпғ əрекет етудемін»;  
- «Мұғалім- мектептің жүрегі»;  
- «Жақсы мұғалімді дүниедегінің бəрінен де қымбат көремін»;  
- «Оқытушыларды бағалағанда, олардың іске қатысы жоқ сөздеріне қарап емес, олардың 

егістерінің бетіне шыққан жемістеріне, яғни оқушыларына қарай бағалау қажет»; 
- «Мектептерде жақсы білім берілетін болсын; осылай еткенде ғылыммен қаруланған, əр нəр-

сеге көзқарасы бар адамдар қазақ арасында көбейіп, бүкіл халыққа əсер ете алады» 
- «Қалай болса солай оқытуға болмайды» жəне т.б. 
Ол нағыз ұстаздың қандай болуы керектігін өз ісімен, өсиет, мұрасымен көрсетіп, жол сілтеп 

кетті. Өміршең де өзекті пікірлерімен, идеяларымен қазақ педагогикасының негізін қалады. Ұстаздық 
тəжірибесімен бөлісіп, авторлық мектебінің негізін қалады. Ыбырай ұлағаты, оның мектебі мəңгілікке 
жол тартты. Неге десеңіз, Ыбырай жан-тəнімен сүйген мəртебелі мамандық иелері – қазіргі мұғалім-
дер – оның педагогикалық идеяларын, тəжірибесін жаңғыртып, жаңаша сипатта жалғастыруда. 

Ыбырайдың «Жақсы мұғалімді дүниедегінің бəрінен қымбат көремін» деуінің астарында бүгінгі 
күннің шындығы жатыр. Ұлт ұстазының көрегендігі, данышпандығы таңғалдырады. Неге десеңіз, туған 
Отанымыз-Қазақстанның қуатты, бəсекеге қабілетті мемлекетке айналуы адами капиталымыздың са-
палық дегейіне байланысты. Ел болашағы – жастарымыздың білімді де білікті, саналы болып қалыпта-
суы ұстаздарымызға үлкен жауапкершілік жүктейді.Мемлекетіміз үздік педагогтерді ерекше бағалайды. 

Инспектор Алтынсарин де кезінде жақсы мұғалімдерге құрметпен қараған. Ол Орск қаласында 
мұғалімдер даярлайтын мектеп ашып, бұл турасында В.В.Катаринскийге былай деп жазады: «Оқыту-
шылар мектебінде оқушыларымыз белгілі бір білім алып, қазақ халқының тұрмысына, шы-
нында да, пайдалы болған болар еді. Қазақ халқының ақыл-ойы мен экономикасының дами 
беруіне көмектесе алатын адамдар болар еді» [3,191]. Осы сөздерінен-ақ Ыбырайдың халық 
сапасын көтеретін оқытушыларға, олардың ішінде жақсы мұғалімдерге зор үміт артқанын көреміз. 
Бұған дəлел: Ы.Алтынсарин жазған хаттарының біршамасы А.Мозохин, Ф.Соколов сынды беделі жо-
ғары мұғалімдерге арналған.  

Ыбырай бабамыз əспеттеген үздік педагогтер қатарын көбейту, сол арқылы бəсекеге қабілетті 
адами капиталымызды қалыптастыру, педагог мəртебесін көтеру мақсатында, алдағы уақытта келесі 
ұсыныстарыма назар аударылса: 

- еңбек жолын бастамақшы жас мамандар Ы.Алтынсарин туралы эссе жазса; 
- мектеп оқушылары арасында Ыбырай оқуларын өткізу дəстүрге айналса; 
- Алтынсарин медалімен өзге жетістіктерімен қатар, ұлы ағартушы-педагог мұрасын зерде-

леп, насихаттаушы педагогтер марапатталса.  
Ыбырайдың ұстаздық мектебінен сабақ ала отырып, заман талаптарына сай қызмет ету əр 

педагог үшін кəсіби əлеуетін, мамандық мəртебесін көтеруге мүмкіндік бермек. Олай болса, Алтын-
саринге қарап ой түзеу -қазіргі педагогтер ұстанымына айналса игі 
 

Әдебиеттер тізімі 
 

1. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі, Алматы, 2008, 390-бет . 
2. Б.Сүйінкина. Ы.Алтынсарин-кəсіптік білімнің негізін салушы.2017, Қостанай, 25-бет. 
3. Ы.Алтынсарин. Ы.Алтынсариннің таңдамалы педагогикалық мұралары. Алматы, 1991, 56-

бет.  
4. Мереке Құлкенов. Орыс мектептерінде қазақ тілін оқыту бағдарламасын қайта жазу керек. 

(Ана тілі, №24, 17-23 маусым 2021 жыл, 1-бет). 



453  

ӘОЖ 37.02 
 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАРЫНА ЗАМАНАУИ КӨЗҚАРАСПЕН 
 

Танабаев С. Н. – Педагог-зерттеуші, Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, Қарағанды 
облысы білім басқармасының Шахтинск қаласы білім бөлімінің «№1 мектеп-гимназиясы» комму-
налдық мемлекеттік мекемесі, Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы. 
 

Бұл мақалада қазіргі жаһандану жағдайында Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық пікір-
леріне көзқа рас жазылған. Ұлы педагогтың негізгі қызметімен қатар қазіргі білім үлгісінің жүргі-
зілуі қарастырылған. 

Кілт сөздер: Жүйелілік, интеграция, еуразияшылдық, глобализм, билингвизм, көптілділік, 
көп мәдениеттілік, кросс-мәдениет. 
 

Екінші мыңжылдықтың соңы мен үшінші мыңжылдықтың басы қоғамның жаһандық трансфор-
масымен, бүкіл əлемдік тəртіптің қайта құрылуымен сəйкес келді. Көбінесе жаһандану бүкіл əлемдік 
экономикалық, саяси жəне мəдени интеграция жəне бірігу деп түсініледі, яғни жүйелердің өзара енуі 
жəне оларды белгілі бір орташа ортақ тұтасқа келтіру. Алайда, жаһандану əлемнің əртүрлі елдерінің 
экономикасы мен саясатында бір пішінді құрылымдарды қалыптастырып қана қоймайды, сонымен 
бірге «глокализацияға» – қазіргі батыс мəдениеті элементтерінің жергілікті жағдайлар мен жергілікті 
дəстүрлерге бейімделуіне əкеледі [11]. 

Осындай негізде халықтың мəдениеті мен руханиятын сақтау ғана емес, сонымен бірге қайта 
жандандыру, дамыту, жергілікті мəдени дəстүрлерді, дəстүрлі өркениеттерді дамыту мүмкін. Қазақ-
стан үшін отандық мəдениетті трансфор тандыру жолдарының бірі оның түркі-ислам əлеміне енуін 
көрсетуі мүмкін, онымен оны тілдің, дəстүрлер мен шайлардың ұлттық тамырларының көпғасырлық 
ортақтығы байланыстырады. Бірақ біздің Президентіміз «Еуразия кеңістігі» деп айқындаған XXI ға-
сырдағы Қазақстан қоғамын дамытудың неғұрлым қызықты жəне сол уақытта перспективті жолы 
болуы мүмкін [7]. 

Қоғам өмірін жаһандандыру идеясы (əрине, білім беру) жаңа емес. Екі ғасыр бұрын ғарыш, 
ақыл жəне əлеуметтік даму күштерінің жаһандық өзара əрекеттесу теориялары қалыптаса бастады. 
Олар өркениетті елдердегі білім мазмұнына əсер ете алмады. Мұндай дүниетанымдық көзқарас 
жаһандық білімнің атауын алды (бұл термин негізінен АҚШ-та қолданылады) немесе «планетарлық 
ойлау» (көбінесе Ресей мен ТМД елдерінде қолданылады) [3]. 

Жаһандық əлемдік құрылыстың жаңа жағдайындағы жаһандық білім берудің мақсаттары: қо-
ғамдағы кез-келген көріністегі антагонизмді жеңу; жеке тұлғаның барынша əлеуметтік бейімделуіне 
жəне өзін-өзі жүзеге асыруына ықпал ету; тұлғаның жан-жақты үйлесімді дамуы; «Қосу» экологиялық 
сана-сезімді адам. Бұл мақсаттар нақты міндеттерді шешу арқылы жүзеге асырылады [3]: адам əлем 
бірлігін танитын жəне бағалайтын, ондағы өз орнын түсінетін оқушылардың дүниетанымын қалып-
тастыру; кросс-мəдени сауатты дамыту (басқа халықтардың мəдениетін білу); эксцентрлік экология-
лық сананы қалыптастыру (табиғат құндылық ретінде танылғанда; онымен қарым-қатынас теңдік 
қағидаттарына жəне этикалық нормалар мен ережелерді табиғат əлеміне таратуға негізделген); 
əлемге ашық көзқарас қалыптастыру (эмпатия, толеранттылық жəне т.б.). 

Осы ережелер бойынша педагогикалық іс-əрекетте «логикалық ойлау – жергілікті əрекет ету» 
принципі өзекті болып табылады. Алғашқы қазақ педагогы жəне ағартушысы Ыбырай Алтынсариннің 
барлық қызметін дəл осылай сипаттауға болады. Оның мəдениет, қоғамның дамуы жəне білім туралы 
ойлары, халықтардың тарихи тағдырларының ортақтығы, өркениеттердің органикалық байланысы, 
мəдениеттердің өзара байланысы туралы идеялары бүгінгі күнге дейін қаншалықты өзекті екендігі 
таңқаларлық. 

Тереңдігі жəне жан-жақтылығы педагогикалық зерттеу идеялары Ы.Алтынсарин шын мəнісінде 
таңғалдырады. Біз ұлы педагог қызметінің негізгі принциптеріне тоқталамыз жəне заманауи шындық-
тармен параллельдер жасауға тырысамыз. Білім берудің жаһандану призмасы арқылы Ы.Алтынса-
риннің педагогикалық идеялары Теңдік: ұлттық, əлеуметтік жəне гендік төзімділік Ыбырай өлкеде 
əйелдер білімінің негізін қалаушы екені белгілі. Бастапқыда ол ұйымдастырған мектептерде кедей 
отбасылардан шыққан қазақ жəне орыс балалары оқыды. Оқушылардың жоғары адамгершілік қасиет-
терін дамыту патриотизмге, белсенді азаматтық ұстанымға тəрбиелеу Ы.Алтынсариннің шығарма-
ларының тақырыптық шолуы оның барлық еңбектері сипаттаушы емес, нақты тəрбиелік сипатта деген 
қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Ыбырай білімнің күш екенін анық түсінді жəне ол лайықты, 
моральдық адамның қолында болды, сауатсыз жəне қорғансыз адамдарға қарсы жамандық жасамады 
деп алаңдады. 

Жүйелілік, ғылыми білім беру. Үздік əлемдік үлгілер деңгейінде білім беру. Ы. Алтынсарин ха-
лық училищелерінің инспекторы болып жұмыс істей отырып, білім беру процесінің табысы оқыту 
əдіснамасын сақтауға байланысты екенін түсінді. Ол белгілі бір тақырып бойынша білімнің барлық 
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көлемін кездейсоқ емес, кездейсоқ емес адамдар жүйелі түрде беру керек деп талап етті. 
Ы.Алтынсарин мұғалімдердің рухани өсуіне күнделікті қамқорлық көрсетіп, олардың мəдени 

деңгейін көтеруге жəне əдістемелік дайындығын жақсартуға ықпал етті. Ол мұғалімдердің əдістемелік 
əдебиеттер мен педагогикалық журналдарды қолдануы міндетті деп санады. Осы мақсатта ол оларға 
ірі ғалымдар мен көрнекті мұғалімдердің шығармаларын сатып алып, мұқият зерттеп, пікірлерімен 
қамтамасыз етті. 

Ол жасаған жаңа ашылған қазақ мектептерінің білім беру бағдарламасына енгізілген оқулық-
тардың тізімі [9, c. 111] өзі үшін айтады (онда – əлемдік білім беру ортасында танылған авторлар): 
Ушинский Д.К. «Балалар əлемі»; Толстой Л.Н. «Әліппе жəне «Беллярминов» оқуға арналған кітап» 
жалпы тарих»; Герд Сент-Хилер «Зоология минералогиясының қысқаша курсы»; Оливер «Ботаника»; 
Зотов «табиғат туралы əңгімелер»; Фигье «маңызды жаңалықтар мен өнертабыстар» жəне т.б. 

Схоластикалық догмалардан алыстау, экстремизмнің қайнар көздері ретінде жоғары емес 
жəне фанатизмге қарсы күрес, зайырлы білім, толеранттылық. Діни көзқарастар бірінші орынға 
қойылып, мемлекеттіліктің негіздерінің бірі болған қоғамда мұндай ұстанымның не болғанын елестету 
қиын. Білім мен тəрбиенің елдің жалпы өмірімен байланысы: жаһандық ойлау қабілеті, «əлем адамы» 
болу. Интеграция, еуразияшылдық, глобализм. Ресей империясы шеңберінде қазақ қоғамының дамуы 
жергілікті ортадан еуропалық мəнерде қалыптасқан адамдардың пайда болуын талап етті. Ағарту-
шының «Қырғыз хрестоматиясы» араб графикасының ығыстырылуына жəне хаттың кирил-ликалық 
негізге аударылуына ықпал етті. Бастапқыда ол құрған барлық мектептер мен училищелер орыс-қазақ 
болды. И.Әлтынсариннің өзі Қазақ əдеби тілінің негізін қалаушылардың бірі болып табылады [9, с.91]. 

Сонымен қатар, ол орыс-қазақ мектептеріне арналған оқулық ретінде пайдаланылған көптеген 
орыс ақын – ағартушыларының шығармаларын аударды. Мектеп кітапханаларының қорында А.Кры-
ловтың ертегілері, Л.Н. Толстойдың əңгімелері, и. Паулсен, В.И. Даль жəне д. р. кітаптарынан қазақ 
жəне орыс тілдерінде аудармалар болды. Ұлы ұстаз бір кездері əлемдік классиктердің шығармаларын 
оның отандастары түпнұсқада оқиды деп күткен едім. Өмірде алған білімдерін қолдана білу, өз 
таланттарын ашуға жəне өркениет процестерін дұрыс қабылдауға мүмкіндік беру.  

Жас Ы.Алтынсариннің өзі өз дамуында əлем əдебиетінің ұлы классиктерінің – Шекспир, Гете, 
Байрон, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Фирдоуси, Низами, Навои жəне т.б. шығармаларын өз бетінше 
зерттей отырып, мектеп бағдарламасынан əрі кетті [4, 64 бет]. 

Білім беру процесі шеңберінде кəсіби дағдылар мен біліктерді меңгеру білім берудің кəсіби 
бағыттылығы, əртүрлі бейіндік мектептер мен сыныптар. Ы.Алтынсарин отырықшы өмір салтын ұста-
на отырып, қазақ балалары үшін қолөнер училищелері мен ауыл шаруашылығы мектептерін ұйым-
дастыру қажеттілігін сезінді. Бұл оқу орындары жастарға жаңа өмір жағдайларына сəтті бейімделуге 
мүмкіндік берді. Ұлттық мəдениеттің ерекшеліктерін ескере отырып оқыту. Өңірлік жəне республи-
калық құрауыштарды пайдалана отырып оқыту 

Ы.Алтынсарин кітапты мектеп жасындағы балаларға да, ересек оқырмандарға да жарамды 
етіп қана қоймай, сонымен қатар үлкен қалалардың өмірімен де, орыс жəне батыс еуропа мəдениеті-
нің бірқатар ерекшеліктерімен таныс емес қазақ оқырмандарына түсінікті жəне қолжетімді болатын 
материалдарды таңдау қажеттілігін ескерді. Фольклорлық зерттеулердің аз санын қоспағанда, мұндай 
дайын материалдар Қазақстанда ол кезде болған емес. 

Қазіргі өркениет өсіп келе жатқан бейбітшілікке терең əсер етеді – ол бір жағынан тым көп 
сыртқы əсерлер мен ақпарат береді, бірақ ерік пен өмірлік сезімдер үшін импульстар өте аз. Мұғалімге 
«адам жанын жаратушы» емес, «байқаушы», «бақылаушы» рөлдері жиі беріліп отырады, бұған Ыбы-
рай Алтынсарин əрдайым назар аударған. 

Қазақстандағы жаһандық даму білім мазмұнын іріктеуге жалпы көзқарасты көрсетеді: өз елінің 
мəдениеті призмасы арқылы əлем туралы түсінік беру жəне жаһандық процестер контекстінде өз 
мəдениетінің бірегейлігін қабылдау. Басқа көзқарастарға, əдет-ғұрыптарға, діндерге төзімділік, басқа 
халықтардың мəдениеттері мен жалпы əлемдік мəдениет контекстінде өз мəдениетінің ерекшеліктерін 
көре білу, əлемді күрделі қатынастардың үйлесімділігі ретінде қабылдау, олардың біреуінің құлды-
рауы үлкен апатқа əкелуі мүмкін – бұл жаһандық білім сипаттамаларының толық емес тізімі. 

Жаһандық мəнмəтінінде ерекше орын, «планетарлық ойлау» полимəдени білім алады. Дəстүр 
бойынша, бұл мəселе көптеген этникалық топтар тұратын аймақтарда туындайды. Алайда, поли – 
мəдени білім беруді орта білім берудің қандай да бір сатысына, көп мəдениетті тұлғаға бағыттау 
мүмкін емес, оны мектепке дейінгі тəрбиеден бастап жəне орта мектепте жəне университетте шет 
тілдерін оқыту тəсілдеріндегі сабақтастықты сақтай отырып, үздіксіз көп мəдениетті білім беру жүйесі 
жағдайында өсіру жəне тəрбиелеу мүмкін емес екенін есте ұстаған жөн. Қазақстандағы білім берудің 
жаһандануы 12 жылдық мектеп үлгісінде өз көрінісін тапты жəне Болон процесі шеңберінде өзінің 
одан əрі дамуын болжайды [6]. 

Президент өзінің халыққа Жолдауында ұлттың болашақ дамуының басымдығын нақты 
айқындады: «адам – елдің басты игілігі» [8]. Сондықтан педагогикалық қоғамдастық үшін ең жоғары 
халықаралық стандарттарға сай келетін білім беру сапасына қол жеткізу өте маңызды. 

Нұр-Сұлтанда құрылған «Жаңа Халықаралық Университет», «Арнаулы Қор» жəне «зияткерлік 
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мектептер» сияқты бірегей оқу орындары табысты жұмыс істеуде. Міне, бірнеше жыл бойы Қазақ-
стандағы білім беру жүйесінің негізін қалаушы Ы.Алтынсариннің педагогикалық идеяларының 
сабақтастығы қағидаттарына негізделе отырып, 12 жылдық мектеп үшін кадрлар даярлау жоспарында 
табысты жұмыс істеп келеді. 
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ЫБЫРАЙ МҰРАЛАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ПЕДАГОГИКАМЕН ҮНДЕСТІГІ 
 

Турагулова Б. Т. – жоғары санатты арнайы пәндер оқытушысы, Ы.Алтынсарин атындағы 
Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжі, Қостанай облысы, Рудный қаласы. 
 

Бұл мақалада даланың дара ұстазы Ыбырай Алтынсариннің алдына мақсат етіп қойған – 
мектеп ашу, бала оқыту, жалпы халықты ағарту жұмысы және халықтың ой-санасын жаңалыққа 
қарай бейімдеу жолындағы істерінің қазіргі педагогикамен үндестігі жайлы айтылады. 

Кілт сөздер: Ыбырай мұралары, педагогика, үндестік, тәрбие, білім беру, тиімді оқыту. 
 

Бүгінгі күн ХІХ ғасырдың ІІ жартысында өмір сүрген ұлылардың бірі, қазақ халқының маң-
дайына біткен бақыты, даланың дара ұстазы, тұңғыш рет білімнің қоңырауын соғып, мектеп ашқан 
Ыбырай атаның мерекесі, яғни 180 жылдық мерейтойына арналып отыр. 

«Пайдалы нəрсенің бəріне жаны құмар халқымызға шамамыз келгенінше қызмет ету – біздің 
əрқайсымыздың азаматтық борышымыз», – деп, Ыбырай Алтынсарин өзі айтқандай бүкіл өмірін 
халқына пайдалы іске жұмсады [4]. 

Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілілігін арттыруға арналған «Тиімді 
оқыту мен оқу» бағдарламасының мазмұнынынан кешегі Ыбырай салған жолмен ілгері жылжуды 
бақылауға болады. Ыбырай Алтынсарин оқыту мен тəрбиелеуде негізгі тұлға мұғалім екенін ұғынып, 
сапалы білім беретін мұғалімдерді дайындау жолында жұмыс жасаған болса, бұл игі бастама əлі де 
күшін жойған емес, Бүгінгі заман талабына сай білім беруде мұғалімнің алдына қойған басты мақсаты, 
өз мүддесі мен қоғамдық мүдделерді ұштастыра білетін, зиялы, адамгершілігі мол, денсаулығы мықты 
жеткіншек тəрбиелеу. Оқушылардың санасына туған халқына деген патриоттық сезім ұялатып, ұлттық 
рухты сіңіру. Әр оқушыны дара тұлға деп танып, олардың бойына үнемі оқып үйренсем деген ізденім-
паздық қасиет дарыту, оларға өздігінен білімдерін толықтырып тереңдету тəсілдерін жаңа технология-
лармен, əдіс-тəсілдермен байланыстыра отырып дамыту Ыбырай еңбегімен үндесіп жалғасын тауып 
отырған іс деп қарауымызға болады. 

Бүгінгі заман – бəсекелестік пен жоғары технологиялар заманы, ғылым мен білім заманы. 
Елбасымыз өзінің Қазақстан халқына Жолдауында «ХХІ ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығы-
рыққа тірелері анық.Біз мұғалім мамандығының беделі мен абыройын қайтаруға міндеттіміз» деген еді 
[1]. 

Ал Ы.Алтынсарин «Мұғалім-мектептің жүрегі», дейді, ендеше адам ағзасында жүрек қандай 
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қызмет атқарса, мұғалім де мектепте сондай қызмет атқару керек [4]. 
Ол үшін болашақ мұғалімді өз ана тілін, салт-дəстүрін қадірлейтін, ізденуден тынбайтын, қол-

данбалы қабілеті де жоғары дамыған, бəсекеге қабілетті маман етіп шығаруымыз керек. 
Ыбырай – ірі тұлға, оның өнегелі өмір жолы тұтас тарих.Оның туған халқына арнаған еңбектері 

тағылымы мол шежіре, қадамы нық ерлік.Оны айтып тауысу мүмкін емес.Сондықтан менің алдыма 
қойған мақсатым – ұлы ұстаз көтерген оқу-тəрбие мəселелерінің бүгінгі өмірмен байланысы, яғни 
педагогика пəнімен сабақтастығы, педагогика пəнін оқытуда Ыбырайдың мұраларын орынды қолдана 
білу болып табылады. Білім ордасы, 80 жылдық тарихы бар, қасиетті қара шаңырақ Ыбырай атаның 
есімімен байланысты болғандықтан да, əрі ұлы ағартушының тəлім-тəрбиелік еңбектерінің мəн-мағы-
насын ашу үшін, əр сабақты оның мұраларымен байланыстырып, оның көтерген тақырыптарының 
оқыту мен тəрбиедегі мəнін ашу жастарға үлгі-өнеге ету, туған өлкеге пайдалы іске шақыру – басты 
мақсатым. 

Білім əлеміне тыңнан жол салған Ыбырай бабамыздың мұрасына үңіле отырып, оның қоғам 
өміріндегі өзекті мəселелерді шешуге белсене ат салысқанын терең сезінеміз. «Мұғалім – балаларды 
оқыту мен тəрбиелеудегі басты тұлға» тақырыбын өткенде, студенттерге мынадай шығармашылық 
тапсырмалар ұсындым: 

1. «Ы.Алтынсарин- ағартушы, педагог» тақырыбында зерттеу жұмысы; 
2. «Ы.Алтынсарин мұғалімнің қоғамдағы ролі туралы» тақырыбында лэпбук жасау; 
3. «Ыбырай атаға хат» еркін хат; 
4. «Алтынсарин жəне біз» эссе жазу бойынша сайыс. 
«Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі» тақырыбында А.Сыдыковтың кітабы бойын-

ша оқырмандар конференциясын немесе дөңгелек үстел өткізуге болады, онда Ы.Алтынсаринге 
дейінгі Қазақстандағы мектеп ісі, Ы.Алтынсарин жасаған халыққа білім беру жүйесі, орыс-қазақ мекте-
бінің арғы тағдыры деген мəселелерді қарастыруға болады. Ы.Алтынсарин жасаған білім беру жүйесі-
мен Қостанай облысындағы білім беру жүйесінің логикалық-құрылымдық кестелерін құрып, Венн 
диаграммасы арқылы салыстыру жасау арқылы шығармашылық қабілеттерін, логикалық ойларын 
дамытады. Бұл жердегі мақсатым: болашақ мұғалімдердің құра білу іскерлігі мен шығармашылық 
белсенділігін дамыта отырып, сөздік қорларын байыту. 

Ы.Алтынсарин өзінің дидактикалық көзқарасы жағынан – ұлы ағартушылардың озық идеяла-
рына сүйенген, адамгершілік педагогикасын жаңа жағдайда іске асырған ізгі ниетті адам. Ян Амос 
Коменскийдің озық идеялары, ағартушылық, педагогтік оқулары Ыбырай жүрегінен нық орын тепті. 
Оны қазақ жағдайына, жаңа ортаға қолдану жолын қарастырды.Ян Амос Коменский педагогикасының 
негізі гуманизм мен демократизм болды. Ол мектеп балаға сүйіспеншілік, адамгершілік қасиеттерін 
тəрбиелейтін «адамгершілік шеберханасы» болуға тиіс деген көзқарасты насихаттады. Ұлы педагог 
тəрбиені адамның табиғатына сəйкес жүргізу керек деп есептеді. Осы талапты ол тəрбие мен 
оқытудың жалпы принципі деп санады. Ол алғашқы рет оқу тоқсандарына жіктелген оқу жылы 
жөніндегі ұғымды анықтады. Педагогика тарихында тұңғыш рет оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі 
түрі – класс-сабақ жүйесін ұсынды. Я.А. Коменский дүние жүзі педагогикасының дамуына зор ықпал 
жасады [5]. 

Сондықтан да қазақтың тұңғыш педагогы Ы.Алтынсарин жəне басқа халықтардың прогресшіл 
педагогтары да өз еңбектерінде Коменскийдің идеяларына сүйенді. Дидактика бөліміндегі «Білім 
берудің мазмұны» тақырыбында да революцияға дейінгі орыс-қазақ мектебіндегі білім берудің мазмұ-
нымен қазіргі бастауыш мектептерге білім беру мазмұнын салыстыруға болады. (А.Эфиров, Ы.Алтын-
сарин.24-25, 31-бет) жəне «Мактубат» хрестоматиясы, «Орыс тілін үйрету əдістемелік нұсқауымен» 
таныстыру. 

«Оқытудың əдістері, тəсілдері мен құралдары туралы түсінік» тақырыбын өту барысында Ы. 
Алтынсарин мұғалімдерге оқу методтары мен балаларды оқыту тəсілдерін олардың кең тəрбиелік 
мағынасында түсіндіргенін айта отырып, анықтамаларына тоқталып, ғылыми педагогикадағы оқыту 
əдістері туралы анықтамалармен салыстырып, ортақ белгілерін анықтау: 

а) оқыту методтары- балалардың жүре келе мектепке, сабаққа кейіннен ғылымға, өз бетімен 
білім алуға құмарландыратын (ынталандыратын, ықыластандыратын) жол; 

ə) сабақта балалардың ойлау қабілетін арттыратын жаттығулар қажет, мысалы, əңгіме, 
түсіндіру арқылы оқыту методы. Бұл көрнекілік заттарды жəне өмір фактілерін пайдалануға көмегін 
тигізеді: заттарды жəне құбылыстарды суреттеу, олардың қасиеттерін салыстыру, əр түрлі қортын-
дылар жасау. Сондықтан да балаларда дұрыс ойлау қабілеті қалыптаса бастайды. 

Ендеше Ыбырай ұсынған оқыту əдістері тиімді оқыту, табысты оқыту, сындарлы оқыту тəсіл-
дерімен жалғасын тауып отыр. Оқытудың бұл тəсілдерін қолдануда мұғалім оқушылардың оқуына 
мүмкіндік тудырады, оқу материалы жəне өзге де қажетті құралдармен қамтамасыз етеді, ал оқушы-
лар өз кезегінде пəн бойынша өз түсініктерін арттыруға ынталы болады – бұл жерде де ұлы ағарту-
шының еңбегінің жаңа заман талабымен үндестігін көруімізге болады. 

Ыбырай Алтынсарин қазақ жастарын оқуға үндеумен қатар, адамгершілікке, достыққа, еңбек-
ке, жігерлілікке, халқын сүюге, қысқасын айтқанда, «адам» деген ардақты есімді ақтай алатын кісі 
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болып шығуға үндеді. Ол жастарға бала кезінен бастап дұрыс тəрбие бергенде ғана бұл міндеттерді 
іске асыруға болатындығын жақсы ұғынды. 

«Тəрбиенің мақсаты мен міндеттері» тақырыбын өткенде А.Эфиров пен А.Сыдыковтың 
«Ы.Алтынсариннің ағартушылық қызметі мен педагогикалық идеялары» кітабын пайдаланып, 
«Ы.Алтынсарин білім берумен тəрбиенің мақсат-міндеттерін қалай анықтады» деген тақырыпта шағын 
зерттеу жұмысы жүргізілді. Студенттер ізденіп, зерттеушілік қабілеттерін шыңдады. 

«Еңбек тəрбиесі» тақырыбын өту барысында «Ы.Алтынсарин мұралары оқушыларға еңбек 
тəрбиесін беру ісінде» деп буклет жасауға болады, ұжымдық шығармашылық істер, «аукцион» (еңбек 
тəрбиесі туралы əңгіме, ертегі, мақал-мəтелдер бойынша). «Адамгершілік тəрбиесі» тақырыбында 
Ы.Алтынсариннің əңгіме, мысалдарды, өлеңдерін қолдана отырып, этикалық əңгімелер жүргізуге 
болады. Адамгершілік тақырыбында жазылған ертегілерінен көріністер дайындау ұсынылады. Мақса-
тым: студенттердің хабарлау іскерлігін, қолданбалы қабілеттерін дамыта отырып, адам бойындағы игі 
қасиеттерді қалыптастыру. «Эстетикалық тəрбие» тақырыбында ұлттық өнердің өмірдегі орнын аша 
отырып, табиғат жайлы өлеңдерінен байқау ұйымдастыруға болады.Байқау барысында студенттерді 
өнер деген ұлы құдіретті тани білуге, бағалауға сонымен қатар өн бойларында айналадағы сұлу да 
əсем ортаға сүйсіне қарау сияқты игі қасиеттерді қалыптастыру. «Дене тəрбиесі» тақырыбында ұлттық 
ойындар, «Ы.Алтынсарин балаларды тəрбиелеуде дене тəрбиесінің ролі туралы» тақырыбында баян-
дама жасауға, ұлттық ойындар сайысын өткізуге болады. «Мектеп, отбасы жəне қоғам» тақырыбында 
отбасындағы ананың сүтімен, атаның қанымен алынған тəрбиенің қайнар көзі ұлттық салт-дəстүрлер, 
əдет-ғұрыптарымызбен таныстыру ұсынылады.  

Бұдан басқа пəн бойынша сыныптан тыс жұмыстар барысында Ы.Алтынсарин шығармаларын 
кеңінен пайдаланып, оң нəтижесін көруге болады.Оның шығармалары тікелей бала тəрбиесімен бай-
ланысты, ананы сүюге, адамгершілік, əдептілік, қарапайымдылық, адалдыққа үйретеді.Ыбырай тəр-
биесі – халықтық тəрбие, сондықтан бүгінгі қарыштап дамыған қоғаммен біте байланысқан.Ұлы педа-
гогтың шығармашылығының негізгі бастау алар бағыттары да қазіргі мұғалім даярлау ісінің қайнар көзі 
болып табылады жəне «Мəңгілік еліміздің» болашақ азаматтарын тəрбиелеуде зор үлесін əлі де қоса 
бермек. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ МҰҒАЛІМ МАМАНДЫҒЫНА КӨЗҚАРАСЫ 
 

Раймбекова Ж.А. – педагогика ғылымдарының кандидаты, кәсіби білім беру мазмұнын 
трансформациялау зертханасының меңгерушісі, Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім 
академиясы. 
 

Мақалада ұлы ағартушы Ы. Алтынсариннің мұғалім мамандығына деген көзқарасы, мұғалім 
туралы нақыл сөдерге шолу жасалды. Сол уақыт пен қазіргі уақыттағы мұғалімдер арасындағы 
сабақтастық көрсетілді. 

Түйінді сөздер: білім алушы, мұғалім, педагогика, табысты мұғалім. 
 

Тəуелсіз жəне егеменді Қазақстан Республикасы өз дамуында ғылыми-техникалық, ақпарат-
тық, саяси, экологиялық жəне рухани қолдаудың жаңа деңгейіне көтерілуде. Республика өміріндегі бұл 
өзгерістер білім беру жағдайы мен оның сапасын қайта қарауды талап етеді. Соңғы жылдары білім 
беру, сөзбен емес, іс жүзінде мемлекетіміздің дамуының басым бағытына айналғаны даусыз. 

Кез келген мемлекеттің бəсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету процесінде инновация мен са-
палы білім жетекші рөл атқаратыны белгілі. Елдің экономикалық өсуі сол елдің адамдарының сапалы 
біліміне байланысты. 

Замануи дамуға сəйкес бүгінгі қоғам, əлеуметтік жəне экономикалық өмірдің шарттары 
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өзгеруде. Өзгерген қоғам өзінің мүшелеріне басқа талаптар қояды. Бүгінгі заман талаптары жеке 
тұлғаның өзін-өзі тану, өзін-өзі жетілдіру, «өзіндік» уақытына əкелді. Қоғамдағы жаңалықтар білім беру 
жүйесінде өзгерістер тудырды, оның негізгі мақсаты қазіргі кезеңде білім алушыларға білім мен 
дағдыларды беру емес, білім алушылардың шығармашылық дамуы, олардың өмір бойы өзін-өзі 
тəрбиелеу мен өзін-өзі дамыту қабілетін дамыту. 

Қазіргі қазақстандық педагогикалық кəсіби білім беру мектебі ескі педагогикалық əдістердің 
орнына, педагогтер мен əдіскерлердің үздік мұрасын пайдалануда. Осы мақсатта тарихи тəжірибе 
ескеріліп, педагогикадағы жаңалықтарға сүйеніп, тиімді педагогикалық əдістерді іріктеу жұмыстары 
жүргізілуде, педагогикада ғасырлар бойы жиналған ұрпақ сабақтастығының салт-дəстүрлері қолда-
нылуда. 

Қазақстандағы педагогикалық кəсіби білім беру мектебінің дамуы Ыбырай Алтынсариннің 
ағартушылық идеяларымен сабақтасып, дəстүрлі үндеседі. Білім беру жүйесін жаңғырту процесі ұлы 
ағартушының ұсынған бірқатар негізгі принциптеріне негізделген:  

•мемлекеттің білім беруді дамытудағы алатын шешуші рөлі; 
• білімнің барлығына қолжетімділігі, 
• тұлғаның жан -жақты дамуы, 
• белсенді азаматтық ұстанымды қолдау; 
• демократия жəне жаңа технологияларға назар аудару, 
• білім беру жүйесінің икемділігі мен динамизмі. 
Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық мұрасы – көптеген педагогикалық мəселелерді бей-

нелейтін интегралды педагогикалық жүйе. Алтынсарин ағартушылықтың дəйекті жетекшісі болды, 
адамдық тəрбиенің гуманистік принциптері мен мұраттарын қорғады. Оның ағартушылық идеялары 
туған халқының экономикалық жəне мəдени артта қалуын жоюға бағытталды. 

Алтынсариннің тарихи еңбегі оның тікелей бастамасымен Қазақстанда қоғамдық зайырлы 
мектептер желісінің құрылуы. Ол ең алдымен, аймақтың барлық елді мекендерінде бір орталық 
мектеп ашуды шешті. Осы мақсатта ол халықтан қаражат жинап, Торғай ауылдарына барды, содан 
кейін Илецк, Николаев, Торғай жəне Ырғыз елді мекендерінде бір жылдық, екі жылдық орыс-қазақ 
мектебін ашып, оларды кадрлармен қамтамасыз етті, əр мектепте кітапхана құруға қамқорлық 
жасады. 

Ы.Алтынсарин қыз балаларды оқытуға үлкен көңіл бөлді. Қазақ қыздарына 20 оқушыға арнал-
ған алғашқы мектеп 1887 жылы Ырғызда ашылды. Кейінгі жылдары мұндай мектептер басқа елді 
мекендерде ашылды. 

Алтынсарин қазақ даласындағы кəсіптік білімнің негізін қалады. 1884 жылы Торғайда Я.П. 
Яковлев атындағы қолөнер училищесін ашып, кейін ол əйелдерге арналған екі жылдық қолөнер учи-
лищесін, екі класстық училищелер жанында қолөнер класстарын ұйымдастырды. Қостанайда ауылша-
руашылық училищесін ұйымдастыруға ат салысып, бірақ оның бұл идеясы сол кездегі жергілікті 
басшылықпен қолдау таппай ашылмай қалды.  

Ол өз халқын өркениетті мемлекеттер қатарынан көргісі келді жəне сол бағытта барлық күш-
жігерін жұмсады. Алтынсарин білім беруді мақсат ретінде емес, əлеуметтік ортаны өзгертудің негізгі 
құралы ретінде қарастырды. 

Ыбырай Алтынсарин бүкіл өмірін туған жерін ағарту жолындағы бағытқа арнады. «Қазақ халқы 
білім алу үшін қолайлы жер болып табылады», – деп жазды жəне сана мен ділдің негізгі құралы білім 
екенін түсінді. 

Ұлы ұстаз адам елдің басты байлығы екенін ұғынып, білімі мен біліктілігі бар адамдар даму-
дың негізгі стратегиялық ресурсын құрайтынын, ал білім прогрестің қозғаушы күшіне, жаңа өмірлік 
пайда көзіне айналатынын білді. Білім – жеке адам үшін де, жалпы ел үшін де табыстың құндылығы 
мен негізі екенін түсінді. 

Ы.Алтынсарин халықтың қажеттілігіне қарай ұлттық тəрбиелік міндеттерді анықтады. Ол кəсіби 
білім қоғам өмірінде лайықты орын алатын, мəдениеттің жоғары деңгейін, жеке тұлғаның адамгершілік 
қасиеттерін өз халқының өкілі ретінде нақты біліммен қамтамасыз етуі тиіс деп санады. 

Алтынсарин қазақ мектебінің негізгі мақсаттары мен міндеттерін нақты тұжырымдап, оларды 
өзінің барлық практикалық қызметінің негізіне айналдырды. Сол мақсаттардың бірі мектептің нағыз 
мəдениет ошағына айналуы, жақсы кітапханасы болуы керек екенін көздеді. Мектептің негізгі міндетін, 
ағартушы əр түрлі құбылыстарды зерттей отырып, білім алушылардың білім алу талпынысын нақты 
пəнді оқыту арқылы қарастырды. Ол жаратылыстану-математикалық бағыттағы пəндерді оқуға, соны-
мен қатар оқушылардың бейіндік дайындығына қатты көңіл аударды.  

Бүгінгі таңда білім беру мен оқытуда білім алушыларға сыни ойлауы дамыған, өзіндік ынтасы 
бар, тəуелсіз, ынталы тұлға болуға мүмкіндік беретін конструктивтік теорияларға негізделген оқыту-
дың тəсілдері белсенді қолданылады. 

Қазіргі заманғы кəсіби білім беру мектебі баланы тəрбиелеу, ой-өрісін кеңейту, оның өзін-өзі 
тануына, қабілеттерін ашуға жəне көрсетуге, табысқа жетуге мүмкіндік беру үшін барлық мүмкіндікті 
жасайды. Білім алушылардың жетістікке жету шарттарының бірі-өзін-өзі жүзеге асырудың шексіз 
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мүмкіндіктері бар іс-шараларға қатысу деп табылады. 
Қазіргі кəсіби мектептің басымдықтары – білім алушылардың қоғамның мүшесі ретінде өзін-өзі 

тануға, əлеуметтік жəне кəсіби өзін-өзі анықтауға деген ұмтылысынан көрінетін əлеуметтік прогрес-
сивті тұлғаның қалыптасуы, олардың қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерін меңгере білетін үздіксіз білім 
алуға бағытталуы. 

Оқу -тəрбие процесін ұйымдастыруда Ы.Алтынсарин мұғалімге, оның оқу-тəрбие процесінің 
мақсаттарын жүзеге асырудағы əлеуметтік-адамгершілік миссиясына бірінші мəн берді. Мектептің 
табысы мен халықтың болашағы педагогкке байланысты: ««Халық мектептері үшін ең керектісі-
оқытушы, – деп жазды ол.-тамаша жақсы педагогика құралдары да, ең жақсы үкімет бұйрықтар да, 
əбден мұқият түрде жүргізілетін инспектор бақылауы да оқытушыға тең келе алмайды», – деп жазды. 
Педагогикалық жұмыста, Алтынсарин айтқандай, барлық мəселе «мұғалімнің ең жақсы оқыту əдістерін 
таба білуінде жəне балалармен дұрыс қарым-қатынаста болуында». 

Ұстаз бейнесі Ыбырай Алтынсаринді қатты алаңдатты. Ол «Маған жақсы мұғалім бəрінен де 
қымбат, өйткені мұғалім – мектептің жүрегі», – деп мұғалімнің мəртебесін көтерді. Халық даналығы 
былай дейді: «Ұстаз ұлт пен қоғамды жасайды». Біздің заманымызда əділеттілікті сақтап қалған бұл 
көне жəне дана сөзде педагогикалық еңбектің əлеуметтік-гуманистік мəні жатыр. Шын мəнінде, мұға-
лім – елдің қозғаушы күштерінің дамуының қайнар көзі, оның əлеуметтік прогресі мен шығармашылық 
əлеуеті. Ұстазсыз батыр да, ақын да, саясаткер де, ғалым да болмайды. 

Мұғалім мамандығының ең басты бағыты оның жеке басына жоғары талап қояды. Бұл туралы 
ұлы ағартушының айтқаны: «Біз кездейсоқ үйрете салмай, жақсы білім беруіміз керек,...». Ол мұғалім-
дер шəкірттерінің оларды сүюіне жəне олардың сүйіспеншілігіне бөленуі керек, сонда ғана тəрбие мен 
білім беру мақсаттарына жетуге болады деп есептеді. Қазіргі кездегі заманауи мектепте де білім 
берудің үш субъектісінің: мұғалімдер, білім алушылар мен ата-аналардың өзара əрекеттесуімен ғана 
жоғары нəтижеге жетуге болады деп есептеледі. 

Қазіргі кезде білім алушылардың оқу үдерісі мен нəтижесіне ең үлкен əсер ететіні мектеп 
əкімшілігі мен білім беру органдарының мұғалімдерді тиісті ресурстармен қамтамасыз етудегі қыз-
метін емес, мұғалімнің күнделікті сабақтағы білім алушыларды тəрбиелеу жəне дамытуға бағытталған 
жұмысы екендігі даусыз. 

Мектеп қызметін жақсарту жəне білім алушылардың оқу жетістіктерін қамтамасыз етудегі 
басты тұлға – мұғалім. Оның кəсіби өсуі мен кəсіби білімді қалыптасуына барлық жағдай жасалған. 
Қазіргі мектепте мұғалімнің өз іс -əрекетінің ерекшеліктеріне сəйкес келетін кəсіби қасиеттерінің болуы 
маңызды, сонымен қатар мұғалім оқушыға замануи басқа көзқараспен қарап, əсер етуі керек. Әсер ету 
объектісінен мектептегі оқушы əрекет субъектісіне айналу керек. Қай заманда болмасын табысты 
мұғалім əрқашан зерттеуші болады. Өйткені,адамды бір нəрсеге «үйрету» үшін сол нəрсені «меңгеру» 
қажет. Сондықтан қазіргі заман мұғалімі табысты болуы керек. Өйткені Алтынсарин: «Егер балалар 
бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінəлауға тиісті емес, оларға түсіндіре алмай 
отырған өзін кінəлауға тиіс», – деп, білім беруде мұғалімдердің жауапкершілігіне үлкен мəн береді.  

Табысты мұғалім өзін-өзі тəрбиелеу, əдістемелер мен дағдыларды жетілдіру арқылы заман 
ағымына ілесуі керек, өзінің дамуына назар аударуы керек. Өйткені, бүгінде тек бір нəрсені үйреніп, 
жаңашылдыққа ұмтылған адамдар ғана мұғалім болып, сабақ бере алады. Заман талабына сай 
педагогикалық мамандық өзінің бастапқы мазмұнын өзгертіп келеді. Мұғалімдер барған сайын 
кеңесшілерге, тəлімгерлерге жəне модераторларға айналуда, олардың міндеті – білім алушыларға 
білімін қалыптастыруға көмектесу жəне бұл үшін жеке жауапкершілікті сезіну. Тек диалогта, балалар-
мен бірлескен шығармашылықта нағыз сабақ туады, оқу іс -əрекетінің мотивациясы артады. Сол үшін 
мұғалім оқытудың жаңа əдістерін іздестіріп, табуы қажет. 

Табысты мұғалім инновациялық тəсілдер мен əдістерден қорықпайды, білім алушының білім 
алуына қажет əр түрлі үлгілерді қолданады, білім алушыны оқу процесінің субъектісі етеді. Табысты 
мұғалім əр білім алушыға таланты мен қабілетіне қарамастан сəттілік жағдайын жасайды. Өйткені, 
бала өзінше бірегей тұлға, ал мұғалім оны табысқа жетуге бағыттап, өз күшіне сенімділік сезімін ұяла-
туы қажет. Педагогтың жеке басы – білім алушының айналасында белгілі бір орта қалыптастыра білу 
керек. Сондықтан білім алушыларды тұлғалық дамытудың ең жақсы тəсілі – оларды шығармашылық 
əрекеттерге тарту, өйткені олар сол процестің белсенді қатысушылары: олар ойлап табады, құрасты-
рады, түрлендіреді, модельдейді. 

Мұның бəрі білім алушылардың өзін-өзі көрсетуге, өзін-өзі растауға ықпал етеді, сайып 
келгенде, өзіне деген сенімділігін артады, позитивті өмірлік позициясын қалыптатырады. 

Сонымен қатар табысты мұғалім – бұл əлемге өзі басқаратын адамдардың көзімен қарай біле-
тін жəне адамды адам ететін нəрсені уақытында айтатын көшбасшы. Білім алушыларға осылай болу 
көріну үшін олар жиі-жиі өздерін, əдеттерін жеңіп, білім алушыларды қайда жəне не үшін алып бара 
жатқанындарын нақты елестетуі керек. 

Адамды тəрбиелеу мен оқыту – күрделі, көп қырлы, əрқашан өзекті мəселе. Әр баланың 
əлеуеті зор. Мұғалім балаларға өзін-өзі анықтауға, өзін-өзі растауға жəне өзін-өзі жүзеге асыруға 
қабілетті, еркін, шығармашылық жəне жауапты тұлға болуға көмектесе алады. Яғни, мұғалім дегеніміз 
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басқаларға жақсы болуға көмектесетін адам. 
Сондықтан да, Алтынсарин өз еңбектерінде, мұғалімнің мектептегі роліне айрықша маңыз 

берді, мектеп ісінің əр саладағы жетістіктері мұғалімнің білімі мен іскерлігіне, өз жұмысын сүйе білу-
шілігіне байланысты деп таныды. Мұғалімнің шығармашылық ізденушілігі мен еркіндігін айрықша 
қолдап отырды. Ол «қазақ мектептерінің бар келешегі, көбінесе, істің қазіргі басталуына байланысты; 
сондықтан да мен қазір жақсы мүғалімді дүниедегі заттың бəрінен де қымбат көремін», – деп жазды. 
Тұтас көзқарас тұрғысынан, Алтынсариннің бұл пікірі XIX ғасырдағы тек қазақ қоғамы жағдайында ғана 
емес, жалпы педагогикалық ой-пікірлер арасындағы да аса озық ой ретінде қарастыруға болады. 

Ы. Алтынсарин мұғалімнің еңбегінің жемісі – балалардың білімімен өлшенеді деп таныды. 
Алтынсариннің осындай ой-пікірлері, оның педагогика мəселесіндегі əрбір ұсақ нəрселерге үлкен 
маңыз беруі əлі күнге дейін мағынасын жоймай келеді жəне жойылмайды. 
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Статья посвящена видению личности учителя Ыбраем Алтынсариным. Обращается 
внимание на роль педагога-учителя в сложном процессе образования, влияние его знаний и умений 
на успешность решения задач обучения. 

Ключевые слова: Ыбырай Алтынсарин, просветитель, учитель, личность педагога, 
образование педагогическая деятельность.  
 

Одной их основных идей, следование которой помогает наилучшим образом достигнуть 
поставленных педагогических целей, великий Просветитель Ыбрай Алтынсарин видел в личности 
учителя, его моральном облике. Размышляя о личности учителя, он был твердо уверен, что учи-
тельская должность «не служба, а Богом данное призвание. Во все времена ходили учителя в ру-
бище. Высокую душу для этого следует иметь, способную отдать свою пламень другим людям, ничего 
не требуя взамен» [1].  

Идейные ценности Просветителя Ыбрая Алтынсарина особенно актуальны и сейчас, когда 
казахстанское образование находится на качественно новой ступени своего развития. В современном 
быстро меняющемся мире появляются инновационные разработки, внедряются высокие технологии, 
глубоко в повседневную жизнь проникает интернет, увеличивается объем знаний. Мы наблюдаем 
новые запросы к системе образования, кардинальное обновление технологий обучения. В связи с 
повышением требований к качеству образования казахстанскому обществу нужны учителя новой 
формации, обладающие теми же духовно-нравственными ценностями, каким обладал великий учи-
тель, педагог-энтузиаст, просветитель и ученый Ыбрай Алтынсарин: творческая личность, граждански 
ответственный, активный, компетентный специалист, профессионально владеющий богатым арсена-
лом педагогических средств. 

Ы. Алтынсарин, положивший начало светскому образованию казахского народа, открыл четы-
ре двухклассных центральных русско-казахских училища, одно женское училище, пять волостных 
школ, два училища для детей русских поселян. Кроме школ на общественных началах и на пожертво-
вания местного населения Алтынсарин организовал открытие ремесленных школ, где можно было 
обучаться профессиям – слесарное дело, мыловаренное дело, маслобойное дело и кожевенное 
дело. 

Выдающейся исторической заслугой Ы. Алтынсарина является то, что он открыл педагоги-
ческий класс, позднее реорганизованный в двухлетнее педагогическое училище. Он придавал боль-
шое значение организационному единству образовательной и воспитательной систем. Алтынсарин 
считал, что крепкие принципы и традиции в воспитании и образовании полностью зависят от лично-
сти педагога, его поведения и морального облика, являющееся образом и примером для его 
учеников. Красной нитью через труды Ы. Алтынсарина проходит идея о том, что главным в учебном 
процессе является квалифицированный педагог. Он верил, что роль учителя чрезвычайно велика, и в 
стенах школы можно принести огромную пользу для развития общества и каждой человеческой 
индивидуальности. Учитель становится для обучающихся не только проводником на пути к знаниям, 
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но и заботится о их правильном мировосприятии, о раскрытии способностей и развитии личностного 
творческого потенциала. 

По мнению Ы. Алтынсарина, учитель в казахском ауле должен «быть центром воспитания и 
примером во всем». Об учителях написал следующие строки: «На своих учителей я вообще смотрю 
как на братьев, с которыми у нас все должно быть общее: и мысли, желания, и материальные силы» 
[1]. Именно Ы. Алтынсарин разработал и адаптировал для казахских аулов систему общеобразова-
тельного обучения и подготовки педагогов, выработал систему средств и способов, с помощью 
которых учитель должен добиваться успеха в своей практической деятельности.  

«Школы – это главные пружины образования киргизов, казахов, – писал Ыбырай Алтынсарин, 
– ...на них, и в особенности на них надежда, в них же и будущность киргизского (казахского) народа» 
[1]. Начальник Оренбургского укрепления сообщал Оренбургскому и Самарскому генерал-губер-
натору, что открытие школы Ибыраем Алтынсариным встречено местным населением с искренней 
радостью и благодарностью и ожидаемые быстрые успехи киргизских воспитанников в ближайшее 
время принесут желаемые плоды и оправдают себя.  

Ы. Алтынсарин считал, что учитель должен стараться найти наилучшие методы, приемы 
обучения и уметь правильно обращаться с детьми. Он оценивал, знания, даваемые учителями в 
школе, не с точки зрения формального образования, а с учетом их реальной пользы. «Надо давать 
хорошее образование, учить как попало нельзя [2]. Т.е. по его мнению, учитель должен давать 
обучающимся реальные знания, помогать в умственном и духовно-нравственном развитии ребенка.  

В постановке и в решении дидактических задач применительно к казахской школе Алтынсарин 
сделал большой шаг вперед, добиваясь установления в школе порядка и организованности, твердого 
режима в учебном процессе и дисциплины среди учащихся. Указание Алтынсарина об обязанностях 
учителя – как им учить, в отношении обучающихся – как им учиться – свидетельствует о его глубокой 
и всесторонней осведомленности в положениях современной ему методики. Он рекомендовал 
учителям обучать детей от простого к сложному, преподносить материал в интересной для ученика 
форме. На конкретных примерах разъяснял, что дурное преподавание и обращение с детьми сбива-
ют их с толку и запутывают, и наоборот, чем бодрее дети, тем с ними лучше обходиться, чем больше 
нравственное влияние на учеников, тем успешнее пойдут занятия [3]. 

Ы. Алтынсарин подчеркивал, что учитель «никогда не должен забывать с кем имеет дело. Он 
имеет дело с детьми, которые, если не понимают что-либо, то учитель должен пенять не на учеников, 
а на самого себя, что не может довести их до понимания. Должен он обращаться с детьми кротко, не 
раздражительно, терпеливо и объяснить каждый предмет охотно и простым языком, без выученных 
фраз и ненужных терминов», ибо «наглядное обучение основано именно на простоте учебных 
приемов и удобопонятностных учительских объяснений [2]. 

Надо отметить, что Ыбрай Алтынсарин еще будучи учеником, все свободное время посвящал 
самообразованию: он стремился в совершенстве овладеть русским языком и очень много времени 
занимался им. Прилежный ученик Ыбрай в стенах школы самостоятельно изучил произведения 
Шекспира, Гете, Байрона, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Фирдоуси, Низами, Навои и других класси-
ков мировой литературы. В начале инспекторской деятельности Ы. Алтынсарин перевел с русского на 
казахский язык басни И.А. Крылова, рассказы Л.Н .Толстого, переводы из книг И. Паулсена, В.И. Даля 
и ряд других произведений, которые далее использовались учителями в качестве учебников для 
русско-казахских школ и становились активной часть книжного фонда школьных библиотек. 

Ы. Алтынсарин старался создать при каждой школе библиотеки, утверждая, что учитель дол-
жен заниматься самообразованием, пользоваться методической литературой и наглядными пособия-
ми, публицистическими и педагогическими журналами, которые он выписывал и старался пополнить 
ими начинающиеся школьные библиотечные фонды. Однажды Алтынсарин, получив один экземпляр 
книги К.Д. Ушинского «Детский мир», был искренне восторжен этой содержательной книгой, форми-
рующей у ребенка полное представление об окружающем его мире. Он был уверен, что именно та-
кого рода учебники, содержащие информацию о природе, животном и растительном мире, географии 
и отечественной истории должны быть и у казахских детей на их родном языке. По словам великого 
Педагога учебники для школ должны основываться на неоценимой мудрости наших предков, на 
сокровищах родного языка и народной мудрости.  

Ы. Алтынсарин очень уважал К.Д. Ушинского, на чьи идеи он ссылался и был такого же мне-
ния об огромной общественной роли учителя: «Учитель – самый важный элемент в педагогическом 
процессе: «... влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу, 
которую нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой наказаний и 
поощрений» [4]. Алтынсарин часто повторял слова уважаемого им педагога К.Д. Ушинского, что 
талант учителя – в умении найти путь к сердцу обучающегося. Учитель должен чувствовать, когда 
следует проявить чуткое и доброжелательное отношение, а когда и требовательное, сохраняя при 
этом уважение к детям. 

Также Ы. Алтынсарин делился с учителями книгами из личной библиотеки, где имелись пол-
ные собрания известных русских классиков, как Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского, А.И. Герце-
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на, лучшие педагогические труды, переводы иностранных авторов того времени. В качестве учебно-
вспомогательных пособий Ы. Алтынсарин рекомендовал учителям русско-казахских школ изучать и 
использовать в работе труды и учебники русских педагогов и писателей: «Детский мир» К.Д. Ушинско-
го, «Азбуку и книгу для чтения в школе и дома» Н.Ф. Бунакова, «Басни» И.А. Крылова, «Грамматику» 
И.А. Кирпичникова, «Элементарный курс грамматики. Правописание» Д.И. Тихомирова, «Арифме-
тику» В.А. Евтушевского, «Краткую русскую историю» М.Я. Острогорского. 

Ы. Алтынсарин разрабатывал учебные планы и программы школ, отличавшиеся от существо-
вавших своей широтой и глубиной. Он сам написал для обучающихся русско-казахских школ два 
учебных пособия «Киргизская хрестоматия» и «Начальное руководство в обучение киргизов русскому 
языку». Эти книги были первыми учебными пособиями для изучения казахскими детьми русского 
языка и отличались тематической чёткостью, легкостью и доходчивостью в изложении основных 
правил русской грамматики.  

Всю свою жизнь Ы. Алтынсарин посвятил просвещению родного казахского народа. «Народ 
казахский сам по себе представляет благодатную почву для образования», – писал человек, верив-
ший во всеспасительность знания для развития общества и каждой человеческой индивидуальности. 
«На нашу долю, – писал Алтынсарин, – теперь выпало самое тяжелое, ответственное время, когда 
все надо еще создавать, вводить эти нововведения в темную среду и освещать все, насколько хватит 
у нас сил и уменья...» [2].  

По мнению великого Просветителя, педагогическая интеллигенции несет в народ науку и 
знания. Казахские народные школы, которые создал великий Учитель, стали первыми опорными 
пунктами для распространения в массах передовой демократической мысли и культуры. Он высоко 
поднял общественное значение педагога, выработал специальную систему педагогической подготов-
ки, определил самые главные качества личности учителя, необходимые для эффективного выполне-
ния преподавательской деятельности. 

Просветительные идеи Алтынсарина до сих пор остаются актуальными и новаторскими. Его 
неоценимое и бесценное наследие обязательно должно быть использовано в процессе подготовки 
учителя, потому что, все его помыслы проникнуты уважением к педагогу и его благородному труду. 
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Ы.Алтынсарин еңбектерінде рухани-адамгершілік тәрбиенің маңыздылығын жоғары қойып, 
оны ең басты құндылық деп бағалады. Ыбырай әңгімелерінің желісі, мазмұны, тәрбиелік мәні бала 
санасына ерекше әсер етіп, оның білімге деген қызығушылығын оятып, қоғамда адамгершілігі мол, 
рухани адамгершілік құндылықтары дамыған тұлға қалыптастырары сөзсіз. 

Түйінді сөздер: Құндылық, тұлға, білім алушы, тұлғалық құндылық. 
 

Еліміздіңтұңғыш ағартушы, педагогы – Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдық мерейтойы 
Тəуелсіздігіміздің 30 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Ы. Алтынсарин қазақ балаларын білімге 
шақырып, көкірегін оятқан алғашқы ұстаз. Ыбырай Алтынсариннің еңбектері қазақ балаларының білім 
көкжиегінің кеңеюіне, рухани-тұлғалық жағынан дамуына зор игі ықпал етті.  

Ы.Алтынсарин еңбектерінде рухани-адамгершілік тəрбиенің маңыздылығын жоғары қойып, 
оны ең басты құндылық деп бағалады. Ыбырай əңгімелерінің желісі, мазмұны, тəрбиелік мəні бала 
санасына ерекше əсер етіп, оның білімге деген қызығушылығын оятып, қоғамда адамгершілігі мол, 
рухани құндылықтары дамыған тұлға қалыптастырары сөзсіз. 
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Тұлғалық құндылықтарды оқу-тəрбие процесінде құндылыққа негізделген шығармалар арқылы 
топтық іс-əректте тəрбиелеу де маңызды. Оқыту мен тəрбиелеу негізінде туындайтын өзара қарым-
қатынастар топтық іс-əрекеттің мақсатына, ұйымдастырылуына, құндылығына байланысты. Қоғам 
дамуында біздің күнделікті қарапайым тіршілігімізде сүйіспеншілік пен ізгілік, мейірімділік пен 
қайырымдылық, шыдамдылық пен имандылық, адалдық пен ибалық сияқты асыл қасиеттер керек. 

Құндылық – бұл адамның қоғамда талпынатын идеялары, идеалдар мен өмірлік мақсаттары. 
Олар сүйіспеншілік, бедел, сыйластық, білім, денсаулық сияқты жалпы құндылықтар болса, сондай-ақ, 
ол саяси, діни жəне жеке, топтық, əлуметтік құндылықтар. Құндылықтар адамның жас ерекшеліктері 
мен олардың өмірлік жағдайларына байланысты бір жүйеге топтасады [1]. 

Жаһандық бəсекеге қабілетті адами капитал сапасын жақсарту мақсатында егемен елімізді 
өркениетке жетелейтін білім бастауында мектеп, ал сол мектепте жас ұрпақтың бойында білім 
негізінің іргетасын қалаушы – ұстаз тұрғаны белгілі.Бүгінгі таңда білім беруді модернизациялау аза-
маттық жауапкершілігі мол, адамгершілігі жоғары, əлеуметтенуге тиімді жəне өзін-өзі анықтауға 
қабілетті тұлғаны дамытуды қажет етеді[1]. 

Қазір білім беру процесінде білім алушылардың бойында тұлғалық құндылықтарды дамыту 
мəселесі тұрғаны белгілі. Жас ұрпақты тəрбиелеу – қазіргі уақытта белгілі бір дағдарысты бастан 
кешіретін өте күрделі де қиын процесс. Қалалық жəне ауылдық жерлерде жастардың қоғамдағы мінез-
құлқын бақылау негізінен алаңдаушылық тудыруда. Руханият, жағымды мінез-құлықтың жеткіліксіздігі, 
нашақорлық пен алкоголизмге деген құштарлық, моральдық бұрмалану, қылмыс, буллинг, алдау, 
жыныстық түсініксіздік, идеалдардың болмауы жəне басқа да көптеген жағымсыз құбылыстар жиі 
кездеседі. Осы ретте білім алушылардың бойында тұлғалық құндылықтарды сіңіру басты орында 
болуы керек [2]. 

Осы мақсатта білім беру модернизациясы білім алушылардың тұлғалық құндылық қасиеттерін 
дамытуды алдыңғы орынға қояды. Білім алушылардың тұлғалық құндылықтары олардың жеке тұлға-
лық нақты ұмтылысын, белгілі бір іс-əрекетті меңгеріп, онымен айналысуын қарастырады. 

Олай болса, білім алушылар – қоғамда жаңа идеяларға талпынып, өмірдің мəнін іздеуде өз 
білімдерін кеңейтуге талпынатын тұлға. Білім алушылардың бұл талпынысы жағымды фактор. Білім 
алушылардың білім алуына ата-ананың, мұғалімдердің, достарының ойы, қоғамдық ақпарат құралда-
ры, оқыған кітаптары əсер етеді. Білім олардың құндылықтарының дамуына ықпал етеді. Сондықтан 
білім алушылардың бойында құндылықтардың дамуы олардың тұлғалық бағытының дамуымен тығыз 
байланысты. 

Білім алушылардың бойында тұлғалық құндылықтарын дамыта отырып, қазіргі өмірге сай 
бейімдеу, заманға сай өзгере алуына жағдай жасау керек. Қазіргі қоғам жас ұрпаққа бəсекеге қабі-
летті, сұранысқа ие, рухани құндылықтары қалыптасқан тұлғаны қажет етіп отыр. 

Алайда, қоғамның сұранысына сай, бəсекеге қабілетті тұлғаны даярлауда білім беру жүйесін-
де кейбір өзгерістерді байқауға болады. Білім алушының тұлғалық құндылықтарын қалыптастыру 
стратегиясы бүгінгі таңда білім беруде ілгері жетекші мəнге ие, өйткені білім алушының тұлғалық 
құндылықтарының құрылымында ерекше мағына бар. Білім алушылардың рухани-тұлғалық қасиет-
терін қалыптастыру, əлеуметтік жəне жеке құзыреттіліктерін дамыту, гуманистік мəдениетті қалып-
тастыру, бұл педагог үшін ең басты негіз болып табылады. 

Жалпы алғанда, білім беру жүйесінің басты міндеті – тұлғаны, оның əлеуетін, шығармашылық 
қабілеттерін дамыту, білім берудің сапасын арттырып, тұлғалық құндылықтары дамыған, болашақта 
бəсекеге қабілетті тұлғаны даярлау. Бұл дəстүрлі дидактикалық жəне технологиялық қолдаудан, шы-
ғармашылық білім беру ортасын құрудан өзге білім беру процесін дамытумен тығыз байланысты. 
Білім алушылардың тұлғалық құндылықтарын зерттеу мəселесі ол əлеуметтік-экономикалық жағдайға, 
білім беру жүйесіндегі бейімделу, өзін-өзі дамыту, қалыптастыру мəселесіне байланысты түрлі 
аспектілерде көрініс тауып отырады [2].  

Осыған орай, қазіргі жас ұрпақтың бойына рухани-адамгершілік, тұлғалық құндылықтарды сіңі-
руде Ы. Алтынсарин педагогикалық-психологиялық шығармаларының тəрбиелік маңызы зор. Мысалы, 
«Таза бұлақ» əңгімесінің идеясы балаларға не береді? Не себепті таза бұлақ? Бұлақ басындағы таста 
не жазылған? Таста жазылған сөзді талдау арқылы балалардың жеке пірірін білу, білім алушыларды 
логикалық ойлауға жетелейді. Білім алушы ойлана отырып, өз бойындаадалдық, əділеттілік, шы-
найылық, кішіпейілділік, тазалық, сүйіспеншілік пен мейірімділік т.б құндылықтарды сіңіре алады [3].  

«Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш» əңгімесінде «.....Жұмыссыз жүрген бір жан жоқ. Сені де Құдай-
Тағала бос жүруге жаратпаған, жұмыс істеуге əдеттену керек, – деді атасы он жасар баласына. Бұл 
əңгімеде балаларды еңбекқорлыққа жетелейді. 

«Әке мен бала» əңгімесінде баланың жалқаулығын сынай отырып, еңбектің жемісін бағалауға, 
прагматикалық ойды қалыптастыруға жетелейді. 

«Шеше мен бала» əңгімесі жасөспірімді қайырымды болуға, мейірімділікке баулыса, «Түлкі 
мен ешкі» өтірікшіліктен, «Қисық ағаш» қыңырлықтан, қырсықтықтан аулақ болу мəселелерін көтеріп, 
жағымды тұлғалық құндылықтарды қалыптастырады. 

«Асыл шөп» əңгімесісабырлық, ұстамдылық пен шыдамдылыққа уағыздаса, «Салақтық», 
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«Надандық», «Жамандыққа жақсылық» əңгімелері білім алушыларды жалқаулықтан, надандық пен 
тəкаппарлықтан аулақ болуға тəрбиелейді [4]. 

Ы. Алтынсариннің «Лұқпан əкім» əңгімесінде адамның ішкі дүние танымы, жан дүниесі туралы 
баяндайды. «Қашанда бір істі бастағыңыз келсе,ол іске əуелі ақылыңызды, содан соң көзіңізді жұмыл-
дырыңыз, одан соң ақылыңыз дұрыстаса, көзіңіз көріп, жөнін тауып маққұл көрсе, тіліңіз бен қолы-
ңызға сонда ерік беріңіз» деп, адамның ақыл-ой, парасаттылығына ішкі жан дүниесі түйсіну, көру, 
сезіну процестеріне жүгіну керектігін айтады [5].  

Ұлы ұстаздың қай шығармасын алсақ табілім алушының санасын оятып, оларға үлгі-өнеге 
беріп, шынайы өмірлік мысалдар мен астарлы əңгімелері болашақта өмірді тануға, еңбекті бағалай 
отырып, белгілі бір іс-əрекетте нəтижелі атқаруға жетелейді.  

Отан сүйгіштікке, өнегелікке, өнерге баулу, ізденімпаздыққа, талапшылдыққа, кішіпейілділік 
пен сүйіспеншілікке, жігерлікке, табандылық сияқты жағымды мінез-ққұлыққа тəрбиелеуге жетелейтін 
мəселелерді көтереді. 

Білім алушылардың тұлғалық құндылықтарын дамытуда мектептің оқу-тəрбие процесінде 
Ыбырай шығармалары арқылы құндылыққа бағдарланған іс-шаралар жүйелі жүргізіліп отыруыма-
ңызды. Өйткені, олардың өмірлік ұстанымы, шешім қабылдаушылық, өзара қарым-қатынасқа түсе 
алушылық, өнерді бағалау, патриоттық, отансүйгіштік, шеберлік, ұстамдылық, шыдамдылық қасиет-
тері Ыбырай шығармаларының негізінде қалыптасып, дамып, жетіледі десек артық айтпаған болар 
едік. Сондай-ақ, тұлғалық құндылықтарды дамыту оқу бағдарламасының мазмұнында көрініс тауып, 
жалпы білім беретін пəндердің негізгі компонентіне айналуы шарт.  

Оқу процесінде білім алушылардың тұлғалық құндылықтары дамып, қалыптасуы маңызды. 
Сол себепті мектепте білім алушылардың тұлғалық құндылықтарын дамыту Ыбырай шығармалары 
арқылы жүзеге асырылуы мақсаты нəтиже бермек. 

Осы мақсатта білім алушылардың тұлғалық құндылықтарын дамытуда төмендегідей ұсы-
ныстар беруге болады:  

- біріншіден, білім алушылардың тұлғалық құндылықтарын дамыту үшін мектепте шығарма-
шылық іс-шараларды ұйымдастыру. 

- екіншіден, білім алушылардың тұлғалық дамуы олардың болашақта мамандық таңдауға 
деген сүйіспеншіліктерін арттыру мақсатында кəсіби тəжірибеге бағдарлау. 

- үшіншіден, мектепте Ыбырай шығармаларын қолдана отырып, білім алушылардың тұлғалық 
құндылықтарын дамыту үшін тақырыптық кездесулер, дөңгелек үстел, тренинг, коучинг, шеберлік 
сыныптар өткізу. 

Ұлы ағартушы Ы. Алтынсариннің еңбектері оқу-тəрбие процесінде өзіндік орны бар, бала тəр-
биесінде тұлғалық құндылықтарды қалыптастыруда бүгінгі күнде өзекті.  

Дұрыс ұйымдастырылған оқу-тəрбие процесі білім алушылардың тұлғалық, рухани-адамгер-
шілік құндылықтарының дамуына, олардың өмірлік мақсаттарын айқындап, бүгінгі заманауи білім беру 
процесінде бəсекеге қабілетті тұлға болып қалыптасуына зор ықпалын тигізері анық. 
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В истории педагогики сложились несколько теорий формирования содержания образования, 
как теория формального образования, теория материального образования, прагматические (от 
греч. pragma – действие, практика) идеи. Так же в современной дидактике существуют и разные 
подходы к формированию содержания образования и организаций процесса обучения: знаниево-
ориентированный подход, мыслительно-деятельностный подход, личностно-ориентированный 
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подход. Методологический и научно-теоретический обоснованным, содержательно и процессуаль-
но расписанным, результативно доказанным подходом формирования содержания общего средне-
го образования является культурологическая теория четырехэлементного содержания среднего 
образования Лернера И.Я., Скаткина М.Н., Краевского В.В. 

Для приведения отечественной системы образования в соответствие с передовым миро-
вым опытом, повышения качества образования в соответствии с современными требованиями и 
обеспечения устойчивого развития страны переход системы среднего образования Казахстана на 
12-летнюю модель является актуальным вопросом. Содержание образования должно быть ориен-
тировано на интегрированное освоение обучающимися знаний о мире, опыта осуществления спосо-
бов деятельности, опыта творческой деятельности, норм эмоционально-ценностного отношения. 

Философской основой 12-летней модели среднего образования должна стать культурное и 
духовное наследие Абу Наср Аль-Фараби, Юсуф Баласагуни, Махмуда Кашгари, Аль-Хорезми, Ходжа 
Ахмет Яссауи и других великих мыслителей мира. В содержание образования должны быть 
интегрированы идеи программы «Рухани жаңғыру» и концепции А. Кунанбаева «Толық адам».  

Ключевые слова: содержание образования, обновление содержания образования,12-летнее 
среднее образование. 
 

В историй педагогики в зависимости от своего видения образа образованного человека 
сложилось несколько теорий формирования содержания образования. 

Теория формального образования ведет свое начало от Локка (XVII в.), Песталоцци, Канта и 
Гербарта (XVIII-XIX вв.). Сторонники этой теории придерживались философии рационализма и счи-
тали, что источником знаний является разум, что знания порождаются только самостоятельностью 
этого разума. Поэтому важнейшую задачу образования они видели не столько в овладении уча-
щимися фактическими знаниями, сколько в развитии их ума, т.е. способностей к анализу, синтезу, 
логическому мышлению и т.д. Исходя из этой посылки, они утверждали, что лучшим средством 
развития мышления учащихся является изучение языков, особенно древних – греческого и латинско-
го, а также математики, и поэтому отстаивали преимущественно гуманитарное, «классическое» 
направление образования. В русских классических гимназиях изучались главным образом языки: 
русский, латинский, греческий, немецкий, французский и др. Зато не было химии и физики как особых 
предметов: они входили в общий предмет – природоведение. Элементы теории формального обра-
зования находят свое применение до сих пор. На ее основе, в частности, работают грамматические 
школы в Англии, которые, как видно из названия, ориентированы на гуманитарное образование. 

В конце XVIII – начале XIX в. активно пробивает себе дорогу теория материального образо-
вания. Своим зарождением она обязана тому, что быстрое развитие промышленности и ее научно-
технических основ поставило вопрос о подготовке людей, обладающих естественнонаучной, техни-
ческой и практической подготовкой. Сторонники этой теории исходили из философии эмпиризма (от 
греч. empeiria – опыт). Философы-эмпирики, в частности английский философ-утилитарист (от лат. 
utilitas – польза) Г. Спенсер (1820-1903) утверждали, что познание не может выйти за пределы непо-
средственного опыта и что источником знаний является только опыт. Из этого делались следующие 
педагогические выводы: нужно вооружать учащихся преимущественно естественно-научными зна-
ниями, а в качестве критерия для отбора образовательного материала должна быть степень его 
пригодности для жизни, для непосредственной практической деятельности учащихся в будущем. 

Теория материального образования составляла основу так называемого реального направле-
ния в школьном образовании. Так, в дореволюционной России в реальных гимназиях и реальных 
училищах обучение базировалось не на изучении древних и западноевропейских языков, а на 
усвоении естественно-научных дисциплин (математики, физики и др.), а также предметов прикладно-
го характера, например бухгалтерского дела и т.д. В этом смысле теория материального образования 
была более прогрессивной, чем теория формального образования, однако и она страдала односто-
ронностью. Вот почему серьезные недостатки, которые были свойственны этим теориям, подверга-
лись резкой критике со стороны прогрессивных деятелей науки. 

Весьма аргументированно критиковал теории формального и материального образования К.Д. 
Ушинский. Он отмечал, что так называемое формальное развитие, оторванное от усвоения знаний, 
есть пустая выдумка. Каждая наука, подчеркивал он, развивает человека своим содержанием, а не 
чем-либо иным. Следовательно, школа должна не только развивать учащихся, но и вооружать их 
знаниями, которые были бы полезны для их дальнейшей деятельности. В то же время К.Д.Ушинский 
считал, что нельзя подходить к усвоению науки лишь с точки зрения ее утилитарной пригодности для 
непосредственной жизненной практики, как этого требовали сторонники материального образования. 
Он утверждал, что знания, связанные с жизнью опосредованно, иногда не менее важны, чем 
прикладные. Древняя история, например, непосредственно не может быть приложима к практической 
деятельности людей, но изучать ее нужно и полезно: знание ее обогащает кругозор учащихся, соз-
дает основу для правильного миропонимания и уяснения закономерностей исторического развития. 

Широкое распространение в зарубежной и особенно американской педагогике первой трети 
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XX в. получили прагматические (от греч. pragma – действие, практика) идеи по вопросам содержания 
школьного образования. Известный представитель прагматизма в педагогике Джон Дьюи (1859-1952) 
пытался создать свою концепцию школьного образования. Он критиковал как рационализм, который, 
по его мнению, уводит от жизни, от фактов, от мира реальностей, так и эмпиризм, который якобы 
способствует отрыву человека от религии, и настойчиво внедрял в педагогику идею о необходимости 
положить в основу школьного образования организацию практической деятельности детей, воору-
жение их умениями и навыками в различных сферах жизни. 

Обучение Дьюи представлял себе как организацию деятельности детей по разрешению прак-
тических задач, взятых из повседневной жизни. Основными постулатами этой теории выступали 
следующие: «Заранее составленные учебные курсы не нужны»; «Материал обучения нужно брать из 
опыта ребенка»; «Ребенок должен определять как качество, так и количество обучения»; «Обучение 
посредством делания – основной метод в школе». 

Таким образом, Дьюи отрицал необходимость четко очерченного содержания образования и 
отдельных учебных предметов в школе, не признавал важности научного образования и сводил 
обучение к узкому и основанному на интересах детей практицизму. 

На основе этой теории его последователь Уильям Килпатрик в 20-е гг. разработал «проектную 
систему обучения», или метод проектов, суть которого заключалась в том, что, исходя из своих инте-
ресов, дети вместе с учителем проектировали решение какой-либо практической задачи, например 
сооружение игрушечного домика, включались в практическую деятельность и в ходе ее овладевали 
теми или иными сведениями по языку, математике и другим предметам. Нетрудно понять, что эта 
теория способствовала снижению уровня образования в массовой школе. 

В последние десятилетия эти идеи подверглись резкой критике со стороны видных деятелей 
педагогической науки. Американские педагоги И. Адлер, Дж. Бруннер и другие указывают на то, что 
теория Дьюи затормозила развитие американской школы, и ведут поиски модернизации и совершен-
ствования образования. 

Все это, однако, не означает, что в педагогике прошлого по этим вопросам не было ничего 
полезного. Многие западноевропейские и отечественные педагоги (А. Дистервег в Германии, К.Д. 
Ушинский в России) выдвигали немало ценных идей, относящихся к содержанию школьного обра-
зования. Они выступали за повышение уровня образования в народной школе, за необходимость 
сочетания естественно-научных и гуманитарных предметов. 

В современной дидактике существуют и разные подходы к формированию содержания обра-
зования и организаций процесса обучения. 

1. Знаниево-ориентированный подход. В традиционной педагогике, ориентированной преиму-
щественно на реализацию образовательных функций школы, под содержанием образования понима-
ется педагогически адаптированная система научных знаний, связанных с ними практических умений 
и навыков, которыми необходимо овладеть обучающимся. В центре внимания находятся ЗНАНИЯ как 
социальные ценности, накопленные в процессе исторического развития человечества. Чем больше 
знаний, тем лучше готов к жизни, тем лучше образован. При таком подходе знания заслоняют собой 
формирование творческого, самостоятельно мыслящего человека демократического общества. 

2. Мыслительно-деятельностный подход.  
Всеми знаниями всё равно не овладеть, важно воспитывать вкус к знаниям, потребность в 

знаниях, умение оперировать этими знаниями. При необходимости человек сам добудет те знания, 
которые ему необходимы. Главное – овладеть способами познания, тогда любые знания будут 
доступны. В центре внимания РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ. 

3. Личностно-ориентированный подход (культурологическая теория). 
В последнее время в свете идеи гуманизации образования все более утверждается лично-

стно-ориентированный подход к определению сущности содержания образования, нашедший 
отражение в работах Лернера И.Я., Скаткина М.Н., Краевского В.В. В центре внимания ЧЕЛОВЕК, 
развитие его способностей (мыслить, чувствовать, действовать), его социальных свойств (быть 
гражданином, семьянином, тружеником и т.д.), развитие его культурных начал. 

4. Концепция Абая «толық адам» – зрелая личность с ясным умом, чистым сердцем и 
неиссякаемой энергией совпадает с современными тремя фундаментальными основами «Компаса 
обучения 2030» ОЭСР, такими как когнитивные основы (нұрлы ақыл), основы здоровья, включая 
физическое и психическое здоровье (ыстық қайрат) и социальные, эмоциональные основы, включая 
мораль и этику (жылы жүрек). 

Методологический и научно-теоретический обоснованным, содержательно и процессуально 
расписанным, результативно доказанным подходом формирования содержания общего среднего 
образования является культурологическая теория четырехэлементного содержания среднего 
образования Лернера И.Я., Скаткина М.Н., Краевского В.В.  

Содержание образования представляется этими авторами как педагогически адаптированный 
социальный опыт во всей его структурной полноте, состоящей из четырех компонентов: 

1) опыт познавательной деятельности, фиксированной в форме ее результатов – знаний;  
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2) опыт осуществления способов деятельности – в форме умений действовать по образцу и в 
незнакомой ситуаций; 

3) опыт творческой деятельности – в форме умений принимать нестандартные решения в 
проблемных ситуациях; 

4)  опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений – в форме личностных 
ориентации. 

Состав каждого компонента имеет следующие элементы: 
Знания: 
• факты повседневной действительности и науки; 
• основные законы науки; 
• теории; 
• знания о способах деятельности, методах познания; 
• оценочные знания, знания о нормах отношений различным явлениям жизни, установленных 

в обществе.  
Опыт осуществления способов деятельности (умения, навыки): 
• практические; 
• интеллектуальные; 
• учебной работы; 
• поисковые. 
Опыт творческой деятельности; 
• видение новой функции объекта; 
• видение структуры объекта; 
• видение новой проблемы в знаковой ситуаций; 
• самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; 
• самостоятельное комбинирование известных способов деятельности;  
• распознавание структуры объекта (проблемы); 
• альтернативное, разностороннее видение объекта (проблемы), т.е. возможных решений 

данной проблемы, различных способов решения, наличия противоречивых доказательств; 
• построение принципиально нового способа решения. 
Опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений к: 
• нравственным нормам;  
• эстетическим проявлениям действительности; 
• общественным идеалам;  
• научным знаниям; 
Все компоненты структуры содержания образования взаимосвязаны и взаимообусловлены: 

умения невозможны без знаний, творческая деятельность осуществляется на основе знаний и 
умений и т.д.  

