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ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ОҚЫТУ ІСІНЕ ҚАТЫСТЫ
ОЙ-ТҰЖЫРЫМДАРЫНЫҢ ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ИДЕЯСЫМЕН
САБАҚТАСТЫҒЫ МЕН ӨЗЕКТІЛІГІ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВЗГЛЯДОВ КАЗАХСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ О
ПРОСВЕЩЕНИИ С ИДЕЯМИ И ИХ АКТУАЛЬНОСТЬ
Аннотация. В статье говорится о необходимости открытия школ для казахских детей в ХІХ веке.
Рассказывается о большом значении основных принципов образования казахской интеллигенции
и в современности. Автором проводится сравнительный анализ преемственности основных идей
современного образовании с проблемами затронутыми в трудах просветителей-алашевцев.
Ключевые слова: открытие школ, современное образование, идея гуманизации, преемственность.

CONTINUITY AND RELEVANCE OF THE IDEAS OF THE KAZAKH INTELLECTUALS IN
THE FIELD OF EDUCATION WITH THE IDEA OF MODERN EDUCATION
Abstract. The article notes the need to open a school for a Kazakh child in the XIX century. The main
positions of the Kazakh intellectuals in the education of children are of great importance today. The
continuity of the main ideas of modern education with the problems raised in the works of Alash educators
is analyzed in comparison.
Keywords: opening a school, teaching, modern education, the idea of humanization, continuity.
Көшпелі өмір салты қазақ баласының зердесі
мен санасын, қиялы мен зейінін шексіз кеңістікке
қарай жетелеп, терең танымға бейімдеді. Табиғатпен етене өскен қазақ баласы ықыласты, білуге ынтық, білгенін ұмытпайтын қазына кеуде болып өсті. Дала мектебі - ғажайып әлем. Ол ресми мектеп емес, ол - халықтың ғасырлар бойы
қалыптастырған тәрбиесі мен тәлімінің ұлттық
қоры. Мағжан Жұмабаев қазақ баласының болмысындағы осы бір артықшылықтан зор үміт күтеді: «Жаратылыстың құшағында, меруерт секілденген көк шатырдың астында, хош иісті жасыл
кілем үстінде күнмен бірге күліп, түнмен бірге
түнеріп, желмен бірге жүгіріп, алдындағы малымен бірге өріп, сары сайран далада туып-өсетін
қазақ баласының қиялы жүйрік, өткір, терең болуға тиісті. Бірақ қазақ қиялы тәрбие көрген жоқ,
әлі тағы, әлі бала. Біз күндер, жылдар өткен соң

қазақ қиялы тәрбие алып, тереңдеп, адамзат дүниесін бастайтын бір жарық жұлдыз болар деп
иманымыз кәміл» [Жұмабаев М., 2008, 172-бет].
Атақты ақынның «Педагогика» еңбегінен алынған «қазақ қиялы тәрбие көрген жоқ, әлі тағы,
әлі бала» деген пікірінде мегзелген ой - тәрбие
мен оқыту ісі. Қазақ даласында бала оқыту ісін
қолға алудың алғашқы зор үлгісі Ы.Алтынсариннің есімімен байланысты. Қазақ баласын оқытуға
арналған мектеп ашу мәселесін ұлы ұстаз жанқияр табандылықпен жүргізді. Көлденең тұрған
кедергілермен күресе жүріп, сол заманның отаршыл идеясы талап еткен қатаң шарттарға да тым
ауып кетпей, халқының болашағын жарқын ететін тиімді бастамаларды батыл түрде оқу жүйесіне енгізіп отырды.
Абайдың да бала оқыту жайына айрықша
мән бергені оның өлең сөзінен де, қарасөзінен
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Аннотация. Мақалада ХІХ ғасырда қазақ баласына арнап мектеп ашудың қажеттілігі айтылған.
Қазақ зиялыларының бала оқытудағы негізгі ұстанымдарының қазіргі таңда да маңызының жоғары
екені сөз болады. Заманауи білім берудегі негізгі идеялардың алаш ағартушыларының еңбектерінде
көтерілген мәселелермен сабақтастығы салыстыра талданады.
Кілт сөздер: мектеп ашу, оқыту, заманауи білім беру, ізгілендіру идеясы, сабақтастық.
