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түзету жұмыстарының жүйесін құру.Дамыта оқыту технологиясы-баланы оқыта отырып, 
дамыту бала бойындағы еркіндік, мақсаткерлік, ар намыс, мақтаныш, сезім, дербестік 
адамгершілік, еңбексүйгіштітік, белсенділік т.б. қасиеттерін дамыту. Монтессори 
технологиясы- Монтессори технологиясының негізгі принципі-балаға өзін-өзі тəрбиелеуге, 
өз бетінше оқуға, өз бетінше дамуға жағдай жасау. Жаңа оқытудың технологиясына мəн 
беріп қарасақ, педагогикалық технологиялар мынадай төрт негізгі шартты 
қанағаттандыруы тиіс: 

-Оқытудағы педагогикалық экспременттерді жою; 
-баланың танымдық қызметінің құрылымы мен мазмұнын анықтайтын оқу тəрбие 

процесінің жобасын негіздеу; 
Қазақстанның тəуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы орта білім беру жүйесінің 

дамуымен тығыз байланысты. Қай халықтың, қай ұлттың болсын толығып өсуіне, рухани 
əрі мəдени дамуына басты ықпал жасайтын тірегі де, түп қазығы да – мектеп. Мектептердің 
білім деңгейін көтеру жəне онда интерактивті құралдарды пайдалану арқылы оқу – тəрбие 
процесін тиісті деңгейге көтеру, мектеп ұстаздарының, басшыларының, педагогикалық 
ұжымның жүйелі басшылыққа алған бағыты деп есептейміз. 

Ақпараттық технологияның келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, іскер əрі 
талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, 
психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол. 

Қорыта айтқанда, оқушыларыдың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда, 
өз бетінше жұмыс жасауды білімді өз бетімен игерудің маңызды екенін ұқтық. Оқушылар 
жаңа жүйелі оқу əдістері арқылы ізденгіш зерттелген шығармашыл, проблемаларды 
өздігінен шеше алатын қиын жағдайларда тығырықтан шығу жолдарын таба білетін, 
функционалды сауатты тұлға ретінде қалыптасады. Сонымен қатар, өздігінен ана тілді оқу 
барысында оқу материалының жүйелі түрде меңгерту, грамматикалық схеманы шешу, 
іздену, салыстыру, зерттеу, əртүрлі шығармашылық жұмыстарды өз бетінше жұмыс 
орындау барысында меңгереді.  
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Аннотация 
Өзектілігі: Мағжан Жұмабаевтың өмірі мен шығармашылығын таныту арқылы оның 

ақындық тұлғасы мен философиялық ойларынан нəр алу. Мағжан Жұмабаевтың 
педагогикалық еңбектеріндегі оқушылардың тəлім-тəрбиесінің басты ерекшелігі тұрмыс-
тіршілікпен тығыз байланыстырылғанында. Ұлттық тəрбиенің ұрпақ үшін берері орасан 
зор. Əсіресе, тəрбиелік бағыттағы іс-шараларды тағылымды етіп өткізу ұстаздың қарым-
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қабілетіне көп байланысты. Менің тақырыбымдағы негізгі ой да осы, яғни ұлы тұлғаның 
еңбектеріне көз жүгірте отырып, ұрпақ тəрбиесінің ұлттық жаңа үлгісін жасауға деген 
ұмтылыс жəне əдістемелік жұмыстарды жетілдіру. Мұғалімдік ортада біте қайнасып жүріп 
түйген ойым, қазіргі кезде жаңаша педагогикаға ерекше көңіл бөлу керектігін айтқым 
келеді. 

Мақсаты: Мағжан Жұмабаевтың педагогикалық идеяларын пайдалана отырып 
егеменді еліміздің ертеңі жас ұрпақты əдепті, адамгершілігі жоғары, халқымыздың рухани 
байлығын бүгінгі күн талабымен ұштастыра отырып, ұлттық тəрбиені ұрпақ санасына 
қалыптастыру.  

Аннотация 
Актуальность. Знакомство с поэтической личностью и философскими идеями 

Магжана Жумабаева, отразив жизнь и творчество. Творчество Магжана Жумабаева служит 
примером высокой духовности и гражданственности, любви к своему народу. 

