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Жақтаушы топ мұндай тартысты болдырмас үшін қолынан келгенінің бəрін жасай 
алады жəне солай істеуі тиіс те, ол үшін ең басынан бастап анық жəне саналы анықтамалар 
береді. Олай болмаған жағдайда дебат тақырыпта берілген маңызды мəселелерді талқылау 
орнына семантика бойынша жанжалға айналуы мүмкін. 

Өз аргументтерін төрешіге немесе қарсыластарға ұсынбастан бұрын сіз тақырыпты 
зерттеу оңайырақ болуы үшін оның терминдеріне анықтама беруіңіз керек. Аталған 
мəселенің мəні неде екенін жəне оның не болуын зерттеу – жетістікті пікірталасқа апарар 
алғашқы қадам болып табылады. 

Терминдерге анықтама бермес бұрын сіз қандай терминдерге анықтама беруіңіз 
керек екендігін түсінуіңіз керек. Тақырыптағы əрбір сөзге оны түсіну үшін анықтама беру 
қажет емес. Кейбір терминдер мен сөздерді екі топ та қабылдап, оған анықтама беруді қажет 
етпейді. Сіз қандай да бір қарама-қайшылықтар туындауы мүмкін терминдерге анықтама 
беруге назар аударуыңыз тиіс. Келесі мысалды қарастырайық: «Жануарларды ғылыми 
зерттеуде пайдалану дұрыс емес» тақырыбын алайық, онда дебатқа қатысушылар «ғылыми 
зерттеу» жəне «жануар» терминдеріне анықтама бергісі келуі мүмкін. Басқа терминдер 
пікірталас барысында ешбір сұрақ тудырмайды. 
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Аннотация 
Мақсаты. Өзектілігі: Рухани құндылықтар қоғам талабына сай өзгерістерге ұшырап 

жаңа нарықтық қоғам салты пайда болды. Бұл жағдайлар адамдардың арасында ізгілік, 
əділдік, өзара көмек, төзімділік сияқты қарым-қатынастар орнатуына ықпал ететін 
құндылықтар мен əр жеке тұлғаның шығармашылық мүмкіндіктерінің ашылуы мен оларды 



120 
 

жүзеге асыруға түрткі болатын құндылықтарды зерттеу қажеттіліктерін туғызды. Осындай 
жағдайларда қоғамдық мұраттар мен адамдардың тəлімдік үдерістері өзгерді, сондықтан да 
білім мазмұнын түбегейлі жаңғырту, əдістерді жаңарту жəне жастарды оқыту мен тəрбие 
беру технологияларын жетілдіру қажеттілігі туындады. 

Аннотация 
Цель. Актуальность:Духовные ценности преобразуются в соответствии с 

требованиями общества и становятся образцом нового рыночного общества. Это ценности, 
которые способствуют установлению человеческих отношений, таких как доброта, 
справедливость, взаимопомошь, терпимость, открытие и реализация творческих 
способностей каждого человека и необходимость изучения творческого потенциала , 
которые их вдохновляют. В этих условиях общественные идеалы и образовательные 
процессы были изменены, поэтому и образование и методы преподования и обучения 
молодого поколения должны быть изменены. 

Аbstract 
Relevance. Goal. spiritual values are transformed in accordance with the reguirements of 

society and become a model of a new market society. These are values that contribute to the 
establishment of human relations, such as kindness, justice, mutual assistance, tolerance, the 
discovery and realization of the creative abilities of each person and the need to study the creative 
potential of each person and to study the values that inspire them In these conditions, the social 
ideals and educational process were changed, therefore, the education and methods of teaching 
and teaching the young generation must be changed.  