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де анық байқалады. «Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға қазақтың жас балаларын медреселерге беріп, бірін ол жол, бірін бұл
жолға салып, дүниеде есепсіз ғылымның жолдары бар, соларға төздіріп, бірін «сен бұл жолды
үйрен», екіншісін «сен бұл жолды үйрен» деп
жолға салып, мұндағы халыққа шығынын төлетіп
жіберсе, хәтта қыздарды да оқытса, сонда жастар
жетіліп, бұл аталары қартайып, сөзден қалғанда,
түзелетін болар» [Абай., 2005, 148-бет] - деген
сөздерінен оқу-білім жолындағы адамның өз
елін түзеуге қызмет етуін тілеген ниетін аңғару
қиын емес.
Бүгінгі таңда да мемлекетімізде мектеп пен
білім беру бағытына қатысты өзгерістердің үздіксіз, тіпті, үлкен қарқынмен енгізіліп жатқанына
куәміз. Білім беру ісіндегі өзгерістердің қаншалықты тиімді, тиімсіз екендігін де тәжірибеден
аңғару қиын емес. Біздің ойымызша, қай уақытта да білім беру жүйесі заман ыңғайына, өмір
талаптарына сай үйлестіріледі. Десек те, уақыт
ысыра алмайтын, мазмұнын жоймайтын басты
ұстанымдардың болатынын ешкім жоққа шығара алмайды. Бұл мәселеге көз жеткізу үшін, қазақ
даласында ашылған алғашқы мектеп пен ондағы
оқыту жүйесінің бүгінгі заманауи мектептің білім
беруде бет алған бағытымен қабысып, байланысатын тұстарына назар аударып көрелік.
Қазақ даласында ашылған жаңа үлгідегі мектептің тарихы Ы.Алтынсарин есімімен байланысты. Ұстаз қазақ баласын оқытуды қысқа ғұмырының ұлы мақсатына айналдырды. Ол 1864
жылы 14 сәуірде жазған бір хатында: «Торғайдың
жарына шығып, төңірекке көз жіберіп, қозғалыссыз меңіреу жатқан ен далаға қарасаң, өзіңнен
өзің бұл не деген өмір, бұл не деген күй? Бұл осы
бетімен кете берер ме екен?» деп ойға шомасың... Малдың үйір-үйірімен жоқ болып жатқаны
өз алдына, қазір жоқшылыққа, ауруға шалдыққан жұрт жəрдем сұрап, жүруіңе жол бермейді.
Біздің бақытсыздыққа ұшыраған Торғай қашан
жөнделер екен?»— деген мазасыз, жанашыр
ой кездеседі. Елін түзеудің ең төте жолы мектеп
ашып, бала оқыту ісі екендігін озық ойлы Ы.Алтынсарин өте жақсы түсінді. Мектеп ашу мәселесіне оның зор ықыласпен кіріскенін оның 1871
жылы 31 тамызда Н.И. Ильминскийге жазған
хатынан аңғаруға болады: «Қазақтардың білімге
қолын жеткізетін ең басты құрал — мектеп. Бірақ даладағы мектептер шашылыңқы, сондықтан
əлі пайдалы бола алмай отыр, əйтсе де олардың
үміт күтері - мектеп, тек қана мектеп жəне қазақ
халқының болашағы да мектептермен байланысты» [Алтынсарин Ы., 2003, 123-б.]. Бұл игілікті
іске ол білек түре кірісті, әрі қазақ мектебінің әлі
күнге дейін өзектілігінен айнымаған берік негізін салып кетті. Оған дәлел - ұлы ұстаздың әр
жылдары айтқан ойлары мен осы бағытта жүргізген жұмыстары. «Еш кешіктірмей, мектеп ашу
жұмысын қолға алып, қазақ халқының өз ішінде
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— уездерде орталық 2 класты мектептер ұйымдастыру керек, мектепті іргелі, орнықты етіп құру
керек». Ой түйініндегі «мектепті іргелі, орнықты
етіп құру керек» деген ұстанымда терең мән бар.
