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Аннотация 

. Мағжан Жұмабаев педагогика туралы ғылыми еңбектеріндегі ойлау ұғымының 
сындарлы оқыту технологиясымен үндестігін айқындау.Ойлауды ойлау арқылы білімді 
санаға тоқып қолдана білу біліктілігінің қажеттілігін көрсету. 

Аннотация 
Определение сочетаемости понятия мышления с технологией конструктивного 

обучения в научных трудах Магжана Жумабаева о педагогике. Доказать необходимость 
умения концентраций знании с помощью усовершенствования мышления.  

Abstract 
Defining the concept of thinking in combination with the constructive learning technology 

in Magzhan Zhumabayev’s pedagogical researches. Asserting the necessity of improving the 
skills, which help to accumulate the knowledge by the means of thinking abilities.  

Түйінді сөздер: Ұғым,хұкім,блум таксономиясы,сыни ойлау,дерексіздендіру,нақты 
ұғым 

Ключевые слова: Понятие,мнение, таксономия Блума, критическое мышление, 
абстрагирование, конкретное понятие. 

Essential words: Concept, opinion, Blum’s taxonomy, critical thinking, abstraction, 
specific concept.  

 
Адам қашан терең ойлана бастайды? Бірінші мезетте оның алдында дайын жауабы 

жоқ қандай да бір мəселе (проблема) немесе əлі де үйреншікті бола қоймаған жаңа ақпарат 
пайда болғанда. Екіншіден, адам бұл проблеманың жауабын табуға ұмтылыс жасағанда 
немесе жаңа нəрсені түсініп, оның байыбына жетуге тырысқанда. Ойланудың қандай да 
болмасын қиындық, ыңғайсыздық, күмəн туғанда пайда болатындығы туралы философ 
Джон Дьюи былай деп жазған: «Ойлау тығырыққа тіреліп, таңдау жасау керек кезде 
басталады» ((Дьюи Д. Психология и педагогика мышления. – М.: Совершенство, 1997, 21 
бет). 

Сыни ойлау оқушылардың ойлау дағдыларын дамытып, оларды оқу мен өмірде 
туындайтын проблемаларды/мəселелерді өздігімен шешуге бағыттайды. Осы арқылы сыни 
ойлау оқушыларды ақпаратпен жұмыс жасауға, жан-жақта тұрғыдан кез келген жəйтті 
талдауға, бағалауға, таңдау жасап, шешім қабылдауға баулиды. Оқушылар бұл секілді 
жұмыстарды жасау нəтижесінде өздеріне жəне өзгелерге толассыз сұрақтар қойып, оларға 
жауап іздеп, өз жауаптарын ұтымды дəлелдермен айғақтайды, дербес шешімдер 
қабылдайды. 

Ұлы ақын,көрнекті ағартушы Мағжан Жұмабаевтың « Пидагогика (баланы тəрбия 
қылу жолдары)» атты іргелі педагогикалық ғылыми еңбегінде заттарды ұғу үшін 
жұмсалатын жан көрінісі ойлау деп аталады деп көрсетеді. Ойлау-ұғым,хұкім һəм ой 
тізулерді жасаумен болады. 

Ұғым һəм оның жасалуы.Бір-біріне ұқсас бірнеше заттарды суреттесек,біз сол 
заттарды бір-бірімен салыстырамыз.Мысалы , біз жанымызда суреттері бар көп адамды біз 
бір-бірінен айырамыз. Сəбебі оларды бірінен-бірін айыратын сындары бар. Қысқасы, біз бір 
затты бір затпен салыстырғанда,олардың əрқайсысының өздеріне ғана арналған дербес 
сындарын алып тастап,ортақ сындар ғана аламыз.Ортақ сындарды екеуіне де жабамыз, 
ортақ сындары жалпылайды.Яғни екі заттың яки көп заттың ортасынан оймен жасалған бір 
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зат шығады.Көп заттардың ортақ сындарын алып жия білу,екінші түрлі айтқанда,зат туралы 
ой ұғым деп аталады.[1.60 б.] 