Причина появления культурологической теорий: 
- необходимость гуманизаций, «очеловечения» образования; 
- необходимость личностно-деятельностной ориентаций образования; 
- ограниченность осознания традиционными концепциями СО, базирующимися на опреде-

ленных представлениях о социальной функции человека, о содержании образования как основы наук, 
как система знаний, умений и навыков; 

- неудачей в применении новых учебных программ, отсутствием единого педагогического 
взгляда на явления, связанные с СО 70-х гг. XX в.; 

- рассмотрение только отдельных частей содержания образования, а не всем содержанием 
образования. 

Цель образования представляется как личностное развитие обучающегося в процессе 
передачи человеческой культуры от одного поколения к другому, трансформируя социальный опыт 
человечества в его личный опыт. 

Содержание образования представляется на уровнях: 
- общего теоретического представления; 
- учебного предмета; 
- учебного материала; 
- процесса обучения; 
- структуры личности обучающегося. 
Усвоение содержания образования представляется как слияние нового опыта обучающего с 

прежним опытом, новой информации с уже осознанной ранее, превращение накопленого социального 
опыта в достояние личности и тем самым в ее свойства. 

В годы Независимости, содержание среднего образования страны прошло несколько этапов 
развития. В 1996 году Министерством образования республики Казахстан принято Положение о 
государственном стандарте общего среднего образования Республики Казахстан, Концепция содер-
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жания общего среднего образования, Гусударственный Базисный учебный план общеобразователь-
ной школы Республики Казахстан определяющие обеспечивающие единство образовательного про-
странства и создающие благоприятные условия для дальнейшего развития общеобразовательной 
школы в Республике. Школы республики успешно реализовали эти отечественные стандарта и 
образовательные, учебные программы. 

Содержание образования определяется целевой установкой, заложенной в Законе Респуб-
лики Казахстан «Об образовании» (ст. 13): «Содержание образования – это система (комплекс) 
знаний по каждому уровню образования, являющаяся основой для формирования компетентности и 
всестороннего развития личности». 

Содержание образования является основой для формирования компетентности и всесторон-
него развития личности и определяется общеобразовательными учебными программами, которые 
разрабатываются на основе государственных общеобязательных стандартов образования. 

Общеобразовательные учебные программы направлены на решение задач формирования 
общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознан-
ного выбора и освоения профессии, специальности.  

Общеобразовательные учебные программы начального образования направлены на форми-
рование личности ребенка, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 
умений в учебной деятельности: прочных навыков чтения, письма, счета, опыта языкового общения, 
творческой самореализации, культуры поведения для последующего освоения образовательных 
программ основной школы. 

Общеобразовательные учебные программы основного среднего образования направлены на 
освоение обучающимися базисных основ системы наук, формирование у них высокой культуры меж-
личностного и межэтнического общения, самоопределение личности и профессиональную ориента-
цию, включает предпрофильную подготовку обучающихся.  

Общеобразовательные учебные программы общего среднего образования разрабатываются 
на основе дифференциации, интеграции и профессиональной ориентации содержания образования с 
введением профильного обучения. 

Государственные общеобязательные стандарты образования разрабатываемые с учетом 
инклюзивного образования обязательные для всех организаций образования независимо от типов и 
видов определяют совокупность общих требований по каждому уровню образования к содержанию 
образования с ориентиром на результаты обучения, максимальному объему учебной нагрузки 
обучающихся и воспитанников, уровню подготовки обучающихся и сроку обучения. 

С 2015-2016 учебного года начался переход школ на обновленное содержание образования 
которое завершился в 2019-2020 учебном году. Анализ обновленного содержания образования и его 
реализации, проведенный в рамках проекта Всемирного банка (2021 г.) показал, что, несмотря на 
намерение стандартов ориентировать процесс преподавания и обучения на развитие компетенций, 
обновленное содержание учебных программ сделало это менее возможным.  

Содержание учебных предметов носит репродуктивный характер, не отвечает задачам разви-
тия функциональной грамотности обучающихся, не прослеживаются элементы STEM образования. 
Принцип обновленного содержания образования «переход от знаниевого обучения к компетент-
ностному» отрицательно сказалось на качестве знаний обучающихся. Основой функциональной 
грамотности и компетентности обучающихся является система знаний по учебным предметам.  

В международном исследовании PISA-2018 не смогли достичь 2-го минимального уровня 
грамотности по чтению 64,2% 15-летних казахстанских обучающихся, естествознанию – 60,3% и 
математике – 49,1% и стали самыми низкими за весь период участия Казахстана в исследовании. 
Средний балл составил 387 баллов, что на 100 баллов ниже среднего показателя по странам ОЭСР. 

Учитывая требования экспоненциально меняющегося современного мира, развитые страны 
модернизируют 12-летнее среднее образование согласно новым трендам развития общества. Это – 
соответствие среднего образования принципам концепции "Обучения в течение всей жизни" и 
требованиям цифровизации, применение метода дополненной и виртуальной реальности (VR и AR), 
внедрение технологии Agil и Scrum, организация on-line курсов, реализация образовательной модели 
STEM, STREM, STEAM, формирующей инженерное мышление и конструкторские навыки в области 
высоких технологии.  

В настоящее время среди большинства молодежи наблюдается развитие опасных явлений, 
как маргинализация, примитивизм, жестокость, стремление к легкой наживе, наркомания, суицид и 
др. Наблюдается рост людей категории NEET, то есть молодежи, не способной адаптироваться к 
быстро меняющимся условиям и новым требованиям, отстатающей от развития общества. Опыт 
высокоразвитых стран показывает, что для предотвращения подобных негативных ситуаций, необхо-
димо усилить воспитательный потенциал образования и необходимо развивать молодежь в рамках 
национальных и общечеловеческих ценностей, комплексно подойти к вопросам обучения, воспи-
тания, профессиональной подготовки. 

К примеру, основой образования в начальных и средних школах Японии является "кокоро" – 
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образовательная идея, способствующая формированию не только знаний и умений, но и челове-
ческих качеств (состояние сердца, души, ума, менталитета, эмоции). Суть "Кокоро" заключается в 
формировании уважения к человеку и окружающей среде, сострадании и доброты к другим людям, 
поиске истины, развитию чувства прекрасного, самоконтроля, содействия защите природы и разви-
тию возможностей внести вклад в развитие общества. Этот принцип охватывает содержание учебных 
программ всех предметов. Обучение иностранному языку начинается после достижения 10-ти 
летнего возраста. 

Система образования в Финляндии основана на таких принципах, как равенство (школ, обу-
чающихся, учителей, родителей, учебных предметов), доверие (доверие к педагогам, отсутствие 
проверок, предоставление каждому педагогу творческой свободы в выборе программы и методики 
обучения), практическая направленность, индивидуальность (для каждого ребенка составляется 
индивидуальный план обучения и развития). Акцент дедается и на инклюзивное образование: 
каждому ученику уделяется отдельное внимание и оказывается поддержка. 

В Южной Корее содержание обучения в 1-2 классах максимально упрощено и в основном 
направлено на воспитание обучающихся. С этой целью в учебный план помимо родного языка и 
математики включены интегрированные предметы «Мудрая жизнь», «Правильная жизнь», «Прекрас-
ная жизнь» и «Безопасная жизнь». Дисциплины естественнонаучного цикла не преподаются отдель-
но, они объединены в дисциплину «Наука, исследование и практика». Особое внимание уделяется 
предметам искусства, которые преподаются и в старших классах. В расписание уроков всех классов 
включен курс «Творческая деятельность», развивающий творческие и практические навыки учащих-
ся. После окончания основной школы выпускники выбирают свою траекторию, по выбору получают 
либо профессиональное, либо в 10-12 классах академическое образование. 

В Казахстане до настоящего времени действует 11-летняя модель среднего образования. 12-
летнее среднее образование реализуется лишь в международной школе «Мирас» и автономных 
организациях образования «Назарбаев Интеллектуальные школы». 

Образовательная программа АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» – NIS-Program 
ориентирована на формирование у обучающихся фундаментальных академических знаний, развитие 
критического мышления и функциональной грамотности через проектную и исследовательскую 
деятельность обучающихся, углубленное изучение естественно-математических дисциплин, высокий 
уровень применения информационно-коммуникационных технологий и на трехъязычное образование.  

12-летнее образование в международной школе "Мирас" осуществляется по программе 
Международного бакалавриата (Iinternational Baccalaureate Middle Years Programme) с учетом 
требований казахстанских образовательных стандартов. 

11-летняя система образования в Казахстане и ее структура 4 + 5 + 2 не соответствуют 
современным требованиям и передовой мировой практике. 4-летнее начальное образование не дает 
возможность заложить прочную основу для овладения в совершенстве родным языком, для 
формирования устойчивых мотивов и навыков самостоятельного обучения, личностных качеств 
ребенка, основанных на духовно-нравственных и национально-культурных ценностях. 

Новшества современной науки, цифровые технологии, проблемы поколения NEET, рост поко-
ления с отличительными способностями Z, Альфа, появление новых, ранее неизвестных профессий 
определяют новые приоритеты в образовании, требуют значительных изменений в его философии, 
целях и методиках. 

Содержание 11-летнего среднего образования в Казахстане не соответствует целям развития 
функциональной грамотности обучающихся, формированию метапредметных навыков. Показатели в 
международных исследованиях качества школьного образования очень низкие. Не внедряется 
модель STEM образования, которая является основой проектного обучения и развития инженерно-
технологического мышления обучающихся. 

Система образования должна прививать у обучающихся гибкие навыки 21 века, как способ-
ность к культурному общению, критическое и креативное мышление, эмоциональный интеллект, 
гибкость к изменению условий среды, умение работать самостоятельно и в команде, соблюдение тру-
довой этики, экологическая культура, медиаграмотность. 

Одна из актуальных проблем казахстанского 11-летнего образования-чрезмерно большой 
объем учебной нагрузки, особенно в начальной школе. Учебная нагрузка в типовом учебном плане 
начальной школы, – самая высокая среди стран мира и СНГ. Количество обязательных учебных 
предметов (12-15) почти вдвое превышает количество обязательных учебных предметов (5-8) в 
странах ОЭСР. 

В обновленном образовательном стандарте с 1 класса введены сложные по содержанию 
предметы «Цифровая грамотность», «Естествознание», «Познание мира», «Иностранный язык» и тем 
самым значительно увеличен объем учебной нагрузки. Загруженность учебной нагрузкой отрица-
тельно сказалась на здоровье обучающихся, их психоэмоциональном состоянии, снизила их 
мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

В условиях глобализации с целью сохранения национальной идентичности, национального 
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кода интеграция духовно-нравственных и национальных ценностей казахского народа в содержание 
образования является одной из актуальных задач отечественного образования. Изучение культур-
ного наследия, традиций и обычаев казахского народа, основных идей программы «Рухани жаңғыру» 
должно стать механизмом повышения воспитательного потенциала 11-летнего школьного образо-
вания. Содержание 11-летнего среднего образования в Казахстане не направлено на раннее фор-
мирование профессиональных навыков и компетенций, а в старших классах не уделяется должного 
внимания профильной подготовке. 

Для приведения отечественной системы образования в соответствие с передовым мировым 
опытом, повышения качества образования в соответствии с современными требованиями и обеспе-
чения устойчивого развития страны переход системы среднего образования Казахстана на 12-лет-
нюю модель является актуальным вопросом. Переход на 12-летнюю модель среднего образования 
предусмотрен в документах, определяющих стратегию развития страны – Стратегия «Казахстан – 
2050», План Нации «100 конкретных шагов», стратегический план развития Республики Казахстан до 
2025 года, Закон Республики Казахстан «Об образовании», Государственная программа развития 
образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы. 

12-летняя модель среднего образования дает возможность привести в соответствие казах-
станскую систему образования с подписанными Казахстаном соглашениями, как Лиссабонская кон-
венция, Болонский процесс, Всемирная декларация об образовании для всех, Международная стан-
дартная классификация образования, Европейской конвенции о признании квалификаций. 

Во многих европейских странах прием в высшие учебные заведения осуществляется с учетом 
наличия 12-летнего образования. Модель 12-летнего среднего образования позволит выпускникам 
школ овладеть 4-м уровнем Европейской рамки квалификаций (EQF), тем самым получить качествен-
ное высшее образование и возможности для будущей успешной профессиональной деятельности. 

Анализируя текущее состояние содержания среднего образования необходим переход на 12-
летнее среднее образования с личностно-деятельностной парадигмой, направленной на формирова-
ние предметных, метапредметных компетенций, гибких (универсальных) учебных умений.  

Содержание образования должно быть ориентировано на интегрированное освоение обучаю-
щимися знаний о мире, опыта осуществления способов деятельности, опыта творческой деятельно-
сти, норм эмоционально-ценностного отношения. 

Философской основой 12-летней модели среднего образования должна стать культурное и 
духовное наследие Абу Наср Аль-Фараби, Юсуф Баласагуни, Махмуда Кашгари, Аль-Хорезми, Ходжа 
Ахмет Яссауи и других великих мыслителей мира. В содержание образования должны быть интегри-
рованы идеи программы «Рухани жаңғыру» и концепции А. Кунанбаева «Толық адам». 

В содержание типовых учебных программ должны интегрированы межпредметные компо-
ненты с учетом Целей устойчивого развития, социально-экономического и технологического преобра-
зований, развития цифровых технологий, искусственного интеллекта и формирования рынка новых 
профессий. Интегрированы в содержание среднего образования принципы академической честности 
и добропорядочности, введены надпредметные курсы. 

В старших классах должны быть введены интегрированный предмет STEM, STEАM – обуче-
ние, реализуемое в форме проектной и учебно-исследовательской деятельности на основе интегра-
ции в единую технологическую систему навыков по естественнонаучным предметам и искусству с 
элементами инженерии и конструирования. 

Школы получат автономию в выборе вариативных типовых учебных планов, типовых учебных 
программ, альтернативных учебников, вводятся вариативность и дифференциация содержания 
образования, интегрированные учебные предметы, разноуровневые программы, гибкость стандартов 
и возможность выбора профилей и направлений. 

В качестве ключевой компетенции будут развиваться коммуникативные навыки обучающихся 
на трех языках. Будет обеспечен постепенный переход на изучение отдельных предметов на трех 
языках в 11-12 классах по мере готовности педагогических кадров в школах и с учетом желания 
учащихся и родителей. 
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В статье раскрывается значание просветительско-педагогических идей Ыбырая Алтын-
сарина, духовно-нарвственный смысл наследия великого педагога и их соотвествие современным 
требованиям инновационного процесса в профессиональном образовании РК. 
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века, принципы современного образования, особенности инноваций в профессиональной подго-
товке будущих педагогов. 
 

Выдающийся казахский просветитель, педагог-новатор, организатор новых школ, этнограф, 
фольклорист, поэт, прозаик, переводчик Ыбырай Алтынсарин оставил нам, потомкам, такое духовное 
наследие, ценность которого только актуализируется, созвучно вызовам и современным социокуль-
турным требованиям общества.  

Педагогическое наследие Ыбырая Алтынсарина отчетливо отражает демократическую и 
гуманистическую концепцию воспитания человека-труженика. «Процесс обучения в школе сопряжен с 
воспитанием Человека труда» – такова позиция педагога-просветителя. [1,542]  

В чем суть просветительских идей Ыбырая Алтынсарина?  
-  концепции просветительства через демократизацию и равном доступе к школьному образо-

ванию; 
- важным средством улучшения социально-экономического уклада народа – просветительство 

и образование; 
- - реализация права каждого на образование через открытие народных школ, увеличение 

учебных предметов и часов по изучению предметов по классам, разработка нормативных докумен-
тов, устава и правил распорядка в школе;  

- -активное привлечение талантливой молодежи к учительству; 
- -содержательное наполнение образовательного процесса в школах через разработку 

учебно-методических материалов для учащихся и учителей; открытие системы профессионального 
образования – ремесленных и сельскохозяйственных училищ для приобретения рабочих профессий 
казахской молодежи.  

Какую школу видел Ыбырай Алтынсарин?  
«...школы – это главные пружины образования… на них и надежда, в них же будущность 

казахского народа» – утверждал просветитель. [1,241]  
Основное назначение школы – формирование у учащихся высокой нравственности в усвоении 

ими элементарных научных знаний, в выработке естественно- научного мировоззрения.  
Миссия школы – развитие ума детей: «ум природный способен обнимать лишь то, что его 

окружает, а развить его и сделать способным узнавать и то, что не видел, может только светское 
образование в школах», писал Ыбырай Алтынсарин. 

Знания и навыки, даваемые в школе, Ы. Алтынсарин расценивал не с точки зрения формаль-
ного образования, а с учетом их реальной практической пользы для себя, для народа. Как актуальны 
они современной парадигме образования на компетентностной основе.  

Школьное образование, по Ы.Алтынсарину, базируется на высокой оценке науки и общего 
образования, на любви к ребенку и уважении к его личности, на стремлении подготовить молодых 
людей, могущих служить на пользу своему народу, приобщиться к достижениям земледелия, про-
мышленности; именно школа должна стать для человека растущего азбукой усвоения культуры, 
науки, ремесел. 

Какого Человека воспитает школа, по мнению Ы. Алтынсарина?  
- нравственный и доброжелательный человек – «только постоянная забота педагога о 

нравственном воспитании формирует в ребёнке лучшие нравственные качества, а хорошо 
воспитанный ребёнок впоследствии остаётся добропорядочным человеком»  

- труженик, заботящийся о своей семье, своем роде – «главными средствами нравственного 
воспитания является труд и пример взрослых;  

- патриот, думающий о своем народе, своей земле – содержание нравственного воспитания 
составляет патриотизм, гуманизм, честность, скромность, справедливость, ответственность»; 

-  здоровая и совершенствующаяся личность – «воспитание должно основываться на любви к 
ребенку и уважении к его личности»; 
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- просвещенный, духовно богатый человек – «содержание нравственного воспитания 
составляет патриотизм, гуманизм, честность, скромность, справедливость, ответствен-
ность». [1,58, 154,201] 

Идеи великого казахского просветителя об отечественном образовании позволяют нам выде-
лить следующие тенденции, которые не потеряли актуальность в современном образовании: 

- всеобщее образование, обеспечивающий равный доступ к получению качественного общего 
и профессионального образования; 

- инновационность и эволюционирование системы образования, базирующейся на мировом и 
отечественном опыте, интеграции науки и производства; 

- реализация концепции воспитания подрастающего поколения на основе духовно-нравствен-
ных ценностей, исторической памяти, традиций и инноваций; 

- определение базовой цели образования – воспитания патриота, труженика, живущего инте-
ресами своего народа, умственно развитого и высоко духовного, нравственного человека.  

Мы ожидаем на конференции интересных докладов, обсуждение актуальных проблем совре-
менного образования, обозначение новых ориентиров в соответствие с новой Государственной 
программы развитии образования и науки на 2020-2025 годы. 

В современных условиях модернизации и трансформации системы образования повысился 
спрос на социально активную, креативную личность, способную самостоятельно принимать решения, 
развивать способности к системным преобразованиям и соответствовать тренду «обучение в течение 
жизни», быть конкурентоспособным в жестких условиях рынка труда. Инновационные процессы в 
образовательной практике предъявляют вызовы к современной профессиональной подготовке в 
вузах и, соответственно, процессу формирования профессиональной компетентности студентов – 
будущих специалистов. Хелен Битэм Рона Шарп Переосмысление педагогики для цифровой эпохи 21 
века отмечает, что в образовательном мышлении присутствует неоспоримое стремление к активным 
формам обучения: сотрудничество, проблемное и конструктивное обучение [2,17]. 

Инновационное развитие РК – основная цель государственной политики в области развития 
образования, науки и технологий, поэтому задачи по формированию готовности к инновациям, владе-
ние инструментарием ИКТ и педагогических технологий, междисциплинарными знаниями и умениями, 
возможности выбора, активности, субъектности, проектирование карты профессионального развития 
педагогов вуза являются актуальными для системы профессионального образования [3,108]. 

Реализуемые программы обновленного содержания среднего общего образования диктуют 
новые требования к подготовке педагогических кадров, в частности, к изменению целей и способов 
педагогической деятельности. Будущий специалист уже сегодня вовлечен в контекст инновационного 
подхода в обучении, к изменению программного и методического обеспечения образовательного про-
цесса, к технологиям оценивания учебных достижений обучающихся. Сегодня наши образовательные 
программы ориентированы на результаты, которые обеспечивают личное саморазвитие, самостоя-
тельность в приобретении знаний, формируют коммуникативные навыки, навыки критического 
мышления, исследовательские навыки, умения управлять информацией и технологиями, медиагра-
мотность, мультикультурную грамотность, гуманизм, предприимчивость и креативность. [4,95] 

В образовательные программы педагогического направления включен широкий спектр курсов 
(Minor) по формированию «мягких» навыков, исследовательских компетенций студентов, которые, 
овладев «навыками XXI века», будут способны самостоятельно заниматься собственным образова-
нием и развитием. Поэтому в этом направлении наиболее эффективным становится развитие навы-
ков организации и проведения исследовательской деятельности. Тем более, что в условиях обновле-
ния содержания общего среднего образования востребован учитель-исследователь, владеющей 
методологической культурой, умеющий прогнозировать результат, проектировать свою деятельность 
по достижению этого результата. Во все дисциплины образовательных программ педагогического 
направления подготовки включен научно-исследовательский компонент, а в вариативном блоке 
актуализирован модуль «Наука и инновации». 

Для вузовской педагогики важным является новое теоретическое осмысление сущности 
управления инновационными процессами в образовании, разработка педагогических условий, 
обеспечивающих непрерывное инновационное движение. В основе содержания инноваций лежит 
осознание связи педагогических традиций с проектированием будущего образования и профессио-
нальной деятельности будущих специалистов.  

Составляющие методологической культуры педагога включают:  
- владение методологическим аппаратом, средствами анализа, обоснования и проектиро-

вания модернизации образования; 
- научное обеспечение инновационного процесса в образовательной системе; 
- целостность и системность процессов освоения и применения новшеств.  
Таким образом, для инновационно думающего педагога присущи нестандартное мышление, 

навыки решения изобретательских задач и критического мышления, предметные и профессиональ-
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ные навыки и компетенции, применение новых технологических инструментов в образовательной 
практике.  
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содержании получаемого ими образования. 
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Великобритания традиционно считается одной из самых престижных стран с точки зрения 
высшего образования [1]. Одной из причин для этого является широкое вовлечение студентов в 
формирование содержания своего образования. Рассмотрим основные способы и формы предостав-
ления образования студентам, обеспечивающие реализацию их индивидуальных образовательных 
траекторий в университетах Великобритании. 

Важным элементом образовательного процесса британских университетов является то, что 
большинство дисциплин, которые изучают студенты, выбирается ими из широкого спектра возмож-
ных. Таким образом, для каждого студента создаётся индивидуальный набор курсов. При этом с 
каждым последующим годом обучения этот выбор расширяется, поскольку увеличивается количество 
дисциплин. Вместе с этим, меняется и соотношение «преподаватель-студент», что приводит к 
уменьшению среднего количества студентов на занятиях. Отметим, что это положительно влияет на 
образовательный процесс, поскольку обеспечивает непосредственное общение студента с 
преподавателем [2]. 

Идея о вовлечении студентов в процесс обучения (а также некоторые из её недавних 
видоизменений и расширений, такие как «студенты как партнёры» и «студенты как создатели» [3]; [4]) 
присутствовала в течение нескольких последних десятилетий, что сопровождалось серьёзными 
спорами по поводу её значения и способов воплощения. Отметим, что в последние годы её 
реализация является одной из главных политических задач в Великобритании, что сопровождается 
частыми обсуждениями по поводу того, что студенты должны быть «в центре образовательной 
системы». Этот вектор развития отчасти обусловлен произошедшими существенными изменениями – 
увеличением размера платы за обучение в университете, необходимостью университетов показать 
соответствие качества образования его стоимости, а также вызывающего споры переосмысления 
роли студента как потребителя образовательных услуг или клиента [5, с. 63]. Введение главы, 
посвящённой вовлечению студентов в процесс образования, в документ Учреждения по контролю 
качества высшего образования (Quality Assurance Agency for Higher Education), имеющий название 
«Свод Правил по Качеству» (Quality Code), в 2012 году [6], привело к массовому созданию 
университетами инновационных форм участия студентов в процессе образования на территории всей 
Великобритании.  

Так, в Университете Винчестера существуют выбираемые на добровольной основе своими 
однокурсниками студенты, представляющие мнения других студентов относительно образования. Эти 
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академические представители представляют свою образовательную программу или результаты 
учебного года. Их задачей является установление обратной связи с управляющей системой универ-
ситета, сообщение о реализации учебных курсов, а также мнениях однокурсников о них, выражаю-
щихся в рекомендациях и положительных отзывах о качестве получаемого ими образования. 
Студенты-представители излагают информацию комитету, отвечающему за программу и факультет, 
во время собраний, организованных университетом [5, с. 65]. Союз студентов университета Вин-
честера обучает, управляет деятельностью и мотивирует академических представителей студентов, 
в то время как непосредственно их собрания координируются университетом. 

Университет Святой Марии прилагал усилия для улучшения учебного опыта студентов через 
изучение степени своей вовлечённости и взаимодействия со студентами. Для этого он использовал 
информацию, собираемую во время окончания основных этапов продвижения студентов по 
выбранному ими курсу и университетской жизни. Отслеживание образовательного пути студентов 
рассматривалось университетом как часть целостного подхода к использованию технологий для 
улучшения процесса образования в самом широком смысле этого слова. Ставилась задача собрать и 
проанализировать данные, чтобы использовать их в совместном процессе – составлении схем, с тем 
чтобы с их помощью определить проблемные области и разработать планы, направленные на их 
решение. Это способствовало улучшению продвижения студентов по их образовательной траекто-
рии, способности к запоминанию информации, а также общего опыта. Это, в свою очередь, влияло на 
выбор стратегии образования [5, с. 66]. Отмечается, что результатом этой работы является 
формирование более целостного представления о том, что собой представляет студенческий опыт в 
этом университете. Это закладывает прочные основы для будущей работы, а также служит 
доказательной базой, на которой будет основано дальнейшее стратегическое планирование. 

Союзы студентов играют важную роль в общественной жизни любого британского универ-
ситета. При этом они в такой же степени разнообразны, как и университеты, в которых они осуще-
ствляют свою деятельность [7]; [8]. Отметим, что студенческие союзы в менее крупных университетах 
обладают таким же количеством ресурсов, которыми обладают более крупные союзы. Кроме того, у 
них может быть много преимуществ. Так, в небольших университетах ощущение общности может 
повлиять на то, что у представителей студентов будет больше возможностей для неформального 
взаимодействия. Это означает, что студенты знают сотрудников университета, занимающих 
руководящие должности, и поэтому могут обратиться к ним по поводу частных вопросов. При этом в 
таких университетах часто действует принцип открытых дверей. Это означает, что представители 
студенческого союза часто знают большинство студентов, поэтому могут получить высокую явку на 
выборах, и им будет легко узнать мнения большинства студентов вуза [5, с. 66]. В совокупности, эти 
факторы создают ситуацию, в которой студенты менее крупных университетов часто имеют хороших 
представителей своего мнения и возможность того, что оно будет лучше воспринято руководством. 

Количество студентов в аудитории оказывает серьёзное влияние как на академическую 
успеваемость обучающихся, так и на то, что они извлекают из процесса образования, какие навыки 
приобретают в результате. Небольшие университеты Великобритании или учреждения, предостав-
ляющие узкоспециальные курсы, имеют возможность обеспечивать своим обучающимся высокую 
степень индивидуализации процесса образования, при котором в аудитории присутствует небольшая 
группа студентов. Это даёт студентам возможность развития тесных отношений в рамках образо-
вания, которые не были бы возможны в более крупных университетах или на курсах с большим 
количеством студентов. Такая небольшая студенческая группа может также способствовать тому, что 
образование будет проходить в неформальной обстановке [5, c. 68].  

Многие университеты Великобритании специализируются на определённой предметной 
области. Эти университеты имеют возможность собрать большое количество экспертов (больше 
минимально необходимого), специализирующихся в определённых областях. Так, на многих истори-
ческих факультетах в университетах Великобритании в целом по стране может быть не более одного 
специалиста, например, по истории Японии. При этом в Школе восточных и африканских иссле-
дований Университета Лондона, который специализируется на изучении стран Азии, Африки и 
Ближнего Востока, есть в наличии целый факультет, посвящённый изучению истории Японии [9]. Это 
означает, что студенты могут сосредоточиться на конкретных вопросах своих образовательных 
потребностей и интересов [5, c. 68]. 

В ряде университетов вовлечение студентов в формирование содержания своего образова-
ния обеспечивается посредством предоставления разных типов курсов или способов их реализации. 
Это осуществляется через многообразие присуждаемых квалификаций. Имеются в виду не только 
более традиционные степени бакалавра, магистра и доктора, но также другие, начиная от различных 
коротких курсов, предназначенных для повышения квалификации, до высших национальных 
сертификатов или дипломов (Higher National Certificate / Diploma) [10] и базовых степеней (Foundation 
Degree) [11]. Университеты также разнятся относительно того, каким образом предоставляются эти 
квалификации – это могут быть курсы, проходящие в режиме полного рабочего дня, неполного 
рабочего дня или же в ускоренном режиме. Это разнообразие способов предоставления образования 
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позволяет университетам обеспечивать обучающимся индивидуализацию образования, отвечающего 
потребностям каждого обучающегося. Хорошим примером такого гибкого подхода является Бирбек 
(Лондонский университет), который специализируется на предоставлении высшего образования в 
режиме неполного рабочего дня или вечернего обучения. Образование в вузе направлено на 
удовлетворение изменяющихся образовательных, культурных, индивидуальных и профессиональных 
потребностей взрослых студентов [5, c. 68].  

Кроме традиционного оценивания процесса образования студентов с точки зрения приобре-
тённых ими знаний и навыков, университеты в Великобритании также стали оценивать образова-
тельный опыт студентов в общенациональном масштабе через их анкетирование. Анкетирование 
проводится с помощью Национального Опроса Студентов (the National Student Survey – NSS) [12], с 
его помощью собираются данные о мнениях студентов относительно их образования на уровне 
бакалавриата. Появление опроса можно отнести к современным тенденциям, связанным с обеспече-
нием качества процесса образования, где за основу берётся удовлетворение запросов потребителей 
[13, с. 167]. Система обеспечения качества высшего образования была введена в Великобритании до 
произошедшего в Европе Болонского процесса (1999 г.), поэтому она не совсем соответствует 
европейской модели. В 1997 году был создан единый государственный орган, отвечающий за 
контроль качества в высших учебных заведениях Великобритании – Учреждение по контролю 
качества высшего образования (the Quality Assurance Agency). 

Отношение к студенту как к потребителю образовательных услуг было подкреплено произо-
шедшим увеличением максимально возможной платы за обучение в университете. В результате 
этого способы повышения качества образования, целью которых является обеспечение наилучшего 
учебного опыта и высоких показателей удовлетворённости студентов, занимают центральное место 
как в направлениях государственной политики, так и в стратегиях университетов в Великобритании 
[13, с. 173]. Таким образом, сектором высшего образовании Великобритании разделяется идея о том, 
что мнение студентов имеет значение, и его нужно систематически анализировать на общенацио-
нальном уровне. 

Национальный Опрос Студентов был введён в 2005 году государственной властью Вели-
кобритании через орган государственного финансирования – Совет по финансированию высших 
учебных заведений Англии (Higher Education Funding Council for England) как часть международной 
системы по обеспечению качества высшего образования. Совет по финансированию высших учебных 
заведений Англии перестал существовать в 2018 году, его функции теперь выполняет автономная 
неправительственная организация «Управление по делам студентов» (the Office for Students) [14]. 
Опрос студентов является обязательным для всех высших учебных заведений Великобритании, 
кроме университетов Шотландии, которые по своему усмотрению могут принимать или не принимать 
в нём участие (большинство из них принимают участие). Он проводится ежегодно независимым 
агентством по исследованию рынка «Ipsos MORI» и применяется по отношению к студентам бака-
лавриата последнего года обучения [13, с. 178]. Национальный Опрос Студентов официально пред-
ставлен как способ получения информации о качестве предоставляемых студентам курсов, с тем что-
бы будущие студенты могли использовать её при поступлении в университет, а также как способ 
отчёта по всем финансируемым государством университетам (то есть по большинству университетов 
Великобритании). 

Результаты опроса студентов публикуются на сайте «Discover Uni» [15], а также на сайте 
Управления по делам студентов [16], что позволяет абитуриентам выбрать своё будущее место 
учёбы. Вопросы направлены на выявление степени удовлетворённости студентов и оценивают вос-
приятие ими своего образовательного опыта. Опрос состоит из 27 вопросов, относящихся к 8 аспек-
там образовательного опыта студентов: 1) преподавание на моём курсе; 2) образовательные воз-
можности; 3) оценивание и обратная связь (замечания и комментарии) от преподавателей; 4) под-
держка и помощь от преподавателей; 5) организация и управление процессом образования; 6) обра-
зовательные ресурсы; 7) учёт мнений студентов; 8) общая удовлетворённость выбранным курсом 
обучения [17]. В опросе часто употребляется слово «курс», поскольку его целью является опреде-
ление степени удовлетворённости студентов выбранным ими курсом обучения, то есть определённой 
предметной областью. В целом можно сказать, что опрос выявляет информацию о восприятии сту-
дентами различных услуг, которые предоставляются в университетах, и с точки зрения обеспечения 
качества образования.  

Данные, полученные в результате Национального Опроса Студентов, используются универ-
ситетами Великобритании как показатели эффективности, публично размещённые на сайте. Вопрос 
конкуренции между университетами также присутствует и выражается в том, что некоторые 
результаты опроса используются для составления рейтингов университетов. Кроме того, полученные 
результаты используются для сопоставления со стандартами, которых стараются достичь универ-
ситеты Великобритании, а также для получения отчётности об их работе. Показатели, полученные в 
результате опроса студентов, также используются для учебных целей внутри каждого университета. 
Исследования показывают, что показатели опроса тщательно отслеживаются университетами. 
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Например, это выражается в реализации различных проектов, направленных на правильную интер-
претацию и более точное представление результатов опроса. Такая работа связана с тем, что 
большое количество данных, которые поступают каждый год на основе проведённых опросов, очень 
сложно анализировать. Поэтому многие проекты ставили перед собой задачу сделать эти данные 
более понятными и удобными для чтения, а также легко доступными для всех преподавателей. Это 
могло выражаться в том, что университетом разрабатывался и проводился новый опрос, чтобы 
получить более детальную и точную информацию [13, с. 181]. 

Другой важной проблемой, стоящей перед университетами Великобритании, является необхо-
димость принятия мер, основываясь на полученных данных от Национального Опроса Студентов, 
чтобы улучшить качество образования студентов. Так, некоторые университеты использовали эти 
данные, чтобы улучшить способы обеспечения интересов своих студентов. Различный комплекс мер 
был принят университетами страны «на локальном уровне» для улучшения последующих резуль-
татов, например: введение оценочных дневников для оказания своевременной обратной связи от 
преподавателей студентам, ежегодные отчёты комитетов по взаимодействию между преподава-
телями и студентами или полная переработка расписаний студентов [13, c. 182]. 

Элизабет ФитцДжеральд, Энн Джоунс, Наталия Куциркова и Айлин Сканлон провели анализ 
литературы с 1 января 2000 года по 31 декабря 2017 года, посвящённой индивидуализации процесса 
образования с использованием новых технологий в образовании, так как эта тема была главной в их 
исследовании [18]. Они выявили следующие способы применения технологий:  

1) использование персонализированной виртуальной образовательной среды для закрепле-
ния изученного материала перед экзаменом [18, c. 6];  

2) автоматизация части обратной связи от преподавателя студентам, что позволило сосре-
доточить основное внимание на предоставлении комментариев обучающимся более высокого уров-
ня;  

3) достижение экономии за счёт повышения эффективности вследствие того, что студенты 
используют собственные электронные устройства;  

4) достижение экономии за счёт использования образовательных объектов общего поль-
зования, доступных студентам в режиме онлайн из больших источников информации [18, c. 7]. 

Деятельность обучающегося (совершаемая им индивидуально или совместно с другими) 
может быть индивидуализирована через установление её связей с учебными возможностями и 
программой обучения, которые соотносятся с неформальными интересами студентов или их более 
широкими образовательными целями. Это возможно осуществить через автоматизированный анализ 
их индивидуальных потребностей и интересов. Обеспечение расширенной программы образования и 
предоставление студентам большего выбора может быть также реализовано через создание техно-
логически усовершенствованных партнёрских взаимодействий с другими организациями, предостав-
ляющими образовательные услуги, а также через использование тьюторов и ресурсов, предостав-
ляемых в режиме онлайн. Утверждается, что хорошо спроектированные электронные ресурсы могут 
подстраиваться под потребности студентов намного лучше, чем это было бы возможно без исполь-
зования технологий. 

Обучающимся могут быть предоставлены индивидуализированные формы обучения, такие 
как: сочетание очного и онлайн обучения; неполного и полного рабочего дня; установление для каж-
дого обучающегося своего времени начала процесса обучения в режиме онлайн [18, с. 8]. Исполь-
зование технологий для индивидуализации процесса образования может сделать «вхождение» в него 
более увлекательным, интерактивным и личностно значимым. Стимулирование студентов к 
размышлениям по поводу того, почему и как они хотят учиться, включает их тем самым в процесс 
размышления над тем, как научиться процессу обучения как таковому. Для этой цели обучающимися 
может использоваться индивидуализированный цифровой план для формулирования своих 
образовательных целей, что также может служить им средством мотивации для будущих рефлек-
сивных размышлений по поводу своей деятельности. Использование электронных портфолио [19] и 
совместно используемых файлов целей и достижений студентов, создаваемых в режиме онлайн, 
способствует развитию рефлексии своего прогресса [20]. Это может быть дополнено данными 
системы оценивания и информационной панели, отражающей информационную аналитику [18, с. 9]. 

Таким образом, университеты Великобритании выстраивают и корректируют свою деятель-
ность с учётом потребностей и пожеланий студентов. Создаются многообразные возможности для 
реализации индивидуальных образовательных траекторий студентов. Многообразие типов 
университетов и их специализаций, присуждаемых квалификаций, а также способов предоставления 
курсов позволяет каждому студенту выбрать именно тот университет и курс, который соответствует 
его интересам, потребностям и возможностям. Учреждение по контролю качества высшего образо-
вания следит за обеспечением качества образования в университетах Великобритании. Ежегодно 
проводятся опросы студентов финансируемых государством университетов для выявления степени 
их удовлетворённости своим образовательным опытом, а результаты публикуются в общем доступе 
на сайте. Они влияют на решения не только абитуриентов относительно выбора будущего места 
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образования, но также позволяют скорректировать существующий образовательный опыт для уже 
обучающихся студентов. Студенческие союзы представляют интересы студентов перед руководством 
университетов. Кроме того, стали чаще использоваться разнообразные технологические средства, 
позволяющие индивидуализировать образовательный процесс студентов. 
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Современный российский исторический дискурс рассматривает казахскую национальную 
систему образования 19 века как объект воздействия российско-имперской системы и результат 
«аккультурационных» стратегий российских властей. С этим связана и односторонняя репрезен-
тация деятельности И.Алтынсарина как проводника политики «аккультурации», организатора 
русско-казахских школ и русского образования. Российские исследователи акцентируют внимание 
на его деятельности, игнорируя тот факт, что это лишь средства достижения цели – модерни-
зации традиционного казахского общества. При этом модернизационный аспект его деятель-
ности в российской науке практически не отражен.  

Ключевые слова: И.Алтынсарин, аккультурация, русификация, репрезентация, образова-
ние. 
 

Процесс исторического познания носит субъективный характер, это аксиома. Опираясь на 
одни и те источники, исследователи создают разные интерпретационные модели, вырабатывают раз-
личные репрезентации одних и тех же исторических процессов. В этом играют свою роль различные 
факторы: задачи, стоящие перед исследователем, специфика используемых ученым методов, его 
общественные и политические взгляды и убеждения. Даже поверхностный историографический ана-
лиз показывает, как меняется репрезентация исторических процессов в российской, советской и пост-
советской науке на протяжении 20 века, отчетливо показывая политическую обусловленность этой 
репрезентации. 

В последние десятилетия складывается все более ярко проявляющаяся разность репрезента-
ций истории Казахстана в казахстанской и российской исторической науках, что вызвало критику из 
уст некоторых российских ученых, обеспокоенных формированием самостоятельных национальных 
исторических школ и их постепенным выходом из российского интеллектуального поля [1, 2].  

При этом, некоторые авторы идут на прямую фальсификацию. Так, сотрудник Российского 
института стратегических исследований Д. Мальцев, рассматривая Концепцию становления истори-
ческого сознания в Республике Казахстан 1995 года пишет, вырывая фразы из контекста, что в этом 
документе «подчеркивалась прямая преемственность от андроновской культуры бронзового века и 
саков до современных казахов … по языку все эти культуры трактовались как «в основном тюрко-
язычные» [3, с.54]. Однако, в Концепции прямо указывалось, что «на территории Казахстана имело 
место взаимовлияние тюркских и ираноязычных культур … одностороннее их противопоставление и 
представление о приоритете какой-либо из них опровергаются данными современной археологии и 
письменными источниками» [4].  

Отметим, что эта критика не столько научная, сколько политически обусловленная, она отра-
жает опасения части политических элит, связанные с ослаблением общей «постсоветской» идентич-
ности, потерей в постсоветских государствах чувства «общей истории» и «общей исторической 
судьбы». 

Поэтому понятны некоторые особенности российской историографии, возрождающие не толь-
ко советские, но даже дореволюционные модели репрезентации исторических процессов, которые мы 
сегодня наблюдаем. Так, некоторые исследователи пытаются вновь актуализировать термины «кир-
гиз» и «киргиз-кайсак», давно забытые в историческом дискурсе. Так, А.Сушко, обсуждая проблемы 
движения Алаш, упорно называет казахов киргизами: «участие отдельных представителей киргизской 
интеллигенции в гражданской войне на стороне «белых» или «красных» было обусловлено не их 
классовой принадлежностью, а местом, которое занимал их род в родовой иерархии киргизского 
социума» [5, с.336]. Анализируя политическую деятельность М.Тунганчина, С.Сычев делает вывод о 
том, что установление Советской власти в Казахстане шло «феодально-родовыми методами» вслед-
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ствие отсутствия «в среде киргизской (казахской - Е.А.) интеллигенции людей способных к руково-
дящей административной работе» [6, с.49]. 

Обратимся к отражению личности и исторической роли выдающегося просветителя казахского 
народа И.Алтынсарине, так как его взгляды и его деятельность стали ярким примером политической 
обусловленности исторических репрезентаций. В статье профессора Института стран Азии и Африки 
при Московском государственном университете Г.Косача очень объемно показано изменение «мифа 
об Алтынсарине» в зависимости от политической конъектуры [7, с.111]. Отметим, что репрезентация 
представителей всех национальных элит построссийского пространства обладает схожими характе-
ристиками. Уже в конце 19 века в российском общественном и научном дискурсе создается опреде-
ленная схема, модель репрезентации национальной элиты, которая полное оформление получила в 
советское время: 

1. Неудовлетворенность «невежеством», «отсталостью» родного социума; 
2. Получение «передового» русского образования; 
3. Обязательное наличие российского «учителя», старшего коллеги, ментора; 
4. Деятельность по продвижению русского языка, русской культуры как более «передовых» 

по отношению к родным; 
5. В советское время добавляется подчеркивание объективно прогрессивного значения 

деятельности, независимо от субъективных устремлений акторов.  
Так, например, репрезентация бурятского ученого Д. Банзарова должна была иллюстрировать 

«идею о преображающем воздействии России на отсталые культуры», через его российское универ-
ситетское образование и дружбу с И.Березиным [8]. Г.Косач также отмечает такой элемент исто-
риографического мифа, как обязательное наличие у первого поколения национальной интеллигенции 
«русского наставника»: «для Кунанбаева таким учителем становился Пушкин, по крайней мере, по-
стоянно подчеркивавшееся обстоятельство перевода им письма Татьяны Онегину, ставшего ка-
захской народной песней, достаточно очевидно это доказывало. Для Валиханова это был Ф. М. 
Достоевский, в биографии которого советская традиция выделяла лишь те эпизоды, которые могли 
быть интерпретированы как протест против царизма» [5, с.121].  

Для И.Алтынсарина в советском и российском историческом дискурсе таким «наставником» 
становится фигура Н.Ильминского, который, кстати, стал и его первым официальным биографом и 
автором многих мифов об И.Алтынсарине. Именно с его подачи деятельность казахского просвети-
теля начитает трактоваться исключительно с позиций «аккультурации» казахского населения через 
внедрение русского образования, заменяя понятие «русификация» более нейтральным «аккультура-
ция». 

Так, А.Котов пишет об И. Алтынсарине именно как об основателе народных школ и просвети-
теле казахского народа, благодаря которому «казахи существенно сблизятся с российским общест-
вом через образование» [9, с.191]. Омский исследователь Н.Суворова, приведя всего одну, вырван-
ную из контекста цитату, подчеркивает стремление И. Алтынсарина к «нравственному слиянию» с 
русским народом [10, с. 256]. Примерно такую же модель репрезентации деятельности И. Алтынса-
рина мы видим в работе К. Аманжоловой, изданной в Череповце, которая полностью воспроизводит 
советские мифы о «казахских просветителях». «Присоединение Казахстана к России имело прогрес-
сивное значение в развитии культуры и просвещения казахского народа», – отмечает она [11, с.52] и 
подчеркивает, что для И. Алтынсарина главнейшей проблемой было обучение казахских детей рус-
скому языку [11, с.48]. В обстоятельной статье М. Стуровой, посвященной анализу места русско-ка-
захских школ в системе государственного управления Степным краем, И. Алтынсарин упоминается 
лишь как организатор школ, возникших как результат трансформации казахской системы образования 
под воздействием российско-имперской модели [12, с.91]. 

Мы видим, что задача изучения развития образования на окраинах Российской империи в 
современном российском историческом дискурсе направлена на репрезентацию этого государства 
как многонационального, «благодаря кропотливой работе, требующей очень тонких решений, взве-
шенной и мудрой политики, способной обеспечить «единство в многообразии» [13, с.114]. Некоторые 
российские авторы отмечают, что «постановка инородческого образования … на государственном 
уровне носила целенаправленный последовательный характер путем постепенного изучения рус-
ского языка, основанного на уважении православной и мусульманской религий, не исключающего 
преподавания на родном языке и не обладал «насильственной русификацией» [13, с.114]. Вместе с 
тем, необходимо отметить и иную модель репрезентации. Так, М.Стурова анализируя роль русско-ка-
захских школ, отмечает, что они «напрямую выступали посредником образовательной политики руси-
фикации» [12, с.90].  

Отметим, что изучение развития системы образования в Казахстане тесно связано с изуче-
нием системы Н.Ильминского и миссионерской деятельностью, а также проблемами «аккультурации» 
казахов. Иными словами, в российском историческом дискурсе образовательная система Казахстана 
выступает в качестве объекта воздействия со стороны имперской системы. Как самостоятельный 
субъект исторического процесса она практически не рассматривается, отсюда и односторонняя 
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характеристика деятельности И.Алтынсарина.  
Один из разделов работы Г.Косача носит «говорящее» название – «И. Алтынсарин: русский 

контекст мировоззрения и деятельности» [7, с.116]. Однако, следует учитывать, что русское образо-
вание и имперская образовательная модель, внедрявшиеся И. Алтынсариным и другими представи-
телями национальной интеллигенции, не были целью их деятельности. Это было лишь средство 
достижения более глобальной цели – модернизации традиционного общества, не русификации или 
аккультурации, а именно модернизирующей трансформации. На наш взгляд, было бы логичнее 
говорить не о русском, а о модернистском контексте мировоззрения и деятельности И.Алтынсарина, 
что позволяет по-новому взглянуть на развитие казахского общества 19 – начала 20-го века. 
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Аннотация: в данной статье описываются пути развития функциональной грамотности 
учащихся через применение современных педагогических технологий на уроках географии. 
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Учительская деятельность – это большой путь. Тому, мы огромный аргумент можем привести 
педагогический опыт Ибрая Алтынсарина. Как просветитель, педагог, автор казахского букваря 
«Әліппе», своим упорством, терпением, и высокими нравами культурного происхождения оставил за 
собой огромный след, который описан в историй нашего государства.Педагогика – вид деятельности, 
сопровождающий трудности с радостью. Тем не менее быть учителем требует большой ответствен-
ности. Я думаю, что каждый человек, который выбрал этот путь, знал все тонкости своей профессий, 
и выбрал его по сердцу.  

В рамках обновленной образовательной программы произошло большое изменение в методи-
ке преподавания любого предмета. Изменились цели обучения, уточнены навыки, необходимые уче-
нику. Возникла необходимость вывести доступную, смарт-цель из цели обучения. 

В то время как цели обучения некоторых дисциплин претерпели полномасштабные измене-
ния, цели некоторых дисциплин остались без изменения. Несмотря на то, что в методику препода-
вания вносятся изменения в новые подходы, методы, техники обучения, на уроке остается учитель 
как носителем информации, ориентиром. 

Я учитель географии. Мне очень нравится работать с учениками в образовательном деле. Я 
хочу сказать, что моя любовь к ученикам похожа на любовь Алтынсарина к своим ученикам. Потому 
что, даже если есть любовь к предмету и нет любви к ученикам, быть учителем будет очень трудно. 
Учитель – сердце школы. Да, не зря же Алтынсарин сказал, если нет любви и добра к детям и дети не 
примут никакие знания.  

Очевидно, я, будучи учителем географии, знала, что мой предмет многогранен, и в то же вре-
мя требует больших способностей и творчества. География является одной из самых интересных 
дисциплин на мировом уровне под началом разных ученных. География очень схожа с предметом 
истории. Истории жизни. Биография, география, этнос, быт, экономика, культура. Формирование, ста-
новление, развитие, модернизация, стратегия и многое другое. В летописи Алтынсарина начало всех 
трудов напрямую связано с данным видом науки.  

В качестве аргумента в пользу того, что культура русского народа и других национальностей 
должна сочетаться с культурой казахского народа, обучать учащихся, формировать необходимые на-
выки, я считаю, что это напрямую связано с моим предметом. Да, предмет география также находит-
ся в прямой связи с культурой, литературой, искусством, философией, стилем речи, красноречием. 
Потому что для того, чтобы знать географию любой страны, нации, мы охватываем весь ее мир, быт, 
жизнь, экономику, политику и т.д. При этом формируется всеобъемлющее познание. 

Теперь познакомлю вас со спецификой предмета географии, с принципами преподавания. 
Предмет географии как содержательный урок ученикам порой не интересен. Это правда. Но есть 
ученики, которые любят географию, любят пересказывать, любят работать с картой, с глобусом и т.д. 
При этом главная сложность в изучении предмета географии заключается в объеме каждой темы, 
который дается несколькими страницами. Конечно, ученик, близкий к лени, не хочет это читать. Тем 
не менее, с применением новейших методов, техник обучения можно сделать гораздо меньше. При 
этом в работе с текстом нужен большой труд и творчество. Чаще всего в работе с текстом необхо-
димо продумать формирование читательских навыков учащихся. В этом случае хочу уведомить, что 
формирование читательских навыков, и функциональной грамотности – это моя методическая тема, 
над которым я работаю три года. Поэтому каждый мой урок составляю с тем учетом? Что присут-
ствуют задачи и вопросы для формирования функциональной грамотности. Функциональная гра-
мотность – рассматривается, как способность использовать все постоянно приобретаемые в жизни 
знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в раз-
личных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений[4]. В инновационном 
образовательной среде функциональную грамотность делят на две подкатегории, и одна из них 
присуще моему предмету. И конечно же естественно-научная функциональная грамотность – «… 
это способность учащихся использовать естественно-научные знания для отбора в реальных 
жизненных ситуациях тех проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных 
методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах, необходимых для 
понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, а 
также для принятия соответствующих решений» [4]. Хочется выделить три основных фактора: первый 
– это умение решать конкретные жизненные проблемы (в различных сферах – от бытовой, комму-
никативной до правовой), то есть связь темы с жизнью. Второй – компьютерные и информационные 
умения, и третий - коммуникативные умения [7]. В моем случае, то есть на моем уроке для развития 
функциональной грамотности я работаю в следующих направлениях: 

1) Разработка заданий на функциональную грамотность. Во многом заданий на функциональ-
ную грамотность в учебниках нет, так как дается только текст. В этом случае разработка ложится на 
плечи учителя. Конечно, можно адаптировать тексты заданий ПИЗА. Хотя применение задании ПИЗА 
на предметном уроке затруднено. Поэтому лучше такие задания проводить либо в качестве разминки, 
либо на классных часах. Так как многие тексты социальны, интересны и поучительны и полезны для 
деток;  
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2) Самодиагностика, оценивание для обучения. В данном направлении я использую релейные 
работы. Ранее их называли «задания массивом», т.е. учащимся предлагается множество заданий 
или задач, решить которые он может по своему выбору или же можно их назвать дифференциро-
ванными задания, которых ученик выбирает по своему уровню знания, умения и навыка. Из них 
составляется итоговая контрольная работа: чем больше задач решил ученик, тем больше вероят-
ность успешного решения им контрольной работы. Но не стоит углубляться в этом направлении, так 
как в обновленной системе образования каждое задание должно оцениваться формативно, либо 
быть отражено обратной связью учеников и самим учеником.  

3) Обучение + социализация. Так как я работаю в среднем и старшем звене, в данном направ-
лении во многомпомогает оценивание по критериям работы на основе взаимооценивания. Используя 
таксономию Блума, учитель видит на каком уровне роста и развития находится тот или иной уча-
щийся. Например, знает; знает + понимает; понимает + использует; понимает + использует + разби-
рает + анализирует; и конечно же оценивает, то есть выражает свои критические мысли по данной 
тематике. 

4) Работа с дискретным текстом. Прежде всего работая с картой, так как любой человек дол-
жен уметь использовать карту в практических целях, использую методику формирования умений ра-
ботать с картами различного содержания. Глубокое овладение учащимися картографическим мето-
дом исследования, для чего необходимо предусмотреть выполнение обучающимися таких заданий, 
которые помогали бы им осознать те действия, с помощью которых они находят решение.  

Работая в разных направлениях, сталкиваемся с разными трудностями. На каком бы хорошем 
уровне урок не прошел бы, в любом случае будут присутствовать недостатки или трудности данного 
предмета. Отдельно хочу выделить эти трудности: 

1. Текст объемный, большой; 
2. Часто встречаются сложные слова по значению, особенно термины;  
3. Непонятными могут быть сложные события из некоторых исторических, географических 

летописей;  
4.Причин возникновения каких-либо происшествии много и в связи с этим присутствуют 

путаница;  
5. Менее рекомендуемы пути решения данных ситуационных проблем 
6.Не хватает времени на осмысление из-за малого количества часов по предметуи.т.д.  
Конечно же, есть возможность рассмотреть пути решения этих проблем. В качестве способа 

сокращения объемного текста выбираю, подбираю и применяю новые методы обучения. Например, 
«333», «Таблица», «555», диаграммы, схемы, иллюстрированная информация, карта и т.д. Этими ме-
тодами очень эффективно и интересно учитывать внутренние возможности учащихся путем краткого 
осмысления содержания текста. 

На пути к толкованию сложных слов часто удобно пользоваться словарной тетрадью. Есть и 
толковый словарь. Очевидно, что на каждом уроке, выявляя сложные слова, отыскивая их значение в 
словаре, записывая их в словарную тетрадь, составляя словосочетания со словами, предложения, и 
заучивание полезно для каждого ученика. Очевидно, и этот вид работы будет очень полезным видом 
на уроке из числа многих интересных задач. При этом актив в классе может привлекать учащихся, 
отличников, ораторов, обращаться за их помощью, обратной связью. Не можно, а нужно привлекать 
детей, и держать в фокусе внимания их активность. Потому что в современной специфике преподава-
ния учитель является только проводником, а ученик сам формирует знания. Успешность, неудача, 
недостатки в знаниях, в навыках учащихся определяются учащимися, критическое мнение должно 
быть представлено учеником в качестве дополнения обратной связи. 

Очень удобно и эффективно использовать метод пирамиды для упрощения работы по вы-
явлению, осмыслению необъяснимых событий. Так как со стороны школьника несколько событий 
запутались, то по мере роста пирамиды можно и причины сократить. Тогда наверху останется самое 
главное и самое основное. При этом ученик устраняет свою неуверенность. Это самый интересный и 
простой способ сократить содержание на несколько страниц, оставив только основное из текста. 

Вместе с тем, есть и другие методы. Вычерчиваем в таблицу основное событие, дополнитель-
ное событие. Основная мысль, дополнительная мысль. Основные, дополнительные персонажи. 
Основные даты, вспомогательные даты. Если в такой последовательности поместить информацию в 
таблицу, то и навык запоминания у учащегося будет хорошо сформирован. При этом стоит отметить, 
что с урока географии больше шансов подготовиться как к итоговой аттестации, так и к единому 
национальному тестированию. 

Подготовка к национальному тестированию должна начинаться не только в высшем звене, но 
и в пятом классе. Я, например, с пятого класса постоянно обращаю внимание на то, чтобы все геогра-
фические данные оставались в памяти ученика. Потому что много исторических дат, много фактов, 
много событий и персонажей. Трудно запомнить все это за год. Кроме того, есть предмет всемирной 
истории, история Казахстана, казахская, русская литература, которая не менее связана с предметом 
географии. Большая нагрузка будет при добавлении информации по двум предметам на одного 
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ученика. Поэтому в работе с текстом я уделяю большое внимание видам подтекстовой работы. 
Например, работа с тестами и вопросами очень интересна и полезна. Если один параграф содержит 
один ряд вопросов, другой-тест. Строит один ряд таблиц, другие ученики ряд плакатов и постеров. 
Все эти задания – самый необходимый способ запоминания содержания текста, данных в препода-
вании предмета.  

И, конечно же, остановившись на специфике преподавания географии, приведу несколько 
примеров из своего мира преподавания, как бы приглашая гостя. Интересное, полезное прохождение 
каждого урока зависит от учителя. Несмотря на то, что я тоже специалист со средним стажем работы 
преподавания, я трачу большой труд на интересное прохождение уроков по своему предмету. Трудо-
вое дно – благоденствие. Только трудом каждый учитель увеличивает свое творчество. Развивает 
умение. К знаниям прибавляются новые информации. Расширяет познание. Все эти действия необхо-
димы для учащихся. Потому что сейчас ученики сильнее учителя. Ученикам нужна только руководя-
щая, ориентировочная личность. Я считаю, что это тоже начало нового этапа истории. Когда обра-
зовательная сфера давно уже перешла рамки инновации и активно ищет, применяет инновационные 
технологии в формировании функциональной грамотности у детей.  

Знание – неисчерпаемое сокровище. Но для того, чтобы овладеть знаниями, необходимо по-
стоянно искать, внедрять инновации. Если учитель постоянно ищет и вносит изменения в свой урок, 
то он захватывает интерес со стороны учащихся. Если наоборот, то и мотивация падает. Как сказал 
Алтынсарин, «Оқу, білім, бәрі де шоқуменентабылған", что означает, всегда надо трудиться во благо. 
Действительно, все идет с большим трудом. Только трудолюбивый учитель видит плоды своего тру-
да. Добивается результата. Побеждает в различных конкурсах. Получает постоянную благодарность 
от учащихся, родителей.внутри коллектива. Все это – необходимый фактор для каждого учителя. Я 
тоже с самого начала держу все это в фокусе. Я тоже мечтаю стать лучшим, талантливым учителем с 
огромным опытом и стажем. Я тоже хочу, чтобы мои ученики стали победителями разных уровней 
конкурсов. Для этого, начиная с сегодняшнего дня, я постоянно внедряю инновации, поиск и иссле-
дования в работе. 
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ЫБЫРАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР МӘСЕЛЕСІ 
 

Аймағамбетұлы Р. – гуманитарлық ғылымдар магистрі, Арқалық педагогикалық институ-
тының доценті, «Рухани жаңғыру» жобалық кеңсесінің директоры. 
 

Мақалада Ы.Алтынсарин еңбектерінің қазіргі қоғамдағы білім мен тәрбие мәселелерінде 
алатын орны талданады. Мектеп оқушыларының тәрбиесі мен білім алу жолындағы ағартушы 
шығармаларының орны көрсетілген. Ұлы ағартушының есімін ұрпаққа ұлықтау жолында бірнеше 
ұсыныстар берілген. 

Түйінді сөздер: интеллигенция, білім, тәрбие, оқыту, патша үкіметі, қазақ қоғамы, ұлт. 
 

Ұлы даланың ұлы тұлғаларының қатарында өзіндік көрнекті орны бар ірі қоғам қайраткер-
лерінің бірі Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдық мерейтойы республика көлемінде аталып, бірнеше 
мағыналы да маңызды іс-шаралар атқарылып жатыр. Кең қазақ сахарасында тұңғыш рет білімнің 
шамшырағын жаққан ағартушы-педагогтың ұлт болашағы үшін жасаған еңбегі, атқарған қызметі ұшан-
теңіз. Ұлт тағдыры қыл үстінде тұрған қысылтаяң кезеңде оны алып шығудың бірден-бір жолы – оқу-



485  

білім екендігін көкірек көзі ояу, көзі қарақты ұлт жанашырлары біліп, халқын соған жетелей бастады. 
Солардың бірі де бірегейі – Ыбырай (Ибрахим) Алтынсарин болатын. 

Ұлттық тарихты ұлттық болмыспен оқыту ғана емес, оны өзіндік жолмен түсіне білу – ұлттың 
мықты болуының басты жолы болып табылады. Себебі ұрпақты ұлт тарихымен, ұлттың барлық асыл 
қасиеттерін бойына жинақтаған, ұлттың ірі тұлғаларының өмірбаяндарын оқыту арқылы тәрбиелеуге 
болады. Сонда ғана Ұлы Абай айтпақшы: «Болмаса да ұқсап бағатын» ұлт жанашырларының қалып-
тасуына мүмкіндік болар еді.  

 Көшпелі қоғамның бел ортасында жүріп халқын өрге сүйреген ұлы тұлғалар туралы «Барлық 
қоғамдық орта секілді қазақ даласы да ғасырлар беделінде өзінің ұлы ұландарын туғызып отырды, 
бірақ олар өзінше ерек, далалық табиғатқа тартатын» – деп, [1]. кезінде атап өткен қазақтың біртуар 
ұлы Міржақып Дулат жазғандай Ұлы Даланың ұлы есімдерін ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыру, мына 
біздің тікелей міндетіміз екендігін ұмытпауымыз керек. Себебі тарихтың доңғалағы сол кездегі қазақ 
қоғамының барлық ауыр салмағын ұлы тұлғалардың мойнына салып берді. Сондықтан олардың 
халық жүгін көтерулеріне тура келді. Елді басқара алатындай ақылы, болашаққа деген сенімі бар 
тұлғалар қалың қазақ халқын жанындай жақсы көріп, оны қалайда қараңғы тұңғиықтан алып шығуды 
мақсат етті, еліне бас болып, жол көрсетушісіне айналды.  

Алаш көсемдерінің бірі Ахмет Байтұрсынұлы «Олжалы жерден үлестен қағылғанымыз, жора-
лы жерде жолдан қағылғанымыз – бәрі надандық кесапаты» – дей келіп, ел мен елді, ұлт пен ұлтты, 
халық пен халықты теңестіретін тек ғана ғылым, білім, өнер екенін айтып, өз халқын оқуға, өнерге, 
білім алуға шақырған болатын [2, 214 б.]. Бұл пікірдің қазіргі күнге дейін қазақ қоғамында көкейтесті 
мәселе екендігіне дау жоқ. Жалаң білім емес, нақты білім, өзіңді өрге алып шығатын толыққанды білім 
алу – қазіргі қазақ жастарының арасындағы ең күрделі де өзекті мәселе болып отыр. 

ХІХ ғасырдағы орыстың атақты философы және тарихшысы С.Н.Трубецкой: «Анығына келсек, 
тарихта бәрін жасайтын адам, сол арқылы ғана идея іске асады» – деген сөзін осы тұрғыдан алып 
қарайтын болсақ, ХІХ ғасырдағы азғантай ғана қазақ зиялы қауым өкілдерінің халықтың бар күші 
өздеріне түскендігін біле отырып, патша үкіметінің қатаң бақылауына қарамастан саналы түрде бейбіт 
жолмен халқына қызмет ете білгендігін байқауымызға болады.  

Сондай ірі тұлғалардың бірі – Ы.Алтынсарин. Қазіргі уақытқа дейін қазақ халқының әсіресе, 
бала тәрбесіндегі, оқу-ағарту саласындағы көкейкесті мәселелерді қозғаған кезде ұлы ұстаздың 
еңбектеріне назар аударатынымыз рас. Себебі қай уақытта болмасын бала тәрбиесі мен жас ұрпақты 
дұрыс жолға салу – күн тәртібінен түспеген үлкен мәселе. 

ХХ ғасыр басындағы ұлт көсемі Әлихан Бөкейханның «Қазаққа қызмет етпей қоймаймын» 
деген сөзін іске асырып, ұлтқа толық қызмет еткен тұлғаларымыздың қатарында Ыбырай Алтынса-
риннің есімі ерекше орын алады. 

Біз Ыбырай Алтынсариннің қазақ үшін қалдырған мұрасынан не ала аламыз? Ол несімен 
құнды? Рухани құндылықтарды жаңғыртудағы алатын орны мен маңызы қандай? 

Ыбырай өмір сүрген заман патша өкіметінің отарлық саясатының қазақ қоғамына әбден 
дендеп енген уақыты болатын. ХІХ ғасырдың ІІ жартысында Қазақстанды толық өз билігіне бағындыр-
ған Ресей патшасы жергілікті халыққа байланысты қандай іс-әрекетке барса да алдымен өз мүддесін 
бірінші орынға қойып отырды. Осыны ескерген Ыбырай Алтынсарин халық көзін ашудың бірден-бір 
жолы - мүлгіген сахарада білім шырағын жарқыратып жағу арқылы халқын прогреске алып шығу деп 
білді. Ыбырайдың халық ағарту, педагогтық қызметі туралы зерттеулер біраз жазылып, ол жөнінде ой-
пікірлер аз айтылған жоқ. Алайда көзі ашық адам, алдымен оқу-білімді таратамын деген кісі сол кезде-
гі қазақ қоғамының әлеуметтік және саяси жағдайларына соқпай кетуі мүмкін емес. 

Халықты оқытып, білім беру ісінің әлеуметтік мәнін терең ұғынған және туған халқын қараңғы-
лықтан алып шығу жолына өз жүрегін от қылып жағуға берік бекінген Ыбырай: «Менің жан сала 
талаптанатын себебім- қайткенмен де пайдалы адам болсам деуші едім, ал енді осы мақсатқа жетіп 
келемін деген ой мені барлық жағынан да жұбатқандай» – деп қайсарлықпен жазды [3; 261 б.]. 

Қазіргі таңдағы білім саласындағы олқылықтар мұғалім мен шәкірт арасындағы түсінбеуші-
ліктен, ал ол түсінбеушілік мұғалім мен оқушының өз арасындағы білімге деген қызығушылықтың, 
ықыластың болмауынан деп ойлаймыз. Осы тұрғыдан Ыбырай Алтынсаринның:  

«Бір құдайға сыйынып, 
Кел, балалар, оқылық, 
Оқығанды көңілге 
Ықыласпен тоқылық...» – 

деп жазуы не нәрсе болсын, оқығаныңның барлығын бір мезгіл ой елегінен өткізе отырып, оған назар 
аудару, көңілге тоқу – бұл нағыз білімге апаратын жол екендігін көрсетіп тұрғандай [4, 26 б.]. Біз бала-
ларды оқытуын оқытамыз, бірақ та сол берген білімнің балалардың бойына сіңіріп, ой елегінен өткізе 
отырып, өмірлік азық болатынбай тоқу жағына назар аудармаймыз. Ал ол мәселе Ыбырай айтып 
отырған «ықыласпен» байланысты нәрсе. Оқуға деген ықылас екі жақты болуы керек. Біріншіден, 
«Бірдеңе білгім келеді, оқығым келеді, түсінуім керек» деген жас баланың бойындағы білмекке деген 
ықылас, яғни құлшыныс, екіншіден, алдына талаптанып келіп отырған жас буынға «білгенімді қайтсем 
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жеткізе аламын, ол үшін менің қолымнан не келеді, бар күшімді салуым керек» деп үлкен қызығушы-
лықпен келетін мұғалім, ұстаз. Осы екі жақты ықыластың түйісуі берген білімнің оқушы бойына да-
руына жол ашқан болар еді. 

Осы тұста «Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселерімен 
озбақ. Онан басқа нәрселермен оздым демектің бәрі де ақымақтық», – деген ұлы Абайдың ой-толғам-
дары ойға оралады [5, 327 б.]. Бұдан біз «ақылдың ақыны» болған ұлы Абай мен «ұлы ұстаз» 
Ыбырайдың үндестігін, мұңдастығын, ой-пікірлерінің мазмұндас екендігін байқаймыз. 

Ыбырай мектептер ашу ісімен ғана шектеліп қалмады. Ол қазіргі уақытта да көкейтесті сұрақ-
тардың бірі болып отырған жан-жақты, білімді, ұстамды, өзіндік пікірі бар мұғалім дайындау сияқты 
мәселелермен шұғылданды. Мұғалім – мектептің негізгі тұтқасы екендігін жақсы түсінген Ыбырай сол 
мектептердегі тәлім-тәрбие, оқу жұмысына айрықша мән берді. Оқу-тәрбие ісін жаңа бағытта ұйым-
дастырды. Бұл ретте ол мұғалімнің атқаратын рөлін жоғары бағалады. Оның «Халық мектептері үшін 
ең керектісі – мұғалім. Тамаша жақсы педагогика құралдары да, ең жақсы үкімет бұйрықтары да, 
әбден мұқият түрде жүргізілетін инспектор бақылауы да мұғалімге тең келе алмайды», – деп жазуы 
мұғалім мамандығының қоғамда қаншалықты орын алатындығын және беделінің зор екендігін 
көрсетсе керек [6, 144-161 б.б.]. 

Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық көзқарасынан әлемдік тәлім-тәрбиенің алтын діңгегі 
гуманистік көзқарас, яғни шәкіртке жылы жүректі болу, мұғалім мен оқушы арасындағы ынтымақтас-
тық принциптерінің көрініс тапқанын байқаймыз. Мысалы, өзінің екі кластық мектептердің меңгеру-
шілеріне жазған нұсқау хатында ол: «Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы олар-
ды кінәлауға тиіс емес, оларға түсіндіре алмаған өзін кінәлауға тиіс. Ол балалармен сөйлескенде ашу-
ланбай, жұмсақ сөйлесуі, шыдамдылық етуі керек, әрбір нәрсені де ықыласпен, түсінікті етіп түсіндіру 
керек, орынсыз терминдерді қолданбау керек, мұндай сөздер оқушыларға түсініксіз болады да, жа-
лықтырып жібереді. Оқытушыларды бағалағанда олардың іске мәнді қатынасы жоқ сөздеріне қарап 
емес, олардың біліміне қарап бағалау керек» – деп жазған еді [7]. Ал оның Н.И.Ильминскийге жазған 
бір хатында: «Мен балаларды жазалауды сүйетін қатал адам емеспін. Бірақ тентек етіп өсірсең, бала-
лардың адамгершілік қасиетін бұзып аласың», – деген. Соңғы кездері мектеп оқушылар мен мұғалім-
дері арасындағы келеңсіз түсінбестік жағдайлар, білім мен тәрбиенің алшақ кетуі, бағаның біліміне 
қарап емес, «бармақ басты, көз қысты» ретімен қойылуы «Ұлы ұстаздың» сөзінің жаны бар екендігін 
дәлелдегендей болып тұр.  

Ыбырай Алтынсарин туған халқына жан аямай еңбек етті, ұрпақтарына үлгі-өнеге боларлық, 
тәлім аларлық, рухани нәр боларлық бай мұра қалдырды. Қоғамдық әділетсіздік пен адам бойындағы 
ұнамсыз мінездерге қарсы күресу үшін, ел ішінде білім, өнер тарату ісін кеңейте беру керек деп ұққан 
ол бар күш-жігерін мектеп ісіне, бала оқыту жүйесін жақсартуға жұмсайды. Оның мұғалімдердің бала 
оқытудағы орнын жоғары бағалай келіп: «Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, ол – мектептің 
жүрегі» – деген сөзі осы күнге дейін құнын жойған жоқ. 

Оның қазақ балаларын оқу-тәрбиеге жетелеу жолындағы іс-әрекеті далаға кетпей, қазақ халқы 
соның нәтижесінде надандық құрсауынан өркениетті қоғамға аяқ басты. Ы.Алтынсарин қажырлы қай-
раттың, талмай ізденістің, өлшеусіз еңбектің арқасында қазақ сияқты тұтастай бір ұлттың рухани 
мәдениетін сақтап қалды.  

Оның қазақ балаларын оқу-тәрбиеге жетелеу жолындағы іс-әрекеті далаға кетпей, қазақ халқы 
соның нәтижесінде надандық құрсауынан өркениетті қоғамға аяқ басты. Ы.Алтынсарин қажырлы қай-
раттың, талмай ізденістің, өлшеусіз еңбектің арқасында қазақ сияқты тұтастай бір ұлттың рухани 
мәдениетін сақтап қалды. «Ұлы ұстаздың» азғантай ғана өмірінде жанқиярлықпен жасаған еңбегінің 
ұлт үшін маңызы да бағасы да осы болса керек! 

Ұлттық тарихты ұлттық болмыспен оқыту ғана емес, оны өзіндік жолмен түсіне білу – ұлттың 
мықты болуының басты жолы болып табылады. Себебі ұрпақты ұлт тарихымен, ұлттың барлық асыл 
қасиеттерін бойына жинақтаған, ұлттың ірі тұлғаларының өмірбаяндарын оқыту арқылы тәрбиелеуге 
болады.  

Орыс халқының атақты жазушысы Максим Горкий былай деп жазды: «Ұлы халықтар бар өзінің 
кішкентай ұлдарын ұлы етіп көрсете алатын, ұлы тұлғалар бар өзінің кішкентай халқын ұлы етіп көр-
сете алатын». Жаны бар сөз. Әсіресе біздің ұлтымызға байланысты айтылды ма деп ойлайсың. 

Ұлы Даланың ұлы есімдерін ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыру, мына біздің тікелей міндетіміз 
екендігін ұмытпауымыз керек. Себебі тарихтың доңғалағы сол кездегі қазақ қоғамының барлық ауыр 
салмағын ұлы тұлғалардың мойнына салып берді. Сондықтан олардың халық жүгін көтерулеріне тура 
келді. Елді басқара алатындай ақылы, болашаққа деген сенімі бар тұлғалар қалың қазақ халқын 
жанындай жақсы көріп, оны қалайда қараңғы тұңғиықтан алып шығуды мақсат етті, еліне бас болып, 
жол көрсетушісіне айналды.  

«Тұлғатану» мәселесін зерттеп, оны жастар арасында насихаттау жұмыстары «Болмаса да 
ұқсап бағатын» ұлт жанашырларының қалыптасуына мүмкіндік жасайды. Сондықтан Ыбырай Алтын-
сариннің өнегелі өмірі мен қоғамдық қызметінің біздер үшін маңызы мен рөлі осында болмақ. 

Ұсыныс. Біріншіден. Қазіргі таңда қазақ мектептерінің маңдайшасында жазылған «Қош келді-
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ңіздер!» деген сөз орысша «Добро пожаловать!» деген сөздің аудармасы. Мұндай сөздердің мемле-
кеттік барлық мекемелердің тақтайшасына жазылғанын көріп жүрміз. Ал мектеп – маңызы ерекше, 
құндылығы жоғары білім ордасы екендігін ескерсек, оның жазуы басқаша болуы керек. Мүмкін орыс 
тілінде баланы оқуға шақыратын сөз жоқ шығар, білмеймін, бірақ қазақ тілінде Ыбырай атамыздың 
«Кел, балалар, оқылық!» деген шақыруы мектеп балаларына арналып отырғандығында ешкімнің дауы 
бола қоймас деп ойлаймын. 

Сондықтан, республикалық, облыстық, қалалық, аудандық, ауылдық жерлерде орналасқан 
барлық мектептердің маңдайшаларына тілдік ерекшеліктеріне қарамастан Ыбырай атамыздың оқу 
мен білімге шақыратын «Кел, балалар, оқылық!» деген шақыру ұранын жазып қою жұмыстарын қолға 
алып, оны Ы.Алтынсариннің 180 жылдық тойы қарсаңында барлық жерде іске асырсақ нұр үстіне нұр 
болар еді.  

Екіншіден. Қай қалаға барсақ та келген адамға бірінші көрінетіні тұлға мүсіні. Ол – сол ұлттың 
тарихы, болмысы, айнасы. Еліміздің бас қаласында Ұлы даланың ұлы тұлғаларына арналған еңселі 
ескерткіштері бір жағынан қаламызға сән берсе, екіншіден ұлттың айбатын көрсетіп тұрғаны рас. 
Осындай ірі тұлғалардың қатарында Ыбырай Алтынсариннің еңселі ескерткішінің бой көтеруінің 
уақыты келді деп ойлаймын. 

Үшіншіден. Кино өнерінің ұлттық құндылықтарды жаңғырту мен насихаттау жұмыстарындағы 
алатын орны ерекше. Қазіргі уақыттағы білім мәселесінің көкейтестілігін және осы жолдағы Ыбырай 
Алтынсариннің ұлт үшін жасаған еңбегін ескере отырып, Ыбырай бабамыз туралы кино түсіру 
жұмыстары қолға алыну керек. 

Мұндай тәрбиелік мәні зор игі жұмыстарды іске асыра алмасақ, онда бұл Ыбырай жерінде 
отырған біздер үшін елдігімізге үлкен сын болмақ.  
 

Әдебиеттер тізімі 
 

1. Дулатов М. Шығармалары. Алматы: «Ана тілі», – 2010. – 400 б. 
2. Байтұрсынов А. Ақ жол. Шығармалар жинағы. Алматы: «Жалын», – 1991. – 464 б. 
3. Алтынсарин Ы. Таза бұлақ. Алматы: «Раритет» БК, – 2008. – 208 б. 
4. Бұл да сонда. 
5. Абай. Өкінішті көп өмір кеткен өтіп...Он сегізінші сөз. Алматы: «Раритет» БК, – 2008. – 384 б. 
6. Сарбаева А.М. Қазақ мәдениетінің ұлы қайраткерлері. ІХ-ХІХғ. Көкшетау: «Келешек -2030», 

– 2011. – 219 б.  
7. Алтынсарин Ы. Таңдамалы шығармалары. Алматы: «Ғылым», – 1994. – 288 б. 

 
 
ӘОЖ37 
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«Қостанай тұрмыстық қызмет көрсету колледжі» ҚМКК. 
 

Мақалада ХІХ ғасырда қазақ даласында өмір сүрген көрнекті ағартушы, ғалым, ұлттың ұлы 
ұстазы, жазушы, аудармашы, этнограф Ыбырай Алтынсарин шығармаларындағы өнер – білім, 
ағартушылық тақырыптарына сипаттама берілген. Шағын әңгімелеріндегі өзекті тақырыптарды 
қозғалғаны сөз етілген. 

Түйінді сөздер: еңбек, саналы ғұмыр, ағартушылық, Ыбырай әңгімелері. 
 

Ғылыммен қаруланған, әр нәрсеге дұрыс көзқарасы бар адамдар қазақ арасында көбейіп, бүкіл 
халыққа әсер ете алады. Ы.Алтынсарин ХІХ ғасырдың екінші жартысында Қазақстанның білім беру 
жүйесінің дамуы мен қалыптасуына үлкен үлесін қосқан.Ыбырай Алтынсаринның қазақ халқы алдын-
дағы еңбегі айшықталып танылып, әлдеқашан тиісті бағасын алған. Өзінің жарты ғасырдай ғана өмірінің 
тең жартысында өз ұлтына қызмет етуден бір сәт жалықпаған, елі мен жұртын жан-тәнімен сүйген. 

Қазіргі заманға көз салсақ та, ғылым-білімі дамыған жұрттың халқының өмір сүру, денсаулық 
жағдайлары оқудан кенде қалып қалып жақтан мемлекеттерден әлдеқайда жақсы екенін аңғарамыз. 
Бұл құбылысты өз уақытында байқап, қазақ жастарын оқытуға барын салған Ыбырай білім алу идея-
сын орыс хрестоматиясынан тәржімалаған мысалдарында да, өзі жазған шағын әңгімелерде де кейіп-
керлердің іс-әрекеті мен айтқан сөздері арқылы оқырманның санасына сіңіре береді. Мысалы, «Лұқ-
пан әкім» әңгімесінде сипатталған оқиғада дәрігерлікті күнә санайтын, құдайдың қалауына қарсы 
шыққандық деп есептейтін жаңсақ түсініктегі молдаға Лұқпан әкімнің қайтарған жауабы оқырманның 
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ойын дұрыс арнаға бағыттайтыны сөзсіз [1, б.235]. 
Білім алу үшін адамға таудай талап пен асқан сабырлық, еңбек сүйгіштік секілді қасиеттер 

керек. Тек кітап оқумен адамның өмірі гүлденіп сала бермейтінін, сол білімді пайдаға жаратып, еңбек 
етуі қажет екендігін Ыбырай терең түсінді. Сондықтан оның көптеген әңгімелерінің негізгі идеясы жас 
өскіндерді, жалпы жұртшылықты еңбекқорлыққа баулу тақырыбында болды. Мәселен, «Әке мен ба-
ла» әңгімесіне назар аударайық. Мұнда әңгімеші әке мен баланың реалистік оқиғасын суреттеу 
арқылы оқырманға «аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боларсың, азға қанағат етпесең, 
көптен құр қаларсың» деген моральді жеткізуге тырысады [2, б. 45]. 

Ал «Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш» әңгімесінде жер бетіндегі қыбырлап жүрген әр жәндіктің 
өмір сүру үшін еңбектеніп жүргеніне назар аударта келіп, адам баласы да босқа жатпай, еңбектенуі 
керек екенін еске салады. 