Яғни, Ы.Алтынсарин өз мектебі арқылы бүгінгі
заманауи мектептің табысты болуының іргесін
қалады деп айта аламыз. Оның бір дәлелін белгілі әдебиеттанушы ғалым Қ.Жұмалиевтің: «1879
жылы басылған «Қазақ хрестоматиясын» алсақ,
əрі методология, əрі методика жағынан жастарға
дұрыс тəрбие беруге лайықталып құрылғандығын көреміз» - деген ойынан аңғарамыз. [Жұмалиев Қ., 2017, 21-б.]. «Жастарға дұрыс тәрбие
беруге лайықталып құрылған» деп бағаланған
«Қазақ хрестоматиясы қазақ баласының талай
буынын тәрбиелеп шығарды. Бұл еңбектің артықшылығы неде еді? Алтынсарин мектебінің
жетістігі мен бүгінгі білім беру ісіндегі табысты
әрекеттердің үйлесімі бар ма, бар болса, ол неден көрініс береді?
Біріншіден, Ыбырай қазақ оқушысының «дұрыс тәрбие» алып шығуын көздеді. Дұрыс тәрбиенің негізін ыждағатпен таңдалған, балаға
жақын, оның қиялы мен ойын қозғайтын әдебикөркем туынды бекітеді деп түсінді. «Оқу- халықтың игілігі үшін ең керекті нəрсе. Оқушы балалар
парақор, жебір чиновник болып шықпайтын тəжірибе алсын», — деген ұстаныммен ол «Қазақ
хрестоматиясына» бала да, ересек те ықыласпен
оқып, іздегенін таба алатын, қанша уақыт өтсе
де, құнын жоймайтын, көлемі шағын, өнегесі өшпейтін асыл дүниелерді енгізді. Әлі күнге дейін
Алтынсарин әңгімелері өзекті, ол кейінгі шығармалардың көлеңкесінде қалған емес, қалмайтынына сенімдіміз. Оның сыры - ұстаздың «дұрыс
тәрбиеге» не жататынын айқын біліп, оның балаға жеткізу әдістемесін дөп басқанында. Алтынсариннің оқыту ұстанымы - баланы оқыту арқылы
елге қызмет ететін, халық игілігіне күш жұмсайтын адам етіп тәрбиелеу.
2010 жылы оқытуы қазақ тілінде жүргізілетін
жалпы орта мектептің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақ әдебиеті» оқу бағдарламасы (авторлары: Жұмажанова Т.Қ., Әрінова Б.А., Құрманбай
Г.С., Мадиева А.Т.) жарық көрді. Бұл бағдарламаға арнайы тоқталуымыздың себебі бар. 2010
жылға дейін де, кейін де оқу бағдарламалары
талай рет жаңартылып, басылып шығып жатты.
Алайда осы жылдан бастап Қазақстан орта білім
беру саласына халықаралық білім жүйесіндегі табысты оқытуға қатысты жаңашыл идеялар
мен әдістемелер біртіндеп ене бастады. Аталған
бағдарлама сол бағыттағы шаралардың нәтижесі болатын. Түсінік хатта: «Бағдарламаны түзуде
білім мазмұнын ізгілендіру, адамгершілік-эстетикалық, мәдени-тарихи құндылықтарды, ұлттық
әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерді таныту, оқушылардың тілдік қорын байыту, әдеби білімнің жүйелігі
мен үзіліссіздігі, сабақтастығы, білім мазмұнының тарихилық сипаты және пәнаралық, пәні-

шығып отыр. Олай болса, бұл - қазақ мектебін
қалыптастыру мен оны дамытуға үлес қосқан
тұлғалар ұстанған ұлы ұстаным. А.Байтұрсынов
«Орысша оқушылар» атты мақаласында (1913)
«дұрыс адам» тәрбиелеу үшін алдымен балаға
қамқорлық керек деп біледі. Яғни, жақсы тәрбие
жақсы тәрбиешіден басталады деген ой тастайды. «...Балам дейтін жұрт болмаса, жұртым дейтін
бала қайдан шықсын! Балам деп бағып, оқытып,
адам қылғаннан кейін, жұртым деп танымаса,
сонда өкпелеу жөн ғой. Аталық міндетін атқарып
отырған жұрт жоқ, жұртқа борыштымын деп
жүрген қазақ баласы жоқ. Баққан-қазына, қазынаға борыштармыз деп жүр. Баланы ұлша тәрбиелесең, ұл болмақшы. Құлша тәрбиелесең, құл
болмақшы... Мойындағы борышты білу - білім ісі,
борышты төлеу - адамшылық ісі. Білім мен адамшылық екі басқа нәрсе, бірақ борышын білушілер көбейсе, төлеушілері де көбеюі ықтимал»
[Байтұрсынов А., 1991, 259-б.]- деген ойынан
ғалымның білімді адамдықты оятатын, борышты
сезіндіретін күш деп бағалағанын аңғару қиын
емес. Байтұрсынов та білім алудағы мақсаттың
түйінін жұртына қызмет ету борышына апарып
тірейді. Олай болса, бүгінгі білім беру жүйесі де
өзіне дейінгі озық, әбден сыналған идеядан алшақ кетуге тиісті емес.