Литературное наследие Магжана Жумабаева выдержало испытание временем, оно 
органически вошло в историю казахской поэтической культуры, составив наряду с 
творчеством других классиков ее неотъемлемую часть. 

Цель: Использовать педагогические идеи Магжана Жумабаева, чтобы довести 
национальное образование до сознания поколений так как будущее нашей суверенной 
страны заключается в создании достойного, в сочетании с духовными устремлениями 
морального человечества.  

Abstract 
Relevance. Acquaintance with the poetic personality and philosophical ideas of Magzhan 

Zhumabayev, reflecting the life and work. Magzhan Zhumabayev's work is an example of high 
spirituality and citizenship, love for his people. The literary heritage of Magzhan Zhumabayev has 
stood the test of time, it organically entered the history of Kazakh poetic culture, making it an 
integral part along with the work of other classics. 

Goal. Use the pedagogical ideas of Magzhan Zhumabayev to bring the national education 
to the consciousness of generations, as the future of our sovereign country is to create a decent, 
combined with the spiritual aspirations of moral humanity. 

Түйінді сөздер: ақын, ұрпақтың тəрбиесі, ұлы тұлға, еңбектері, педагогика, тəрбие, 
ұлттық мұра, рухани байлық. 

Ключевые слова: поэты, поколения, великая личность, произведения, педагогика, 
воспитание, национальное достояние, духовное богатство. 

Keywords: poets, generations, great personality, works, pedagogy, education, national 
wealth, ecclesiastical wealth. 

 
Мағжан Жұмабаевты білмейтін қазақ жоқ шығар, сірə. Алдымен біз оны ақын деп 

таныдық. Алайда аудармасын былай қойғанда Мағжанның педагогикалық бағытта сіңірген 
еңбегі ұшан-теңіз. Тұңғыш ұстаздық жолда жарық көрген “Бастауыш мектепте ана тiлi”, 
“Сауатты бол”, “Педагогика” атты оқулықтарын алар болсақ, бұл еңбектерінің маңызы əлі 
күнге келер ұрпақтың тəрбиесі үшін орны ерекше.  

Оқу-ағарту ісіне мейілінше еңбек еткен ұлы тұлға Мағжан Жұмабаев етене зерттеп, 
этно педагогиканың да негізін салды. Орыс, батыс педагог-психолог ғалымдарының 
еңбектерiне үңіліп, ол тəрбиенiң ұлттық ерекшелiктерiн «Педагогика» атты оқулығында 
былайша сипаттаған екен: «Тəрбие ғалымдарының пiкiрлерiн таңдап алуға 
ұмтылдым. Шамам келгенше қазақ жанына қабыстыруға тырыстым… Бiзде бұрын пəн тiлi 
болмағандықтан түрлi терминдерге тап басқанда қазақша сөз табу көп күшке тидi. Қалайда 
курстарда оқыған мұғалiмдердiң жəрдемiмен таза орыс сөздердi қазақшаға айналдырылды. 
Ал ендi жиһан тiлi болып кеткен сөздердi қазақшаға аударам деп азаптануды тиiс 
таппадым»[1] . 