«Атымтай жомарт» әңгімесінде жазушы халық арасындағы Атымтай жомарт туралы аңыздарға 
жаңаша мазмұн беріп, өзінше қорытады. Атымтайды ол еңбек адамының үлгісі етіп көрсетеді. Еш 
нәрсеге мұқтаждығы жоқ болса да, Атымтай ылғи жұмыс істейді. «Күн сайын өз бейнетіммен, тапқан 
пұлға нан сатып алып жесем, бойыма сол нәр болып тарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі 
өзгеше болады», – дейді ол. Осы арқылы Ыбырай еңбектің мәні мен маңызын ардақтап көрсетеді. 
Әрине, үнемі оқу іздеп, тынымсыз еңбек ету үшін адамға жігер керек. Ыбырай алға мақсат қойып, со-
ған жете білуді айналаға қарап үйренуге болатынын «Сәтемір хан» шағын әңгімесінде суреттейді. 
Жастайынан жетім қалған Сәтемір атты бала құмырсқаның тамның төбесіне қарай шығуға деген 
талпынысына сүйсіне қарап, мынадай ой түйеді: «Құдай-Тағаланың жаратқан жан-жануарының ең 
кішкентайы осы құмырсқа-екеш құмырсқа да тынбай жұмыс істеп жүр. Өзі ақсақ, бір тырмысып, екі 
тырмысып, жығылып, сонда да қоймай, ақырында мұратына жетті. Тамның басына шықты. Мұны көріп 
отырып менің де талап іздемей, жұмыссыз ойнап жүргенім ақылсыздық екен». [3, б.36]  

Бұл әңгімені оқып отырған жас та, ешқандай кедергіге қарамай, үздіксіз алға ұмтылудың арқа-
сында діттеген мақсатқа жетуге болатынына көзі жетеді. Осы секілді еңбек етіп, өнер іздеуге насихат-
тайтын шығармаларға жастайынан қиыншылық көріп, өз нанын өзі тауып жеуге дағдыланған кедей 
баласы мен молшылықта еңбектің қадірін білмей өскен бай баласының арасындағы контрастты 
көрсететін «Бай баласы мен жарлы баласы», тіленші болып жүрген жерінен адал еңбекке бет бұрып, 
мақсатына жеткен жігіт туралы «Дүние қалай етсең табылады?» әңгімелері де мысал бола алады. 

Ыбырай Алтынсарин – бар саналы ғұмырын туған халқын өнер-білімді, жаңа заманның өрке-
ниетті, мәдениетті елдерінің қатарына қосу жолына арнаған көрнекті тұлға. Ол өзінің ағартушылық, 
педагогтік, ақын-жазушылық тарихи қызметі мен зор талантын, жан-жақты терең білімі мен қайрат-
жігерін елдің «желкілдеп өскен көк шөптей» жас ұрпағын оқытып, тәрбиелеуге, қазақ жерінде жаңа 
үлгідегі мектептер ашып, оқушыларды өз кезінің озық ғылымымен қаруландыруға, кәсіп түрлеріне 
үйретуге арнаған. 

Ыбырай бұл жолда сан алуан кедергілер мен қиындықтарды жеңе отырып, үлкен жетістіктерге 
қол жеткізді, сөйтіп, туған халқының мақтан тұтатын ардақтысына айналды [2,б. 192]. 

Балаға жастай дұрыс тәрбие беру бүкіл дүниежүзіндегі педагог-ғалымдардың ескі замандар-
дан бері үлкен көңіл аударып, айрықша көтерген мәселесінің бірі. XIX ғасырдың екінші жартысында 
қазақ даласынан оларға үн қосушы тұңғыш қазақ педагогы Ыбырай Алтынсарин. 

Ы. Алтынсарин өз шығармаларында адамның бойындағы ұлы қасиет – адамгершілік-рухани 
тәрбиенің маңыздылығын ең басты құндылық деп санады. Ыбырай әңгімелерінің құрылымы, мән-
мағынасы, тәрбиелік мәні бала санасына ерекше әсер етіп, баланың қызығушылығын оятып, баланың 
бойына тереңінен тәрбие нәрін құйып, қоғамда адамгершілігі жоғары адамдар қалыптастырады. 

Ыбырай оқытушылық, ағартушылық жұмысты өзіндік жеке мақсат деп есептеген емес. Оның 
қоғамдық мәніне тереңінентүсініп, сол игілік үшін өзін құрбан етуге даяр болған адам. Қазақ еліндегі 
қараңғылықтың торын бұзып, ел көзін ашу, тағылық зардабын тартқан халықтың аянынышты тағды-
рына аз да болса көмек ету азаматтық борышым деп білді. Ағарту ісін өзінің адамгершілік мұраты 
санаған Ыбырай сол жолға басын тігіп, қандай қиындыққа да көнді. Сөйтіп, ол оқу- ағарту ісінің үгітшісі 
ғана болып қойған жоқ, соның қажырлы күрескері саналды. Бір адамның қолынан келмейтін осынша 
ауыр істі өз мойнына алып, ерлік еңбек етті.  

Ыбырайдың мектеп ашу жолындағы қоғамдық қызметі ерекше ескерерлік. Ол – алпысыншы 
жылдардан бастап, өле - өлгенше оқу – ағарту ісімен үздіксіз шұғылданған жалынды ұстаз. [1, б. 814] 

Ыбырай кейбір молдалардың «Адам басын қатыратын зарар қасиеттерінен» жасұрпақты сақ-
тап қалуды ойлады. Олар оқытып жүрген кітаптардың дін шариғатында дәл түсіндіре алмайтынын 
айтып, өзі қазақ балалары үшін мұсылманшылық шарттарын танытар құрал жазады. Оны «шарият ул 
исламә деп атайды. Немесе «Мұсылманшылықтың тұтқасы». 

«Молдалар оқытып жүрген татар, араб, парсы кітаптары адам баласын дұрыс ойдан 
адастырады, кері кетіреді» [3, б. 270] деп жазады. 

«Мектеп – қазақтарға білім берудің басты құралы. Олар қазақ даласының кез келген жеріне 
ретсіз орната салынатын болса ешбір пайда келтіре алмайды. Ал біздің барлық үмітіміз, қазақ халқы-
ның келешегі осы, тек қана осы мектептерде. Сондықтан мектептерде жақсы ( бір жөн – тәуір ) білім 
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беретін болсын, артта қалған халықты мектепке қызықтырып тарту үшін мектеп бітіргендерге не жө-
нінен болса да бір артықшылық берілетін болсын, сонда ғана оқушылардың саны ешбір күмәнсіз өте 
тез өседі. Осылый еткенде ғылыммен қаруланған, әр нәрсеге дұрыс көзқарасы бар адамдар қазақ 
арасында көбейіп, бүкіл халыққа әсер етеалады, сонда татар фанатизмінің де күлі көкке ұшады» деп 
жазады Ы.Алтынсарин [5].  

Ы. Алтынсарин мұғалім даярлау ісімен бірге оларға керекті оқу-әдістемелік құралдарын жазу 
мәселесімен де шұғылданды. Оның ұсынуымен орыс – қазақ училищелерінде К.Д.Ушинскийдің «Бала-
лар дүниесі», Л.Н.Толстойдың «Әліппе және оқу кітабы», Б.Ф. Бунаковтың «Әліппесі мен оқу құралы», 
Тихомировтың «Грамматикалық элементарлық курсы» оқу құралы ретінде пайдаланылды. Орыс педа-
гогтарының үлгісімен орыс – қазақ мектептеріне арнап Ы.Алтынсариннің өзі екі оқу құралын « Қазақ 
хрестоматиясын» (1889) және «Қазақтарға орыс тілін үйретудің бастауыш құралын» (1889) жазып, 
бұларды қазақ – орыс мектептеріне төлтума оқулық ретінде ұсынды. Мәселен, «Хрестоматияға» ол 
қазақ халқының ауыз әдебиетінің асыл үлгілерін, балаларға арналған нақыл әңгімелер мен өлеңдерді, 
орыс жазушылары Крылов, Толстой, Паульсон т.б. әңгімелері мен мысал өлеңдерін аударды. 
Ы.Алтынсарин құрастырған «Қырғыз хрестоматиясы» тарихи-мәдени көзқарас жағынан және оның 
педагогикалық құндылығы жағынан тамаша ескерткіш. Ол өз өмірінде тек I бөлімін ғана бастырып 
үлгерді. Оның хрестоматиясының екінші бөлімі мазмұнына қарағанда, бастауыш ғылыми білімнің, 
көбінесе жаратылыс тарихының энциклопедиясы болған тәрізді.  

Қорыта келе, ұлы жазушымыздың шығармаларында қандай тақырыпта жазса да алдымен нені 
мақсат етіп көрсетуге болар еді деген мәселеге тоқтайды. Жазған әңгімесін өмірде кездесетін, бала-
ның өзі назар аударатындай заттармен, іс-әрекеттермен байланыстырып отырады. Ыбырай шығар-
малары қысқа мазмұнды, балалардың түсінуіне жеңіл. Аз сөзге көп мағына сыйғызу, мақал-мәтел мен 
афоризмдерді орынды қолдану, әр әңгіменің тағылымдық мәніне ерекше көңіл аудару. 

Ыбырай шығармаларының өзіндік ерекшеліктері сол, мазмұны жағынан да, түрі жағынан да 
балалар әдебиетіне қойылатын талаптарға сай келеді. Ол өзінің бүкіл саналы өмірін қазақ халқының 
жаңа буынын тәрбиелеуге арнап, олардың мәдениетті елдерден үлгі ала отырып, білімді де сапалы 
азамат болып жетілуіне айтарлықтай үлес қосты. Сол мақсатта қазақ жастарына арнап мектептер 
ашып, оқулықтар жазды. Өзінің төл өлеңдері мен көркем әңгімелеріне қоса, орыс әдебиетінен мәні 
ешпес ғажайып аудармалар жасады. Халык болашағын орыс мәдениетімен бірлікте деп санап, сол игі 
мақсатта тендесі жоқ елеулі еңбек етті. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН МҰҒАЛІМ ТҰЛҒАСЫ ТУРАЛЫ: ҚАЗІРГІ МЕКТЕП 
 

Акмолдаева Ш. Л. – Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы №2 жалпы білім беретін мектеп-
тің Ағылшын тілі пәні мұғалімі. 
 

Жеке тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің қажеттіліктеріне бағытталған білім беру 
идеялары, жаңашыл мұғалімнің дидактикалық принциптері арасындағы байланыс күннен күнге 
дамып келеді. Ы.Алтынсарин өз қызметінде айтқан қазақ халқының моральдық-рухани жаңғыруы 
білім берудің қазақстандық моделінің интеллектуалды болашағына негіз болуға тиіс. Бүгін педа-
гогтар еңбегінің нәтижесі қандай болады – ертең қоғам осылай болады.  

Түйінді сөздер: білім беру, Ыбырай Алтынсарин, педагогика,қазіргі мектеп. 
 

Әрбір қазақстандыққа оның есімі бала кезінен таныс. Халық жадысы оны ұлы деп атады. 
Мұғалім, ғалым, жазушы, ағартушы. 

Ыбырай Алтынсарин алғашқы қадамдарын Қостанай жерінде жасады, ол көптеген танымал 
қазақ әдебиетшілері мен ақындарына, ағартушыларына шабыт берді. Дәл осы Алтынсарин қазақ 
халқына Білім, озық педагогикалық идеялар мен мәдениетті арқау еткен ағартушылық тың алғашқы 
әрі жомарт қайнаркөзі болды. 

https://www.zharar.info/kz/story/8644-altynsarin_ake_man_bala.html
https://www.zharar.info/kz/story/8701-khan.html
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Ыбырай Алтынсарин бір жарым ғасыр бұрын, орта ғасырлық надандық пен феодалдық езгі 
кезінде өмір сүрді және жұмыс істеді. Сауатсыздық пен езгі қараңғылығынан көтерілген халыққа білім 
мен ағартушылық нұры қажет болды. Бізге мектептер, кітаптар, мұғалімдер керек болды. Патша 
үкіметі өзінің отарлық шетіндегі білім туралы мүлдем ойламады деп айтудың қажеті жоқ шығар? 
Алтынсариннің данышпаны бұл «қиын» ағартушылық жұмысты бастады. Бірақ қазір оның туған 
күнінен бастап 170 жыл өтті. Ал қазір не өзгерді? 

Тарихи ұстанымға сүйене отырып, Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығын өз заманынан 
бөлек қарастыру мүмкін емес. Ағартушылықты ол прогресстің ажырамас бөлігі ретінде ойластырды, 
онсыз бүкіл халықтың дамуы мүмкін емес еді. Білім беруді дамыту өзінің жеке баспа және кітап 
баспасын құрмайынша жүре алмады. Сонымен бірге өркениеттің артықшылығы қазақ халқы үшін жа-
ғымсыз жақтары болды, атап айтқанда көшпелілерді күштеп қоныстандыруға ұмтылу және ең жақсы 
егістік және жайылымдық жерлерді тартыпалу. Ғасырлар бойына қалыптасып, қазақтар Алтынсарин 
дәріптеген өзіндік мәдениетін кристалдандырды. Өкінішке орай, сол кездегі қоғамдық-саяси ахуал 
ұлттық мәдениеттерді дамытуға қолайлы жағдай болған жоқ, сондықтан біз оны сақтауға және қол 
жетімді жол мен нығайтуға үлес қосқан алғашқы қазақ ағартушылары мен публицистеріне құрмет 
білдіреміз. Ауызша халық шығармашылығында пайда болған білім, мұрат және тәжірибе жазу пайда 
болғаннан кейін жазыла бастады[1]. 

ЫбырайАлтынсариннің ағартушылық идеялары қазіргі білім беруді реформалау үдерісінде 
қалай жүзеге асатынын қарастырайық. 

Ыбырай Алтынсариннің мектептегі білім беру жүйесін қалыптастыра отырып, мұғалімнің тұлға-
сы мен моральдық бейнесіне басты орын бергенін атап өткен жөн. Оның ойларының идеялық 
құндылығы мен маңыздылығы біздің біліміміз дамудың түбегейлі жаңа сатысына қадам басқан кезде 
әсіресе өзекті. Қазақ психологиялық-педагогикалы қойының тарихында Алтынсариннен басқа, педагог 
– тәрбиешінің рөлі туралы көптеген құнды ескертулер айтқанадамды табу қиын. 

«Мұғалім ретінде әркім жұмыс жасай алмайды, ал мұғалімнің жаны жомарт болуы керек, ал 
жауапкершілік пен кәсіпқойлық жоғары – жеткілікті жоғары» 

«Біздің бизнесте қырғыз мектептерінің болашақтағы барлық болашағы, – деп жазды Алтын-
сарин, – көп жағдайда қазірдің өзінде қаланған негізге байланысты, сондықтан мен қазір жақсы 
мұғалімді әлемдегі барлық нәрседен артық бағалаймын. Мемлекеттік мектептер үшін мұғалімдер бәрі!» 

Енді мұғалім – балаға ең қажет адам. Оның өмірдегі ерекше миссиясы бар: оқыту, бағыт беру, 
жетекшілік ету ғана емес, сонымен қатар білім беру. Оның мақсаты – қазіргі заманға еніп жатқан бала-
ның жеке басының қалыптасуын қадағалау, өмірде өз орнын лайықты ала алатын адамды тәрбиелеу. 
Оның алдында өзінің миссиясы – беделін, қадір-қасиетін, мақтанышын және мұғалім деген құрметті 
атақтан бас тарту емес. 

«Қазақ мектептері үшін ең маңыздысы – мұғалім. Тіпті ең жақсы оқу құралдары, үкіметтің 
қаулылары мұғаліммен сәйкес келмейді». 

Мұнда ол өзінің үлгісімен мұғалім қандай болу керектігін көрсетті. Ол жетекші мұғалімдер В.Ка-
таринскиймен, А.Мазохинмен, Д.Соколовпен, Н.Ильинскиймен дос болды. Инспектор ретінде ол мұға-
лімдерге кеңестер берді, тіпті олардың жеке өміріне терең үңілді, кеңес берді, бірақ сонымен бірге та-
лапшыл болды. Адамды көру біржақты емес – оның қарым-қатынасы мен достығының басты сабағы. 

Ы.Алтынсариннің «Мұғалім – білімді оқытудың басты тұлғасы ... біздің барлық болашағымыз, 
халықтың болашағы мұғалімнің қолында» деген сөздері әлі күнге дейін өзекті [2]. 

Ыбырай Алтынсарин мұғалімдерге әдістемелік әдебиеттер мен педагогикалық журналдарды 
қолдануды міндетті деп санады. Бүгінгі таңда мұғалімдердің өзін-өзі тәрбиелеуге ерекше назар ауда-
рылуда – семинарлар, тренингтер, біліктілікті арттыру курстарында, қашықтықтан оқыту жүйелері 
арқылы кәсіби шеберлікті арттыру, шығармашылық байқауларға, жобаларға қатысу – педагогикалық 
шеберлікті арттыруға барлық жағдайлар жасалған оқытушылар құрамы. 

Ұлы Ұстаз мұғалімнің жұмысындағы сәттіліктің кілті тек білім ғана емес, сонымен бірге оқушы-
лармен қарым-қатынаста дұрыс тонды, педагогикалық тактты қарастырды. Ушинский сияқты Алтын-
сарин де мұғалімнің таланты шәкірт жүрегіне жол таба білуінде екенін жиі қайталайтын. Түйсік оған 
қайырымдылықты, сезімталдықты, зейінді және қашан талапты көрсететінін айтуы керек. 

Алтынсариннің пікірінше, педагогикалық жұмыста мұғалімнің оқытудың ең жақсы тәсілдерін 
табу және балаларды дұрыс ұстау қабілеті. Үлгілі жолға қойылған, жақсы материалдық-техникалық 
базасы, сауатты оқулықтары, ақылға қонымды тәртібі бар жаңа типтегі мектеп оқушыларды тартуы, 
оларды мәдениетке, жұмысқа, ақыл-ой жұмысына дағдыландыруы, білімге деген қызығушылығын 
барынша арттыруы керек. Ол алған білім мен дағдыларды ресми білім тұрғысынан емес, олардың 
нақты пайдасын ескере отырып қарастырды. 

Бұл құзыреттілік педагогикасының ерекшелігі емес пе? «Үйренуге үйрету», білімді беруге емес, 
жеке тұлғаның өмірлік маңызды қасиеттерін қалыптастыруға, білім алушыны университетке түсуге 
емес, өмірге дайындап, білім жинақтауға емес, әлеуметтік даналыққа жетелейді. Қазіргі кезде де 
мұғалім – бұл бүкіл оқу процесі, жаңа буын оқулықтарын апробациялау, оқытуды ақпараттандыру 
және оқу-әдістемелік базасын жетілдіру тәуелді тұлға. Қазіргі заманғы қазақстандық мектеп балаларға 
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өмірлік дағдылар мен алған білімдерін өмірде қолдана білуге үйрету керек. 
«Мұғалім балалармен айналысады, егер олар бір нәрсені түсінбесе, онда мұғалім оқушылар-

ды емес, өзін түсінуі үшін жеткізе алмайтын өзін кінәлауы керек. Ол балалармен ашуланшақ емес, 
жұмсақ сөйлесуі керек, әр тақырыпты ықыласпен және қарапайым тілмен, жалған сөйлемдер мен 
қажет емес терминдермен түсіндіруі керек», – деп жазады Алтынсарин. 

Ол мұғалімдерді теориялық оқытуды көп ұстанбауға, керісінше іскерлікті оқушылардың жетісті-
гіне, қабілеті мен түсінуіне қарай жүргізуге шақырады. 

Біз қазіргі ынтымақтастық педагогикасы және тұлғаға бағытталған тәсіл туралы айтып 
отырмыз ба? 

Ыбырай Алтынсарин бізді үстірттіктен – «балаларға деген көзқарастағы шектеулі, үстірт түсі-
ніктерден» сақтандырады. Нақты мысалдарды келтіре отырып, ол балаларды оқыту мен оларға деген 
жаман қарым-қатынас түсініксіз әрі түсініксіз екенін түсіндіреді; керісінше, балалар қаншалықты көңілді 
болса, соғұрлым олармен жақсы қарым-қатынас жасайды, оқушыларға моральдық ықпал соғұрлым 
көп болады, соғұрлым сабақтар сәтті болады [3]. 

Алтынсарин немқұрайды мұғалімдерді ескере отырып, хаттарының бірінде олар "ешқашан 
педагогикалық әлем ұсынған нұсқаулықтармен оң таныспайды, олардың ешқайсысын соңына дейін 
оқымайды, оқушылардың жалпы табиғаты мен ақыл-ой қоймасына енбейді... тәрбие мен оқудағы 
жетістік немесе сәтсіздік көбінесе мұғалімнің балаға дұрыс қарау қабілетіне байланысты"дейді. 

Ы.Алтынсариннің қызметі мектептің оқу-тәрбие процесінде этнопедагогикалық идеялардың 
нақты іске асуы болды. Эдификация – халық педагогикасында кең таралған әдіс, оны Ыбырай өз 
жұмысында жиі қолданған. 

Ыбырай қазақ халқының әдет-ғұрпына, халықтың тарихына ерекше назар аударды, ал қазір 
мұғалімдеріміз бұрын жоғалғанның бәрін қайта тірілтуде. Халықтық педагогика әлі күнге дейін қазіргі 
білім берудің ажырамас бөлігі болып табылады. 

Ыбырай Алтынсариннің мұғалімнің міндеттері – қалай оқыту керек, оқушыларға қатысты – 
қалай үйрену керек деген нұсқаулары оның заманауи әдістеменің ережелерін жан-жақты терең 
білетіндігінің куәсі. Әр түрлі техникалар, ауызша әңгімелер, ойша және жазбаша жаттығулар туралы 
түсініктеме бере отырып, ол балалардың кез-келген жұмысы мағынасыз жаттауға нәтижесіз 
жұмсалмайтынын, оның мәні мен жүйесі болатынын жазды. Ол мұғалімдерге ақыл-ой әрекетінің қара-
пайымнан күрделіге қарай оқытылатын әр түрлі деңгейдегі жаттығуларын балалардың қызығу-
шылығын (аң аулау мен тілегін) ынталандыратын оқыту әдістерін қолдануды ұсынды. 

Біз бүгін шешуге тиіс басты міндет – бұл мектепті, біздің қоғамды ізгілендіру. Мектеп бала 
үшін, қоғам адам үшін. Бұл міндетті адамға рухани жомарттық, көңіл бөлу, адамға деген қайырым-
дылық, оның ауруы, мұқтаждығы үшін берілген адамдар орындай алады. Ыбырай Алтынсарин өз 
мектебінің мұғалімдерін дәл осылай көрді. Гуманист адамнан гуманист білім алуы керек. Ал мұндай 
оқушыны тәрбиелемес бұрын, сіз осындай мұғалімді тәрбиелеуіңіз керек. Бұл идея Ыбырай Алтын-
сариннің педагогикалық еңбектерінде терең ізделінді [4]. 

Гуманизм идеясы – бүгінгі таңда мұғалімнің іс-әрекетінің негізі, онда адамның құндылығы 
мотивацияланған әрекет ретінде танылады. Тек мұғалім ғана баланы туған өлкесіне таңдануға және 
таңдануға үйрете алады, тек ол туған табиғатының қасіреті мен қуанышын сезінуге үйретеді, және осы 
махаббат өмір бойы Жүректе қалатындай туған өлкені, Отанды, Қазақстанды сүюге үйретеді. 
Алтынсариннің бұл идеялары бізге қаншалықты жақын! 

12 жылдық білім беру тек қажетті білімді ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік құндылықтарды 
қорғауға және нығайтуға, гуманизм мен азаматтықтың болашағын кеңейтуге арналған. Ыбырай 
Алтынсарин мұғалімдер шәкірттерін сүюі керек және олар мен олардың ата-аналары жақсы көруі 
керек деп есептеді. Содан кейін, оның пікірінше, тәрбие мен білімнің алдында тұрған мақсаттарға қол 
жеткізуге болады. Ал енді бұл сәтті оқытудың басты шарттарының бірі. 

Мұғалім мамандығы әр оқушының, жас ұрпақтың, қоғам мен мемлекеттің тағдыры үшін 
жауапкершілікпен сипатталады. Бүгін мұғалімдер жұмысының нәтижесі қандай болады – ертең қоғам 
солай болады. Біз Ыбырай Алтынсариннің ең құнды ойларынсыз жасай алмаймыз. Иә, Ыбырай 
Алтынсарин мұғалім тұлғасына шешуші мән берді. Мұғалімнің рөлі туралы оның тұжырымдарымен 
таныса отырып, адам оның жоғары психологиялық-педагогикалық мәдениетіне таң қалады. 

Сонымен, қазақ ағартушысы Ы.Алтынсариннің педагогикалық мұрасын зерттей отырып, 
осыдан 130 жылдай бұрын айтылған педагогикалық ойлардың әлі де терең өзекті және заманауи 
екендігі таңқалдырады, әсіресе қазіргі білім беру реформасы жағдайында қазіргі білім беру жүйесіне 
көшу 12 жылдық білім, өйткені олар адамды баулуға, оны әдемі етуге, арсыздықтан қорғауға, 
қоғаммен және әлеммен байланыста болуға бағытталған [5]. 

Біздің мектептердің мұғалімдері Ыбырай Алтынсариннің адамгершілік, патриоттық, еңбек 
тәрбиесі, білім мен тәрбие берудегі ата-аналары мен мұғалімдерінің рөлі туралы тәрбиелік идеяла-
рын жақсы пайдаланады. Ыбырай мектеп осылай өседі деп армандай алар ма еді. Ол денсаулығынан 
айырылып, суықта және аптапта далада жолсыз далада арбада дірілдеп жатты. Ол өз адамдарының 
білімді болғанын көргісі келді. Оның туғанына 170 жыл толған жылы біз оның еңбек өмірін текке 
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өткізген жоқ деп нық сеніммен айта аламыз. Осы жылдар ішінде адамдар Ұстаздың сіңірген еңбегіне 
деген ризашылықты есте сақтады. 

Онда тарихтың өзін тыңдауға болады! «– бұл жолдарды Ғ.Қайырбеков ЫбырайАлтынсаринге 
арнады. Ал егер Герцен бүкіл Еуропаны «қоңырауға» шабыттандырған болса, онда Алтынсарин 
даланың «қоңырауы» болды. Ол бізден қаншалықты алыстаған сайын, бұл таза көктемді еске алатын 
адамдарға соғұрлым жақын әрі қымбат болады. 

Бір кездері сөнбейтін білім отын жаққан данышпан рухы, халқымыздың жүрегіне нұр құйып, 
Ыбырай Алтынсариннің мәңгілік жарқыраған рухы бізді көлеңкелеп, шабыттандырып, күш пен үміт 
ұялатып, мектеп жүйесін өзгерту жолында толығымен шындыққа қол жеткізсін. Адамның бостандығы – 
тарихты жасаушы! 

Уақыт дәлелдегендей, Ыбырай Алтынсариннің еңбегі зая кеткенжоқ. Біз осы күні жиналған біз 
осының дәлелі және айғақ ... Ұлы Ұстаз өзінің еңбек өмірін текке өткізген жоқ! 
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Мақалада «Жылымық» жылдарындағы әдебиеттану ғылымы талданады. Қазіргі қазақ 
әдебиеттануының да басты мақсаты «жылымық» жылдардағы рухани жаңғыру үрдісін ұлт 
руханиятындағы маңызы тұрғысынан саралау талабымен ұштасып жатыр. «Жылымық» жылдар-
дағы рухани серпіліс пен сілкініс түрлі буындағы әдебиетші, қаламгерлердің кеңестік әміршіл-
әкімшіл жүйенің қысымына қарсы бағытталған санаткерлік күштерін оятты. Сондықтан оны бү-
гінгі тәуелсіздіктің рухани арнадағы алғышарттарының басты да негізгі қозғаушы күштерінің бірі 
деуге толық негіз бар. 

Кілт сөздер: «Жылымық», ұлттық әдебиеттану, ғылым, халық мұрасы, қаламгер, қазақ 
әдебиеті. 
 

Сталинизм зардабы саяси жүйе тарапынан алғаш ресми айыптала басталған кезең кешегі 
кеңес тарихы мен әдебиеттануында «жылымық» деген атаумен өзіндік із қалдырды. Посткеңестік 
елдер соның ішінде қазіргі орыс әдебиетшілері «жылымық» кезеңнің сипатын, негізгі ерекшелігін 
Сталиннің жеке басына табынушылық әшкерленген 1956 жылғы КОКП ХХ съезі және табыну 
қалдықтарын жою туралы ОК қаулысымен сабақтастырып: «Жылымық» – әдебиеттің өзіндік әлемін 
тазартуының бастауы» [1, 303], – деген тұрғыдан зерделейді.  

Қазіргі қазақ әдебиеттануының да басты мақсаты «жылымық» жылдардағы рухани жаңғыру 
үрдісін ұлт руханиятындағы маңызы тұрғысынан саралау талабымен ұштасып жатыр. Р.Бердібаев: 
«...Жеке адамға табынушылықты сынау – социализмнің ел құрандай сеніп келген беделіне жарықшақ 
түсірді» [6,124], С.Қирабаев: «Әдебиет дамуы жайындағы кейбір жалған теориялар, оның ішінде «тар-
тыссыздық», «уақыт дистанциясы», «шындықтың сыртын жылтыратып бейнелеу» сияқты ұғымдар 
сынға ұшырады. Жазушылардың өмірмен байланысын арттыру мәселесі көтерілді, творчестволық 
ынталыққа жол ашылып, қаламгерге деген сенімсіздік азайды» [3, 101-102], – деген тұжырымдар 
жасайды. Ал Ш. Елеукенов: «1956 жылғы КОКП ХХ съезінің Сталин культін әшкерлегеннен бергі 
жерде қоғамның әлеуметтік-саяси бағыт-бағдары күрт өзгеріске ұшырады» [2,5], – деп түйеді. 
Сондықтан «жылымық» барша қазақ зиялыларынан ұлттық әдебиеттануды саяси қысымға негізделген 
қасаң қағидаларынан арылтудың бағыт-бағдарын айқындау жолында азаматтық батылдықты талап 
етті. Бұл ретте жеке басқа табынушылық зардаптары Қазақстан жазушыларының ІІІ съезінде [3-
8.09.1954] алғаш келелі тақырыпқа негіз етіп алынды. Сол кездегі ҚК ОК бірінші хатшысы П.К.Поно-
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маренко жазушылар съезінде сөйлеген сөзінде қоғамдық өмірде орын алған идеологиялық қысымнан 
зардап шеккен дарындардың тағдыр-талайына барша зиялы қауым назарын аударды [4, 7]. 

Жазушылар съезін ашардағы сөзінде М.Әуезов өнердің өз табиғатынан туындайтын басты 
көркемдік қасиеттерін терең байыптайтын шығармашылық ізденістерге шақырса [5, 57], Ғ.Мұстафин 
баяндамасында әдебиет тарихын зерттеу, көркем туындыларды сын тезіне салуда орын алып отыр-
ған басты кемшіліктер батыл көтерілді. Қаламгер: «Сын шоқпары тимеген басты жазушы кемде-кем. 
Бүгінгі табысымыз делінген одақтық аренаға шыққан шығармалардың да соққыға ұшырамағаны некен-
саяқ. Әдебиетіміздің мақтанышы болып отырған «Абай» сияқты романдарымызды «Каз. Правда» тіпті 
құртқысы келді. Бұның бәрі «сын» деген қасиетті атпен істелді. Басшыларымыз қой деудің орынына, 
қошеметтеп отырды» [5, 79], – деген көзқарасымен қазақтың рухани әлемін шарпыған саяси зобалаң-
ның зардабына үңілдірді. 

Сонымен бірге әдебиет, көркемөнер қызметкерлері мәжілісінде, Қазақстан Жазушылар Одағы 
басқармасы пленумында ХХ съезд қорытындылары, әдебиет пен көркемөнер қызметкерлерінің мін-
деттері, аталған съезд қарарларына сәйкес қазақ поэзиясы жайының байыпталуы рухани өмірдегі игі 
қадамдары болатын. «Қазақ әдебиеті», «Жұлдыз» басылымдарында ұлт әдебиеті мен мәдениетінің 
ділгір мәселелеріне қатысты қазақ әдебиетшілерінің аға буынынан бастап кейінгі толқынның азамат-
тық ұстанымдарына сай туындаған мақалалары «жылымық» кезең рухына сай үн көтеріп, руханият 
әлемінде қордаланған мәселелерді әлеумет талқысына салуымен қоғамдық ой-пікірге қозғаушы күш 
берді.  

Проблемалық мақалаларда ұлттық қасиеттің басты өлшемі ана тілінің мүшкіл жай-күйі, елдік 
сананың тарихи тұнығы әдебиеттің зерттелуі мен классикалық мұраның игерілуіндегі басты олқылық-
тар, көркемдік және эстетикалық таным зердесі сында орын алған қателіктер табиғаты, ұлт зиялыла-
рының ел алдында өтелуі тиіс парызы талқыға салынды.  

«Жылымық» – қазақ қоғамында ұрпақтар арасындағы үзілген рухани арнадағы тарихи сабақ-
тастықты қалпына келтіру талабындағы талпынысымен де өзіндік із қалдырды. Қазақ елі үшін маңыз-
ды мәселедегі зиялы қауымның өтелмеген парызын халықтық деңгейде жаңғыртқан Б. Кенжебаевтың 
«Өтелмеген парыз (Қаза тапқан ақын, жазушылар жайында)» мақаласы Алаш рухындағы тұлғаның 
кешегі отаншыл арыстар аманатына деген адалдығын танытты [6]. Міне, «жылымықтың» алғашқы 
кезеңіндегі руханият өзегіне қатысты мақалаларда осындай келелі мәселелер өткір көтеріліп, ділгір 
тақырыптар арнасы айқындалды. Алайда елдікті еселеуге соны серпін беретін ұлттық мұраттағы 
әлеуметтік мақсаты айқын азат ой кеңестік идеология тарапынан барынша тежеліп отырды. ҚКП ОК-
нің ««Қазақ әдебиеті» газетінің қателіктері туралы» жасырын қаулысы қабылданып, қазақ зиялыла-
рының халықтың көкейіндегі елдікпен тамырлас тақырыптарды батыл жазуларына «ұлтшылдық» 
таңба басылды. «Социалистік Қазақстан» газетіндегі «Бір зиянды мақала туралы» жарияланымда 
Р.Бердібаевтың «Қазақ әдебиеті тарихының кейбір мәселелері» мақаласы «ғылыми негізсіз, саяси 
қате, біздің иделогиямызға жат» деп сынға алынды. «Қазақ әдебиеті» газетінде Р.Бердібайдың, оны 
қолдап мақала жазған қазақтың бір топ зиялыларының «ұлтшылдық көзқарасын» айыптаған «Әділ 
сын – алғы міндеттер», «Ұшқары пікірлер, елеулі қателер» мақалалар жарық көрді [7, 350]. Қазақстан 
Жазушылары Одағының бастауыш партия ұйымында ғалым мәселесі қаралып, қызметтен алынды, 
саяси сенімсіздік білдірілді. Қазақ мәдениетіне жаны ашып, қолына қалам алғандардың көбі жұмы-
сынан қуылды, идеология майданынан аластатылды [8, 8].  

Рухани өмірге «жылымық» дарытқан игі ықпал тұрпайы социологизм сынына алынған туынды-
ларды эстетикалық талдау, әдебиет тарихын қайта қарау, классикалық мұраны ғылыми-зерттеушілік 
таным таразысына салу талпыныстарын ұштады. Оның алғашқы қадамы «Абай» романы – қазақтың 
тұңғыш эпопеясы» тақырыбындағы шығармашылық конференция барысында жасалды. Баяндамашы 
М.Қаратаев М.Әуезовтің «Абай жолын» ұлттық сөз өнеріндегі тұңғыш эпопея екенін әдеби-теориялық 
талдаулары арқылы дәлелдеп, көркемдік үрдістегі классикалық соны туынды болып табылатынын 
айқындап берді. «Мұндай бір желіге құрылған төрт томды кесек шығарманың тууы қазақ әдебиетінде 
бұрын-соңды болмаған әрі соны, әрі саңлақты тамаша табыс екенінде, бәріміз болып қуанарлық, 
мақтаныш етіп сүйсінерлік зор оқиға екенінде енді ешкімнің күдік-күмәні жоқ болу керек. Мен осы 
пікірді баса айтқым келеді. Неге десеңіз, бұл – шын сезім. Көптің көкірегіндегі сезім. Мұнда лепіру де, 
даурығу да жоқ. Туған қазақ совет әдебиетінің кем-кетігіне күйінбейтін, жетістігіне сүйсінбейтін самар-
қау, салқын қанды ілуде біреу болмаса, мұндай табысқа тебіренбейтін совет оқушысы табылмас 
деймін» – деген эстетикалық танымға, көркемдік талғамға қуат берер бағасымен аталған шығарманы 
талдауда көрініс берген әсіре саясатшыл секемдіктен қол үзу қажеттігін ой елегінен өткізді. Ал Т.Нұр-
тазин туындыдағы Құнанбай және Құнанбай типтес «жағымсыз образдардың» қайшылықты табиғатын 
реализм биігінде берудегі суреткер шеберлігіне тоқталып, осынау келелі тақырыпты: «күн тәртібіне 
қоятын, әдеби-эстетикалық батылдықпен кең толғап шешетін уақыт жетті. Арпалыста, алыс-жұлысты, 
айтыс-тартыстардың боранды дауылдары өтті-кетті, көкжиек айқындалып шықты. Қазір әркім өз 
топшылағанын ортаға салып, кеңінен отырып пікір түйер мезгіл туғанын» байыптады. Эпопеядағы 
Абай дәуірін саралаған А.Нұрқатов «жазушы геройының «жан диалектикасын» шынайы әрі мол аша 
алғанын» [9, 144] бағалады.  
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Аталған шығармашылық шара барысындағы көркемдік-эстетикалық талдаулар әдебиетші, 
сыншылардың ғылыми таным-білігіндегі күрделі өзгерісті аңғартумен қатар, ұлттық әдебиеттанудың 
тұрпайы социологизм салқынынан арылудағы ізденіс өрісінің дұрыс бағдарын танытты. 

Әдебиетшілер 1950 жылдар басында қазақ эпосына қатысты туындаған нигилистік танымдағы 
қателіктерді «жылымық» рухына сай түзетуге бағыт ала отырып, идеологиялық қысымдағы халық 
мұрасын жариялау, байыпты зерттеуде батыл қадамдар жасады. «Арнайы тыйым салынбаған кез 
келген мәселені шын мәнінде халық пайдасына, ұлт мәдениетінің үлесіне жатқызуға әрекеттенді». Со-
ның барысында фольклорист ғалымдар қажыр-қайратымен жеті кітаптан тұратын «Қазақ эпосы» (1957) 
сериясымен «Алпамыс», «Қобыланды», «Қамбар батыр», «Ер Тарғын», «Қозы Көрпеш-Баян сұлу», 
«Қыз Жібек», «Айман-Шолпан» сынды жырлар алғы сөз, соңғы сөз және түсініктерімен жарық көрді.  

Е.Ысмайылов «Ақындар», М.Әуезов (Е. Ысмайыловпен бірге) «Ертегілер», Б.Кенжебаев, 
К.Шәменов «1916 жылғы көтеріліс жырлары туралы», М.Ғабдуллин «Қазақ халқының ауыз әдебиеті», 
Қ.Жұмалиев «Қазақ эпосы мен әдебиет тарихының мәселелері», Ә.Қоңыратбаев «Қазақтың «Қозы 
Көрпеш» жыры туралы», М.Байділдаев «Ақындар творчествосы (Сыр бойы ақындарының әдеби 
мұрасы жайында)» еңбектерімен әдеби мұраны игеру, зерттеуде орын алған басты олқылықтардан 
арылтуға күш салды.  

Халық мұрасымен қатар қазақ әдебиеті тарихының түйінді арнасын құрайтын Абайдың класси-
калық мұрасын, шығармашылығын зерттеуде жіберілген басты олқылықтарды ғылыми негізді түзету 
дәуір талабынан туындаған зәруліктін. Сондықтан Абай шығармашылығының тұтас қазақ рухания-
тындағы әдеби-тарихи маңызын объективті тануға барынша кедергі жасап келген тұрпайы социоло-
гизмге байлаулы ғылыми танымды қате көзқарастардан арылту мейлінше қажеттін. Осы түйінді 
мәселедегі рухани серпіліс өзегі Абай мұрасы болып қала беретінін, әрі оны саяси өктемдік өз биігінен 
шайқалта алмайтынын ақын шығармашылығына орай бір ғана 1954 жылы 600-ден астам мақала, 
зерттеу еңбектің жазылуы дәлелдейді. Осы жағынан алғанда, М.Әуезов ыждахаттылығымен ақынның 
ғылыми өмірбаяны толықтырылып, Абай шығармаларының 1957 жылғы екі томдық жаңа басылымын-
да жариялануы да абайтануды жаңа биікке көтеру талабынан туындап жатқан игі талпыныстар 
болатын. Ғалымның «Әр жылдар ойлары» кітабына енген ақын өмірі, шығармашылығына арналған 
монографиялық тарау маңызы – абайтанудағы соны зерттеушілік қадам әрі осы бағыттағы ғылыми 
ізденістер өзегін негіздей түсуінде. Соның ішінде ақынның ғылыми өмірбаянын жасау, поэзиясының 
көркемдік әлемін саралау, өлеңдерінің канондық мәтінін түзу, толықтыру сынды келелі мәселелер 
шешімін тауып, абайтанудағы кемел істердің бағыт-бағдары барынша айқындалды.  

З.Ахметовтің «Лермонтов и Абай», Х.Сүйіншәлиевтің «Абайдың қара сөздері», М.Сильченко-
ның «Творческая биография Абая», Қ.Өмірәлиевтің «Абайдың нақыл сөздері, афоризмдері», 
Ә.Жиреншиннің «Абай және орыстың ұлы революцияшыл демократтары», Қ.Мұхаметхановтың «Абай 
шығармаларының текстологиясы жайында», Қ.Жұмалиевтің «Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері 
және Абай поэзиясының тілі» еңбектері ақынның сан қырлы мұрасының монографиялық зерттеулер 
өзегіне алынуы барысында абайтанудың әдебиеттанудағы іргелі ілімге ұласа бастауын айқындады. 

ҚК ОК «Қазақ халқының әдеби-поэзиялық және музыка мұрасын зерттеудің, сын тұрғысынан 
қарап пайдаланудың жайы және оларды жақсарту шаралары туралы» қаулысында: «Қазақ халқының 
өткендегі мәдениет мұрасының көп жақтары әлі де жиналмай және зерттелмей қалып отыр. Қазақ 
мәдениеті мен искусствосының көптеген аса көрнекті қайраткерлерінің шығармалары мен творчество-
лық өмірбаяны оқушылардың қалың топтары үшін мәлім болмай келгені» баса көрсетіліп, әдеби мұра 
мәселесін талқыға салатын конференция өткізу аталды. Міне, қаулы әдебиетшілерге қазақ әдебие-
тінің тарихын толықтыра отырып жаңаша зерттеу міндеттерін жүктеді. Бұл нұсқау идеологиялық та-
лапты алға тартқанымен, ХІХ және ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті тарихының көрнекті өкілдері 
шығармашылығын зерттеу ісін жандандыра түсті.  

Одақ көлемінде, соның ішінде орыс әдебиетіндегі шығармашылықтарына тыйым салынып 
келген кейбір ақын-жазушылар мұрасын қайта қараудағы игі қадамдар үрдісінен қазақ әдебиетшілері 
тыс қалмауға тырысты. Ә.Қоңыратбаевтың «Шолпанның ақындығы», Б.Кенжебаевтың «Журналист 
Мұхаметжан Сералин», «Сұлтанмахмұт Торайғыров. Өмірі мен творчествосы», «Қазақ халқының ХХ 
ғасыр басындағы демократ жазушылары», Б.Шалабаевтың «Из истории казахской дореволюционной 
прозы и романа», «Очерки истории казахской дореволюционной литературы», Х.Сүйіншәлиев, Б.Са-
хариев, Ә.Дербісалиндердің «ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті», Ә. Дербісалиннің «Ы.Алтынсариннің 
жазушылық қызметі туралы», Ә. Жиреншиннің «Ыбырай Алтынсарин», Қ. Мұхаметхановтың «Мағауия 
Абайұлы Құнанбаев», С.Қирабаевтың «Спандияр Көбеев», Т.Әбдірахмановтың «Бекет Өтетілеуов 
және орыс әдебиетін қазақ тіліне аудару дәстүрі» еңбектері күрделі кезеңдердегі әдебиет тарихын, 
оның көрнекті тұлғаларын көркемдік даму үрдісімен бірлікте қарастыру талабынан туған игі ізденістер 
еді. Бұл жерде ұлттық рухтағы азаттық мұраты айқын отаршылдық және ұлттық ояну дәуірлеріне тән 
әдеби бағыттар табиғатын қарастыруды идеологиялық қысым барынша тежеп отырғанын ескерсек, 
«ұлтшылдық әдебиет» өкілдері С.Торайғыров, М.Сералин сынды ақын-жазушылар мұрасының 
әдебиеттану ғылымында нақты зерттеу нысанасына алынуының өзін үлкен жетістік деп бағалауымыз 
керек. Алайда 1958 жылы КСРО Прокуратурасы, 1960 жылы Түркістан әскери округінің әскери трибу-
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налының алқасы шешімдерімен Ш.Құдайбердіұлы, М.Жұмабайұлы ресми тұрғыдан алғаш ақталғаны-
мен, Алаш арыстарының мұрасын рухани өмірге түпкілікті сіңірудегі талпыныстар оң нәтиже бермеді. 
Оның салқыны белгілі бір дәрежеде қазақ зиялыларының ортақ ұстанымдағы пікір қайшылығынан 
өрбіп жатқанымен, Қазақстанның сол кездегі идеологиялық басшылары тоталитарлық жүйенің қалып-
ты шеңберінен асап кете алмауы басты кедергі болды. Оны Ш.Елеукеновтің: «1988 жылдың аяғына 
дейін Мағжан шығармалары кітап ГУЛАГЫ дейтінің қапасынан шығарылмады. Шығарылмасын деген 
Қазақстан Жазушылар одағының Ә.Тәжібаев бастаған комиссиясының ұйғарымы болатын. Алайда 
бұл әділетсіздік үшін тек комиссияны жазықты етсек, шындыққа және бір қиянат жасар едік. Кеңес 
кезінде қандай да саяси-идеологиялық шешім жоғары партия органдарынсыз қабылданбайтын. Сол 
тараптан комиссияға тиісті нұсқау берілгені, барынша қысым жасалғаны еш күмәнсіз» [7, 146], – деген 
пікірі дәлелдей түседі. 

Ұлттық әдебиеттануға дәуір талабы жүктеген келелі міндеттер мейлінше мол еді. Хандық 
дәуір, ХІХ және ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті тарихында «ақтаңдақтар» күйінде қалып қойған 
өзекті тақырыптарды атамағанда «жылымық» жылдардың игі әсерімен С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, 
Б.Майлин мұраларының туған халқына оралуы кеңес әдебиеті тарихының алғашқы күрделі кезеңдерін 
қайта жазу талабын жүктеді. Е.Ысмайыловтың «Революционер ақын» (1958), «Сәкен Сейфуллин. 
(Өмірі мен творчествосы), С.Қирабаевтың «Сәкен Сейфуллин», М.Қаратаевтың «Ілияс Жансүгіров» 
оқу құралдары, М.Қаратаевтың «Мұхтар Әуезов», М.Сильченко, Н.Смирнованың «Творческий путь 
Ауэзова», Е.Лизунова, Ы.Дүйсенбаевтың «Мухтар Ауэзов», А.Нұрқатовтың «Мұхтар Әуезов», «С.Мұ-
қановтың өмірі мен творчествосы», «Ғ.Мұстафиннің творчествосы», Т.Ахтановтың «Ғабит Мүсірепов», 
С.Сейітовтің «Ғабит Мүсірепов», С.Қирабаевтың «Ғабиден Мұстафин», Ә.Жиреншиннің «Бейімбет 
Майлин», «Ілияс Жансүгіров» сынды монографиялық, әдеби сын, библиографиялық очерктері сипа-
тындағы еңбектері осы бағыттағы зерттеулердің уақыт бедерінде үзілген желісін қалпына келтіре 
отырып, аталған сөз зергерлерінің шығармашылығын әдеби даму арнасында байыпты саралаудың 
бастапқы арнасын қалады. 

1958 жылы жарық көрген «Қазақ совет әдебиеті тарихының очеркі» уақытпен үндес зерттеу 
болуымен қатар қазақ кеңес әдебиетінің негізін қалаушылар Сәкен, Бейімбет, Ілияс шығармашылығы-
ның алғаш жеке монографиялық тарауларда талдануымен құнды. «Қазақ совет әдебиеті – Ұлы 
Октябрь революциясының жемісі, соның нәтижесі. Социалистік әдебиет – ұлы Коммунистік партияның 
басшылығымен совет халқы орнатқан социалистік мемлекеттің әдебиеті» [10, 9] екенін теориялық 
негіздеп, әдебиеттің таптық, партиялық қағидаларын ғылыми тереңдеткен еңбек қазақ кеңес әдебиеті 
дамуының алғашқы кезеңінен бастап кейінгі өркендеу жолдарын нақты қарастыруымен де әдебиет-
тану белесіндегі өз міндетін атқарды. Бүгінгі күн биігінен алғанда очеркте қамтылған он үш (Ж.Жабаев, 
С.Мұқанов, М.Әуезов, Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мұстафин, А.Тоқмағанбетов, Ә.Тәжібаев, Т.Жароков, Ғ.Орманов, 
Қ.Аманжолов) қаламгердің шығармашылық портретін жан-жақты сомдау, туындыларын талдау 
үстіртіктерінің немесе зерттеу нысанынан тыс қалған идеологиялық қысымдағы құнды мұраларының 
болуы заңды. Оған аталған еңбектің «Мұхтар Әуезов» (А.Нұрқатов), «Қасым Аманжолов» (Т.Әлімқұ-
лов), «Әбділдә Тәжібаев» (М.Дүйсенов) тарауларындағы төмендегі пікірлерді мысалға ала отырып көз 
жеткізуге болады: «Жиырмасыншы жылдарда М.Әуезов көптеген шағын әңгімелермен бірге кесек, 
көлемді шығармалар жазуға да талаптанады. Бірақ оның бұл тұстағы шығармаларының басым 
көпшілігі («Қаракөз», «Хан Кене» сияқты пьессалары мен «Қилы заман» атты повесі) мол қайшылықта 
жазылған еді. «Хан Кене» пьессасында халықтың жауы, қанқұйлы Кенесары дәріптелсе, «Қилы за-
ман» повесінде қазақ халқының 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысы теріс тұрғыдан бағаланады», 
«...Ұлы орыс жерінсіз Сарыарқа сәнді өмір сүре алмайтыны ақын қиялынан тыс қалып қояды», «Біз де 
қазақпыз» деп дауыстаған қазақтардың қай таптың өкілдері екені де белгісіз, әйтеуір бір қазақ болып 
суреттеледі, осыдан барып қатеге ұрынады...Ә.Тәжібаев батыс символистері сияқты әлеуметтік қо-
ғамды адам өмірімен байланыстырмай, керітартпа символизм үлгісіне, буржуазияшыл-ұлтшыл бағыт-
қа келіп килікті» [10, 414]. Тұтастай алғанда, очеркті қазақ кеңес әдебиеті тарихының 1920-50 жылдар 
аралығын дәуір талабына орай қарастырудағы ізденістердің алғашқы жемісі деп қарауға болады. 

Қазақ әдебиетінің негізгі проблемаларына арналған ғылыми-теориялық конференция сан 
жылдар бойы әдебиеттануда жинақталған өзекті түйіндерін арнайы талқылау тұрғысынан елеулі 
мәндегі қадамдардың бірі еді. Бүгінгі зерттеушілік ой-пікірдегі аталған конференцияның сол кездегі 
маңызына байланысты: «Қазақ халқының бай фольклорлық және тарихи, әдеби мұрасын түгелдей 
ұлттық мүдде тұрғысынан әділ бағалауға көтеріле алмағанымен, бұл конференция бұрынғы асыра 
сілтеулерден арылу, әдебиеттің халықтығын анықтау саласында едәуір ілгері басқандықты көрсетті» 
[3, 102-103], – деген орынды тұжырымды айта отырып, оның қорытындысында қабылданған идеоло-
гиялық талаптағы ұсыныстар рухани құндылықтарды елдік арнамен түбегейлі орайлас шешуге 
тосқауыл қойғанын баса көрсету қажет. Шортанбай мұрасына: «...Хандық дәуірді мадақтайды, шығар-
маларында ислам дінінің идеяларын уағыздайды... Бұл сияқты ақындардың творчествосына жоғары 
мектептің программаларында орын беріліп, негізінде ағартушылық, халықтық бағыттағы әдебиеттің 
осындай керітартпа ақындармен күрес үстінде дамығанын көрсету үшін аталуы керек» [12, 372], Дулат 
пен Мұрат шығармашылығына: «Жоғары мектепте сол кездегі тарихи-әдеби процестің күрделі 
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сипатын, әдебиеттің қандай қайшылық жағдайда дамығанын талдап көрсету мақсатымен аталуы тиіс. 
Жалпы білім беретін мектептердің ерекшелігін еске ала отырып, бұл ақындардың творчествосын орта 
мектепте оқыту қажетсіз деп саналсын» [12, 372], – деген саяси талаптағы үкім шығарылды. Ал ХХ 
ғасыр басындағы тұтас Алаш қалам қайраткерлерінің көркемдік үрдістегі әдеби-тарихи маңызы таза 
атаусыз қалды. Тіпті сол уақыт өлшемімен алғандағы «ұлтшылдық» әдебиеттің «идеялық қателігі» деп 
табылған қайшылығын көрсетудің өзі мүлдем ескерілмеді.  

Конференция ұсынысында: «Жаңа жағдайда феодалдық діни идеяларды уағыздаған Әубәкір 
Кердері, Нұржан Наушабаев тағы сол сияқты бір топ ақынның творчествосы сын көзімен қаралып, 
ағартушы демократтарға қарсы қою тұрғысынан баяндалуы шарт. Олардың шығармалары жоғарғы 
мектепте өтіліп, ал орта мектепте оқылуы қажетсіз деп саналсын» [11, 373], «бұл кезеңдегі Мақыш 
Қалтаев, Шәкәрім Құдайбердин, Омар Қарашев, Мәшһүр Жүсіп Көпеев шығармаларының идеялық 
мазмұны мен бағытын айқындау қажеттігі» [11, 373] ғана аталды. Мұндай саяси сипаттағы біржақты 
нұсқаулар «жылымық» бедеріндегі ұлттық әдебиеттануды тығырыққа тіреумен болды. Сол себепті 
С.Қасқабасов атап өткеніндей, «Ең өкініштісі – осы ұсыныстардың зардабы оның аумағынан әлде-
қайда асып кетуі еді. Тек Шортанбай, Дулат, Мұраттарға ғана қатысты емес, күллі әдебиет тарихы мен 
фольклорға байланысты жәдігерлер мен шығармалар, олар жайындағы зерттеулер қатал цензураға 
ұшырады». 
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ӘОЖ 37.01 
 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ КӨРКЕМ ОБРАЗЫН ЖАСАУ ЖОЛЫНДАҒЫ ІЗДЕНІСТЕР 
 

Ақыш Н. – жазушы, ф.ғ.д., М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының бас 
ғылыми қызметкері. 
 

Мақалада Ыбырай Алтынсарин шын мәнінде қазақ жазба әдебиетінің, оның ішінде қазақ 
прозасының бастауында тұрған ірі рухани тұлға екені айтылады. Прозаны жай ғана жазып қоймай, 
оның эстетикалық болмысын жете түсіне отырып, көркемдікпен көмкеріп, келістіріп жаза білген 
талант иесі екендігі көрсетіледі. 

Түйінді сөздер: шығарма, ағартушы, ұлы тұлға. 
 

Ы.Алтынсарин туынжыларын алғаш рет мектепте жүрген кезімізде оқып, санамызға сіңіріп, сезім 
елегінен өтікізіп өстік, солардың эстетикалық қуатымен тәрбиелендік. Әкем қойшылар отырмайтын жаз 
айларында колхоз орталығына бірер шақырым жерде тау баурайына орналасқан Қайырбай бұлақ 
қыстауында қорықшы болып жүрді. Қайырбай бұлағының бастау көзі де сол арада. Суы тастай суық, 
мөлдір. Сол бұлақтың басына келген сайын Ыбырай атамыздың «Таза бұлақ» әңгімесі есіме түсетін. 
Жадымда берік қалып қойған – «Болсаң, осы бұлақтай бол» деп жазылған сөз үшін үш адамның таласы. 

Есейген сайын ол кісінің шығармаларын қайталап оқудан жалықпаушы едім. 
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Өзім әдебиетке келген кезімде «Ыбырай Алтынсарин қазақ жазба әдебиетінің бастау көзінде 
тұрған тұлға» деген тұжырымға қалытқысыз сендім. Оны дәлелдейтін нақты шығармашылық фактілер 
жеткілікті екен. Ыбырайдың құрастыруымен «Қазақ хрестоматиясының» алғаш рет кітап болып басы-
лып шығуы – 1879 жыл. Ал оған енген көркем дүниелердің алдын ала даярланып, кейбіреулері тіпті 
бірнеше жыл бұрын жазылғаны да хронология қуалап отырған адамға жақсы белгілі. Сондықтан да 
Ыбырай Алтынсаринды қазақ жазба әдебиетінің, оның ішінде қазақ прозасының негізін қалаушы деп 
батыл түрде айтуға болады. 

Басып шығару барысында осы «Қазақ хрестоматиясының» құрылымы туралы автор «Сөз 
басы» деп аталатын алғы сөзінде былай деп жазыпты: 

«Бұл хрестоматияны мен екі кітап етіп шығаруды ойладым. Бұл басылып отырған бірінші кітап-
тағы мақалалар мынадай төрт тарауға бөлінеді: 

1. Балалар өмірінен алынған әңгімелер, бұлар түрлі орыс хрестоматияларынан, көбінесе 
Паульсонның хрестоматиясынан алынды; мысалдар мен халық әдебиеті; балалардың туғандарына 
жазған хаттары. 

2. Әртүрлі жастағы адамдардың өмірінен алынған әңгімелер. 
3. Ең жақсы қазақ ақындарының өлең-жырларынан үзінді. 
4. Қазақтың мақал мәтелдері» (1, 81). Әрине, әлі жазбаша әдебиетіміз өмірге келе қоймаған, 

қазақ авторларының кітап шығару тәжірибесі болмаған уақытта, оның үстіне әдебиет теориясы 
туралы ғылыми түсінік мүлде жоқ кезеңде автордың кітаптағы шығармаларын бұлайша қарапайым 
әдіспен жіктеп көрсетуі түсінікті жағдай. Енді бұл хрестоматияға енген прозалық туындыларды жанр-
лық талаптар тұрғысынан алып қараған кезде, ғылыми қалыптасқан жүйе бойынша басқаша жіктеп 
қарастырғанымыз қисынды болмақ. 

Хрестоматияға кіретін әр алуан көркем туындыларды таңдап, іріктеу барысында Ы.Алтынса-
рин ең алдымен олардың тәрбиелік-тағылымдық және танымдық қырларына баса көңіл аударғаны 
байқалады. Оларды тек жалаң жазушылық интуициямен ғана емес, интеллектуал педагог, ағартушы 
қаламгер ретінде сараптай білгендігі көрінеді. Өзінің төл прозалық туындыларына да сондай жоғары 
талаптар қойғаны да даусыз. 

Сондықтан да көрнекті ағартушы, жазушымызды тек прозашы деп жалпылай бағалаумен 
шектеліп қалмай, ол кісінің жазғандарын жанр бойынша жүйелеп көрсететін уақыт келді деп білеміз. 
Бірінші, мысалдар мен ертегілері... «Тышқанның өсиеті», «Түлкі мен ешкі», «Қарға мен құрт», «Сауыс-
қан мен қарға», «Жан-жануарлардың дауласқаны» және т.б. Тіпті бұлардың кейбірінің сюжеттік 
қаңқасы кәдімгі қазақ ертегілерінінң ішіндегі жан-жануарлар туралы ертегілерді еске салады. 

Екінші топтағылар – аудармалары мен сюжеттік өзегі басқа ұлттардың өмірлерінен алынған 
шығармалар. Оларға жататындар – «Талаптың пайдасы», «Алтын шеттеуік», «Мейірімді бала», «Си-
линші деген ханым», «Петр патшаның тергелгені», «Мұжық пен жасауыл», «Үнді», «Асыл шөп», 
«Әдеп», «Қанағат», «Әділдік», «Ақымақ дос», «Айуанның естісі көп, бірақ адамдай толық ақылы жоқ», 
«Жамандыққа жақсылық», «Тәкаппаршылық», «Сақып», «Данышпан қазы», «Үш ұры» және т.б. Бұл 
әңгімелердің мазмұны басқа ұлттардың өмірінен, атап айтқанда, соның ішінде орыс, ағылшын, араб, 
қытай, тіпті өзімізбен көршілес өзбек халықтарының өмірінен алынғандығы көрініп тұрады. Өйткені 
оларда, ең алдымен сол ұлттардан шыққан нақты тұлғалардың есімдері аталып отырса, екіншіден, 
белгілі бір ұлтқа тән тұрмыстық штрихтардың қолданылғандығын байқаймыз. 

Үшінші топтағы дүниелер – таза қазақ топырағында туған автордың өзінің төл шығармалары. 
Бұлардың ішінде «Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш», «Әке мен бала», «Сәтемір хан», «Бір уыс мақта», 
«Аурудан аяған күштірек», «Полкан деген ит», «Ізбасты», «Байұлы», «Жәнібек батыр», «Бай баласы 
мен жарлы баласы», «Оқудағы балалардың үйлеріне жазған хаттары», «Таза бұлақ», «Әдеп», «Зе-
ректік», «Жомарт», «Салақтық», «Сараңдық пен жинақылық» тәрізді туындыларын атап өткен жөн.  

Бұл аттары аталған туындылары Ы.Алтынсаринның атақты хрестоматиясына «Уақ әңгімелер, 
балалар турасында», «Үлкен кісілер турасындағы әңгімелер» деген ортақ тақырыптармен жариялан-
ған екен. Яғни, автор жіктеу барысында шығармалардың жанрларына қарап емес, оқырмандардың 
жас ерекшелігіне орай жүйелеген. Сонымен бірге хрестоматияның сол алғашқы нұсқасына «Қар-
лығаш», «Тазша бала», «Алтын айдар» тәрізді ертегілері енбей қалғаны айтылып жүр. Оған, әрине, 
белгілі бір себептер әсер еткені сөзсіз. Сонымен бірге бұл аталаған ертегілер Ыбырайдың өзінің төл 
туындылары емес, халық аузынан жиналып алынған дүниелер деп тұжырымдауға негіз бар. 

Ұлы бабамыз туралы зерттеу еңбектерңмен танысқаным да – сол мектепте жүрген жылдары. 
Сонда қолыма Ә.Дербісәлиннің бір жасыл тысты кітабы түсіп, қайталап оқи бергенім есімде. Толық 
түсінбесем де, Ыбырай әлеміне біртіндеп енуіме мұрындық болған да – сол еңбек. Шығармаларына 
қалай жіктеу жұмыстары жүргізілгені де қызықтыратын. 

М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының ұсынуымен 1994 жылы «Ғылым» 
баспасынан Ы.Алтынсаринның таңдамалы шығармалары жарық көрген болатын. Оның соңында 
берілген «Түсініктерінде»: 

«Осы тұста бір ескерте кетер жай: бұл тарауда автордың біз өзі жазған шығармаларымен қа-
тар, сондай-ақ, хрестоматия иесінің ел аузынан жинап, алғаш рет өзі хатқа түсіре отырып, ұстартқан, 
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сондықтан, өзі авторы секілді қабылданып кеткен, арғы түбі халықтық прозаның қатарына жататын 
ауыз әдебиеті нұсқаларын да Ыбырай Алтынсариынның өз туындылары ретінде беріп отырмыз» 
(2,275) делінген. Бұл осыдан 22 жыл бұрын, тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында жазылған пайымдау. 

Енді бүгінгі жиырма бірінші ғасырдың биігінен қарай отырып, мүмкіндігінше обьективті тұ-
жырымға жүгінген дұрыс сияқты көрінеді. Ыбырай өзі жинастырған, сөйтіп өзі кітабына енгізген 
шығармаларды сол қазақ халық ауыз әдебиетінің үлгілері деп санасақ қайтер еді? Ондай басы ашық 
дүниелерді Ыбырайға зорлап телігеннен не ұтпақпыз не деген ой келеді. Өйткені осы күнге дейін ауыз 
әдебиетінің толып жатқан басқа үлгілері жинастырылды ғой. Бірақ олардың авторлығын сол жинаған 
адамдарға телу тәжрибесі етек ала қоймағанын ескерсек, осындай тоқтамға келгеніміз дұрыс сияқты.  

Осы уақытқа шейін Ы.Алтынсаринның прозалық шығармалары жанрлық жағынан толық 
жіктеліп болды деп айта алмасақ керек. Мысал үшін алғанда, көптеген зерттеушілер «Қыпшақ 
Сейітқұл» шығармасын таза көркем әңгіме түрінде қарастырып келеді. Мысалы, Академик Қажым 
Жұмалиев «Қыпшақ Сейітқұл» әңгімесіндегі отырықшыландыру мәселесі Алтынсариннің негізгі 
нысанасы – ағартушылық мәселесіне де дәл келді» (3,261) дейді. Әдебиеттің үлкен теоретик маманы 
осылай деп отырғаннан кейін басқа зерттеушілердің де осы ұстанымды негізге алғаны байқалады.  

Бегежан Сүлейменов: «Мәселен, «Қыпшақ Сейітқұл» әңгімесінде еңбекші халықты кедейшілік-
ке ұшыратып, орасан зор зиян келтірген барымтаны әшкерелей отырып, іс жүзінде ол феодалдық-
патриархалдық қоғамның әдет-ғұрпына, соны жасаушыларға үкім шығарады» (4,48) деп, бұл шығар-
маның әңгіме екендігіне шәк келтірмейді. 

Ал тарихшы Тілеш Шойынбаев өзінің «Халық мақтанышы» деген мақаласында осы туынды 
турасында: «Қазақ елдін отырықшылыққа айналдырумен қатар,оның егін кәсібімен шұғылдануға жағдай 
туатынын, шаруалар бірігіп күш қосса, олардың тұрмысының оңалатынын үгіттеп, «Қыпшақ Сейітқұл» 
деген көркем әңгіме жазды» (5,182) деп, оның көркем дүние екендігін одан арман тереңдете түседі. 

Ал осы шығарманың мазмұнына зерделей үңілсек және онда аттары аталатын персонаждар-
дың өмірде болған-болмағанына мән беріп сараптап қарай болсақ, жарлық тұрғыдан басқаша 
қорытындыға келеміз. Өмірде орын алған нақты оқиғаны қысқаша баяндап бергендіктен, әрі жазылу 
формасына қарап, бұл туындынының жанрын «көркем очерк» деп таныған жөн деп білеміз. Бұлайша 
нақтылап жіктеп көрсетуден Ы.Алтынсарин шығармашылығы ортайып қала қоймас еді.  

Төртіншіден, кейбір шығармаларды көсемсөз жанрындағы туындылар деп бөлек қарастырсақ 
дейміз. «Қыпшақ Сейітқұл», «Надандық», «Киіз үй мен ағаш үй» қазақ көркем көсемсөзінің бастауынан 
көрінеді деп айтуға болады. 

Жазушының кей шығармаларының өзегіне айналған сюжеттер – өзі көзімен көріп, қуә болған 
және белгілі бір дәрежеде әсер еткен жағдаяттар. Айталық, «Полкан деген ит» әңгімесі «Біз оқып 
жүрген шағымызда, ұстазымыздың қорасында бір Полкан деген зор ит бар еді» (90-б. Алтынсарин Ы. 
Таңдамалы шығармалары. – Алматы: «Ғылым», 1994. – 288 б.) деп басталса, келесі бір туындысының 
алғашқы жолдары «1876 жылда, мен судьялық орнымда тұрғанымда, екі ептеш адам бір бірімен 
ұрысып, арызға келді» (1,126) болып келеді. Осы айтылғандарға қарап бұл шығармалардың сюжеттік 
өзегі нақты оқиғаларға құрылғанын байқау қиын емес. 

Жалпы Ы.Алтынсаринның прозадағы стилі халық ауыз әдебиетінің үлгісіне жақын болып 
келеді. Қазақтың жазба прозасында жазу стилі әлі қалыптаспаған кездегі алғашқы машықтардың 
үлгісін байқаймыз. Олай болуы заңды да. Автордың жазу мәнері ұзақ сонар баяндауға негізделмеген, 
көлденең жайттарға, артық суреттеулер мен пихологиялық толғаныстарға көңіл бөліп жатпастан, 
бірден оқиғаның өзін қысқаша баяндап беруге бейім. Соның өзінде шығармашылық бет бағдары анық. 
Мәселен, кітаптың жарты бетінен сәл ғана асатын «Үнді» атты әңгімесінде жазушы бір үндінің ағаш 
басында ілулі тұрған етінің ұрланып кеткені жайында баяндайды. Шығарманың бірінші мақсаты – жас 
оқырманды байқампаздыққа, тұрмыстық зеректікке баулу. 

Ұрлық болған жерді бір рет тексеріп шыққан үнді көшедегі адамдардан «– Аласа бойлы, 
қолында қысқантақ мылтығы бар, соңында тарақ құйрық кішкентай иті бар, бір қарт адамды көрдіңіз 
бе?» (1,132) деп сұрастырып отырып, ақыры ұрыны тауып алады. 

Басқа шығармаларының да жазылу сипаты осы мәнзелдес. 
Осы айтылған мысалдардың қай-қайсысы да Ы.Алтынсарин туралы көркем шығарма жазуыма 

түрткі болғаны сөзсіз. Әрине, тек ол кісіге қатысты еңбектермен шектеліп қалмай, басқа мақалалар 
мен кітаптардан да жанама фактілер тауып жүрдім. Ыбыекең туралы романға кірріскенім – өзім әбден 
үлкейген шағымда. Енді шығармамның мазмұнын айтуды бұл жерде қажет деп таппай отырмын. 
Оқыған адамдар өздері бағалай жатар. 

Бір сөзбен айтқанда, Ыбырай Алтынсарин – шын мәнінде қазақ жазба әдебиетінің, оның ішінде 
қазақ прозасының бастауында тұрған ірі рухани тұлға. Және прозаны жай ғана жазып қоймай, оның эсте-
тикалық болмысын жете түсіне отырып, көркемдікпен көмкеріп, келістіріп жаза білген талант иесі. Қазақ-
стан Республикасы Мәдениет министрлігінің Көркем әдебиетті насихаттайтын сайты қазақтың ең үздік 100 
әңгімесі атты ашық Жобасын жариялаған болатын. Соған мен өз тарапымнан Ы.Алтынсаринның «Бай 
баласы мен жарлы баласы» және «Таза бұлақ» аттың екі әңгімесін енгізу жөнінде ұсыныс жасадым. Ұлы 
тұлғаның қаламынан туған асыл дүниелер алдағы уақытта да осылайша ұлықтана берер деген үміттемін. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН МҰРАСЫН ЗЕРТТЕУ МЕН ІЛГЕРІЛЕТУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Гиса П. Б. – 5В072700 – Азық-түлік өнімдерінің технологиясы бойынша бакалавриатта 
білім алушы, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті. 4-курс студенті. 

Аубакирова Г. Е. – Өңдеу технологиясы және стандарттау кафедрасының аға оқыту-
шысы, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті.  
 

Ақынның шығармалары тек пейзаждық лирика ғана емес, сонымен бірге болмыстың мәні 
туралы философиялық ойлар. Оның көз алдында табиғат ұлы емші ретінде маңызды, ол дүниелік 
өмірге бейбітшілік пен жаңару әкеледі. Ақын өмірді барлық қиындықтар мен қуаныштармен таң 
қалдырды, өмірдің табиғаты барлық көріністерде ақылға қонымды және әдемі екенін түсінді. Әлем 
мен адамзат, Туған жер мен адам арасында ажырамас байланыс бар. 

Түйінді сөздер:педагог, теоретик-этнограф, тарихшы, экономист. 
 

Кел, балалар, оқылық, 
Оқығанды көңілге 
Ықыласпен тоқылық. 
Мал дәулеттің байлығы, 
Бір жұтасаң жоқ болар, 
Оқымыстың байлығы, 
Күннен- күнге көп болар, 
Еш жұтамақ жоқ болар. 

 

Ол-педагог, ағартушы, жазушы, ақын, ғалым. Бірақ халық жадында ол алғашқы ұстаз ретінде 
қалды. Оның өмір жолы-өз халқының жарқын болашағы үшін надандық пен демократияға қарсы 
күрестің үлгісі. Алтынсарин Қазақстандағы алғашқы халық мектебін ашып қана қоймай, өзі жасаған 
жаңа қазақ әліпбиін қолдана отырып, оған оқулық жазды. Ол қарапайым адамдарды балаларын мек-
тепке беруге көндірді, мұғалімдер дайындады. Сонымен бірге оған патша шенеуніктері мен имамдар 
қарсы болды. Оның педагогикалық принциптері соншалықты жан-жақты және уақыттан озып кетті, 
тіпті 170 жылдан кейін де өзекті болды. Түкке тұрғысыз шенеуніктер 1841 жылдың 1 қарашасында 
белгілі би Балғожа Жаңбыршинде Ыбырайдың немересі дүниеге келді. Атасы баланың тағдырында 
басты рөл атқарды, өйткені Ыбырай әкесінен ерте, үш жасында айырылды. Би бола отырып, Балғожа 
немересінің ағартушы және мәдениетті адам болғанын қалады. Ерте жастан бастап ол үнемі кішкен-
тай балаға білім алудың маңыздылығын түсіндірді. 1850 жылы Орынбор қаласында дала ақсүйекте-
рінің балаларына арналған мектеп ашылған кезде, Балғожа немересінің шәкірті болып бірінші болып 
жазылады. Сол күндері мектептер патша әкімшілігіне, яғни болашақ шенеуніктерге сауатты адамдар-
ды даярлау үшін құрылды. Мүмкін, бұл білімнің танымал болмауының себебі болған шығар, өйткені 
қазақ ақсүйектері олардың балалары, болашақ мұрагерлері басқа адамдардың идеяларына адал 
болып өседі немесе тіпті христиан дініне өтеді деп қорықты. Ыбырай тек "үздік" деген бағаға оқып, бір-
неше рет алғыс алған. Бала үйден алыс жерде оқып, өмір сүргендіктен, атасы мен немересі жиі хат 
алмасатын. Олар әдетте өлеңмен хат жазды. Ыбырайдың атасының бір хатынан мына жолдар бар: 
сен сағынасың және үйге асығасың. Мұқият оқып шығыңыз, қайғы өтеді сіз сауатты боласыз – сіз бізге, 
бізге, күн батқан сұр қарттарға сүйенесіз. Мектепті бітіргеннен кейін Алтынсарин аудармашы болып 
жұмыс істейді, бірақ туған халқына барынша көп пайда әкелуге деген жоғары ұмтылыспен қамтылып, 
ол өзінің шақыруын көрген педагогикалық жұмыспен айналысуды армандайды. Ұзақ қиыншылықтар 
мен қиыншылықтардан кейін ол 1860 жылы Орынборды тастап, торғайға ауысты, бірақ мұнда да 
жергілікті патша өкіметі Алтынсаринге ұзақ уақыт бойы өзін сүйікті ұстаздық ісіне арнауға мүмкіндік 
бермеді, оны судьяның көмекшісі, сосын судья, бастықтың көмекшісі, уезд бастығының міндетін атқа-
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рушы етіп тағайындады.[1] Тек 1865 жылы Ыбырай Алтынсарин педагогикалық жұмысқа ауысып, 
Орынбор балаларына арналған жаңа мектеп ашты. Облыстық басқарма мен жергілікті билік бұл 
маңызды іске суық қарады. 

Мектепті бітіргеннен кейін Ыбырай Алтынсарин аудармашы болып жұмыс істейді, бірақ туған 
халқына барынша көп пайда әкелуге деген жоғары ұмтылыспен қамтылып, ол өзінің шақыруын көрген 
педагогикалық жұмыспен айналысуды армандайды. Ұзақ қиыншылықтар мен қиыншылықтардан кейін 
ол 1860 жылы Орынборды тастап, торғайға ауысты, бірақ мұнда да жергілікті патша өкіметі Алтынса-
ринге ұзақ уақыт бойы өзін сүйікті ұстаздық ісіне арнауға мүмкіндік бермеді, оны судьяның көмекшісі, 
сосын судья, бастықтың көмекшісі, уезд бастығының міндетін атқарушы етіп тағайындады. Тек 1865 
жылы Ыбырай Алтынсарин педагогикалық жұмысқа ауысып, Орынбор балаларына арналған жаңа 
мектеп ашты. Облыстық басқарма мен жергілікті билік бұл маңызды іске суық қарады, Мектепті бітір-
геннен кейін Алтынсарин аудармашы болып жұмыс істейді, бірақ туған халқына барынша көп пайда 
әкелуге деген жоғары ұмтылыспен қамтылып, ол өзінің шақыруын көрген педагогикалық жұмыспен 
айналысуды армандайды. Ұзақ қиыншылықтар мен қиыншылықтардан кейін ол 1860 жылы Орынбор-
ды тастап, торғайға ауысты, бірақ мұнда да жергілікті патша өкіметі Ыбырай Алтынсаринге ұзақ уақыт 
бойы өзін сүйікті ұстаздық ісіне арнауға мүмкіндік бермеді, оны судьяның көмекшісі, сосын судья, бас-
тықтың көмекшісі, уезд бастығының міндетін атқарушы етіп тағайындады. Тек 1865 жылы Ыбырай 
Алтынсарин педагогикалық жұмысқа ауысып, Орынбор балаларына арналған жаңа мектеп ашты. 
Облыстық басқарма мен жергілікті билік бұл маңызды іске суық қарады.Өзінің ағартушылық-педаго-
гикалық қызметін бастап, ауылдарға жиі барады, жергілікті халыққа зайырлы білімнің маңызы мен 
мақсаттарын, пайдасын түсіндіреді, мектеп құрылысы үшін қаражат жинауды ұйымдастырады. Оның 
жанында Торғайда, казактардың Илецкая защита қалашығында, Ырғызда, Ақтөбеде орыс-қазақ мек-
тептері ашылды. Ол бірінші әйелдер мектебін ашуға тырысады. 1888 жылы Ырғызда қазақ қыздарына 
арналған алғашқы мектеп, кейін Торғайда, Қостанайда, Қарабұтақта және Ақтөбеде интернаты бар 
әйелдер училищесі ашылды. Ыбырай – педагог-ағартушы, теоретик-этнограф, тарихшы, экономист 
қана емес, сондай-ақ өзінің бастауларын қорғауға және қарсы әрекеттерге, интригаларға, жала жабуға 
қарамастан істерді реттеуге мәжбүр шенеунік. Нөлден бастап ол оқу орындарын ұйымдастырды, 
кадрларды жинады, мектептерді барлық қажеттіліктермен жабдықтады және жабдықтады. Мен бала-
ларға қамқорлық жасауды, өмірдің ұсақ – түйектерін, қаржылық есептілікті және т.б. алдым", – деп 
жазды ол, " қазір ең қиын, ең жауапты уақыт келді, ол кезде бәрін жасау керек, қараңғы ортаға осы 
жаңалықтарды енгізіп, бәрін қамту керек. Біздің күшіміз бен ақыл-ойымыз жеткілікті. Сондықтан мен 
даланы аралап, қоғамдардан және әртүрлі қоғамдық уездік және облыстық болыстардан ақша сұрай-
мын". Оның бастамасы бойынша қазақ балаларына арналған 7 бастауыш мектеп, 4 екі сыныптық 
училище, оның ішінде ана және орыс тілдерінде пәндер оқытатын қазақтарға арналған алғашқы мек-
тептер ашылды. 1883 жылы Орск қаласында Қазақ мұғалімдер семинариясы ашылды. Торғай уезін-
дегі халық білімі жөніндегі инспектор лауазымында ол өзін көрнекті ұйымдастырушы, талантты педа-
гог, танымал жазушы-ағартушы және ірі қоғам қайраткері ретінде көрсете білді. "Мектептер – қырғыз-
дардың, қазақтардың білім алуының басты бұлағы, - деп жазды Ыбырай Алтынсарин ...оларға, әсіре-
се оларға деген үміт, оларда қырғыз (қазақ) халқының болашағы да бар". Ағартушы ретінде білімге 
табыну және қоғамның дамуы мен әрбір адамдық даралық үшін білімнің шексіздігіне деген сенім тән. 
Ыбырай Алтынсариннің ағартушылық жұмыстары мұғалімдерге көмек пен оқытуды қамтыды, ол 
ұстаздарды өз оқушыларына құрметпен қарауға шақырды және оқу үрдісінің іргетасы білікті педагог 
екенін түсінді. Мектепте Алтынсарин кейіннен екі жылдық педагогикалық училищеге айналатын педа-
гогикалық сынып ашады. Ол қазақ ауылдарына бейімделген жалпы білім беру және педагогтарды 
даярлау жүйесін әзірледі. XIX ғасырдың 80-жылдарының басында ол қазақ балалары үшін оннан 
астам оқу орындарын ашады. Алтынсарин мектептерден басқа кәсіптік мектептердің ашылуын ұйым-
дастырды, онда Слесарлық іс, сабын қайнату ісі, май құю ісі және былғары ісі мамандықтарын оқуға 
болады. Бұл мектептердің барлығы қоғамдық негізде, жергілікті халықтың қайырымдылығымен ұйым-
дастырылды. Алтынсарин сауаты оған тиесілі жерлері ауыл шаруашылық мектебінде. Жүйенің әзірле-
ген мектептегі білім беру жүйесінде басты орын мұғалімнің тұлғасы мен адамгершілік бейнесіне бе-
рілді. Ол мұғалімнің ұстанымы "қызмет емес, Құдай берген қоңырау" деп жазды. Барлық уақытта мұға-
лімдер шапанға барды. Бұл үшін жоғары жан болуы керек, ол басқа адамдарға жалынды бере алады, 
оның орнына ештеңе талап етпейді".Қазақ ауылындағы мұғалімді тәрбие орталығы ретінде танысты-
рып, барлығына үлгі көрсетті. Ол мұғалімдерді тым теориялық білім алуға емес, оқушының бейімділігі 
мен жетістіктеріне сәйкес сабақ беруге шақырды. Ыбырай ата – аналар мен мұғалімдер үшін ең 
бастысы-балаларды жақсы көру және олардың қызығушылығы мен білімге деген ұмтылысын өшірмеу 
деп санайды. Алған білім мен дағдыларды ресми білім тұрғысынан емес, олардың нақты пайдасын 
ескере отырып қарастырды. Оқулықтарда оқытудың әртүрлі әдістері туралы түсінік бере отырып, ол 
балалардың еңбегі мағынасыз зубрежкаға ысырап болмайтындығын және оқыту әдістерінің жүйесі 
мен мағынасы болуы керек екенін ескертті. Ыбырай Алтынсарин мұғалімдерге түрлі жаттығуларды 
қолдануды, қарапайымнан күрделіге дейін үйретуді, балаға қызықты түрде материал ұсынуды ұсын-
ды. Бүгінгі таңда оның оқулықтары мен оқулықтарын мұғалімдер мен ата-аналар сәтті қолданады. 
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Ыбырай Қазақстандағы білімнің қалай өсетінін, алға қарай қалай қадам басатынын болжай алар ма 
еді? Өз халқына, оның ағартушылығына үнемі қамқорлық жасай отырып, ол ауылдарды арбамен, 
дала жолымен және суықта және ыстықта жүрді, бұл оның денсаулығына әсер етті. 1889 жылы 48 жа-
сында қазақ халқының ұлы ағартушысы қайтыс болды. Қазақ даласының тұңғыш педагогы өз халқын 
еркін және білімді болуды армандады. Бұл оның титаникалық жұмысының арқасында орындалды. 