Білім мен оқытуды ізгілендіру идеясын жүзеге асыратын тұлғаны даярлау, баланы оқытатын
мектептің мазмұны мен құрылымы мәселесі де
өте өзекті. Заманауи білім беру жүйесінде мұғалімге қойылатын талап жоғары. Білім беру саласы соңғы онжылдықта Қазақстанның даму стратегиясында басым бағыт ретінде ерекше назарда
ұстап отырған саласының бірі. Оның сыры неде?
«Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында»: «...Білім беру жүйесі білімді, шығармашыл, өз бетімен шешім қабылдай
алатын жаңа тұлғаның дамуына ықпал етеді. Білім тұлғаның негізгі даму аспектісі болуы керек.
Тұлғаның негізгі даму аспектісі бола отырып, білім - еліміздің дамуының күшті факторы болмақ»
[ҚР білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту
туралы. 2010.] деп белгіленген. Осы бағдарламаның қадамдық әрекеті ретінде 2014 жылы 17
қаңтарда халыққа арналған дәстүрлі Жолдауда
елімізді дамыған 30 елдің қатарына енгізу идеясы ортаға салынды. Осыған сәйкес, Қазақстанда
білім сапасын арттыру жұмысына мән беру ісі
одан әрі арта түсті. Сапалы білім педагогтің шеберлік қырын шыңдауды, білімін жетілдіруді талап ететіні даусыз. Оқытудың жаңа технологиялары мұғалім біліктілігін арттыру ісін алға тарты.
Бір сөзбен айтқанда, жаңа мазмұнды білім жаңашыл мұғалімді талап етті. 2012 жылы Қ.Әбдезұлы
мен С.Тұрсынғалиеваның авторлығымен жарық
көрген «Қазақ әдебиеті» атты мұғалімдерге арналған әдістемелік нұсқауда авторлар жаңа фор-
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шілік байланыс сияқты ұстанымдар басшылыққа
алынды» [Жұмажанова Т.Қ., 2010, 3-б.]- деп жазылған. Біздің ден қойып отырғанымыз - «білім
мазмұнын ізгілендіру» мәселесі. Яғни, Алтынсарин заманынан осы күнге дейін оқыту жүйесінде үзілмей келе жатқан мәселе - адам жанын
ізгілікке құштар ету, адамдық жолынан айнымау
және оны мәңгілік ұстаным ету. Бұл - оқыту ісінде
ешқашан кейінге ысырылмауға тиіс басты міндет.
Бұл тұрғыдан алғанда қазіргі білім жүйесі дұрыс
бағытта деп бағалай аламыз. Осы міндетті жүзеге асыруда («білім мазмұнын ізгілендіру») қазақ әдебиеті пәнінің атқаратын қызметі орасан.
Өйткені қай заманда да білімді адам дұрыс тәрбиемен сусындағанда ғана өз қоғамына пайдалы
азамат бола алады.
Алаш зиялыларының ішінде бала оқыту ісімен айналыспаған азамат кемде-кем. Ол да заман зәрулігінен туған әрекет болатын. Баланы
тәрбиелеу мен оқыту ісін жөнге келтірудің жолын іздеген тұлғаның бірі - Мағжан Жұмабаев.
