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Аннотация 

Өзектілігі: қазіргі таңда оқушыларды тəрбиелеу ісінде олардың ішкі жан дүниесі мен 
рухани əлемін тану , дамыту , жетілдіруге байланысты М. Жұмабаев мұраларын 
қолданудағы маңыздылығы. 

Мақсаты: біртуар ақынымыз М. Жұмабаев тəрбие саласында айқындап кеткен өзекті 
ойлары қазіргі таңда еліміздің ұлт тізгінін ұстар жастарымызға рухани тəрбие беруде 
астасып жатқандығын таныту. 

Аннотация 
Актуальность:. В настоящее время изучение наследия М.Жумабаева играет 

большую роль в воспитании учащихся ,развитии , совершенствовании внутреннего и 
духовного мира . 

Цель: Выявить актуальные идеи в нравственном воспитании подрастающего 
поколения при изучении творчества М.Жумабаева, используя его передовые мысли о 
духовном воспитании молодежи.   

Abstract 
Relevance: The importance of using the heritage of Magzhan Zhumabayev in educating 

students in recognition, development and improvement of their inner and spiritual worlds. 
Goal: To show that our great poet Magzhan Zhumabayev’s main ideas in the field of 

education show that today our country is engaged in the spiritual education of our youth. 
Түйінді сөздер: рухани ұлттық тəрбие, Қазақстандық патриотизм,жас ұрпақ, рухани 

даму, ақынның педагогикалық ойлары. 
Ключевые слова: духовно-национальное воспитание, Казахстанский патриотизм, 

молодое поколение, духовное развитие, педагогические мысли поэта. 
Key words: national spiritual education, Kazakhstan patriotism, younger generation, 

spiritual development, poet's pedagogical skill and ideas. 
Тəрбие – мəңгілік категория. Соған қарамастан «Педагогикадағы» қиын, күрлелі 

мəселелердің бірі тəрбиенің мақсатын анықтау болып табылады. Қазақ халқында да 
осындай оқу-ағарту ісіне мейілінше еңбек еткен ұлы тұлғалар болды. Солардың бірі де 
бірегейі алаш арыстарының бірі, өзі өмір сүрген дəуірдің бір туар азаматы, халқының 
патриоты атанған Мағжан Жұмабаев ақын зерттеп, этнопедагогиканың негізін салды. 
М.Жұмабаев өзінің қысқа өмірінде нағыз поэзия биігіне самғаған, оның асқар асуларынан 
өлшеусіз нəр алған біртуар, əмбебап зиялы қайраткер болды. Сонымен бірге оның тəлім-
тəрбие ғылымының теориялық жағына төңкерістен кейін тұңғыш терең үңілушілердің бірі 
болуы М. Жұмабаев дарынының тағы бір қырын көрсетеді. Осы тұрғыдан, Мағжан 1922 
жылы « Педагогика» атты ғылыми еңбек жазды.  