Ы. Алтынсарин өскелең ұрпақ-халықтың болашағы екенін басқа ешкім түсінбейтін. Ол: "менің 
бүкіл өмірім қазақтар үшін ағартудан тұрады", – деп мәлімдеді. Бұл кілт сөздер оның жасаған барлық 
істеріне, соның ішінде әдеби салаға серпін берді. Педагог гуманист өмір бойы туған халқының ағарту-
шылығын атап өтті. "Қазақ халқы білім алу үшін құнарлы негіз болып табылады", – деп жазды.Ол 
адамдардың білімге, алға ұмтылуға деген қажеттілігін қаншалықты жақсы сезінді. Ол қазақ балалары 
үшін бастауыш мектеп ашу арқылы өз халқының өмірінің белсенді түрлендірушісі болды. Алтынсарин 
балаларды оқыту кезінде нақты білім беру, баланың ақыл-ой дамуы мен адамгершілік жетілуіне кө-
мектесу қажет деп есептеді. Ол табиғи пәндер мектеп курсының мазмұнының негізін құрауы керек деп 
есептеді. Ол мектептегі тәрбие жұмысына және оқу процесінің өзіне ерекше назар аударды, олар үшін 
балаларды оқыту мен тәрбиелеудің дидактикалық принциптерін жасады, оқу және әдістемелік құрал-
дар жазды. Өз қызметінде балалар әңгімелерін, өлеңдерін жазуға ерекше көңіл бөлді, қазақ ауыз 
әдебиеті халық шығармашылығының білгірі болды. 

Эссе тақырыбымен жұмыс жасау алдында мен алғаш рет Ыбырай Алтынсариннің поэтикалық 
шығармашылығымен таныстым. Мені туған өлкемнің суреттері баурап алды. Ақын ретінде өз жеріне 
деген сүйіспеншілігімен Дала өлкесінің сұлулығын суреттеп, Отанның суреттерін шебер салады. 
Табиғат суреттері халық өмірінің суреттерімен тығыз байланысты. Ол туған жерінің таңғажайып түсте-
рін көріп қана қоймай, өмірдің мәні, мәңгілік жаңару туралы ойлады. 

Бірақ ақынның шығармалары тек пейзаждық лирика ғана емес, сонымен бірге болмыстың мәні 
туралы философиялық ойлар. Оның көз алдында табиғат ұлы емші ретінде маңызды, ол дүниелік 
өмірге бейбітшілік пен жаңару әкеледі. Ақын өмірді барлық қиындықтар мен қуаныштармен таң қал-
дырды, өмірдің табиғаты барлық көріністерде ақылға қонымды және әдемі екенін түсінді. Әлем мен 
адамзат, Туған жер мен адам арасында ажырамас байланыс бар. Біз қазір Ы. Алтынсарин сияқты та-
биғаттың сұлулығын көре аламыз ба? Шынында да, жұмыста немесе оқуда көп жұмыс болғандықтан, 
біз үшін өте маңызды, туған және маңызды нәрселерден өтеміз. Менің міндетім-өзімді сезінуге, осы 
әлемдегі өз орнымды анықтай білуге, болашақ ұрпақ алдында туған жердің табиғатын сақтауға жауап-
кершілікті тәрбиелеу, жануарлар мен өсімдіктердің өмірін бақылау, табиғаттың адамның көңіл – 
күйіне, оның қызметіне қалай әсер ететінін анықтау және, әрине, балаларды біздің байлығымызға қам-
қорлық жасауға үйрету-табиғат. 

Қазір мен үшін Ыбырай Алтынсариннің есімі өте маңызды. Мен онда туған халқына барынша 
көп пайда әкелгісі келетін, өзінің педагогикалық жұмысын жақсы көретін, кәсібін көрген адамды көрдім. 
Меніңше, менің жұмысымда да ы.Алтынсариннің қызметіне ұқсас нәрсе бар. Мен әр адамның тағды-
рындағы мұғалімнің рөлінің маңыздылығын түсінемін. Ақын шынайы байлық білім екеніне қалай сенді-
реді. Бұрын мен үшін мектеп бағдарламасынан осы жазушының, қоғам қайраткерінің есімі ғана белгілі 
болатын, бірақ қазір ол мені қоғамға көмектескен жұмыс арқылы тапты. Мен қазір өзімемен көбірек 
жұмыс істегім келеді, жеке тұлға ретінде дамып, балаларды өзіме үлгі еткім келеді. 
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Статья приурочена к 180-летию Ибрая Алтынсарина. В ней освещается деятельность 
библиотек Костанайской области по сохранению и продвижению педагогического и художест-
венного творчества великого просветителя. Показана актуальность и востребованность его 
духовного наследия. 
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180-летие великого казахского просветителя Ибрая Алтынсарина, которое мы отмечаем в 
2021 году, нашло живой отклик в библиотечной среде. Ведь благодаря И. Алтынсарину были открыты 
первые библиотеки в нашем крае. «При училищах Тургайской области, – писал он, – я намеревался 
учредить библиотеки учительские и ученические... Цель этих библиотек заключается не только в том, 
чтобы книгами из них пользовались одни учащиеся и учителя; но чтобы и окончившие курс (ученики), 
грамотные вообще люди, имели в степи места, откуда есть возможность брать полезные книги и 
руководства к дальнейшему их самообразованию». [1, с. 354] 

В центре внимания Ибрая Алтынсарина стояли просветительские задачи школьных и учи-
тельских библиотек. По его представлениям они должны стать подлинным очагом культуры среди 
населения и поэтому необходимо как можно шире использовать их фонды, превратить библиотеки в 
общедоступные учреждения. 

«Изыскивать же способы к обогащению вообще библиотек центральных училищ я не перестал 
и надеюсь рано или поздно поставить оные на хорошую ступень, чтобы они могли более или менее 
удовлетворять потребности грамотной части киргизского народа заниматься чтением и самообуче-
нием». [2, с. 112] 

Обращение к педагогическому и литературному наследию И. Алтынсарина сегодня как 
никогда актуально. Жизненный и творческий путь Ибрая Алтынсарина, отдельные страницы его 
биографии, отдельные аспекты его философских и педагогических воззрений вызывают особый 
интерес и способствуют духовно-нравственному развитию современной личности. Судьба Ибрая 
Алтынсарина – нравственный пример для всех, кто жил и живет после него. Это пример служения 
своему народу.  

Личность Ибрая Алтынсарина особенно близка сотрудникам Костанайской областной 
библиотеки ещё и потому, что его просветительская деятельность очень созвучна с аналогичной 
деятельностью Льва Николаевича Толстого, чьё имя носит наша библиотека. 

Великого писателя-гуманиста знали и любили в казахской среде, его творчество и фило-
софские взгляды находили живой отклик. Ибрай Алтынсарин одним из первых начал переводить 
произведений Л. Н. Толстого на казахский язык. Как известно, время напряженной педагогической 
деятельности И. Алтынсарина (открытие им в Тургае первых народных школ, составление первых 
учебников на казахском языке) совпало по времени с активной педагогической деятельностью Л. Н. 
Толстого, его занятий с крестьянскими детьми в Ясной Поляне, с выпусками учебных пособий. 
Поэтому, следивший за развитием передовых демократических направлений в русской литературе и 
педагогике, И. Алтынсарин обратился к творчеству Л. Н. Толстого. 

И. Алтынсарин перевел рассказы Л. Н. Толстого, написанные им на основе восточных пре-
даний и сказок, которые были просты по проблематике, доступны по форме, близки учащимся. Темы 
рассказов – любовь к труду и знанию, к родным и товарищам, любознательность, наблюдательность, 
вежливость, простота – подавались в понятной детям форме в соответствии с педагогическими 
задачами Ибрая Алтынсарина. 

Хотя он стремился как можно точнее передать идейно-художественное содержание рассказов 
русского писателя, однако допускал отклонения от оригинала. И. Алтынсарин приблизил рассказ к 
казахским народным сказкам и композиционно, и по стилю изложения. 

Переводы из произведений Л. Н. Толстого вошли в «Киргизскую хрестоматию», которая была 
издана в 1879 г. в Оренбурге. «Составляя ее, – писал он, – я имел в виду, чтобы книга эта, как первая 
и единственная еще на нашем родном языке, могла служить читателю книгой как для казахских де-
тей, воспитывающихся в русско-казахских учебных заведениях, так и вообще для народного чтения». 
[3, с. 214] 

Включение в «Киргизскую хрестоматию» переводов ряда рассказов Л. Н. Толстого свидетель-
ствует о том, что казахский писатель-просветитель еще в конце семидесятых годов девятнадцатого 
столетия сумел оценить их глубокое содержание, народность, воспитательное значение.  

В библиотеке Л. Н. Толстого в Ясной Поляне сохранились отдельные выпуски «Записок Орен-
бургского отдела Русского географического общества» за 1870-1875 гг., в которых имеются и публи-
кации И. Алтынсарина о казахских обычаях и «Воспоминания об И. А. Алтынсарине» Н. И. Ильмин-
ского. Это дает основание предполагать, что Л. Н. Толстой интересовался и был знаком с обществен-
ной и педагогической деятельностью казахского просветителя.  

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого, как и все 
библиотеки области, активно популяризует педагогическое и творческое наследие педадгога-
просветителя, знакомит земляков с его жизнью, деятельностью, художественными произведениями. 
С этой целью отделом краеведческой литературы совместно с Национальным центром повышения 
квалификации «Өрлеу» Институтом повышения квалификации педагогических работников по Коста-
найской области подготовлена литературно-педагогическая выставка «И. Алтынсарин: просветитель, 
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демократ, педагог». Выставка состоит из пяти разделов, в которых собраны художественные произ-
ведения, научные и педагогические труды самого Ибрая Алтынсарина разных лет издания, много-
численная литература, посвящённая великому просветителю, статьи из журналов, газет, Интернета. 

Но прежде чем провести презентацию библиотекари подготовили виртуальную выставку 
наиболее интересных изданий. Сотрудники информационно-литературного сектора подробно рас-
сказали как о произведениях самого просветителя, так и книгах, освещающих его биографию и 
творчество. Особое внимание, при этом, было уделено изданиям из редкого фонда библиотеки. 

В 2011 году областной библиотекой им. Л.Н. Толстого было подготовлено и издано мультиме-
дийное методическое пособие «Ибрай Алтынсарин – выдающийся казахский педагог-просветитель». 
Созданию пособия предшествовала большая научно-исследовательская работа, были получены 
копии документов из Казани, Алматы, Астаны, Оренбурга. Пособие составлено на трех языках – ка-
захском, русском и английском. Материал пособия расположен в строго хронологической последо-
вательности. Любой читатель может послушать, прочитать, побродить по карте, где расположены 
алтынсаринские школы, полистать архивные документы, используя лупу для увеличения увидеть 
родословную И. Алтынсарина, получить исторические справки о памятниках, учреждениях и организа-
циях, которые носят имя нашего великого земляка. 

В пособие вошли 8 видеороликов – это отрывки из спектаклей и фильмов об Ибрае Алтынса-
рине. Пособие предназначено как для учебного процесса, так и для всех, кто интересуется педаго-
гикой, историей и культурным наследием нашей Родины. 

Замечательным подспорьем для тех, кто занимается серьезным и глубоким исследованием 
биографии и творчества, педагогических идей просветителя, будет подготовленный государственной 
библиотекой Казахской ССР им. А.С. Пушкина и выпущенный издательством «Казахстан» указатель 
литературы «Ибрай Алтынсарин». В нем наиболее полно представлены произведения выдающегося 
казахского просветителя и литература о его деятельности. В указатель включены педагогические, 
этнографические труды И. Алтынсарина, его художественные произведения, письма, работы, раскры-
вающие его мировоззрение и общественно-политические взгляды. Материалы представлены на ка-
захском и русском языках. 

В фонд редкой книги областной библиотеки им. Л. Н. Толстого в 2018 году была передана кни-
га «Неугасимое пламя», посвященная великому просветителю Ибраю Алтынсарину. Это работа 
известного ибраеведа, поэта, члена Союза писателей Казахстана, Серикбая Оспанова пополнила 
коллекцию редких книг с автографами. 

С. Оспановым проделана колоссальная работа по исследованию творческого наследия и 
биографии Ибрая Алтынсарина. Автор своей работой еще раз доказывает, что исследование жизни и 
деятельности И. Алтынсарина никогда не потеряет своей актуальности.  

В музее библиотеки хранится и книга известного казахского педагога, заслуженного учителя 
КазССР Амиржана Ситдыковича Ситдыкова «Педагогические идеи и просветительская деятельность 
И. Алтынсарина», впервые изданная в Алма-Ате в 1949 году. 

А. С. Ситдыков одним из первых в Казахстане обратил внимание на педагогическую деятель-
ность Ибрая Алтынсарина и начал исследовать творческое наследие великого просветителя. Его 
книга является первым серьезным, объемным трудом об Ибрае Алтынсарине, дошедшим до наших 
дней из советской эпохи. Данная монография посвящена анализу и оценке всей просветительской 
деятельности и педагогических взглядов Алтынсарина на фоне общественно-исторической и куль-
турной жизни казахского народа во второй половине XIX столетия. 

Для студенческой молодёжи была проведена онлайн-лекции «Дала жұлдызы», посвященная 
Ибраю Алтынсарину. Ведь великий просветитель стремился убедить молодежь в том, что истинное 
богатство – это знания, что только они способны расширить возможности человека и сделать его 
счастливым. 

В рамках республиканской акции «Одна страна – одна книга» были подготовлены видеообзор 
книги Ибрая Алтынсарина «Өнер-білім бар жұрттар» и библиографическое пособие к 180-летию ве-
ликого просветителя. В течение года проводится онлайн-акция «180 слов об Ибрае Алтынсарине» – 
писатели, педагоги, учёные, общественные деятели, студенты, школьники и посетители библиотеки 
читают на видео отрывки из его художественных произведений и педагогических трудов, а также 
делятся своими мыслями о личности и творчестве великого просветителя. Собранные вместе, они 
станут достойным откликом на юбилей нашего выдающегося земляка. 

В Областной библиотеке для детей и юношества им. И. Алтынсарина запущена областная 
сетевая акция «Имя на карте». Идея акции – создание гугл карты, где отмечены объекты, которым 
присвоено имя И. Алтынсарина или объекты, связанные с жизнью и деятельностью просветителя 
(учебные, культурные учреждения, памятники, мемориальные доски, мавзолей, природные объекты). 
География акции не ограничивается Костанайской областью, объект может располагаться на 
территории Казахстана и на приграничных территориях. На сегодняшний день выставлено 18 меток, 
среди которых: мавзолей и музей И. Алтынсарина, ледник Алтынсарина, Туркестанская и Коста-
найская областные библиотеки для детей и юношества им. И. Алтынсарина, Национальная академия 
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образования им. И. Алтынсарина (г. Нур-Султан), памятник И. Алтынсарину в г. Костанае, мемориаль-
но-педагогический музей имени И. Алтынсарина в п. Тургай, социально-гуманитарный колледж им. И. 
Алтынсарина в г. Рудном, школа им. И. Алтынсарина в г. Оренбурге и др. Каждая метка содержит фо-
томатериалы и текстовую информацию об истории объекта. Работа в данном направлении продолжа-
ется. 

Ибрая Алтынсарина многое связывает с Оренбургом, с 1850 по 1857 годы он учился в школе-
интернате при Оренбургской пограничной комиссии, там есть основная общеобразовательная школа 
№3 (в 1860 г. – школа для киргизско-казахских детей), которая носит его имя. Поэтому для стимули-
рования познавательной деятельности подрастающего поколения, пропаганды жизни и творчества 
великого просветителя совместно с Оренбургской областной полиэтнической детской библиотекой 
была организована интеллектуальная онлайн-игра «Мы знаем Ибрая Алтынсарина».  

Помимо этого библиотеки Костанайской области, сохраняя и продвигая духовное наследие 
нашего великого земляка, в течение года провели 184 мероприятия в онлайн и в офлайн режимах. 
Среди них были и традиционные литературные вечера, круглые столы, гостиные, устные журналы, 
видеопросмотры с последующим обсуждением, и такие необычные формы, как лонгрид-портрет, 
информ-дайджест, литературный витраж. 

Так, Костанаская районная библиотека организовала онлайн-библиомост с Областной 
библиотекой им. Н. К. Крупской (г. Оренбург) «Ибрай Алтынсарин – гордость Костанайской земли». А 
поскольку на территории района находится мавзолей И. Алтынсарина, то библиотекари провели ещё 
и экскурсию для своих читателей к этому памятному месту «Визитная карточка Костанайского 
района». Аркалыкская ЦБС выпустила библиографическое пособие «Ыбырай Алтынсарин – мәдени 
мұрасы», провела семинар «Ыбырай Алтынсариннің қазақтың ұлттық жазба әдеби тілінің дамуындағы 
орны» и интеллектуальную игру «Алтынсарин мұрасы». В Алтынсаринской ЦБС организовали конкурс 
чтецов «Ибраевские чтения», выпустили памятку «Сверкает солнца пламенный венец». «Алтынса-
ринские чтения» прошли в Фёдоровском районе, Карабалыкском районе, Денисовском районе. Кроме 
того Силантьевская сельская библиотека организовала краеведческую экскурсию – посещение места 
рождения И. Алтынсарина «Место рождения Великого Ибрая». Библиотекари Фёдоровского района 
провели экскурсию в мемориальный музей и мавзолей Ибрая Алтынсарина, Для того чтобы незрячие 
граждане могли читать произведения И. Алтынсарина на шрифт Брайля переведены его стихи и 
рассказы. 

Современные библиотеки Костанайской области, выполняя заветы И. Алтынсарина, стремят-
ся привлекать население (и прежде всего молодёжь) к чтению, самообразованию и саморазвитию, 
продвигают ценности демократического гражданского общества, содействуют развитию образования, 
науки, культуры. Ведь без этого невозможна модернизация общественного сознания и формирование 
успешной конкурентоспособной личности, развитие и процветание нашей Родины – независимого 
Казахстана. 
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УДК 371.2 
 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ШЫҒАРМАЛАРЫН VARK СТИЛІ НЕГІЗІНДЕ ОҚЫТУ 
 

Ермаганбетова А. Ж. – Қостанай облысы әкімдігі білім бөлімі «Қостанай қаласындағы № 
17 жалпы білім беретін мектебі» КММ-нің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, гуманитарлық 
ғылымдар магистрі. 
 

Бұл мақалада Ыбырай Алтынсарин шығармаларын оқытуда қолданылатын жаңаша оқу 
стилі VARK моделі негізінде оқыту қарастырылған. Шетелдік ғалымдардың зерттеулері негізінде 
көркем шығарманы оқытудың тиімді тәсілі ұсынылды. VARK стилі негізінде оқыту оқушылардың 
қабілеттері мен қызығушылығына бағытталады. 

Түйінді сөздер: Ыбырай Алтынсарин, көркем шығарма, VARK стилі, психология. 
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Қазақ әдебиеті – сан жылдар бойғы бай тарихы бар, күллі ғалам әдебиетінде өзіндік ерекшелігі 
бар құнды әдебиет. Әлемдік әдебиетке қосар үлесін көрсете отырып, мектеп бағдарламасында бұл 
пән оқушылардың танымдық, шығармашалық әлеуеті мен мәдениетін, білімін дамытады. Орта 
мектептерде қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытуда мәтіндердің мәнін түсіну, көркем шығарманың 
мазмұнын, шығарманың стилін, идеяларын және жанрын, табиғатын тану, көркем шығармаға жаңаша 
көзқараспен баға беру, талдау жасау, сыни ойлау дағдыларын дамытуға баса назар аударылады. 

Мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша оқу бағдарламасының мақсаты –оқушыларды 
сыни ойлауға жетелеу, өз пікірлерін дәлелдей отырып, ауызша және жазбаша ойларын еркін 
жеткізуіне бағдар беру, функционалды сауатты, мәтінмен жұмыс жасай алу дағдыларын жетілдіру, 
дәлелдеу, салыстыру және бағалау, талдау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Қазақ әде-
биеті пәні алынған білім деңгейі негізінде шығармашылық ойлау қабілеті дамыған, көркем шығарма 
түсініп оқитын, өз ойын еркін жеткізе алатын, проблемалық сұрақтарды шеше білетін, оқыған шығар-
мадағы түйген ойын өз өмірінде жаңаша қоғамдық көзқараспен көре алатын ұрпақ тәрбиелейді. Қазақ 
тілі мен әдебиеті пәніндегі шығармалар мен мәтіндер қалың оқырманды рухани байытумен қатар, 
берілген танымдық мәтіндер тыңдалып, оқылым, айтылым, жазылым дағдыларын қалыптастыруға 
құрылған. 

Ыбырай Алтынсариннің ортка мектеп бағдарламасында «Қыпшақ Сейітқұл», «Атымтай Жо-
март», «Аурудан аяған күштірек» атты әңгімелері,«Өзен» өлеңі 6-сыныптың қазақ тілі мен әдебиеті 
пәні бойынша жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламасы негізінде оқытылады. Жазушы өз шығар-
маларында өскелең ұрпақты мейірімділік пен әдептілікке, еңбексүйгіштікке, оқуға, білімге, адамгерші-
лікке тәрбиелейтін өнегелі тәрбие беру көздері. 

Жалпы қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін оқытуда көркем шығар-
ма мен шығарма үзінділерін оқытуда әдіс - тәсілдерді пайдалану тиімді 
болып саналады. Бір жағынан уақыт үнемделсе, екінші жағынан беріле-
тін кең көлемді мәтін мазмұнын сақтай отырып, аз уақыт аралығында 
оқушылар бойына сіңдіру болып табылады. Осы орайда әлемдік білім 
саласы қолданып келе жатқан модельдер, техникалар мен технология-
лар қажеттілігі байқалады. Бүгінгі күнгі сабақтың талаптарына сәйкес 
мұғалім белсенділігіне қарағанда, оқушы белсенділігі маңызды. Себебі, 
қытай даналығы: «Маған айтсаң ұмытып қаламын, көрсетсең есте 
сақтаймын, егер өзіме жасауға мүмкіндік берсең мәңгі есімде қалады» 
деген болатын. Соның бірі өз тәжірибемде қолданып жүрген VARK 
моделі.  

VARK аббревиатурасы ақпаратты үйрену үшін қолданылатын визуалды, есту, оқу/жазу және 
кинестетикалық сенсорлық әдістерді білдіреді. Флеминг пен Миллс (1992) студенттер мен мұғалімдер-
дің тәжірибесін көрсететін төрт әдісті ұсынды. Олардың арасында біршама сәйкессіздіктер болса да, 
олар келесідей анықталады. Бұл деп отырғанымыз, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мен психологияны 
ұштастыра отырып, оқушылардың дағдылары мен икемділігіне қарай аудиалдар, визуалдар, дигитал-
дар, кинестиалдар деп бөле отырып, соған сай тапсырма құрастырылады. 

VISUAL – артықшылыққа адамдар сөзбен берілуі мүмкін нәрсені бейнелеу үшін пайдаланатын 
карталарда, құрылған диаграммаларда, графиктерде, ағындық диаграммаларда, таңбаланған 
диаграммаларда және барлық символдық иерархияларда және басқа құрылғыларда ақпаратты 
бейнелеу кіреді. Бұл режимді Graphic (G) деп атауға болар еді, себебі ол не қамтитынын графикалық 
органайзерлер түрінде жақсы түсіндіреді. Ол дизайнды, бос кеңістікті, өрнектерді, пішіндерді және 
ақпаратты бөлектеу мен беру үшін қолданылатын әр түрлі форматтарды қамтиды. Ақ тақта визуалды 
қалауы бар адамдар үшін пайдалы болатын әр түрлі заттардың арасындағы байланыс үшін мағыналы 
белгілермен диаграмма салу үшін қолданылады. 

AUDITORY – қабылдау режимі «естілетін немесе айтылатын» артықшылықтарды сипаттайды. 
Негізгі таңдауы бар оқушылар бұл дәрістерден, топтық талқылаудан, радио, электрондық пошта, ұялы 
телефондарды пайдалану, сөйлеу, веб-чат және нәрселер арқылы сөйлесуден жақсы үйренетінін 
хабарлайды. Электрондық пошта осында қосылған, себебі; ол мәтін болып табылады және оқу/жазу 
санатына қосылуы мүмкін (төменде), ол көбінесе қысқартулармен, ауызекі терминдермен, жаргонмен 
және бейресми тілмен чат стилінде жазылады. Есту қабілетінің артықшылығы дауысты сөйлеуді және 
өзімен сөйлесуді қамтиды. Көбінесе мұндай қалауы бар адамдар өз ойларын реттеп, сосын сөйлеудің 
орнына, алдымен сөйлеу арқылы мәселені шешкісі келеді. Олар бұрын айтылған нәрсені қайтадан 
айта алады немесе бұрыннан жауап берілген сұрақты қоя алады. Олар мұны өздері айтуы керек және 
олар өз жолымен айту арқылы үйренеді. 

READING\ WRITING – сөз түрінде көрсетілетін ақпаратқа арналған. Көптеген мұғалімдер мен 
оқушылардың бұл режимді таңдауы таңқаларлық емес. Жақсы жаза білу және көп оқу-түлектердің 
жұмыс берушілері іздейтін қасиеттер. Бұл артықшылық мәтінге негізделген енгізу мен шығуды баса 
көрсетеді – оқу мен жазудың барлық түрінде, әсіресе нұсқаулықтарда, есептерде, эсселер мен 
тапсырмаларда кездеседі. Бұл әдісті ұнататын адамдар көбінесе Power Point-ке, Интернетке, 
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тізімдерге, күнделіктерге, сөздіктерге, цитаталар мен сөздерге тәуелді болады. 
KINESTHETIC – aнықтама бойынша, бұл әдіс «тәжірибе мен практиканы қолдануға байла-

нысты (имитациялық немесе нақты) қабылдауға байланысты артықшылықты білдіреді. Мұндай 
тәжірибе басқа да әдістерді талап етуі мүмкін болса да, бұл әдіске дағдылы адамдар «нақты жеке 
тәжірибе, мысалдар, тәжірибе немесе имитация арқылы» шындыққа қосылады.Оған демонстра-
циялар, модельдеу, «нақты» нәрселердің бейнелері мен фильмдері, сондай-ақ кейс – стади, практика 
мен қосымшалар кіреді. Адамдар бір нәрсені жасау тәжірибесінен үйренеді және өз тәжірибесін 
сараптай отырып, басқалардың тәжірибесін бағалайды. Егер тақырып шындыққа негізделген болса, 
кинестетикалық түрде жазуға немесе сөйлеуге болады. Кімнің не және қашан істейтіні туралы егжей –
тегжейлі мәліметтерді талап ететін тапсырма, бұл таңдауға ие адамдарға сәйкес келеді, мысалы, кейс 
-стади немесе ойластырылған немесе ұсынылған жұмыстарды жатқызуға болады. 

Флеминг үлгісінде визуалды оқытуға (суреттерге, фильмдерге, диаграммаларға), аудиалдар 
(музыка, пікірталас, лекциялар), оқуға және жазуға (тізім жасауға, оқулықтарды оқып, ескертулерді 
қабылдау), кинетикалық оқыту (тәжірибе, іс-әрекеттер мен қозғалыс) сынды дағдыларға бағдарланған 
тапсырмалар үлгісі қолданылады. Бір сыныпта отырған оқушылардың барлығы дерлік визуалдар не 
аудиалдар болуы мүмкін емес, сол себепті оқушыларды топқа бөліп тапсырма әзірлегенде қиындық 
тумасы үшін респонденттерге оқуға деген қолайлы тәсілмен сәйкес келетін жауаптарды таңдауға 
кеңес беріледі, дегенмен, тапсырмалар легін сәйкесінше ауысырып отыру көзделеді. 

Ыбырай Алтынсарин шығармаларын VARK моделі негізінде оқытуда төмендегідей тапсырма-
лар топтамасын ұсынуға болады: 

Визуалдар қатарындағы оқушыларға Ыбырай Алтынсарин шығармалары бойынша сызбаны 
толтыру, кейіпкерлерді тану, шығармалары негізінде салынған сурет материалы негізінде тақырыпты 
болжау және шығарманы өз ойымен жалғастыру сынды тапсырмалар беруге болады. Себебі визуал-
дар көзбен жақсы қабылдайтын және ұзақ мерзімді жадыны сақтай алатындар. Бұл қатарға төмендегі 
әдіс тәсілдерді жатқызуға болады: «Т» кестесі, «ББҮ», «Лонгрид» әдісі және т.б. Жалпы аудиалдар 
мен визуалдар есте сақтау қабілеттері жақсы. Ыбырай Алтынсарин шығармаларын оқытуда «Кейіпкер 
бейнесі» әдісі өте тиімді.  

Аудиалдар қатарындағыоқушыларға тыңдалым дағдылары негізінде шығармадан үзінді 
тыңдата отырып тапсырмалар беру немесе әңгімелерді рөлге бөліп оқу ұсынылады. Сондай-ақ талқы-
лау, пікірсайыс бойынша шығармадағы кейіпкерлерің іс-әрекетіне баға беру, келісу, келіспеу бойынша 
шешім қабылдауға, өз көзқарастарын білдіру, тіпті ұйқас негізінде өлең құрастыру тапсырмалары 
беріледі. Мысалы, Ыбырай Алтынсарин өлеңдері негізінде «Рифмус» әдісі берілген өлең ұйқастары 
негізінде өз жанынан өлең құрастыру тапсырмалары өте тиімді болып саналады. 

Логикаға дигиталдар қатарындағы оқушылар нағыз стратег, дәлелмен ғана сөйлейтін адам-
дар тобы. Көрнекі ресурстармен қоса, кітап материалдары, қосымша БАҚ материалдары, конспект 
жасау, түртіп алу, презентация жасау, ақпарат жинау, хронологиялық кесте жасау, архив мәліметтерін 
жинау тапсырмаларын беруге болады. Сонымен қатар, бұл топтағы оқушыларға тәжірибелік (экспе-
рименттік) тапсырма беру өте тиімді бола алады. Бұл дегеніміз, Ыбырай Алтынсарин шығармаларын 
талдай отырып, өз жанынан әңгіме құрастыру тапсырмасы оқушының ойы мен қиялын, шығармашы-
лығын қалыптастыратыны айқын. Дәл осы қабілетті оқушыларға Ыбырай Алтынсарин әңгімелерін 
оқытуда «Тергеуші тақтасы» әдісін қолдану өте тиімді болып табылады. Себебі, кейіпкерлерді жинақ-
тау, оларды не байланыстырады, «не үшін?», «Не себепті?» сұрақтарына жауап бере отырып тергеу 
процесін жүзеге асырады. Нәтижесінде, әңгімені бүгінгі қоғамға ала келе отырып, салыстырмалы 
талдау жасап жаңаша көзқараспен баға береді. 

Кинестеттер қозғалысқа бағытталған оқушылар тобы. Бұл дегеніміз, Ыбырай Алтынсарин 
әңгімелері не үзінділері негізінде сахналық қойылым немесе шығарма желісі бойынша көрініс көрсету-
ге, рөлдік ойынға бағытталады. Бұл тапсырманы әрі қарай түрлендіріп, видео материал әзірлеп cine-
ma project түрінде ұсынуға болады. Уақыт тығыздығына байланысты кей жағдайда өзіңізге ұнаған 
кейіпкерді немесе детальді заттарын шөптен, қағаздан немесе басқа да материалдардан жасау тап-
сырмасын беруге болады.  

Әрине, бұның барлығы оқушыдан ерік – жігерді, күшті,білімді қажет етеді, дегенмен, осы сабақ-
қа мұғалім бағыттаушы қызметін атқарса да, сабақты жоспарлау бойынша мұғалімге қойылатын талап 
та, уақыт та, күш те, тіпті заттық детальдардың, сабақтың ресурстарын даярлау шеберлікті қажет 
етеді. 

Қазақ әдебиеті сабағы психологиямен тікелей байланысты екені белгілі. Жоғарыдағы біз 
топтастырып көрсеткен модель арқылы оқыту әрбір оқушыға жеке жұмыс жасаумен қатар, топқа жұ-
мылдыру, өтіліп отырған тақырыпқа қызықтыра отырып, берілуі тиіс білімнің көлемін бала жасына сай 
лайықтай отырып мүмкіндіктерін бағалау. Жалпы бала психологиясында барлық оқушы бірдей 
гуманитарлық бағытта жүріп, әдебиетті ғана сүйіп оқуы мүмкін емес. Біздің алдымызда тұрған меже 
қызықтыра оқытып білім беру, мектеп бағдарламасындағы әрбір тақырыпқа терең бойлап сабақты 
қызықты да ақпаратқа толы етіп өткізу қажеттілігі айқындалады. Ыбырай Алтынсарин шығармаларын 
оқытуда қандай әдіс- тәсілді қолдансақ та оқуға тілі жеңіл, тәрбиелік мәні зор шығармалар.  
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Нәтижесінде, оқу мақсатына сәйкес тапсырмаларды орындай отырып, оқушылар әдеби шы-
ғарманың тақырыбы мен идеясын анықтай отырып, оны өзіндік көзқарасы білімі арқылы тәрбиелік 
маңызын түсінуге үйренеді. Көркем шығармадағы кейіпкерлер іс-әрекеті мен портреті, образын өмір-
мен байланыстыра отырып аша алады. Осылайша,әр сабақта көркем шығарма оқуға, әдебиетке, 
кітапқа, поэзия оқуға қызығушылығын арттыру мақсатында ұйымдастырылатын түрлі жұмыстардың 
жеке тұлғаны рухани дамытып, мәдениетін жетілдіруг, сөздік қорын молайтып, сауатты сөйлеу және 
жазу дағдыларын қалыптастыруға ықпалы зор. 

Мектеп қабырғасында көркем шығармадан білім алған бала құндылықты бағалай білетін, білім 
мен тәрбиенің, еңбектің қадірін ерте түсінетін, қасиет пен құрметтің мәнін ұғынатын азамат болып 
қалыптасады деп ойлаймын. Мектеп бағдарламасында берілген Ыбырай Алтынсариннің әңгімелері 
тәрбиелік мәні зор құнды дүние, өнеге мен өсиеттің сарқылмас бұлағы. Оны ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу 
– сіз бен біздің ортақ межеміз. Ендеше, қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында әлемдік техникалар мен 
технологияларды, инновациялық әдістерді көптеп қолдана отырып, бала санасын Ыбырай Алтын-
сарин шығармаларымен сусындатайық. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ ӘҢГІМЕЛЕРІ ЖӘНЕ БҮГІНГІ ТӘРБИЕ МӘСЕЛЕСІ 
 

Есепбай Ж. – педагогика ғылымдарының магистрі, ғылыми қызметкер, Ы.Алтынсарин 
атындағы Ұлттық білім академиясы,Нұр-Сұлтан, Қазақстан  
 

Мақалада ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық іс-әрекеттері мен көзқа-
растары, педагогикалық ойлары мен оның әңгімелерінің ұрпақ тәрбиесінде алатын орны туралы 
сөз болады.  

Түйінді сөздер: ағартушы, педагогикалық ойлар, шығармалар, көзқарас, мектеп ашу, тұлға, 
тәрбие, адамгершілік қасиеттер, тәрбиелеу. 
 

Ыбырай Алтынсарин – қазақ халқының тағдырына, болашағына ерекше мән берген ұлы ағар-
тушы-педагог.  

Қазіргі таңда білімнің басты мақсаты – бәсекеге қабілетті, кәсіби құзіреттілігі жоғары, жаңаша 
ойлайтын, шығармашыл тұлға қалыптастыру. Олай болса, тарихта өзіндік орны бар, алғашқы қазақ 
мектебінің негізін қалаушы, тұңғыш педагог Ыбырай Алтынсариннің ұрпақ тәрбиесі туралы педагоги-
калық мұраларының бүгінгі таңда өзектілігі жоғары.  

Ыбырай Алтынсариннің демократиялық-ағартушылық бағыты оның педагогикалық көзқарасы-
ның үш бірдей саласынан байқалды. Біріншіден, бүкіл өмір жолын мектеп ашуға, қазақ балаларын 
оқуға тартуға, дүние ғылымдарын үйретуге және соған арнап оқу құралдарын жазып шығаруға арнаса, 
екіншіден, өнегелі ұстаз тәлімгер шығаруға, оларға күнделікті ғылыми-әдістемелік басшылық жасауға 
көңіл бөлді. Үшіншіден, өз шығармаларында қазақ халқының ХІХ ғасырдағы қоғамдық өмірінде болған 
саяси-әлеуметтік мәселелерді жан-жақты қамтып жазуға жұмсады. Ол кез келген шығармаларында 
шәкірттерді адал, шыншыл, еңбексүйгіш, өнерлі азамат болуға, жат мінезден бойын аулақ ұстауға 
шақырды. Қазақ халқының келешегі тек өнер-білімде деп түсінген Ы.Алтынсарин өз ойын іске асыруда 
түрлі тосқауыл кедергілерге кездесті, бірақ оларды табандылықпен жеңе отырып, өз мақсатын іске 
асыра білді. 

Ыбырай Алтынсариннің көзқарастарынан бүкіл әлемдік тәлім-тәрбиенің алатын діңгегі гума-
нистік көзқарас, яғни шәкіртке жылы жүректі болу, мұғалім мен оқушы арасындағы ынтымақтастық 
принциптерінің көрініс тапқанын байқаймыз. Ол өзінің екі кластық мектептердің меңгерушісіне жазған 
нұсқау хатында: «Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға тиіс 
емес, оларға түсіндіре алмаған өзін кінәлауы тиіс. Ол балалармен сөйлескенде ашуланбай, жұмсақ 
сөйлесуі, шыдамдылық етуі керек, әрбір нәрсені де ықыласпен түсінікті етіп түсіндіру керек, орынсыз 
терминдерді қолданбау керек, мұндай сөздер оқушыларға түсініксіз болады да, жалықтырып 
жібереді…», – деген еді [1, 25]. 

Ы.Алтынсарин қазақ жастарын оқытып-тәрбиелеу ісіне ең басты мәселе деп қарады. «Халық 
үшін қызмет ететін білімді адамдардың қатарын көбейту арқылы қазақ қоғамының мешеулігін жоюға 

https://kk.reoveme.com/vark-learning-styles-%D0%B4%D1%96-%D1%88%D0%BE%D0%BB%D1%83/
https://kk.reoveme.com/vark-learning-styles-%D0%B4%D1%96-%D1%88%D0%BE%D0%BB%D1%83/
https://vark-learn.com/introduction-to-vark/the-vark-modalities/
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болады, сондықтан жастарды оқытып-тәрбиелеу ісінен артық еш нәрсе жоқ», – деген ой түйді [1, 32]. 
«Қазақ хрестоматиясына» енетін шығармаларды іріктеуде, біріншіден, әр халықтың тұрмыс-

тіршілігі мен салт-дәстүрлерін насихаттау принципі көзделсе, екіншіден, оқушыларды адалдыққа, ең-
бекке, ұқыптылыққа, талаптылыққа тәрбиелеу, адамгершілік жақсы қасиеттерді олардың бойына да-
рыту көзделді, үшіншіден, жастардың, әсіресе, бастауыш сынып оқушыларының түсінігіне жеңіл, тілі 
жатық әңгімелерді берді. 

Ыбырай Алтынсариннің орыс жазушылары Пауэльсоннан, Ушинскийден, Толстойдан аударып, 
хрестоматияға енгізген әңгімелерінде де қайырымдылық, кішіпейілділік, талаптылық, еңбексүйгіштік 
сияқты зор адамгершілік қасиеттер дәріптеліп, оған қарама-қарсы жауыздық, екіжүзділік, дүниеқорлык, 
т.б. жаман мінез-құлықтарды әшкерелеу өзекті орын алады. Ыбырай осы әңгімелері арқылы жастар-
дың ізгі жүректі, инабатты, талапты, ел-жұртына пайдалы азамат болуын көздейді. 

Ол өзінің бүкіл педагогикалық теориясында жас ұрпақтың бойында ұлттық тәрбиені қалып-
тастырып, жетілдіруде қазақ халқының ғасырлар бойы жинақтаған тәрбие саласындағы бай тәжірибе-
сін негізге алу керек деген пікірді ұстанған. Ыбырай Алтынсарин ұлттық-эстетикалық тәрбие туралы 
еңбектерін жазып қалдырмаса да, оның ұлттық тәрбиеге қатысты ойлары оның педагогикалық қызме-
тінен көрініс тапты. Оның шығармалары халқымыздың салт-дәстүрін, әдет-ғұрыптарын сипаттайтын 
этнографиялық мәнде келеді. Жеке тұлғаны оқу мен өнерге, мәдениетке, адамгершілікке тәрбиелеуде 
Ы.Алтынсарин аса бағалы, бай қор – қазақ фольклорына ерекше назар аударды. Бұдан ұлы ағарту-
шының бала тұлғасын қалыптастыру мен тәрбиелеуде қазақ отбасының тәлім аларлық ең жақсы 
дәстүрлеріне жоғары баға бергендігін көреміз. 

Кім сендерді, балалар тербететін, 
Еркелетіп, ойнатып, сергітетін? 
Жалқау болсаң, балалар, жаман болсаң, 
Қамқор анаң көз жасын көлдететін,  

деген өлең шумақтарынан ақынның отбасындағы ата-ана мен баланың арасындағы өзара қарым-
қатынасты және ата-ана баланың алғашқы табиғи тәрбиешісі екендігін көрсете білгенін аңғарамыз. 
Оның өлеңдері мен ғибратты әңгімелері жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқытуда күні бүгінге дейін өз 
маңызын жойған жоқ.  

Ыбырай Алтынсарин жастарды оқу-білім, өнерге үндегенде құрғақ насихатқа бой алдырмайды, 
айтпақ пікірін оқушы зердесіне сіңіру үшін әртүрлі ұстаздық амал-тәсілдерді қолданады. Ақын өзінің 
төл туындыларында тәрбиелік, өсиет-насихаттық мәніне ерекше көңіл аударып отырған. Сол арқылы 
жас буынды адамгершілік пен ізгілікке, еңбек пен зейінділікке, өнер-білімге баулуды көздейді.  

Ол ел жұртқа қажетті білім мен өнерді игерудің төте жолы тұрақты мектептер арқылы жүзеге 
асады деп санады. Ы. Алтынсариннің еңбек жолында балаларды оқыту мен тәрбиелеу жұмысы ерек-
ше орын алады. «Мектеп дегеніміз шын мектепке ұқсас болуы үшін оған қаржыны көбірек бөлу ке-
рек… Өйткені мектеп – білім берудің басты құралы” деп қарады. Ол оқушылардың бойына адамгерші-
лік қасиеттерді ұялатуға бар күшін жұмсады. Ұлы ағартушы досы Н.Н.Ильминскийге жазған бір хатын-
да: «Шәкірттер кейін парақор болып шықпаулары үшін оларға адамгершілік жағынан әсер етуге бар 
күшімді салып отырмын… Мен балаларды жазалауды сүйетін онша қатал адам емеспін… Бірақ кейде 
балаларды тентектіктен тыймай да болмайды. Тентек етіп өсірсең, балалардың адамгершілік қасиетін 
бұзып аласың», – деп өзінің педагогтік ұстанымын айқын көрсетеді [1, 43]. 

Ыбырай Алтынсариннің «Әке мен бала», «Асыл шөп», «Бақша ағаштары», «Аурудан аянған 
күштірек», «Мейірімді бала», «Палкан деген ит», «Қанағат», «Өтіріктің залалы», «Тәкаппаршылық» 
т.б. әңгімелері жастарды әдептілікке, сабырлылыққа, салмақтылыққа және әділ, мейірімді, қайырымды 
болуға тәрбиелейді. Оның басқа әңгімелерінің де түйіні – жастарға өнегелі тәрбие беру.  

«Әке мен бала» әңгімесінде әкенің баласын сынау арқылы тәрбиелік мәні зор кеңес беруі 
бүгінгі әкелер мен аналар үшін үлгі боларлық тағылым. Қазіргі уақытта біз балаларды дайын дүниеге 
үйретеміз, баланың өз бетінше ойлануына, жасауына болатын әрекеттерге бейімдеуді естен шығарып 
жатамыз. Осы мәселеде қазақ ағартушысының «Әке мен бала» әңгімесінің рөлі жоғары.  

Ол өзінің «Сәтемір-хан», «Талаптың пайдасы», «Зеректік», «Білгеннің пайдасы», «Әдеп» тағы 
басқа әңгімелерінде балаларды білім алуға, зерек болуға үгіттеді. Мысалы, «Талаптың пайдасы» де-
ген әңгімесінде, ынтамен оқудың, зеректіліктің нәтижесінде осы әңгіменің кейіпкері Матвей деген кісі 
бүкіл Ресейге белгілі суретші болып шығады. Басқа әңгімелерінде де автор білімді дәріптеді, 
жастарды еңбексүйгіштікке, ұқыптылыққа шақырады.  

Ыбырай Алтынсарин – қазақ халқының болашағына аса мән берген ұстаз. Оның педагогика-
лық мұраларының негізгі идеяларының бірі – адамның өзара қарым-қатынасы, жастарды еңбекке 
баулу. Бұл тақырыпқа арналған әңгімелері: «Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш», «Бір уыс мақта», «Дүние 
қалай етсең табылады» және т.б.  

Жас жеткіншектерді ұлттық тәрбиемен сусындатуды басты мақсат етті. Тәрбие саласында қа-
зақ халқының ғасырлар бойы жиған бай тәжірибесін негізге алу қажет деген пікірді ұстанған. Оның дү-
ниетанымдық көзқарасының қалыптасуына халықтың төл мәдениеті мен өнері, тәлім-тәрбиесі ықпал 
етті. Өзі де жастайынан халықтық педагогикадан сусындап, үлкендердің, соның ішінде атасы Балғожа 
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бидің тәлім-тәрбиесін, үлгі-өнегесін көріп, көңіліне түйіп өсті. Сол білгендерін, көргендерін оқу-ағарту 
ісі арқылы қазақ балаларының бойына сіңіре білді.  

Үй салу, егін кәсібімен шұғылдану, т.б. халқымыздың дәстүрлі шаруашылық мәдениетін, 
ұлттық тұрмыс-салтын жастарға дәріптеу мақсатында Ыбырай Алтынсарин бірнеше әңгімелер жазды. 
Олар: «Қыпшақ Сейітқұл», «Малды пайдаға жарату», «Киіз үй мен ағаш үй» деген әңгімелерінде автор 
қазақ жастарына кәсіппен айналысу, жер кәсібімен шұғылдану заман талабы екендігін ұғындырса, 
«Бай мен жарлы баласы», «Лұқпан әнін», «Малды пайдаға жарату» деген әңгімелерінде автор қазақ 
жастарын тұрмыс-тіршілікке бейімделуге, қиындықтан жол табуға, өз бетінше өмір сүруге дағдылануға 
шақырғанын нақты аңғарамыз. 

Ол қазақ даласында мектептер мен кәсіптік училищелер ашу арқылы жалпы және кәсіптік білім 
беру ісінің негізін қалады. Ол техниканы меңгерген адам зор игілікке ие болады, жаратылыстың тілін 
біледі, оны өзінің айтқанына көндіреді, халықтың жалпы мәдениетін көтерумен қатар олардың тұрмы-
сын да жақсартады дейді. Сонымен қатар Ыбырай өзінің бүкіл саналы өмірін қазақ халқының жаңа 
буынын тәрбиелеп, олардың озық мәдениетті елдерден үлгі ала отырып, білімді де саналы азамат 
болып жетілуіне айтарлықтай үлкен үлес қосты. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың бас кезіндегі демократиялық бағыттағы қазақ 
зиялыларының ең ірі, ең беделді көшбасшысы бола білген ұлы ағартушының қазақ ғылымы мен мәде-
ниетіне, оқу тәрбие ісіне сіңірген орасан зор еңбектері тарихтан өшпес орын алатынын бүгінгі уақыт 
дәлелдеді. 
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ҰЛЫ АҒАРТУШЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КӨЗҚАРАСТАРЫ 
 

Жайлаубаева И. Ж. – арнайы пәндерінің оқытушысы, Ы.Алтынсарин атындағы Рудный 
әлеуметтік-гуманитарлық колледжі, Рудный қаласы. 
 

Мақалада Ұлы ағартушы Ы.Алтынсариннің психологиялық дүниетанымының ерекшеліктері 
қарастырылады. 

Кілт сөздер: қазақтың ұлт, Ұлтының ұлы ұстазы, педагогикалық қызмет. 
 

Елімізде сан ғасырлық тарихымызды мақтан тұтар, болашақтың еншісінде тағылымы мол 
ғибрат алар оқиғалар мен Отан үшін атқарылған адал қызметтер және үлгі тұтар ұлы тұлғалар аз 
болмаған. Олардың қатарына: қазақтың ұлт болып пайда болуы мен оның ұлан ғайыр ата-қонысының 
(этникалық территориясын) қалыптасуын; ақтық демі біткенше жаугершілік заманда қарсыласқан 
жауға қасқая тұра білген батырлар, ұлтының көзі ашық, көңілі нұрлы болуын қалаған ағартушы, қа-
рымды қаламымен сол заманның ащы шындығын өз жырларында айшықтап жеткізген ақын-жазу-
шыларымыз жетерлік. 

Солардың бірі де бірегейі Ахметтей алып, Міржақыптай талантты тұлғалар дүние есігін ашқан 
киелі Торғай топырағының мақтан тұтар ұлдарының бірі де бірегей қараңғы қазақ даласына рухани 
сәуле шаша біліп, халықты білім алуға шақырған, жүрегінде жігер оты бар ұрпақты арман еткен ұлы 
ағартушы Ы.Алтынсарин. Оның қазақ балалар әдебиетінің атасы, ақын, этнограф, қазақ алфавитін 
жасаушы жаңашыл педагог ,қазақ тіліндегі алғашқы оқулықтың негізін қалаушы екендігін, мектеп та-
балдырығын алғаш аттаған оқушыдан бастап, есейіп, егде тартқан қарттарымыздың да білетіні айдан 
анық. Алтынсаринның өз халқын оқуға, өнерге үндеуі, надандыққа, зұлымдыққа қарсы шығуы, сол 
кездегі әлеумет өміріндегі теңсіздіктің бетін ашып, өмір шындығын көрсетуі, жастарды жақсылыққа, 
адамгершілікке тәрбиелеуі оның шығармашылығының негізгі арқауы десек, сонымен қатар қазақтың 
қазіргі ержеткен проза жанрының және балалар әдебиетінің де ең алғашқы негізін салушысы болды.  

Ыбырай Алтынсарин – жазбаәдебиетіміздің төрінен берік орын алатын педагог-жазушы. Ұлты-
ның ұлы ұстазы – бар саналы ғұмырын туған халқын өнер-білімді, жаңа заманның өркениетті, мәде-
ниетті елдердің қатарына қосу жолына арнаған көрнекті тұлға. Ол өзінің педагогтік, ағартушылық, 
ақын-жазушылық тарихи қызметі мен талантын, үміт күттірер жас ұрпақты оқытып, сол заманның озық 
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ғылымымен қаруландыруға белсене ат салысқан. Ұлы ағартушының өмір жолы мен халқына сіңірген 
адал қызметі мен рухани шығармашылығы жайлы қаламы жүйрік, озық ойлы ғалымдар жете танысып, 
зердеге түйіп зерттеп жүрген жайы бар. Мысалы, Кеңес дәуірінде де Ы.Алтынсаринның өмірбаяны, 
оның ағартушылық жолындағы жұмыстары, жазушылығы, педагогтік еңбектері, әр мәселеге көзқа-
растары жайлы жазылған мақала, таныстыру, зерттеулер көп: М.Әуезов, С.Мұқанов, М.Жолдыбаев, 
Ғ.Тоғжанов, Ә.Қоңыратбаев, Т.Тәжібаев, Б.Сүлейменов, Қ.Жармағамбетов, тағы басқалардың еңбек-
тері бар. Алтынсаринға әр жағынан келіп, көптеген бағалы пікірлер айтқан – профессор А.Ф. Эфиров 
(«Ыбырай Алтынсаринның педагогикалық қызметі», 1945 жыл) болса, ал Алтынсаринның өмірбаянын, 
ағартушылық, педагогтік ой-пікір, көзқарастарын молырақ қамтып, тереңірек зерттеген – педагогика-
лық ғылымдардың кандидаты Ә.Сыдықов болды. Оның «Педагогическая идея и просветительство 
Ибрая Алтынсарина» (1949ж.) атты еңбегі ұлы ағартушының ұлылығын асқақтатып, тәрбиелік мәні зор 
шығармаларын тануда құнды еңбектердің бірі болып табылады. Бұл авторлардың екеуі де педагогика 
ғылымдарының маманы. Шындығында да аталмыш ғалымдардың зерттеулері оқырмандардың көңілін 
аударарлық жақсы еңбектер болып шықты. Жалпы, ғылымда ұлы ағартушының педагогикалық көзқа-
растары толығымен ашылды деуге негіз бар. Бірақ әлі күнге дейін аз зерттеліп келе жатқан – оның 
психологиялық көзқарастары жайлы мәселе.Бар өмірін ағарту тәлім тәрбие саласына арнаған осы 
қызметті өз өмірінің негізгі арқауы деп ойлаған үлкен жүректі ұстаздың адам жанын нәзік сезетін аса 
сезімтал психолог болғандығы айдан анық. Әйтсе де Ы.Алтынсаринның психологиялық көзқарастары 
жайлы зерттеу жүргізген ғалымдар қатары сирек. Солардың қатарынан оқ бойы озық тұратын көрнекті 
ғалым, педагогика ғылымдарының докторы,профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және 
техника қайраткері Жарықбаев Құбығұл Бозайұлы болды. 

Ол Алаш қайраткерлерінің психологиялық және педагогикалық мұралары жөнінде бірқатар 
ғылыми еңбектер жазған. Оның ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі бағыты: Қазақстандагы психо-
логиялық және педагогикалық ой-пікірлердің даму тарихы, этно-психология мәселелері. Ол өзінің 
С.Қалиевпен бірге құрастырып жазған «Қазақ тәлім-тәрбиесі» атты кітабында Ы.Алтынсаринның 
психологиялық көзқарастарына кеңінен тоқталған болатын. Бірақ Ы.Алтынсарин псхологиядан арнайы 
тақырып зерттемеген, керісінше оның тәрбиелік мәні зор шығармаларының астарында психологиялық 
ойдың тамыры тереңге тартқан. Әсіресе, бала және оны тәрбиелеу жолдары, оқыту процесінің психо-
логиялық педагогикалық негіздері, ұстаз мәселесі, қоғамдық психология мәселелері сияқты т.б жат-
қызуға болады. Алтынсаринның айтуынша, адамның сана сезімін негізінде тәрбие билейді де,оның 
жан-жақты тұлға болып қалыптасуына материалдық өмір жағдайлары емес,ағартушылық әрекетпен 
тығыз байланысты екенін аңғартады. Оның бір ғана «Бір уыс мақта» деген әңгімесінің көздеген 
мақсаты жастарды еңбексүйгіштікке, ұқыптылыққа тәрбиелеу болса, ал, «Асыл шөп» деген әңгімесінің 
мазмұны психологиялық түйінге негізделген. «Сабыр» термині психологиялық процесс болып табы-
латын еріктің сапаларының бірі ұстамдылыққа синонимдес болып келеді. Өмірде сабырлы бола білген 
адам, қандай жағдай да болмасын ұстамдылық танытса , қай кез де де ойлаған арманына, діттеген 
мақсатын жетеді [3,75]. 

Психологиялық мәнге толы тәрбиелік маңызы зор әңгімелерінің тағы бірі «Аурудан аяған 
күштірек». Мұнда жасөспірімінің шыдамдылық, сабырлылық, имандылық, адамгершілік сынды ерік-
жігер қасиеттері көркем тілмен баян етіледі. Әңгіме желісінде абайсызда бір баланы арба қағып кетіп, 
аяғын сындырады.Болған жағдайды көзімен көрген анасы қатты қапаланып,есінен танады. Анасының 
жылап жатқанын байқаған бала бірден жылағанын қойып,тіпті сынған аяқты салып жатқанның өзінде 
дымын шығармайды. Ер жігітке тән шыдамдылық, сабырлылық, ұстамдылық таныта білген жас бала-
ның бұл қылығы сынықшыны қайран қалдырады. Сынықшы баладан: «аяғың ауырмай ма, қабағыңды 
да шытпайсың ғой деп сұрайды. Анасына білдіртпей бала: «Ауырмақ түгіл жаным көзіме көрініп тұр, 
бірақ менің жанымның қиналғанын көрсе, әжем де қиналып, жүдемесін деп шыдап жатырмын» – депті. 
Кіп-кішкентай бала түн ұйқысын төрт бөліп тәрбиелеп өсірген анасының қабағына еш кірбің түспегенін 
қалап отыр. Ағартушының шағын ғана әңгімеде айтар ойы бала жүрегінің аңғарымпаз, сезімтал екен-
дігімен ерекшелеп тұр. 

Ы.Алтынсарин әңгімелерінің барлығы да балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып 
жазылған. Тілі жеңіл, мазмұны тартымды. Әңгімелердің негізгі көздеген мақсаты – ұстаз бен ата-ана 
ынтымақтаса отырып,баланың бойында ең ізгі қасиеттерді қалыптастыру. Сондықтанда болар, ұлы 
ағартушы жасөспірімдердің терең білім мен өнегелі тәрбиені бойға сіңіруі және де ақыл ой белсен-
ділігін арттыра отырып, жан-дүниесін жақсарту мектеп пен ата-ананың ортақ міндеті екенін ескертеді. 

Ол – маңдай термен ,адал еңбекпен келген еңбек ғана өнімдірек болып адамның өмірге деген 
көзқарас көкжиегін кеңейтіп, оның бойында кішіпейілділік, мейірімділік, зеректік, әдептілік ,жинақты-
лық, жомарттық, шыдамдылық, табандылық сынды жақсы қасиеттердің қалыптасуына өздігінше әсері 
бар, сондықтан ата-ана отбасында баланы кішкентай күнінен бастап ұғындырып тәрбиелеу қажетті-
лігін баса ескертеді. Мысалы: «Қыпшақ Сейітқұл» тақырыбындағы әңгімесінде де аянбай еңбек еткен 
адам ғана,өз мұратына жете алатынын баян еткен. Аталмыш әңгімесінде қазақ ауылының еңбек 
сүйгіш, отыз үйлі тобырдың басшысы Сейітқұлдың ақылдылығы мен тапқырлығын тамаша суреттеген. 
Ол адал еңбектің нәтижесінде өзіне де, өзгелерге де қол ұшын беріп, қиындықтан шығар жолды оңы-

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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нан іздестіріп, өзен-сулы Қабырға деген жерге елін көшіріп келіп қоныстандырады. Аз уақытта халық-
тың еңсесін көтеріп, малды ауылға айналады. Халықтың тұрмыс тіршілігінің жақсарғанын аңғарғандар 
ойдан-қырдан көшіп келе бастайды. Сөйтіп тынымсыз еңбек, ұстамдылық пен шыдамдылық өз жемісін 
берді. Ал, кейіпкердің ағасы ұрлықтың жетегінде, ақыр аяғында қолға түсіп мерт болады. Ағартушы өз 
әңгімесінде «еңбек түбі жеңбек» дегендей, қандай қиындық болса да өз адал еңбегімен үлкен жетістік-
терге жетуге болатынына оқушысын сендіре білген. Көркем әңгіменің шебері Ы.Алтынсарин дидакти-
калық әңгімелерінде кейіпкерлерінің жан сарайын, кәсіби ойлау қабілетін ұлттық рухта сипаттайды. 
Шағын әңгімелер жастарды еңбексүйгіштікке, ізгілікке, тапқырлық пен әрекетшілдікке, ізденімпазды-
лыққа, дұрыс өмір сүре білуге тәрбиелеуге негіздейді [2,45]. 

Мектеп білім берудің негізгі буыны ретінде маңызды қызмет атқарады. Сондықтан да болар 
Ы.Алтынсарин тәрбиеші, ұстаз, мұғалімдік өнер жөніндегі айтқандарында да психологиялық түйіндер 
аз емес. Ол оқу тәрбие процесінде мұғалім роліне айрықша маңыз берді, мектеп ісінің сан саласын-
дағы жетістіктерді мұғалімнің білімі мен іскерлігіне, беделі мен өз қызметін жан тәнімен сүйе білуінде 
деп түсінді. Ы.Алтынсарин мұғалімдердің оқыту тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыруын олардың педа-
гогикалық және оқытушылық тәсілдерді меңгеру қажеттілігін баса айтты. Ұлтының ұлы тұлғасы өзінің 
ұстаздық қызметіне байланысты қазақ жастарын оқытып тәрбиелеу мәселесін ең басты мәселе деп 
есептей отырып, адам және оны тәрбиелеу жолдары, оқыту процесінің психологиялық, педагогикалық 
негіздері; ұстаз мәселесі, қоғамдық психология мәселелеріне қалам тартқан. Білім беру ісінде ұстаз-
дар қауымы бала жанын дұрыс түсіне алмай асығыс шешім қабылдап жатады. Оның салдары оқушы-
ның оқуға деген қызығушылықтың болмауына әкеп соғады. Осы орайда, ұлтының ұлы тұлғасы «Оқу-
шылардың түсінбеушілігін оқытушылардың өз кінәсі деп білмей, оқушылардың зер салмайтандығынан 
деп білетін мұндай оқытушылардың қатты адасатыны айтпай-ақ түсінікті, – деп орынды айта білген. 
Бұдан шығатын қорытынды мұғалімнің әр кез жадында жүретін жәйт бала тәрбиесі, ұлт тәрбиесі, се-
бебі бүгінгі мұғалім алдында отырған білімді, тәртіпті бала, елдің келер күнгі сенімі мен нұрлы бола-
шағы. Қорыта келе, шағын мақалада Ы.Алтынсаринның психологиялық көзқарастарын толық қарасты-
ру мүмкін емес. Жалпы, айтылған ойдын түйіні ұлы ағартушының кез-келге жанрдағы еңбектерінің 
астарында психологиялық ойдың бар екендігін анықтап бергендей [1,15-20б ]. 

Ғылым үздіксіз даму үстінде. Осыған орай, XXI ғ ғалымдары үшін зерттеуге тұрарлық, қалам-
мен қағазға түсіретін тақырыптар жетерлік Соның бірі Ы.Алтынсаринның психологиялық көзқараста-
рының өзі бір төбе, ауқымды тақырып. Ол енді уақыт еншісінде. Ұрпақ жалғастығы деген осы болар 
сірә! Қаншама жылдар, ғасырлар тарлан тарихтың қойнауына енсе де Ыбырай Алтынсарин есімі еш 
ұмытылмайды. Керісінше, оның тау тұлғасы жылдар өткен сайын биіктей түседі. 
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Мақалада ежелгі заманның көне сырларын, табиғат тылсымын, ел тарихын ішіне бүккен 
шежірелі өлке Ұлытау-Жезқазған өңіріндегі жер-су атаулары, олардың қойылу себептері туралы 
сөз болады. Ұлытау өңірі топонимдерінің қызықты деректері әркімнің де қызығушылығын туды-
рары сөзсіз. 

Кілт сөздер: Ұлытау, ономастика, топоним, геологиялық барлау, тарих, шежіре, ұлт тілі, 
тілдік бірліктер. 
 

Күні кеше кеңестік жүйенің қыспағынан шығып, еңсесін енді-енді көтере бастаған қазақ тіліне 
мемлекеттік мәртебе берілуі, Тілдер туралы Заңның қабылдануы, қазақ тілі қолданысының аясын 
кеңейту мақсатындағы шаралар, мемлекеттік бағдарламалар – осындай қауіптің алдын алу, сақтану, 
«ұлттың жанын» қорғап қалудан туындап отырған маңызды шаруалар. 
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Тіл мәселесіне аса ыждаһаттылықпен қарау тек мемлекет тізгінін ұстап отырғандардың міндеті 
десек, қателесеміз. Бұл – тұтас ұлттың, әр қазақтың қам қылар шаруасы. Жеке тұлғадан бастап, 
ұжымға дейінгі, отбасынан бастап Отанға деген ұғымға дейінгі аралықты тұтас қамтитын кешенді 
шаруа. 

Шынында тіл саясаты – кешенді мәселе. Оны тек мемлекеттік тілді оқыту немесе үйрету 
сияқты жұмыстарды жүзеге асырумен іске асыруға болады десек, бұл да біржақты көзқарас. Тіл, 
ұлттық тілді насихаттау, оның қолданыс аясын кеңейту шаралары тарам –тарам жұмыстарды бір 
арнаға тоғыстырып, үйлесімді, жүйелі жұмыстарды жүргізе білуге тікелей байланысты. Ерекше назар 
аудара қарайтын мәселелердің бірі – ономастикалық кеңістікті құрайтын топтардың бір саласы деп 
танылатын топонимия.  

Топонимиканың тарихпен байланыстылығы сөзсіз, халықтар өмір сүреді, қоныс аударады, ал 
олардың тау, өзен, көлдерге берген атаулары сол жерде сақталып қалады. Бұл тұрғыда топонимика 
тарих үшін құнды мәліметтер бере алады. Топонимикалық атаулар сол жерді мекендеген халық 
туралы деректерді анықтауға мүмкіндік береді.  

Кез келген елдің өткені мен бүгінінің сабақтастығы оның жер-су атаулары – топонимдері 
арқылы көрініс табады. Қазақ елінің де жер-су атаулары халықтың сан ғасырлық тарихынан сыр 
шертеді. Осы себепті де және еліміздің басынан өткен «сан қилы» заманда көптеген топонимдердің 
өзгеріске ұшырауына, ұмыт болуына байланыста да жер-су атауларын зерттеу бүгінгі күні өзекті 
мәселелердің біріне айналып отыр.  

Ұлытау өңірінің территориясы Орталық Қазақстан өңірінде ең үлкен болып есептеледі. Ал, 
мұншама ұланғайыр территорияларда мыңдаған топонимдер орналасқан және бұл аудандар ежелден 
бері көшпелі тұрмыс-тіршілікке байланысты пайдаланылғандықтан, топонимикалық жүйесі өте бай 
және ауқымды. Ұлытау территориясында орналасқан топонимдердің жүйесін анықтау қажеттілігі 
осындай себептерден де туындайды.  

Жер-су атаулары – тарих жазбасы. Ұлан-байтақ даланың өн бойын қоныс еткен халқымыз 
көшпенді тұрмыс кешті. Мал өсірді, жан бақты. Бұған жаугершілік заманның қилы кезеңдерін қоссақ, 
дала халқы ғасырлар бойы адам айтса нанғысыз оқиғаларды бастан кешірді. Кешіре жүріп өмірді 
тануға, табиғаттың тілін түсінуге, дүние сырын білуге ұмтылды. Міне, осы оқиғалардың із-түзсіз кеткен 
жоқ. Ол не фольклорлық шығармаларда, не тарихи шежірелерде, болмаса, жер-су атауларында 
жазылып қалды. Ендеше, белгілі бір өңірдің топонимдерін зерттеу арқылы да ұлтымыздың табиғатын, 
танымын, талғамын тануға болады.  

Белгілі ғалым, даңқты тұлға Қаныш Сәтбаев Ұлытау – Жезқазған өңірінде геологиялық барлау 
жұмысын жүргізгенде жер қыртысының табиғатына, бұрғылау жұмыстарының қорытындыларына ғана 
сүйенбеген, дана ғалым зерттеу барысында жер-су атауларына да ерекше мән берген. Даңқты 
геологтың: «Мыңшұңқыр. Демек бұл жерде байырғы кен қазба орындары болған. Қаратас. Халық ұғы-
мында былай деп темірді емеурін етеді. Көктас. Былай аталған жерде мыс бар деп топшылауға бола-
ды. Алтынтапқан атауы – алтынның бар екенін аңғартады. Әрине тегін емес. Жезқазған. Демек, жез 
өндірілген жер деген сөз. Жыланды. Түсті металл рудасы бар болу керек», деген жазулары айтқаны-
мыздың дәлелі [1. 164].  

Ғалым белгілі бір оқиғаларға, не табиғат ерекшелігіне байланысты қойылған атаулар сол жер-
дің ерекшелігінен хабар беріп тұрғандығын, кездейсоқ қойылмағандығын ескерген. Мәселен, «Қорға-
сын», «Ақтас», «Жылаңды», «Борсеңгір» т.б. атаулар жер жынысының құрамына қатысты қойылған 
атаулар екендігі байқалып тұр. Айта кету керек, Ұлытау-Жезқазған кенді аймағында осындай атаулар 
көп. 

Ұлытау – ежелгі заманның көне сырларын, табиғат тылсымын, ел тарихын ішіне бүккен шежі-
релі өлке. Қыртысты тарихтың кітабы десе де болады. Осы өңірдің өн бойын қамтыған жер-су атаула-
рын зерттеп, тану арқылы әлгі құпия шежіренің сырын ашу бүгінгі күннің міндеті екені түсінікті. Ғылыми 
еңбектерде айтылып жүрген мына бір пікірге тоқтала кетсек. 

Атақты ғазнауилік ғалым Әбу Саид Гардизидің XI ғасырда жазған «Зайн – әл-ахбар» («Баян-
дау көркі») атты еңбегі – тарихи құнды дүние. Қарт Ұлытау жайлы деректің бір ұштығын осы еңбектен 
табамыз. Аталмыш еңбекте: «Қимақтарға шығатын жол жайлы айтсақ, әуелі Фарабтан «Жаңа қоныс-
қа» барасың; сол жаңа қоныстан қимақ еліне қарай жүргенде, жолда өзен кездеседі, одан өткен соң 
алдыңнан бұйра-бұйра құм шығады; түркілер оны Уюкман деп атайды. Әрі қарай Сокук өзеніне жете-
сің; одан өткеннен кейін тұзды сорларды басып өтесің. Әрі қарай Кендіртағы тауы басталады. Жолау-
шылар өзенді жағалай өскен қалың шөп, жайқалған ну тоғайдың ішімен жүріп отырып, биік тауға, 
өзеннің бастауына жетеді. Осылай тар шатқалдағы жолмен тауға көтеріледі. Сол Кендіртағы тауына 
шығып, Асус өзеніне тіреледі» деген жолдар бар екен. Осы жолдардағы жер-су атауларын ғалымдар 
былайша тарқатып береді: Фараб – Отырар қаласы, Жаңа қоныс – Отырар төңірегіндегі Кедер, 
Уюкман – Мойынқұм құмы; Сокук – Сарысу өзені; Асус – Есіл өзені және Кендіртағы – қазіргі Ұлытау. 

Ұлт ұясы Ұлытау жайлы маңызы күшті деректер өңіріне қатысты аса құнды деректерді XII 
ғасырда өмір сүрген арабтың белгілі географ –ғалымы, саяхатшысы Әл –Идрисидің «Нусхат Әл – 
Муштақ фи Ихтарах әл – Афак» атты шығармасында да кездеседі.  
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Ұлытау өңірінің аумағы Орталық Қазақстан өңіріндегі ең үлкені болып саналады. Осыншама 
ұланғайыр территорияның топонимдерге бай болуы заңдылық.  

Жалпы Ұлытау атауының шығуы туралы пікірлерге шолу жасасақ, қызықты деректерді кез-
дестіруге болады. Негізінде, Ұлытау – Сарыарқаның оңтүстік-батысында орналасқан тау. Сондай-ақ, 
Қарағанды облысының батысында Ұлытауаталатын аудан да бар. «Көне түркі жазба ескерткіштерінде 
Ұлытау атауы "ұлығ", демек, үлкен, ұлы, күшті деген мағыналарды білдіреді. Бірақ бұл мағыналар 
"Ұлытау" атауына сәйкес келе бермейді. Себебі, көне тілдерде "ұлығ" сөзінен басқа, "ұлық" деген сөз 
бірде "шоқтық", кейде "ескі, тозған" дегенді білдіреді. Осындағы "ұлық" тау сөзімен тіркесіп, "Ұлық тау" 
болып кеткен» деген пікір бар. Осыған ұқсас пікірді қазақ зерттеуші Ә.Нұрмағанбетұлының жазбала-
рынан көруге болады: «Ұлытау» атауы, қазіргі түсінігіміздегідей, «биік, үлкен тау» дегенді білдірмейді. 
Оның ертедегі тұлғасы «ұлық тау», немесе «ала тау», қалпында тіркесіп, тұңғыш мағынасы «шоқтық 
тау», «аласа тау» сияқты ұғымға мегзеген. Уақыт өте «ұлық тау», немесе «ала тау», дыбыстық өзге-
рістерге душар болуы нәтижесінде қазіргі кездегі «Ұлытау» атауы пайда болған» [2.64]. 

Ұлы Дала – адамзат баласы жаралғаннан бері қилы-қилы замандардың, әлемдік тарихтың 
діңгегіне айналған небір айтулы оқиғалардың тұнба көзі болған кең байтақ кеңістік. Ұлытау – сол 
кеңістіктің кіндігі. «Ұлытау» атауының мән-мағынасы мен топонимін түсіндіруге арналған төмендегі екі 
болжам ерекше назар аударуға тұрарлық. 

Орыс зерттеушілері парсы және орыс жазба деректерінің негізінде «Ұрықтағ, Ұлықтағ» және 
«Ұлытау таулары» түркі-моңғол географиялық топонимінің аудармасының нұсқалары ретінде «Рулық 
тау» («ұрық» – моңғолдар мен түріктер де – «ұрпақ, туыс, ру, тайпа», «тағ» – тау) және Жошы 
ұрпақтары үшін ерекше қастерлі Ұлытау, Алтын Орда хандарының жазғы жайлауы; Ұрықтағ, Ұлықтағ 
таулары – Тоқтамыс иеліктерінің оңтүстік-шығысындағы ең шеткі нүкте, естелік белгі Ұлытауға көрінер 
тұстағы шоқының төбесіне орнатылған деп пайым ұсынған. 

Тарихшы – шежіреші Әбілғазының өзінің «Түрік шежіресі» атты еңбегінде: «Қазіргі Ұлытау мен 
Кішітау дегендерді ол кезде Ертағы және Кертағы деп атайтын» деген пікірлері бізді тарих қойнауына 
тарта түседі [3.203]. Айтайын дегеніміз, тіл мәселесі сөз болған жерде өңір тарихы сырт қалмауы 
қажет. Ал, өңір тарихының жазбасы – жер-су атаулары. Жоғарыда айтқан Кендіртағы, Ертағы, Ұлытау 
атауларының арасын жалғап жатқан үлкен тарих бар. Әлгі атаулар – соның тілдік таңбасы. Егер 
ежелгі Ұлытау төңірегін мекендеген тайпаларды жалпы атаумен гуздар деп атаса, онда Кеңгір атау-
ындағы -гір, -гуз сөздерінің арасында байланыс жатқан жоқ па деген сауалдың да басы көрініп тұр.  

Жалпы, осы Кеңгір атауына байланысты тағы бір пікір профессор А.С.Аманжоловтың «Түркі 
филологиясы және жазу тарихы» атты еңбегінде де айтылады. Ғалым Кеңгерес атауының Күлтегін 
ескерткішінің 39-жолында қашалған сөйлемде кездесетіндігін айта келіп: «Кеңгерес сөзінің тегіне 
үңіліп көрсек: Кеңгір (Кеңер, Кеңір) – түбірі Кеңгер де, -ес – өлі жұрнақ. Кеңгерес атауы – Сарысу мен 
Кеңгір алқабының бір кездегі аты, ол Сыр мен Шу бойына жалғасады. Бұл атау VIII ғасырда Сырмен 
жанасып жатқан Қазіргі Орталық Қазақстанның дархан даласы – Сарыарқаны меңзейді. Түптеп кел-
генде Кеңгір өзенінің атауы көне түркі тілінен алынғандығы анық», – дей келе, кеңир сөзіне талдау 
жасайды. Қырғыз тілінде кеңир (кеңири, кеңри) – «кең, мол, жалпақ» сөзін білдіретіндігін, осыған бай-
ланысты қырғыздарда «кеңирсиген Кең Талас» деген тіркестің бар екендігін, сондай-ақ, ұйғыр тілінде 
кәңру (кәңрі) – «көп, мол», кәңручилик – «кеңдік, кең байтақ» мағынасын беретіндігін айта келіп, тілі-
міздегі Кеңгір – өзенінің атауын да осы кеңдікпен байланыстырады [3.86]. 

Жалпы осы аймақта қолданылатын топонимикалық атауларды зерттеп, таныту – бүгін жүзеге 
асырылуы тиіс тіл саясатының бөлінбес бір бөлшегі. Айтпағымыз түсінікті болуы үшін жер-су атаула-
рының тарих таңбасы екенін танытатын бір мысал келтіре кетейік. 

Егінді селосының шығысында, орталықтан 36 шақырымдай жерде биіктігі 6 – 7 метр болатын 
шошақ бейіт Дің (дың) үлгісінде салынған. Осы бейітке қатысты ел аузында айтылып жүрген аңыз бар. 
Қазақ – қалмақ соғысы кезінде қазақтар жаудың жерді білмейтіндіктерін пайдаланып, қаша ұрыс 
салады. Екі жағы өзен-сай болып келетін оңтайлы жерге апарып қалмақтарды қырып тастап отырған. 
Бір жолы қалмақ мыңбасысының қызы батырларша киініп, қазақтармен ұрысқа шығады. Қазақ 
батырларының біразын жер құштырған ол өзі де мерт болады. Өлген соң ғана қыз екенін біліп, екі жақ 
ұрысты тоқтатып, арулап жерлеп, басына белгі тұрғызыпты. Оны жұрт «Діңнің моласы» атап кетіпті. 
Осы атауда кешегі күннің тарихы бар ма? Бар. Ал, бойына сыр жасырған осындай атаулар қаншама?! 

Қорыта келгенде, атаулар – тіл элементтері. Тілді үйренуші адамдардың сөйлей білуі қажет 
деген талап – маңызды істің бір жағы. Ал, тіл арқылы ұлт тарихын түгендеуге қатысы бар деректерді 
игеру керек деген міндет – әлгі үлкен шаруаның тағы бір жағы. Демек, жер-су атауларына маңыз бере 
қарау керектігі осы тұста байқалады. Осы бағытта атқарылуы тиіс көп жұмыс бар. 

Елбасымыз Ұлытау жеріне келіп, Әулиебұлақ басында берген сұхбатында Ұлытаудың ұлт 
тарихында алар орнын ерекшелеп айтқаны белгілі. Демек, бұл өңірдің тарихын індете зерттеу міндеті 
тұр. Ал, тарихтың біраз деректері жер-су атауларында жатыр. Ендеше, Ұлытау өңіріндегі топоним-
дерді зерттеудің кешенді бағдарламасы жасалып, ғылыми орта күшін осы жұмысқа жұмылдыру 
тұрғаны түсінікті. Бұл – тарих пәнінің ғана емес, тіл саясатының бөлінбес бір бөлшегі. 
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В статье рассматривается вклад Ыбырая Алтынсарина в просвещение и воспитание 
молодежи. Авторы отмечают актуальность мыслей Ы. Алтынсарина для молодого поколения, 
указывает, что своим творчеством он старался воспитывать в молодёжи чувство мужественно 
переносить несчастья и трудности, не поддаваться искушениям, сочетать, оптимизм и глубоко-
мыслие. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, гуманизм, актуальность мыслей. 
 

Идеи просвещения в ΧVΙΙΙ веке особенно актуальны в духовной сфере во многих странах 
мира. Просветители, отстаивая свободу народа и человека, все перспективы поручили на мирные 
преобразования. Они полагали, что социальное неравенство произошло от невежества, неразум-
ности людей. В связи с этим своей главной целью просветители объявили просвещение народа. Ведь 
они, по их мнению, по нелепости своей принимали действующие порядки. [1,с.1] 

На сегодняшний день духовно-нравственные ценности, моральные императивы начинают 
ощутимо торжествовать над насущными потребностями, становятся руководством для правительств 
и государств. И в данном контексте развития мирового пространства актуальным является творчест-
во Ыбырая Алтынсарина – одного из величайших гуманистов прошлого столетия, наставника моло-
дёжи. Для его творчества характерно глубокое уважение к человеческому достоинству. При помощи 
поэтического слова Ыбырай воздействовал на умы и чувства людей: 

«Если ты увидишь лес и степь вдали, 
Если ты дороги разглядишь в пыли, 
Запомни, здесь Республика, край родной, 
Запомни этот край и твой, и мой...» [2, с.3]. 
Ыбырай Алтынсарин – педагог-новатор, выдающийся просветитель, прозаик и поэт, общест-

венный деятель, учёный-этнограф, создатель казахского алфавита на основе русской графики, один 
из основоположников казахской письменной литературы и литературного языка. Большинство 
произведений Алтынсарина посвящены молодёжи казахского народа. Он внес свою лепту в развитие 
казахской педагогики, ценными являются его вклад в нравственном воспитании молодого поколения. 
Ыбырай старался воспитывать в молодёжи чувство мужественно переносить трудности и несчастья, 
не поддаваться искушениям, сочетать глубокомыслие, бодрость и оптимизм: 

«Живущие всюду народы 
для радости сотворены, 
Всех ласково греет солнце, 
всем светят лучи луны. 
Особо рождённых не было 
и нет на этой земле. 
Мы друг перед другом с детства 
Во всём быть должны равны!» [3, с.1]. 