Ол «Педагогика» еңбегінде мектептің маңызын
былайша түсіндіреді: «Баланы тәрбие қылу – тұрмыс майданында ақылмен, әдіспен күресе білетін адам шығару деген сөз. Қалса – өзін, асса
– барлық адам баласын адал жолмен өрге сүйрейтін ер шығару деген сөз. Тұрмыста түйінді мәселелерді тез шеше білетін, тұрмыстың тұңғиық
теңізін қалың қайратпен кеше білетін, адалдық
жолға құрбан бола білетін, қысқасы, адамзат дүниесінің керек бір мүшесі болатын төрт жағы түгел кісі қылып шығару. Баланы мұндай адам қылу
үшін тәрбиеші бар күшін, бар білімін жұмсап,
жалықпай, шаршамай үйрете білу керек» [Жұмабаев М., 2008, 186-б.]. Мағжанның бұл пікірінен
бірнеше маңызды мәселені көтеріп отырғанын
аңғарамыз. Ең алдымен, ол тәрбие мен оқытуды
тұтас дүние деп бағалайды. Екіншіден, сол тәрбиенің тұрмыс майданында күрес жүргізуге лайықты болуын, үшіншіден, адал жолды тұтынған
адамды тәрбиелеу және осы жолдағы ұстазға артылатын зор міндет.
Алаш қайраткерлерінің ішінде тәрбие ісі,
оқыту жайы мен оның әдістемесіне арнайы еңбек жазған адам - Ж.Аймауытов. Оның осы бағытқа арнаған бірнеше еңбегі бар: «Тәрбиеге жетекші» (1924), «Психология», «Жан жүйесі және
өнер таңдау» (1926), «Комплекспен оқыту жолдары», «Жаңа ауыл» (сауатсыздықты қалай жою
керек?) (1929). Тәрбие мен оқыту жайын әңгіме
ететін еңбегі - «Тәрбиеге жетекші». Жүсіпбек
те өзіне дейін қалыптасқан оқытуды ізгілендіру
идеясын негіз етеді. «Затында адамның ең жақсы
жағы - адамдық болу керек. Сондықтан алдымен тар ауданда істің адамын шығаруды мақсұт
қылмай, жалпы мағлұмат беретін, ойлы, пікірлі
дұрыс адам тәрбиелеп шығаратын білімге тырысу керек. Ондай адам қандай қызметке қолайы
барлығын ақылы жетілген соң, өзі таңдап тауып
алады». «Дұрыс адам» ұғымы алдымыздан қайта
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матты мектептің мұғаліміне, нақтырақ айтқанда,
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғаліміне қойылатын міндеттерді саралап, назарда ұстайтын бағыттарды айқындап берді. «Бүгінгі күнде жалпы
білім беретін мектеп - жаңа қоғам мектебі, болашақ мектебі, яғни мәдени саналы, халықтық мәдениетке интеграцияланған, жеке бағыттылық,
баланың жеке тұлғасының дамуына педагогикалық жағдай жасайтын және өзін-өзі тануына көмектесетін, рухани жағынан таза, ізгілендірілген,
білімнің жаңа мазмұнымен байланысқан, әлеуметтік өмірге бейімделген, бәсекеге қабілетті
жаңа ұрпақ өсіріп, дамытып, жетілдіретін мектеп
болуға тиіс» [8,5]- деп жазылды еңбектің алғы
сөзінде. Мектеп пен оның ісін алға жетелейтін
мұғалім жаңашыл бағытта жұмыс істеуге бет бұрды. Алайда мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі қай
заманда да әуел бастағы негізгі талаптан алшақ
кеткен емес. Заман ыңғайына қарай жаңарып
отыратын технологиялық жетістіктер оны игеру
талабын алға тартады. Ол - заңды нәрсе. Себебі
сабақты түрлендіріп, уақытты үнемдеп, оқушының ықыласын (ілтифатын-Ж.Аймауытов) арттырып, жанды етіп өтуде технологияның көмегі
зор. Сондықтан оны игеру мұғалімнің сабағына
жаңаша өң беретіні даусыз. Ал мұғалімнің болмысынан (табиғатынан) көрінуге тиіс қасиеттер
қанша заман өтсе де, өзгеріске көп ұшырамайды.