Түйінді сөздер: рухани, құндылық, өскелең, адамгершілік, жаңа қоғам 
Ключевые слова: духовность, ценность, подрастающее, человечность, новое 

общество. 
Key words: spiritual, value, younger, humanity, new society. 
Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбаев өзінің қара сөздерінде: «Адам 

баласын заман өсіреді, кімде-кім жаман болса, оған замандастарының бəрі кінəлі» деп 
ұлағатты сөз айтқан. Елбасының Қазақстан халқына жолдауында «Білім беру реформасы –
Қазақстанның бəсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге, экономикалық жəне қоғамдық 
жаңару қажеттілігіне сай келетін осы заманғы білім беру жүйесін құруды» міндеттеген еді. 
Заманымыз алға жылжыған сайын уақыт талабы күшейіп, білім нəрімен сусындатып 
отырған шəкірттеріміз білімді, талапты, ойшыл, дарынды тұлға болып қалыптасуы үшін, 
оқыту үрдісінде жаңа əдіс -тəсілдерді, жаңаша идеяларды қолдана отырып, үздіксіз 
ізденіспен оқушылардың білімін, таным –талғамын, ойы мен шығармашылық қабілеттерін 
дамыту ұстаздар қауымының басты мақсаты болып келеді.  Бұл жағдаят адам, қоғам, 
мемлекет дамуының маңызды қырларын ашып көрсетеді. Сондықтан, мемлекеттің 
жастарды тəрбиелеуге, тəні сау жəне рухани бай жастар ортасын қалыптастыру үшін 
қолайлы жағдайлар жасауға ерекше көңіл бөлуі өте маңызды болып табылады.  

Оқушыларға сабақ кездерінде рухани-адамгершілік тəрбие беру мəселесінде қазіргі 
педагогика ғылымының теориясы мен практикасында үш нобай қалыптасқан. 

Біріншісі – көп пəнді нобай, мұнда дəстүрлі пəннің мазмұнына бөлім, тақырыптар 
жəне бұрыннан бар тақырыптардың мазмұны рухани-адамгершілік мəліметтерімен 
байытылады. 

Екіншісі – бір пəнді нобай, орта мектепте тəрбие жоспарына арнайы рухани-
адамгершілік нормасын енгізу арқылы жүзеге асырылады. 

Үшіншісі – аралас нобай, мұнда адамгершілік тəрбиенің жеке мəселелері дəстүрлі 
пəндерде қарастырылады. Содан соң, олардың басын біріктіріп, қорытындылап, арнайы пəн 
оқылады. Қазіргі кезде екінші нобай теориялық жағынан жете негізделген. Сондықтан, ол 
мектеп практикасында жиі қолданылуда. Жастарға рухани адамгершілік тəрбие беру басты 
назарда болуы тиіс. Жаңа жас буынның дүниетанымын қалыптастыру мен тəрбиелеуде 
ұлттық дəстүріміздегі адамгершілік пен ар-ұят ұстанымдарын бүгінгі заман талаптарына 
сай тиімді түрде қолдана алсақ, бұл ұлтжанды жəне иман жүзді ұрпақ қалыптастырудың 
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негізі болады. Жаңа қоғам қалыптастырудың жалпы əлеуметтік мəдени механизмінің мəнді 
бөлігі ретінде дəстүршілдік көрінеді. Этномəдени дəстүрді қайта жаңғырту, мəдени мұраны 
сақтау, ұлттық өзіндік ерекшелік жəне жалпыадамзаттық құндылықтардың арақатынасы 
бағдарламалары түбегейлі маңызға ие. Мəдени шындықтың өзі адамның өзіндік 
бірегейлігін айқындайды. Қазіргі заманауи өркениет жағдайында этникалық мəдениет 
ұлттық мəдениеттің ерекшелігін айқындайтын қабат болып табылады. Жастардың рухани 
əлемінің жағдайы жастар үшін ғана емес, бүкіл қоғам өмірі үшін де маңызды орын алады, 
өйткені жастар біздің болашағымыз. Жастардың рухани мəдениетін құраушылардың бірі 
құндылықтық бағдарлар болып табылады яғни, белгілі-бір мəндерді өмірді 
ұйымдастырушы бастамалар ретінде қабылдау жəне өзін соған сəйке ұстау. Адамның 
адамгершілігі – оның жоғары қасиеті. Оның негізгі белгілерінің бірі – өзі үшін ғана емес, 
ел, қоғам үшін өмір сүру, адамдық ар – намысты ардақтау, əр уақытта жақсылық жасауға 
дайын болу. Арлы адам – ардақты адам. Адамгершіліктің асыл қасиеттері: Отансүйгіштік, 
мейірімді, адал, еңбекқор, ақылды, əділ, парасатты жас ұрпақтарымыздың бойынан 
табылуы тиіс. Басқаша айтқанда, бүгін біз тек өзара түсіністік пен сыйластықтың, бір-
бірімізге деген құрметтің арқасында ғана тіршілігімізді жалғастыра алмақпыз. Бұл үдеріс 
біздің əрқайсымыздың өз дінімізді, дəстүрімізді құрметтеуге, дəріптеуге кедергі болмайды. 
Өйткені, əрбір дін – ақиқатқа деген ұмтылыс. Сондықтан да, еліміздің болашағы үшін 
жастарды тəрбиелеуде рухани құндылықтардың маңызы зор жəне біз күнделікті өмірде 
оларды қолданудың аясын кеңейтіп, үнемі назарда ұстап отыруымыз қажет.  

Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев өзінің «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «…дін 
мəселелерінде ойластырылған қадам жəне өте мұқияттылық қажет. Біз ұят, толеранттылық 
жəне төзімділік еркіндігі принциптерін қастер тұтуымыз керек», – деп атап көрсетті. 

Оқыту үрдісіне жалпыадамзаттық құндылықтарды енгізу арқылы адамның рухани 
өсуіне жағдай жасаймыз.Мəңгілік құндылықтар білімнің негізгі өзегі болып табылады. 
Жалпыадамзаттық құндылықтарды адамның бойынан жарыққа шығару ізгілікке апарады, 
яғни, мінезін өзгертуге болады. Адамның жақсылыққа ұмтылуы, ақиқатқа жүгінуі оның 
болмысынан ішкі жан дүниесінде бес құндылықтың бар екенінің дəлелі емес пе? Егер осы 
құндылықтарды ағашқа теңеп көрсек, ағаштың тамыры – мəңгілік құндылықтар, оны 
ақиқатқа теңейміз. Ағашқа құятын суды, сүйіспеншілік деп алайық. Егер мəңгілік 
құндылықтарды, ақиқатты,сүйіспеншілікпен түсінсек, суарсақ, əрқашан əрекетіміз дұрыс 
болады.Яғни, ағаштың діңі түзу өседі. Əрекетіміз дұрыс болса, ішімізде тыныштық 
орнайды. Яғни, ағаш бүршік жарады. Ішімізде тыныштық орнаса, біз ешқашан қиянат 
жасамаймыз, тіпті ойламаймыз да. Яғни ағаш жемісін береді. Ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс 
əрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау - бұл мəңгілік бес құндылық адамның ұлтына, 
нəсіліне, ортасына, дініне қарамайтын, уақытпен өзгермейтін құбылыс. Адамның 
руханияты мен мəдениетінің жиынтығы, яғни, ата, əжелеріміздің даналығы. Бүгінгі таңда 
рухани білім əлемге ауадай қажет болып тұр. Сондықтан əр адамның ақыл ойын 
жаңғыртып, санасын өзгерту керек, сонда əлем де жаңарып, өзгереді. Адамдар осы өмірден 
қанағат жəне қуаныш аламыз деп ойлайды, алайда бұл қуаныш олардың өздерінде 
жасырынып жатқан өлшеусіз қуаныштың кішкентай ғана сəулесі, яғни уақытша екенін, 
сезіне бермейді. Адам, артынан не болатынын арьынан түсінеді. Адам тек қиындыққа тап 
болған кезде ғана қиналып, ойланады. Қиналған кезде оның жаны тазарады. Адам баласы 
ақыл мен жүрек қосылғанда  ғана эмоцияға берілмей, өз сезімін бағындыра алады. Сөйтіп 
саналы түрде жақсы мен жаманды ажырата алатын деңгейге жетеді. Сосын ар- ұжданына 
сүйеніп, шабытпен, интуиция арқылы ең жоғарғы, рухани деңгейге жете алады. «Өзін-өзі 
тану» бағдарламасының негізгі мақсаты да осы. Адамның қоршаған ортаны танып, өзінің 
ішкі жан дүниесіне үңіле қарап, өзін-өзі басқару негізінде рухани-адамгершілік əлеуетті 
көтеру болып табылады. Жəне бүгінгі таңда жас ұрпақты рухани адамгершілік білімнің 
нəрімен сусындатып, əр баланың, əр адамның жүрегіне ізгілік нұрын құйып, тəрбие 
саласында қызмет етіп жүргеніме өзімді бақытты сезінемін. Тұлғаның үйлесімді дамуының 
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нəтижесінде бүгінгі күнді ғана емес, болашағын сəулелі күйде елестетіп, алға ұмтылатын, 
арманшыл, қиялы асқақ, рухы биік азамат тəрбиелеуге болады. Өзін-өзі тани отырып əр 
баланы керемет рухани күш иесі деп қарап, демеу жасасақ, қуаттандырсақ, жүрегі нұрға 
толы, жан -жағына шуағын шашып тұрған мейірімді, адамгершілігі мол, үнемі талпынып 
тұратын, өз елін, өз жерін, өз тілін, өз отбасын сүйетін, еңбекқор, адал адам 
тəрбиелейтініміз сөзсіз.[5] 

Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тəрбие мен білім беруде мұғалімдердің 
инновациялық іс-əрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды 
мəселелердің бірі болып табылады. Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық 
мəліметтер ағыны күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның 
қабілетін, талантын дамыту білім беру мекемелерінің басты міндеті болып тұр. Сондықтан 
да əрбір оқушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, 
шығармашылыққа тəрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық 
технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені мемлекеттік білім 
стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны 
ендіруді міндеттейді. Қазақстанның болашағы жасөспірім, жас ұрпақтар біз оларға 
болашақта үлкен сенім артамыз. Олардың сол сенімді орындауы үшін біз оларға үлкен жол 
көрсетуіміз керек. Əрбір оқытушы өз ісімен, шеберлігімен оқушыға жеткізе отырып, оны 
жан – жақты тəрбиелеп санасына құйып отырса, сонда қазақтың туын көкте желбіретіп, 
биіктерге асқақтатады жəне де білімді де білікті жастар саны артады деп сенемін. 
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Аннотация 

Бүгінгі күні білім берудің сапасын арттыру үшін мұғалімге қойылатын талап көп: əр 
сабақ мазмұнын жоспарлау үлкен талғампаздықты, ізденісті қажет етеді. Оқушы 
қажеттілігін тудыратындай құзіреттілікке бағытталған тапсырмаларды шеберлікпен 
құрастырып, сабақтың əр кезеңінде əдіс-тəсілдерді тиімді қолдану арқылы өткен сабақтың 
жаңа үлгісінің оқыту мазмұнын арттырудағы ықпалы зор. 

Аннотация 
В нынешнем время для качественного образовании перед учителем стоит много 

задач: В место простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику - развитие 
ключевых компетенции  и способности учащегося работать с разными источниками 
информации, оценивать их; на этой основе формулировать собственное мнение, суждение, 
оценку.  

 



242 
 

Мазмұны 
 

Содержание 
 
 

Алғы сөз............................................................................................................................ 3 
Аманжол Күзембайұлы Мағжан Жұмабайұлының «Батыр Баян» жырының 
тарихилығы...................................................................................................................... 

4 

Ахметов Т.А. Мағжан Жұмабаев – өлең сөздің пайғамбары..................................... 7 
Утегенова Б.М К вопросу о необходимости изменений в образовательной 
практике педвуза……………………………………………………………………….. 

 
11 

Абдрахманова М.С. Мағжан Жұмабаевтың ойлау ұғымы мен сындарлы оқыту 
үндестігі........................................................................................................................... 

 
14 

Айтуарова Л.Н. Патриотическое воспитание как основа формирования духовных 
ценностей у подрастающего поколения……………………………………………… 

 
16 

Аканбаев Б.Н. Нұркелді П. Эмоционалды күйіп кетудің белгілері жəне салдары... 19 
Аманжол Күзембайұлы, Алибек Т.К., Шакимбаева А.Р. Движение Марал-ишана: 
характер и идейные основы............................................................................................ 

 
22 

Аманжол Күзембайұлы, А.Сероус Раннесредневековые  печенеги………………... 26 
Аухатова Р. Ж., Мурзагалиева К.З. Мағжан дүниетанымы......................................... 30 
Ашимова Н.Т. Просветительские идеи Магжана Жумабаева и современная 
образовательная система………………………………………………………………. 

 
34 

Байжанова С.А.,Балгабаева Г.З. Формирование поликультурной личности 
младшего школьника в условиях модернизации общественного сознания……….. 