Несмотря на разное положение в обществе, Ыбырай Алтынсарин обозначает, что люди от природы 
равны. Мечтой просветителя было дать образование каждому, видеть вокруг грамотную, образован-
ную молодежь. Педагогическая этика Алтынсарина – это этика народа, например, как устное этни-
ческое творчество, отражающее жизнь и быт, несчастье и блаженство, патриотизм, обыкновения и 
обычаи народа, – значительный ключ его этических мнений, изложенных в облике наставлений и ре-
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комендаций. Много труда вложил Алтынсарин в дело подготовки учителей для начальных народных 
школ в крае, прежде всего из казахов.  

По его инициативе были открыты школы и в том числе известная всем школа одаренных де-
тей им. Ы. Алтынсарина. Он не только открывал народные школы, но и разрабатывал для них дидак-
тические принципы воспитания и обучения детей, создал методические и учебные пособия, 
осуществлял регулярно инспекторский надзор, ежегодно посещая каждую школу, заботился о созда-
нии библиотеки при каждой школе. «Только постоянная забота о детях поможет вырастить настоящих 
людей. Главными средствами нравственного воспитания является труд и пример родителей» [4, с.4] 
– таковой видел формулу нравственности великий просветитель и поэт. 

Кроме того, он ввёл в своих школах обучение исламу. Но отношение к религии у него было 
либеральным, особенным. Алтынсарин считал, что религия должна соответствовать с наукой и 
техникой и помогать нравственному воспитанию молодежи. «...Стараюсь всеми силами, чтобы по-
действовать ещё на их (учеников) нравственность, чтобы они впоследствии не были взяточниками. 
Посмейтесь надо мною, я иногда являюсь детям в пустое от занятий время официально муллой и 
рассказываю, что знаю, из духовной истории, прибавляя к тому и другие полезные, удобопонятные 
рассказы...». [4, с.7]  

По его мнению, человек не рождается с определенными готовыми качествами личности. Все 
понятия о добродетели и достоинстве, все правила поведения приобретаются в процессе его жизни.  

Ыбырай Алтынсарин мечтал о просвещении родного народа, он приложил все свои стремле-
ния, чтобы открыть первые русско-казахские школы в Костанае, Иргизе и Тургае. Его труды направ-
лены на воспитание патриотизма, коллективизма, честность, гуманизм. 

«Школы – это главные пружины образования киргизов, казахов, – писал Ыбырай Алтынсарин, 
– ...на них, и в особенности на них надежда, в них же и будущность киргизского (казахского) народа». 
Ему как просветителю присуща вера во знания для формирования общества и каждой индивидуаль-
ности. Просветительская работа Ыбырая Алтынсарина включала помощь и обучение педагогам, он 
призывал учителей с уважением относиться к своим ученикам и понимал, что основой учебного 
процесса является высоко квалифицированный педагог. 

Алтынсарин писал: «...Книг общеобразовательного содержания почти не имеется ни на одном 
из азиатских языков, мы вынуждены искать подобные руководства на ближайшем русском языке. 
Вследствие чего мы сочли за более удобное напечатать настоящую хрестоматию русскими буквами, 
чтобы она прямо соответствовала своей цели, то есть служила непосредственным проводником к 
более учёным и общеполезным книгам, не противореча последним ни своим содержанием, ни алфа-
витом». Учебные пособия «Начальное руководство к обучению киргизов русскому языку», «Киргиз-
ская хрестоматия» занимают особенное место в истории Казахстана как памятники письменной 
литературы. 

«Идея гуманизма, где признаётся ценность человека, – вот основа деятельности педагога 
сегодня!» – отмечал Ыбырай Алтынсарин: «Только учитель может научить ребёнка восхищаться и 
любоваться родным краем, только он научит чувствовать боль и радость родной природы, и именно 
он научит любить родной край, Родину, так, чтобы эта любовь осталась в сердце на всю жизнь!» Как 
близка и нужна нам эта идея гуманизма, патриотизма сегодня! [5, с.1].  

Наследие Ыбырая Алтынсарина о формировании нравственных принципов и просвещение 
актуальны и сегодня. Один из первых народных учителей степи, он был настоящим патриотом своей 
Родины. Боль и страдания своего народа он чувствовал всей душой и радовался, когда получалось 
быть ему нужным и полезным. Вся жизнь Ыбырая являет собой уникальный, творческий и научный 
подвиг во имя родного края. В своих произведениях поэт активно призывал молодёжь не стоять на 
месте, он настоятельно убеждал о постоянном развитии, совершенствовании и обогащении своего 
духовного мира, желал быть разумно мыслящими и благими людьми, которые живут правильно и 
справедливо и обязательно отдавать себе отчет о прожитых днях: 

«Знаний увидев свет, 
Дети в школу идите! 
Прочитанное сохраните. 
Дело пойдет успешно, 
Радости будет – вдвойне… 
Знайте: неграмотный бродит, 
Словно слепой, в темноте.» [6, с.28]. 
Новейшие социальные стремления, которые отражаются в Республики Казахстан, ставят цели 

образования как личностного и познавательного развития, культурных учащихся. Обновление 
содержания образования в Казахстане направлено на развитие учащихся происходит путем внедре-
ния активных форм обучения, активно «добывать» знания, требующих самостоятельно развивать 
функциональную грамотность, творчески подходить к решению проблем и с большим желанием 
развивать коммуникативные навыки общения со сверстниками. Рассматривая педагогические взгля-
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ды Алтынсарина, которые были определены в прошлом столетии, выделим их важность – в них 
отражаются современные проблемы педагогики и практики. 

Для современного Казахстана в рамках мировой глобализации актуально звучат слова Алтын-
сарина о том, что необходимо учиться у многих народов, но при этом бережно сохраняя свою нацио-
нальную самобытность, укреплять дружбу со всем миром и увеличивать количество друзей. Он 
воспринимал человека как целостную личность, которая наделена душой и разумом. Для Ыбырая 
человек – это центр мироздания. А духовность – это важный старт в человеке, который впитывается 
при помощи книг искусства, и народной мудрости духовного опыта. Он призывал казахскую молодежь 
учиться и овладевать передовой культурой русского народа. Ыбырай предвидел, что молодое 
поколение казахов будет смотреть на язык и грамоту русскую, как на единственный язык знаний и 
культуры, пристраститься к ним и будет развиваться в русском более или менее духе. Наряду с 
открытием различных типов учебных заведений, огромное внимание он уделял подготовке педагоги-
ческих кадров, методической оснащенности учебного процесса, им были разработаны основопола-
гающие принципы преподавания русского языка в казахской школе, в учебно-воспитательном 
процессе активно использовались передовые методы и средства нравственного, эстетического, 
трудового воспитания подрастающего поколения. 

Таким образом, Ы. Алтынсарин внес огромный вклад в становление системы образования 
Казахстана во второй половине XIX века. Творчество в истории казахской литературы Ыбырая 
Алтынсарина имеет большое значение. Создатель одним из первых казахской реалистической прозы, 
известный просветитель и педагог, переводчик и поэт, Алтынсарин был из тех, кто приобщил 
казахскую степь к миру высоких нравственно культурных ценностей. 

Многосторонняя деятельность Ы. Алтынсарина способствовала культурному, экономическо-
му, и нравственному, духовному формированию казахского народа. В данный момент одна из 
главных задач сегодня - воспитание поколения, любящего историю своего народа, хорошо знающего 
традиции родной культуры – поколения, которому можно доверить будущее страны. 
 

Список литературы 
 

1. Ибрай Алтынсарин – просветитель казахского народа [Текст]// Источник: https://e-
history.kz/ru/news/show/3950/© e-history.kz 

2. Шалабаев, В. «Экспедиция по памятным местам» [Текст]//, «Убаганская заря» – 1991. – 30 
октября. – С.3. 

3. Джумагулов, К.Т. Ибрай Алтынсарин и развитие культуры казахского народа [Текст]/К.Т. 
Джумагулов. – Алма-Ата. – 1984 – 204 с. 

4. Ситдыков, А.С. Педагогические идеи и просветительская деятельность И.Алтынсарина 
[Текст]/А.С. Ситдыков. – 2-е изд. – Алма-Ата: МЕКТЕП, 1968 – 148 с. 

5. Омарова, К. Ибрай Алтынсарин о воспитании [Текст]//, «Костанайские новости» – 2001.с 14 
августа. – С.1. 

6. Алтынсарин И, «Избранные произведения» [Текст]//, Алма-Ата-1972, с-28. 
 
 
УДК 37 
 

ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И.АЛТЫНСАРИНА 
 

Жанкараева А. М. – орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, Шайқорық орта мектебі. 
 

В статье говорится о том, что Ибрай Алтынсарин – народный писатель, гениальный 
художник, выдающийся общественный деятель, поэт, писатель-новатор, неутомимый вестник 
нового времени, поднимающий самые важные вопросы своего времени. Ибрай Алтынсарин 
оставил глубокий след в истории казахского просвещения и становления Национальной школы. 
Самый честный человек, который не жалел энергии для своего народа. 

Ключевые слова: просветитель, педагог, наследие, знание. 
 

«Ибрай Алтынсарин – первый апостол  
народного просвещения Казахстана» 

Н.А. Назарбаев 
 

Важнейшей целью современного образования, общества и государства является воспитание, 
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина Казахстана. 

Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, его состояния 
и качества внутренней жизни. Темпы и характер развития общества непосредственным образом зави-
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сят от гражданской позиции человека, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных 
норм и духовных ценностей. 

Елбасы Н.А.Назарбаев в послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан 2050»: новый 
политический курс состоявшегося государства», отметил, «Чтобы стать развитым конкурентоспособ-
ным государством, мы должны стать высокообразованной нацией».Ибрай Алтынсарин-педагог-про-
светитель, писатель, фольклорист, этнограф. По инициативе Алтынсарина открыты школы с обуче-
нием на родном языке. Автор учебников родного и русского языков для казахских детей. В толковом 
словаре русского языка «Просветитель, – прогрессивный общественный деятель, распространитель 
передовых идей и знаний». 

Впервые в казахской степи он открыл предметные школы русского образца, написал в них 
учебники на основе русского алфавита, сам преподавал и прилагал усилия для подготовки новых учи-
телей. Окуек, созданный Ибраем, был основан, прежде всего, на педагогических воззрениях и методах 
обучения, воспитания русских и европейских ученых, но учитель без их разбора, как бы не строил их, 
наоборот, воспринимал материалы, входящие в него, в соответствии с пониманием казахских детей, и 
сам, исходя из этого требования, включал в хрестоматию, где рассматривал рассказы, стихи. 

Таким образом, великий учитель – просветитель вложил все свои силы и знания в то, чтобы 
наполнить наш народ источником знаний и внести его в другие культурные страны. В этом направ-
лении он проложил путь целине и посвятил ей всю сознательную жизнь. Ибрай организовал 
сельскохозяйственные, ремесленные школы. Он открыл первую школу для девочек на казахской 
земле. В многогранном творчестве И.Алтынсарина ведущее место занимают проблемы воспитания 
нравственности. 

«Важнейшее из человеческих усилий-стремление к нравственности. От него зависит наша 
внутренняя устойчивость и само наше существование. Только нравственность в наших поступках 
придаёт красоту и достоинство нашей жизни. Сделать её живой силой и помочь ясно осознать её 
значение – главная задача образования», отмечал всемирно известный учёный, лауреат Нобелев-
ской премии А.Эйнштейн. 

Гуманистические и просветительские идеи выражены в стихотворениях и рассказах И.Алтын-
сарина. 

В своих стихотворениях он передаёт важнейшие нравственные истины о человеке и для чело-
века: 

Дурной человек не может 
Хороший совет принять 
Дурной человек лишь может 
Мерзко и глупо болтать. 
В неблаговидном поступке 
Признаться не в силах он… 

И.Алтынсарин относит к отрицательным качествам человека такие, как хвастовство и нечест-
ность. Рассказом «Кипчак Сейткул» он подчёркивает мысль о том, что добро, добытое насилием и 
грабежом, не идёт впрок. 

Герои рассказов И.Алтынсарина – обладатели богатства, только делая добро людям стано-
вятся нравственно возвышенными, добродетельными. 

И.Алтынсарин выдвигает щедрость, как одно из самых ценных качеств человека. К щедрости 
он относит и старинный обычай казахов «жлу», когда люди оказывают искренне и безвозвратно 
помощь своим пострадавшим соплеменникам. 

Ибрай Алтынсарин призывал казахскую молодежь учиться и овладевать передовой культурой 
русского народа. Он предвидел, что «молодое поколение казахов будет смотреть на язык и грамоту 
русскую, как на единственный язык культуры и знаний, пристраститься к ним и будет развиваться в 
русском более или менее духе». 

«Юные мои друзья!.. оглянитесь, – 
Ведь, соседи ваши – далеко впереди. 
Поспешите и вы за ними! 
Мы, старики, в темноте прожили свой век… 
Вам, юным друзьям, уступаем дорогу. 
Наше благословение вам, – 
Творите добрые, святые дела! 

И. Алтынсарин был всесторонне образованным человеком. Ибрай Алтынсарин был широко 
известен и как учёный-этнограф, поэт. Он был полноправным членом Русского географического обще-
ства в Оренбурге. По заданию этого общества он готовил и публиковал доклады и статьи по казахской 
этнографии. Он понимал насколько важно стремление казахского народа к прогрессу и знаниям. 

Алтынсарин самостоятельно изучив произведения классиков мировой литературы – Шекспи-
ра, Гёте, Байрона, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Фардоуси, Низами, Навои и др., воодушевленный 
просветительскими идеями, разъезжал по аулам, разъясняя населению значение светского обра-
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зования, агитировал за выделение средств. Ему были близки их идеи педагогов: К.Д.Ушинского, 
Я.А.Коменского. Например,идея Коменского «здание необходимо возводить с фундамента». 

Преодолевая предрассудки местной старины и препятствия, чинимые колониальными властя-
ми, он развернул активную деятельность и основал в Степи ряд школ для казахских детей. Благодаря 
его настойчивости и упорству в этих школах наряду с изучением различных дисциплин на родном 
языке дети обучались и русской грамоте. 

Выступал против невежества, суеверия, замыкания в рамках кочевого быта. «Школы – это 
главные пружины образования казахов, – писал Ибрай Алтынсарин еще в 1871 году, на них и в осо-
бенности на них надежда, в них же будущность казахского народа». 

Сам Алтынсарин писал 16 марта 1864 года: «…надеюсь, что эти молодцы в течение 4-х лет, 
по окончании курса, будут говорить порядочно и узнают кое-что. Стараюсь всеми силами, чтобы 
подействовать еще на их нравственность, чтобы они впоследствии не были взяточниками». 

И.Алтынсарин был последовательным сторонником идей просвещения. И.Алтынсарин видел 
колоссальнуую разницу между светским знанием и религиозным. 

Знаний увидев свет, 
Дети в школу идите! 
Прочитанное сохраните. 
Дело пойдет успешно, 
Радости будет – вдвойне… 
Знайте: неграмотный бродит, 
Словно слепой, в темноте. 

Веками кочевник считал, что его богатство – скот. И.Алтынсарин стремится убедить моло-
дёжь, что истинное богатство – это знания. Светское образование, согласно его глубоким убежде-
ниям, дороже всякого богатства. 

Стада – богатство степное – 
Сметает суровый джут, 
Богатство ученных иное – 
Растущее, вечно живое – 
Вьюги не заметут… 
Мать и отец постареют, 
А в старости, может быть, 
Придет к ним внезапно бедность… 
Как им ее пережить? 
Тогда-то учение ваше 
Даст им желанный покой. 
Вы бедность от них отведете 
Уверенною рукой 

Невежество и отсутствие знаний делают человека беспомощным перед судьбой, считал он. И 
только тот, кто без устали стремится овладеть наукой и знаниями, может быть спокоен за свою жизнь. 

Как добры конь не устанет, 
Так знание не подведет. 
Темному человеку 

Поэт внушает читателям мысль о необходимости борьбы за знания, которые вывели бы 
казахов в ряды цивилизованных народов. 

Строить дивные дворцы 
Умный, знающий народ. 
Сильный знание своим 
Он уверенно живет. 

Также раскрывает социальное неравенство в ауле, обличает скупость и жестокость баев. 
В рассказах «Кипчак Сейткул», «Сын бая и сын бедняка», «Вред лжи», «Невежество», «Юрта 

и деревянный дом» и других ставятся важные проблемы общественной жизни: вред невежества, 
социальное неравенство, преимущество оседлого образа жизни,польза знаний и науки. 

В рассказах прославляет трудолюбие, показывает, что именно труд воспитывает настоящего 
человека, способного преодолеть любые жизненные препятствия, а праздность – корень пороков. 

Обличает болтунов и сплетников, убеждает в том, что кто много болтает, тот способен «при 
удобном случае наглой клеветой заклеймить тебя», подчёркивает,что у хорошего человека «на лице 
лучится свет». 

Через свои произведения он проносит боль за судьбу казахского народа, за его будушее. Он и 
сегодня является примером настоящего патриота своей Отчизны. 

В начале третьего тысячелетия, когда потеряны многие ценности, идеи и взгляды о судьбе 
человека, его делах и идеалах, о путях воспитания высоконравственной личности, проблемы,которые 
поднимал И.Алтынсарин в своих произведениях особенно актуальны сегодня. 
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Современники И.Алтынсарина называли его «Проводником чистых истин нравственности 
общечеловеческой…» 

Ибрай Алтынсарин был одним из тех, кто приобщил казахскую степь к миру высоких культур-
ных ценностей. 

Ибрай Алтынсарин – талантливый сын своего народа, гордость нации. Он внёс большой 
вклад в развитие культуры казахского народа, его труды и все его творчество вошло в золотой фонд 
нашей истории, оставив последующим поколениям неисчерпаемое богатое наследие. Таким великим 
он остался в памяти казахского народа. Мне бы хотелось, чтобы его произведения, переводы были 
доступны каждому читателю, редкие архивные материалы опубликованы, ну а молодое поколение с 
благодарностью изучало творчество талантливого поэта и переводчика. Значение Алтынсарина в 
истории народного образования в Казахстане очень велико. Деятельность Алтынсарина представ-
ляет для нас огромный интерес с точки зрения развития общественной мысли и его места в истории 
народного образования и казахской литературы. Мы отдаем дань уважения Алтынсарину за его 
выдающуюся деятельность в качестве первого народного учителя, первого организатора народных 
школ в Казахстане и первого педагога-теоретика, вышедшего из среды казахского народа. 

В своих переводах произведений русских классиков на казахском языке пропагандировал 
идеалы демократического просветительства. Он плодотворно трудился для развития национальной 
культуры и литературы, в области формирования казахского литературного языка. Об этом свиде-
тельствует «Киргизская хрестоматия», составленная им на основе русского алфавита. Будучи чело-
веком и деятелем определенной эпохи, он не мог избежать некоторых противоречий в своем миро-
воззрении. Как и все просветители, Ибрай зачастую переоценивал социальную и преобразующую 
роль просвещения [2, с.57]. 
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ӘОЖ 81 
 

ЛГМ ҚҰРЫЛЫМДАРЫНЫҢ ЖҮЙЕЛІ ҚОЛДАНЫЛУЫ 
 

Исина А. Б. – қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалім-модераторы, «Назарбаев Зияткерлік 
мектептері» ДББҰ, Қостанай қаласындағы «физика-математикалық бағытындағы Назарбаев 
Зияткерлік мектебі» филиалы 
 

Мақалада мұғалімнің іс-әрекетті зерттеу жұмысының тәжірибесі көрсетілген. Оқушылар-
дың тілдік қорын «Лексика-грамматикалық минимум» сөздігі негізінде жетілдіру жолдары 
қарастырылған.  

Кілт сөздер: тілдік дағдылар, мәселе, зерттеу, лексико-грамматикалық минимум, сөздік 
қор, қосымша.  
 

Мәселеле: 
Іс-әрекеттегі зерттеуді жүргізудің себебі – оқытуы қазақтілді емес 8-сынып оқушыларының 

лексикалық-грамматикалық минимумын жетілдіру.  
Мақсаты: 
Оқушылардың тілдік дағдыларын дамыту  
Міндеті: 
- Лексика және грамматикалық құрылымдарының жүйесін қолдану үшін «Action Research» 

педагогикалық зерттеу әдісін негізге алу; 
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- Оқушыларының лексикалық-грамматикалық минимумын жетілдіру жолдарын қарастыру; 
- Оқушылардың жетістігін қорытындылау. 

 

Мәселенің туындауы 
Тоқсандық жиынтық бағалау жұмысының қорытындысы нәтижесі негізінде оқытуы қазақтілді 

емес 8-сынып оқушыларының тілдік дағдыларының төмендігі анықталды. Басты себебінің бірі – 
қажетті сөздік қор аздығы, сөз мағынасын түсінбеуі, тілдік құралдарды ажырата алмауы.  
 

1-кесте. ТЖБ 1-тоқсан нәтижесі 

Тоқсандық жиынтық бағалау жұмысы 

Сынып Тыңдалым  
5 балл 

Айтылым 
10 балл 

Оқылым 
5 балл 

Жазылым 
10 балл 

8 D (2) 4,3 7,2 4,7 7,7 

8 E (2) 3,4 6,6 4,3 7,0 
Қорытынды 3,9 6,9 4,5 7,4 

 
Оқушылармен кері байланыс орнатылып, неден қиналатыны анықталды:  
- көп жағдайда контекстегі қолданылған сөздердің мағынасын түсінбейтіндігі; 
- соның нәтижесінде негізгі ойды анықтау қиындық келтіретіні; 
- сұрақтарға жауап бере алмайтындығы:  
- мәтінді түсіну үшін аударманың қажеттілігі, көп уақыт алатындығы.  

 

Мәселені шешу жолдары 
1) «Тілдік дағдылар» 
Оқушының сөйлеу тілін дамыту төрт дағды арқылы негізінде жүзеге асырылады. Тыңдалым, 

айтылым, оқылым, жазылым дағдылары күнделікті тұрмыс-тіршілікпен байланысты (1-сурет), түрлі 
әдебиет негізінде, сонымен қатар ЛГМ арқылы үйретіледі. Бүгінгі күні инновациялық әдістер мен 
ақпараттық технологиялар қолдану арқылы оқушының ойлау қабілетін арттыру, ізденушілігін дамыту, 
қызығушылығын тудыру, белсенділігін арттыру ең негізгі мақсат болып айқындалады. 

 
1-сурет 

 

2) «Бір пән – бір тіл» 
- Сабақта мұғалім балалармен тек қазақ тілінде сөйлеседі. 
- Сабақта орыс тілі қолданылмайды. 
- Жаңа сөздерді меңгертуде көрнекіліктер мен ым-ишара (2-сурет) тілін  
- қолданады.  

 
2-сурет 

 

3) «Психологиялық қауіпсіздігі» 
- Сөйлеу кезінде оқушының жіберген қатесін түзетпеуге болады. 
- Жазылым дағдысын қалыптастыру кезінде қатені түзету – қалыпты құбылыс, әрі тілді 

дұрыс меңгеруге көмектеседі.  
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- Ең бастысы – баланың өзінің қазақша сөйлей алатынына деген сенімін ояту. 
4) «Қабырғалар сөйлейді» 
- Мұғалім сабақта қолданылған көрнекі құралдарды сынып қабырғасына іліп қояды.  
- Оқушы өткен сабақ бойынша қажетті ақпаратты кез келген уақытта қабырғадан тауып, 

алған білімдерін қайталап, бекітіп отырады.  
 

 

3-сурет 
 

5) «ҚазLinguа» қосымшасы 
- «ҚазLinguа» қосымшасын оқушылармен қатар қазақ тілін үйренем деуші кез келген азамат 

қолдана алады. Ол қазақ тілін оқушының өздігінен және жылдам үйренуіне мүмкіндік береді. Қосымша 
Ахмет Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты қызметкерлерімен бірлесе отырып әзірленді және 
«Қазақ тілі» (Л2) пәні бойынша бастауыш сыныптардың оқу бағдарламасына негізделді.  

- «ҚазLinguа» электронды қосымшасы 1,2,3,4,5 сынып бағдарламасы бойынша анықталған 
жиілік сөздігінің негізінде әзірленді. Жиілік сөздіктері мен лексикалық минимумдарды лингвист 
ғалымдар қолдану жиілігін зерделеп, анықтады. Тапсырмаларды дайындауда да оқушылардың 
психологиялық және физиологиялық жас ерекшеліктерін ескереді.  

 
4-сурет 

 

Басымдылықтары: 
- ойын түрінде берілді; 
- жиі қолданылатын сөздерге негізделді; 
- әр сабақ 3-5 минут қамтиды;  
- нәтижесін қадағалап отыру мүмкіндіктері бар.  
Әр сабақта бағдарлама бойынша жиі қолданылатын 2-3 сөз үйретіледі. Ол «ҚазLinguа»-да 

ойын түрінде берілген алты түрлі интерактивтік тапсырмалар арқылы жүзеге асырылады.  
Олар:  
1. Белгіле (суретті сөздік) 
2. Естігеніңді жаз 
3. Дұрыс аудармасын көрсет 
4. Сөздерді қазақшаға аудар (теру) 
5. Сөздерді орысшаға аудар (теру) 
6. Сөйлемдерді аудар (жинау) 
Жаңа сөздер осындай түрлі тапсырмаларды орындау арқылы бірнеше рет қайталанып келіп, 

баланың оларды тиянақты түрде меңгеруіне ықпал етеді.  
Суретті сөздік – жаңа сөздерді суреттен көріп, дыбысталуын тыңдау арқылы есте сақтайды. 
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5-сурет 

 

Тыңдалым – жаңа сөздердің дұрыс айтылымын есте сақтауға көмектеседі. Егер тапсырма 
түсініксіз болса – динамиктің суретін басып, оны қайта тыңдауға болады. Жауап қате болса – 
тапсырма бірнеше рет қайталанып келеді. 

 
6-сурет 

 

Жазылым – сөздерді аударып, дұрыс жазып үйренеді. Осылайша оқушы ойын түрінде беріл-
ген тапсырмаларды орындау арқылы сөздік қорларын көбейте отырып, синтаксистік конструкциялар 
құруға дағдыланады.  

 
7-сурет 

 

Бағалау – оқушы өз білімін бағалайды да келесі бөлімге өтеді. Сонымен қатар оқушының өзі-
нің тілді меңгеру деңгейін үнемі қадағалап отыруына мүмкіндік беріледі. Бір сабақта 10 ұпай жинауға 
болады. Егер оқушы бірнеше күн бағдарламаны қолданбаса немесе ойнамаса, бұған дейін жинақтаған 
ұпайы біртіндеп кеми береді. Яғни алған білімді үнемі қайталап, жаттықтырып отыру жағы да 
қарастырылған. 

Оқушылардың тілді жетік меңгеруі үшін «КазLinguo» қосымшасында сөздік те ұсынылды. Бала-
лардың тілді үйренуге ынтасы мен ықыласын күшейте түсу үшін жиі қолданылатын сөздердің аудар-
масы сөзбен, суретпен және дыбыспен беріледі. Қажет сөзді басқан кезде оның аудармасымен қоса, 
суреті шығады және дыбысталады. 

 
8-сурет 
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Нәтижесі 
ЛГМ-ді тиімді қолданудың нәтижесінде келесі өзгерістерді байқауға болады:  
- тоқсандық жиынтық бағалау жұмысында тілдік дағдыларының деңгейі көтерілді;  
- сабақ үрдісінде оқушылардың сөздік қоры қосылып, тілдік дағдылары дамыды.  

 

2-кесте. ТЖБ 1-тоқсан және 4-тоқсан нәтижесі  

Тоқсандық жиынтық бағалау жұмысы 

Сынып Тыңдалым 
5 балл  

Айтылым 
10 балл 

Оқылым 
5 балл 

Жазылым 
10 балл 

8 D (2) 4,3 4,1 7,2 7,7 4,7 5,0 7,7 8,3 

8 E (2) 3,4 4,9 6,6 8,1 4,3 4,8 7,0 7,3 
Қорытынды 3,9 4,5 6,9 7,9 4,5 4,9 7,4 7,8 

 
3-кесте. Оқушылардан алынған сауалнама  

№ Сұрақ Оқушылардың жауабы 

1 Сіз үшін қазақ тілін 
үйренуге ЛГМ 
қаншалықты 
көмектеседі? 

Мен ЛГМ-мен 2 жыл жұмыс істеп келемін. Мен үшін ЛГМ-ді 
қолдану өте ыңғайлы. Біріншіден, тақырыпқа қатысты сөздер 
нақты бір бөлімде жинақталған. Екіншіден, сөздің граммати-
калық және стилистикалық мағынасын түсіндіреді. Үшіншіден, 
оқушының сөздік қорын синонимдер арқылы көбееді. 
 

2 Сіз ЛГМ-мен қалай жұмыс 
істейсіз? 

Мен сөздерді арнайы сөздіктерден және ғаламтордан қарасты-
рамын. Ең қолайлы жол, бұл – Kitap.kz сайты. Өйткені Kitap.kz 
сайты сөздің мағынасын жан-жақты жақсы түсіндіреді.  
 

3 Қалай ойлайсыз, ЛГМ-ді 
қазақ тілі мен әдебиеті 
сабағынан басқа қай 
пәндерде қолдануға 
болады? 

ЛГМ-ді қазақ тілінде оқытылатын пәндерде қолдануға өте 
тиімді. Мысалы: Қазақстан тарихы пәні, География пәні. Себе-
бі ЛГМ-де көнерген сөздерді, неологизмдерді, тұрақты сөз тір-
кестерді, мақал-мәтелдерді кездестірмейсін. Содай-ақ, сөздер 
жіктелмеген, тәуелденбеген, етістіктің шақтарына бөлінбе-
ген, тек сөздің негізгі түбірі, тура мағынасы берілген. 

 

Практиканың маңыздылығы 
Лексика-грамматикалық минимум қазақ тілін екінші тіл ретінде оқыту мазмұны мен техноло-

гиясын жаңартуға және тілді меңгеру сапасын арттыруға ықпал етеді. Әр деңгей бойынша сараланған 
лексикалық-грамматикалық минимум оқытудың мақсаттарын жүзеге асыруға, оқытудың нәтижелері 
мен оны анықтаудың дискрипторларын жүйелеуге, нәтижеге бағытталған жаңа мазмұндағы білім бе-
руді бағалауға, пәнаралық байланысты (Қазақстан тарихы, география) ортақ мақсаттарға ықпал-
дастыруға мүмкіндік береді.  
 

Әдебиеттер тізімі 
 

1. Қазақ сөздігі. Қазақ тілінің біртомдық үлкен түсіндірме сөздігі. Алматы: Дәуір, 2013. –
1488 б. 

2. Қазақ тілі пәні бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасы. 
3. Лексикалық-грамматикалық минимум (қазақтілді емес мектептердегі қазақ тіліпәні 

бойынша 1-11 сынып оқушыларына арналған). Астана, 2017. 
4. Н.Т Сауранбаев редакциясымен. Орысша-қазақша сөздік. Алматы, 1954. 
5. Тілдік ортаға енгізу негізінде мектептке дейінгі ересек топта кіріктірілген сабақты 

өткізу. Әдістемелік нұсқаулық. – Астана, 2014. 
6. Тілдік ортаға енгізу негізінде мектептке дейінгі кіші топта кіріктірілген сабақты өткізу. 

Әдістемелік нұсқаулық. – Астана, 2014. 
7. Тілдік ортаға енгізу негізінде мектептке дейінгі ортаңғы топта кіріктірілген сабақты 

өткізу. Әдістемелік нұсқаулық. – Астана, 2014. 
8. Ұ.А Жанпейісова, Х.К Мауленова, қазақша-орысша тақырыптық сөздік, – Алматы, 1997. 
9. Ф.Ш Оразбаева, Т.Т Аяпова. Қазақ тілі (қарапайым деңгей) – Алматы, Жазушы, 2007. 
10. Х.Кожахметова: 40 уроков казахского языка. Алматы «Жалын», 1989. 
11. https://kitap.kz/ 
12. https://emle.kz/ 
13. «ҚазLinguа» электронды қосымшасы 1,2,3,4,5 сынып. 

 
 
 

https://kitap.kz/
https://emle.kz/
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ӘОЖ 37.035.6 
 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ӘҢГІМЕЛЕРІНДЕГІ РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАР 
 

Кемелхан Д. Ж. – филология ғылымдарының магистрі, қазақ, орыс және латын тілдері 
кафедрасының аға оқытушысы, Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы, Шымкент қаласы. 

Жарилкапова А. Б. – 6В10101 – Жалпы медицина білім беру бағдарламасы бойынша 
денсаулық сақтау бакалаврында білім алушы, Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы, 
Шымкент қаласы. 
 

Мақалада Ы.Алтынсарин әңгімелерде ұрпақты адамгершілікке тәрбиелеу, еңбекке баулу, 
үлкенді құрметтеу, адал достықты ардақтау, жамандық пен надандықты әшкерелеу, жалқаулық-
ты сынау сияқты мәселелер қарастырылған. 

Түйінді сөздер: еңбекқорлық, адамгершілік, мейірімділік. 
 

Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа адамгершілік-рухани тәрбие беру. 
Қай заманда болмасын алдында тұратын ұлы мұраттың ең бастысы – өзініңісін, өмірін жалғастыратын 
сауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу. Ал саналы ұрпақ қоғамда өзінің білімі мен қатар адамгершілік 
қасиеттерімен, қайырымдылығымен, адалдығымен ардақталатыны бәрімізге аян. Міне, осындай 
адами қасиеттерді бала бойына қалыптастыруды негізге алып, сол жас жеткіншектерге қаламтербеген 
ағартушы-педагог Ыбырай Алтынсариннің шығармашылығында білімділік пен адамгершілік, еңбекқор-
лық пен қажыр-қайраттылық бір тұтас өріліп отырады. 

Ыбырай Алтынсарин әңгімелері қазақ прозасының алғашқы үлгілері болып саналады. 
Педагогтік, ағартушылық мақсатына орай ол төл әңгімелерінде, тәрбиелік мәні зор тақырыптарды 
көтерді. Қазақ балаларын ең алдымен адал еңбекке баулып, өнер іздеуге, сол жолда талпынып, 
талабын шыңдауға шақырды. Ата-ана мен бала қарым-қатынасы немесе ізгілік, үлкенді құрметтеу 
жайы, адал достықты ардақтап, жамандық пен надандықты әшкерелеу, жалқаулықты сынау сондай-ақ 
аударма туындыларында да негізінен оның әңгімелеріндегі негізгі өзекті мәселесі болды. Осындай 
әлеуметтік, тәрбиелік мәні зор көкейкесті мәселелердің көтерілуі, ағартушылық, гуманистік сарын 
оның әңгімелерінің халықтық сипатын белгілейді. 

Еңбек тақырыбы. Ыбырайдың әңгіме, мысалдарындағы ең өзекті мәселенің бірі. Бұл тақырып-
тағы әңгімелердің ішінде «Бай баласы мен жарлы баласы» және «Қыпшақ Сейітқұл» деп аталатын екі 
туындының алатын орны айрықша. 

Алғашқы әңгімеде автор екі түрлі тәрбие-тәлім көрген, өмір туралы түсінік-ұғымы да түрліше: екі 
баланың – Асан мен Үсеннің бір күндік тіршілігін салыстыра суреттей отырып, олардың іс-әрекетіне 
әлеуметтік тұрғыда мән береді. Ойнап жүріп көшкен елден аңдаусызда көз жазып қалған екі бала 
бастарына түскен ортақ жағдайды екі түрлі қабылдайды. Байдың баласы Асан бас салып жылап, қиын-
дық алдында дәрменсіздік көрсетсе, кедейдің баласы Үсен байыптылық танытып, ересек кісіше әрекет 
жасайды. Көшкен жұрттың бағытын анықтап, қажет деген заттарды жинап алады. Сөйтіп, Үсеннің тап-
қырлығы, байқағыштығы мен ақылдылығы арқасында екеуі қарны тоқ, аман есен көшкен елін табады. 

Ағартушы екі құрдас баланы бір жағдайда екі түрлі мінез-құлық, әрекетпен көрсету арқылы 
мәні зор қоғамдық мәселені көтерген. Асанның ойсыздығы мен қорқақтығы, икемсіздігі, «дайын асқатік 
қасықтығы» – тәрбиеден, оның кішкентайынан еңбек етпеген, байдың ақсаусақ ұлы екендігінен болса, 
ал Үсен бойындағы Ыбырай ардақтап балаларға үлгі етіп отырған асыл қасиеттердің байыптылық, 
еңбек сүйгіштік, тапқырлық, ақылдылық, іске икемділік, т.б. түп төркіні – еңбекші халықта, оның 
күнделікті өмір тәжірибиесінен туындайтын даналығында жатыр. Үсеннің ата-анасы адал еңбегімен 
күн көрген кедейлер, халық өкілдері. Олар баласын кішкентайынан ерінбеуге, еңбек етуге, өмірде кез-
десетін қиыншылықтармен күресе білуге тәрбиелеген. Үсен басына қиындық түскендеАсан секілді 
дәрменсіздік танытпайды, байыппен, ақылмен ойлап, оны жеңіп шығады. Бұдан әңгіменің идеясында 
айқын көрінеді. Ыбырай әңгімесінде халықтың тәрбиесі мен даналығын ардақтай келе, балаларға 
оның бар қасиетін бойына жинақтаған Үсен секілді жас та болса көргені де, көңілге түйгені де көп, 
еңбекшіл, адал, ақылды өкілін үлгі етеді, сондай болуға шақырады. Өмірдің егесі Асандар емес, 
еңбекшіл Үсендер дейді. 

«Атымтай Жомарт» әңгімесінің кейіпкері - байлық-дәулеті тасып төгіліп жатса да, күнде еңбек 
етіп, тер төгуді өмірлік күнделікті дағды еткен жан. Ол еңбексіз өмір сүру мүмкін емес деп санайды. 
Сондықтан да ол: «... күн сайын өз бейнетіммен тапқан бір-екі пұлға нан сатып алып жесем де, 
бойыма сол тамақ болып тарайды, еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сіңімділігі болады екен», -дейді 
сүйсініп. Бұл сөзде үлкен мағына бар. Кімде-кім адал тер төгіп, күнделікті еңбек етсе, еңбегі арқылы 
тапқан затының қадірі де жоғары болмақ. 

Еңбекті ардақтау идеясымен қатар ағартушы әңгімелерінде жас ұрпақты адамгершілікке 
тәрбиелеуге байланысты басқа да алуан тақырыптар бейнеленді. Педагог ретінде тәрбиеге ерекше 
мән берген Ы.Алтынсарин бұл ойын көптеген әңгімелеріне арқау етеді. Бұл ретте "Бақша ағаштары», 
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«Мейірімді бала», «Аурудан аяған күштірек», «Асыл шөп», «Әке мен бала», «Шеше мен бала", «Жа-
ман жолдас» әңгімелері елеулі мәнге ие. 

Оқырмандары балалар болғандықтан, әңгімелерін көбінесе әке мен баланың, қыз бен ше-
шенің, бала мен баланың шағын диалогтарына құра отырып, Ыбырай сөз аяғын адамгершілік, 
мейірімділік, үлкенге ізет жасау, сабырлық, адалдық жөнінде тәрбиелік тағылымы зор қорытынды-
лармен түйіндеп отырады. 

«Мейірімді бала» әңгімесінде қылмысына сай қолы кесілуге тиісті әкесі үшін шырылдап, ара-
шаға түскен, әкесінің орнына өз қолын кесуді ұсынған жас қыз баланың жанашырлығы мен батылдық, 
тапқырлығы жан сүйсінгендей. Қыз баланың әкесін қылмысқа итермелеген жағдайды балаларды 
асырау қамы түсінуі, әкесіне, бауырларына деген сүйіспеншілігі мен қамқорлығы шағын әңгімеде 
әдемі ашылған. 

Ананы сүю, оның уайымы мен қасіретін түсініп, оны жеңілдетуге тырысу, шыдамдылық Сейіт 
«Аурудан аяған күштірек» бойындағы асыл қасиет болса, «Жаман жолдас» әңгімесінде керісінше, 
қиын қыстау сәт туғанда өз басын сауғалап кететін жандардың жағымсыз болмысы сыналады. 

Әке мен бала диалогына құрылған шағын да болса мәнді туындысының бірі – «Бақша ағашта-
ры». Қарапайым, күнделікті көзқанықты жайды – қисық ағаш пен түзу ағашты салыстыра мысалдау 
арқылы автор балалар үшін ата-ана тәрбиесінің қаншалықты қажеттілігін баланың қисық ағаштай 
қыныр да көріксіз болып өсуі де, тік, зәулім бәйтеректей көз тартар жақсы жан-жан болып жетілуі де 
тәрбиеге байланысты екенін ұтымды сездіреді. Бала ұғымына сай табиғи қалыпта аңғартады. 
Әңгіменің бұл түйіні әкенің мына сөзінен айқын танылады: «Бағу-қағуда көп мағына барында шек жоқ, 
шырағым, бұдан сен де өзіңе ғибрат алсаң болады, сен жас ағашсың, саған да күтім керек. Мен сенің 
қате істеріңді түзеп, пайдалы іске үйретсем, сен менің айтқанымды үғып, орнына келтірсең, жақсы, түзу 
кісі болып өсерсің, бағусыз бетіңмен кетсең, сен де мынау қисық біткен ағаштай қисық өсерсің», – деді. 

Ағартушылық қызметі сияқты Ы.Алтынсариннің жазушылық шығармашылығы орыс әдебиеті 
мен мәдениетімен тікелей байланысты. Ол орыс әдебиетінен көптеген туындыларды аударған алғаш-
қы қазақ аудармашысы да. 

Хрестоматияға енген бірсыпыра әңгімелерді ол белгілі орыс педагогтері К.Д. Ушинскийдің, 
А.И. Пуальсанның оқулықтарынан алып аударған. Оқулықта ұлы жазушы Л .Н.Толстойдың да бала-
ларға арналған бірнеше туындыларының аудармасы бар. 

Ыбырай аудармаларының өз ерекшеліктері барлығы есте болу керек. «Сол әңгімелерді аудар-
ғанда Алтынсарин барлық жерде түпнұсқасын бұлжытпай, сол күйі аударуды ұстаным етіп алмаған. 
Кейде тақырыбын, кейде желісін, кейде баяндау әдісін өзгертіп, қайткен күнде деқазақ өміріне жақын-
датып, қазақ балаларына түсінікті баяндауды негізгі нысанасы еткен» Қ.Жұмалиев. 

Тілі жатық, оқиғасы қазақ балаларына етене жақын, әрі ұғымды Ыбырай аудармаларын халық 
сондықтан да ағартушының төл туындысындай қабылдаған. «Бір уыс мақта», «Талаптының пайдасы», 
«Түлкіменешкі», «Таза бұлақ», «Әдеп», «Үнді», «Алтыншеттеулік»,т.б. аудармалары осындай туынды-
лар қатарына жатады. 

ЬІбырай Алтынсарин өзінің әңгімелері арқылы қазақ балалар әдебиетінің негізін салды. Бұл 
оның айрықша атап айтар тарихи еңбегінің бірі. 

Ы. Алтынсарин төл туындыларын жазғанда да, орыс және Еуропа халықтары әдебиетінен 
аудармалар жасағанда да, ең алдымен ол туындылардың балалар ұғымына сай, олардың қиял ойын 
шарықтатарлықтай қызықты да тағылымды болуына баса назар аударған. Сондықтан ағартушы 
әңгімелерінен балалар әдебиетіне қойылатын негізгі талаптардың барлығы да, атап айтқанда, шығар-
ма көлемінің шағындығы мен құрылысының қарапайымдылығы, тілінің таза, түсінікті, әрі шұрайлы-
лығы, танымдық-тәрбиелік мәнінің жоғарылығы, оқиғалардың балалар ұғымы мен жасына сай, көркем, 
әрі қызықты баяндалуы, балаларға тән мінез, әрекет, ой-қиялдың табиғи, шынайы ашылуы, тағы бас-
қалар толық көрінеді. Асан мен Үсен «Бай баласы мен жарлы баласы». Сейіт «Аурудан аяған күшті-
рек» секілді балалар, сондай-ақ «Әке мен бала», «Шеше мен бала» тағы басқа әңгімелеріндегі кейіп-
керлер өздерінің ортасына, жасына лайықты оқиғаларда, жағдайларда көрініп, балаға тән алуан 
мінездері мен, іс-әрекеттерімен шынайы танылады. Оқырманның Ыбырай Алтынсарин әңгімелерін 
оқи отырып, ерекше бір сырлы, нұрлы дүниеге – балалар әлеміне енгендей болатыны да сондықтан. 

Ыбырай шығармаларындағы нақыл сөздер. Жалпы нақыл сөз дегеніміз – қысқаша мазмұнды, 
терең ойлар айтылатын ұлағатты сөз. Оны жай адамдар айта бермейді. Көбіне ұлы тұлғалар, халқына 
үлгі бола білген ұлағатты адамдар айтады. Қазақ даласындағы білімнің көзін ашқан ағартушының 
нақыл сөздерінде тәрбиелік мән, өмірлік мазмұнбар. Еңбекке баулитын әңгімелері: «Өрмекші, құ-
мырсқа, қарлығаш», «Сәттемір хан», «Атымтай Жомарт», «Әке мен бала». Адамгершілікке баулитын 
әңгімелері: «Мейірімді бала», «Аурудан аяған күштірек», «Алтын шекілдеуік», «Әдеп». 

Еңбек тақырыбында нақыл сөздері: 
1) Еңбек пен табылған тамақ тәтті әрі сіңімді болады. 
2) Аз жұмысты қиынсынсаң – көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат қылмасаң – көптен құр 

қаласың. 
3) «Еңбекпен табылған дәм тәтті» 
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4) Байлық – қанағат пен еңбекте. 
Адамгершілік туралы нақыл сөздері: 
1) Алдыңа келсе, әділдігіңді аяма. 
2) Қашанда бір істі істегіңіз келсе, ол іске әуелі ақылыңызды, одан соң қолыңызды жұмылды-

рыңыз, егер де ақылыңыз дұрыстаса, көзіңіз көріп, жөнін тауып мақұл көрсе, тіліңіз бен қолыңызға 
серік беріңіз. 

3) Жақсы ой мен жақсы сөз – жақсы істерге жетелейді. 
4) Әр нәрсенің сыртына қызықпа, асылы ішінде. 
5) Бағу – қағуда көп мағына бар. 
Ы. Алтынсарин өз шығармаларында адамның бойындағы ұлы қасиет – адамгершілік-рухани 

тәрбиенің маңыздылығын ең басты құндылық деп санады. Ыбырай әңгімелерінің құрылымы, мән-
мағынасы, тәрбиелік мәні бала санасына ерекше әсер етіп, баланың қызығушылығын оятып, баланың 
бойына тереңінен тәрбие нәрін құйып, қоғамда адамгершілігі жоғары адамдар қалыптастырады. 

Қазақ халқының ежелден келе жатқан рухани қазынасының бірі. Ибалы ұл, инабатты қыз – 
өмір көркі, Әдептілік белгісі иіліп сәлем бергені депкелер ұрпаққа тәрбие беріп, адал ниет, ақтілек 
білдіріп отырған.Рухани-адамгершілік тәрбиесі өзіндік сананы дамытуға жағдай жасауды, жеке 
тұлғаның әдеп ұстанымын, оның қоғам өмірінің нормалары мен дәстүрлерімен келістірілетін мораль-
дік қасиеттерін және бағдарларын қалыптастыруды болжайды. Рухани-адамгершілік құндылықтармен 
білім жүйесін дамытып қалыптастыру жаңа қоғамның дамуындағы мәні зор, маңызды бағыт. Оқу-
шыларды рухани-адамгершілікке тәрбиелеу, болашағына жол сілтеу – бүгінгі қажетті, кезек күттірмес 
мәселе. Рухани-адамгершілікке тәрбиелеу білім беру мен ғана шектелмейді. Баланың сезіміне әсер 
ету арқылы ішкі жан дүниесін ояту нәтижесінде оның рухани-адамгершілік қасиеттері қалыптасады. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН МҰҒАЛІМ ТҰЛҒАСЫ ТУРАЛЫ: ҚАЗІРГІ МЕКТЕП  
ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ИДЕЯЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚ ЖӘНЕ МАҢЫЗДЫЛЫҚ 

 
Кзылбаева Г. Н. – Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы №2 жалпы білім беретін мектептің 

Ағылшын тілі пәні мұғалімі. 
 

Әрбір қазақстандыққа оның есімі бала кезінен таныс. Халық жады оны ұлы деп атады. 
Мұғалім, ғалым, жазушы, ағартушы. 

Ы.Алтынсарин Қостанай жерінде алғашқы қадамдарын жасады, ол көптеген танымал қазақ 
әдебиетшілерін, ақындарын, ағартушыларын шабыттандырды. Алтынсарин білімді, озық педаго-
гикалық идеялар мен мәдениетті бойына сіңірген қазақ халқын ағартудың алғашқы әрі жомарт 
қайнар көзі болды. 

Түйінді сөздер: білім беру, Ыбырай Алтынсарин, педагогика,қазіргі мектеп. 
 

Ы.Алтынсарин бір жарым ғасыр бұрын, ортағасырлық надандық пен феодалдық езгі кезінде 
өмір сүрген және жұмыс істеген. Сауатсыздық пен қысымшылықтың қараңғысынан көтерілген адам-
дарға білім мен ағартушылықтың нұры қажет болды. Бізге мектептер, кітаптар, мұғалімдер керек бол-
ды. Мүмкін, патша үкіметі өзінің отарлық шетіндегі білім туралы мүлдем ойламаған шығар? Алтын-
сариннің данышпаны осы ауыр ағартушылық жұмысты бастады. Ал қазір не өзгерді? 

Тарихи ұстанымға сүйене отырып, Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығын оның зама-
нынан бөлек қарастыруға болмайды. Ол ағартушылық прогрестің ажырамас бөлігі ретінде ойластыр-
ды, онсыз бүкіл халықтың дамуы мүмкін емес еді. Білім беруді дамыту өз баспасын құрмай және 
баспаханасыз жалғасуы мүмкін емес еді. Сонымен қатар өркениеттің артықшылығы қазақ халқы үшін 
жағымсыз жақтары да болды, атап айтқанда көшпелілерді күштеп көшіруге және ең жақсы егістік және 
жайылымдық жерлерді басып алуға ұмтылу. Ғасырлар бойы қалыптасқан қазақтар Алтынсарин 
даңқын шығарған өзіндік мәдениетті қалыптастырды. Өкінішке орай, сол кездегі қоғамдық-саяси 
жағдай ұлттық мәдениеттерді дамыту үшін қолайлы болған жоқ, сондықтан біз оның сақталуы мен қол 
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жетімді жолмен нығаюына үлес қосқан алғашқы қазақ ағартушылары мен публицистеріне құрмет 
көрсетеміз. Халық ауыз шығармашылығында пайда болған білім, Мұрат және тәжірибе жазу пайда 
болғаннан кейін жазыла бастады. 

Ыбырай Алтынсариннің ағартушылық идеялары қазіргі білім беруді реформалау үдерісінде 
қалай іске асатынын қарастырайық. 

Айта кету керек, Ы.Алтынсарин мектепте білім беру жүйесін қалыптастыра отырып, мұғалімнің 
тұлғасы мен адамгершілік бейнесіне басты орын берген. Оның ойларының идеялық құндылығы мен 
маңыздылығы біздің біліміміз дамудың түбегейлі жаңа сатысына өткен кезде ерекше өзекті. Қазақ 
психологиялық-педагогикалық ойының тарихында Алтынсариннен басқа, педагог-тәрбиешінің рөлі 
туралы көптеген құнды ескертулер айтқан адамды табу қиын. 

"Әркім мұғалім бола алмайды, ал мұғалімнің жаны жомарт болуы керек, ал жауапкершілік пен 
кәсібилік жоғары - өте жоғары" 

"Біздің бизнесімізде қырғыз мектептерінің болашақ перспективалары, – деп жазды Алтынса-
рин, – көп жағдайда негізі қаланған негізге байланысты, сондықтан мен қазір жақсы мұғалімді әлемдегі 
барлық нәрселерден артық бағалаймын. Мемлекеттік мектептер үшін мұғалімдер – бұл бәрі!» 

Енді мұғалім-балаға ең қажет адам. Оның өмірде ерекше миссиясы бар: оқыту, бағыттау, 
басқару ғана емес, сонымен қатар оқыту. Оның мақсаты-қазіргі заманға енетін баланың жеке басының 
қалыптасуын бақылау, өмірде өз орнын лайықты ала алатын адамды тәрбиелеу. Оның алдында оның 
міндеті тұр-мұғалімнің беделін, қадір-қасиетін, мақтанышы мен құрметті атағынан бас тартпау. 

"Қазақ мектептері үшін ең маңыздысы – мұғалім. Тіпті ең жақсы оқулықтар, Үкімет қаулылары 
мұғалімдермен бірдей емес". 

Мұнда ол өзінің үлгісімен мұғалімнің қандай болу керектігін көрсетті. Ол жетекші мұғалімдер-
мен дос болды В. Катаринский, А. Мазохин, Д. Соколов, Н. Ильинский. Инспектор ретінде ол мұғалім-
дерге кеңес берді, тіпті жеке өміріне терең үңілді, кеңес берді, бірақ сонымен бірге талапшыл болды. 
Адамды біржақты көру-оның қарым-қатынасы мен достығының басты сабағы. 

"Мұғалім-білімді оқытудағы басты тұлға ... біздің барлық болашағымыз, халықтың болашағы 
мұғалімнің қолында". 

Ыбырай Алтынсарин мұғалімдердің әдістемелік әдебиеттер мен педагогикалық журналдарды 
пайдалануын міндетті деп санады. Бүгінгі таңда мұғалімдердің өз бетінше білім алуына – педагогика-
лық шеберлікті арттыру үшін барлық жағдай жасалған семинарлар, тренингтер, біліктілікті арттыру 
курстары, қашықтықтан оқыту жүйесі арқылы кәсіби шеберлікті арттыруға, шығармашылық конкурс-
тарға, оқытушылар құрамына жобаларға қатысуға ерекше көңіл бөлінеді. 

Мұғалім жұмысындағы сәттіліктің кепілі Ұлы мұғалім тек білімді ғана емес, сонымен бірге 
оқушылармен қарым-қатынаста дұрыс тонды, педагогикалық әдепті де қарастырды. Ушинский сияқты 
Алтынсарин мұғалімнің таланты оқушының жүрегіне жол таба білу екенін жиі қайталайтын. Интуиция 
оған жанашырлық, сезімталдық, назар және қашан талап ететінін айтуы керек. 

Алтынсариннің пікірінше, педагогикалық жұмыста мұғалімнің оқытудың ең жақсы тәсілдерін 
табу және балаларды дұрыс ұстау қабілеті. Үлгілі салынған, жақсы материалдық-техникалық базасы, 
сауатты оқулықтары, парасатты тәртібі бар жаңа үлгідегі мектеп оқушыларды қызықтырып, оларды 
мәдениетке, еңбекке, ақыл-ой жұмысына дағдыландыруы, білімге деген қызығушылықты барынша 
арттыруы тиіс. Ол алған білімі мен дағдыларын ресми білім тұрғысынан емес, олардың нақты пай-
дасын ескере отырып қарастырды. 

Бұл құзыреттілік педагогикасының ерекшелігі емес пе? "Оқуға үйрету" емес, білімді беру, жеке 
тұлғаның өмірлік маңызды қасиеттерін қалыптастыру, білім алушыны ЖОО-ға түсуге емес, өмірге, 
білім жинақтауға емес, әлеуметтік даналыққа дайындау. Қазіргі уақытта мұғалім-бұл бүкіл оқу процесі, 
жаңа буын оқулықтарын апробациялау, оқытуды ақпараттандыру және оқу-әдістемелік базаны 
жетілдіру. Қазіргі заманғы қазақстандық мектеп балаларды өмірлік дағдылар мен алған білімдерін 
өмірде қолдануға үйрету керек. 

"Мұғалім балалармен айналысады, егер олар бірдеңе түсінбесе, мұғалім оқушыларды емес, 
өзін түсіну үшін жеткізе алмайтын өзін кінәлауы керек. Ол балалармен ашуланбай, жұмсақ сөйлеуі 
керек, әр тақырыпты құлшыныспен және қарапайым тілмен, жалған сөйлемдермен және қажетсіз 
терминдермен түсіндіруі керек", – деп жазады Алтынсарин. 

Ол мұғалімдерді теориялық оқытуды көп ұстануға емес, керісінше оқушылардың жетістік-
теріне, қабілеттері мен түсініктеріне сәйкес оқытуға шақырады. 

Әңгіме ынтымақтастықтың заманауи педагогикасы мен тұлғаға бағытталған тәсіл туралы 
болып отыр ма? 

Ыбырай Алтынсарин бізді "балаларға қатысты шектеулі, Үстірт ұғымдардан"сақтандырады. 
Нақты мысалдар келтіре отырып, ол балаларды оқыту және оларға деген жаман көзқарас түсініксіз 
және түсініксіз екенін түсіндіреді; керісінше, балалар неғұрлым көңілді болса, олармен жақсы қарым-
қатынас жасайды, студенттерге моральдық әсер етеді, сабақтар соғұрлым сәтті болады. 

Ұқыпсыз мұғалімдерді ескере отырып, олар хаттарының бірінде "олар ешқашан ұсынылған 
педагогикалық әлеммен оң таныспайды, олардың ешқайсысын соңына дейін оқымайды, оқушылар-
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дың жалпы табиғаты мен ақыл-ой қоймасына енбейді" деп атап өтті... тәрбие мен оқытудың сәттілігі 
немесе сәтсіздігі көбінесе мұғалімнің балаға дұрыс қарау қабілетіне байланысты". 

Ы.Алтынсариннің қызметі мектептің оқу-тәрбие үрдісінде этнопедагогикалық идеяларды жүзе-
ге асыру болды. Эдификация-бұл халықтық педагогикада кең таралған әдіс, оны Ибрай өз жұмысында 
жиі қолданады. 

Ыбырай қазақ халқының әдет-ғұрпына, халық тарихына ерекше назар аударды, ал қазір біздің 
мұғалімдер бұрын жоғалтқанның бәрін қайта тірілтуде. Халық педагогикасы қазіргі заманғы білім 
берудің ажырамас бөлігі болып табылады. 

Ыбырай Алтынсариннің мұғалімнің міндеттеріне нұсқаулары-қалай оқыту керек, оқушыларға 
қатысты-қалай үйрену керек, оның заманауи Әдістеменің ережелерін жан-жақты терең білетіндігін 
көрсетеді. Әр түрлі әдістерге, ауызша әңгімелерге, ойлау және жазу жаттығуларына түсініктеме бере 
отырып, ол балалардың кез-келген жұмысы мағынасыз есте сақтауға жұмсалмайды, мағынасы мен 
жүйесі бар деп жазды. Ол мұғалімдерге балалардың қызығушылығын (аң аулау мен қалауды) 
қарапайымнан күрделіге дейін зерттелген ақыл-ой әрекетінің әртүрлі деңгейлеріндегі жаттығуларға 
ынталандыратын оқыту әдістерін қолдануды ұсынды. 

Біз бүгін шешуге тиіс басты міндет-мектепті, қоғамымызды ізгілендіру. Балаға арналған мек-
теп, адамға арналған қоғам. Бұл тапсырманы адамға рухани жомарттық, назар, мейірімділік, оның 
ауруы, мұқтаждығы берілген адамдар орындай алады. Ыбырай Алтынсарин өз мектебінің мұғалім-
дерін осылай көрген. Гуманист адамнан гуманисттен үйренуі керек. Мұндай оқушыны тәрбиелемес 
бұрын, сіз осындай мұғалімді тәрбиелеуіңіз керек. Бұл идея Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық 
еңбектерінде үлкен сұранысқа ие болды. 

Гуманизм идеясы бүгінде мұғалімнің іс-әрекетінің негізі болып табылады, онда адамның 
құндылығы дәлелді әрекет ретінде танылады. Тек мұғалім ғана баланы туған өлкесіне таңдануға және 
таңдануға үйрете алады, тек ол туған табиғатының қасіреті мен қуанышын сезінуге, туған жерін, 
Отанын, Қазақстанды сүюге, сол махаббат өмір бойы Жүректе қалатындай етіп үйрете алады. 
Алтынсариннің бұл идеялары бізге қаншалықты жақын! 

12 жылдық білім беру тек қажетті білімді ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік құндылықтарды 
қорғауға және нығайтуға, гуманизм мен азаматтықтың болашағын кеңейтуге арналған. Ыбырай 
Алтынсарин мұғалімдер өз оқушыларын және олардың ата-аналарын сүю керек деп есептеді. Содан 
кейін, оның пікірінше, білім мен білімнің алдына қойылған мақсаттарға қол жеткізуге болады. Ал енді 
бұл табысты оқытудың басты шарттарының бірі. 

Мұғалім мамандығы әр оқушының, жас ұрпақтың, қоғам мен мемлекеттің тағдырына жауапкер-
шілікпен сипатталады. Бүгін мұғалімдер жұмысының нәтижесі қандай болады-ертең қоғам да солай 
болады. Біз ы. Алтынсариннің ең құнды ойларынсыз өмір сүре алмаймыз. Иә, Ы. Алтынсарин мұғалім 
тұлғасына шешуші мән берді. Мұғалімнің рөлі туралы тұжырымдарымен танысқан адам оның жоғары 
психологиялық-педагогикалық мәдениетіне таң қалады. 

Осылайша, қазақ ағартушысы Ы.Алтынсариннің педагогикалық мұрасын зерттей отырып, ша-
мамен 130 жыл бұрын айтылған педагогикалық ойлар бұрынғысынша өте өзекті және қазіргі заманға 
сай, әсіресе қазіргі білім беру реформасы жағдайында, қазіргі білім беру жүйесіне көшу-бұл 12 
жылдық білім беру, өйткені ол адамды бағындыруға, оны әдемі етуге, абыройсыз болудан қорғауға, 
қоғаммен және әлеммен байланыста болуға бағытталған. 

Біздің мектептердің мұғалімдері Ыбырай Алтынсариннің адамгершілік, патриоттық, еңбек тәрбиесі, 
білім мен тәрбиедегі ата-аналар мен мұғалімдердің рөлі туралы тәрбиелік түсініктерін жақсы қолданады. 
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ӘОЖ 37.01 
 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН БІЛІМ МЕН СЕНІМ АРАСЫН ҮЙЛЕСТІРУШІ 
 

Қоңыратбай Т. Ә. – пед.ғылымдарының кандидаты, Ыбырайтанушы Нұрсұлтан қаласы. 
 

Мақалада Ыбырайдың жеке басы, тұлғалық сапасы да білім мен сенімнің синтезіне негіз-
делгені көрсетілген. Ол – діни білім мен ғылыми білімнің иесі. 

Түйінді сөздер: білім, сенім, тұлға. 
 

Ұлы ағартушымыз Ы.Алтынсарин бұрын соңды ешкімнің ойына келмеген, тісі батпаған, қазақ 
даласына білім тарату ісін қалай жүзеге асырған? Ол өзінің еңбек жолында соншама оң жетістіктерге 
қалай жеткен? Саяси-әлеуметтік, экономикалық, психологиялық, т.б. кедергілер көп сияқты еді ғой.  

Шешуін табу үшін сол кезеңдегі құбылыстарға талдау жасап көрелік. Біріншіден, ол – сонау 
Ресей империясының қазақ даласындағы кертартпа саясаты күшейген, екіншіден, қазақтардың 
қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық қайшылықтардан қиналған, үшіншіден, соқыр сенімнен басқа се-
німі жоқ, дүмше молдалардың ықпалында қалған, сондығынан хат тануға ықыласы жоқ кезең еді. 
Осындай күрделі тарихи кезеңде Ыбырай Алтынсарин қалайша қазақтарды білімге баурап әкетті? 
Әлде ол Жаратушының тікелей қолдауымен болған іс пе? 

Ыбырай жеке басының немесе өз әулетінің даңқын шығару үшін емес, халық игілігі үшін 
Жаратушы силаған перзент. О баста Жаратушының қалауы болмаса, Балғожаның ақ тілеуі мен ба-
ғыштауынсыз, Ыбырайдың адал ниеті мен игі мақсаты, өзіне деген сенімі мен білімі, тегеурінді 
әрекетінсіз, әрине біз бүгінде Алтынсаринды ұлы тұлға ретінде тани алмас едік. Осы ретте «Алтын-
сарин өзінің қыруар істерін қандай тетіктер(механизмдер) арқылы жүзеге асырған?» деген де сауал 
туындайды. Қазіргі дамыған педагогика ғылымы тұрғысынан қарасақ, Ы.Алтынсарин XXI ғасырда 
Ресей академигі Б.С.Гершунскийдің зерттеп, талдаған, педагогикалық айналымға енгізген білім мен 
сенімнің синтезі туралы, яғни үйлесімі жайлы тұжырымын білмесе де, оны өз тәжірибесінде жүзеге 
асырған болып шығады. Осы тұжырымды шартты түрде үйлесім тетігі делік. Ол Алтынсаринның 
педагогикалық шығармашылығындағы басты тетіктің бірі (механизм) ретінде көрінеді. Біздіңше, оны 
дұрыс қолдану Ыбырайды түпкі мақсаты мен арманына жеткізуге себеп болған. Әрине Б.С.Гершун-
ский теориялық тұрғыда айтқан білім мен сенім үйлесімін Алтынсаринның білуі мүмкін емес еді, бірақ 
өзінің ұлы істерінің кілті ретінде тұтынғаны көрініс береді. Білім мен сенімнің бөлінбес тұтастығын, 
маңыздылығын жүрегімен, санасымен ұққан Алтынсарин оларды өзара байланыста ұстаған . Сонды-
ғынан ел арасында білімді ғана жалаң ұран етіп, біржақты тірлік жасамай, білімді сеніммен үйлестіріп, 
дұрыс жолда болған. Ағартушының білімі оның ықпалды сенім күшіне негізделгендіктен, ол қазақ-
тарды білімге мұқтаж ету, ата-аналардың, балалардың білімге сенімін арттыру арқылы сенім ахуалын 
орнату тәсілдері арқылы шығармашылық табыстарға жетіп отырған. Қазақ тұрмысын көшпенділіктен 
отырықшылдыққа көшіру де, оларды білімге мұқтаж етудің, өзінің білім идеясына кәміл сендірудің, 
сенім ахуалын орнатудың бір тәсілі, мәселені қалайда түбегейлі шешудің тетігі болған деп санаймыз. 

Осы тетік арқылы Ыбырай қазақтар арасында сенім ахуалын орнатып, білім таратқан, олар-
дың санасын оятып, мектеп ашып, рухани өмірін бір сатыға көтергендіктен, халқының сеніміне ие 
болған. Ыбырайдың жүрген жерінде сенім ахуалын орнату шеберлігі де өз алдына бір тақырып десе 
де болғандай. Оның білімі мен сенім күшіне қазақтар түгілі, тіпті дұшпандары: бірыңғай соқыр сенім-
мен халық санасын улап жүрген дүмше молдалар, тіпті Ресей империясының сауатты өкілдері де 
тәнті болған кездер жоқ емес. 

Айтқандарымызды ұғына түсу үшінсенім ұғымына талдау жасалық.Аталмыш ұғымға әртүрлі 
сөздіктер өзінше анықтама береді екен. 1. жеке адам мен қоғам арасындағы қатынастардың сапалық 
өлшемін білдіреді. 2. сенім – күткен үміт, ықылас, ниет.(қазақ тілі сөздігінде). Мұнда сенімнің біліммен 
үйлесімділігі туралы ләм-мим делінбейді. Ал философиялық анықтамаға жүгініп көрсек, онда сенімді 
ғылыммен алмастыруға тырысады. Дінтану сөздігінде құдіретке сену, діни догмаларға сенуді алға тар-
тады да, сенім білімнен мүлде алшақ тұрады. Бұл анықтамалар Алтынсарин заманындағы білім мен 
сенім арасының бір-бірінен алшақ болғандығын ғана көрсете алады. Ресей академигі Б.С.Гершунскийдің 
тұжырымы бойынша білім мен сенім арасындағы үйлесімнің күні бүгінге дейін педагогикалық процестегі 
орны толмай келеді. Аталмыш тұжырым бойынша, білім мен сенім менталитеттің компоненттері ретінде 
қарастырылғаны дұрыс, олардың синтезі болмайынша, менталдық сапа болмайды, ал менталдық сапа 
болмаса көзқарас қалыптаспайды. Көзқарас тұлғаның құндылықтар жүйесіне тәуелді дегенге саяды. 

Түрлі сөздіктерде берілген анықтамаларды толықтыра түсу үшін және академик Б.С.Гершун-
ский тұжырымына үн қосу мақсатында, Сенімнің тарихи – жүйелік моделін жасаған едік.(қараңыз: 
Білім және сенім. мақала Тана Қоңыратбай.//БІЛІМ ОБРАЗОВАНИЕ (ғылыми-педагогикалық журнал) 
(37) 2008, №І, 54-59 бб.) Онда сенім ұғымын адамдар арасындағы өзара сенім, діни сенім; догмалық 
сенім(соқыр сенім), атеистік сенім, ғылыми сенім,үкімет пен халық арасындағы сенім, т.б. тарихи 
кезеңдерге бөліп, білім мен сенімнің үйлесіміне мән берген едік. Бір кезеңдерде діни сенім діни білім 
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тудырып, діннің ықпалы күшейді,білім мен сенім қайшылыққа түсіп, олардың арасы алшақтады дей 
келіп, сенім білім мен дін арасын жалғайды деген түйін жасадық: Бізге қажеті тек білімге, немесе дінге 
негізделген біржақты сенім емес, дінге, білім- ғылымға негізделген сенімнің тұтастығы.Сенім өзінің 
бастауын алғашқы педагогикалық ой-пікірлерден емес, ежелгі діннен алған дейміз.Себебі сенімнің 
адам санасынан орын алуы алғашқы наным-сенімдерден басталған. Сенім адамның қозғаушы күші, 
адамгершілік асыл қасиеттердің, имандылықтың қалыптасуы сенімнен басталады. 

Шындығында Алтынсарин заманында білім бір басқа, сенім бір басқа болғаны белгілі. Бір 
жағынан соқыр сенімді насихаттаған дүмше молдалар білімге қарсы тұрса, Алтынсарин оның орнына 
білім мен қазақтардың ежелгі діни сенімін алға тартқан. Екеуінің арасындағы қайшылықтан қазақтар 
арасындағы сенім ахуалы нашарлап тұрған кезең еді. Көпшілік арасында сенімді тек дін арқылы 
қалыптастыруға болады деген біржақты пікір басымдық болды. Алтынсарин сенімге діни білім мен ғы-
лыми білімнің үйлесімі арқылы шықты. Білімді насихаттаған ол өгізді де өлтірмей, арбаны да сын-
дырмай, өз ісін халық санасында білімге деген сенім тудырудан бастады. Қазақтарды ежелгі діни сені-
мінен де бас тартқызбай, оны аттап өтпей, біліммен байланыстырып, үйлестіре білді. Орайы келген-
діктен, Алтынсаринді «крес таққан кәпір»,- деп айыптаушыларға айтарымыз: ол діни сеніммен емес, 
ғылыми білімге қарама-қайшылық тудырған, білімді діни сенімге қарсы қойған догмалық сеніммен 
күресті.Діни сенімді оқулыққа ендіріп, біліммен ұштастырған ағартушының «Мұсылманшылықтың 
тұтқасы» атты кітабы соның айғағы. Алтынсарин соқыр сенім арқылы емес, халықтың ежелден келе 
жатқан діни сеніміне және адам мен қоғам арасындағы өзара сенімге иек арта отырып, халықтың 
білімге оң көзқарасын. қалыптастырып, оны құндылықтар жүйесі қатарына қосты. Білім мен сенімді 
қатар ұстау арқылы сол кездегі ата-аналар, оқушылар , қазақ меценаттары, тіпті Ресей империясының 
оқымысты өкілдерімен де сенім ахуалын орнату мүмкіндікері пайда болды. 

Догмалық сенім басым болып тұрған кезеңде білім тарату ісінде қазақ халқының діни сенімін 
біліммен үйлестіру – білімнің маңызын арттырды, оған мұқтаждық пен дұрыс көзқарас тудырды. Күні 
бүгінге дейін педагогикалық процеске жетпейтін осындай нәзік элементтер баршылық. Олар Ыбырай 
тәжірибесінен көрініс беріп жатса, Алтынсаринның өз заманынан оқ бойы озық болғандығының және 
бір дәлелі болмақ. 

Осы ретте Ыбырайдың жеке басы, тұлғалық сапасы да білім мен сенімнің синтезіне негіздел-
ген дер едік. Ол – діни білім мен ғылыми білімнің иесі. Оның бойында сенімнің мынадай түрлері бол-
ған: Жаратушыға сенімі, өзіне сенімі, білімге сенімі, идеясын жүзеге асырудағы сенім күші, тіршілікке 
негізделген сенімі, айналасына сенімі, халқына сенімі қуатты болған. Сондай-ақ, тәңірлік дін тудырған 
сенімі, яки табиғат кереметтеріне сенімі, қазақ халқының мойынсұнған дініне сенімі, білім-ғылымға 
сенімі және соның барлығының синтезі бір бойдан табылып, бір жүректен орын алып, Алтынсаринды 
адамдардың сеніміне кіру, санасына өзгеріс ендіру қабілетімен, білімге қызықтыра білу тәсілдерімен 
қаруландырған. Мұндай мол мүмкіндіктер Жаратушының қалауынсыз берілмесе керек. Ыбырайдың 
Аллаға сенуі, өзіне, айналасына, ата-аналар мен балалардың сеніміне жүгіну арқылы білім таратып, 
мектеп ашып, хат танытуы оны шығармашылық жетістіктерге жеткізген. Сонау қиын-қыстау заманда 
білімнің дәмін татып көрмеген халқын біліммен сусындатқан, шынайы сенім силаған, көзқарасын 
өзгерткен, санасына қуат берген Ыбырайдың қазақ даласындағы білімнің алғашқы қарлығашы бо-
луының сыры осында. 
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УДК 894.342 
 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ ӨМІР ЖОЛЫ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ 
 

Молдахметова Н. А. – Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау Университетінің ғылыми қыз-
меткері, әлеуметтік жұмыс ғылымдарының магистрі. 

Молдахметова А. – «Ақмола облысының білім басқармасының Бурабай ауданы бойынша 
білім бөлімі, Абылайхан атындағы Қызылағаш ауылының жалпы орта білім беретін мектебі» 
Комуналдық мемлекеттік мектебінің кітапханашысы. 
 

Қазақтың аса көрнекті ағартушы-педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қай-
раткері – Ыбырай Алтынсарин қазақтың ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің 
қалыптасуында терең із қалдырған мәңгілік өшпес мұра. 

Түйін сөздер: Қазақтың аса көрнекті ағартушы, педагогы, жазушы, этнограф, фольклор-
шы, қоғам қайраткері. 
 

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде: «Білімдіден 
шыққан сөз талаптыға болсын кез», – деп ұлы Абай айтқандай, ұстаз әрқашан ілім мен ізгілікті алға 
қоятын тұлға. Ұстазсыз адам болмайды. Бәріміз де кезінде мұғалімнің тәлімін алып, білімін үйрендік.  

Сондықтан болашаққа жол сілтейтін мұғалімнің еңбегін лайықты бағалау – өте маңызды мін-
дет. Тарихы терең дәстүр сабақтастығы ұлттық тәрбие арқылы беріледі» [1] деп айтқан болатын. 
Сондықтан мұғалімнің негізгі бағыты - оқыту, тәрбиелеу. Осыған орай, қазақ педагогикасының негізін 
қалаушылардың бірі, демократ-ағартушы, қоғам қайраткері, ғалым Ыбырай Алтынсариннің шығарма-
шылық мұралары мен ілімдері бүгінде де өзектілігін жоғалтқан жоқ, олар болашақ ұрпақ тәрбиесінде 
маңызды.  

Ибраһим 19 ғасырдың екінші жартысында өмір сүрді және жұмыс істеді. Бұл кезең қазақ 
қоғамы үшін өте қиын және қайшылықтарға толы болды. Сібір мен Орынбор қазақтары үшін Ереженің 
пайда болуы, Ресейдің әкімшілік отарлық басқару жүйесінің орнауы біздің халқымыздың тәуелсіздігін 
жоғалтып, Ресей империясының бақылауына өткен кезі болды. Осындай саяси, әлеуметтік және қо-
ғамдық қатынастар Шоқан, Ыбырай, Абай сияқты прогрессивті адамдарды дүниеге әкелді, олар қазақ 
даласын өз елі деп атады және оның халқына жаны ашыды. Бұл демократиялық және прогрессивті 
қазақ жақтастары өсті, білді, күресіп, екіұшты ортада қызмет етті.  

Ыбырай Алтынсариннің тұлға болып қалыптасуына өзінің өскен ортасы ерекше ықпал етсе ке-
рек. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы Орынбор генерал-губернаторлығына қараған Торғай өңірінде 
дүниеге келген. Сүйегі жағынан қыпшақ, нағашылары арғын руынан. Әкесінен ерте айырылғаннан 
кейін атасы Балғожа бидің қолында тәрбиеленеді. Ағартушының атасы Балғожа Жаңбыршыұлы өз 
заманында Орынбор әкімшілігінде, орыс шенеуніктері арасында билік басынан көрініп, ел ішінде бе-
делді, белгілі, сыйлы би болған. Атасы Ыбырайды білімге, шыншылдыққа, турашылдыққа, шешендік 
өнерге қарай үйреткен, бағыттаған. Жастайынан зерек болған Ыбырай атасына еліктеп, үмітін ақтай-
мын деп Ресей үкіметі ашқан мектептің оқушысы атанады. Ол кездегі бұл мектептердің мақсаты қазақ-
тардың ішінен жергілікті әкімшіліктің басқарма қызметкерлерін даярлап, негізгі идеология халықты 
отаршылдық саясатқа тәрбиелеу, соған икемдеу болатын. Аталмыш мектептің қабырғасында оқып 
жүргенде Ыбырай сол білім беру мен оқыту жүйесімен шектелмей, әлем және орыс әдебиеті клас-
сиктерінің еңбектерімен, шығармаларымен танысып, өз бетінше білім нәрін ала бастайды. 

Осы үмітпен Балқожа би немересін қазақ даласын басқарған патша шенеуніктері әкіміне кө-
мекшілер даярлау мақсатында қазақ балаларына орыс тілін үйрету үшін ашылған мектепке жіберді. 
Бірақ Ыбырай мектепті жалпы білім беру үшін пайдаланды. Сондықтан ол сабақты үлкен ынтамен 
оқыды. Ол 1857 жылы қызыл дипломмен бітірді. Келесі екі жыл ішінде Ыбырайым өз елінде аудар-
машы болып жұмыс істеді. Осы қысқа уақыт Ыбырайдың өмірінде елеулі із қалдырады, өйткені ол қа-
зақстандық қоғамның даулы өмірін тереңірек түсініп, оның болашағы туралы ойлайды. 1859 жылы 
Ыбырай Алтынсарин Орынбордағы Шекара комиссиясының аудармашысы болды. Ол кезде ол Шека-
ра комиссиясының төрағасы, белгілі шығыстанушы, профессор В.В. Ол Григорьевпен кездесті. 
Григорьев, атасы Балхожаны білетін және құрметтейтін, Ыбырайға өте мұқият қарады және оның бай 
кітапханасын пайдалануға рұқсат берді. Бұл кітапханада ол Ыбырай Григорьевтің көмегімен орыс 
жазушыларының көптеген шығармаларын, орыс және әлемдік ағартушылардың еңбектерін, ұлы 
адамдардың өмірі туралы кітаптарды оқыды. Ол өз заманының үздік идеяларымен танысты. Сонымен 
қатар ол әдебиет, саясат және білім салаларындағы журналдарды қарады. 

Сонымен, өздігінен білім алу нәтижесінде білім қорын едәуір арттырған Ыбырай болашақта 
аудармашы емес, адамдарға қызмет етуді көздейді. Оның ағартушылыққа құштарлығы бар. Сонымен, 
сол уақыттың дамуымен оның көзқарастары ағартушылық ой негізінде қалыптаса бастады. 1860 жылы 
Жайықтан тыс қазақтар үшін төрт бастауыш мектеп ашу туралы шешім қабылданғанда, Ыбырайдың 
өзі Торғай мектебінде мұғалім болуға рұқсат сұрады. 1860 жылы Ыбырай мектеп ашу үшін Торғайға 
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қоныс аударды. Алайда, жергілікті қолдау жеткіліксіз және мектеп ашу процесі уақытты алады. Алай-
да, Ыбырай үйдегі кейбір балаларға мектепте оқудың елдегі артықшылықтарын түсіндіріп, адамдарды 
білім алуға шақырады [2]. 

Ыбырай Алтынсарин – өткен заманның ұлы адамы, қазақ ағартушысы, жазушы, фольклор-
танушы, этнограф. Ол қазақ халқын білім мен мәдениетке шақырған және білім беру саласында үлкен 
жұмыс жасаған алғашқы қазақ мұғалімі. Тұңғыш қазақ мұғалімі, қазақ даласында қазақ мектебін алғаш 
ашқан, қазақ және орыс тілдеріндегі алғашқы балалар кітаптарының авторы. 

Үміт еткен көзімнің нұры – балам, 
Жаныңа жәрдем берсін хақ тағалам. 
Атаң мұнда анаңмен есен-аман, 
Сөйтіп сәлем жазады бүгін саған. 
Атаңды сағындым деп сағынарсың, 
Оқуға көңіл бөлсең, басырарсың. 
Ата-анаңды өнер білсең, асырарсың, 
Надан боп білмей қалсаң, аһ ұрарсың. 
Бұл әнді Орынборда оқыған Ыбырай айтқан, оны атасы Балқожа би жіберген. Ол білім мен 

өнердің маңыздылығын түсініп, 5 жасар баланы жазды (Ыбырай 1841 жылы 20 қазанда қазіргі Қоста-
най облысының Затобольск ауданында дүниеге келді. Қазақ балаларының арасында Ибраһим болған. 

Ыбырай мектепті “өте жақсы” деген бағамен бітіреді. 1859 жылы Ыбырай Орынбордағы шека-
ралық комиссияға тілмаш болып ауысады 

1860 жылы Оралда қазақтар үшін төрт бастауыш мектеп ашу туралы шешім қабылданған 
кезде ол мұғалім болуға рұқсат алды. Оның мектебі тек 1864 жылы ашылады. Онда 14 қазақ баласы 
білім алады. 1876 жылы Санкт-Петербург пен Қазанға барды. Осы жылы ол Орынборда басылып 
шыққан «Қазақ хрестоматиясын» жаза бастады. Қазақтың тұңғыш педагогы, әрі ақын, әрі жазушы 
қазақ халқын мәдениетке үндеп, халық ағарту мәселесіне көп еңбек еткен Ыбырай Алтынсарин 1889 
жылы дүние салған. 