Мектепте сапалы білім беру мен мұғалім
даярлау мәселесі қай уақытта да күн тәртібінен түскен емес. Ыбырай туған халқын ерекше
сүйді, оның болашағына зор сеніммен қарады.
Сондықтан ол ағарту жұмысын айрықша құлшыныспен жүргізді. 1883 жылы Торғай облысының
әскери губернаторына жолдаған баяндамасында
ол: “Қазақтарға – дарынды, ақыл-есі мол халыққа – дер шағында рухани және қоғамдық даму
жолына түсетін дұрыс бағыт беру — қалай дегенмен де аса қажет болып отыр” – деп жазған екен.
Даму жолына түсуге тура бағыт - қазақ даласында мектеп ашу ісі. Ыбырайдың рухани, қоғамдық
дамуға ашылатын бірден-бір жолды мектеп деп
тануының арқасында бүгінгі білім өз биігінде тұр
деп есептейміз. Ұлы ұстаз мектеп мұғаліміне де
ең құнды баға берді. “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” [Алтынсарин Ы., 2003, 136-б.]– деп жазды Алтынсарин.
Бұл пікір бүгін де өзекті, болашақта да солай болып қалатынына шүбә келтірмейміз.
Бүгінде біз жиі еске алып, сөзімізге дәйек етіп
жүрген мына ойды А.Байтұрсынов «Мектеп керектері» (1914) атты мақаласында жазған болатын: «Мектептің жаны-мұғалім. Мұғалім қандай
болса, мектебі һәм сондай болмақшы, яғни мұғалім білімді болса, білген білімін басқаға үйрете
білетін болса, ол мектептен балалар көбірек білім біліп шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі,
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мектепке керегі – білімді, педагогика, методикадан хабардар, оқыта білетін мұғалім» [Байтұрсынов А.,1991, 269-б.]. 1922 жылы жарық көрген
«Педагогика» еңбегінің «Тарту» бөлімінде Мағжанның мұғалімдерге арнаған мынадай сөздері
бар: «Қазақтың қаны бір, жаны бір жолбасшысы
– мұғалім. Еліміздің азғана жылдық ояну дәуіріне
баға беру үшін алты алаштың баласы бас қосса,
қадірлі орын – мұғалімдердікі. Бірге оқысқан,
бірге оқытысқан, жылдарымыз бір, жолымыз бір
қазақ мұғалімдері! Қолымнан келген осы еңбегімді сендерге тарту қылам. Ниетімнің тазалығы
үшін тартуымды қабыл көріп алыңыздар» [Жұмабаев М. 2008, 97-б]. Бұл жазбадан Мағжанның
мұғалімге деген айрықша көңілін, үлкен құрметін
аңғару қиын емес.
Жүсіпбек Аймауытов педагогика саласына
арнайы еңбек арнаған автор ретінде мұғалімге
қойылатын талаптарды жіктеп, саралайды. «Кімде–кім жаңаның әуменіне түспесе, күннен-күнге
өрлеп дамып келе жатқан ғылымының табысына қатыса алмаса, ол адам ғылымнан қол үзеді,
заманнан кенже қалады, ілгері басудың орнына
кері кетеді. Оқытушы ғылым жүзінде ізденіп тапқан табысымен бала оқытуға көп пайда тигізеді. Неғұрлым оқытушы білім жүзінде оқымысты,
сегіз қырлы болса, соғұрлым тәрбиенің тараулы
мәселелерін шешу оған жеңіл, соғұрлым оның
сабағы да үнемді, тыңғылықты болмақ. Мұғалімді қарайып, доғалданып кетпеуден сақтайтын үрдіс еткен - дұрыс қызметі» [Аймауытов Ж., 1998,
335-б.]. Аймауытов мұғалімге шәкіртіне деген
«махаббат, инабат, жылы шырай» болуын және
«тұйықтан жол тауып, әдіс тұтынып, оңай шығуға өте тапқыштық», «шығарғыштық қуаты бар
өнерпаз» болуды ескертеді [Аймауытов Ж., 1998,
337-б.].