Оның пікірінше, тəрбие саласы төртке бөлінеді. Олар: дене, жан, ақыл тəрбиесі 
сұлулық пен əдеп құлық тəрбиесі.Автор олардың бір-бірімен табиғи тамырластығын 
тəптіштеп түсіндіре келіп, былай дейді: «Егер адам баласына осы төрт тəрбие тегіс берілсе, 
оның тəрбиесі түгел болғаны. Егер де ол ыстық, суық, аштық, жалаңаштық сықылды 
тұрмыста жиі ұшырайтын күштерді елемейтін мықты берік денелі болса, түзу ойлайтын, 
дұрыс шешетін, дəл табатын ақылды болса, сұлу сөз, сиқырлы əуен, əдемі түрден лəззат 
алып, жан толқындырарлық болса, жамандықтан жаны жиреніп, жақсылықты жаны тілеп 
тұратын құлықты болса ғана адам баласының дұрыс тəрбие алып, шын адам болғандығы. 
Балам адам болсын деген ата-ана осы төрт тəрбиені дұрыс орындасын», «баланы 
тəрбиешінің дəл өзіндей қылып шығару емес, келешек заманына лайық қып шығару», – деу 
арқылы М.Жұмабаев тəрбие мақсатын келер күн талабымен ұштастырғысы келеді. Оның 
туған халқының тəлім-тəрбиелік бай мұрасын игеру жөніндегі бағыт-бағдары да құптарлық. 
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« ұлт тəрбиесі,- деп жазды ол,- баяғыда сыналып келе жатқан тастақ жол болғандықтан, 
əрбір тəрбиеші, сөз жоқ, ұлт тəрбиесімен тəрбие қылуға міндетті». [25] М.Жұмабаев халық 
тəрбиесін қастерлей отырып, оны да жұрт талқысынан өткізіп қабылдаудың қажеттігін 
ескертеді.« талай нашар, зиянды əдеттер əрбəр ұлт тəрбиесі ішінде толып жатыр»,-дей 
келіп, автор тəрбиешінің педагогикалық шеберлігін ұштау мəселелеріне ден қояды. 
Əсіресе,оқу ағарту саласында өндірте еңбек етіп, ұлттық педагогикаға өлшеусіз үлес қосқан 
адамдардың бірі М.Жұмабаев болатын.Оның барлық шығармарлары ұлттық нақышта 
жазылып, патриоттық рухқа толы, отансүйгіштік, түрікшілдік идеялар өзекті орын алған. 
Педагог-ақын өзінің əрбір шығармасы арқылы оқушыларды отансүйгіштік қасиеттерге 
тəрбиелеуге бағыттады.Оның «Педагогика» атты оқулығы тұнып тұрған ұлттық педагогика 
мен психологиясы. Онда халықтың мінез-құлқы, əдет-ғұрпы, бала тəрбиелеу тəсілдері 
ерекше нақышпен суреттелген.Педагог-ғалым М.Жұмабаев ұлт педагогикасын 
ғылымилықпен баяндай отырып,оларды қолданудың əдіс-тəсілдерін жаңаша жағдайда 
пайданудың қажеттілігін ұсынды. Сол мұралар арқылы оқушыларды ізгілікке, 
адамгершілікке, адами ұлы қасиеттерге тəрбиелеудің жолдарын көрсетті. М.Жұмабаевтың 
қазақ педагогикасына енгізген ерекше жаңалығы, оның ұлттық психология ғылымына 
қосқан үлесі. Ол психологиялық ғылыми қағидаларды зерттей келе, оны қазақ халқының 
ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық психологиясына жақындатуды қарастырды. Бүгiнгi 
таңда елiмiздiң жас ұрпағын ұлтжандылық пен отансүйгiшiтiкке тəрбиелеу проблемасы 
алдымызда тұрғанда, Мағжан Жұмабаевтың өмiрi мен шығармашылығын мектептерде 
оқып үйрену, одан нəр алу ұлы парыз. М. Жұмабаевты қазақ педагогикасының негізін 
қалаған жəне оның көш бастаушыларының бірі деп айтуымызға əбден болады. Əр түрлі 
жаман, теріс пиғылдардан арашалау,ізгілік пен инабаттылық сезімдерді жүректеріне 
ұялату, сөйтіп ұлтын, елін, жерін сүйетін арлы азамат тəрбиелеу.Тəрбиеде адамға ықпал 
ететін білімдер саны алуан. Солардың ішіндегі ең парасаттысы, өміршең білім - халықтың 
өзі жинақтаған тəлім-тəрбие жайлы білімдер. Ұлттық мəдениетімізді-инабаттылықты, 
имандылықты, қайырымдылықты, мейірімділікті, ізеттілікті, меймандостықты, тіл өнерін 
балаға балдырған кезінен бастап үйрету-өркениеттік дəстүріміз.Мағжан өз еңбегінде 
психология пəніне өте кең орын беріп, оны барынша зер сала қарастырады жəне ғылымның 
бұл саласында өз білімдарлығын байқатады. 

М. Жұмабаевай білімді педагогтың бұл сөздері қазіргі мұғалімдерге үлкен сабақ 
болуы тиіс. Жалпы Мағжанның бала тəрбиесіндегі қағидасы мынадай: "Балаға тəрбиені 
өзінің шамасына, жаратылысына қарай беру керек... Тұрмыста түйінді мəселелерді тез 
шеше білетін, тұрмыстың тұңғиық теңізін қайратпен кеше білетін, адалдық жолға құрбан 
бола білетін, қысқасы, адамзат дүниесінің керек бір мүшесі бола алатын төрт жағы түгел 
кісі қылып шығару, баланы мұндай адам қыла алу үшін тəрбиеші бар күшін, білімін жұмсап, 
жалықпай, шаршамай үйрете білу керек". Мағжан өз ұлтын жанындай сүйген патриот қана 
емес, бүкiл адамзатты сүйген асқан гуманист. Мұны оның мына сөздері дəлелдейді: 
"Адамның шын мағынасымен "адам" болуы үшін өзін сүю, жақындарын сүюмен 
қанағаттанбай, жалпы адамзатты сүюі шарт. 