Ұлы педагог Алтынсарин мұғалімдердің алдына мынадай міндеттер қойды: нағыз мұғалім болу 
үшін шәкірттердің өзіндік ерекшеліктерімен мықты санасу қажет, ол үшін педагогикалық әдебиеттерді 
үнемі оқып, қадағалап отырмаса болмайды. Мұғалімге аса сезімтал, бала жанын жазбай танитын 
адам болу қажет екенін айтқан. 

Осыған орай бастауыш сынып мұғалімдері педагогикалық тәжірибемде оқушылардың дарын-
дылығын дамытуды қолға алады. 

Әр адам балалық, жасөспірім және жастық шағынан бастап, өмірде үлкен жетістіктерге жетуді 
армандайды. Жасөсіпірімдік шақ – бұл ізденіс, үміт, күмәндану, мазасыздану кезі. Көптеген балалар 
ерте кезден бастап, әртүрлі іс-әрекет түрлеріне қабілеттілік білдіреді (сурет салады, билейді, музыка-
лық инструменттерде ойнайды, ән айтады т.б.). Бірақ уақыты келе, бұл қабілеттіліктердің көрінісі бә-
сеңдеп, жас адамның мамандығының негізіне айналмайды, ол адам жай ғана «орташа» кәсіпкерге 
айналады. 
 

Қазіргі кездегі жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдай бойынша, кәсіпкерлік іс-әрекетте табысқа 
жалпы және әдейі қабілеттің ең болмағанда аз ғана бөлігімен, білімділікпен, шығармашылықпен қам-
тамасыз етілгенде ғана жетуге болады. Сондықтан, балалар алдында, сонымен қатар, ата-аналар, 
мұғалімдер алдында да жаңа міндет тұр, яғни жеке тұлғаның потенциалды мүмкіндіктерін зерттеу, 
дамыту және осының негізінде баланың болашағын анықтау [10]. 

Ұлы ағартушы мектеп ашу және оны жақсы мұғалімдермен қамтамасыз ету ісіне баса мән 
берумен бірге, сол мектептер мен мүғалімдердің хал-жағдайларына, тұрмысына, шаруашылық істері-
не де ерекше көңіл бөліп отырған. Бұл жөнінде ол: «Мектептің шаруашылық жағдайлары жаман бол-
са, оның ісі еш уақытта да оңға баспайды, пайдалы еш нәрсе бермейді, оның оқушылары да, оқыту-
шылары да істен күдер үзіп кетеді» деп жазды. Ұлы педагог-ғалымның бұдан жүз жыл бұрын жазған 
бұл сөздері осы уақытқа дейін өзінің маңызын, актуалдығын жоғалтпай келеді, бәлкім, ол өмір бойы 
жоғалмас та. Өйткені қазірдің өзінде де халыққа білім беру, мектеп ашу, оқытушылар дайындау, бала-
ларға сапалы білім, саналы тәрбие беру мәселелері күн тәртібінде тұр [3]. Ағартушының «Шариат-ул-
Ислам» («Мұсылманшылық тұтқасы») атты еңбегі 1884 жылы Қазан қаласында араб қарпінде жарық 
көрген болатын. Бұл кітапта «Құран негіздерін», яғни мектептерде діни сабақтардың қазақтарға түсі-
нікті, ұғынықты болуы үшін жазылған. Ыбырай Алтынсарин осы оқулықты жазудың мақсатын жете тү-
сіндіріп кетті: «...Қазіргі кезде қазақ арасында Мұхамбеттің діни оқуы жайылып, етек алып барады... 
мүмкін болғанша, біріншіден, қазақ жастарының дін жөніндегі түсініктері теріс бағытқа түсіп кетпеуі 
үшін, ал екіншіден, қазақтың жазба тілінде татар тілі орынсыз етек алуына жол бермеу үшін (бұл – 
қазақтарды татарландырудың ең сенімді тәсілдерінің бірі ғой) мен соңғы кезде Мұхамбет шариғатын 
үйрене бастап... Осы оқу құралын құрастыруға кірістім» [3]. «Мұсылманшылық тұтқасы» кітабы төрт 
баптан тұрады. Бірінші бапта: иман туралы сөз болады. Екінші бапта: руза турасында, зекет жайлы, 
қажыға бару, харам, макруб мәнін әңгімелейді. Үшінші бапта: ыхлақ, яғни адамдардың мінездері, 
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турасында, төртінші бапта намаз ішінде оқылатын дұғалардың қазақша мағынасы берілген [4]. Оның 
басқа ағартушылардан басты ерекшелігі, ислам дінінің ерекшеліктерін жұртқа таныстыру арқылы да 
оны ағартушылық, гуманистік бағытқа икемдеу иірімдерін іздейді [5]. 

Ыбырай Алтынсарин әңгімелерінде адам өмірінде болатын әр түрлі жағдаяттардың сан қыры 
жағынан талдап көрсетеді. Оның «Жәнібек батыр», «Бай баласы мен жарлы баласы», «Мақта қыз бен 
мысық», «Лұқман хәкім», «Қыпшақ Сейітқұл», т.б. туындыларында адам тәрбиесіне қажет, ғибраты 
мол, рақымдылық, мейірімділік, төзімділік, қанағаттылық, әділеттік қасиеттерін көзбен көріп, қолмен 
ұстағандай әсер қалдырып қысқа да нұсқа сипаттарын берген. Оның әңгімелеріндегі негізгі идеясы – 
адамдарға қоршаған ортамен үйлесімді өнегеде, өкініш-ренішсіз өмір сүруге дағдыландыру, баулу 
болып келеді. 

Ыбырайдың 1870 жылы «Орынбор өлкесіндегі қазақтардың құдалық әдеттері», «Қазақтағы ас 
беру салты» деген ғылыми мақалалары географиялық журналда басылды. 1879 жылы «Қазақтарға 
орыс тілін оқытудың алғашқы түрі», «Орыстарға қазақ тілін оқытудың тәртібі» деген кітаптары басы-
лып шықты. Кейін бұл еңбектерге Ыбырайдың оқымысты орыс достары Ильминский, Васильев өте 
жоғары баға беріп, басқа қырынан таныды. Ыбырай аталмыш еңбектерде қазақ халқының этногра-
фиясына, әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүріне ден қойып, зерттеп, қалың оқырманға таныстырған. 
Өзге тіл үйренудің де маңыздылығын алғаш көтерген Ыбырай болатын. Ы.Алтынсариннің тіл сала-
сында істеген және бір еңбегі – шағын сөздік жасауы мен қазақ грамматикасынан мағлұмат берген 
материал ұсынуында. Оның 1879 жылы жарық көрген «Начальное руководство к обучению киргизов 
русскому языку» деген кітабында тақырыптық топтарға бөлінген кішігірім сөздік береді және орыс 
тілінің грамматикасын қазақ тілімен салыстыра отыра таныстырады. Әрине, бұл соңғысы – шын 
мәніндегі ғылыми курс емес, өзі айтқандай, бұл – нұсқау құрал, «ол – толық грамматика емес, ол – тек 
сөйлесуде, жазуда ғана тілдің негізгі заңдылықтарын дұрыс пайдалана білу үшін жол көрсететін 
алғашқы құралған. Ыбырайдың мұндағы көздегені – қазақ балаларына орыс тілін ана тілі арқылы 
үйрету. Бұл грамматика қазіргі қазақ тілі грамматикасы кітаптарындай нормалаушы рөл атқармаса да, 
оның сол тұстағы кейбір категорияларды танып-білудегі мәні бар. Қазақ тіліндегі тұңғыш лингвисти-
калық термиңдер осы еңбекте жасала бастаған. Әрине, бұлар қазіргі терминдерге сай келмейді, бірақ 
бұдан қазақ тіліндегі оқу-педагогикалық және ғылыми стильдер элементтерінің алғашқы пайда болып, 
әрі қарай дамуындағы Ыбырай Алтынсариннің еңбегін көреміз 

Ыбырай Алтынсариннің шығармашылық мұраттары, оның тарихи мәні белгілі қазақ қаламгері 
Мұхтар Мағауиннің ХІХ ғасырдағы әдеби дамуды бағалай сөйлеген пайымдамасында айқындала тү-
седі. «Ыбырай Алтынсарин қазақ прозасының негізін салушылардың бірі болды. Ол жазған әңгімелер 
өз заманының әлеуметтік мәселелерін көтерген шыншылдығымен, жас ұрпаққа үлгі берер тәрбиелік 
қасиеттерімен ғана емес, мазмұн мен түрдің бірлігі, тіл көркемдігімен де ерекшеленеді... замана тала-
бын, уақыт тынысын жіті аңдаған қазақ білімдарлары енді өнерде, ғылымда ғана емес, әдебиетте де 
батыс бағытына біржола ден қояды. Ұлттық дәстүрлерді сақтай отырып, орыстың және басқа да 
батыс жұрттарының биік өрге жеткен озық әдебиетінің абзал қасиеттерінің барлығын да бойға сіңіруге 
тырысады. Осының нәтижесінде қазақ әдебиеті айналасы елу жыл ішінде әлденеше ғасырлық даму 
жолын бастан кешіріп, жаңа сапаға ие болды. Қазақ поэзиясы түр, мазмұн жағынан ғана емес, 
тақырып тұрғысынан да өлшеусіз дамыды. Проза, драматургия, әдебиет сыны сияқты жаңа жанрлар 
қалыптасты тарихи қысқа мерзімде қазақ әдебиеті өзінің озық үлгілері арқылы европа классикалық 
әдебиетінің өресіне жетті» [6]. 

Қазақстандағы білім беру, оқыту және тәрбиелеу мәселелерінің ғылыми негізін салушы, 
халықтық білім беру жүйесін ұйымдастырушы, аудармашы, публицист, жазушы-ақын, этнограф, 
аудармашы, ағартушы Ыбырай Алтынсарин екі түрлі мәселені өзінің өмірлік мақсаты етіп қойды: 
біріншісі – мектеп ашу, бала оқыту, тәрбиелеу, жалпы айтқанда халықты ағарту жұмысы; екіншісі – ха-
лықтың ой-санасын, бағытын, көзқарасын жаңалыққа қарай бейімдеу тәрбиелік істері болатын. Осы 
екі мақсатты орындау барысында сол заманның талай қиыншылықтарына, бөгеттеріне мойымай, 
болашаққа деген зор сеніммен алған жолдан тайған жоқ. Ыбырай Алтынсарин өмірін қазақ жастарын 
өнер-білім, оқуға үндеумен, үгіттеумен қатар, адамгершілікке, достыққа, еңбекке баулуға тәрбиелеп 
бағыттады. Ол «қазақтарға – осы дарынды, ақыл иесі мол халыққа – кешікпей тұрып рухани және 
қоғамдық даму жолына түсетін дұрыс бағыт беру – қалай дегенмен аса қажет болып отыр» [7] – деп 
жазды өз жазбаларында. Оның қазақ халқының қоғамдық дамуға қабілеттілігі туралы да лайықты қо-
рытынды жасай алуы ұлттық ерекшелігімізді терең тани білуінің нәтижесі. Ыбырайдың хаттарымен, 
мақалаларымен, көркем шығармаларымен тұтас танысқанда, оның сол тұстағы қазақ қоғамының 
экономикалық және рухани мәселелеріне байланысты көптеген жағдайларды дұрыс танып түсіне 
білгеніне көз жеткіземіз.  

Тарихтан белгілі қоғам өзінің даму бағытында өмір танымдық көш жолында өзінің айтулы 
перзенттерін тарихқа танымал тұлғаларды, қайраткерлерді тудырады. Олар сол уақыттың қоғамдық, 
әлеуметтік қатынастарына етене араласып өз орындарып тауып жатады. Ыбырай Алтынсарин аты 
алтын әріппен жазылған халқымыздың бірегейлерінің бірі. Халқына қызмет ету жолында ағартушы-
лық, ілімдік ұстанымды берік бойына сіңіріп, қараңғы көпшілікке шамшырақ ретінде ұсынған. Қиындық-
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тарды, кедергілерді мойымай игере отырып, өзінің өткір ойлары мен ұшқыр идеяларын қағаз жүзіне 
түсіріп қана қоймай, шын мәнінде, нақты іске асырып отырған. Ыбырай еңбектерінің, шығармалары-
ның философиялық ойлары мен қағидалары, нақыл сөздері артына қалдырған әдеби мол мұрасы 
бүгінгі күні де өскелең ұрпақты тәрбиелеуде, ел болашағын қалыптастыруда маңыздылығын жоймақ 
емес. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ АДАМГЕРШІЛІК ЭТИКАЛЫҚ ҚАҒИДАЛАРЫ 
 

Насрединова А. Е. – Н.Құлжанова атындағы Торғай гуманитарлық колледжі КМҚК, 
«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығының оқытушысы Педагогика ғылымдарының 
магистрі. 
 

Ы.Алтынсариннің адамгершілік-этикалық қағидалары әлі де маңызды. Ы.Алтынсариннің 
адамгершілік көпқырлы іс-әрекетінің мәні педагог-ағартушы, оқытушы ретінде адам өмірінің бақы-
тының мағынасы жоғары моральдық тұлғаны тәрбиелеу және оның педагогикалық этикасының 
сарқылмас көзі болып табылады. 

Түйінді сөздер: адамгершілік, этика, қағида, тұлға, ағартушы. 
 

Ы. Алтынсариннің адамгершілік-этикалық қағидалары әлі де маңызды. Ы.Алтынсариннің 
адамгершілік көпқырлы іс-әрекетінің мәні педагог-ағартушы, оқытушы ретінде адам өмірінің бақыты-
ның мағынасы жоғары моральдық тұлғаны тәрбиелеу және оның педагогикалық этикасының сар-
қылмас көзі болып табылады 

ХІХ ғасырдың үш жарық жұлдызы болған Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнан-
баевтар қазақтың сайын даласында, көк аспанның астында қазақ еліне өркениеттің нұрын шаша біле 
отырып қазақ тағдырының қиындығын анық сезді. Қазақ халқының өзіндік салт-дәстүрінен, адами 
қадыр-қасиетінен отаршылдық салдарынан, әсіресе қазақтарды біріне-бірін қарсы салып, ішін-ара 
ірітуді шебер ұйымдастырған, болыстық сайлауды енгізу арқылы ағайындыларды жат қылды, сат-
қындық пен парақорлықты өрістеткен олар қазақтарды аздыра бастады. Соны сезген ұлы Абай бір 
өлеңінде 

Қалын елім қазағым, қайран жұртым, 
Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың.  
Жақсы менен жаманды айырмадың, 
Бірі, қан бірі май боп енді екі ұртың – деп қиналса, енді бірде: 
Бір кісі мыңға,  
Жөн кісі сұмға 
Әлі жетер заман жоқ, 
Қадірлі басым, 
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Қайратты жасым,  
Айғаймен өтті амал жоқ 
Болмасқа болып қара тер, 
Қорлықпен өтті қу өмір. 
----------------------------- 
Атадан алтау, 
Анадан төртеу, 
Жалғыздық көрер жерім жоқ. 
Ағайын бек көп, 
Айтамын ептеп 
Сөзімді ұғар ешкім жоқ. 
Моласындай бақсының, 
Жалғыз қалдым тап шыным, деп кенеусіз кеткен қазаққа сөзін өткізе алмай өкінеді [1.69]. 
Шоқан бабамыз да Абылай заманын жырлаған ақындар шығармаларын зерттей келе, қазақ 

даласындағы дінім-сенімді саралай отырып, қазақ болмысына отаршылдық әкелген қасірет салда-
рынан халықтық қалпымыздан, сан ғасырлық ұлттық тұлғамыздан айырылып бара жатқанына қинал-
ды. Ұлылардың ішінен біз тілге тиек етіп алған ұлы тұлға Ыбырай болса, оның бар өмірі ағартушылық 
жолында өтті де өз кезіндегі қиындықтан құтылудың бірден-бір жолы халқын өнер-білім арқылы тәр-
биелеп, адамгершілік жолына имандылық арқылы жеткізу еді. Ол өз еңбегінде «Адамға ең бірінші 
керегі білім емес, тәрбие. Тәрбиесіз білім адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның өміріне апат 
әкеледі», [2.326] – деген әл-Фараби сөзін нақтылай түсті, сол жолда еселі еңбек етті. 

Отаршылдық қыспағындағы халқының болашағын ойлаған ғұлама өз заманындағы қыспақтан 
туған халқының тек ғылым мен білім, адами тәрбие арқылы құтыла алатындығын әр ойымен, іс-әреке-
тімен нақтылай түсті. Оның алға қойған мақсатының орындалуы тек қана сол кезеңдегі ең қажет мәсе-
ле – орыс-қазақ мектептерін ашу арқылы жүзеге асатындығын көре білді. Сондықтан да отаршыл-
дықты өздерінің бар ісімен жүзеге асырған миссионерлер Н.И. Ильминский, В.В. Катаринскийлерді 
пайдаланып, өз арманын солардың беделдері арқылы жүзеге асырды. Кең ауқымды да, терең ойлы, 
әлемдегі ғылым-білімді терең меңгерген шығыс мәдениетін тани алған Ыбырай Алтынсарин халқын 
адалдық жолында тәрбиелеудің бірден-бір кепілі – діни тәрбие екендігін айқын сезінді де «Шариат-ул-
Ислам. Мұсылманшылықтың тұтқасы» және «Мактубат» еңбектерін жазып, оны өзі ашқан білім 
ошақтарында кеңінен пайдаланды. Ол бұл еңбектерін жазуға үлкен дайындықпен келді, қазақ жерінде 
ой-өрістің өрістелуіне үлкен үлес қосты. 

Оның ағартушылық, педагогикалық, экономикалық тақырыптарға қоса, ислам туралы еңбегі 
дінтану ғылымында үлкен жаңалық еді. Дінтану үшін ол философиялық еңбектерді оқыды. В.Г. 
Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Ж.Ж. Руссо, Г. Гегель, Т. Бокль сияқты батыс фи-
лософтарынын еңбектерін, араб, парсы және бүтін шығыс философтарының шығармаларын оқып, 
олармен терең танысқан болатын. Білім – дегеніміз қоршаған орта шындығын танып білу деп түсінген 
ол осы мақсатқа тек ислам діні арқылы жететіндігін сезінді. Ол оқушыларға арнаған: «Кел, балалар, 
оқылық» атты өлеңінде 

Бір аллаға сиынып,  
Кел, балалар, оқылық. 
Оқығанды көңілге,  
Ықыласпен тоқылық 
Істің болар қайыры, 
Бастасаңыз алдалап. 
Оқымаған жүреді, 
Қараңғыны қармалап. 
Оқыған адам таниды, 
Бір жартқан құдайды. 
Танымаған құдайды, 
Қай ісімен ұнайды, [3.12] – деп алланы тануды үгіттесе, «Мұсылманшылықтың тұтқасында» 

Құран-Кәрім хадистерін қазақ тілінде көпшілікке түсінікті қарапайым тілмен ұғындыра білді. 
Ұлы ағартушының қалдырған мұраларының ең құндысы-оқушыларды тәрбиелеуде олардың 

бойына адамгершілік негіздерін сіңіру. Осы жолда ол тәрбие жүйесіндегі тиімділік көрсеткіштерінің бірі 
бала адамгершілігінің дамуы, оның рухани-адамгершілік дүниесіндегі елеулі өзгерістер болуы тиіс. 
Бұл факторлар балалардың кәдімгі және күрделенген жағдайлардағы адамгершілік мінез-құлықтың 
тұрақты болуынан, ересектердің сырттай бақылауынан салыстырмалы түрде тәуелсіз болуынан, өз 
қылықтарын адамгершілік салдарынан болжай білуден, іштен бақылау сезімінің-ождан, қылықтық-мо-
ральдық жағына баса көңіл бөліп, оларды адамгершілік қасиеттердің иесі ретінде тәрбиелеуді 
ұсынады. Адамгершілік қасиеттерге ұлы ағартушы мыналарды жатқызады: жомарттық, батырлық, 
ерлік, әділдік, қарапайымдылық, кішіпейілдік, адалдық, шыншылдық, ұяттылық, ар мен намыс, сондай-
ақ ол оқушыларды еңбек сүйгіштікке тәрбиелеудің маңызына да ерекше көңіл бөлген. Оның шығар-
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малар жинағының І томында «Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш», «Әке мен бала», «Бай баласы мен жар-
лы баласы», «Қыпшақ Сейітқұл» және басқа әңгімелері жастарды адами асыл қасиеттерге тәрбиелей-
ді. Сондай-ақ өзінің шағын әңгімелерінде ел ішіндегі діни ұстанымдардың, халықтық салт-дәстүрлер-
дің де ретсіз қолданылуын көрсетеді («Надандық», «Этнографиялық еңбектері», «Орынбор ведост-
восы қазақтарының өлген адамды жерлеу және оған ас беру дәстүрінің очеркі», «Орынбор ведом-
ствосы қазақтарының құда түсу, қыз ұзату және той жасау , дәстүрінің очеркі». Ы.Алтынсарин өзінің 
оқу құралдарын жасауда өзінің идеялық бағыттары жағынан ұлттық қағидаларға қызмет етуге және 
балаларды өз Отанын сүюге, рухани адамгершілікке тәрбиелеуге шақырды. Сондықтан да ол орыс 
педагогтары мен жазушыларының шығармаларымен қатар, хрестоматияға қазақ ауыз әдебиетінің 
үлгілерін енгізді. 

Ағартушы ұғымында адамгершілік қасиеттерінің жетілуі – тәрбие жүйесінің нәтижесі және 
тәрбие жұмысы тиімділігіне байланысты атқарылады. Сондай-ақ ол тәрбиенің халықтық дәстүрмен 
тікелей байланысты екендігіне көңіл бөліп « Тәрбие көзі – халықтық педагогика» деген тұжырымға 
келген орыстың белді педагогтарының бірі К.Д. Ушинскийдің идеясын жалғастыра отырып 
адамгершіліктің 7 қасиетін атап көрсетеді: 1.Имандылық. 2.Жоғарғы әділдік. 3.Адалдық, ақкөңілділік. 
4.Сыпайлық, момындық. 5.Адал ниетпен өсиет беру. 6.Жомарттық, қайырымдылық. 7.Дұрыс заңды-
лық [5.106]. Өзінің әр шығармаларында Ыбырай Алтынсарин адамгершілікке сай келетін жақсылық 
істердің не екенін ашып беруге тырысады. Халқын ойлау, қоғам пайдасын жеке басының пайдасынан 
жоғары қою адамгершіліктің ең биік өлшемі деп санаған ұстаз «Қыпшақ Сейітқұл» әңгімесінде отырық-
шылықтың, егін егудің пайдалылығын айта отырып сол кездегі кейбіреулердің ұрлыққа, барымташы-
лыққа, бойкүйездікке бейімділігін сынға алады. «Кел, балалар, оқылық» өлеңінде ақын қазақ ауыз 
әдебиетініңі дәстүрлерін пайдалана отырып білім мен надандықты, жақсылық пен жамандықты са-
лыстыра отырып қазақ жастарын оқуға шақырады да «Өнер-білім бар жұрттар» өлеңінде сол кездегі 
білім-ғылымның қол жеткізген жетістіктерін айта отырып, соларды білуге шақырады: 

Біз де бекер жатпалық,  
Осыларға таныспай  
Ат өнері білінбес,  
Бәйгеге түсіп жарыспай.  
Желкілдеп шыққан көк шөптей,  
Жаңа өспірім достарым-  
Қатарың кетті-ау алысқа-ай,  
Ұмтылыңыз қалыспай!  
Біз надан боп өсірдік,  
Иектегі сақалды.  
«Өнер-жігіт көркі» деп,  
Ескермедік мақалды.  
Біз болмасақ, Сіз барсыз,  
Үміт еткен достарым,  
Сіздерге бердім батамды... [6.25]  
Өзінің шығармаларында Ыбырай Алтынсарин адамды талапкерлікке, әрдайым ілгері ұмтылу-

ға, мейірбандыққа, азға қанағатшылдыққа, қарапайымдылыққа үйретеді. Осынау ойын өзінің жақын 
достарына жазған хаттарында да қуаттайды. Мәселен 1885 жылы 25 қазанда мұғалім Мазохинге 
жазған хатында «Менің ақылыммен емес,араб философының ақылын басшылыққа ала отырып, өмір 
сүріңіз. Біреу араб философынан «байлық пен бақыт неде» деп сұрағанда, «қанағатта» деп жауап 
беріпті», – деп жазады [3.202]. 

Ұлы ұстаз өз еңбектерінде жастарды еңбек сүйгіштікке баулиды, оларды уақытты босқа өткіз-
беуден және жалқаулыққа салуынудан сақтандырылады, адамгершілікке тәрбиелеудегі басты құрал-
еңбек пен ата-ана үлгісі екенін үнемі ескертеді. Адамгершілік-адамның рухани байлығы, болашақ 
ұрпақты ізгілік бесігіне бөлейтін руханият дәуіріне басқан жаңа қадам нәтижесі, адамдық тәрбие же-
місі. Ұлы ұстаз осы жолда да жарқын із қалдырды. Оның еңбектерінде адами қасиеттерге тәрбиелеу 
балалар ұғымына жеңіл, тілі жатық және оқу, өнер, адамгершілікке жетектейтін қасиеттерді қысқа да 
мазмұнды бере алған. Бұл шығармаларын кез-келген балалар қызыға оқи отырып, өздері де ой 
түйеді. Жазушы өз әңгімелерінде сол дәуірдің елеулі мәселелерін көтере отырып, қалың қауымның 
қоғамдық санасын оятады, жастарды игі мақсатқа тәрбиелейді. 

Ыбырай Алтынсариннің өз халқын оқу-білімге, өнерге шақыруы, надандыққа, зұлымдылыққа 
қарсы шығуы, сол кездегі әлеуметтік өмірдегі теңсіздіктің бетін ашып, өмір шындығын көрсетуі, жас-
тарды жақсылыққа, адамгершілікке тәрбиелеуі – оның шығармаларының халықтық жағы болып сана-
лады. Сондықтан да оның прозасы қазақ балалар әдебиетінің ең айшықты қазынасы болғандықтан 
Ыбырай Алтынсаринды «Қазақ балалар әдебиетінің атасы»деп атаймыз. Өйткені оның шығармала-
рынан биік адамгершілік қасиеттер көрінеді де азаматтың ұлы адами тұлғасын байқай аламыз.Өз 
ойымызды көрнекті әдебиетші ғалым, академик Қажым Жұмалиевтің педагог-жазушыға, халық ұстазы-
на берген: «XIX ғасырда қазақ даласынан шығып, орыс, Европа мәдениетіне қолы жеткен оқымысты, 
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халық ағартушылар дәрежесіне көтерілген әрі педагог, әрі ақын-жазушы Ыбырай Алтынсаринның өз 
халқының келешегі үшін істеген еңбегі зор», – деген бағасымен аяқтаймыз [4.71].  
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«….Тяжелые времена создают сильных людей» слова писателя-романиста Майкла Хопфа, с 
которыми трудно не согласиться. В истории Казахстана, к сожалению, было достаточно трудных 
периодов и именно в это время на исторической арене появлялись такие выдающиеся сыны 
казахского народа как: Кенесары Касымов, Сырым Датов, Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов и 
многие другие. В этот список, без сомнения, можно внести имя Ибрая Алтынсарина. Алтынсарин жил 
и трудился полтора столетия назад, в период невежества и феодального гнета, в этот период 
казахскому народу нужен был такой человек, который пролил бы свет знаний в степи. Как просвети-
тель, педагог, своим упорством, терпением и высокими нравам культурного происхождения оставил 
за собой огромный след, который описан в истории нашего государства. Всю свою жизнь Алтынсарин 
посвятил просвещению родного народа.«Народ казахский сам по себе представляет благодатную 
почву для образования», – писал человек, веривший во всеспасительность знания для развития 
общества и каждой человеческой индивидуальности. «На нашу долю, – писал Алтынсарин, – теперь 
выпало самое тяжёлое, ответственное время, когда всё надо еще создавать, вводить эти нововве-
дения в тёмную среду и освещать всё, насколько хватит у нас сил и уменья…» [1, с.22].  

И.Алтынсарин был пламенным борцом за прогрессивное развитие казахского народа.По 
инициативе И. Алтынсарина и непосредственном его участии, была создана в Казахстане сеть народ-
ных светских школ. Алтынсарин был истинным патриотом своего народа, неутомимо трудившимся во 
имя его лучшего будущего. Глубоко переживая отсталость родного края, он искал пути ликвидации ее 
только в совместной жизни казахского народа с русским народом и приобщения Казахстана к передо-
вой русской культуре. Решающим средством приобщения казахского народа к русской культуре, 
ускорения его экономического и духовного развития И. Алтынсарин считал организацию в казахских 
аулах русско-киргизских школ. На школы он смотрел как на очаги распространения просвещения. Он 
писал: «Все возможное счастье для киргизского народа я вижу в дальнейшем времени только в 
нравственном слиянии его с господствующим русским народом и в духовном, экономическом 
развитии его по средством русско-киргизского образования» [2, с.47]. Огромное значение русско-
киргизских школ, открываемых среди казахского населения, по убеждению И. Алтынсарина, заключа-
ется в том, что совместное обучение казахов с русскими способствует быстрому усвоению казахами 
русского языка, сближению казахского народа с русским народом, укреплению между ними взаимной 
связи и развитию дружественных отношений. И. Алтынсарин считал, что русско-киргизские школы, 
обучая казахских детей грамоте и русскому языку, давая им необходимые полезные знания, могут 
заложить основу для усвоения казахами русской культуры. Сам Ибрай писал: «Как голодный волк за 
барана, взялся я горячо за учение детей; и, к крайнему моему удовольствию, мальчики эти в течение 
каких-нибудь трех месяцев выучились читать и даже писать по-русски и по-татарски… Словом, на-
деюсь, что эти молодцы в течение 4-х лет, по окончании курса, будут говорить порядочно и узнают 
кое-что. Стараюсь всеми силами, чтобы подействовать еще на их нравственность, чтобы они впо-
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следствии не были взяточниками» [3, с. 31]. Организуемые в казахской степи русско-киргизские шко-
лы, по мнению И. Алтынсарина, должны способствовать развитию положительных качеств людей, их 
практических взглядов на вещи, на жизнь. Для этого Алтынсарин требовал, чтобы обучение в школах 
было организовано по учебникам, построенным на научных принципах. Он пишет, что казахский на-
род «неиспорченный, его стремления не идут еще по указанной узкой рамке и кто любит его не-
сомненно, конечно, в настоящее время, в пору начала возникновения в нем учебно-книжного дела, 
крайне нужны письменные руководства практически полезные и научного характера и что руковод-
ства эти должны быть составлены ни на каком-либо непонятном, а на чисто киргизском языке» [3, с. 
34]. Воодушевленный благородными и патриотическими идеями, Ибрай Алтынсарин сам взялся за 
составление учебника для обучения казахских детей в русско-киргизских школах. Этот учебник – 
киргизскую хрестоматию» – он написал и издал в 1879 г. Книга была первым учебником, написанным 
на казахском языке. «Киргизскую хрестоматию» автор построил, исходя из принципов формирования 
у учащихся научных взглядов на окружающие явления действительности.  

Ибрай Алтынсарин с первых страниц «Киргизской хрестоматии» обращается к молодежи с 
пламенным призывом изучать науки, овладевать знаниями. С пафосом и увлечением рассказывает 
он юношам об огромном значении науки и техники в общественной жизни, об их роли в облегчении 
человеческого труда о тех чудесах, которые могут творить люди, применяя в своей практической дея-
тельности различные умные машины и приборы. В вводной части «Киргизской хрестоматии», напи-
санной в стихотворной форме, Ибрай Алтынсарин написал, что люди неграмотные, необразованные 
– это невежественные люди, которые блуждают в потемках, действуют вслепую. Невежды лишены 
разума. Настоящие люди это те, которые овладел и наукой и знаниями и способны пользоваться их 
благами. Наука выводит людей из тьмы невежества, раскрывает им глаза на мир, неизмеримо 
расширяет их мысленные горизонты, вооружает их знаниями для покорения стихийных сил природы. 
Если будете учиться дети, Откроется перед вами мир, Легко вы достигнете того, Чего желаете вы! – 
пишет Ибрай Алтынсарин, обращаясь к молодежи [3, с. 55]. 

Он заложил основы общего и профессионального образования в крае, открыв начальные 
школы, ремесленные и женские училища. Алтынсарин мечтал о том, чтобы казахи учились не только 
в ремесленной школе, но и в средних и высших технических и сельскохозяйственных учебных заве-
дениях и взялись за строительство промышленных предприятий, развивали сельскохозяйственное 
производство. Через несколько лет после открытия ремесленной школы в Тургае Алтынсарин в 
своем письме к губернатору от 25 ноября 1888 г. указывал, что следует признать «полезным дать 
киргизам возможность получать и полезное образование в реальном училище, чтобы они, окончивши 
курс в этом училище, могли и далее продолжать образование по тому же направлению, например в 
Земледельческой Академии, а затем могли стать уже руководителями и учителями народа по части 
сельско-хозяйственно-технических наук и искусств» [4, с. 125]. 

Алтынсарин наряду с организацией и открытием новых школ сделал очень многое для того, 
чтобы обеспечить поступление казахской молодежи в высшие учебные заведения и добился некото-
рых успехов. При его прямом вмешательстве небольшой группе казахской молодежи, из числа 
успешно окончивших волостные и уездные школы, были выделены стипендии и предоставлена воз-
можность продолжать учебу в Троицкой, Оренбургской гимназиях, даже в Казанском университете, и 
Красноуфимском реальном училище. Важное значение этого факта в жизни казахского общества 70-
80-х годов не требует особых пояснений. Просветительскую работу Алтынсарина нельзя ограничи-
вать рамками названных выше школ. Его мысли и планы шли гораздо дальше, были значительно 
глубже, чем те успехи, которых ему удалось достигнуть на ниве просвещения. Но многим из них не 
суждено было осуществиться при его жизни. Виной этому служили тогдашние условия, колониальная 
политика царского правительства, а также то, что демократическая культура еще полностью не 
успела оформиться и не могла активно бороться с темнотой и бесправием. Но эти замечательные 
мысли, предложения и требования ясно обрисовывают облик Алтынсарина, как человека большой 
души, крупного общественного деятеля [5, с. 144]. 

Воспитанный под влиянием идей русской прогрессивной педагогики XIX века, Алтынсарин с 
ее позиций впервые подходит к решению вопроса обучения и воспитания в условиях степной жизни и 
связывает их с общественной жизнью казахов. Глава русской революционной демократии 30-40-х гг. 
В. Г. Белинский видел основные задачи воспитания молодежи в формировании «... не чиновника, не 
поэта, не ремесленника, а Человека, который мог бы впоследствии быть тем или другим, не переста-
вая быть Человеком» [6, с. 99]. На этот великий принцип умело опирался Алтынсарин во всей 
воспитательной работе, считая главной задачей школы воспитание молодежи в духе высокой 
человечности. В одном из своих писем он писал: «Стараюсь всеми силами, чтобы подействовать еще 
на их нравственность, чтобы они впоследствии не были взяточниками». Темнота и невежество, ца-
рившие в течение долгого времени в общественной жизни, способствовали тому, что некоторая часть 
казахской молодежи, не получив должного образования, бросала школу и, возвратившись в аулы, 
занималась недостойными делами, вы давая себя за образованных людей. Всей душой ненавидел их 
Алтынсарин, вел с ними непримиримую борьбу [4, с. 105]. 
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Педагогические взгляды Ы. Алтынсарина сыграли положительную роль в истории развития 
образования, во многом они не утрачивают своего значения. Их учения представляют собой целост-
ную и оригинальную педагогическую систему, в которой нашли отражение многие педагогические 
проблемы, были введены в употребления важнейшие понятия общепедагогические, дидактические, и 
методические наглядности в преподавании, опыт и наблюдение.  

Просветительская работа Ибырая Алтынсарина включала обучение и помощь учителям, он 
призывал педагогов с уважением относиться к своим ученикам и понимал, что основа успешного 
учебного процесса является квалифицированный педагог. В системе школьного образования, разра-
ботанной Алтынсариным, главное место отводилось личности и моральному облику учителя. Он 
писал, что учительская должность «не служба, а Богом данное призвание. Во все времена ходили 
учителя в рубище. Высокую душу для этого следует иметь, способную отдать свою пламень другим 
людям, ничего не требуя взамен» [5, с. 344]. Учителя в казахском ауле он представлял центром 
воспитания и примером во всём. Он призывал учителей не держаться слишком теоретического 
обучения, а преподавать согласно склонностям и успехам ученика. Алтынсарин указывал учителю, 
что он «никогда недолжен забывать с кем имеет дело. Он имеет дело с детьми, которые, если не 
понимают что-либо, то учитель должен пенять не на учеников, а на самого себя, что не может 
довести их до понимания. Должен он обращаться с детьми кротко, не раздражительно, терпеливо и 
объяснить каждый предмет охотно и простым языком, без выученных фраз и ненужных терминов», 
ибо «наглядное обучение основано именно на простоте учебных приемов и простых учительских 
объяснений. Самоотверженная работа славного сына казахского народа Ибрая Алтынсарина на ниве 
просвещения явилась ярким выражением его горячей любви к своему народу и готовности служить 
его интересам. Современники справедливо писали об Алтынсарине, что он с энергией и тактом 
добивается открытия школ «при полной любви к своему бедному народу. Просветительская деятель-
ность Алтынсарина явилась выражением его демократических убеждений. Будучи защитником 
бесправных масс, он решительно выступал против несправедливостей, притеснений, насилий, безза-
коний, которые совершали эксплуататоры в отношении забитого, неграмотного народа. Он резко кри-
тиковал пороки общества, недостойное поведение представителей господствующих классов.Главной 
целью его жизни было освободить разум своего народа от предрассудков, бессилия и жестокости. 
Просветительство – дело всей его жизни. Детям он нес грамоту, знания и культуру [7 с. 28].  

Таким образом, Ибрай Алтынсарин является славным сыном казахского народа, посвятившим 
всю свою сознательную жизнь великому благородному делу просвещения своего народа. Алтынсарин 
был выдающимся педагогом, поэтом-просветителем и мыслителем. В лице Ибрая Алтынсарина мы 
видим крупнейшего общественного деятеля казахского народа, который, пропагандируя в своих 
произведениях необходимость перенятия казахами передовой русской культуры, впервые 
предпринял практические шаги для осуществления этой великой задачи путем организации русско-
киргизских школ. Имя Ибрая Алтынсарина занимает почетное место в ряду имен исторических 
деятелей, составляющих национальную гордость казахского народа. Всю свою сознательную жизнь 
выдающийся просветитель, крупный писатель, талантливый поэт посвятил делу борьбы за его 
счастье. Его вклад в сокровищницу национальной культуры особенно ценен тем, что был сделан в 
условиях крайней экономической и культурной отсталости казахского общества. Именно поэтому 
историческая деятельность просветители-демократа Алтынсарина вписала замечательную страницу 
в историю культуры казахского народа. 
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ӘОЖ 37.01 
 

АЛТЫНСАРИННІҢ АҚ МАЗАРЫ – АЗАТТЫҒЫН АҢСАҒАН  
АЛАШ АРЫСТАРЫНЫҢ ҰРПАҒЫН РУХТАНДЫРАТЫН КИЕЛІ НЫСАН 

 
Өтелбаева С. – Қостанай облыстық Ыбырай Алтынсарин мемориалдық музейі басшысы-

ның ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары. 
 

ХІХ ғасыр қазақ тарихындағы қиын кезеңінде найза мен қылыштың күні өткенін сезген 
ағартушы Ыбырай Алтынсарин өркениеттің көшіне кемел білім мен кенен ғылым арқылы ғана 
ілесе отырып, Тәуелсіздікке қол жеткізудің жалғыз амалы ұлт мүддесіне қызмет ететін сауатты, 
зиялы ұрпақ қалыптастыру керектігін біліп, сол жолда бар саналы ғұмырын сарп етті. «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясында қыруар жұмыс атқарылып, өшкеніміз жанып, өлгеніміз тіріліп, 
рухани және мәдени құндылықтарымызды сақтау арқылы ұлттық санаға серпіліс алынды. Осы 
орайда 2017 жылы қалпына келтірілген Алтынсариннің ақ мазары азаттығын аңсаған Алаш 
арыстарының ұрпағын рухтандыратын киелі нысан деп білеміз. Кешегі нәубет жылдары атылып 
кеткен арыстарымыздың сүйегі айдалада қалып, туған жерінен бір уыс топырақ бұйырмағанда, 
ұлы даласының төсінде мәңгі тыныстаған ұлы ұстаздың қабірін емес, қадірін арттыру үшін 
атсалысуымыз керек деп ойлаймыз. Кісі өлгенде қалай жерлеу және ас беру туралы этногра-
фиялық еңбек жазып, «Мұсылманшылық тұтқасы» атты кітап шығарып, қалыптасқан ата 
дәстүрге үлес қосқан Ыбырай Алтынсарин ата қорымына мұсылманша жерленгеніне еш күмән 
болмауы керек.  

Бұл мақалада ағартушы Ыбырай Алтынсариннің жерленген жері, кейінгі қоныс тепкен 
қыстауы жайында, Тобылдың арғы бетінде, өз ата бабасының жатқан қорымы, атасы Балғожа би 
мәңгілік тыныстаған «Ақ тамда» жерленгені жайлы нақты деректер келтіріліп, зерттеу жүргі-
зілген.  

Түйінді сөздер: мақалалар, еңбектері, жарияланған, тарихы, қазақ халқы, адам рух, зерт-
теулері 
 

Ыбырай Алтынсарин Тобылдың арғы бетінде, өз ата бабасының жатқан қорымы, атасы 
Балғожа би мәңгілік тыныстаған «Ақ тамда» жерленген. Орталық ғылыми кітапханасының қолжаз-
балар қорында 1875 жылдан бастап ағартушы өмірінің соңғы минутына дейін Ыбырайдың жанында 
болған шәкірті Ғ.Балғымбаевтың қолжазба естелігінің тұпнұсқасы сақталған. 

Естелікте: «В день его смерти совершили по мусульманскому обычаюомоверения тела 
покойного при участии муллы 6-7 человек, потом окутали тела из белой материи, хоронили вблизи 
дома (зимовки) в одной версте, в общей мазарке, где раньше хоронили все его родственники и дед 
Балғожа бий, в оградке, называемой Ак там (белая мазарка).  

«При переезде из Тургая в Кустанай Ибрай Алтынсарин этот свой дом продал под Тургайское 
ремесленное училище и построил на эти деньги вблизи Костаная за р. Тобыл в 4 верстах от 
Кустаная деревянный дом с 5-6 комнатах с надворными постройками, из дерен и забором из того же 
материала. Несомненно ему, как прибывшему после долгого отсутствия, помогли ближайщие род-
ственники главным образом доставкой сторойматериалов и рабочих рук (Орталық ғылыми кітапха-
насының қолжазбалар қоры, «Воспоминания Балгымбаева об И. Алтынсарине», 62-129 б.). 

Балғымбаевтың естелігінде де, бір жарым ғасырдай уақытта ел аузында да, жазба деректерде 
де ағартушы Ыбырайдың «Ақ там» (кейде «Ақ бейіт») деп аталатын Балғожа бидің мазарының 
қасында, Тобылдың ар жағында жерленгені, Алтынсарин тұрған үйдің қазіргі Мичурин ауылдық 
мекенінің маңында болғаны, қыстау қасындағы көл «Инспектор көлі» атанғандығы (инспектор болған 
Ыбырай осы жерде тұрғандықтан құрметпен халық атап кеткен) – ақиқат. 

1850 жылдың 12 наурызында шартты кеңесші И.Я.Осмоловскийдің Орынбор шекаралық 
комиссиясының төрағасы М.В. Ладыженскийге берген рапортында Жаңбыршин Балғожаның ұзын 
қыпшақтың Алтыбас тармағы биінің баласы екендігі, жайлауы Тобылдың бас жағы мен Қазанбасының 
маңайында, қыстауы – Тобыл бойында, Арақарағай орманында болғаны көрсетіледі. Бұл айтылған 
жайлау да, қыстау да Тобылдың оң жағында орналасқан  

Қостанай қаласының оң жағалауы мен сол жағалауы жайында қала тарихына қатысты 
деректерде: «Некоторые архивные источники свидетельствует о том, что в июле и августе 1879 года 
– а именно этот год у нас принято считать годом основания города – на урочище Костанай из 
Оренбурга прибыло 300 семей первых поселенцев. Поселенцы разместились табором на левом 
берегу Тобола – там, где теперь малый мост, до поздней осени они жили в шалашах и пещерах, 
ожидая прибытия переселенческой комиссий, которая должна была отвестии землю под усадьбы» 
деп жазылған. (П.М. Черныш, Очерки истории Кустанайской области (историческая литература). 
Кустанай. 1995 г. 9-10 стр.) 

Мына деректе: «Однако дело неожиданно для властей осложнилось. Созванный уездным 
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начальником волостной съезд «поневоле соглашаясь на уступку в требуемом виде, в приговоре 
своем просило дозволении «отвод потребного городу с поселением количества земли сделать одну 
сторону Тобола, на которой нет ни одной зимовки, а потому не придется никого не выселять» Волост-
ной съезд просил также «о возможном сокращении числа поселенцев хотя бы до 200 душ» (Приговор 
Аракарагайского волостного съезда, 28 марта 1880 г.). Бұл деректен болыс съезі қоныс аударатындар 
үшін Тобыл өзенінің бірде-бір қыстау жоқ жағын, яғни сол жақ бетін қажетті жер көлемін алуға рұқсат 
сұрап отыр.  

1880 жылғы 4-сәуірде Ы.Алтынсариннің Торғай қаласынан В.Катаринскийге арнаған хатында 
газетке жазған өз мақаласы жайында былай дейді: «Қазақ еліне орыс селендерін әкеліп орнатпақ 
болған пікірлерге қарсы екенімді білдірдім. Сондықтан қолайсыздау істеп отырғанымды біле тұрсам 
да, оған қарсы екенімді білдіруге бел байладым» – деуі сол кездегі үкіметтің отарлау саясатына, 
мәжбүрлі түрде жерін алуға қарсылық көрсетеді. Ыбырай Алтынсарин өзі қарсы бола тұра селендер 
ортасына барып қоныс тепті деудің қисыны мүлдем келмейді.  

Қазіргі Қостанай ауданының орталығы болып есептелетін Тобыл қаласы (Затоболовка) ертеде 
«Құтты алап» деп аталған. Бұл туралы Бейімбет Майлин «Жалбыр» повесінде жазған. (Б.Майлин. «Ел 
сыры», Алматы: Жазушы, 1994 ж.). Атақты би, ел құрметіне бөленген ірі тұлға Балғожа Жаңбыр-
шыұлы «Түгін тартсаң майы шығатын» шұрайлы жерге қоныстанбай, қайда қоныстанады?! Тағы қара-
ңыздар: Тобылдың оң жағында Алқау, Басағаш, Бұлтың, Жыландыой, Кеңарал сынды қазақ ауылдары 
ертеден қалыптасқан. Ал Тобыл өзенінің сол жағында ылғи орыс селендерінің елді мекендері: Жу-
ковка, Давыденовка, Александровка, Каменка, Введенка т.с.с. кете береді. 

Переселенцы захватили у казахов вместо 13 тысяч более 40 тысяч десятин удобной для 
сельского хозяйства земли, и таким образом, Затобольский поселок был основан на самовольно за-
хваченных землях, его долго даже в официальных документах называли «Самодуровка». («Справоч-
ник административно-территориального деления Костанайской области, издание первое, Костанай, 
2004, стр. 23). 

Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен творчесвосын ұзақ жылдар бойы зерттеген белгілі ғалым 
Ә.Дербісалин: «Балғожа аулы жазда Көкиық төңірегіндегі көлдерді жайлайды. Бұл – Тобыл бойындағы 
Балғожа қыстауынан оңтүстік шығыс бетте 20-25 шақырымдай қашықтықтағы жер. Күз түссе Балғожа 
аулы Көкиықтағы жайлаудан Тобылдың оң жағалауындағы Ызалық аталатын ойпаңға (қазіргі Қоста-
найдан 3-4 шақырым жер) көшіп кеп, бие байлаттырып, біраз отырады. Кейде жаз жайлауға көшер 
алдында да осы арада 15-20 күн аялдайды. Осы Ызалыққа жалғас төбешік (қазір Ыбырайдың бейіті 
тұрған жер) Балғожаның төрелік, бітім сұрап келген жұртты алқа-қотан жиып алып билік, шешім айта-
тын жері көрінеді. (Ыбырай (Ибраһим) Алтынсарин: Деректі баян. – Алматы: «Арда», 2005 ж., 12-бет). 

1978 жылы ҚР ОМА Ыбырай Алтынсариннің жары Айғаныстың тәрбиесін көрген, Нұғыман 
Қошанұлының немересі, Қазақстанның Халық Жазушысы Мәриям Хакімжанова тапсырған «Қазақ 
халқының педагог-ақыны» қолжазба құжатында «Балғожа бидің ата қонысы – Тобыл өзенінің бойы, 
қыстауы да сол жерден қашық емес. Ал Ибраһимнің кейінгі қонысы – қазіргі Затобол ауданына қа-
райтын «Талапкер» совхозы орналасқан жер. Аяқ Көкиықтың маңында Медет, Айсары, Ұзынкөл дейтін 
үш көл бар. Медет көлінің жағасы – Ибраһимнің жайлауы. Жергілікті халық бұл көлді Алтынсары көлі 
деп атаған. (Ыбырай Алтынсарин туралы мақалалар, 1978-1991 ж. ҚР ОМА. Оп.2. 81 іс). (4- сурет) 

Белгілі ыбырайтанушы ғалым С.Оспанұлы «Ыбырай жолы» (Қостанай, 2021 ж.) еңбегінде: 
«Балғожа биге тастан қалап биік ақ күмбезді там салыпты. Тамның мұнарасы күнмен шағылысып 
алыстан көрінеді екен. Сондықтан да Ұлы ағартушының ата-бабалары жатқан қорым – «Ақбейіт» 
аталып кеткен. Осы Ақбейіттің қасында кейін халық Ыбырайдың қызметіне қарай «Инспектор көлі» 
атап кеткен айдын көл жарқырап жатыр. Бұл көл бұрын Медет аталыпты» деп жазады. Бұл жерде 
«Инспектор көлі» атанған «Медет» көлін Мәриям Хакімжанова бұрынырақта «Алтынсары көлі» деп 
аталды, – дейді. Демек, кезінде Затобол ауданына қарасты бұл жер – Ыбырайдың қонысы болғанды-
ғының айғағы.  

Ыбырай Алтынсаринді 40 жылдан астам уақыт зерттеген Бегежан Сүлейменов: Ыбырай 
Алтынсарин 1889 жылы шілденің 17-жұлдызында күндізгі сағат 11-де 48 жасқа толуына үш ай, үш күн 
жетпей дүниеден өтеді, сансыз халық жиналып, қазақтың дәстүрі бойынша өз үйінен қашық емес, 
Тобыл өзенінің маңындағы әкесінің қасына жерленеді. (Ыбырай Алтынсарин тағылымы: Әдеби-сын 
мақалалар мен зерттеулер – Алматы: Жазушы, 1991.» 30-бет). Сондай-ақ, зерттеушінің: «...Ыбырай 
Алтынсарин Қостанай қаласынан 3 шақырымдай жерде, Тобыл өзенінің иінінде, бір кішкене көлдің 
жағасында, өз қаражатымен үй салдырып, сонда тұрып, инспекторлық қызметін атқарды. Өзінің өлер 
шағында сол үйін орыс-қазақ мектептерінде істейтін мұғалімдерге бағыштады. Ол үй келешекте 
демалыс үйіне айналды. Ал 500 десятинадай (555 га) өзіне тиісті жерін, ол Қостанай қаласында 
ашылғалы жатқан ауылшаруашылық училищесіне бағыштады. Алтынсарин мекендеген жердегі көлді 
халық «Инспектор көлі» деп атады, – сол көл осы уақытқа дейін «Инспектор көлі» делініп келді». 
(И.АЛТЫНСАРИН: таңдамалы шығармалар, Қазақ ССР Ғылым академиясының баспасы, Алматы, 
1955 жыл) 5 сурет. 
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Алтынсарин қайтқаннан кейін, Алекторов инспектор болып тағайындалып, 90 жылдарда үкімет 
ауылшаруашылық мектебін ашуға рұқсат беріп, Ы.Алтынсариннің руынан 500 десятин (555 га) жерді 
училище салуға алады. Бұл аймақ, сондай-ақ, Алтынсарин отбасының үйі халықтық мектеп инспек-
циясын басқаруға ауыстырылды және «инспекторлық» деген атаққа ие болды. Алтынсарин үйі 1905 
жылы Қостанай уезінің халық мектебі инспекторлары үшін саяжай ретінде пайдаланылды. 1905-1906 
жылдары Қостанай қаласының мұғалімдер ұжымы жаз мезгілі кезінде, қала мұғалімдерінің саяжайы 
және демалыс үй ретінде үйдің бір бөлігін инспекторларға берудегі өтініштері іске асты. 

«Әскери коммунизм» кезінде Затобол селосына ауыстырылған бұл үй Затобол селосына қа-
рызға сатылады. Одан бұл үйді бұзып, ағаштарын құрылыс материалына пайдаланады. 1920 жылы 
салынған Ыбырай үйінің ағашына клуб тұрғызылады. Клуб 1965 жыл қиратылып, оның материалдары-
на дәріхана салынады. Ағаштан салынған дәріхана 1990 жылы жабылып, құрылыс материалдары да 
қайда кеткені белгісіз. «Ыбырайдың үйінің бір ағашын таба алмай, табан тоздырдым» – дейді, бұл 
ақпаратты жеткізген Ыбырай мектебінің түлегі, Ыбырайды насихаттаушы ғалым, ф.ғ.к. Қалқаман 
Жақып. 

Ф.Соколовтың естелігімен таныс болған, оны өзі құрастырған «Воспоминания об И.А. Алтын-
сарине» (Қазан, 1891 ж.) атты жинаққа енгізген Н.Ильминский: «17 июля 1889 года скончался, в своем 
зимовочном доме вблиз поселка Костаная, киргизин Ибрагим Алтынсарин, 48-ми лет».  

Ыбырайдың қызметтес досы Ф.Соколов «На другой день его похоронили недалеко от зимовки, 
рядом с его отцом, на берегу реки Тобола» дегені – Балғожа бидің ата қонысы – Тобыл өзенінің бойы, 
Ыбырайдың қыстауы да сол жерден қашық емес, арасы 3 шақырымдай жер екендігі – барлық ауызша 
да, жазбаша деректерде келтірілген мәлімет. («Из письма Ф.Д. Соколова от 9-го августа 1889 года, к 
Н.И.»). 

Музей қорында Еңбекшілер депутаттары Кеңесі Қостанай қалалық атқару комитетінің «Қазақ-
тың Ұлы ағартушысы Ыбырай Алтынсариннің жерленген жерін сақтау туралы» шешімі бар. Қостанай 
қаласы, 10 қыркүйек, 1947 жыл. Ыбырай Алтынсарин қабірін қоршау және туған-туысқандары жатқан 
қорымның сұлбалық жоспары нақты схемамен көрсетілген. 

Енді осы сызбаға зер салып қарасақ, «к тракту Семиозерное трассы» жазудан қазіргі Әулиекөл 
жолынан қорымдардың Тобыл өзенінің оң жағында орналасқаны айқын көрсетілген.  

Сонымен қатар, Ы.Алтынсариннің ізбасары, педагог және қазақ мектебінің халық мұғалімі З. 
Толстых 1947ж. Қостанай облысының еңбекші депутаттар кеңесі атқару комитетінің төрағасы Жүсі-
повтың атына арнап баяндама хаттарын жазған. Ол Ы.Алтынсарин қайтыс болғанына 60 жыл толу 
қарсаңында алдын-ала (2 жыл бұрын) комиссия құруға, облыс басшыларына хабарлап, құнды ұсыныс 
енгізеді. Онда «Ы.Алтынсариннің өмірі мен қызметі жайында материалдар жинау, ауылшаруашылық 
техникумына ұлы ағартушының атын беру және жерленген жерін дұрыс сақтап, ескерткіш орнату 
туралы» айтылады. 

Қостанай мемлекеттік мұрағатындағы құжатта Қостанай қалалық депутаттар кеңесі атқару 
Комитетінің 1947 жылдың 10 қыркүйегіндегі №1096 шешімінің «Қазақ халқының ағартушысы Ы.Алтын-
сариннің жерленген жерін сақтау туралы» тармағында жазылған.  

1878 жылы Ішкі істер Министрлігінен Тобыл өзенінде көшпелі қала құрлысына және онда 
егіншілік ауылын ұйымдастыруға рұқсат алынды. 

«Переселенцы сами строили себе землянки из дерна. Многие рыли пещеры на крутом берегу 
Тобола, чтобы укрыться от суровых морозов. И в 1881 году появилась улица Большая и несколько 
прилегающих улиц. Позже за логом Абильсай начала застраиваться Шакировская слободка, впослед-
ствии именовавшаяся татарским поселком». Сейчас это большой городской район – Наримановка. 
[ГАКО.Ф. 1414.Оп.2.Д.63.Л.5].  

1881 жылы Большая көшесі мен оған жақын бірнеше көшелер пайда болды. Кейін Әбілсай 
сайының артында «Шакировка» татар слободасы (қазіргі Нариман) салына бастады. Бұл жерде 
қоршалған татар зиратынан басқа мұсылмандар зираты болған емес.  

1949 жылы І.Омаров Қостанайға келіп, партия активін өткізеді. Келген меймандарды Ыбырай 
Алтынсариннің қабіріне апарады. 

Тобыл өзенінен өтіп бара жатқанда Ыбырай қабірінің халін көріп, Ілекеңнің көңілі құлазиды. 
(Мәуленов С. Асыл азамат І. Омаров Ұлы тұлғаның жыр жолдары және ол кісі туралы замандаста-
рының естелік-эсселері. – Алматы. «Санат», 2003 ж.). Кешкілік партия активінің жиналысында жасаған 
баяндамасының аяғында «Атақты жерлестеріңнің, ұлы ағартушының қабірінің жағдайы қабырғала-
рыңа қалай батпайды?! – дейді. Содан 1950 жылғы 31 қаңтар күні КазССР Коммуналдық шаруашылық 
Министрлігі Мәдени ағарту комитетінің тапсырысымен Алтынсариннің ескерткіш жобасын әзірлейді. 
Ол жобада түсіндірме жазба, смета да дайын болады. 

2017 жылы «Рухани жаңғыру» бағдарламасымен Ыбырай Алтынсариннің кесенесін қайта 
қалпына келтіру жұмысын жүргізілді.  

PS: Ыбырай Алтынсарин өркениеттің көшіне кемел білім мен кенен ғылым арқылы ғана 
ілесе отырып, Тәуелсіздікке қол жеткізудің жалғыз амалы ұлт мүддесіне қызмет ететін сауатты, 
зиялы ұрпақ қалыптастыру керектігін біліп, сол жолда бар саналы ғұмырын сарп етті. Сонымен 
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қатар, Ыбырай Алтынсарин кісі өлгенде қалай жерлеу және ас беру туралы этнографиялық еңбек 
жазып, «Мұсылманшылық тұтқасы» атты кітап шығарып, қалыптасқан ата дәстүрге көп үлес 
қосты. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында қыруар жұмыс атқарылып, өшкеніміз жанып, өлге-
німіз тіріліп, рухани және мәдени құндылықтарымызды сақтау арқылы ұлттық санаға серпіліс алы-
нуда. Тобыл топырағына табан тіреген жандар ағартушы кесенесіне соқпай кетпейді. Өйткені, 
азаттығын аңсаған Алаш арыстарының ұрпағы Алтынсариннің ақ мазарына барғанда рухтанып 
қайтады. 
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Shown and demonstrated Ibrai's long way in the field of pedagogy. The article tells about the 
contribution of I. Altynsarin to the Kazakh literature, the spiritual culture of the Kazakh people, as well as the 
influence on the formation of the literature of the Kazakh people. Particular attention is paid to his teaching 
activities and his works. 
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Each nation has its own spiritual heritage and literary essence, formed since ancient times, one of 
such intellectuals who influenced the formation of the literary heritage of the Kazakh people is Y. Altynsarin, 
which turned 180 this year. 

The purpose of choosing the theme "The Way of Ibrai" is to acquaint the younger generation and 
future generations with the unique and noble path of our grandfather Ibrai in literature, to encourage them to 
learn. Promotion of the spiritual wealth of the smart generation, exacerbation of national self-awareness. 

Ibrai Altynsarin is an outstanding writer, poet who managed to combine the realities of life with his 
works, raised the issues of his time and was a messenger of justice. He is widely known as a folklorist, poet, 
prose writer and translator of works of Russian classics, in particular Krylov's tales. He devoted his 
educational, pedagogical, poetic and historical activities and great talent, deep knowledge and energy to 
teaching and educating the younger generation of the country, opening new schools on Kazakh soil and 
teaching students the advanced science of his time, teaching professions [1, p. 109-112]. 

For the first time in the Kazakh steppes, he opened subject schools with the Russian language of 
instruction, wrote textbooks based on the Russian alphabet, studied himself and tried to prepare teachers 
who would meet the new requirements. Ibrai's textbook was based primarily on the pedagogical views of 
Russian and European scientists and methods of teaching and upbringing, but the teacher did not accept 
them without taste and analysis, but, on the contrary, adapted the materials to the understanding of Ka-
zakhstani children. Wrote a story and poetry in response to this demand. Thus, the great teacher devoted all 
his energy and knowledge to give our people a source of knowledge and to join the ranks of other cultures. 
He built a road in this direction and devoted his whole life to this. Ibrai organized agricultural and craft 
schools. He opened the first school for girls in Kazakhstan [2, p. 527-10]. 

Ibray was born on October 20, 1841 in the present Kostanay district of the Kostanay region. At the 
age of three or four, his father Altynsary died, and he was raised by Balgozh's grandfather. He studied in the 
city, learned about the unknown in the Kazakh steppes and became a brilliant thinker. 
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After spending two years in the country, Ibrai came to a deeper understanding of the situation in 
Kazakhstani society in order to feel new, put forward his own ideas, and also saw social inequality and 
injustice in the country. He criticized the violent actions of akims. He protected ordinary people from them - 
this is how the educational and democratic views of Ibrahim were formed and developed. He believed that in 
order to combat social injustice and negative human behavior, it is necessary to expand the dissemination of 
knowledge and art in the country. With this in mind, he devotes all his energies to school work and improving 
the child's education system. 

His zeal turned to enlightenment. And the bray overcame many obstacles and difficulties on its way 
and became a proud member of its people. 

In 1860, when four elementary schools for Kazakhs were opened in the eastern part of the Urals, 
Ibrai himself applied for permission to become a teacher at the Turgai school. But the school did not open 
immediately. Meanwhile, Ibrai explained the benefits of schooling in the country and taught some of the 
children at home. Conducting classes in the Kazakh language, he tries to teach children the Russian 
language, the basics of the subject. Educational work is adapted to educate a new generation with high 
moral values. In addition, Ibrai before Sultanmakhmut, Beimbeta was aware of the social position of women 
in the Kazakh steppes and considered improving their position not only with his pen, but also with his deeds: 
he was the first to open the first schools and boarding schools for Kazakh girls. Ibrai paid special attention to 
the upbringing of Kazakh girls. He considered this to be one of the ways to combat old traditions. The 
creation of a girls' school in Irgyz in 1887 is a great educational achievement. Later, due to the increase in 
the number of schools in the Kazakh steppes, Ibrai decided to open a school for teachers. 

Ibrai understands that his people are very interested in culture and education. This encourages him. 
Ibrai did not limit himself to opening schools. He paid special attention to educational work in these schools, 
studied the Russian education system, the works of Russian teachers. He plans to create textbooks in Ka-
zakh. Due to the illiteracy of the Kazakhs, the lack of books in the Kazakh language, teachers of educational 
institutions were forced to use the Tatar language instead of Kazakh when teaching Kazakh children. On the 
one hand, Ibrai was saddened by this and published a book called "Kazakh Anthology" [3, p.527]. 

“Ybray Altynsarin laid the foundations of Kazakh secular education, he is the author of the first 
textbooks in the Kazakh language,” N.А. Nazarbayev in the Strategy "Kazakhstan 2050" [4 ]. "Kazakh Antho-
logy" consists of poems and stories for children. Some of them he wrote himself, and some were freely 
translated from Russian textbooks of the time. The anthology also includes samples of Kazakh folk literature.  

Then the “Primary method of teaching the Kazakhs to the Russian language” was published. This is 
the first textbook based on Russian graphics. Published in 1879 in Orenburg. This is a textbook covering a 
short course on Russian grammar. The textbook emphasizes the need for comparative teaching of the 
grammar of the Russian and Kazakh languages. The textbook is a deep linguistic and methodological work 
both for that period and in terms of modern requirements. Here the question of the nature of the foreign 
language textbook for beginners is decided. At the same time, the issue of teaching grammar in two 
languages was first raised under Altynsarin [5, p.145] . 

In general, the spiritual growth of Ibrai Altynsarin was greatly influenced by professors V.V. Grigoriev 
and N.I. Ilminsky. V.V.Grigoriev treated Ibrai very carefully and allowed him to use his rich library. In his 
library, Ibrai read many books on literature, history, philosophy, works of world enlighteners, works about the 
life of great people. According to the project of V.V. Grigoriev, a school for Kazakh youth was opened in 
Troitsk in 1861. He sdru zhilsya with S. And Valikhanov and helped . Altynsarin to become a scientist.  

Ilminsky had a significant influence on Ibrai in the realization of the ideals of enlightenment. N.I. 
Ilminsky (1822–1892) – Russian researcher, teacher of a conservative orientation. From 1858 he served in 
the Orenburg border commission. He has made a significant contribution to the education of national mino-
rities such as Kazakh, Tatar, Chuvash, Mordovets and others . Instead of the Arabic alphabet, he proposed 
the alphabet of these peoples based on Russian graphics. He collaborated with and . Altynsarin. He wrote a 
memoir about this [5, p.157].  

And. Altynsarin also laid the foundations for the prose genre of written literature. He is the first writer 
to write a children's story. The main feature of Ibrai's stories is to educate the minds of children through the 
comparison of good and evil. Love and respect for work is the main theme of Ibrai's stories. The writer gives 
it in the form of stories, in the form of propaganda, bequests, and in some of his works he depicts this 
through realistic images that educate the public consciousness of the people. In the story "Spider, Ant, 
Swallow" Ibrai shows that even the smallest insects work tirelessly for survival, and sets an example for 
children. The instructive stories of Ibray Altynsarin like “Two comrades”, “A handful of cotton”, “Crooked 
tree”, “Pure spring”, “Mother and child”, “Stupid friend”, “Garden trees” have not lost their relevance and are 
still taught in the school program. 

Ibray Altynsar s uly's literary achievements were not limited to poetry, writing and translation. His 
journalistic articles are also of great importance. Ibrai's articles are highly regarded not only for their social 
relevance, but also for their artistic ability to demonstrate the journalistic ability of a writer. In his letters, Ibrai 
Altynsarin expressed his views on the world around him and the environment, as well as his dreams for the 
future of his people. Any letter with deep enlightenment is easy to read. Each letter reflects your thoughts 



545  

and reflects the life of the community at the time. Abraham's letters always cover a wide range of issues, 
such as opening a school, teaching methods, and caring for teachers. 

Ibrai's poems also occupy a special place in Kazakh literature and culture. His poems "River", 
"Summer" are dedicated to the depiction of nature. Such integral lyrical, landscape poems are not found in 
pre-vibra Kazakh poetry. Patriotic poems, instilling in the reader a love for the Motherland, the land, the 
Fatherland, drawing attention to the beauty of nature, were an example of Russian democratic, humanistic 
literature. Ibrai's poems are a significant step in glorifying the nature of his native land, thereby instilling in his 
young students a feeling of love for nature and the Motherland. In both verses, Ibrai does not take nature for 
granted, but associates it with human life. Thus, he depicts the relationship between nature and man, the 
vital influence of nature on human affairs, work and emotions [6, p. 110-115]. 

In work and. Altynsarin in the field of ethnography examines the traditions and customs of our 
people. One of them is about the burial of the deceased and feeding, the other is about rituals and seeing off 
the bride. 

Ibrai Altynsarin can be called an ethnographer-scientist weighing old and new Kazakh traditions. It is 
based on ethnographic essays. A man who loved his land and his people, he paid great attention to folk 
traditions, systematized and processed them. As a result of so many years of research, the Orenburg branch 
published "an essay on the Kazakh tradition of burying and feeding the dead" and "an essay on the Kazakh 
tradition of betrothal, seeing off the bride and weddings " , which formulates this issue in a comprehensive 
manner . These works were highly appreciated by Russian teachers and scientists.  

He paid great attention to the purity of the Kazakh language in the field of linguistics and. Kazakh 
literary language, its formation and development, the purity of the native language – the basics to the 
direction of the activities and the. Altynsarin. Excerpts from the epics “Kobylandy Batyr”, “Kara Batyr”, 
“Zhanibek Batyr ”, the history of the Kazakh people have been published [6, p. 122 -129 ]. 

Ibrai Altynsarin's work dates back to Soviet times. The decree of December 22, 1991 marked the 
150th anniversary of the birth of Ibrai and published scientific, historical and pedagogical works dedicated to 
the legacy of the teacher. The Ibrai Museum is open in Arkalyk. A domed tomb was built for Ibrai not far from 
Ibrai's wintering site near Tobol. Kazakhstan Ibraysky area, se la, universities, tops etc. so am there. 

“The most important thing for public schools is the teacher,” Ibrai Altynsarin wrote in a letter to the 
Governor General. He also emphasized the qualities of a true teacher. At first, he was able to show this ideal 
teacher by his example. I believe that if a teacher who dreams of meeting modern requirements can learn 
from such a great thinker like Ibray and achieve at least half of his contribution to the upbringing of 
Kazakhstani children, then he will be a real teacher [7, p. 117-118]. 

Ibrai Altynsarin, a talented son of the Kazakh people, lived in a very difficult historical period, when 
the tsarist government pursued a tough policy of colonizing the peoples of the East. Ibrai Altynsarin plays a 
special role in the history of the Kazakh people. He was the first teacher of the Kazakh language, he first 
organized a school in the Kazakh steppes and opened the door to education for Kazakh youth. He not only 
called on people who were backward in culture and education to master the art and technologies of the 
neighboring country, but also made an immeasurable contribution to the direct implementation of this noble 
cause. 

Ibrai Altynsarin was a true patriot who loved his people with all his heart and devoted all his strength 
to the cultural prosperity of his people. He is a devoted citizen who has dedicated his energies to the cause 
of the people. The modern civilized Kazakh people respect the great Ibrai Altynsarin , who died at the age of 
48, as a great teacher, educator, scientist, and a great public figure. His works have become an indelible 
legacy for us, even if it does not exist. Not only I, but also camping Kazakh youth Gordy t camping that is so 
Xia descendants of such an intelligent man as Ibrahim Altynsarin! 
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УДК 801.82 
 

ДАЛАНЫҢ ДАРА ҰСТАЗЫ 
 

Сактаганова И. А. – қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы, педагог-зерттеуші, «Рудный 
құрылыс және көлік колледжі» КМҚК, Рудный қаласы 
 

Бұл мақалада ұлт мақтанышы Ыбырай Алтынсариннің ұстаздық жолы туралы айтылған. 
Ы.Алтынсарин қазақ балаларын оқыту, қол өнер училищелерін ашуы туралы сөз етіледі. Сонымен 
қатар, сол оқу орындары үшін жазған оқу құралдары туралы айтылады.  
Тірек сөздер: бастауыш мектеп, оқулық, қолөнер мектебі, тәрбие 
 

«Халық мектептері үшін ең керектісі-оқытушы. Тамаша жақсы педагогика құралдары да, ең 
жақсы өкімет бұйрықтары да оқытушыға тең келе алмайды. Сондықтан да, мен жақсы оқытушыны 
дүниедегі заттың бәрінен де қымбат көремін» Ы. Алтынсарин 

XIX ғасырдың 60-шы жылдарында өмір кешкен қазақ халқының адал перзенті, ұлттың 
мақтанышы, қазақ педагогика ғылымының негізін салушы, сөз зергері, аудармашы, қоғам және 
мәдениет қайраткері Ыбырай Алтынсариннің есімі қоғамдық ой-пікірдің, төл мәдениетіміздің өркендеу 
тарихынан үлкен орын алады [1, 3 б.]. 

Туған халқына қалай пайдамды тигізсем деген зор ынтамен шабыттанған Ы.Алтынсарин өзінің 
қабілетін байқап, педагогикалық жұмыспен айналысуды армандайды. Қазақ халқын сауаттандырып, 
өркениетті ел қатарына қосуға күш салған ағартушы. Халқын мәдениеті жоғары елдер санатына қосу-
ды армандап, елдің тұрмысын, мәдениеті мен білімін көтеруді мақсат еткен ұлт зиялысы Қараңғылық 
пен надандық шырмауынан құтыла алмай отырған халқына ең алдымен білім мен мәдениет керек 
екендігін анық ұқты. Оның қазақ балаларын оқытуға деген ынтасы, олардың өз халқына пайдасы тиіп, 
жетістікке жетулері екінші жақтан қарсылық тудырды. Ал, Алтынсарин қараңғылық құрсауында қазақ 
жеріне білім нұрын шашу жолында небір қиыншылықтан тайсалмай, аянбастан еңбек еткен, тіпті 
денсаулығын құрбан еткен ұлы тәлімгер-бүкіл еліміздің бетке ұстар мақтанышы, қазақ халқының 
мәдени өміріндегі өшпес шамшырақ, алғашқы ұстаз. 

Ағартушы: «Халық үшін қызмет ететін білімді адамдардың қатарын көбейту арқылы қазақ қоға-
мының мешеулігін жоюға болады, сондықтан жастарды оқытып-тәрбиелеу ісінен артық ешнәрсе жоқ», 
– деп ой түйеді [2, 23 б.]. 

Халықты және олардың жас өрендерін оқуға, өнер-білімге шақыруда Ыбырайдың ұран салып, 
ту етіп көтерген, әрқашан жаңарып, түрленіп, құлпырып, оқыған сайын сүйсіндіріп отыратын, ескірмей-
тін еңбегі «Кел, балалар, оқылық», «Өнер-білім бар жұрттар», «Әй, достарым», «Әй, жігіттер» деген 
өлеңдері. 

Оның «Білім гауһар, бағасы жоқ, Надандық кесел дауасы жоқ» деген нақылға айналған сөзі 
қазақтың көзін ашу үшін айтылған секілді.  

1860 жылы Жайықтың шығысындағы қазақтар үшін төрт бастауыш мектеп ашылған кезде, 
Ыбырай өзі сұранып, Торғай мектебіне мұғалім болуға рұқсат алып, сонда келеді. Бірақ мектеп бірден 
ашыла қоймайды. Бұл аралықта, Ыбырай ел ішінде мектептің пайдасын түсіндіріп, біраз баланы өз 
үйінде оқытады. Торғай мектебі 1864 жылы ғана ашылады. Ыбырайға мектеп ашу ісі аса ауыр соқты, 
сәтсіздіктері мен өкініштері де болды. 

«Осы жылы қаңтардың 8 - і күні көптен күткен ісім орнына келіп, мектеп ашылды. Оған 14 қазақ 
баласы кірді. Бәрі де жақсы, есті балалар. Мен балаларды оқытуға қойға шапқан аш қасқырдай қызу 
кірістім», десе бір хатында, ал тағы бір хатында «Қазақтар мені құшағын жая қарсы алды. Мектепке 
балаларын беруге ынталы адамдар толып жатыр», - деп жазады хатында Ыбырай Н.И.Ильминскийге. 

Қалың қазақтан жиылған тұңғыш 14 баланың есімдері ерекше тарихта қалды. 
1. Бірімжанов Қорғанбек 
2. Бірімжанов Ғабдыбек 
3. Бакеев Күнжүр – Құлжан 
4. Абдулфейзов Нұрғали 
5. Токин Нұрмұхаммед 
6. Ташиев Бейқабыл 
7. Серкебаев Исмағұл 
8. Түнтаков Ержан 
9. Салқынбаев Баймұхамбет 
10. Жанқожин Жармұханбет 
11. Бектемісов Омар 
12. Тәшенов Ибрагим 
13. Сүйінов Қылышбай 
14. Өтетілеуов Хайролла  
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Және осы балалар үшін мектеп жанынан интернат ашылды.  
Ыбырай мектептегі сабақ пен тәрбие жұмысын сол кездегі орыс мектептері үлгісінде құрады. 

Сабақты қазақ тілінде жүргізе отырып, ол балаларға орыс тілін үйретуге, пән негіздерінен білім беруге 
тырысады. 

Сол кезеңдегі қазақ балаларына арналған мектептегі бағдарламасы мына төмендегідей 
болды: 

Орыс кітаптарын аударып түсіндіре отырып оқу, түрлі заттардың орысша атауларын үйрену, 
орысша әңгімелеу, жеке тіркестер мен грамматикалық формаларды құрастыру, қиюластыру, көркем 
жазу, Арифметика: қосу, алу, көбейту, бөлу, жер шары, әлем бөліктері, Европаның басты қалалары 
мен мемлекеттері жөнінде мағлұматтар, татар тілі (оқу, жазу). 

Оқыту қазақ тілінде жүргізілді. Көріп отырғанымыздай бағдарламада орыс және татар тілі бас-
ты назарда болды. Бұл Ы.Алтынсарыұлының алғашқы жасаған оқу бағдарламасы еді. Ол алғашқыда 
Ильминскийлер қалыптастырған үрдісті сақтап, білімді орыс тілінде берді. Алайда, Ыбырайдың кейінгі 
оқулықтары мен еңбектерінен оның бұл бағдарламалық оқу жүйесінен бас тартқандығы байқалады. 

Оқулық жасау жолында оқулыққа Ыбырай мектепте қазақ балаларына білім мен тәрбие беру-
дің басты құралы деп қарайды. Ол балаларға ана тілін таза және ұқыптылықпен үйретеді, шағын көр-
кем шығармалар арқылы оларды жақсы мінез-құлыққа баулуды көздейді. Ыбырай балаларды мазмұ-
ны олардың білімін көтеретін, тақырыбы оларды қызықтыратын кітаптарды... қазақтың өз тілінде... 
басып шығару керек деп білді. 

Ы.Алтынсарин сонау 1879 жылы жарияланған «Қазақ хрестоматиясы» атты оқулығында орыс-
шадан қазақшаға аударудың алғаш рет жазба үлгісін жасаған. Ыбырайдың «Қазақ хрестоматиясына» 
енген 7 әңгімесі орыстың көрнекті ағартушы-жазушылары Л.Н.Толстойдан, И.А.Крыловтан, К.Д.Ушин-
скийден, И.Паульсоннан аударылып берілген, мәдениеті дамыған елдердің тыныс-тіршілігінен мағлұ-
мат береді. Ыбырай жасаған оқулық ең алдымен орыстың, қала берді, еуропа оқымыстыларының 
педагогикалвқ көзқарастары мен оқыту, тәрбиелеу әдіс-тәсілдеріне негізделіп жасалды. Бірақ ұстаз 
оларды талғам-талдаусыз, сол күйінше ала салған жоқ. Керісінше, оған енетін материалдарды қазақ 
балаларының таным-түсінігіне сәйкестендірді. Ыбырай қазақ балаларының менталдық бейнесін 
жасаған жазушы, көркем сөз шебері. Оның дидактикалық әңгімелері қазақ баласының жан сарайын, 
кәсіби ойлау қабілетін ұлттық рухта сипаттайды. Ыбырай мәдениет пен білім жолына халқының өте 
ынталы екенін жақсы ұғады. Бұл оны одан сайын жігерлендіре түседі [3, 720 б.]. 

Орыс-қазақ мектептерін ашты, олардың бәрінде де кітапханалар ұйымдастыруға зор мән 
берді. 

Оқумен қатар тәрбие жұмысы бір деңгейде жүргізілді. Тәрбие жұмысын адамгершілігі мол, жа-
ңа ұрпақ тәрбиелеп шығаруға бейімдейді. Жастарды еңбексүйгіштікке, ізгілікке, тапқырлық пен әрекет-
шілдікке, ізденімпаздыққа тәрбиелейді. Ыбырайша тәрбие мынадай өте қарапайым формулада 
көрінеді: «Кейін парақор боп шықпаулары үшін оларға адамгершілік жағынан әсер етуге бар күшімді 
салып келемін» дейді. 

Оқу – тәрбие ісін жаңа бағытта ұйымдастырды. Бұл ретте ол мұғалімнің атқаратын рөлін 
жоғары бағалады. 

Ал, шәкірттеріне білім мен тәрбие беруде бір негізгі міндетті қатаң тұтынды. Ол жастардың 
мектептен шын мәніндегі адам боп, тәрбие алып шығуы. 

1879-1883 жылдар аралығында Торғай облысының төрт уезінде (Торғай, Ырғыз, Троицк, 
Ақтөбе) жаңа мектептер ашады. 

1882 жыл Ыбырайдың ағартушылық қызметіне жаңа міндеттер мен жұмыстар әкелді. Қаңтар 
айында ол жергілікті жердің жағдайларын жан-жақты ескере отырып, бірсыпырыа болыстардың 
қатысуымен алдағы уақытта ашылмақ қолөнер мектебінің жобасын жасады. 

Жалпы қолөнер мектебі туралы мәселенің осы тұста көтерілуі өмірдің өзгерту, ілгерлеу тала-
бынан, тікелей мұқтаждықтан туған еді. Отырықшылық өмір салтына енді ғана бет бұрып, жер 
кәсібімен жаңа айналыса бастаған халық үшін қолөнер саласының қандайы да ауадай еді. Ыбырай 
осы мұқтаждыққа жауап берудің шешуші тетігі, құралы қолөнер мектебі деп есептеді [4, 228 б.]. 

Ауыл – ауылды аралап, халыққа білімнің маңызы мен мақсатын түсіндірді. Алтынсариннің 
талабы мен мақсатын халық қолдады. Қазақ даласындағы техникалық білім беретін тұңғыш оқу орны 
болды. 1883 жылы Торғай қаласында қолөнер мектебі ашылды. Бұл Алтынсариннің өміріндегі өте бір 
қуанышты кезең болды. Мектепке алғаш 7 қазақ баласы қабылданып, мұғалімдік қызметке Симбирскі-
нің техникалық училищесін бітіріп шыққан Чарковский тағайындалады. Балаларды тігіншілік өнеріне 
үйрету үшін кейінірек жергілікті татар тігіншісі алынды. 