Бүгінгі күні жаңартылған білім мазмұнын жүзеге асыратын мұғалімге қандай талап қойылып
отыр? Ол талаптардың бұған дейінгі талаптардан айырмасы неде? Осы мәселеге назар аударып көрелік. Жаңартылған білім мазмұнына сай
әзірленіп, мұғалім құзырына ұсынылған жоғарыда аталған әдістемелік нұсқауда (Әбдезұлы Қ.,
С.Тұрсынғалиева «Қазақ әдебиеті» әдістемелік
нұсқауы) жаңа мектеп мұғаліміне қойылған талаптарды авторлар былайша тарқатады: «Қазіргі
мектепке шығармашылық ізденіс қабілеті дамыған, жаңа педагогикалық технологияларды жете
меңгерген, мамандық шеберлігі қалыптасқан
мұғалімдер қажет. Ол бір уақытта педагог-психолог және оқу үрдісін ұйымдастырушы технолог
болумен қатар, оқушының жеке тұлғасын дамытуға бағытталған жаңа педагогикалық технологияларды таңдау, қолдану тәсілдерін, мұғалімнің
кәсіби шеберлігін дамытуға бағытталған теориялық-әдіснамалық, психологиялық-педагогикалық шеберлікті меңгерген маман болуы керек»
[Әбдезұлы Қ., 2012, 5-б.]. Бұл талаптар мемлекетіміздің білім беруге қатысты нормативті құжатта-

Ж.Аймауытовтың «Тәрбиеге жетекші»
(бала оқытушыларға, 1924) еңбегінде
мұғалімге қойылған талап
жаңаның әуменіне түсе алатын, ғылымының
табысына қатыса алатын
сегіз қырлы қасиеті бар
тұйықтан жол тауып, әдіс тұтынып, оңай шығуға
өте тапқыш
шығарғыштық қуаты бар өнерпаз болу
Қорыта келгенде, бала оқытуда аталған талаптардың үдесінен шыға білген мұғалімнің мәртебесі
қай кезде де биік болатыны дау тудырмайды. Мерзімі жетіп тұрса да, әр түрлі себептерге байланысты кейінге шегеріліп, биылғы оқу жылында ғана
бекітілген Қазақстан Республикасының «Педагог
мәртебесі туралы» Заңында белгіленген келесі
міндеттер де біз саралап өткен мұғалімдік талаппен сай келіп, өзінің заңды күшіне енді: «педагог
өзінің кәсіби шеберлігін, зерттеу, зияткерлік және
шығармашылық деңгейін үздіксіз жетілдіруге, білім
алушыларды, тәрбиеленушілерді оқыту және тәрбиелеу бойынша дағдыларын, құзыреттерін арттыруға; педагогикалық әдеп қағидаларын сақтауға,
т.б. міндетті» [ҚР «Педагог мәртебесі туралы» Заңы.
2019].
Қазақ елінің болашағы - ізгілікке тәрбиеленген
жас буынның қолында. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытатын мұғалім осы бағыттың бастаушысы
ретінде дұрыс жұмыс жүргізе алса, сөз өнерін ұлттық құндылық деп бағалап, оған құрмет көрсете
алатын елжанды азамат тәрбиелеу ісін адал, талапқа сай атқарса, онда елдің келешегіне алаңдауға
негіз болмас деп ойлаймыз. Соңғы уақытта «ХХІ
ғасыр мектебі» деген ұғым жиі қолданылып жүр.
Ол ұғымның астарынан жаһандану үдерісі бой
көрсетпей тұра алмайды. Жаһандық үдерістің пайдалы қырымен қоса оның ұлттық дамуға кері ықпал ететіні де даусыз. Сондықтан ХХІ ғасырдағы қазақ мектебі ұлттық тіл мен әдебиетті қолдап, оның
өрістеуіне мүмкіндік жасауы қажет деп ойлаймыз.