 
38 

Батура Л.В. Некоторые инновационные подходы в преподавании математики в 
школе…………………………………………………………………………………… 

 
43 

Батыргалиева Р.Т. Исследование современного урока географии в условиях 
малокомплектной школы:  проблемы и перспективы………………………………. 

 
48 

Бегежанова Г.Х. Білім берудегі инновациялық технологиялар…………………….. 50 
Болотвина Г.В. Педагогические взгляды Магжана Жумабаева……………………. 54 
Гвиздок Л.В. Великий сын востока.............................................................................. 57 
Геворкян А.Р. Применение элементов дистанционного обучения в учебном 
процессе колледжа…………………………………………………………………… 

 
61 

Гончар Н.А., Иванова Е.Н. Некоторые особенности отражения педагогических 
идей М. Жумабаева в современном образовании…………………………………… 

 
65 

Даулетбаева Г.Б. Мұғалімнің кəсіби бағыттары пəнінің мазмұнындағы талантты 
жəне дарынды балаларды оқыту тақырыбын оқыту мəселесіне................................ 

 
68 

Досмурзина А.К. Инновациялық əдіс-тəсілдерді білім беруде қолдану.................. 70 
Ермаганбетова А.Ж., Бексултанова Р.Қ. Мағжан Жұмабаев жəне заманауи білім.. 73 
Жармухамбетова Ж.К. Балалар əдебиетіндегі Мағжан............................................... 76 
Жумабаева Г.Т. Мағжан Жұмабаев еңбектері- рухани əлемді танудың  көзі........... 81 
Жумабаева М.А. Актуальность педагогических трудов Магжан Жумабаева в 
современной образовательной системе………………………………………………. 

 
83 

Иванова Е.Н. Некоторые возможности использования педагогических идей 
М.Жумабаева студентами в воспитательной работе с учащимися ………………… 

 
88 

Иванова Е.Н., Лантух Я.С. К вопросу направлений ознакомления студентов с 
инновационными подходами к обучению учащихся начальной школы………….. 

 
91 

Ивышева Э.К. Жас ұрпақты рухани құндылықтармен тəрбиелеу жүйесін 
қалыптастыру................................................................................................................... 

 
95 

Ильясов Е.К. Реализация задач духовно-нравственного воспитания на уроках 
математики....................................................................................................................... 

 
98 



243 
 

Ильясова Г.А. Сабақты зерттеу» тəсілі эксперименталдық зерттеудің ерекше 
нысаны ретінде................................................................................................................ 

 
102 

Исетова Б.К. Использование передовых педагогических идей М. Жумабаева при 
формировании ключевых компетенций учащихся на уроках математики................ 

 
106 

Исмагулова К.Б., Cимакина И.А. Развитие у детей общечеловеческих ценностей 
на интегриованных уроках............................................................................................. 

 
109 

Кабденова Ж.М. Мағжан Жұмабаев - жарық жұлдыз.................................................. 112 
Калиев Д.Д. Мешітхан А.А. Дебат технологиясы арқылы тұлғаның көшбасшылық 
қабілеттерін қалыптастыру жолдары.................................................. 

 
116 

Калиева А.А. Өскелең ұрпақтың бойында рухани құндылықтарды 
қалыптастырудың негізгі шарты – тəрбиеші-педагог шеберлігі................................ 

 
119 

Карамурзина А.Б. Жаңаша үлгідегі сабақты ұйымдастыру – мұғалімнің жеке 
шығармашылық жұмысы................................................................................................ 

 
122 

Карымсакова Д.Т, Утегенова С.Т. Методика проведения семинарского занятия в 
системе образования…………………………………………………………………… 

 
126 

Кенжегарина А.Ə., Арыстан Н.Н. Инновациялық білім беру – дамыған ұстаз, 
дамушы оқушыны қалыптастыру бағыты..................................................................... 

 
129 

Кокасова Р.К. Мағжан Жұмабаевтың өскелең ұрпақты тəрбиелеуге қосқан үлесі.. 133 
Қонарбаева Б.Қ. Білім беру тəжірибесіндегі инновациялық тəсілдер....................... 135 
Куркбасова  Г.С. Оқу-тəрбие үдерісінде педагогикалық қарым-қатынастың 
тиімділігі.......................................................................................................................... 