Ұғым мен суреттеу арасындағы айырма.Суреттеу қашанда болса жалқы болады, 
яғни бір затты суреттеу деген сөз –сол затты белгілі бір орында,белгілі бір уақыттағы 
түрімен ,барлық сындарымен тірілтіп алып келу деген сөз.Мысалы,адамды суреттеу деген 
не Сəрсенбайды ,не Бейсенбайды,əйтеуір дербес бір адамды,суреттеу болып шығады. 
Белгілі бір түрсіз жалпы адамды суреттеуге мүмкін емес. [1.61 б.] 

Ал енді ұғым жалпылықты тілейді. Жалпыламасаң, яғни бір та заттардың 
əрқайсысының дербес сындарын алып тастамасаң,ұғым болмайды. 

Ойлау мен қиял арасындағы айырма.Қиял суреттеулерден жасалады. Ал ойлау болса 
ұғымдардан жасалады.Мысалы,Қобыландының Таубурылы туралы біз ойламаймыз,қиял 
жүргіземіз.Жалпы жылқы туралы біз қиял қыламыз,ойлаймыз.Қиял-суретті,жанды 
көрініс.Ойлау-белгілі бір суретсіз жалаңаш көрініс.Қиял мен ойлау арасындағы айырма-
осы. [1.61 б.] 

Ұғымның іші һəм ауданы.Бір ұғымды басқа ұғымдардан айыратын сол ұғымның 
сындары ұғымның іші деп аталады. Мысалы, құс дегн ұғымның сыны,яғни ұша 
алатыны,тұмсығы,қанаттары-бұлар іші болады. Ал енді, құс деген ұғымға кіретін заттар: 
торғай, қарға,бүркіт,үйрек... ұғымның ауданы болады. [1.61 б.] 

Ұғымның іші мен ауданының арасы.Іші ме ауданын салыстырғанда əр ұғым əр 
түрлі.іш пен ауданарасында қарсылық бар,яғни ұғымның іші неғұрлым кең болса, ауданы 
сонша тар болады.Ал ендіаудан неғұрлым кең болса,іш сонша тар болады.Адам һəм 
қазақ,ағаш һəм қайың деген сықылды. [1.61 б.] 

Ұғымдардың ішіне қарап бөлінуі.Əгар да ұғымның бір ғана сыны болса,ондай ұғым 
жабайы ұғым деп аталады. Мысалы,тəттілік деген ұғымның бір ғана сыны бар-
тəттілік.Олай болса,тəттілік деген ұғым-жабайы ұғым.Ал енді,ұғымның сыны көп 
болса,ондай ұғым күрделі ұғым деп аталады. [1.62 б.] 

Сыни ойлау əр адамды табиғатындағы менмендіктен жəне ортаға тəуелділіктен 
арылтады: адам басқалармен тиімді қарым-қатынасқа түседі, қоғамдағы беделдердің 
пікірлерін ақиқат ретінде қабылдамай, оларға күмəнмен қарай бастайды, олардың 
артықшылықтары мен кемшіліктерін сараптай біледі. Осылайша сыни ойлаушы өзін-өзі 
шектей біледі, басқалардың пікірлерімен санасып, өз көзқарасын олармен салғастырады, 
қоғамда кеңінен таралып, көпшіліктің қабылдаған көзқарастарды мойындамай, олардың 
дəлелдері мен тұжырымдауларын іздестіреді. Алайда бұл күмəндану жоққа шығаруды 
білдірмейді: осындай əрекеттер арқылы сыни ойлау аталмыш көзқарасты қабылдауға əкелуі 
əбден ықтимал. «Сыни ойлау» ұғымында «сынау», яғни «кемшіліктерді айқындау» 
мағынасы жоқ. Сыни ойлаудың мəнін «байыбына үңілу», «терең бойлау», «зерделеу», 
«екшеп-текшеп, жан-жақты қарастыру», «өзіңе сұрақ қойып, соның жауабын іздестіру» деп 
те келтіруге болады. 