Мектептің ашылу құрметіне жиналған халыққа арнап Ыбырай сөз сөйлейді. Мұнда ағартушы 
тек қолөнер училищесі емес, бүкіл ағарту жүйесінің алдында тұрған қоғамдық, әлеуметтік міндеттерді 
ашып түсіндіру мақсатына тоқталады: «Бізді жұрт табиғатынан ақылды, іскер халық дейді, соның 
растығын біз іс жүзінде дәлелдеуіміз керек. 

Табиғи ақыл айналаңда көрініп тұрған нәрсені ұстап-тұтуға көмектессе, тек ғылым ғана сол 
ақылды дамытып, көрінбей тұрған нәрсенің өзін танып білуге мүмкіндік береді.... балаларымыздың 
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оқып, білім алуы үшін қолымыздан келген қаражат жәрдемін көрсетіп, алдымен біз, сол балалардың 
әкелері, өздеріміз қамқор болуға тиіспіз. Бүгінде мың шақырым жерлерге адам мен жүкті атсыз, 
арбасыз жеткізетін бу машинасы мен бірнеше мың шақырым жерлерден не бәрі бір сағат ішінде суыт 
хабар ала алатын телеграфты табуға ғылым-білім арқылы жетіп отырған орыс халқы және сол сияқты 
басқа халықтар осылай жасайды... 

Торғай үйезінің халқының тарихында бүгінгі күн-тамаша күн, өйткені бұл күні қазақ халқының 
кәсіптік оқу саласындағы алғашқы кішкентай мекеме өмірге келіп, өз жұмысын бастағалы отыр...», – 
дейді Ыбырай [5, 259 б.]. 

Ыбырай қазақ қыздарын оқыту ісіне де ерекше көңіл бөледі. Бұған ескішіл әдет – салттарға 
қарсы күрестің бір жолы есебінде қарайды. Оларды мәдениетке және қоғамдық өмірге тікелей тарту 
мәселесіне де феодалдық ескі әдет-салттарды батыл ығыстырып, жаңа істер істеген тамаша жаңа-
шыл адам болды [6, 12 б.]. 

Қазақстан жерінде әйелдерді оқыту ісінің басталуы да Алтынсаринның есімімен байланысты. 
Бұл маңызды бастаманы іске асыру кезінде де ол патша өкіметі тарапынан жасалған кедергілерге тап 
болды. 

Ыбырай Алтынсариннің өтінішімен Ырғыз қаласындағы оқу орындарында Тимофеев, Гри-
горьев, Спиридонов, Сахарова, Царегородцев, Васильева сынды білімді, тәжірибелі мұғалімдер еңбек 
еткен. Ыбырай Алтынсарин ұсынысымен қыздар мектебі 1891 жылы – Торғайда, 1896 жылы – Ақтөбе-
де ашылды. Сөйтіп, Ырғыз өңірі ілім-білім мен өркениет игіліктеріне өзгелерден ертерек қол жеткізді. 
Ырғызда қазақ қыздарына арналған интернаты бар арнайы мектеп ашылғанда оның қуанышында шек 
болған жоқ. 

1887 жылы Ырғызда қыздар мектебін ұйымдастыруы – оның ағартушылық аса зор еңбегі. 
Қазақ даласында мектептер санының артуына байланысты Ыбырай мұғалімдер даярлайтын мектеп 
ашуды қолға алды. 1881 жылы Омбы қаласында тұңғыш мұғалімдер мектебі ашылды. Ыбырай мек-
тептер ашу ісімен ғана шектеліп қалмады. Ол сол мектептердегі тәлім-тәрбие, оқу жұмысына айрықша 
мән берді. 

Ыбырай ол мектептерді Ресей кәсіптік –техникалық мектептерінің үлгілері бойынша жаңа, тех-
никалық кәсіптермен толықтырып, дамыта түсті. Оларды бүгінгі еуразиялық үлгідегі кәсіптік мектептер 
деп атауға да болар еді [7, 13 б.].  

Енді, Ыбырай сол мектептер үшін мұғалімдер керек екенін жақсы ұқты және 1888 жылы 10 
сәуірде Орскіде мұғалімдер даярлайтын мектеп ашылды. Оған Торғай, Ырғыз қаласындағы орыс-
қазақ уилищелерін жақсы бітірген жастар алынды. Алтынсарин қазақ жастары арасынан экономика 
саласына қажетті мамандар әзірлеу ісіне ерекше мән беріп, қолөнер, ауылшаруашылық училищелерін 
ашуға көп күш жұмсады. Тіпті, Қостанайда ашылғалы отырған ауылшаруашылық училищесіне өзінің 
иелегіндегі жерін беретініні туралы да өсиет қалдырды. 

Ұлы ағартушы туралы Нұржан ақын: 
Құр жерге кеме, су астына от жақтырған, 
Қараңғыда адасқанға жол таптырған. 
Талып, шаршап жүргеннің нешеулерін 
Ойдан алып, берекке ылақтырған, – деп жоғары бағалайды [8, 101 б.]. 
Елді қараңғылықтан жарыққа шығаратын жастар, тек ғана жастар деген қорытындыға келді. 

Әсіресе, оның келешекке сенімі мол болды. Аңсаған арманын өзі орындай алмаса, болашақ жастар 
орындайды деп білді. 

«Біз болмасақ сіз барсыз, 
Үміт еткен достарым, 
Сендерге бердім батамды!», – деп, ол өз халқының келешек ұрпақтарына сеніп кеткен еді. 

Міне, сол ұрпақ Ыбырай арманының жүзеге асқанын бұл күнде айқын көріп отыр. Қазір қаншама 
ұстаздар отырып, Ы.Алтынсариннің өмір жолы мен педагогикалық ұстанымдарына тағы да оралып 
отырмыз, орала береміз! 

Туған халқының талантты перзенті ұлтының рухани мақтанышы, тұңғыш ағартушы-педагогі 
Ы.Алтынсарин қазақ халқының мәдениеті мен тарихының алтын қорына үлес қосумен қатар өзінен 
кейінгі ұрпаққа сарқылмас бай мұра қалдырды [9, 240 б.]. 

Қазіргі мектеп мұғаліміне қойылатын негізгі талаптар – ұстаздардың ұстазы Ыбырай Алтынса-
риннің педагогтық мұрасының жалғасы іспеттес. Оның ұлылығы: ағартушылық қызметінің жан-жақты-
лығында, кең ауқымдылығында, туған халқына сіңірген еңбегінің өміршеңдігінде. 

Егер балалар бірдеңені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға тиіс емес, оларға 
түсіндіре алмаған өзін кәналауға тиіс. Ол балалармен сөйлескенде ашуланбай, жұмсақ сөйлесуі, шы-
дамдылық етуі керек, әрбір нәрсені де ықыласпен түсінікті етіп түсіндіруі керек, орынсыз терминдерді 
қолданбауы керек, мұндай сөздер оқушыларға түсініксіз болады да, жалықтырып жібереді... 

Ы.Алтынсарин 
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В статье раскрывается жизнь казахского просветителя Ибрая Алтынсарина. Вид его 
деятельности и творчества. Его вклад в культуру, образование, науку и литературу Казахстана. 
Историческая ценность публицистического наследия Ибрая Алтынсарина. Также его влияние на 
духовную жизнь казахского народа. 
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Выдающимися по праву просветителями казахского народа являются Абай Кунанбаев, Шокан 
Валиханов, Ибрай Алтынсарин… 

Один из известных казахских просветителей Ибрай Алтынсарин широко известен в истории 
культуры и литературы казахскогонарода как выдающийся педагог-новатор и организатор новых 
школ, этнограф, фольклорист, поэт, прозаик и переводчик произведений русских классиков, таких как 
Крылов И. А. «Басни», Кирпичников «Грамматика», Ушинский Д. К. «Детский мир», Толстой Л. Н. 
«Азбука и книга для чтения», Лубенец «Арифметика», Евтушевский «Арифметика», Пуцыкевич 
«География», Острогорский «Краткая русская история», Беллярминов «Всеобщая история», Фар-
маковский «Русская история», Гуревич «Историческая хрестоматия», Сент-Илер «Зоология», Герд 
«Краткий курс минералогии», Оливер «Ботаника», Учебный атлас естественной истории, Элементар-
ная физика, Зотов «Беседы о природе», Константинович «Химические беседы», Фигье «Важнейшие 
открытия и изобретения» в частности, басен Крылова [1]. 

Ибрай Алтынсарин родился 20 октября (1 ноября) 1841 года в Аракарагайской волости Нико-
лаевского уезда (ныне Алтынсаринский район Костанайской области). Отец его Алтынсары Балгожин 
умер, когда Ибраю было три года. Мальчик воспитывался в доме своего деда, известного бия 
Балгожи Жанбурчина. Балгожа был в то время одним из самых авторитетных биев во всей Средней 
Орде и пользовался большим влиянием среди господствующей верхушки казахского общества. 

В 1850 году, когда Ибраю исполнилось 9 лет, в Оренбурге – административном центре Тур-
гайской области, открылась первая особая школа для казахских детей, куда Балгожа отдал своего 
внука.Ибрайуже с первых дней школьной жизни стал выделяться среди сверстников, он был не такой 
как все дети,он вел себя более внимательно и старался вникать в каждый предмет. Преподаватели 
сразу обратили внимание на одаренного мальчика, который старательно воспринимал все, что они 
объясняли. Ибрай быстро и хорошо овладел русским языком, изучению которого обращалось особое 
внимание. 

Высокая тяга Ибраяк знанию и культуре была отчетливо выражена его желанием к владению 
языками. Среди казахского народа также проявлялась эта тяга к изучению и стремлению познавать 
новое. В приобщении казахов к передовой культуре они видели единственно верный выход из 
средневековой темноты, в котором находилось общество. Крупный казахский просветитель Ибрай 
Алтынсарин широко известен в истории общественной мысли, культуры и литературы казахского 
народа, как выдающийся педагог-новатор и организатор новых школ, этнограф, фольклорист, поэт, 
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прозаик и переводчик произведений русских классиков. 
Хорошее влияние на духовную жизнь казахского народа оказало распространение демо-

кратической русской культуры и общественной мысли. Под ее воздействием сложилось мировоззре-
ние выдающихся казахских просветителей Чокана Валиханова, Ибрая Алтынсарина, Абая Кунан-
баева. Вся эта деятельность и творчество ярко свидетельствует о присоединения Казахстана к 
России, о неразрывной и уже традиционной дружбе казахов и русских, которая развивалась помимо 
воли царизма и всех остальных препятствий. 

Огромная историческая заслуга Ибрая Алтынсарина заключается в том, что благодаря его 
инициативе при его собственном и непосредственном участии была создана в Казахстане сеть народ-
ных светских школ. Ему при жизни удалось открыть четыре двухклассных русско-киргизских цент-
ральных училища, одно ремесленное училище, одно женское училище, пять волостных школ, два 
училища для детей русских поселян. Всем этим он внес огромный вклад в образование подрастаю-
щей молодежи Казахстана[2]. 

После его смерти школы, которые он создал продолжили работать,но к сожалению развитие 
получить они не смогли. Новая станица в истории школ Ибрая Алтынсарина открылась после победы 
Октября: они были преобразованы в советские трудовые школы. Одна из таких школ на его родине, в 
г. Кустанае, в 20-е годы была передана в ведение Наркомпроса Казахской ССР и реорганизована в 
школу-коммуну. Затем перед Великой Отечественной войной преобразована в среднюю школу с 
пансионом для воспитанников. Ей было присвоено имя ее основателя ИбраяАлтынсарина. 

Очень много труда и часть себя вложил ИбрайАлтынсарин в дело подготовки учителей для 
начальных народных школ в крае, прежде всего из казахов. По его инициативе была открыта учи-
тельская школа в г. Троицке, немного позже переведена в г. Оренбург. В открытых им школах свое 
первоначальное образование получили известные представители казахской интеллигенции. Это – 
Ахмет Байтурсынов, Ахмед Беремжанов, Мыржакып Дулатов, Назипа Кульжанова, Алдияр Абуба-
киров, Мухамеджан Сералин, Альжан Байгурин, Габдолгали Балгымбаев и многие другие. 

Ибрай Алтынсарин не только открывал светские народные школы, но и сам разрабатывал для 
них дидактические принципы обучения и воспитания детей, создавал учебные и методические посо-
бия, регулярно осуществлял инспекторский надзор, ежегодно посещая каждую школу, заботился о 
создании библиотеки при каждой школе. 

Около трех лет он потратил на разработку казахского алфавита на основе русской графики. 
Еще до назначения на должность инспектора школ Тургайской области Ибрай Алтынсарин приступил 
к составлению учебных пособии для учащихся русско-казахских школ. И в 1879 году уже вышли в 
свет два учебных пособия «Киргизская хрестоматия», «Начальное руководство к обучению киргизов 
русскому языку». Обе книги занимают особое место в истории культуры Казахстана как памятники 
письменной литературы, а также как учебные пособия, построенные по научному принципу[3, с.198]. 

Также большую художественную, историческую и познавательную ценность представляет 
публицистическое наследие Ибрая Алтынсарина.В котором его основную часть составляет переписка 
казахского просветителя с его друзьями среди которых было достаточное количество представителей 
русской национальности, учителями и различного ранга представителями народного образования. 
Ибрай Алтынсарин выступал и как ученый-этнограф. В его очерках вскрывается консервативная сущ-
ность патриархально-феодального быта и обычаев казахов. Особого внимания заслуживают труды 
посвященные преобразованию социально-экономического строя и хозяйственного быта казахского 
народа [5, с.301]. 

Великий поэт Александр Сергеевич Пушкин пользовался любовью казахской интеллигенции. 
Ибрай Алтынсарин общался с известным впоследствии востоковедом В.Григорьевым, служившим в 
Пограничной комиссии. Он часто посещал дом В.Григорьева, пользовался его библиотекой. 

В 1857 голу Ибрай Алтынсарин окончил школу и как первый ученик получил похвальный 
отзыв. И при распределении он стал при Оренбургском областном начальнике В.В. Григорьеве в ка-
честве переводчика. 

«Оренбургская казахская школа, – автор профессор А.Ф. Эфиров, – воспитала у своих уча-
щихся любовь к своему языку и своему народу, а так же и любовь к русскому языку, и русскому наро-
ду. Она воспитала значимого человека и выдающегося педагога казахского народа Ибрая Алтынса-
рина». Школа оказалаи в самом деле самое положительное влияние на Ибрая Алтынсарина. Она 
научила его высоко ценить и понимать значимость науки для человека, развила в нем его любозна-
тельность, воспитала в нем глубокое уважение к культуре народов. Вместе с этим, она не оторвала 
его от родного народа, а, наоборот, заставила глобально задуматься над тем, как значительней улуч-
шить положение казахских тружеников, приобщить их к передовой культуре России и народов 
Средней Азии. Слова А.И.Герцена: «Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге»- 
стали повседневной жизненной формулой Ибрая Алтынсарина. 

И так он настойчиво овладевал знаниями и одновременно изучал историю родного народа, 
которой он всегда интересовался. 
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Ибрай Алтынсарин всегда выступал в интересах народа. В письме от 14 апреля 1864 г. он, 
например, писал: «По долгу службы я имею честные столкновения с киргизами, из числа коих есть 
здесь» родные мои. Знаю о них очень много и очень многих от души ненавижу. В тайной немилости 
моей находятся должностные лица в Орде. Они бесчеловечно, бессовестно грабят и обирают киргиз 
– бедных, беззащитных…». Сам Алтынсарин зачастую выступал против политики царизма. Об этом 
свидетельствует его выступление в 1880 году на страницах газеты «Оренбургский листок». 

В 1879 г. Алтынсарин получил назначение на должность инспектора школ Тургайской области. 
Административным центром Тургайская область в то время охватывала всю территорию нынешней 
Костанайской, большую часть Актюбинской и часть Оренбургской областей. 

«Школы – это главные пружины образования казахов, – писал Ибрай Алтынсарин еще в 1871 
году, –… на них и в особенности на них надежда, в них же будущность казахского народа». 

Чтобы осуществитьв жизнь свои намерения, Алтынсарину пришлось преодолевать огромные 
трудности, так как создавать школы ему пришлось, по его выражению, на «гладком месте». То есть, 
он создавал все с чистого листа не имея никаких основ до этого. Но его поддерживали и помимо 
сознания в правильности избранного пути, у него еще была вера в способности казахского народа, ко-
торые стремительно тянулись к знаниям, и та отзывчивость, которую он встретил со стороны народа. 

Самыми простыми и понятными для людей, а в особенности для детей, стихами И.Алтынса-
рин пытался донести до их сознания идею важности и необходимости образования, приобретения 
истинных знаний путем обучения в светских школах, дающих полезные для жизни уроки, а не заби-
вающих головы учеников школы ненужной ерундой. Что же касается невежества и так называемого 
религиозного образования, то они не могут дать нечего, кроме застоя, средневековой отсталости. 

И как только он вступает в должность инспектора школ Тургайской области, Алтынсарин 
открывает по одному двухклассному русско-киргизскому училищу в Иргиском, Николаевском, Тургай-
ском и Илецком уездах и укомплектовал эти училища учениками и учителями. Алтынсарин особое 
значение придавал оборудованию этих училищ. Много внимания он уделял созданию библиотек при 
каждой школе. «При училищах Тургайской области, – писал он, – я намеревался учредить библиотеки 
учительские и ученические, на что я и собрал уже 600 руб. Цель этих библиотек заключается не 
только в том, чтобы книгами из них пользовались одни учащиеся и учителя; но чтобы и окончившие 
курс (ученики), грамотные вообще люди, имели в степи места, откуда есть возможность брать 
полезные книги и руководства к дальнейшему их самообразованию». 

Так же много труда вложил Алтынсарин в начало организации женского образования в Казах-
стане, при его поддержке открылась такая школа в Иргизе. Позднее женские училища с интернатом 
открылась в Тургае в 1891г, в Кустанае – в 1893г, в Актобе – в 1896г. В целом, Алтынсарину удалось 
открыть четыре двуклассных центральных «русско-киргизских» училища, одно ремесленное училище, 
одно женское училище, пять волостных училищ, два училища для русских детей. В качестве учебно-
вспомогательных пособий Алтынсарин рекомендовал учителям русско-казахских школ труды и учеб-
ники русских педагогов и писателей: «Детский мир» Ушинского, «Азбука и книга для чтения в школе и 
дома» Бунакова, «Басни» Крылова, «Грамматика» Кирпичникова, «Элементарный курс грамматики. 
Правописание» Тихомирова, «Арифметика» Евтушевского, «Краткая русская история» Острогорского. 
Он сам написал для учащихся русско-казахских школ два учебных пособия, которые начал незадолго 
до назначения на должность инспектора школ Тургайской области, и закончил в 1869 году: «Киргиз-
ская хрестоматия» и «Начальное руководство в обучение киргизов русскому языку». В своих пере-
водах из русских классиков в оригинальных произведениях на казахском языке пропагандировал 
идеалы демократического просветительства. Он плодотворно трудился для развития национальной 
культуры и литературы, в области формирования казахского литературного языка. Об этом свиде-
тельствует «Киргизская хрестоматия», составленная им на русском алфавите. Будучи человеком и 
деятелем определенной эпохи, Алтынсарин не мог избежать некоторых противоречий в своем миро-
воззрении. Как и все просветители, он зачастую переоценивал социальную и преобразующую роль 
просвещения. 

Алтынсарин был разносторонне образованным и духовным человеком. В его научный интерес 
входили занятия этнографией. В марте 1868 г. Алтынсарин выступал на заседании Оренбургского 
отдела РГО с чтением своего «Очерка обычаев при сватовстве и свадьбе у киргизов Оренбургского 
ведомства». 

Статья получила всеобщее одобрение и вскоре была опубликована. Статья Алтынсарина 
интересна не только точно зафиксированными бытовыми подробностями, богатыми этнографически-
ми материалами, но и злободневным осуждением некоторых архаичных устаревших казахских сва-
дебных обычаев, бытовавших в то время. Значительное место в творчестве казахского просветителя 
занимает его эпистолярное наследие, его активная и долговременная переписка с Н.Н. Ильминским, 
В.В. Григорьевым, А. Мазохиным, В.В. Катаринским, Ф.Ф. Соколовым и др. Литературные и научные 
труды просветителя, вся его кипучая деятельность были проникнуты духом народности [7, с.138]. 

В его творчестве отразился дух того времени, событий из истории казахской общественной 
жизни, оставившие неизгладимый след в памяти потомков. Практически в то время завершался 
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процесс присоединения Казахстана к России, который внес огромное множество изменений в жизнь 
казахского народа.В множестве споров о том, в каком направлении следует двигаться казахскому 
обществу в данной непросто сложившейся исторической ситуации, просветитель занял свою особую 
идейно-политическую позицию, в которой он старался последовательно придерживаться своей 
многогранной практической деятельности. 

И.Алтынсарин умер в 1889 г., всего лишь в 48 лет. 
Но то, что он сделал за эти короткие годы навсегда увековечило его имя. Алтынсарин потра-

тил много сил и энергии на открытие ремесленных и сельско-хозяйственных училищ, придавал 
исключительное значение подготовке из среды коренного населения специалистов, необходимых для 
экономического развития Казахстана. Благодаря ему улучшилось и появилось образование. Создал 
школы и библиотеки шагом к культуре и просвещению. Он вкладывал себя в процесс создания и во-
площение своих задумок.Он делал это все это с благими намерениями не имея корыстных целей [8]. 

Посвятил часть себя для создания школ и училищ, преодолевая все трудности и не опуская 
руки в сложные периоды он воплотил в реальность свои стремления. Он просветил казахский народ 
культурой и духовностью.Благодаря ему улучшилась грамотность среди населения. Все его труды, 
все то что он делал и создавал было исключительно для народа и тем самым он сделал огромный 
вклад в будущее для молодежи и все его старания были не напрасны. Даже в своем завещании 
оставил принадлежащие ему земли в пользование сельскохозяйственной школы Торгая. 
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ТАРИХ. ЫБЫРАЙ. МҰРАЖАЙ 
 

Сәрсекей Г. Қ. – Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының «Торғайдың Жангел-
дин мұражайлар кешені» КММ-СІ басшысы. 
 

Мақалада Торғай өңірі ақындардың, әншілермен күйшілердің, жыршылардың туын тіккен 
қасиетті жері туралы айтылады. Ыбырай Алтынсариннің ұлы ұстаз, педагогтің көзінің тірісінен 
бастау алған 1864-1895 жылдар аралығында Торғай облысы бойынша ашылған мектептер саны 
мен түрлері көрсетіледі. 

Түйінді сөздер: Торғай, мектеп, білім, педагог, ағартушы. 
 

Торғай – киелі жер, текті мекен! Торғай тарихы тым көне, атауы қалың елі тыныс-тіршілігімен 
әр кезең үндесіп жатқан. Ел тарихына қатынасты көптеген оқиғалар осы өңірде өткен.  

Торғай қаласының іргетасы 1845 жылдың 22 шілдесінде қаланды. Торғай қашаннан қала 
атануы әскери губернатордың жоғарыдағы жарлық негізінде жатса керек. 

Қалада бекініс негізі, алдымен казарма салынған. Кейінгі аласапыран ұрыстар салдарынан 
құлаған казарма кірпішінен 1931-32 жылы Торғайда халық «Қызыл бәлнес» атап кеткен үлкен ауру-
хана салынады. 

Алты көшелі қаланың терістігінде, алыстан көрінетін үлкен күмбезді шіркеуі болыпты.Үш көше 
тоғысатын қала орталығында алаң болған. Мұнда қала зиялыларымен татар саудагерлерінің үйлері 
орын тебеді. Губернияның әкімшілік үйі, қазыналық банк қаланың түскей беті,өзен жағасында орна-
ласқан. Жәрмеңке алаңында осы бетте , қаладан оқшалау оңтүстігінде. Мешіт қаланың батыс беткейі, 
орталық тұсынан кейінірек салынады. Қаланың алғашқы тұрғындары «қарашекпенділер» орыс 
босқындары мен атты казактардан тұрған.Оларға ілесе саудагер татарлар көптеп келіп орналаса 
бастайды. 1855 жылы Торғайда бірінші гильдиялық көпес Жаушевтердің / Яушев/ сауда орындары 
ашылады. 

1876 жылы қалада 570 тұрғын болса, 1902 жылы тұрғындардың саны 1180 жетеді. Торғайдың 
ресми түрде қала атануы 1868 жылы болса керек, оған дейін Торғай бекінісі немесе Орынбор бекінісі 
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аталып келген. Ы.Алтынсариннің мектеп ашуына орай оқу-ағарту ісі де дами бастайды. Халқымыздың 
аяулы ұлдарының бірі Ы.Алтынсарин 1864 жылы Торғайда тұңғыш рет мектеп ашады. Қаланың 
байырғы тұрғындары қатарында ағартушы ұстаз Алтынсариннің, губернатор Яковлевтың, дәрігер 
Гориннің, мал дәрігері Штангельдің, медбике Соколованың есімдері қатар аталады. Ы.Алтынсариннің 
басшылығымен кәсіптік училище, қыздар мектебі ашылады. Торғай кәсіптік училищесінде кезінде 
Ә.Жангелдин, қыздар мектебінде Н.Құлжанова мен А.Досжановалар оқыған. Торғай жәрмеңкесі тұң-
ғыш 1890 жылы 20 мамырда өтіпті. Жәрмеңке алаңы жоғарыда сөз болғандай, қаланың оңтүстігінде 
өзен иірімінде екен. Жәрмеңке Ресей Қазақ елімен қоныслас қалаларынан орыс көпестері мен татар 
саудагерлері тең-тең мата, қант, жәшік-жәшік шайлармен келген. Ине, жіпке дейін солар әкеп тұрған. 
Түстіктен қазақ байлары отар-отар қой, үйір-үйір жылқы айдап әкеліп, базар сәнін келтіреді екен. 
Ақын, жыршы, әнші сияқты ел өнерпаздары да осындайда көпке танылыпты. Палуандар да жәрмеңке 
думанында күш сынасады. 

«Сәтбай салған сара жол» бойымен Торғайға ағылған керуен тізбегі ғана емес, қаланың барша 
әлеммен сол кездегі ғылым жаңалығы – телеграф жалғасы да жалғастырып тұрған. Торғай – Ырғыз - 
Ақтөбе телеграф байланысы жұмыс істеп тұрған. 

Осынау телеграф арқылы кезеңде А.Байтұсынұлы мен Ә.Жангелдиндер Петроградтағы Ле-
нинмен де тура байланысқа шығады. Торғай тұрғындары жалғыз сымды телеграф байланысын 
алпысыншы жылдарға дейін көрді.  

Ел тарихында Торғай атауымен қатар аталатын есім Ы.Алтынсариннің аты. Ұлы ағартушының 
барша творчестволық қызметі осы қаламен байланысты өтеді. Дала төсінде тұңғыш мектеп ашты. Екі 
сыныптық орыс-қазақ мектебі,кәсіби училище, қыздар мектебі. Қалады оқу-ағарту орындарының 
ашылуына Ы.Алтынсариннің нағашысы Шеген әулетінің көп көмегі тиді. Қазақ елінің бостандығы жо-
лында күрескен Алаш көсемдері Ахмет Байтұрсынов пен М.Дулатов, Республиканың жер шаруашы-
лығы халық комиссары Кәрім Тоқтабаевтар да Ыбырай мектебінен қанаттанады. Ыбырайдың «Кел, 
балалар, оқылық» уағызы, Ақаң мен Жақаңның «Оян,қазақ!» ұранымен осылайша сабақтастық тапты. 

Елдегі көптеген тарихи оқиғалардың түпқазық, кіндігі де Торғай болған. Орыс патшалығының 
басқыншылық саясатына қарсы бас көтерудің, қарсылық білдірудің, құлдығына көнбейміз дегендей 
қыр көрсетудің де алғашқы белгілері Торғайда туындаған. 

1916 жылы Торғайлықтар атқа қонып, үлкен бүлікті бастайды. Қазақтан қара жұмысқа адам 
алу туралы патша жарлығы ел ішінде толқу туғызады. Бұл кезде Ақаң мен Жақаңдар туған жерден 
тысқары Орынбор, Семей жағында жүрген болатын. «Солдатқа адам бермейміз» деген көтерілісші-
лердің басшылары Әбдіғапар, Оспан, Амангелді мен Кейкі болды. Көтерісшілер солдатқа шақырған-
дардың тізімін өртеді. Әбдіғапар мен Оспанды хан сайлап алды. Торғайлықтар Ұлы Отан соғысы 
жылдарында да төңкерісшіл ерлік дәстүрлерінен танған жоқ. Отты майдан ортасында жауынгерлерді 
астықпен, киіммен қамтамасыз етті. Шағын Торғай ауданынан ғана майданға аттанғандардан 2184 
адам туған топырағына оралмаған. Торғай өңірінің тарихи даңқына орай, мәдени мұрасы да баршы-
лық. Ел тарихынан көрініс беріп, өткенді еске салар мұражайлар көптеп ашылды. Бүгінде көне Торғай 
қаласында сонау, ХҮІІІ-ғасырдағы жоңғар шапқыншылығы кезіндегі ел қорғаған қазақ елінің бірлігі мен 
тұтастығы жолында күрескен халық батыры, тархан баһадүр бабамыз Шақшақ Жәнібек Қошқарұлы 
тарихи мұражайы, қазақ даласына тұңғыш мектеп ашқан, елді сауаттылыққа шақырған Ыбырай 
Алтынсариннің мемориалды-педагогикалық мұражайы, ел перзенті Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржа-
қып Дулатұлының әдеби мұражайы. 

Торғай даласында мәдениеттің дамуы ХІХ ғасырдың орта кезінде жаңаша бастау алды. Оған 
ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсариннің келуі тікелей себепші болды. Қалада сауда орындары, шіркеу 
тағы басқа әсем үйлердің бой көтеруі Торғай даңқын арттырып, сәулеті мен дәулетін де көркейте 
түсті. 

Сонымен қатар Торғай өңірі ақындардың, әншілермен күйшілердің, жыршылардың туын тіккен 
қасиетті жер. 

Келешекте Торғай даласы даңқы әлемге жайылған гүлденген жерге, өнері өрге басқан бақыт-
ты елге айгалатындығына еш күмән жоқ. Торғай жерінің, елінің текті де киелі қасиеті тарих бетінен 
өшуі мүмкін емес. Әлі де халқын сүйсіндіретін ер де, ділмар шешен де, көмейінен жыр да, ән де, күй 
де төгілген ақындар да, жыршылар да, әншілер де, күйшілер де шығатыны сөзсіз. Ұрпақ тағлым алар 
қасиетті істер өмірге келетініне күмән жоқ. 

Халқымыздың аяулы ұлдарының бірі Ы.Алтынсарин 1864 жылы Торғайда тұңғыш рет мектеп 
ашады. 

1860 жылы облыстық басқарма Ыбырай Алтынсаринге Орынбор бекінісінде /Торғай қаласын-
да/ қазақ балаларын оқытатын бастауыш мектеп ашуды жүктейді. 19 жасар Ыбырай Торғайға келіп 
мектеп ашу үшін үш жылдай қаражат жинайды. Қаражат жинау оңайға соқпайды. Оған атымтай жо-
марттық көрсеткен нағашысы Шеген би басталған игі жақсы адамдар болды. Құрылыс материалдарын 
Аманқарағайдан тасиды. Мектептің ірге тасын қалап 1863 жылдың күзінде ашпақшы болғанда, көре 
алмаушылықтың салдарынан мектеп өртеніп, оны қайта қалпына келтіруге тура келеді. Қиындыққа 
мойынсынбаған Ыбырай өзінің табандылығының арқасында көптен күткен арманына 1864 жылдың 08- 
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қаңтарында қол жеткізеді. Үш жыл уақыт бойы мектептің ұйымдастыру жұмысымен қатар, балаларды 
оқыту үшін оларға орыс графикасында қазақ алфавитін құрастырып оқулық жаза бастап, үш – төрт 
оқушыны үйінде орысша оқыта бастайды. Алғашқы ашылған мектепке 14 бала тартылады. Ыбырай-
дың өз қолымен қалап ашқан мектебі халыққа 1864-1964 жылға дейін бір ғасыр бойы қызмет етті. 
Кеңес дәуіріндегі солақай саясаттың салдарынан ескі ғимараттардың бәрі бұзыла басталғанда бұл 
мектепте бұзылды. Ширек ғасыр өткеннен кейін төмпешік болып жатқан мектептің орнын қайта қал-
пына келтіру үшін 1988 жылы Ыбырай ашқан мектептің 125 жылдық мерей тойы қарсаңында Ыбырай 
мектебінің ұстаздары мен түлектері халыққа үндеу тастап Торғай елі қолдап, мектеп қалпына келті-
ріліп, сол жылдың күзінде Ыбырай мұраларын насихаттау мақсатында Ы.Алтынсарин атындағы 
мемориалды – педагогикалық мұражайы болып ашылды. 

Алтынсарин қазақ даласында мамандыққа үйрететін арнаулы оқу орындарының да негізін 
салды. Ол орта шаруа отбасыларының балалары үшін Торғайда 1883 жылы қолөнершілер учили-
щесін ашты. (алғашқы уақытта бұл мектепте токарьлық- ағаш өндеу, киім тігу өнері үйретілді. Соны-
мен қатар, бір кластық мектептің программасы бойынша оқу пәндері жүргізілді. Кейін бұл училищенің 
оқушылары көбейтіліп, онда темір ұсталығын үйрету жұмысы да енгізілді.), онан кейін әйелдердің 
қолөнер мектебін, екі кластық училищелердің жанынан қолөнер үйрететін кластар ұйымдастырылды. 

Ыбырайдың ұйымдастырушылық қабілетімен қатар ағартушы, ұстаздығы үш сатылы білім 
жүйесімен (бастауыш, орта, жоғары сатылары) насихатталады. Қазақ әйелдеріне білім беру ісі де 
Алтынсарин есімімен тығыз байланысты. Қазаққыздарына арнап интернаты бар арнаулы мектеп 
ашылады. Ол патша әкімшілігінен Торғай облысының барлық уездерінде қыздар училищелерін ашуды 
өтінеді. Екі жылдан соң интернаты бар қыздар училищелерін 1891 жылғы Торғай қаласында, 1893 
жылы Қостанайда, 1895 жылы Қарабұтақ поселкасында және 1896 жылы Ақтөбеде ашуға рұқсат 
етіледі. Осылайша өзінің көзі тірісінде 4 орталық екі класстық орыс- қазақ училищесін, бір кәсіптік, бір 
қыздар училищесін, бес болыстық мектеп және орыс қоныстанушылар үшін екі училище ашудың сәті 
түседі. 

1886 жылғы арнайы жазылған «Болыстық қазақ мектептері жайындағы хатында» бастауыш 
мектептердің аса қажет екенін және оларды барлық жерлерде салу керек екенін айтады. Осы жылы 
болыстық мектептер ашу жөніндегі өтініштерін облыс басқармасының алдына талап етіп қояды және 
рұқсат алып бір жылдан сәл артық уақыт ішінде сол уезде 5 болыстық мектеп ашылды. Торғайда 
/Қараторғай/, Ырғызда /Қарабұтақ/, Николаевта /Обаған және Жетіқара/, Електе, сондай-ақ Қостанай 
және Ақтөбе қалаларына мектептер ашылады. Ақындығы мен жазушылығы хрестоматияда жазылған 
өлеңдері мен шағын әңгімелерінен көрініс табады. Ыбырай өлеңдері жыл мезгілдері мен табиғатқа 
арналса, әңгімелері балаларды еңбек сүйгіштікке , үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге тәрбиелейді. 
Халық ауыз әдебиеті үлгілерін жинап , ол ауыл-ауылды аралап қариялармен әңгімелесіп, олардың 
аузынан халық аңыздарын, мақал-мәтелдерді өлеңдерді жиі жазып алып, кейіннен 1879 жылы бір 
бөлігін «Қазақ хрестоматиясына енгізді» 

Ыбырайдың этнограф, ғалым, фольклоршылығы қазақ халқының салт-дәстүрі мен әдеп-
ғұрпын дәріптеуге бағытталған. Оның қаламынан шыққан «Орынбор ведомствосы қазақтарының құда 
түсі, той жасау әдет ғұрыптарының очеркі» және «Орынбор ведомтвосы қазақтарының кісі жерлеу 
және ас беру рәсімдерінің очеркі» атты қос еңбегі бар. Қазір қазақы тірліктің бәрі түгелдей ата-баба 
нұсқаған нұрлы жолмен, тура, солға бұрылмай келе жатыр деп айқайлап айтуға, әрине, ертерек. Қа-
зақстанның әр аймағында жарық дүниемен қош айтысқан адамды жерлеу, ас беруде , түрлі той рәсім-
дерін жасауда айырмашылық көп. Нақтылы жүйеден адасып қалғандаймыз. Алтынсариннің әйгілі 
очеркінің де маңызын, ерекшелігін, ұлттық ұлағатын мықтап ескере отырып, мұражай қызметкерлері 
ұрпаққа насихаттау жолында еңбек етіп келеді. Алтынсарин қазақ мерзімді баспасөзін алғаш жолға 
қоюшы да. Инспекторлық қызметінде жүріп ол қазақ газетін шығару туралы мәселе қойды. Бұл өті-
нішке «Қазақ» газеті деген атпен 1883 жылдың қаңтарында өз қолымен жазған алғашқы нөмірдің 
тексін ұсынады. Газет 4 беттен әрбір парақ екі қатардан тұрады. Бірінші бетте орыс әрпімен жазылған 
қазақша текст, екінші бетте қазақша текст. Газет «Өкімет жарлықтары», «ішкі жаңалықтар» және « шет 
ел жаңалықтары» деген бөлімнен тұрған. Екінші бөлімінде: таңсық әңгімелер, аңыз, әңгімелер 
жарияланған. Бұдан біз Ыбырайдың елінің жанашыры екендігін білеміз.  

Ыбырайдың тағы бір қыры діндар кісі болғандығы. Алғашқы мектеп ашқанда балаларды  
«Бір Құдайға сиынып, 
Кел, балалар оқылық» – деп имандылықпен бастайды. 
Келер ұрпаққа мұра етіп қалдырып кеткен кітабы «Мұсылманшылдықтың тұтқасы». Дүниеден 

өткенде өзінің қалдырып кеткен хатындағы «Менің жаназамды тоқсан тоғыз молда шығарсын деуінде 
де үлкен мән барын ұғамыз». Бұдан біз Ыбырай Алтынсариннің діннін де, ділін де, тілін де құрметте-
ген азамат екенін білеміз. 

Ыбырай Алтынсариннің ұлы ұстаз, педагогтігі көзінің тірісінен бастау алған 1864-1895 жылдар 
аралығында Торғай облысы бойынша ашылған мектептер саны мен түріне тоқталса. Осы аралықта 
Ыбырай Алтынсарин 12 түрлі мектеп ашқан. Олар екі кластық орысша-қазақша училище, бір кластық 
қыздар училищесі, орысша-қазақша қыздар гимназиясы, бір кластық орысша училище, бір кластық 
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орысша-қазақша училище, бір кластық қолөнер училище, ересектерге арналған кешкі оқу класстары, 
ауылдық мектептер, ауылдық мектептер курсы қосылған орыс мектебі, шіркеу приход мектебі, 
шіркеулер сауат ашу мектебі. Бұдан біз Ыбырай Алтынсариннің қазақ халқының сауатын ашу үшін 
үлкен – кіші оқитын әр-түрлі жүйедегі мектеп, училище, гимназияларды ашып кеткендігін көреміз. 

Ыбырай ашқан мектептер мен училищелер түлектері аттары алты алашқа әйгілі болған 
жерлестеріміз: Қорғанбек-Әбдібек Бірімжановтар, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Кәрім 
Тоқтабаев, Әли Жангелдин, Нұрғали мен Назипа Құлжановтар, Аққағаз Досжановалар. Қазіргі таңда 
Ыбырай арманының орындалғандығы Торғай төріндегі екі класстық орыс-қазақ училищесі екіге бөлініп 
біреуі-Ыбырай есімімен қазақ орта мектебі болса, екіншісі- –Н.Г.Иванов атындағы орыс орта мектебі 
болып аталды. Кезіндегі қолөнер училищесі кеңес дәуірінде кәсіптік-техникалық училище болды, қа-
зіргі таңда Шоқан Уәлиханов орта мектебі болып аталады. Торғайда Ыбырай мектептерінің 
шамшырағы жағылуда. 

Аудан орталығындағы Ыбырай Алтынсарин мұражайының әр залынан өлкенің зиялы қауымы 
пір тұтқан Ыбырай бастаған ұстаздар тізбегінің екі ғасырға астасып жатқан өлшеусіз құнды ісіне куә 
боламыз. Осы мұражайдағы әр залдан өлкенің зиялы қауымы пір тұтқан Ыбырай бастаған ұстаздар 
тізбегінің екі ғасырға астасып жатқан өлшеусіз құнды ісіне куә боламыз. Осы жердің өзге өңірден өнер 
мен білімге, мәдениетке жоғары денгейге көтерілуіне Ыбырай жаққан білім шырағының маздағанына 
куә боласың. Нақтылай айтқанда Торғайдан мектепте білім алып, ғылым мен өнер әлеміне, әдебиет 
пен творчестволық үлкен деңгейге жеткен, қазақ деген халықтың даңқын асқақтатып, тұлғасын биік-
теткен 100-ден астам ғылым докторлары мен кандидаттары, ондаған ақындар мен әнші жыршы, 
сазгерлері қанаттанғандығын осы мұражайдағы бай мұрағаттар мен құнды деректер толықтырады. 

Мұражайдың әр залының өзіндік атауы бар. Мұражай тарихы, Шығыс жұлдыздары. Далалық 
оқу мен мұсылманша сауаттану,Ыбырайдың ата-тегі. Балалық шағы мен білім алған ордасы, Ыбырай 
ағартушы-педагог, баспагер және оның достары,Ыбырай ашқан мектептер тарихы, ізбасарлары мен 
шәкірттері, Ыбырайға тағзым немесе құрмет. 

Мұражай Ы.Алтынсарин өмірі мен қызметін ғана емес, Қазақстанның халық ағарту ісі жүйесінің 
пайда болу және даму тарихын баяндайды. 

Мұражай қызметкерлері Алтынсариннің өмірбаяндық деректерін, педагогикалық, шығармашы-
лық, қоғамдық қызметтерін, халық ағарту саласындағы жетістіктерін жан-жақты насихаттауда еңбек 
етуде. Ұлы педагог-ағартушы Ыбырай Алтынсариннің мұраларын насихаттаудан ешқашан жалық-
пайық. 
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Мақалада Ыбырай Алтынсарин мен Алашорда қозғалысының көрнекті өкілдерінің ағарту-
шылық бағыттағы ұстанымдары, ұлт мүддесі жолындағы ой-пікір үндестігі сөз болады. Нақтылай 
айтқанда, қазақ балаларын сауаттандырып, халқымызды алдыңғы қатарлы елдер санатына қосу 
сынды арман-аңсарларын іске асыру тұрғысындағы әрекеттері, заманауи мектептер ашып, көбей-
ту, сөйтіп ұлттық идеяның ұрығын сеуіп, тәуелсіздікке ұласты қажырлы еңбектері тізбектелді. 
Мәселен, қазақтың тұңғыш педагог-жазушының қазақ даласында алғаш мектеп ашып, халық ағар-
ту ісімен айналысуы Алаш зиялыларын ұлы мақсат-міндеттер жолына итермеледі әрі ұлтшыл-
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елшіл көзқарастарының қалыптасуына игі әсерін де тигізді десек болады. Сондай-ақ жазылымда 
Ыбырай мұрасын насихаттау, оның ел үшін еткен еңбегін жоғары бағалау бүгінгі күннің үлесіне 
ғана емес, келешектің де еншісінде болуға тиіс екендігі қозғалып, ұлт ұстазының руханият 
өрісіндегі рөлін айқындау ісі, т.т. болашақта датталу мәселесі де тілге тиек етілді. 

Кілт сөздері: ағартушылық, көзқарас, мұра, бағыт, ұлт, үндестік, руханият. 
 

Біз Ыбырай Алтынсаринді ағартушы және бүкіл Алаш қайраткерлерінің ұстазы ретінде білеміз. 
Осы ретте оның мектебінен білім алып, тәлім-тәрбие көрген тұлғалардың қандай бағытта өсіп-жетіл-
гені туралы айтсақ болады.Шынында, Ыбырай Алтынсарин – қазақтың әдеби-мәдени дүниесін жаң-
ғыртып, жаңа сатыға көтерген алыптардың бірі. Тұңғыш педагог-жазушының қазақ даласында алғаш 
мектеп ашып, халық ағарту ісімен айналысуы Алаш зиялыларын ұлы мақсат-міндеттер жолына итер-
меледі әрі ұлтшыл-елшіл көзқарастарының қалыптасуына игі әсерін де тигізді. Нақтылай айтқанда, 
С.Көбеев, А.Байтұрсынов, М. Дулатов сынды арыстар Ыбырай негізін қалаған мектептің түлектері еді. 
Қазақ руханиятын жаңа қалыпқа салып, көш ілгері сүйреген үш алып бәйтерегіміз – Шоқан, Ыбырай, 
Абайларды өздеріне ұстаз тұтты. Ұлт келешегі үшін аса қажетті оқу-ағарту мәселелері зиялы қауым 
өкілдерін түгел толғандырды. Ұлты үшін ұлардай шулаған ұландар өздері шығарған газет-жорнал 
беттері мен кітаптарда бұл мәселені бірінші кезекке қойды. Олар “алдыңғы соқпақ ағалар” жолын 
жалғастырып, бәрі дерлік замана сазы, уақыт тезіне орай үн қатты. Сол тұстағы жаңа оқу үлгісі 
саналған “жәдитті” жақтап, халқын өнер-ғылымға, іргелі ел болуға үндеді. 

Ұлт ұстазы – Ыбырай жасөспірімдерді “оқысаңдар, балалар, шамнан шырақ жағылар, іздегенің 
алдыңнан тілемей-ақ табылар” деп, не “өнер-білім бар жұрттар, тастан сарай салғызды” деп озық 
елдерді жастарға үлгі тұтты. Өз кезегінде қазақ оқығандары да осы тарапта ел арасында оқу-білім 
бағытында үгіт-насихат жүргізіп, халқына қалам қарымымен ғана емес, зайырлы қылығымен де қыз-
мет қылуға тырысты. 

Міне, сол Ыбырай салдырған мектеп-медреселерде оқып, сауаттанған, ұлт үшін ұлардай шу-
лаған Алаштың арда ұлдары өздері шығарған газет-жорнал беттері мен кітаптарда бұл мәселені бірін-
ші кезекке қойды. Мәселен, «ұлт ұраншысы» атанған М.Дулатұлы: «Оқушыларға жәрдем жамиғаты» 
атты «Қазақ» газетіндегі мақаласында: «Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрт-
тығымды сақтасақ та, дүниеден сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. 
Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз – оқу. Надан жұрттың күні қараң, келешегі тұман» [1] – деп, 
кемел келешектің сырын ашады, болашақтың барысын болжайды. 

Әрине, бұл мәселелер жөнін сөз еткен бір М.Дулатұлы қана емес. Ана тіліміз бен әдебиетіміз-
дің реформаторы Ахмет Байтұрсынов қазақ балаларының сауатын ашатын «Әліпби» («Төте жазу») 
мен тіл үйрететін «Тіл құралы» еңбектерін жазды. Қазаққа қандай мектеп керектігі жайын өзекті мәсе-
ле ретінде көтеріп, жұртшылықтың назарын үнемі соған аударуға тырысты. Мәселен: Ахмет те «Қа-
зақ» газетіндегі «Жазу жөндеу» («Қазақ», 1913, №43), «Мектеп керектері» («Қазақ», 1914, №52) т.б. 
мақалаларында сол кезеңнің көкейкесті проблемаларын көтеруді алға қойды. [2] 

Сөйтіп, қазақ оқымыстылары «заманына қарай амалын» жасап, ұлттың ұлы арманын ұлықтап, 
қалың елдің халін қамдап, азаттық-ағартушылық бағыт ұстанды. 

Расында, Ыбырай атамызды оталаушы елдің миссиясын жүзеге асырушы ретінде танитындар 
бар. Бұл – оның ұрпақты қазақыландыру және ұлттық мектеп қалыптастыру жолындағы еңбегін еле-
мей, тұлғасын тұтас танып, бағаламау еді. Мәселен, Ыбырай атамыздың тікелей қарым-қатынас жаса-
ған ортасы мен қызметіне байланысты әр жылдары әртүрлі ой-пікірлер айтылып, жазылғаны белгілі. 
Біріншіден, олардың бірі – бұрыс, бірі – дұрыс екенін екшеу бүгінгі біздердің ғана емес, ертеңгі келер 
ұрпақтың еншісінде демектіз. Екіншіден, мұндай жаңсақ пікірдің пайда болуына ұлт ұстазының доста-
ры саналған Ресей империясының отарлау саясатын іске асырушы миссионер-педагогтар В.В.Гри-
горьев пен Н.И.Ильминский сынды орыс оқымыстылары мен лауазымды адамдармен тікелей қарым-
қатынас жасауы себепкер деп ойлаймын. Сол тұстағы танымал әрі оқымысты олар Ыбырай Алтынса-
риннің ғылыми-педагогикалық өрісінің кеңеюіне, игі істерінің алға басуына белгілі бір дәрежеде ықпал 
етті. Екіншіден, атамыздың мұндай байланысқа баруына басты себеп – өзі алға қойған мақсат-міндет-
терге жету жолындағы әрекеті десек болады. 

Шындап келгенде, Ыбырай Алтынсарин бар күш-қуатын халықты ағарту, жастарды тәрбиелеу 
қызметіне жұмсады. Ыбырайдың жазушылық қызметінің сол оқу-өнер, білім мәселесімен сабақтасты-
ғы да осында болса керек. Оның ақындық шабытына дем беріп, жазушылық қиялына қанат бітірген 
зор нысана – қараңғы қазақ халқының көзін ашу, көңілін ояту, оны озық мәдениетті елдердің қатарына 
қосу болды. Осы жолда ол бойындағы бар күш-қуатын, қабілеті мен білімін сарқа жұмсады. Бұл бағыт-
та тың бастамалар жасап, соған бүкіл саналы ғұмырын арнады. Ыбырай халық ағарту ісінде қандай 
елеулі орын алса, әдебиет пен мәдениетіміздің тарихынан да сондай екшеулі орын алады. Ол – қа-
зақтың жазба әдебиеті мен тілінің негізін қалаушылардың бірі. Әдебиетке тың тақырыптар әкеліп, озық 
ойлар енгізді. Жаңа жанрлар арқылы әдебиетті мазмұны жағынан ғана емес, түр жағынан да да-
мытты. Оның мағынасы терең тағлымды өлеңдері, қысқа да әсерлі әңгімелері төл сөз өнеріміздің 
тарихында айрықша орын алды. 
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Әрине,бұлайтылған әрі жазылған жайттарды жайына қойып, қазіргі кезде Ы.Алтынсарин 
тұлғасы жоғары оқу орнындарында және мектептерде қалай оқытылып жатқанына тоқталсақ еді. 

Ы.Алтынсариннің “Бір Құдайға сиынып, Кел, балалар, оқылық” деген атақты өлеңінен бастап, 
оның танымдық-тәрбиелік маңызы зор әңгімелері мен аударма шығармалары мектеп оқулықтарынан 
ойып тұрып, орын алары сөзсіз. Ал, жоғары оқу орындарында, өте-мөте “Қазақ әдебиетінің тарихы” 
пәнінде Ы.Алтынсарин шығармашылығына арнайы сағат бөлініп, дәріс пен тәжірибе сабақтары белгі-
ленген. Мәселен, “ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті” пәнінде Ы.Алтынсарин шығармашылығына толық-
қанды тоқталып, оның “Қазақ хрестоматиясы” мен оқу-әдістемелік негізде жазған туындыларымен та-
ныстырып, пайымдаймыз. 

Биылғы 180 жылдығының құрметіне орай Ыбырай Алтынсаринды еске қалдырар нақты қандай 
шаралар өткізу керек деген негізде мыналарды айтсақ болады.Ыбырай мұрасын насихаттау, ел ерте-
ңі үшін еткен еңбегін, асыл сөздерін саралау бүгінгі күннің үлесіне ғана емес, келешектің де еншісінде 
болуға тиіс. Сондай-ақ, оның руханият өрісіндегі рөлін айқындау да бізге тиесілі міндет, ал болашақ 
ұрпаққа борыш саналмақ. 

Осы тұрғыдан келгенде, өз кезегінде біздің Павлодар педагогикалық университетінде “Ұлағат” 
атты орталықта Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығына және қоғамдық қызметіне қа-
тысты материалдар негізінде көптомдық кітап құрастыру көзделген болатын. Әрине бірінші кезекте 
алғашқы қазақ ағартушысының туып-өскен өңіріне, ондағы мұражайларға бару жоспарланды. Қоста-
най, Арқалық қалаларына іссапармен барып, сіздердің мұражайларыңыздан мол мағлұматтар мен 
дереккөздерін, суреттер галереясын кездестіріп, ғылыми танымдық мақалалар мен естеліктер тізімін 
алғанымызды айту лазым. Өйткені Қостанай, Арқалық мұражайлары мен Алматы ғылыми кітапхана 
қорынан жинастырып алынған материалдардың пайдасы зор болды. 

Ал, бес томдық жинақ кітаптар жөнінде айтар болсақ, бірінші том 
«Ыбырай Алтынсарин: ғұмырнама» деген атпен құрастырылды. Жинаққа Ыбырайдың шыққан 

тегі, өскен, тәлім алған ортасы және қызметтік жолы туралы жазылған естеліктер мен мақалалар топ-
тастырылды. Екінші томда ұлы ағартушының қалыптасу жолындағы саяси қызметтері жөніндегі жазба-
лары мен педагогтік, шығармашылық еңбектері туралы жазылған мақалалар жинақталды. Ал, үшінші 
том «Ыбырай Алтынсарин және қазақ жазба әдеби тілі» деп аталынды. мына үшінші том жинағына 
Ыбырай Алтынсариннің қазақ жазба әдебиеті мен тілінің негізін қалаушы ретіндегі шығармаларына 
талдау жасаған, сындарлы ой-пікірлер қозғаған тілші, әдебиетші ғалымдардың еңбектері енгізілді. 

Ыбырай Алтынсариннің әдеби-педагогикалық мұрасы туралы қаншама дүние жазылса да, 
аздық етері анық. Олай дейтініміз, уақыт озған сайын, замана сазына орай ұлы ағартушы, көрнекті 
ақын әрі жазушы мұрасына деген ұрпақ көзқарасы да өзгермек. Бұл – өмір талабы әрі бұлтартпас 
заңдылық. 

Бұл ретте, бес томдықтың төртінші томында ағартушы, педагогтің әлеуметтік, қоғамдық, діни-
философиялық, саяси-құқықтық т.б. көзқарастарына қатысты түрлі зерттеулер мен мақалалар 
жинақталып берілді. Ал соңғы томда дарынды ағартушы, ұлағатты ұстаздың дара тұлғасы сомдалған 
әртүрлі жанрдағы көркем шығармалар топтастырылды. 

Аталмыш көптомдық еңбек Ы. Алтынсариннің мұрасына қызығушылық танытушы жалпы 
оқырман қауым мен ізденушілердің кәдесіне жарайды деген ойдамыз. 

Осы тұрғыда айтамыз, бұл бес томдық кітап университет тарапынан шыққандықтан таралымы 
аз болды. Сондықтан аталмыш көптомдықтың көп данамен қайта шығуына жоғарғы жақтан, өкімет 
тарапынан қолдау білдірілсе деген ұсыныс бар. 

Сондай-ақ, Ы. Алтынсариннің 180 жылдығына орай педагогикалық қана емес, барлық ЖОО-да 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциялар мен дөңгелек үстелдер өткізілсе құба-құп болар 
еді. Және сол тұста мектертерде жаппай “Ыбырай оқулары” өткізілсе, игі іске тірек боларында сөз жоқ. 
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Тапашев М. – ф. ғ. к., доцент, Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті. 
 

Мақалада «Мәңгілік ел» идеясының қайнар – бастауларына, арғытүп белгілерінежіті назар 
аударылып, жан – жақты талдау жұмыстары жасалған. Көне дәуірден бастау алатын мәңгілік ел 
идеясының жыраулық, ақындық поэзияда сабақтаса жалғасуының ерекшеліктері жүйелі қарасты-
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рылған. Түркі әлемінде құбылыс болған тұлғалардың ой – пікірлері мен қазақтың ақын –жыраулары 
қалдырған ой – толғам, философиялық түйіндер бір өркениеттің, нақтырақ айтқанда, қазақтың 
өмір сүру ғұрпы қалыптастырған бір дүниетанымның жемісі екендігі дәлелденеді. Ұлттық идеяның 
алғышарттарын негіздейтін мәңгі ел болу идеясының кәмелеттену жолының күретамыры 
болғандығы нақтыланады. 

Түйінді сөздер: жырау, ақын, дәстүр, ел, идея, тақырып. 
 

Қазақ мемлекеті өзінің тәуелсіздігін жариялағаннан күннен бастап арғы бабаларымыз көне 
түркілердің көксеген армандарын жүзеге асыру мақсатымен «Мәңгілік ел» идеясын берік ұстанып 
келеді. Тәуелсіз қазақ мемлекеті ұлы даланың мұрагері, көк түріктердің тікелей ұрпағы ретінде 
«Мәңгілік ел » идеясын жаңғыртуы – заңдылық әрі патриоттық парыз. ҚР-ның тұңғыш президенті, 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің халқына арнаған кезекті жолдауында: «Мәңгілік ел ата-баба-
мыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы екенін барлығымыз білеміз. Ол арман әлем елдерімен 
терезесі тең қатынас құратын, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын тәуелсіз мемлекет атану 
еді. Ол арман тұрмысы бақуатты, түтіні түзу шыққан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты ел 
болу еді. Ендігі ұрпақ – мәңгілік қазақтың перзенті. Ендеше, қазақ елінің ұлттық идеясы – Мәңгілік ел» 
[1,24], – деген еді. Демек, « Мәңгілік ел» идеясы тәуелсіз қазақ мемлекетінің нық қағылған қазығы, 
ұлттың болашағына бағдар болар жасампаз озық ой. Бір кездері жарты әлемді уысында ұстаған көк 
түріктер империясы ту етіп көтерген, абыз Тоныкөк, ұлы қаған Күлтегін негізін қалаған, мәңгі ел 
құндылығы бүгін, міне, осылайша қазақ мемлекетінің түп қазығы – ұлттық идеясына айналды. Бұны 
бүгінгі қазақ елімен мәңгі жасауы тиіс идея деп түсінген дұрыс. «Көктегі түркі тәңірісі, түркінің қасиетті 
жер-суы былай депті: Түркі халқы жоқ болмасын дейін, халық болсын дейін...» [2,54]. Мұны мемле-
кеттің ішкі және тысқы саясатынан туындайтын қауіп-қатерге төтеп беріп, өзіндік қорғаныс қабілетін 
күшейту деп түсінуге болады. Тоныкөк жазуында мемлекеттің ғұмырлы болуы үшін ел тізгінін ұстаған-
дар мен халықтың бірлігі, сөз бен істің жарасым табуы, елдің тұтастығы үшін ынтымақтың, барлық 
күштердің ұйытқысы болу қажеттігі түп нысана ретінде айтылады. Күлтегiн, Тоныкөк, жазуларындағы 
ой-идеялардың үзілмеген желісі сан ғасырды артқа тастап біздің заманымызға жетті. Көне түркiнің 
өркениетi руна жазбаларында елін қорғау, мемлекеттi күшейту, нәсілдің құрып кетпеуi қысқа, нақты 
ой-түйіндермен нақтыланады. Елдiк мұрат, ерлік дәстүр, сондай-ақ, бұл жазбаларда мемлекет құру, 
ел басқару ісіне дейінгі ұстанымдар баяндалады. Сондықтан, бұлардың бәрі қазіргі таңда қазақтың 
ұлттық құндылықтары ретінде саналуы тиіс. Көрнекті ғалым А.Егеубаев: «Құтадғу білік» дастанының 
Орхон-Енисей жазбаларымен де тамырластығы және ХIV–ХV ғасырлардағы қазақ жырауларының 
үрдісімен, классикалық қазақ әдебиеті үлгілерімен сабақтастығы өркенді әдеби арнасын танытады» 
[3,124], – дейді. Демек, қазақ ақын-жырауларын Орхон ескерткіштеріндегі ой-пікірлермен байла-
ныстыратын идеялық бірлік бар. Ол өз елін, өз жерін шет басқыншылардан, сыртқы жаулардан қорғау 
идеясы. Бұл идея уақыт сұранысына қарай сабақтастық тауып, келер күндердің рухымен үндесіп, 
өлең-жырдың өзегіне алынып елді. Қазақтың данагөй жырауы Асан қайғы қазақ жерін құтты мекенге, 
жерұйыққа айналдыруды арман етіп, сол үшін жанын да аямағаны тарихтан белгілі. Ол мәңгі ел болу 
жолында аянбай тер төгіп, тәуелсіздік үшін күресті. Келер ұрпақтың жарқын болашағы үшін ортақ 
құндылыққа өлшеусіз үлес қосты. Тәуелсіздікті сақтап қалу үшін елдің бірлігін мығым ете түсетін біртұ-
тас идея, алға жетелейтін бағыт-бағдар, мақсат-мұрат болу керектігін түсінді. Мақсаты айқын, рухы 
биік, жасампаздыққа жаны құштар, ертеңіне сеніммен қарайтын халық ғана тарихта «Мәңгі ел» болып 
қалатынын жырлаудан танбады. Елдің бірлігін сақтауды көздеп, халықтың қамқоры бола білді. 
Е.Ысмайлов: «Жыраулар өмірдің ұсақ мәселесіне аз араласып, көбінесе, заман-дәуір, өткен мен келе-
шек, адамгершілік, жақсылық пен жамандық жайында ойлар, болжаулар, қағидалы сөздер айтып 
отырған», [4,125]. – дейді. Демек, Асан қайғының ой-толғамдары, оның ұлттық рух пен елдік сананы 
жаңғырту идеясы қазірдің өзінде де күшін жойған жоқ. Ұрпақты ұлттық рухта тәрбиелеу тұрғысынан 
оның мұрасы өз мәнділігін жоғалтпақ емес. Қазақ жұртына құтты мекен – Жерұйық іздеген Асан 
қайғымен Бұқарға дейінгі рухани кеңістікті мәңгілік ел сарыныбайланыстыратыны анық. Дешті қыпшақ 
даласының данышпаны Асан қайғының өмір, заман, адам, ел туралы тұжырымдамасын жинақтап 
елтану дастаны деуге болады. Оның ой-идеялары көк түріктердің көсемі Тоныкөк ұсынған мәңгілік ел 
идеясындағы философиялық түйіндер бір өркениеттің,дәлірек нақтылағанда, арғы бабаларымыздың 
өмір сүру ғұрпы қалыптастырған бір дүниетанымның жемісі. Ел, қоғамтуралы ой-толғамдар Қазтуған, 
Шалкиіз, Бұқарлардың шығармаларында да бір арнада тоғысып отырады. Олардың дәстүрлі дү-
ниетанымы халқына «Жер ұйық» іздеген Асан қайғының жер тұтастығы, ел тәуелсіздігі толғаулы ой-
пікірлерімен үйлесім тауып, ұлттық идеология дережесінде теориялық тұрғыдан үндеседі. Жалпы, 
жыраулардың шығармаларында халқымыздың тыныс-тіршілігіне, елдік салт-санасына жасалған 
түйіндеулердің өзегі Тоныкөк ұсынған «Мәңгілік ел» идеясында жатыр. 

Ел тағдырына, оның болашағына алаңдаған ақынның бірі – Дулат Бабатайұлы. Ол өз өлең-
дерінде қазақ қоғамының бар шындығын еш бүкпесіз, айна-қатесіз көрсетті. Ресейдің отарлау саяса-
тының асқынып, бұрынғыдан да күшейе түскенін барынша шыншыл бейнеледі. 
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Батыстан патша түнегі, 
Жеріңе келіп, түнеді. 
Ішіңе әбден енеді, 
Жоныңнан таспа тіледі, 
Мұны да Дулат біледі. 
Қоғамның кескін – келбетін, отарлау саясатынан туындаған қайғы мен қасіреттің зардабын 

терең ұғынған Шортанбай да ұлт мүддесі үшін терең толғанды.  
Өз халқының тағдырын ойлап, қатты қамықты. «Тар заман», «Опасыз жалған», «Бала зары», 

«Зар заман» сияқты өлеңдерінде дәуір дидарын дұрыс танып, уақыт туындатып отырған мәселелерді 
орынды көтере білген Шортанбайдың рухани келбетінен Дулат ақынның бар болмысы мен арман – 
мүддесі жаңғыра көрінді. Ол да Дулат ақын секілді ата-қоныстан айырылып қалмаудың қажет екенін 
айтып, халықты бірлікке, ынтымаққа үндеді. Қазақтың тәуелсіздікке қол жеткізіп, өзінің ұлттық «Менін» 
жоғалтпай өмір сүруін армандап өткен Шортанбай, Дулат шығармалары ұлттыбіріктіруші, тұтастыру-
шы идея ретінде ұлттық мүддеге қызмет жасай береді.Әрі бұл ақындардың шығармалары дәстүрлі 
қазақ қоғамының сонау жыраулардан бері қалыптасқан болмысының бұзылмауына ықпал етті. Олар-
дың өлең-жырларын – елдің тағдыры туралы ой-толғамдар деуге болады. Дулат, Шортанбай өлең-
деріндегі «зар заман» идеясы көркемдік дамуда өзгеше сипат иеленді. Бұл ұлттық сананың серпіліп, 
халықтың рухани оянуына септігі тиді. Олардың шығармалары қазақ қоғамындағы рухани өзгеріс-
ізденістермен, қазақы идеялардың өркендеуімен сабақтасып жатты. Дулат, Шортанбайлардың өлең-
жырына арқау болған тақырыптар ХIХ ғасырдың екінші жартысында ғұмыр кешкен Мұрат, Нарманбет, 
Мәшһүр Жүсіптердің шығармашылығында жалғасын тапты. Бұл ұқсастық тақырыптық-идеялық ізде-
ністері тұрғысынан жақсы байқалды. Тәуелсіздікті үзбей жырлау ұлттық идея мен ұлттық идеология-
ның маңызын арттыра түсті. Халықтың азаттық үшін күрестегі тағдырын жырлау дәстүрге айналды. 

Ұлтының тұрмыс-тіршілігін, рухани кескін-келбетін жақсы түсінген Ыбырай Алтынсарин 
тәуелсіздікті нығайтатын даңғыл жол оқу-білімге иек арту деп түсініп, «Кел балалар, оқылық», «Өнер 
білім бар жұрттар» сияқты өлеңдерінде ғылым-білімді дамытуды насихаттайды. Оқу-білімді да-
мытудағы кедергілерді сынға алады. Білім, ғылым игеруді ол қазақтың ұлттық мүддесімен, тәуелсіздік 
рухымен байланыстыра өрбітеді. Қанша уақыт өтсе де оның ағарту және қоғам мәселелерін қа-
растырған еңбектерінде айтылған ой-пікірлер өзінің құндылығын әлі күнге жойған жоқ. Кейбір зерт-
теушілердің айтып, жазып жүргеніндей Ыбырай дінге қарсы болмаған. Анығында, ол татар және Бұха-
радан келген моллалар насихатының ұлттық мүддеге қайшы тұстарына ғана қарсы болған. Н.И.Иль-
минскийге жазған хатында татар және Бұхара моллаларынан оқыған жастардың діни білімі өте төмен, 
шала сауатты, әрі басқа дін өкілдеріне өшпенділікпен қарайтын болып шығады деп көрсетеді. Мұндай 
дүмше моллалардың ақыл-парасаттан ада, кісіліктен құралақан келетіндігін қатты сынайды. Ыбырай 
«... мұнымен, оқушылар мектебінің келешегін ғана емес, онымен қабат жалпы орыс-қазақ мектептері-
нің бәрінің де келешегін мүлдем бүлдіріп алуымыз мүмкін ғой!» [5,189], – дейді. Бұдан Ыбырайдың 
халқының болашағына алаңдағанын көреміз. Келешекте ел тізгінін ұстар жастар-дың білімді, өнерлі 
болып өсуін, ұлттық болмысын жоғалтып алмауын қалайды. Халық ұрпағымен мәңгі жасайтынын 
ескерсек, онда Ыбырайдың айтпағы жастарға сапалы білім, саналы тәрбие беру керек дегенге саяды. 
Халқының өзіндік мәдениеті дамуын аңсайды, тілінің бөтен тілмен шұбарланбай таза болғанын тілей-
ді. «Моллалар өздерінің адам басын қатыратын ерекше қасиеттерінің үстіне, қазақтың табиғи тілін де 
бұзып жүр» деп реніш білдіреді. Тіл тазалығына, оның бөтен, былғаныш сөздермен шұбарланбауына 
қатты мән берген. Халықтың мәңгі өмір сүруінің кепілі тілде екенін ұғынған Ыбырайдың пікірі бүгінде 
өзекті. Тіл туралы Ыбырайдың жасаған түйіндеулері бүгінгі күннің өзекті мәселерімен үндеседі. Халық-
тың мәңгі ғұмыры – оның тілінде. Сол себепті, ол толғаған ұлттық мәселелердің түйіні мәңгі ел 
болудың кепілі. 

Абай қазақ қоғамының әлеуметтік-саяси және территориялық тұтастығынан айрылған тұсында 
өмір сүрді. «Бөліп ал да, билей бер» саясаты туындатқан қоғамдық ахуал Абайдың «Қалың елім, қа-
зағым, қайран жұртым» деп аталатын өлеңінен жақсы байқалды. Қалың елі – қазағының қамын ойлап 
егілді, сол үшін ұнамсыздықты аямай сынау арқылы қоғамды түзетуді ойлады. Абай заманында қазақ-
тыңұлттық идеясы сапалық тұрғыдан жетіліп, уақыт ағымына орай, саяси тұрғыдан ширығып, нығая 
түсті. Абай тағылымы, оның ұсынған елді біріктіруші рухани күш-ұлттық идеясы қазақ елін тың сер-
піліске бастап, келешек ұрпақты ізгі ниеттерге жетелеп, ұлттық сезімін күшейте түсті. Ұлттық идеяның 
алғышарттары Абайдың рухани әлемін негіздейтін көркем туындыларында да аз емес. Адам мен 
қоғамның қатынасын реттеудегі негізгі өлшем – Абай дүниетанымында мол. Ұлттық рухани құндылық-
тың басқа да элементтері осы Абай дүниетанымының айналасында өрбиді. Ел мен жер тағдырына, 
адам болмысыныңтабиғатына сын көзбен қараған Абайдың рухани әлемі «ұлт идеясын» қалыптасты-
руға ерекше қызмет етті. Мағжан шығармаларының ұлтқа қызмет етуі мен түрікшілдікті насихаттаған 
идеялары Абай дүниетанымында жатыр. «От», «Пайғамбар», «Күншығыс», «Түркістан», «Жер жүзіне» 
өлеңдерінің идеялық-мазмұны отаршылдыққа қарсы күрес дәуірі болған ояну жылдарының жалынды 
жыры. Міне, осындай ұлттық дүниетанымынан туған өлеңдер ақын санасының өсуімен, тәуелсіздік 
идеясымен тікелей байланысты болды. Отаршылдыққа наразылық идеясына толы өлеңдері жаңа 
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саяси-қоғамдық мазмұн иеленді. Оның ақындық болмысы ұлт-азаттық идеяны көркем бейнелеуге 
бейім болды. Сол себепті, ол тарих тереңіне үңіліп, түрікшілдікті насихаттады. Бұл бағыт – қазіргі таң-
да түркі халықтарына ортақ идея ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Сонымен, көне түркілерден 
бастау алған мәңгілік ел идеясы Мағжан шығармашылығы арқылы қайта жаңғырып, тәуелсіз мемлеке-
тіміздің рухани тұрғыдан тұрақты даму ресурсына айналыпотыр.Тәуелсіздік, мәңгілік ел мәселелері 
Ахмет, Міржақыптардың шығармашылығының алтын арқауы болды. Олардың дүниетанымында 
тәуелсіздікке ұмтылған, мәңгілік елді орнатуға деген құштарлық жатты. Елдің ертеңінің жарқын, еркін-
дігі мен бақытының баянды болғанын армандап өтті. Елдің тәуелсіздігін жырлаудан туған рухты ой-
пікірлері Абай дүниетанымымен үндестік тауып, ұлттық идеология дережесінде көтерілді. «Оян, қа-
зақ!», «Маса» өлеңдер жинағы ұлттық рух пен ұлттық сананың қайта жаңғыруына айрықша әсер етті. 
Ақыл-ойға сәуле түсіріп, халықтың рухын оятқан бұл шығармалардың маңызы ерекше болды. Тәуел-
сіздік үшін күреске үндеу, ұлттық сананы ояту, сонымен қатар туған халқының тағдырындағы 
қиындықтар мен ауыртпалықтардың сырына үңіліп, оның әлеуметтік тамырын әшкерелеуді мақ-
сат еткен шығармалар өзінің идеялық-тақырыптық сипатын бүгін де жойған жоқ. 

Міржақып: Көзіңді аш, оян, қазақ, көтер басты. 
Өткізбей қараңғыда бекер жасты. 
Жер кeттi, дін нашарлап, хал һарам боп, 
Қазағым, енді жату жарамасты. 

 

Ахмет: Кей істің шарты құрбанмен,  
Болмас, қорқып тұрғанмен. 

Осы тұста ұлттың санасын қоғамдық-саяси жайттарға аудару, бұғауға түскен елді азаттық үшін 
күреске үндейтін шығармалар қажет екенін алаш арыстары жете түсінді. Сол себепті, олар халқын 
ашық күреске шақырды. Тәуелсіз ел болу идеясы олардың өлмес рухын дәлелдеді. Олардың ақындық 
құдырет-күші елдіктің, тәуелсіздіктің ұлы рухы болуында. Тәуелсіздік үшін күреске үндеген шығар-
малары осы тұста әдебиетте ұлт-азаттық идеясын орнықтырды. Осы тұрғыдан келгенде, содан туын-
дайтын саяси-азаттық лирика қалыптасты десек орынды болмақ. Бұл идея мәңгілікке жалғасын тауып, 
жаңғырып отыратыны ақикат. Елбасы, ҚР-ның тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев: «Біздің жалпы ұлт-
тық идеямыз – Мәңгілік Елді басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің даму даңғылын Нұрлы Жолға 
айналдырдық. Мәңгілік Ел – елдің біріктіруші күші, ешқашан таусылмас қуат көзі. Ол «Қазақстан – 
2050» Стратегиясының ғана емес, ХХІ ғасырдағы Қазақстан мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры» 
[6,76], – деген еді.Қорыта айтқанда, Күлтегін, Тоныкөктер негіздеп қалыптастырған «Мәңгілік ел» идея-
сы ақын-жыраулардың өлең-толғауларында жалғасын тауып, ұлы Абайдың көркемдік әлемімен үнде-
сіп, одан әрі алаш арыстарының шығармашылығына ұласып, осылайша, өзінің өміршеңдігін дәлелде-
ді. Елінің дербестігі мен территориялық тұтастығын аңсаған мәңгілік ел идеясы бүгінде жүзеге асты. 
Ал, бұл идеяны ұстану ұлттық тұтастыққа шақырып, мәңгі тәуелсіз ел болуға үндейді. Демек, мәңгілік 
ел идеясы – бүгінгі қазақстанның басты идеяларының бірі болуы тиіс. Сол себепті, ол халқымен бірге 
мәңгі жасай бермек. 
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НРАВСТВЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЗАХСТАНСКОЙ ПЛАНЕТАРНОСТИ 
НАСЛЕДИЯ ИБРАЯ АЛТЫНСАРИНА 

 
Тасмаганбетова Р. М. – заведующая библиотеки-филиал «Северный»ГУ «Централизован-

ная библиотечная система отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта 
акимата города Костаная». 
 

В статье изложен вклад педагога, просветителя Ибрая Алтынсарина в образование казах-
ских детей, в учебно-воспитательную работу в школах.Особое внимание уделено идеи народной 
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педагогики, мыслям и взглядам великого учителя, основным приёмам работы с детьми. В статье 
показана дань уважения и восхищения деятельностью просветителя Ибрая Алтынсарина. 

Ключевые слова: просветитель казахский, педагог казахский, наследиепедагогическое. 
 

Человеческая память по сути своей явление активное. Посредством ее, наше прошлое прочно 
входит в настоящее, а будущее предугадывается.  

То пространство, которое открывает нам наша память, – это исторический пласт, который 
дает нам мудрые заветы старины, и пласт, который мы должны хранить, передавая от поколения к 
поколению.  

Первая светская школа для казахских детей с семилетним сроком обучения открылась в 1850 
году в г. Оренбург. Она готовила учителей для казахских школ. За 19 лет своего существования 
школа выпустила 48 человек, окончивших курс и получивших квалификацию учителей. В 1861-1864 гг. 
открылись начальные русско-казахские школы в Троицке, Уральске, Казалинске, Перовске и Тургае. 
Росла культурная связь между русским и казахским народами, способствовавшая формированию 
казахской демократической интеллигенции. Ярким свидетельством развития культуры и народного 
образования во второй половине 19 века явилась деятельность выдающегося казахского просвети-
теля, педагога Ибрая Алтынсарина.  

Сегодня мы являемся свидетелями актуализации проблемы духовного наследия прошлого 
нашего народа, а также обновления духовных начал, которое, приобрели особую остроту в условиях 
суверенитета. 

Костанайский край – родина многих известных личностей. Прославил свой край и наш земляк, 
вдохновенный просветитель Ибрай Алтынсарин. 

Ибрай Алтынсарин – человек, чей опыт воплощает идеи народной педагогики, чьи мысли и 
взгляды до сегодняшнего дня не потеряли своей актуальности. Родился Ибрагим (Ибрай) Алтынсарин 
20 октября 1841 года в Аракарагайской волости Николаевского уезда (ныне Алтынсаринский район 
Костанайской области). В 1850 году Ибрай поступил в школу в г. Оренбург, которую успешно окончил 
в 1857 году. Пользуясь личной библиотекой известного ученого В. Григорьева, жившего в Оренбурге, 
он доставал редкие в то время книги по истории, философии и педагогике. По окончании школы он 
добивается назначения на работу учителем в школу. 

Работая в школе, а затем будучи инспектором школ, Алтынсарин писал педагогические труды. 
Изучая произведения деятелей русской педагогики, он вместе с тем работал над источниками по 
этнографии и литературе казахского народа. Ибрай Алтынсарин установил тесную связь с учеными-
востоковедами, педагогами, отделами Географического общества, библиотеками Оренбурга, Казани, 
Петербурга, с известными казахскими акынами.  

В 1876 году Алтынсарину удалось съездить в Петербург и Казань. Его творческая работа оказа-
лась весьма плодотворной. Кроме статей, опубликованных в сборниках Русского географического 
общества в местных газетах, в 1879 году им были изданы две книги – «Киргизская хрестоматия» и «Руко-
водство по обучению киргизов русскому языку», несколько позднее вышла в свет книга «Мактубат».  

Издание и распространение этих книг имело огромное значение в истории казахской куль-
туры. Они стали учебниками для казахских школ, проложили путь к распространению среди казахов 
русской письменности, русского образования. В них применялся русский алфавит.  

Работая в течение десяти лет инспектором школ Тургайской области, Алтынсарин являлся 
выдающимся организатором работы по народному образованию, учебно-воспитательной работы в 
школах, опытным педагогом. Однимиз основных приёмов работы с детьми он выделял устное народ-
ное творчество, отражающее жизнь и быт, горе и счастье, традиции и обычаи казахского народа. 
Памятники народной педагогики хранятся в созданных им сказках, легендах, эпосах, поговорках и 
пословицах, преломляются через призму национальных обычаев традиций народа и в конечной мере 
имеют цель целенаправленно воспитывать и обучать детей. 

Необходимость образования во времена Алтынсарина нужно было доказывать. Трудно было не 
только открыть школу, но и набрать учеников. Алтынсарин писал, что молодое поколение казахов будет 
смотреть на язык и грамоту русских как на язык культуры и знаний. Он предлагал открыть различного 
типа школы в зависимости от характера хозяйства и условий быта населения. Он, считал, что учащие-
ся, окончившую начальную русско-казахскую школу, должны учиться дальше, в шестигодичных двух-
классных училищах. По инициативе Алтынсарина в 1880 году были открыты ремесленные и сельско-
хозяйственные училища, специальные школы для девочек казашек. По его предложению в ремеслен-
ных учебных заведениях, открывшихся среди казахского населения, переходившего от кочевого образа 
жизни к оседлости, мальчики должны были овладеть плотнично-столярным и другим мастерством, а 
девочки – искусством кройки и шитья. Эти начинания Алтынсарина осуществлялись при его жизни.  

Ибрай Алтынсарин является одним из основоположников казахской литературы. Образцом 
для Алтынсарина служили русская классическая литература, сокровища устного творчества казах-
ского народа, творения талантливых акынов. 

Своими поэтическими и прозаическими произведениями Алтынсарин внес большой вклад в 
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создание основ казахского литературного языка. Он придавал большое значение обучению молодого 
поколения на родном языке, созданию родной литературы.  

Алтынсарин пишет стихи, обращенные к детям, в которых он призывает их учиться. Самое 
известное из них – «Давайте, дети, учиться!». В нем говорится о пользе науки, знаний в жизни 
человека.Каждый раз, открывая школу, обязательно дарил звонок, который заказывал в Оренбурге. 
Используя любую возможность, он на свои личные средства, покупал литературу из Оренбурга и 
других городов. И уже вскоре при каждой школе открыты библиотеки. Взять любую книгу могли не 
только ученики или учителя, но все желающие. Под его руководством в подведомственных ему 
учебных заведениях сложились хорошие традиции по использованию библиотечного фонда в 
учебной и воспитательной работе. И мы, библиотекари Костаная, с гордостью можем констатировать 
тот факт, что именно наш именитый земляк, Ибрай Алтынсарин – стоял у истоков зарождения 
библиотечного дела в Казахстане. 

В мае текущего года наша библиотека-филиал «Северный», с целью возрождение интереса и 
уважения населения к традициям, истории и культуре своей земли с опорой на нравственные 
идеалы, провела выездной информационный час «Ыбырай Алтынсарин кесенесі – Қостанай облысы-
ның рухани нысаны». Сотрудники библиотеки и представители клубов: русский клуб «Сударушка», 
корейский клуб «Мугунхва» и казахский клуб «Шаңырақ» – посетили мавзолей Ибрая Алтынсарина – 
памятник на месте могилы педагога и просветителя, и воздали дань уважения праху на месте 
захоронения.Памятник находится в 7 километрах от города Костаная, на правом берегу реки Тобол.  