Олай болмаған жағдайда еліміздің болашағы бұлыңғыр болары анық. Қазақ мектебінің жай-күйі
ХХ ғасыр басында да күн тәртібінде өткір тұрды. Бүгінгі қазақ зиялысы секілді алаш қайраткерлері де
ұлт болашағына қауіп болатын жағдайларды қадап
айтып, оны көпшілік назарына ұсынды. А.Байтұрсынов «Тіл-құрал» еңбегінде ұлт тілінде оқытудың
маңызына қатысты былай деді: «Әр жұрт баласын
әуелі өз тілінде оқытып, өз тілінде жазу-сызу үйретіп, өз тілінің жүйесін білдіріп, жолын танытып, балалар әбден дағдыланғаннан кейін, басқаша оқыта
бастайды. Біз де тіліміз бұзылмай, сақталуын тіле-

товтың бұдан жүз жыл бұрынғы ұстаз бойынан
көргісі келген қасиеттерімен салыстырар болсақ,
аса көп өзгеріс жоқ екенін аңғара аламыз. Төмендегі кестені салыстырып байқау үшін ұсынып
отырмыз.
Білімнің жаңа үлгісінде жұмыс жасайтын
мұғалімге қойылатын талап (ҚР-ның
білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға
арналған мемлекеттік Бағдарламасы)
жаңа педагогикалық технологияларды жете
меңгерген
теориялық-әдіснамалық, психологиялықпедагогикалық шеберлікті меңгерген
педагогикалық жағдаятты өзінің білімі арқылы
шеше алатын
шығармашылық ізденіс қабілеті дамыған
сек, өзгелерше, әуелі өз тілімізде оқытып, сонан
соң басқаша оқыту тиіс» [Байтұрсынов А., 1991, 24б.]. Ал Мағжанның: «...Қазақтың тағдыры, келешекте ел болуы да мектебінің қандай негізге құрылуына барып тіреледі. Мектебімізді таза, сау, берік һәм
жанымызға (қазақ жанына) қабысатын, үйлесетін
негізге құра білсек, келешегіміз үшін тайынбай-ақ
серттесуге болады. Сондай негізге құра алмасақ,
келешегіміз күңгірт» [Жұмабаев М., 2008, 189-б.]
деген пікіріндегі «жанымызға (қазақ жанына) қабысатын, үйлесетін негізге құра білсек» деуінде бүгінгі күннің ең өзекті, өткір мәселесі жатыр. Ол - кез
келген жаңалықты қазақ ұғымына, оның танымына,
мәдениетіне қарай икемдеп, тұрмыс жағдайын ескеріп, асқан жауапкершілікпен іске асыру мәселесі. Бұл жағдай ХХ ғасырда ерекше назарға алынса,
ХХІ ғасырда да қазақ қауымы арасында көп талас
тудырып отырған жай екендігіне куә болып отырмыз. Белгілі ғалым Фаузия Оразбаева «Ана тілі» газетінің 2019 жылы 14 қарашасында жарияланған
«Арыстар аманаты» атты мақаласында осы мәселе
төңірегінде мынадай маңызды ой айтты: «Ана ғасыр басында арыстар айтқан «Өмір мұраты – азаттық», «Адам мұраты – тәрбие», «Ұрпақ мұраты – білім» деген аманат қағидалар — жаңа ғасырдың да
күн тәртібінде тұрған мәселелер. Жиырма бірінші
ғасыр төріндегі Ұлы дала елі өзін-өзі сақтау мен
қорғаудың, жалпыадамзаттық құндылықтарды ұлттық құндылықтармен сабақтастыра игерудің, жас
ұрпақты өркениет өрісіне алып шығудың бағытын
анықтауда әрқашан ұлт ұстаздары ұстанымдарына
сүйенеді» [Оразбаева Ф., 2019]. Зерттеу барысында
жасаған тұжырымдарымыз бен ғалымның пікірі
бір арнаға келіп тоғысты.
Қорыта айтқанда, ұлттық білім беру жүйесінің
тарихында мектеп ашу мен оның ісін жүргізетін
мұғалімнің мәселесі, оның бағыты мен бала оқытудың (ең алдымен ана тілінде) тиімділігін арттыру
жолдары қашан да өзекті болғанын аңғардық. Бұл
- үздіксіз, табандылықпен, елжандылықпен жүргізіле беретін ұлы үдеріс. Осы ағарту жұмысының
ең жауапты міндеті қазақ тілі мен әдебиеті пәнін
оқытатын мұғалімнің адал еңбегімен жүзеге аспақ.
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рына сүйеніп алынғаны анық. Сондай маңызды
құжаттың бірі - Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік Бағдарламасы. Егер мұғалімнен талап етілген осы критерийлерді Ж.Аймауы-
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