Мағжан тəрбиеші-мұғалімнің дəрежесін бəрінен де жоғары қойған. «Қазақтың қаны 
бір, жаны бір жолбасшысы – мұғалім. Алты Алаштың баласы бас қосса, қадірлі орын – 
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мұғалімдердікі» деген аталы сөзі осыны ұғындырған. Мұғалім мəртебесін Мағжандай көкке 
көтере дəріптеуші аз. Оның «Педагогика» кітабында тəрбие түрлері тəптіштеп талданған. 
«Тəрбие, – дейді ұлы ұстаз, - кең мағынасында алғанда қандай да болса бір жан иесіне тиісті 
азық беріп, сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген сөз. Ал, енді, адамзат туралы 
айтқанда адамның баласын, кəміл жасқа толып, өзіне-өзі қожа болғанша тиісті азық беріп, 
өсіру деген мағынада жүргізіледі». Мағжан Жұмабаевтың тəрбие жөніндегі көзқарасы төрт 
түрлі: дене тəрбиесі, ақыл тəрбиесі, сұлулық тəрбиесі һəм құлық тəрбиесі. Оның ойынша, 
тəрбие ісіне үлкен жауапкершілікпен қарау маңызды. Іргелі мəселеде ата-ана мен 
тəрбиешіге жүктелер міндеттің жүгі ауыр. «Бала адам болсын дейтін ата-ана осы төрт 
тəрбиені дұрыс орындасын. Бала аурулы, зағип болса балада немес, тəрбиешіден. Бала тар 
ойлы ақымақ болса, бала кінəлі емес, тəрбиеші кінəлі. Бала сұлулықтан лəззат ала білмейтін 
мылқау жанды болса, бала айыпты емес, тəрбиеші жазалы. "Бала істеген жауыздықтың 
жазасын тəрбиеші көтерсін» дейтін Иран елінің мəтелі шын, дұрыс мəтел» – деген кемеңгер 
педагог. Тəрбиенің тереңіне үңілген жəне мақсатын жан-жақты дəйектеген ұстаз адамның, 
ұлттың, асса адамзат дүниесін бақытты қылу тəрбиенің алтын арқауы екенін қадап айтады. 
Сонда тəрбиедегеніміз не өзі? Бала тəрбиесі бір өнер, өнер болғанда ауыр өнер, жеке бір 
ғылыми есі болуды тілейтін өнер екендігі «Педагогика» еңбегінде тиянақты баяндалады. 
Сондықтан əрі қиын, əрі күрделі өнерді жеткілікті игеру екінің біріне беріле бермейді. 
Ендігіде, тəрбие пəнімен жете таныс болу əр ұстаздың өмірлік парызы болуы міндет. 
Мағжан Жұмабаевтың пікірінше тəрбие пəні - педагогика. Педагогика – адамның денесі 
мен жанын дұрыс тəрбиелеу қағидаларын үйрететінілім. Олай болса, бала тəрбиешісі ең 
алдымен адамның денесі мен жанының жайынан хабар беретін басқа да пəндерді тиянақты 
білуге міндетті. Осы орайда, Мағжан Жұмабаев дене жəне жан пəндерін жіліктеп талдап, 
əрқайсысына жеке-жеке тоқталады. Ұстаз дене пəндерін қамтитын анатомия, физиология, 
гигиена, гимнастика салаларын жіті білуі қажет. Оның үстіне Мағжан Жұмабаевтың 
еңбектерінен мұғалімнің жан туралы психология, логика, этика пəндеріне көңіл бөлгені 
абзал екенін көреміз. Оның үстіне ұлы ұстаз аталмыш пəндерді бір-біріне қоса отырып, 
оларды жеке де даралап, саралап түсіндіреді. 

Ұстаздық көзқарасын саралай келе Мағжан Жұмабаевтың педагогикалық бағытты 
бөлек-бөлек 5 негізгі түрге бөлгенін көреміз. Яғни,жалпы педагогика, адамның дене һəм 
жан күштерін тəрбие қылу жолдарын көрсететін бірінші бөлігі. Екіншіден, дидактика. Ол 
оқытудың негізгі жолдарына бастайды. Үшінші, методика. Бұл баланы оқытудың басты 
жолдарына із көрсетіп, белгілі бір пəнді қалай меңгерту қажетдеген сауалға жауап береді. 
Мəселен, мектепте қазақ тілі пəнін қалай оқыту керек екендігін үйрететін пəн - қазақ тілінің 
методикасы деп аталады. Төртінші жолы,білім ошағын басқару. Бұл пəн мектеп қалай 
салынуға, қалай басқарылуға тиісті, сынақтарға шəкірттерді қалай бөлу керек, оқу уақытын 
қалай белгілеу керек деген сынды жолдарға сілтеме жасайтын бағыты.Ал соңғы 
бесіншісі,педогогика тарихы. Аталмыш ілім өткен мен болашақты ескере отырып əр 
қоғамдағы тəрбиеге адамзат қалай қараған, қандай жолдармен жүрген, тəрбие дүниесінде 
қандай білімпаздар өткен, олар қандай жаңа жолдар тапқан. Педогогика тарихы осыларды 
баяндайды. [2, 187] 