Адам өмірінің «алтын бесігі» – мектептің есігін ашқан балдырған жарығы мол 
жаңаша өмірде адамдық асыл қасиеттерді қастерлеп өмір заңдылықтарын үйренеді. 
Əдептілік, имандылық, мейірімділік, қайырымдылық, ізеттілік, қонақжайлылық 
құндылықтары қалыптасқан халқымыздың осы асыл да абыройлы қасиеттерін жас 
ұрпақтың ақыл-парасатына азық ете білу үшін, əрбір тəрбиеші, ұстаз халық педагогикасын 
сан ғасырларда қалыптасқан салт-дəстүрлерді, əдет-ғұрыптарды жан-жақты терең білумен 
қатар, өзінің бойына адамдық құндылықтарды терең сіңірген, рухани жаны таза адам болуы 
шарт. Ол рухани-адамгершілік тағылымдарды өркениетті өмірмен байланыстыра отырып, 
білім берудің барлық кезеңдерінде негізге алғаны жөн. Сонда ғана өзінің міндетін айқын 
сезіне білетін, мінез-құлқы жетілген саналы адам қалыптасады.Білім өзінің шынайы 
міндетіне жауап беруі үшін балаларда жас кезінен бастап, ең маңызды адамдық саналарды 
– адамгершілікті: сүюді, аяушылықты, төзімділікті, имандылықты, əдептілікті, 
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мейірбандықты, шыншылдықты жəне басқа асыл қасиеттерді дамыту керек. Қазіргі 
жағдайларда бұл жүзеге асырудың мынадай мүмкіндіктері бар:1.Рухани адамгершілік 
құндылықтарды кез-келген пəнді оқытудың мазмұнына енгізу;2.Сыныптан тыс сабақтарды 
баланың адамдық асыл қасиеттерді игеруіне ықпал ететіндей бағытта ұйымдастыру;3.Жеке 
пəн ретінде жүргізілетін сабақтардың бағдарламасына енгізу; Рухани тəрбие өзінің қуатын 
əлемнің əрбір құбылысынан алуы мүмкін. Олай болса, кез-келген оқу пəні балалардың 
адамгершілігін, жақсы мінез-құлығын қалыптастыру құралы бола алады. 

Ұлы М.Жұмабаевтың еңбектеріндегі ұстаздық-тəлімгерлік идеялары біз үшін өте 
құнды дүниелер болып табылады. Автордың туған халқының тəлiм-тəрбиелiк бай мұрасын 
игеру жөнiндегi бағыт-бағдары да құптарлық. 
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Аннотация 

Жұмыс М. Жұмабаевтың педагогикалық еңбектерін зерттеумен таныстырады. 1992 
жылы жазылған "Педагогика" кітабына ерекше назар аударылады. Оның ғылыми жəне 
педагогикалық зерттеулерінің ерекшеліктері ерекшеленеді жəне сипатталады. Бұл 
жұмыстың өзектілігі М. Жұмабаевтың педагогикалық ізденістері өскелең ұрпақты оқыту, 
тəрбиелеу, халықтық білім беру жүйесін демократияландыру мəселелерімен өзекті. М. 
Жұмабаевтың жұмысы мұқият зерделеуге жəне тəжірибеде қазіргі таңда білім беру 
жүйесінде қолдануға болатыны сөзсіз.. 

Аннотация 
Работа знакомит с исследованием педагогических трудов М. Жумабаева. Особое 

внимание акцентируется на его книге «Педагогика», написанная в 1992 году. Выделяются 
и описываются характерные особенности его научных и педагогических исследований. 
Актуальность данной работы в том, что педагогические поиски М. Жумабаева актуальны 
своими проблемами обучения, воспитания подрастающего поколения, демократизации 
системы народного образования. Работы М. Жумабаева заслуживают пристального 
изучения и применения в практике в современной системе образования, а именно в 
обновленном содержании образования в школах. 

Abstract 
The paper deals with of pedagogical works M. Zhumabaev. Particular attention is focused 

on his book "Pedagogy", written in 1992. Characteristic features of his scientific and pedagogical 
research are identified and described. The relevance of this work is that the pedagogical searches 
of M.Zhumabaev are relevant to their problems of training, upbringing of the younger generation, 
democratization of the public education system. The works of the M.Zhumabaev deserve study 
and application in practice in the modern education system, namely in the updated content of 
education in schools. 

Түйінді сөздер: педагогика, адамгершілік, тəрбие, əдіс, дербестік. 
Ключевые слова: педагогика, нравственость, воспитание, метод, самостоятельность. 
Keywords: pedagogy, morality, education, method, independence. 
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