Мог ли мечтать Ибрай о том, что так далеко разрастётся, шагнёт вперёд его школа… Он терял 
здоровье, трясся в телеге по степному бездорожью в холод и зной. Он хотел видеть свой народ 
образованным. И в год 180-летия со дня рождения великого Учителя можно уверенно сказать, что 
свою трудовую деятельность он прожил не зря. Люди через годы пронесли его идеи, память и 
благодарность перед заслугами Учителя. С особой любовью и проникновенностью говорили наши 
клубники о жизни, наследии и значимости педагога-просветителя, о том, что видный просветитель и 
педагог, поэт и переводчик, создатель первых образцов казахской реалистической прозы, Алтынса-
рин был одним из тех, кто приобщил казахскую степь к миру высоких культурных ценностей.  

И в знак благодарности, как гимн, звучали строки в исполнении 85-летнего Ишмухамбетова 
Әлмағанбета Елтаевича и его супруги Сағили апай из легендарного стихотворения Ибрая «Кел, 
балалар, оқылық!» 

«Кел, балалар, оқылық, 
Оқығанды көңілге 
Ықыласпен тоқылық. 
Оқу деген шыны-ды, 
Тұрған сайын шыныққан. 
Оқу білген адамдар 
Май тамызған қылыштан. 
Білмегенді білуге 
Есті бала тырысқан, 
Есер бала үрысқан». 
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беру жүйесіне медиабілім үрдісінің енуі, медиаресурстар арқылы тұлғаның рухани құндылықтарын 
қалыптастырудағы ролі мен теориялық негіздері сонымен қатар  оқыту және тәрбие үрдісінде 
медиаресурстарды тиімді қолдану мәселелері қарастырылған. 

Түйінді сөздер: құндылық, рухани құндылық, медиа, медиамәдениет, медиаресурс. 
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Еліміздің экономикалық қырынан дамуымен қатар, ұлттық болмысымызды нығайту үшін 
ұлттық мәдениетіміз бен руханиятымызды дамыту ел болашағын ойлайтын әрбір азаматымыздың 
борышы болып саналады. Бұл мақсатымызға қол жеткізуге болашағымыз үшін ұрпақ тәрбиесін ұлттық 
деңгейде қолға алып, бойына ұлттық қасиетімізді, рухани құндылықтарымызды қалыптастыру басты 
міндет деп санаймыз [1].  

Қазақ елі егемен мемлекет болып, әлемге таныла бастаған кезде, халқымыздың ерте 
замандардан бері іргесі қаланған ұлттық мәдениеті мен салт-дәстүрі қайта өркендей бастады. 

Бұл ата-бабамыздың жас ұрпаққа мұра етіп қалдырған игі қасеиттерін қастерлеп өскелен 
буынға тәлім-тәрбие беріп, олардың бойында ұлттық  құндылықтарымызды дамытуға жол ашты.  

Халқымыздың ұлы перзенті Ыбырай Алтынсарин өзінің еңбектерін ана тілінде жазып, «бала 
тәрбиесі оның табиғи ортасы мен халқының салт-дәстүрі рухында тәрбиеленетін болса, оның сана -
сезімі дамып жетіледі де, ұлты мен халқына қызмет ететін көкірегі ояу, салауатты азамат болып 
өседі» деген ой түйген. Сонымен қатар ұлы орыс педагогы К. Д. Ушинский: «Әрбір халық пен ұлт ана 
тілі мен салт-дәстүрін қастерлеп, тарихи даму жағдайына орай білім алып, тәрбиелену керек» деген 
өзінің ұлағатты ойын «Родная речь» деген еңбегінде ерекше атап айтқан болатын [2].  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңының сегізінші бабында білім беру жүйесінің 
басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері 
негізінде жеке адамды қалыптастырудағы, дамытудағы және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу 
үшін қажетті жағдайлар жасау қажеттігі және адамзаттық пен елжандылыққа, өз Отанына деген 
сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, халықтың салт-дәстүрін қастерлеуге тәрбиелеу 
деп атап көрсетілген [3]. 

Қазіргі кезеңде еліміздегі ғылыми-техникалық жаңару мен даму, адамның интеллектуалдық 
күш-жігерін, саналы іс-әрекеті мен жоғары дәрежедегі ізденімпаздығын талап етіп отыр. Еліміздегі 
білім беру жүйесінің басты міндеті – әлемдік бәсекелестікке қабілетті білім беру жүйесін құру, жоғары 
сапалы білім беру, оны жеке тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің бүгінгі және келешектегі 
сұраныстарына сәйкестендіру болып табылады.  

Жаһандану дәуірінің тағы бір жетістіктері - бұл медиаресурстардың көптігі және ақпарат 
тасқынының шектеусіздігі. Ал медиаресурстар арқылы шектеусіз беріліп жатқан ақпараттарды ешбір 
талғамсыз қабылдау рухани құндылықтардың белгілі бір жүйесінің қалыптасуына кедергі тигізетіні 
сөзсіз. Бұл мәселеге намыс, салт-сананы былай қойғанда, рухани бодандыққа икемдей түсетін 
жолдардың бірі деп қарастыруға тиіспіз.  

 Тәуелсіз елдің өркениеттілігі елдің  материалдық байлығымен емес, рухани байлығымен 
өлшенуі тис. Тәуелсіз елді өркениетті әлемге танытатын, дамыған елдер қатарында терезесін тең 
ететін күш – рухани жан дүниесі бай, білім мен біліктілігі жоғары, талап-талғамы терең, салауатты өмір 
салтын дұрыс қалыптастырған білімді ұрпақ болып табылады. Түбегейлі өзгерістерге бет бұрған жаңа 
қоғамда тек білімді болу жеткіліксіз, сондықтан әрбір жеке тұлғаның бойында адамгершілік, ізгілік, 
кішіпейілділік, қайырымдылық, отансүйгіштік т.б. қасиеттер болуы тиіс. Ол үшін жас ұрпаққа тәрбие 
беруде ар-ұят, адалдық, адамгершілік, ізгілік мәселелерін қатар қою қажет. 

Бүгінгі күні ғылымда ізгілендіру өзекті мәселелер қатарынан орын алып отыр. Өйткені ғылым 
мен техниканың қарқынды дамуы адамдар білімінің күшін тек жақсылыққа, игі істерге ғана жұмсамай, 
жамандық пен қатыгездікке де жұмсауда. Сондықтан да табиғаттың аялы алақанын бағалауға, оның 
өмір сүру үшін маңыздылығын ұғындыруда жас ұрпаққа адамгершілік тұрғысынан түсіндіру аса қажет. 
Осы кезде ғана біз рухани құндылықты кең ауқымда, яғни адамдардың бір-біріне ғана емес, 
мәдениетке, табиғатқа деген ізгі қарым-қатынасын қалыптастырамыз.  

Осы орайда философтар «құндылық» ұғымын қоршаған әлем объектісінің әлеуметтік 
өзгермелілігі және адам мен қоғамының жаман мен жақсы жақтарын айқындауы деп түсіндірсе, 
психологтардың пікірінше «құндылық» - жеке адам болмысының құбылысы деп анықтайды. Жалпы 
адамзат тарихында құндылықтар қалыптасуы ерте заманнан-ақ ойшыл, ғұламалардың, көнекөз 
қариялар мен ақын-жыршы, жырау, әнші күйші, термелі өнер адамдарымен жалғасып отырған. 
Мәселен, Қожа Ахмет Иассауидің «Диуани хикмет» еңбегінде: «... адамға адами міндеттерді түсіндіру, 
өмірге келгендегі мақсатын айқындау – оның жүрегі мен рухына көңіл бөлу» - деген. Бұның түпкі 
тамыры руханилық пен адамгешілікте екені түсінікті. 

Олай болса, білім беру жүйесіндегі тәрбие негізі – рухани құндылықтар бағытын көп қырлы 
оқу-тәрбие үрдісіне енгізу өзекті мәселеге айналуы қажет. Ол үшін, ең алдымен, тәрбиенің әлеуметтік 
сипатын, заңдылығын, мақсатын, қағидаларын, қатынасын, әдіс-тәсілін айқындап, заман талабына 
сәйкестендіріп жетілдіру қажет.  

Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Ол жаңа білім 
парадигмасы бірінші орынға баланың білімін, білігі мен дағдысын емес, оның тұлғасын, білім алу 
арқылы рухани дамуын қолдап отыр.   

Бүгінгі күні қазақ халқының ұлттық мәдениетінің қайта өркендеу жағдайында оқушыларды өз 
халқының рухани қазынасымен тереңірек таныстыру қажеттігі туды. Себебі, өз халқымыздың ұлттық 
ерекшеліктерін білмей, оқушылардың бойында жоғары рухани құндылықтарды, адамгершілік 
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қасиеттерді қалыптастыру мүмкін емес. 
Осы орайда ежелгі ата-бабамыздың күмбірлеген күміс күйі, сыбызғы сырнайының үні, салған 

әсем әні, мақал-мәтел, шешендік сөз, айтыс өлеңдері сан ғасырлар бойы өз ұрпағын «сегіз қырлы, бір 
сырлы» өнегелі де өнерлі, адамгершілік ар-ожданы жоғары, намысқой азамат етіп тәрбиелеп келгені 
тарихи шындық. Олай болса, еліміздің болашақ ұрпағын тәрбиелеуде, олардың бойына ізеттілік, 
қайырымдылық, кішіпейілділік, әдептілік секілді ең асыл қасиеттерді қаны мен жанына сіңіруде осы 
ата-бабамыздың салт-дәстүрі басты фактор болып табылады. Сол себепті де оқу-тәрбие жұмыстарын 
ұйымдастыруда медиаресурстар арқылы ұлттық құндылығымызды дәріптеу – ұтымды, әрі оңтайлы 
жолы болып отыр. 

Соңғы жылдары елімізде экономика мен әлеумет құрылымында, ғылым мен білім саласында, 
маңызды өзгерістер енгізілуде. Бұл қоғамдық өмірде қалыптасқан құндылықтар жүйесін өзгертіп, 
ұлттық құндылықтардың мән-мағынасы жоғалып, көптеген азаматтарымыз оның орнын материалдық 
құндылықтар мен ақпарат тарату жүйесінде, соның ішінде теледидар мен әлеуметтік желілерден көріп 
оқитын қастандық, зұлымдыққа толы құндылықтарды игеруде. Бұл білім беру жүйесінің негізгі қызметі 
қалай болғанда да, адамзат ұрпағының моральдық, рухани-адамгершілік бейнесін және физикалық 
болмысын қалыптастыруға өз ықпалын тигізуде.  

Осыған орай білім беру жүйесінің бірінші міндеті – ол дүниежүзі елдерінде жастарды 
бейбітшілік рухта ынтымақтастыққа тәрбиелеу және әлемдік мәдениетпен әр халықтың ұлттық 
мәдениетін кіріктіре меңгерту. Екіншіден, жастардың бойындағы адами құндылықтарды, 
қайырымдылықты, сүйіспеншілікті дамыту арқылы тәрбиелей отырып оқыту. Үшіншіден, білім беру 
жүйесінің ағартушылық бағытын сақтай отырып, басым бағдарын жеке тұлғаның рухани адамгершілік 
тұрғысынан кемелденуіне назар аудару. Ендеше, жеке тұлғаның адамды адам ете түсетін қасиетін 
ашып, көрсету, яғни ұлттық құндылықтарын дамыту заман талабы болып саналады. 

Осы орайда, бүкіл әлемде орын алып отырған әлеуметтік өзгерістер мен ақпарат тасқыны 
түрлі медиаресурстарды пайдалану, дәстүрлі түрде қалыптасқан жүйелерді, тәрбие және оқыту 
әдістері мен технологияларын қайта қарастыруды талап етеді. 

Осының нәтижесінде қазіргі техногенді жағынан қарқынды дамып келе жатқан қоғамның 
артынан ілесу мәселесі өзектене түсті. Осының нәтижесінде білім беру жүйесінде сонғы уақытта үлкен 
қолданысқа ие болып отырған медиапедагогика, медиапсихология бағыттары бұған дәлел бола 
алады. 

Бұл медиабілімді зерттеуші ғалымдардың пайымдауынша, ақпараттық қоғамның дамуы 
дәстүрлі білім беру парадигмасының  орнын басып отырған жаңашыл білім беру парадигманың 
қалыптасуымен байланысты. Оның негізінде адам туралы іргелі түсініктерге өзгерістер мен білім беру 
және тәрбие жұмыстарында медиаресурстар арқылы тұлғаның рухани құндылықтар жүйесін 
қалыптастырудың тиімді, әрі оңтайлы дамуы жатыр. 

«Медиа» түсінігі (латын тілінде   «media», «medium» құрал, тасымал) ХХ ғасырда «бұқаралық 
мәдениет» құбылысын анықтап көрсету үшін ғылымға енгізілді («mass culture», «mass media»). 
Сондай-ақ, М. Бахтиннен бастау алып, Ю. Лотман, В. Библер және т.б. ғалымдардың еңбектерінде 
«мәдениет сұхбаттастығы» теориясын іске асыруға арналған қолданбалы факторлардың бірі ретінде 
көрініс тапты. Дәстүрлі түрде медиа визуальды (баспасөз, фотография, компьютерлік графика); 
дыбыстық (дыбысжазба) және аудиовизуальды (киноматография, теледидар, видео, әлеуметтік желі) 
түрлерге жіктеледі [4]. 

Қазіргі кезеңде медиаресурстардың көпшілікке де, жеке тұлғаға да әсер ету мүмкіндігі жоғары 
күшке ие. Сол себепті де оның жас ұрпақтың дүниетанымын қалыптастырып, талғамдары мен 
көзқарастарына, белсенді әрекеттеріне тәрбие құралы ретінде, ықпал ететін маңызды фактор ретінде 
қарастырған жөн. 

Осы орайда медиаресурстарды күнделікті өмірде пайдалану нәтижесі тұлғаның білім деңгейін, 
жалпы ой-өрісін, әлемге деген көзқарасын, дүние танымын, өзіндік жеке тұлғалық ақыл-ой 
қабілеттерін дамытуға ықпал жасаумен қатар, адамгершілік қасиет-сапалардың жағымды, жағымсыз 
сапаларын ажыратып, өз бойында жағымды адамгершілік қасиеттерді бағалауға көмектеседі. 
Медиаресурстарды  барлық тұтынушылар бірсарында қарағанымен, олардың қабылдау деңгейі, 
түсініктері әр түрлі болып келеді. Сонымен қатар, екінші жағынан ақпарат хабарлары өзінің 
мазмұнымен кей жағдайларда тұтынушыға теріс ықпал жасап, олардың әлі толық қалыптаса қоймаған 
ой-пікірлері мен ақыл-ой саналарына, сезімдеріне, ұлттық қасиет-сапаларына кері әсер етеді.  

Жастардың ешбір талғампаз медиаресустарды қабылдауы, танып-білуі олардың еркінен тыс 
біртіндеп хабарлардың агрессивті толқынына беріліп кеткендігін сезбей қалады да, жүйке жүйесіне 
зақым келтіріп, қалыптасып келе жатқан ұлттық мінез-құлықтарына зиян келтіріп, тіліне, дініне, діліне 
т.б. қасиеттердің жойылуына себепші болады. Демек, бүгінгі жаһандану заманында ақпаратты 
кедергісіз алатын қоғамның орнауы ол заңды құбылыс болып табылса, келесі бір жағынан жас буынды 
ақпарат тасқынының кері ықпалдарынан сақтандыру керектігін де ескеру қажет. Бұл білім алушы тұлға 
қоғамда қалыптасып жатқан барлық медиаресурс көздерін қолданумен қатар, олардың ішінен өзіне 
керектісін таңдай алуы және оны қажетіне қарай пайдалану қабілеттерін қалыптастыру мәселесінің 
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туындауына себеп болды.  
Осы бағытта зерделенген, медиаресурстардың жастардың санасы мен тәрбиесіне ықпалы 

қарастырылған зерттеулер де аз емес. Медиабілім берудің аса маңыздылығы және медиа ақпаратты 
дұрыс талдай білу, бұқаралық ақпарат құралдарын тиімді пайдалану  мәселесін шетелдік 
О.А.Баранов, Л.С.Зазнобина, Л.Мастерман, С.Н.Пензин, А.А.Новикова, Ю.К.Усов, А.В.Федоров, 
А.В.Шариков және тағы басқа ғалымдар бірізді, жүйелі зерттеген. Сонымен қатар отандық 
ғалымдардың ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын жастардың оқу-тәрбие үдерісінде тиімді 
пайдалану жолдарын зерттеген П.Б.Сейітқазы, С.Абдукадирова, Ә.Оразова және  т.б ғалымдардың 
еңбектерін  атап өтуге болады [5]. 

Медиабілім  бойынша зерттеу жүргізген  ғалымдардың тұжырымдарына сүйене отырып, 
медиабілімнің басты мақсаты — жас ұрпақты қазіргі ақпараттық заманның жағдайында өмір сүруге, 
әртүрлі ақпараттарды қабылдай білуге, оларды түсінуге және оның психикаға әртүрлі әсері бар 
екендігін сезіне білуге дайындау деп топшылауға болады. Демек, медиабілім бұл жастар мен 
жасөспірімдерге бұқаралық ақпарат құралдарының мүмкіндіктерін дұрыс пайдалануды үйретуді 
мақсат ететін педагогика және психологияның ерекше бағыты болып табылады. Ал, негізгі міндеті – 
жас ұрпақты қазіргі  заман талаптарына, түрлі ақпаратты қабылдау мен талдауға дайындау, адамды 
оны түсінуге, оның психикаға әсерін білуге үйрету, байланыстың вербальдік емес формалары 
негізінде, техникалық құралдар мен қазіргі ақпараттық технологиялар көмегімен қарым-қатынас жасау 
тәсілдеріне үйрету болып табылады [6]. 

Жоғарыда аталған ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарымызды қалыптастыратын 
өнімдер қазіргі таңда медиаресурстар арқылы толассыз беріліп жатқаны сөзсіз. Ал, сол 
медиаресурстар арқылы беріліп жатқан құнды материалдарды дұрыс таңдап, жеткілікті деңгейде 
пайдалана алып отырмыз ба? Осы мәселенің шешімін дұрыс табу үшін, ұлттық және адамзаттық 
рухани құндылықтар негізінде оқыту арқылы жан-жақты мәдениетті, рухани жан дүниесі бай тұлға 
тәрбиелеу міндеті туындайды. 

Әлемдік жаһандану үрдісі барысында білім беру мен тәрбиелеу саласында медиаресурстарды 
пайдалана отырып, жаңа ұлттық үлгі қалыптастыру арқылы ғана мемлекетіміздің дербестігін сақтап, 
жоғарғы өркениетке жете аламыз. Яғни медиаресурс өнімдерін пайдалана отырып, тәрбие беру 
тұлғаның мәдениетін, ұлттық құндылығын қалыптастыра аламыз. 

 Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында 

қазіргі Қазақстанның басты рухани құндылықтары айқын көрініс тапқан [7]. Бұл – мақала ғана емес, 

мазмұны терең, ауқымы өте кең, ұлт руханиятын ХХІ ғасыр биігіне көтеретін рухани жаңғыру 

бағдарламасы деуге болады. Ол ғылым, білім, мәдениет пен тарихты тұтастай қамтитын ұлттық 

рухани жаңғыру бағдарламасын тұтас ел құраушы халықтың ұлттық құндылықтарын қалыптастыруға 

ықпалын тигізеді.  

Елбасы нұсқап отырған ұлттық бірегейлікті сақтай отырып, заман ағымына қарай оның 

сипаттарын өзгерту, мемлекет пен қоғамды революциялық жолмен емес, эволюциялық жолмен 

дамытуды көздеген болатын.  

Әлемде болып жатқан озық жаңалықтарға, ғылым-білімге құшақты айқара ашу идеялары 

ұлттың рухани-мәдени дамуының негізі болмақ.  

Осы орайда тұлғаның ақпаратпен мәдени қарым-қатынас орната алу қабілеті мен 
медиамәтінді талдау іскерлігі қалыптастыру маңызды рөл атқарады. Ақпараттық заманда өскелең 
ұрпақ ақпаратты тек қана қабылдап немесе оны талдаушы емес, ол, сонымен қатар ақпаратты 
белсенді түрде жасаушы болып табылуы тиіс. 

Себебі медианың адам өміріне, әсіресе жастардың өміріне ықпал ету деңгейі күннен-күнге 
артып келеді. Ал бұл жағдай білім беру жүйесі алдына жаңа міндеттер қойып және адамнан жаңашыл 
техникалық құралдарды білуін, олармен жұмыс істей алуын талап етеді, сонымен қатар белгілі 
дәрежедегі сын тұрғысынан ойлауды, ақпараттық материалды іздеумен, өңдеумен және ұсынумен 
байланысты өз бетімен шығармашылық жұмыспен айналысу дағдыларын және т.б. қажет етеді. 

Әлем бойынша орын алып отырған түрлі әлеуметтік, ақпараттық өзгерістер түрлі 
медиаресурстарды пайдалану контексінде дәстүрлі түрде қалыптасқан жүйелерді, тәрбие беру 
құралдарын, оқытудың әдіс-тәсілдері мен технологияларын қайтадан құруды талап етіп отыр. Бұл өз 
кезегінде қазіргі қоғамда мәдениеттің жаңа түрі – медиамәдениеттің пайда болғандығын көрсетті. 
Оның негізінде дәстүрлі мәдениет саласында әрекет ететін жалпыға ортақ заңдар таратылады, 
сондай-ақ  осы жаңа құбылысқа ғана тән жаңа заңдар пайда болды. Медиамәдениет адамзатқа тән 
медиаресурстардың озық үлгілерін өзінде жинақтай отырып, әртүрлі мәдениет өкілдері арасында 
адамзат қарым-қатынасының озық үлгілерімен алмасуға және осы арқылы әртүрлі елдердегі халықтар 
арасында өзара түсіністік орнатуға зор мүмкіндіктер жасайды. 

«Медиамәдениет» бұл қазіргі әлеуметтік теорияның жаңа үлгісі, яғни ақпараттық қоғамның 
ерекше мәдениетін көрсететін, қоғам мен мемлекет, әлеумет пен билік арасындағы дәнекер болып 
табылады. Медиамәдениетті адамзат тарапынан мәдени-тарихи даму барысында қалыптасатын 



566  

ақпараттық-коммуникативтік құралдардың, материалдық және интелектуалдық  рухани 
құндылықтардың жиынтығы ретінде қарастыруға болады. 

«Медиамәдениет» ұғымының күрделілігі де сонда ол екі ұғымның бірігуінен тұрады – «медиа» 
және «мәдениет». 

Елімізде бүгінгі күні тәрбие беру ісінде тек мұғалімдер ғана емес, сонымен қатар басқа да 
тәрбие институттарының бірлесіп әрекет жасау ұсынылып отыр. Ал осы тәрбие институттарының 
қатарына қазіргі кезде қоғам дамуына жоғары үлес қосып жатқан медиаресурстардың маңыздылығын 
жоққа шығара алмаймыз. Себебі, медиа өсіп келе жатқан жас буындар үшін дүниетанымдық тұрғыдан 
қарастырғанда қосымша әлеуметтендіруші институттың бірі ретінде қарастырылады. Яғни, 
медиаресурстар жастардың болашақта қосымша білім алуына, өз бетінше ізденіс жұмыстарын 
жүргізуіне және әртүрлі ақпараттарды жинақтап, оларды талдай алуында өзіндік роль атқарып отыр. 

Сонымен, тұлғаның медиамәдениеті түсінігі тұлғаның әлеуметтенуі мен қоғамдық сананың 
қалыптасуына септігін тигізетін, мәдени-тарихы даму үрдісіндегі адамзатпен жинақталған, 
материалдық және интеллектуалдық құндылықтардың ақпараттық-коммуникативті құралдарының 
жиынтығы болып табылады. Философиялық көзқарас тұрғысынан қарағанда медиамәдениет 
қоғамның, әлеуметтік топтардың және жеке тұлғалардың рухани мәдениетінің компоненті ретінде 
қарастырылады және жалпыхалықтық мәдениеттің бір бөлігі ретінде ақпараттық ортамен өзара 
қатынасындағы білім, іскерлік, дағды және рефлексивті ұстанымдар түрінде көрініс тапқан. 

Демек, тұлғаның медиамәдениетің қалыптастыру арқылы олардың рухани құндылықтарын 
қалыптастыруға қол жеткізуге болады. Медиабілімнің теориялық білімімен қамтамасыз етілген, 
тәжірибелік тапсырмаларды орындауға жаттыққан тұлғаны медиаресурстармен дұрыс жұмыс істеуге, 
оның зияндылығына жол бермей, тек қажетті медиаресурстарды өзінің ұлттық құндылықтарының 
дамуы мен жетілуінде қолдануға дағдыландыруға болады.  

Сонымен, ғасырлар бойы халқымыздың жинақтаған ұлттық мұрасы мен озық мәдениетін, ізгі 
салтын жастар бойына медиаресурстар арқылы сіңіру, өмірге деген көзқарасын, дүниетанымын, 
мінез-құлқын дұрыс қалыптастырып, адамға қажетті асыл қасиетке иландыру, сендіру ізгілікке, 
елжандылыққа тәрбиелеу бүгінгі күннің басты талабы болып отыр. 

Рухани мұрамыз неғұрлым бай, алуан арналы болса, өткен мен бүгінгінің мәдени мұралары 
жарасымды түрде жалғасып жатса, соғұрлым өміріміздің мән мағынасы терең, мақсатымыз айқын, 
ұлттық идеямыз жоғары, тарихи үлгі өнеге тұтар парасатты, ой толғаныстары күшті ұрпақ 
тәрбиеленетіні айқын.  
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«Ыбырай Алтынсарин және оның ағартушылық мұрасы» мақаласында Ыбырайдың филосо-
фиялық-педагогикалық мұрасының білім беруді дамытудағы рөлі қарастырылады. Ыбырай Алтын-
сарин еліміздің білім саласына улкен улес қосқан, алғашқы көрнекті ағартушы-педагогтардың бірі 
болды. 

Ключевые слова: Ыбырай Алтынсарин, образование, воспитание, наследие, идеи. 
 

Правильная оценка и глубокое познание творческого наследия казахских просветителей XIX 
века помогает разрешить большинство важных вопросов истории казахского народа. Это необходимо 
для того, чтобы показать ясность картины их культурного, а также экономического прогресса, начало 
которого пришлось на середину XIX века, а также для осмысления сущности становления и развития 
демократической, самобытной по своему характеру культуры казахов. 

Деятельность Ыбрая Алтынсарина приходится на время второй половины XIX века, период 
достаточно неизученный в истории казахского общества. Но именно этот период является значитель-
ным этапом в истории Казахстана. Присоединение Казахстана к России, завершившееся в 60-х годах 
XIX века, принесло много перемен на просторах казахских земель. Эти перемены, прежде всего, бы-
ли связаны с колонизаторской политикой царизма, с новым порядком управления народом [1, с. 132]. 

Ыбрай Алтынсарин в своей педагогической деятельности ставил цель познакомить казахский 
народ с жизнью русского народа и его развивающимся стремлениям. Он верил, что молодые казахи, 
освоив русский язык, скорее приобщатся к передовой культуре и тем самым окажут активное воздей-
ствие на экономическое и культурное развитие своего народа. Поставив благородной задачей своей 
жизни приобщение казахского народа, в первую очередь молодежи, к прогрессивным устремлениям 
русского народа, Ыбрай Алтынсарин целиком отдает себя педагогической работе. Он справедливо 
полагает, что только эта деятельность даст ему самые широкие возможности внести в казахские 
земли прогрессивные идеи. Алтынсарин открывает в Казахстане новые школы и в них впервые начи-
нает великое дело обучения молодежи основам наук и воспитания ее в духе гуманизма. Ыбрай 
Алтынсарин был выдающимся педагогом-просветителем, поэтому совершенно справедливо его имя 
в истории нашего народа связывается, прежде всего, именно с этим родом деятельности. Понять и 
изучить наследие Алтынсарина-писателя невозможно без хотя бы краткого ознакомления с его 
просветительской и педагогической деятельностью [1, с. 209]. 

В середине XIX века еще совсем юный Ыбрай Алтынсарин остался без отца, а Балгожи 
Жанбурчи, один из наиболее авторитетных биев того времени, без единственного сына. В 1850 году, 
при Оренбургской пограничной комиссии для казахских детей была открыта одна из первых школ, у 
которой была цель подготовка образованных людей для царской администрации. Дедушка отправил 
Ыбрая в эту школу-интернат. Этот выбор станет для Ыбрая Алтынсарина первым шагом на пути 
становления его как просветителя своего народа, гордостью нации и первого учителя казахов. В 1857 
году окончив школу с золотой медалью, Ыбрай Алтынсарин сначала принялся за работу писарем у 
своего дедушки Балгожи – управляющего узунским родом племени кипчаков, войскового старшины 
Оренбургской комиссии. Затем недолго работал переводчиком в Оренбургском областном правлении 
[2, с. 36-37]. 

У Алтынсарина были высокие устремления, он мечтал принести как можно больше пользы 
своему народу, занимался педагогикой, в которой чувствовал свою необходимость, свое предназна-
чение. В 1860 году не без труда он все-таки перевелся в город Тургай из Оренбурга на учительскую 
работу. Там областным правление ему было поручено открыть школу для казахских детей. Большим 
испытанием для Ы. Алтынсарина стало открытие школы в глухом городке, где у него не было ни 
средств, ни поддержки со стороны местных властей. Но несмотря на все невзгоды и трудности, 
Алтынсарин сумел на начальные средства меценатов приступить к строительству школьного помеще-
ния. И вот 8 января 1864 года в Оренбургском укреплении под Тургаем была открыта начальная шко-
ла для казахских детей. С этого момента начинается педагогическая и просветительская деятель-
ность Ыбрая Алтынсарина [3, с. 433]. 

Алтынсарин потратил много сил и энергии на открытие ремесленных и сельскохозяйственных 
училищ, придавал исключительное значение подготовке из среды коренного населения специалис-
тов, необходимых для экономического развития Казахстана. На склоне лет свое состояние завещал 
на строительство сельскохозяйственного училища в Костанае. 

«Во-первых, казахский народ только что начинает учиться, – написано в «Записках», – а пото-
му и ученье его должно начать прежде всего с азбуки, и этой азбукою для него должны служить 
начальные русско-казахские училища; во-вторых, необходимо, прежде всего, позаботиться, по мне-
нию нашему, введением в казахскую степь русского языка и русской же грамотности, проводником 
которых вернее всех других могут служить только народные русско-казахские училища, учрежденные 
в среде же самих казахов, так как бесспорно, полагаем, вообще, что живые непосредственные связи 
с народом имеют только те училища, которые устроены в среде же народа и устроены на несложных, 
простых, общепонятных началах. Такие народные училища имеют преимущество, что учившиеся в 
них остаются в своей родной же среде и, как ни мало получаемое образование, но полезное влияние 
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их на экономический и нравственный быт окружающего населения все же будет существовать, 
ограждать народ, чем дальше, тем больше от бесчисленных эксплуатаций неблагонадежных 
грамотеев; и молодое поколение казахов будет смотреть на язык и грамоту русскую, как на единст-
венный язык культуры и знаний, пристрастится к ним и будет развиваться в русском, более или 
менее, духе». Из этого отрывка можно понять, что в его «Записках» он показал себя уже как зрелый 
мыслитель, крупный просветитель, который смог правильно понять и дать оценку жизни современ-
ного ему общества, выделить из нее самые важные вопросы и умело соединить свои просвети-
тельские идеи с особенностями жизни в степи. Алтынсарин понимал, что русско-казахские школы бу-
дут иметь большое влияние на экономическую жизнь и духовное познание казахского народа и дадут 
спор религиозным традициям и обычаям, веками, царившими в казахской степи и являющимся 
орудием классового господства феодалов, встанут на пути всему косному и отсталому. Поэтому он 
считал недопустимым и бесполезным произвольное размещение в бескрайних степях казахского 
народа новых школ, которые являются «главными пружинами образования казахов» и об этом часто 
напоминал другим работникам просвещения [4, с. 56-57]. 

К сожалению, многим идеям великого просветителя не суждено было осуществиться при его 
жизни. Виной тому были условия жизни того времени, колониальная политика царского правитель-
ства, а также то, что демократическая культура еще полностью не успела сформироваться и не могла 
активно бороться с тем гнетом и бесправием. Но эти замечательные мысли, предложения и требо-
вания ясно обрисовывают облик Алтынсарина, как человека большой души, крупного общественного 
деятеля. Вдохновенный садовник знаний и культуры в казахской степи, который страстно хотел 
видеть их плодотворное влияние на жизнь казахского общества. Алтынсарин считал крайне необхо-
димым открытие для всей области хотя бы одной технической школы и внес это предложение на 
рассмотрение высших официальных органов. Точно также он считал необходимым создать для 
казахов специальную сельскохозяйственную школу (наподобие школы в Красноуфимске), которая 
могла оказать содействие в улучшении повседневной жизни казахов. В связи с открытием в казахской 
степи волостных школ, стремясь показать народу преимущество уездных школ над волостными и 
усилить его стремление к знаниям, Алтынсарин ставит перед представителями власти вопрос о пре-
образовании уездных школ в городские и о праве окончившим эти школы занимать официальные 
государственные должности. Однако на это предложение он так и не получил определенного ответа. 
В своей просветительской деятельности Алтынсарин учитывал не только нужды казахской молодежи, 
он заботился об обучении молодежи других национальностей. Он не только создавал русско-
казахские двухклассные школы, но и прилагал большие усилия, чтобы создать русские школы для 
детей русских переселенцев, живущих среди казахов. В одном из своих писем он писал: «...я 
надеялся на скорое устройство в Кустанае другого двухклассного училища собственно для русских 
поселян, но это до сих пор не состоялось вследствие тормозов администраций, неуклонно практикуе-
мых неизвестно из каких выводов...». Выросший под влиянием идей русской прогрессивной педаго-
гики XIX века, Алтынсарин с ее позиций впервые подходит к решению вопроса обучения и воспитания 
в условиях степной жизни и связывает их с общественной жизнью казахов. Глава русской револю-
ционной демократии 30-40-х гг. В. Г. Белинский видел основные задачи воспитания молодежи в 
формировании «...ни чиновника, ни поэта, ни ремесленника, а Человека, который мог бы впоследст-
вии быть тем или другим, не переставая быть Человеком». На этот великий принцип умело опирался 
Алтынсарин во всей воспитательной работе, считая главной задачей школы воспитание молодежи в 
духе высокой человечности [4, с. 57-58]. 

Наследие Ыбрая Алтынсарина в современном казахстанском образовании нельзя переоце-
нить. Взамен устаревшим и непригодным методикам современное образование Казахстана исполь-
зует лучшее из наследия великих учителей и педагогов. Тщательно отбираются наиболее эффектив-
ные приемы работы, и эти отборы имеют место быть благодаря историческому опыту и опоре на уже 
сделанные открытия. Идеи Ыбрая Алтынсарина имеют созвучные традиции преемственности в раз-
витии образования в Казахстане. Так, процессы образования базируются на ряде принципов, которые 
когда-то выдвинул педагог-просветитель: 

- общедоступное образование; 
- решающая роль государства в развитии образования; 
- развитие в личности разносторонность; 
- воспитание активной гражданской позиции; 
- гибкая и динамичная образовательная система; 
- демократичность и стремление к новым технологиям. 
Современное образование в Казахстане и его развитие непосредственно связно с наследием 

Ыбрая Алтынсарина с его взглядами и ценностями. Многие его идеи эффективно повысили качество 
образовательной системы и прививаются ученикам с раннего возраста по сегодняшний день. Его 
идеи о светском научном образовании глубоко ценятся и сегодня.  

Всю свою жизнь Алтынсарин посвятил просвещению родного края. «Народ казахский сам по 
себе представляет благодатную почву для образования», – писал он. [5] 
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Одной из главных целей учебно-воспитательного процесса является привитие казахстанской 
молодежи любви к родному краю, истории, культуре, формирование казахстанского патриотизма. 
«...Важно усилить воспитательный компонент процесса обучения. Патриотизм, нормы морали и 
нравственности, межнациональное согласие и толерантность, физическое и духовное развитие, 
законопослушание – эти ценности должны прививаться во всех учебных заведениях вне зависимости 
от формы собственности... Нашей молодежи это жизненно необходимо», – отмечал в своем Посла-
нии первый Президент страны – Н.А.Назарбаев [6, с. 87-100]. 

В заключении хочется обозначить основные идеи Ыбрая Алтынсарина, которые вряд ли когда 
то потеряют свою актуальности, такие как: 

- идея всеобщего образования народа; 
- образование целостной концепции воспитания подрастающего поколения; 
- создание демократической системы образования; 
- определение целей просвещения и образования – воспитание труженика, патриота, который 

живет интересами своего народа, человека высоконравственного и умственно развитого. 
Именно система образования формирует будущее общество страны, поскольку роль творцов 

судьбы страны со временем ляжет на современных детей. Основная задача образования при подго-
товке обучающихся – это учитывать не только проблемы современного времени, но и те проблемы, 
что возможно появятся в будущем. Таким образом, сфера образования становится главным инстру-
ментом инвестирования в будущее страны. Несомненно, одной из главных задач сферы образования 
является создание и развитие образованной творческой и компетентной личности, способной жить и 
процветать в нынешнем динамичном и развивающемся мире, как в интересах самореализации, так и 
в интересах родного общества и страны, что подтверждают слова великого педагога и просветителя: 
«Долг каждого из нас – принести посильную лепту на пользу своей Родины» [7, с. 165]. 
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Бұл мақалада ауыл мектептерінің өзекті мәселелері қарастырылған. Анықталған пробле-
малар әлеуметтік-мәдени және экономикалық дағдарыс жағдайымен байланысты. Олар иннова-
циялық жобаларды іске асыруды қиындатады. Бұл қарама-қайшылықтар жалпы білімге тән. 

Түйінді сөздер: ауыл мектебі, жаңа технологиялар, инновациялық даму, әлеуметтік тәжі-
рибе. 
 

Бүгінгі таңда қазақстандық мектептер жаһандық қайта құруларды бастан кешуде. Олардың 
негізгі мақсаты білім, білік және дағдыларды мұғалімнен оқушыға репродуктивтік түрде беру ғана 
емес, оқушының оқу проблемасын өз бетінше қою, оны шешу алгоритмін тұжырымдау, процесті бақы-
лау және алынған нәтижені бағалау қабілеттерін қалыптастыру және дамыту болып табылады. Бір 

https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-14-dekabrya-2012-g
https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-14-dekabrya-2012-g
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сөзбен айтқанда, үйренуге, білім іздеуге үйрету. Қазіргі білім адамның өзіне де, қоғамға да қажет 
қабілеттерін дамытуға бағытталған. Қазіргі уақыттың талабы білім беру жүйесін инновациялық даму 
және білім берудің заманауи сапасына қол жеткізу болып табылады. 

Ашық алаңда талқылау үшін анықталған тақырып жалпы қазіргі кезеңде білім берудің алдында 
тұрған стратегиялық мақсаттар мен міндеттер контекстінде ерекше өзекті болып көрінеді. Алайда, 
әлеуметтік-мәдени және экономикалық дағдарыс жағдайымен байланысты бірқатар проблемалар 
инновациялық жобаларды іске асыруды қиындатады. Бұл қарама-қайшылықтар қазіргі кезде жалпы 
білімге тән. 

Ауыл мектебіне келетін болсақ, ол үшін бұл қарама-қайшылықты жою демографиялық жағдай-
дың ерекшеліктерімен, оқушылардың ақпараттық және білім беру ресурстарына қол жетімділігімен 
сипатталады. Мәдениет, ғылым және білім беру орталықтарынан алыстығымен, балалардың әртүрлі 
әлеуметтік тәжірибе алу шектеулерімен күрделене түсетін бірқатар ерекше, өзіне тән проблемалар 
аясында жүреді. Сондықтан соңғы жылдары адамның дамуына бағытталған стратегияны әзірлеу өте 
қажет. Талқылау үшін анықталған тақырыптың өзектілігі ауыл мектебі білім беру кеңістігінің маңызды 
құрамдас бөлігі болып табылатындығымен де айқындалады. Себебі, ауыл мектептері еліміздің бар-
лық мектептерінің шамамен 70%-ын құрайды. 

Ауыл мектебі туралы мәселені қарау кезінде қазіргі ауыл мектебінің феноменін түсіну қажет 
деп ойлаймын. Қазіргі ауыл мектебі дәстүрлі ауыл мектептерінен несімен ерекшеленеді? Ауыл 
мектептері бүгінде жан-жақты сипатталады. Қала шегіне іс жүзінде кіретін ауыл мектептері бар, 
сонымен қатар аудан орталығынан 100 км және одан да ұзақ қашықтықта орналасқан ауыл мектептері 
де бар. Мұның бәрі аумақтық орналасуы тұрғысынан "ауыл мектебі" ұғымымен біріктіріледі. Менің 
ойымша, бүгінгі таңда бізге қазіргі заманғы ауыл мектебі деген не екенін анықтап алу керек. Ауыл 
мектебін қалай қаржыландыру керектігін, бүгінгі күні ауыл мектебі үшін қандай педагог қажет екенін 
және басқа да көптеген проблемаларды қалай шешу керектігін түсіну үшін нормативтік құжаттарды 
әзірлеу қажет. 

Қазіргі ауыл мектебінің барлық аймақтық және аумақтық ерекшеліктерімен ортақ негіздер бар. 
Мен олардың кейбірін атаймын. 

Біріншіден, ауылдағы әлеуметтік-экономикалық проблемалардың айқын көрінісі. Ауыл мектеп-
тері түлектерінің басым бөлігі қалалардағы жұмыс орындарын толықтыру ресурсы болып табылатыны 
түсінікті. Біз бұл тенденцияны барлық жерде байқаймыз, дегенмен соңғы уақытта ауыл шаруашы-
лығының дамуымен ауыл мектебінің түлектері оқу орындарын бітірген жерде жұмыс істей бастайды. 

Келесі айтатын мәселе, ауыл мектебі – бұл ауыл тұрғынының, мектеп түлегінің ерекше 
дүниетанымының қалыптасуына әсер ететін әлеуметтік институт. Бізді қазіргі ауыл мектебі қандай 
қасиеттерді тәрбиелейді және қазіргі қалалық мектеп қандай қасиеттерді тәрбиелейді. Осы мәселе 
бойынша зерттеу жүргіземіз. Нәтижесінде біз ауыл мектебі негізінен оқушылардың бойында өзара 
көмек, достық, адалдық, Отанға деген сүйіспеншілік сияқты әлеуметтік қасиеттерді тәрбиелейтінін 
көрсететін деректер алдық. Қатысушылардың, біздің оқушыларымыз, 24%-ы, ауыл мектебі оларды 
Отанға деген сүйіспеншілікті тәрбиелейді деп айтқаны біз үшін жағымды тосынсый болды. Қатысушы-
лардың, ауылдық мектеп оқушыларының 79%-ы әлеуметтік қасиеттерді атап көрсетті. Қалалық мектеп 
оқушылары жеке қасиеттерін сипаттайтын жауаптарды – жеке жетістік пен жетістік қасиеттерін тәр-
биелейтін жауаптар берді. Міне, осылайша, тіпті бір ауданда орналасқан болса да біз қала мен ауыл 
мектебінің маңызды айырмашылығын көреміз.  

Үшінші мәселе, менің ойымша, ауылдық мектеп әлеуметтік-мәдени орталық мәртебесін 
дамыту мүмкіндігіне ие. Ауыл мектебінің қызметі туралы жиі айтатын болсақ, біз мектеп ауылдағы 
әлеуметтік-мәдени орталық екенін көрсетеміз. Бірақ, менің ойымша, іс жүзінде бұл жағдай шындыққа 
жанаспайды. Қазіргі жағдайда ауыл мектебі осы мәртебеге, бейресми мәртебеге ие болуы керек. Бұл 
мектеп шынымен де ауылдағы әлеуметтік-мәдени орталық деп айтуға мүмкіндік беретін мұндай ре-
сурстар, осындай мұғалімдер, осындай жағдайлар, ауылдық мектепке түсетін инвестициялар, жұмыс-
ты сыртқы ортамен ұйымдастыра алатын мектеп болу керек. 

Төртінші мәселе, ауыл мектебі, қалалық мектептен айырмашылығы, компенсаторлық рөл 
атқарады. Ауылдағы отбасының өмірі айтарлықтай ерекшеленеді, сондықтан байланыстарды, қарым-
қатынас қажеттіліктерін толықтыру қажет. Ата-аналар өздерінің білімі мен өмір салтының ерекше-
ліктеріне байланысты балаларды мектепке дайындауға, оқуға көмектесуге тиісті көңіл бөле алмайды. 

Ауыл мектебінің тағы бір ерекшелігі – ауыл мектебіне қалалық мектепке қарағанда бейресми, 
сенімді қарым-қатынас тән. Ауыл мектебі әдетте кішкентай болғандықтан және онда сыныптар аз 
болғандықтан ғана емес. Ең алдымен, ауыл өмірінің өзі, адамдардың дүниетанымының ерекшеліктері, 
ойлау мен шешім қабылдауға асықпау – мұның бәрі ауылдық мектеп жағдайында бейресми және 
сенімді қарым-қатынастардың қалыптасуына ықпал етеді. Бұл, бір жағынан, ауылдық мектептердің 
артықшылығы, ал екінші жағынан, қауіп факторы, өйткені оқушы басқа қалалық ортаға түсіп, тіпті жоға-
ры білім деңгейіне ие болса да, белгілі бір, айтарлықтай күрделі проблемаларға тап болады (мысалы, 
үлкен қалаға оқуға немесе жұмысқа келу, т.б.). 

Қазіргі уақытта ауыл мектебі инновацияларды, жаңа технологияларды енгізу үшін барынша 
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ашық болып отыр. Бүгінгі таңда ауылдық мектеп менталитет бойынша да, қолда бар технологиялар 
тұрғысынан да ашық.  

Ауыл мектебінің проблемалары көп. Олар белгілі себептермен қалалық мектепке қарағанда 
көп. Ең алдымен, бұл ауыл мектебі үшін мұғалімнің барабар сапалы даярлығының болмауы. Еліміздің 
барлық педагогикалық жоғары оқу орындары кадрларды даярлауда ауыл мектебі үшін мұғалім 
жұмысының ерекшелігіне бағытталуы үшін көп жұмыстар атқаруда. Сонымен бірге, ауылдық мектепке 
мұғалімді дайындау жалпы білім беретін қалалық мектепке қарағанда әлдеқайда қиын екені түсінікті. 

Бүгінгі таңда ауыл мектебінің мұғалімі тек әмбебап, тек пәнді ғана емес, сонымен қатар пәннен 
тыс білімі, пәнаралық білімі бар және әртүрлі пәндер бойынша жұмыс істей алатын адам. Сонымен 
қатар, ол ауыл мектебінің бірдей компенсаторлық функциялары мен міндеттерін орындауға көмекте-
сетін белгілі бір әлеуметтік-психологиялық, мәдени құзыреттілікке, кәсіби құзыреттілікке ие болуы 
керек. 

Кейде ауыл мектебіне бакалавр дайындау жеткілікті, ал магистр мамандандырылған мектепте, 
гимназияда, лицейде жұмыс істеуі керек деп естиміз. Меніңше, бұл дұрыс емес. Бүгінгі таңда ауылда 
неғұрлым дайын маман жұмыс істеуі керек. Өйткені ол шешуге тура келетін міндеттер қалалық мек-
тептегі мұғалім шешетін міндеттерге қарағанда әлдеқайда күрделі. Бұл пікірталас тудыратын мәселе 
болса да, мұнда бәрі бірдей емес. Бұндай жағдайда әрбір білім беру мекемесінің өзіндік ерекшелігі 
бар екенін ұмытпауымыз керек. 

Тағы бір мәселе. Барлық коммуникациялық технологияларға қарамастан, жалпы алғанда, біз 
ауыл мектебінің белгілі бір әлеуметтік-мәдени оқшаулануы, оқушылардың шектеулі әлеуметтік тәжіри-
бесі, белгілі бір дәрежеде – мұғалімдердің кәсіби байланыстары туралы айта аламыз. Әріресе бұл 
алыста орналасқан шағын ауыл мектебі болса ауыл мұғалімінің менталитеті сияқты мүмкіндіктер 
басқа жерде көп емес. Олар жабық өмір сүреді, олар бір-бірімен жақсы, ата-аналарымен, балалары-
мен өзара түсіністікте болады. Барлығы өміріне риза: «Неліктен бізге қарқынды кәсіби байланыстар 
қажет, неге бізге қарқынды біліктілікті арттыру керек? Біз өз функциямызды игеріп жатырмыз» деген 
ойлар өздерін жұбатады. Шын мәнінде, біз бүгін айтып отырған және білім беру мекемесі қанық бол-
ған технологияларды ғана емес, ең алдымен ауыл мектебі педагогының өзінің кәсіптік даярлығына, 
өзінің білім беру сапасына және өзінің білім беру процесінің сапасына деген көзқарасын өзгерту қажет. 

Тағы бір проблема – білім беру мекемесінен тыс әрдайым қолайлы әлеуметтік-мәдени білім 
беру ортасы жетіспейді. Мәдениет мекемелерінің болмауы. Бұл, әрине, ауыл мектебіне де әсер етеді. 

Келесі мәселе – маманды ауыл мектебіне қалай апару немесе шақыру керек және оған қалай 
көмектесуге болады? Ол үшін екі тармақты ескеру қажет.  

Бірінші: мұғалімнің шалғай аудандардағы жұмыс жағдайлары өте күрделі болғандықтан, ол жақ-
қа оқуды бітіргеннен кейін оралуға оңай болатын ауылдан келген талапкерлерге басымдық беру керек. 

Екінші: мұғалім мамандығы шығармашылық болғандықтан, ол белгілі бір жеке қасиеттерді, 
бейімділіктерді талап етеді және білімді таратуға ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік және мәдени-
ағартушылық міндеттерді орындауға бағытталған. Талапкерлерді іріктеуді кәсіптік бағдарлау жұмысы-
нан, ең алдымен, бейінді педагогикалық сыныптарды ұйымдастырудан бастау керек. 

Бүгінгі таңда ауыл мектептерінің мұғалімдеріне ақпараттандыру саласында көмек қажет. Бұл 
ең алдымен заманауи білім беру технологияларын қолданумен байланысты. Алайда ауылда компью-
тердің болуы проблеманы шешпейді. Ақпараттандыру процесі мұғалімдердің компьютерлік сауатты-
лығын арттыруды ұйымдастырумен тікелей байланысты. Бұл міндетті шешу үшін жоғары оқу орында-
рында ауыл мектебіне көмек көрсету бағдарламалары әзірленді, оны іске асыру кезінде "Информа-
тика" мамандығын алатын студенттердің әлеуеті пайдаланылады. Тәжірибе барысында магистрант-
тар мұғалімдерді компьютерлік технологияны қолдануға үйретеді және оқу орнының компьютерлік 
базасын оңтайландырады. Бұл маманның іссапарына қарағанда әлдеқайда арзан болады. Ақпарат-
тандыруға байланысты жұмыстың басқа түрлері де қолданылады. Олардың арасында жыл сайынғы 
ғылыми-практикалық конференциялар (оның жұмысына ауыл педагогтері де қатысады), желілік семи-
нарлар, оқушыларға арналған Информатика бойынша олимпиадалары бар. 

Менің ойымша, тағы бір проблеманы айтуға болады – ұлттық бірыңғай тестілеу тұрғысынан, 
білім беру сапасы тұрғысынан ауыл мектебі қызметінің нәтижелерін бағалау проблемасы. Біз ауылдық 
мектептегі ҰБТ-ның нәтижелері қалалыққа қарағанда біршама төмен екенін білеміз. Бірақ біз ауыл 
мектебін Ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижелері бойынша ғана бағалауымыз керек деп айтуға құқығы-
мыз бар ма? Бұл да ашық және пікірталас тудыратын мәселе. Ауыл мектебі қызметінің ерекшелігін 
ескеретін оның қызметінің нәтижелерін бағалауға кешенді тәсіл қажет. 

Ауыл мектептерінің проблемаларын шешу мәселесіне әрбір ауыл оқушысының білім алу 
құқығын іске асыруды қамтамасыз ету тұрғысынан қарау қажет. Осыған байланысты жаңа ауыл мек-
тептерін ашу, мектептерді қолдау, оларды материалдық-техникалық жабдықтау, компьютерлендіру 
жөніндегі бағдарламаны жалғастырған жөн. Білім беру қазіргі қоғамның дамуының басты факторы 
болып табылады, әсіресе жоғары технологиялық өндірістің перспективалары, әлемдік экономикалық 
кеңістікке интеграция процестері, ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың кеңінен бекітілуі 
және т. б. Елімізде бұл білім беру саласы жол салу, электр желілерімен, байланыс құралдарымен қам-
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тамасыз ету, ауруханалармен салыстырғанда өркениеттің кішкентай болса да негізі болып табылады. 
Сондықтан еліміздің көптеген өңірлерінің әл-ауқаты мен олардың әлеуметтік дамуы туралы ауыл 
мектебінің сақталуы мен нығаюына байланысты ғана айтуға болады. 

Біздің еліміздегі ауыл мектептерінің көпшілігінде материалдық-техникалық база мен мұғалім-
дерді даярлау проблемалары бар. Олар қазіргі заманғы талаптарға сай келмейді. Олардың кейбіреу-
лерінде қажетті мамандармен қамтамасыз етілмеген және білім беру циклінің барлық пәндері 
жүргізілмейді. Сонда да, ауыл мектебінің проблемалары бірнеше рет жоғары деңгейде талқыланды. 
Білім беруді дамыту бойынша бағдарламалар қабылданып, іске асырылуда. Сонымен бірге, өңірлер-
де, жергілікті жерлерде тиісті білім беру саясаты құрылып, ауылдық жерлерге сапалы білім беру үшін, 
қол жетімді болу үшін ерекше миссияны жүзеге асыратын аймақтық педагогикалық білім беру 
орталықтары жұмыс істеген жағдайда ғана өзекті мәселелерді шешуге болады. 

Ауыл мектебін дамытудың негізгі мәселесі әрқашан оның халықтық рухы, өмірдің әлеуметтік 
сипаты, қоғамға ашықтығы және оны біріктіруге бағытталған басқарудың мемлекеттік сипаты арасын-
дағы қарама-қайшылықта болды. Бұл қарама-қайшылықты жеңу әрдайым ауыл мектебінің пайдасына 
бола бермейді. Сондықтан ол өзінің миссиясын, құндылықтары мен мақсаттарын үнемі нақтылап 
тұруға мәжбүр болды. Ауыл мектебінің қалыптасуына және өзін-өзі дамыту үдерісіне бірегей білім 
беру институты ретінде мұғалімдердің, ата-аналардың, оқушылардың, ауыл қоғамдастығының 
құндылықтарының ұғынуына, яғни оның қызметін іске асыруға бағытталған халықтың мәдени-тарихи 
өмірінің үлгілері бойынша атқарылуына ықпал етті. Қазіргі кезеңдегі білім берудің негізгі міндеті ретін-
де оның жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар контекстіне оралуы болды. 

Ауыл мектебіне қатысты бұл шаруа руханиятын, мәдениетін, жер иесінің сезімін қалпына 
келтіру және қайта құру, ауыл мектебін ауыл қоғамы дамуының тиімді факторына айналдыру дегенді 
білдіреді. Ауыл тұрғындары көбінесе ұжымдық сананың тасымалдаушылары, ұлттық құндылықтардың 
жақтаушылары, алдыңғы ұрпақтардың тарихи жадының мұрагерлері, халықтық педагогика, медицина, 
мәдениет және агрономия дәстүрлерін сақтаушылар болып қала береді. Шаруалардың ұжымдық 
психологиясы саласында халықтың өмір сүру жолдары туралы түсініктеме іздеу керек. Шаруа өмірі 
мен шаруаның өзіндік санасының менталитетінің ең тән белгілерінің қатарына мыналарды жатқызуға 
болады: жерге, табиғатқа ерекше көзқарас; ауылдық қоғамның ашықтығы; адами қатынастардың 
сенімділігі; әр отбасына және қоғамның әр мүшесіне қамқорлық және т.б. Бұл құндылықтар қолайсыз 
саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайларға байланысты едәуір дәрежеде жойылған ауылдың 
ақыл-ой кеңістігінің мазмұнын құрайды. 

Ауылдық білім берудің менталдылығын зерттеу қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда ерекше 
өзектілікке ие болады. Өйткені оны реформалау үшін келесі аспектілерді ескеруі керек: бірінші, – 
әлеуметтік өмірді, білім беру саласын оның ауылдық өмір салты арақатынасында жаңғырту арқылы 
қандай психикалық құрылымдарға сүйенуге болады; екінші, – белгілі бір менталды құрылымдардың 
тұрақтылығына байланысты ауыл тұрғынының әлеуметтік өмірі ретінде білім беру жүйесіндегі қандай 
жаңалықтар сәтті болады. Қазіргі уақытта позитивті даму процестерін қолдаудың негізгі факторы 
ретінде білімнің өсіп келе жатқан рөлін ескере отырып, мектептің маңызды функциясы ауылдың 
психикалық кеңістігін сапалы жаңа деңгейде қалпына келтіру деп санаймыз. 
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Бұл мақалада Қазақ халқының ұлы ағартушы-ұстазы Ыбырай Алтынсариннің педагогика-

лық идеялары туралы айтылады. Сонымен қатар оның идеяларының қазіргі заманмен үндесуі, 
сабақтастығы да мақаладан көрініс табады. Ыбырай Алтынсариннің ұлы мұрасы мәңгілік болашақ 
ұрпақтың таусылмас қазынасы екендігі туралы осы мақалада берілген. 

Түйінді сөздер: ағартушы, педагог, этнограф, идея, фольклоршы. 
Қазіргі заманғы білім берудің, қоғам мен мемлекеттің маңызды мақсаты Қазақстанның адам-

гершілігі жоғары, жауапты, шығармашылық, бастамашыл, құзыретті азаматын тәрбиелеу, оның қалып-
тасуы мен дамуына әлеуметтік-педагогикалық қолдау көрсету болып табылады. Адамды, оның 
жағдайын және ішкі өмір сапасын айналып өтіп, заманауи инновациялық экономика құру мүмкін емес. 
Қоғамның даму қарқыны мен сипаты адамның азаматтық ұстанымына, өмірлік басымдықтарына, 
адамгершілік нанымдарына, моральдық нормалар мен рухани құндылықтарға тікелей байланысты. 

Қазақстан Республикасының Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050 Стратегиясы: қалыптас-
қан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында «дамыған бәсекеге 
қабілетті мемлекет болу үшін біз жоғары білімді ұлт болуымыз керек» – деп атап өтті [1, 56 б.]. 

Ыбырай Алтынсарин – педагог-ағартушы, жазушы, фольклоршы, этнограф. Алтынсариннің 
бастамасымен ана тілінде оқытатын мектептер ашылды. Қазақ балаларына арналған Ана тілі және 
орыс тілі оқулықтарының авторы. Орыс тілінің түсіндірме сөздігінде «ағартушы-прогрессивті қоғам 
қайраткері, озық идеялар мен білімді таратушы». 

Ы.Алтынсариннің көпқырлы шығармашылығында адамгершілікке тәрбиелеу мәселелері 
жетекші орын алады. «Адам күш-жігерінің ішіндегі ең маңыздысы-адамгершілікке ұмтылу. Біздің ішкі 
тұрақтылығымыз және өміріміздің өзі оған байланысты. Тек біздің әрекеттеріміздегі мораль біздің 
өміріміздің сұлулығы мен қадір-қасиетін береді. Оны жанды күшке айналдыру және оның маңыздылы-
ғын нақты түсінуге көмектесу – білім берудің басты міндеті», – деп атап өтті әлемге әйгілі ғалым, 
Нобель сыйлығының лауреаты А.Эйнштейн. 

Гуманистік және ағартушылық идеялар Ы.Алтынсариннің өлеңдері мен әңгімелерінде көрініс 
тапқан. Өлеңдерінде ол адам туралы және адам үшін ең маңызды моральдық шындықтарды 
жеткізеді: 

Жаман адам мүмкін емес 
Қабылдауға жақсы кеңес 
Жаман адам тек мүмкін 
Жаман және ақымақ сөйлесу. 
Бұл жаман әрекетті 
Ол мойындауға қабілетсіз… 
Қазақстанның көптеген көрнекті қайраткерлері ұлы ұстаздың өмір жолын баяндады. Ыбырай 

Алтынсарин туралы көптеген зерттеулер жазылды, оның әдеби, социологиялық, педагогикалық, 
этикалық және этнографиялық көзқарастарына арналған бірқатар монографиялық еңбектері, ғылыми 
мақалалары жарық көрді. Олар: Т. Тәжібаев, М. Әуезов, А. Ситдықов, Б. Сүлейменов, А. Дербісалин, 
К. Бейсембиев, А. Эфиров, А. Оразбеков және тағы басқалар. Ұлы Октябрь социалистік революция-
сына дейін көпшілік қауым ұлы ұстаздың әдеби мұрасымен таныс емес еді. Бұл КСРО жылдарында 
ғана халықтың меншігіне айналды. Оның өлеңдері, әңгімелері мен таңдаулы шығармалары, шығар-
малар жинақтары жарық көре бастады.  

Ы.Алтынсарин – XIX ғасырдағы қазақтардың мәдени өміріндегі жарқын құбылыс, ол туралы 
бүгін, өкінішке орай, аз еске алады. Ақындық дарынға, кемел ақылға және риясыз жанға ие бола оты-
рып, ол Қазақстанның педагогикалық ой тарихында мәңгі қалады. Бұл адамның өмірі, оның аскетика-
лық іс-әрекеті өзінің жоғары ойларымен бірнеше ұрпақты жарықтандырады. Ол өзін мұғалім, этнограф 
ғалым, ақын, жазушы, қоғам қайраткері және ағартушы ретінде көрсеткен жан-жақты тұлға болды. 

Ы.Алтынсариннің педагогикалық мұрасына үндеу бүгінгі күні бұрынғыдан да өзекті. Қазіргі 
уақытта білімнің тарихи негізіне жүгіну қажет, өйткені тарихи педагогикалық мұраны түсінусіз жас 
ұрпақты адам мұраттарымен таныстыру мүмкін емес. Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармашы-
лық жолы, өмірбаянының жеке беттері, философиялық және педагогикалық көзқарастарының жеке 
аспектілері ерекше қызығушылық тудырады және қазіргі заманғы тұлғаның рухани-адамгершілік 
дамуына ықпал етеді. Ыбырай Алтынсариннің тағдыры-одан кейін өмір сүріп, өмір сүргендердің бар-
лығына өнегелі үлгі. Бұл өз халқына қызмет етудің үлгісі. Оның педагогикалық идеяларын облыстың 
үздік мұғалімдері қолданады, өлеңдері мен прозасын халық жақсы көреді. 

Ы.Алтынсарин жан-жақты білімді адам болған. Ыбырай Алтынсарин этнограф-ғалым, ақын 
ретінде де кеңінен танымал болған. Ол Орынбордағы орыс географиялық қоғамының толық мүшесі 
болды. Осы қоғамның тапсырмасы бойынша ол қазақ этнографиясы бойынша баяндамалар мен 
мақалалар дайындап, жариялады. Ол қазақ халқының прогресс пен білімге деген ұмтылысының 
қаншалықты маңызды екенін түсінді [3,5-40 беттер]. 

Ы.Алтынсарин тек аскетик-педагог қана емес, талантты ұйымдастырушы болған. Ол оқу орын-
дарын құру, оқытушылар құрамын таңдау, балалар мен мұғалімдердің тұрмыстық ұсақ-түйектеріне 
қамқорлық жасау, қаржылық есептілік, оқу орындарының материалдық базасын жинақтау бойынша 
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титаникалық жұмыс жасайды. Орынбор қырғыздарының облыстық басқармасына жасаған баяндама-
сында ол былай деп жазады: «...Қырғыз мектебін ұстауға арналған шығындарды жабу үшін,...900 руб. 
күміс, ол қырғыз мектебінің мазмұны бойынша Шнур кітабына кіруге жазылған. Осыған қоса берілген 
ведомость бойынша Мен дайындаған заттар мектеп қараушысына тапсырылды...». Шенеунік есебінің 
құрғақ жолдарының артында қанша ауыр жұмыс жасырылды. 

Алтынсарин өзінің ағартушылық-педагогикалық қызметінде тұлғаның адамгершілік негіздерін 
тәрбиелеуге көп көңіл бөледі. Ол исламнан бас тартпайды, исламды оқытуға қарсы емес, бірақ дін ғы-
лым мен техникамен келісіліп, жастардың адамгершілік тәрбиесіне ықпал етуі керек. «...Мен олардың 
(студенттердің) мораліне әсер ету үшін барлық күш-жігерімді саламын, сондықтан олар кейінірек па-
рақор болмауы керек. Маған күлу керек, Мен кейде сабақтан бос уақытта ресми түрде молдамын және 
рухани тарихтан білетінімді, оған басқа да пайдалы, түсінікті әңгімелер қосатынымды айтамын...». 

Ы.Алтынсариннің аскеталық қызметін ұстанған замандастары оның көзі тірісінде-ақ қазақтың 
білім беру ісіне қосқан үлесін бағалай білді. Педагогикалық іс-әрекеттерден басқа, олар оның жан-
жақты әдеби шығармашылығын атап өтті: ана тілінде хрестоматия құрастыру, халық поэзиясының 
алғашқы жинақтарын және алғашқы оқуға арналған алғашқы кітап туындыларын құрастыру. Қамқор-
лық пен көптеген сапарларда өмір ұшты. 1889 жылы Алтынсарин әлі елу жаста, бірақ денсаулығы 
нашарлады. Жүйке кернеуі мен лагерь өмірінің қиындықтары әсер етті. Оның есімі өлмес болып, дала 
төсінде қастерлене шырқалатын болады. Бірақ мұғалімнің ойы болашаққа бағытталған. Мұнымен 
тоқтап қалу оның тағдыры емес. Бастаулар, идеялар,жоспарлар тыныштық бермейді...[5, б. 26]. 

Ы.Алтынсариннің идеялары бүгінде жақсы таныс. Олардың кейбіреулері мектеп егемен Қазақ-
станның жаңа шындығы жағдайында дамып келе жатқан біздің күндерімізде ерекше өзекті. Осыдан 
бір жарым ғасыр бұрын ол мектептегі білім беру жүйесінде жаратылыстану ғылымына, орыс және қа-
зақ тілін оқытуға басты орын берген болатын. Дәл осы мәселе біздің елімізде өмір сүру нормасы ре-
тінде екі тілділікті бекіту туралы сөйлескен кезде өзекті болып табылады. 

Ыбырай Алтынсарин атындағы өлместіктің бастауы осында емес пе? Қазақ балалары үшін 
ана тілінде аса бай әңгімелер мен өлеңдер жазып, Алтынсарин қазақ әдебиеті тарихында жазушы-
суретші ретінде Абаймен бірге лайықты орын алды. Оның шын жүректен, шынайы жазылған шығарма-
лары, балалар жүрегі мен балалар мүдделеріне жақын және әлі күнге дейін ескірген емес. Алтынса-
риннің тарихтағы, этнографиядағы және өлкетанудағы маңызы зор. 

Алтынсарин талантты педагог, жазушы және қоғам қайраткері, Халық мектебі үшін, халықты 
ағарту үшін күрескер ретінде өзінің қажымас, қайратты қызметін көрсетті. 2014 жылы жарық көрген «Ұлы 
ұстаз ұлағаты» атты шығармасында қазақ халқының қоғамдық және мәдени өміріндегі Алтынсариннің 
рөлі туралы жазған. Ол әлі зерттелмеген, зерттелмеген, Ұлы мұғалім туралы жазылмағанын атап өтті. 

Ыбырай Алтынсарин – өз халқының талантты ұлы, ұлт мақтанышы. Ол қазақ халқының мәде-
ниетін дамытуға үлкен үлес қосты, оның еңбектері мен барлық шығармашылығы тарихымыздың 
алтын қорына еніп, кейінгі ұрпаққа сарқылмас бай мұра қалдырды. Ол қазақ халқының жадында осын-
дай ұлы тұлға болып қалды. Мен оның шығармалары, аудармалары әр оқырманға қолжетімді болға-
нын, сирек мұрағаттық материалдар жарияланғанын қалаймын, ал жас ұрпақ талантты ақын мен 
аудармашының жұмысын ризашылықпен зерттеді. Алтынсариннің Қазақстандағы халыққа білім беру 
тарихындағы маңызы өте зор. Алтынсариннің қызметі біз үшін қоғамдық ойдың дамуы және оның 
халыққа білім беру мен Қазақ әдебиеті тарихындағы орны тұрғысынан үлкен қызығушылық тудырады. 
Біз Алтынсаринге оның алғашқы Халық мұғалімі, Қазақстандағы халық мектептерінің алғашқы ұйым-
дастырушысы және қазақ халқының ортасынан шыққан алғашқы теоретик-педагог ретіндегі қызметі 
үшін құрмет көрсетеміз. 
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В статье рассматривается творчество поэта-просветителя Акмуллы, который оставил 

целую главу в духовной истории башкирского народа и оказало значительное вляиние на развитие 
общественной мысли и культуры других тюркоязычных народов. 

Ключевые слова: просветительство, творчество, ценностные ориентиры, публицистика. 
 

Период, в котором жил и творил Акмулла, оказавший влияние на развитие литератур трех 
братских народов – башкир, казахов и татар, характеризовался проникновением в общественную 
жизнь башкирского народа, в которой еще господствовали патриархальные пережитки эпохи феода-
лизма, буржуазных отношений. Поэтому он был отмечен беспощадной идейной борьбой против схо-
ластики, религиозного фанатизма, пережитков прошлого. Этот «период обновления» вызвал к жизни 
наступление мощного просветительского движения, ознаменованного наступлением эпохи просве-
щения. Просветительство на башкирской земле имело неразрывную связь с земельным вопросом и 
приобретало антиколониальный характер, так как наступление прогрессивных веяний, вызванных 
развитием капитализма, одновременно сопровождалось массовым обезземеливанием и обнищанием 
населения. Это был один из переломных периодов в истории башкирского народа. В такие времена 
резко обострялась идейная борьба, выраженная в усилении публицизма в деятельности и творчестве 
выдающихся личностей. Так же как Батырша в середине XVIII в. в своих «Воззваниях» и «Письме-
прошении» на имя императрицы Елизаветы Петровны, Салават Юлаев в своих стихах и обращениях 
к народу в годы Крестьянской войны 1773–1775 гг., Мифтахетдин Акмулла во второй половине XIX в. 
в своем творчестве отразил некоторые жгучие проблемы своего времени. 

В. Ученова, изучая становление публицистики в русской литературе, отмечает наиболее важ-
ные черты публицистического творчества. Первой из них она отмечает его острую политическую 
злободневность. Что подлинно публицистично, всегда обжигающе злободневно: наполнено страстью, 
общественной заинтересованностью, жаждой возможно скорее улучшить мир. Во вторых, подчерки-
вает автор, «публицист – это орган, которым общество улавливает собственную боль, чтобы заявить 
о ней во всеуслышание и «всем миром» излечить. Широкая гласность, публичность, «вселюдность» – 
непременная черта публицистики. Голос публициста обращен ко всем, кто может и хочет его 
услышать». [1, С.4–5] 

Необходимый признак публицистики – острота политического содержания. Но не только.  
В. Ученова пишет: «Уже из корня этого слова явствует, что это род творчества, адресованный 
«публике», широкой воспринимающей аудитории. Средневековая письменность надолго задержалась 
у рубежа публичности: неграмотность значительного большинства требовательно и надежно 
оберегала этот рубеж, не давая переступить его». [ 1 , с.40] 

Хотя нам не известны публицистического характера прозаические произведения Акмуллы, 
однако идейный пафос и эмоциональная экспрессивность большинства его стихов позволяет 
говорить о поэтической публицистике этого поэта-мыслителя. Эта публицистика отличалась целым 
рядом особенностей. 

Являясь продуктом свой эпохи и не понимая формационной обусловленности общественно-
политических явлений, Акмулла верил, что просвещение народа является панацеей от многих 
болезней современного ему общества. В то время, когда периодическая печать на национальных 
окраинах России еще не стала массовым явлением, свои идеи Акмулла распространял в основном 
через устно-поэтическое слово. Многие произведения просветителя распространялись в списках. 
Отмечая особенность поэзии Акмуллы, видный исследователь его творчества Ахат Вильданов 
говорит, что поэт широко использовал прием поэтического обращения к народу (хитап), идущий от 
древних сказителей – сэсэнов. Это «явление, возникающее лишь в переломные моменты жизни 
народа». [2, с.219] Наиболее примечательным из них является произведение «Башкиры мои, надо 
учиться!». Акмулла писал: 

Башкиры, всем нам нужно просвещенье!  
Невежд немало, редкость – обученье...  
Вот истина: ты можешь при старанье...  
Подняться в небо, плавать в океане.  
Уменьем наделяет нас и силой  
Не дух святой, не волшебство, а знанье.  
Кто просвещен и ремеслу обучен,  
Тот славен, горд, в общении не скучен ... 
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Смещеньем стрелок время не ускорить, 
Без помощи наук мечтам не сбыться ... [3, с.19] 

Наполненные публицистической страстностью, эти слова звучат как манифест просвети-
тельства в Башкирии. Если некоторые его предшественники – суфийские поэты целью обучения 
считали подготовку к блаженству в загробной жизни – в раю, то Акмулла в своем стихотворении 
перед просвещением ставит вполне земные цели. Автор призывает также и к обучению ремеслам. 
Это было обусловлено наступлением капиталистической формации, нуждающейся в специалистах в 
различных отраслях знаний и занятий. 

Вооружись ремеслами, джигит!  
В чести умелец, мастер знаменит.  
Творя добро, умелый скажет слово  
Оно над всей страною прозвенит. [3, с.151] 

Акмулла в своих стихах бичевал фанатичных реакционных мулл. Он говорил, что под длинной 
чалмой они нередко скрывают свое мракобесие и по сути искажают каноны ислама. Для него слова 
мулла и ученый – синонимы. Автор был сторонником использования родных языков в обучении. В то 
время, когда еще протекала острая борьба между кадимистами и джадидистами, Акмулла был на 
стороне последних. Он писал: 

Ученый! Будь фанатиком наук,  
Отдай шакирду знанье в должной мере.  
Родной язык поможет пусть тебе –  
Тогда взаимность будет и доверье. [3, с.121] 

Не зубрежка и палочная дисциплина должны явиться основой педагогики, а взаимопонимание 
и взаимоуважение между учителем и учеником. В своих наставлениях Акмулла говорит: 

Не шарахайтесь прочь от ученых людей,  
В них потребность великая ваша. 
Воздавайте им должное! Только злодей  
И глупец им на двери укажет.  
Муллы! Палки отбросьте свои и хлысты,  
Будьте с детской душой осторожны;  
От серьезных людей не бегите в кусты,  
Все другое – и пусто и ложно.  
Ничего нет грустнее невежества мулл,  
Пустозвонов под тогой ученых.  
Будьте бдительны, дабы никто не задул  
Детский разум, мечтой увлеченный! [4, с.12] 

Намечая, в свою очередь, молодежи ценностные ориентиры, Акмулла предостерегает: 
Не возгордись богатствами отца 
И лунным блеском юного лица. 
Отцовское богатство – легкий иней, 
А красота твоя – лишь пух птенца. [3, с.151] 

В этих наставлениях поэт, раскрывая в чем состоят истинные ценности, призывает: 
Где бы ты ни был, приобретай знания.  
Всегда побеждает образованный люд... [4, с.13] 

Отмечая благородное призвание ученых людей, он говорит: 
Ученый трудится день и ночь, 
Не замечая, обут ли, сыт ли. 
Когда властелином является обман, 
Не будет ученый для своего удовольствия жить. [4, с.13] 

Поэт, отмечая силу знаний, пишет, что она может противостоять и даже покорять стихийные 
силы природы: 

Ученые властвуют в этом мире,  
Над глазами народа, как брови они ...  
Умному, повторяя слово «слушаюсь»,  
И Волга, и Урал подчиняются. [4, с.13] 

Наиболее ярко проявился публицистический талант Акмуллы в «Оде в честь Шигабутдина 
Марджани». Защищая Марджани от его хулителей, Акмулла предстал сам ярым защитником идей 
просвещения. Он говорит, что величие Марджани определялось самой эпохой: 

Высший спрос родит на свет авторитеты.  
Он растет, тот спрос, с этим сладу нету.  
Дал оценку Ризаитдин досточтимый  
В «Игтибаре» – честь, хвала ему за это! [3, с.135] 

Его заслугой он считал пробуждение масс от застоя мысли: 
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Скольких он растормошил от спячки долгой,  
Их беспечность разметал, как пыль – метелкой. 
Справедливости и мужества поборник,  
Бил не только словом мудрым, но и колким. [3, с.136] 

Поэт высоко оценивает заслуги Марджани: 
Он – ученый дерзких дум и мыслей высших, 
На века свой черствый век опередивший. [3, с.125] 

Исследователь жизненного и творческого пути Акмуллы Рашит Шакур пишет: «Оды, написан-
ные в честь ученых и мыслителей, служат той самой задаче призыва, приобщения людей к просве-
щению, науке, разуму» [5, 123]. Острая злободневность идей, поднятых в поэтических произведениях, 
страстность и прямое обращение к народу дает право говорить об Акмулле как о продолжателе 
эстафеты публицистов прошлого. Указанный выше автор говорит: «Акмулле, как любому художнику и 
мыслителю, были присущи особенности, определенные объективными условиями общественной 
жизни той эпохи. Выступая за интересы простого народа, поэт не знал и еще не мог знать каких-либо 
конкретных способов борьбы: он отрицал религиозный фанатизм, но глубоко, искренне верил в бога; 
он, будучи просветителем демократического направления, беспощадно разоблачал пороки эксплуа-
таторской верхушки, но не понял и не мог подняться до подлинно научного понимания противоречий 
в обществе. Но Акмулла ценен прежде всего как выразитель чувств и стремлений трудящегося 
человека, как борец за наиболее прогрессивные идеалы в жизни». [5, с.131] 

Поэтическая публицистика Акмуллы оставила неизгладимый след в сердцах своих современ-
ников, оказала влияние на творчество его последователей. 

Говоря об особенностях поэтической публицистики Акмуллы нельзя не отметить и следую-
щее: в ней очень скудно отражена женская тематика, вопросы освобождения, просвещения женщин. 
(Впрочем, творчеству Акмуллы не характерна и любовная лирика). Возможно, что он не счел нужным 
выделить этот вопрос отдельно. Этот пробел восполнили Шафик Аминев и Сафуан Якшигулов. В 
своем стихотворении «Невестам» Ш. Аминев, замечая негативные последствия наступающих бур-
жуазных отношений – обезземеливания, обнищания, расслоения народа вследствии грабежа и 
безудержной эксплуатации, отмечает, как это отразилось на женщинах: 

Опрятней был прежде у женщин наряд,  
Серебром и кораллом блистали подряд,  
Не сохла от чая в те годы краса,  
Были румяны, чисты как роса.  
Были опорой мужьям, естественно,  
Были рукоделицы искусные.  
Неряхи, которых немало теперь,  
Подобны блину, хлебу невкусному. [ 2 ,  с.494] 

Сафуан Якшигулов в стихотворениях «Пора юности», «Письмо к детям», видя будущее своего 
народа в молодом поколении, обращается непосредственно к ним и призывает к просвещению: 

Смотрите! Как безрадостен прежний наш путь,  
Крепко подорвана нашей нации плоть,  
Юноши наши! Надежда только на вас,  
Примитесь быстрее лекарства искать, – [ 2 ,  с.460] 

говорит он и здесь же раскрывает, что означает это «лекарство»: 
Какие лекарства важны от болезни? –  
Культура, науки и знанья полезны ... [2, с.461] 
Прогресс нации автор не мыслит в отрыве от просвещения женщин: 
И женщин, что с нами путь разделяют  
Быстрее к культуре ведите, конечно. [ 2 ,  с.461] 

С. Якшигулов был достойным преемником, продолжателем идей Акмуллы. В его лице мы 
видим поэта-публициста, ратующего за прогресс башкирского народа. В стихотворении «В чем 
ликование» он пишет: 

Когда горя душой и телом, сгорая за народ.  
Одни в тюрьме сидят, тогда доносчики ликуют ...  
С недавних пор мы слышим о пользе новых школ и вот  
Гроза прогресса кадимист, закрыв их, вновь ликует. [2, с.463] 

В его поэтической публицистике, нашедшей отражение в «Письме к башкирским братьям», 
«Башкирские дела» и других стихотворениях, он выступает последовательным просветителем, 
борцом за изучение языков и различных наук: 

К учебе стремитесь и знать языки, 
Беспечных немало средь вас, мужики, 
Много таких, кто понятья не знает 
Что же на свете богатства рождает. 
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Ведь только науки весь мир потрясли 
Немало чудес за собой принесли. 
Химик, механик и все инженеры, 
Служат народам, а так же и миру. [ 2 ,  С.459–460] 

Смысл и содержание поэтической публицистики Акмуллы и его последователей кратко и емко 
отражается в словах С. Якшигулова: 

Пора уйти от варварства, 
И начать просыпаться! 
И беря пример с Европы 
Всем дружно просвещаться. [ 2 ,  с.457] 

Особенностью поэтической публицистики Акмуллы является то, что жестко критикуя богатеев, 
чиновников и общественные порядки в словах: 

Не ходите к богачу с поклоном низким –  
Пустит по миру он вас и ваших близких.  
Видно, так уж повелось у нас: закон  
Защищает тех, кто с судьями знаком. [ 3 ,  с.84] – 

он не призывает к борьбе с этими порядками. Вместо этого зовет к борьбе за совершенствование 
личности через просвещение, надеясь, что это явится рычагом перестройки и общественных 
порядков. 

Другую особенность наследия Акмуллы составляет то, что он, часто обращаясь к различным 
сословиям народов, ни разу не обратился к женщинам. Проблемы освобождения, равноправия жен-
щин остались за рамками его пытливого внимания. Возможно, он полагал, что просвещение народа 
решит эту проблему естественным образом. Следующей особенностью поэтической публицистики 
Акмуллы является то, что в эпоху господства в сознании масс религиозных воззрений он, широко 
используя религиозные понятия и символы, сумел сделать поэтическое слово средством проведения 
прогрессивных идей. При некотором формальном сходстве поэзии Акмуллы с поэзией суфийских 
поэтов, на деле она преследует совершенно иную цель. Если суфийская поэзия отличалась созер-
цательностью и уводила читателя от реальности, то Акмулла повернул ее в совершенно 
противоположное направление, поставил поэтическое слово на службу дела прогресса башкирского и 
других тюркских народов тогдашней России. 
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