Мағжан Жұмабаевтың аталған еңбегінде балаға берілген тəрбиеде сындарлы оқыту 
технологиясымен үндесуінің өзі ұлы ағартушының білімді сыни тьұрғыдан беру 
қажеттілігінің маңызды екенін көрсетеді. Қазіргі таңда оқушы білімді ұғына отырып алуы 
білімді қолдану құзыреттіліктері оны өмірге даярлау болып есептеледі. Яғни білім ол 
жаттанды болмауы қажет, білімді саралап,салыстыра ұғыну білім алушының 
əлеуметтенуіне зор ықпал етеді.Күнделікті қолданып жүрген заттардың қасиетін я 
болмаса,қарапайым жауаптардың өзін түсінік беруі ағартушы тілімен айтқанда хұкім –
пікірлерін айтуы мəселені жан-жақты қарастырып бағады,өзіндік пікір қалыптастыруға 
ұмтылады жəне оны дəлелдеуге тырысады. Өз пікірін айта білудің соңы оның сол пікірлерді 
жинақтай отыра не алғанын, не білгенін сараптауға жетелейді .Оны біз қазіргі білім беруде 
рефлексия дейміз.Рефлексия оқыту.білім алуда оқушының білімін бекіту жəне болашаққа 
өз кемшіліктерін түзету үшін қолданылып келе жатыр. 

Рефлексия жасағанда адам көптеген шешімдерді сараптап, оларды ой елегінен 
өткізіп, өз құндылықтары мен түсініктерінің, түйсігі мен қажеттіліктерінің таразысына 
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салып, салғастырады, проблеманың байыбына жетуге тырысады. Осыдан соң адам өзі 
таңдап алып, көңілі қалаған шешімді тура сол қалпында қабылдамай, оны жан-жақты 
қарастырады, оның оң мен солын ажыратады, кемшіліктерін келтірумен қатар оны қуаттау 
үшін дəлелдер іздейді. Бұл тұжырымдауға қанағаттанбай, өз шешіміне балама іздестіреді, 
жаңа ұсыныстар мен болжамдар жасайды. Ылғи да өзіне еш бүкпесіз шындық тұрғысынан 
сұрақ қойып, оған жауап іздейді, жауап тапса, қайтадан сұрақ қойып, енді соның жауабын 
іздестіреді, оған да қанағаттанбай, əрі қарай «қаза береді», «қаза береді». Сұрақтар, 
сұрақтар, сұрақтар. Жауап іздеу, жауап іздеу, жауап іздеу. Үздіксіз іздену мен зерттеу… 

Мағжан Жұмабаев еңбегіндегі құндылықтар сындарлы оқыту қағидаларымен 
ағартушылық идеялары қазіргі білім жүйесімен үндес 
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Аннотация 

Рухани жəне мəдени құндылықтарды сақтау жəне көбейту міне, президенттің 
«Рухани жаңғыру»бағдарламалық мақаласының негізі мақсаты. Барлық білім беру 
мекемелері қоғамдық сананы жаңғыртудың қозғаушы басым бағыттарын жүзеге асыруға 
бағыттылған колледждің тəрбие жұмысы жүйелерін ұсынады. 

Аннотация 
Сохранить и приумножить духовные и культурные ценности — вот основная цель 

работы по программной статье президента «Рухани жаңгыру». Все образовательные 
учреждения должны стать движущей силой модернизации общественного сознания. Статья 
представляет систему воспитательной работы колледжа, направленную на реализацию 
приоритетных направлений программы.  

Abstract 
To preserve and increase spiritual and cultural values — that is the main goal of the 

programme article of the President «Spiritual modernization» - a look into the future. All 
educational institutions should become the driving force of modernization of public consciousness. 
The article presents a system of educational work of the College, aimed at the implementation of 
priority areas of the program. 

Түйінді сөздер:Патриотизм, «Рухани жаңгыру», «Туған жер» 
Ключевые слова:Патриотизм, «Рухани жаңгыру», «Туған жер» 
Keywords:Рatriotism, "Spiritual modernization», Native land 
 
Патриотическое воспитание – это целенаправленный процесс педагогического 

воздействия на личность ребенка с целью обогащения его знаний о Родине, воспитание 
патриотических чувств, формирование духовных и нравственных ценностей, развитие 
потребности в деятельности на общую пользу. 

Студенческий возраст, по своим психологическим характеристикам, благоприятен 
для воспитания патриотизма, так как подростки вступают в стадиюсамоопределения: 
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