 
139 

Мурат С. Мағжан Жұмабаевтың өлеңдері - ұлттық рух пен патриоттық тəлім-
тəрбиенің қайнар көзі..................................................................................................... 

 
144 

Мурзабекова А.Б. Обучение с использованием мобильных устройств как новая 
система взаимодействия участников образовательного процесса………………….. 

 
147 

Муханова А.М., Биримжанова А.К. Жаңартылған білім-заман талабы..................... 149 
Нургалиева А.Ж., Бабаченко Л.П. К вопросу о некоторых задачах духовно-
нравственного воспитания учащихся общеобразовательной школы………………. 

 
152 

Нурушева Г.К. Вопросы организации курсов подготовки и переподготовки 
казахских специалистов в 1920 годы (на основе архивных материалов)………….. 

 
155 

Порошина Т.И. Основные аспекты исследования духовно-нравственных 
ценностей в контексте социально-гуманитарного знания………………………….. 

 
160 

Саметова Н.С. Жас ұрпаққа тəлім-тəрбие мен білім беруді жетілдіру...................... 162 
Саутпаева А.А., Барамбаева К.А. Бiлiм бeрудiңтиiмдi түрi....................................... 165 
Сафронова Г.К. Инновационные технологии и подходы в работе социального 
педагога…………………………………………………………………………………. 

 
168 

Сембетова Г.С. Өскелең ұрпақтың бойына рухани құндылықтарды 
қалыптастыруда қазақ əдебиетінің ролі ....................................................................... 

 
172 

Смолева Н.В. Применение метода джигсо на уроках специальных дисциплин… 175 
Сулейменова Қ.Қ. Ұлт мақтанышы – Мағжан Жұмабаев.......................................... 178 
Сулейменова Л.М., Шинибекова Г.С. Білім беру тəжірибесіндегі инновациялық 
тəсілдер............................................................................................................................. 

 
181 

Султанова А.С. Мағжанның маржан мұрасы............................................................... 185 
Сураганова Б.Б. Использование произведений Магжана Жумабаева в 
преподавании истории казахстана …………………………………………………… 

 
189 

Сыздыкова Қ.К. Білім беру тəжірибесіндегі инновациялық тəсілдер....................... 192 
Тайкенова А.У. Мағжан Жұмабаевтың ағартушылық идеяларының қазіргі 
заманғы білім беру жүйесімен үндестігі....................................................................... 

 
196 

Тортулова А.Ə. Мағжан Жұмабаевтың келешек ұрпаққа салған дара жолы............ 198 
Уварина Н.В. Аспекты креативно-прогностического управления в современеном 
образовании..................................................................................................................... 

 
200 



244 
 

Уразова Л.И. Внедрение инновационных технологий в образовательную 
практику-становление конкурентоспособного специалиста………………………. 

 
204 

Фатхудинова И.В. Экологическое образование, воспитание и культура………….. 209 
Хамзина К.Б. Жастарға ұлттық рухани құндылықтарды қалыптастырудағы тəрбие 
мəселелері............................................................................................................ 

 
212 

Шалгимбекова А.Б., Шамитдинов А.М. Қазіргі заманғы білім беру жүйесіндегі 
инновация......................................................................................................................... 

 
216 

Шарипов К.К. Созвучие просветительских идей Магжана Жумабаева 
современной образовательной системе………………………………………………. 

 
219 

Шолқыбаева Р.М., Жантлесова М.Х. Өскелең ұрпақтың бойында рухани 
құндылықтарды қалыптастырудың негізгі шарты – тəрбиеші-педагог шеберлігі ... 

 
222 

Шолпанбаева Ғ.Ə., Безаубекова А.Д. Мағжан Жұмабаевтың шығармаларындағы 
ұлттық тəрбие................................................................................................................... 

 
225 

Шыныбекова А.Б. Сохранение национальной идентичности через педагогические 
идеи М. Жумабаева …………………………………………………. 

 
228 

Мнайдарова С.С., Ахманова К.Б. Созвучие просветительских идей Магжана 
Жумабаева современной образовательной системе.................................................... 

 
231 

Көбекова А.Қ Студенттердің көшбасшылығы............................................................. 234 
Сауленко Т. Н., Науменко Н. Ю. Этнопедагогика М. Жумабаева и 
современность………………………………………………………………………… 

 
239 

 
 
 
 

 