Ұлттың қалыптасуы ұрпақтың тəрбиесіне тікелей байланысты. Осыны ұғынып 
ерекше ықыласпен келешектің тамыры түзу ағаштай бой түзеп, кемел болашақтың тізгінін 
сенімді ұстауы үшін тер төккен Алаш Орда қайраткері, Абайдың жолын қуған дарынды 
ақын, "Мен жастарға сенемін" деп ұрандатқан белгілі ұстаз Мағжан Жұмабаевтың 
ұстанымы берік болған. «Бала берiк денелi болса, түзiк ойлайтын, дұрыс шешетiн, дəл 
табатын ақылды болса, сұлу сөз, сиқырлы əуен, əдемi түрден лəззат алып, жан 
толқындырарлық болса, жамандықтан жаны жиренiп, жақсылықты жаны тiлеп тұратын 
құлықты болса ғана адам баласының дұрыс тəрбие алып, шын адам болғандығы…» – дейді 
ол тəрбие мақсатын айқындай түсіп. [1,100] 

Оның ойынша балаға дұрыс тəрбиені əрбір мұғалім, ата-ана тəрбие жолын ешкімнен 
үйренбей-ақ, еш тəрбиені оқып білмей-ақ өз бетімен бере алмайды. Сөзімізге дəлел ретінде 
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Мағжан Жұмабаевтың мына пікірін келтіре кетейік: «Баланы дұрыс тəрбие қылу үшін 
əркімнің өз тəжірибесі жетпейді. Басқа адамдардың тəжірибесімен танысу керек. Сол басқа 
адамдардың майданындағы тəжірибелерін көрсеткен жеке бір пəнмен, яғни тəрбие пəнімен 
таныс болу керек». [1,99] Біз үшін ұлы тұлғаның осы бір еңбектеріндегі ұстаздық-
тəлімгерлік идеялары өте құнды дүниелер болып табылады. 

Демек, осы ұлы ақынның айтқанынан, болашақ мұғалімді, болашақ ата-ананы 
отбасы тəрбиесіне даярлау қажет деген ой түюге болады. Ғұлама ақынның ойынша, əрбір 
ұлттың бала тəрбиесі туралы бұрыннан келе жатқан жеке-жеке жолы бар. Ұлт тəрбиесі 
баяғыдан бері сыналып, көп буын қолданып келе жатқан тақ-тақ жол болғандықтан, əрбір 
тəрбиеші сөз жоқ ұлт тəрбиесімен таныс болуға тиісті, жəне əрбір ұлттың баласы өз 
ұлтының арасында, өз ұлты үшін қызмет қылатын болғандықтан, тəрбиеші баланы сол ұлт 
тəрбиесімен тəрбиелеуге міндетті дей отырып, жастарды тəрбиелегенде ұлт тəрбиесінің 
негізінде тəрбиелеу арқылы, ұлттық құндылықты бойына сіңіре білгенде ғана, ол рухани 
бай, сол заманға лайық, елі, Отаны үшін қызмет етуге дайын болып шығатынын 
көрсетеді. Ақын сонымен бірге, ұлт тəрбиесін түгелімен дұрыс деуге болмайтындығын, 
олардың арасынан жақсы мен жаманын, алтын мен мысын айырып ала білу үшін тəрбие 
майданында шынығып ысылған тарландардың тəжірибелерімен, түрлі ұлттан, түрлі 
заманда шыққан тəрбие ғалымдарының ой-пікірлерімен таныс болуы тиіс деп ойлаған. 
Бүгінгі таңда мектептегі оқып жатқан жас ұрпақты ел жандылыққа тəрбиелейтін 
тағылымды тəлім-ұлттық рухта тəрбиелеу мен оқыту. Халқымыздың ұлттық мұрасын оқу –
тəрбие ісімен сабақтастыру басты парызымыз. Осы тұрғысынан сыныптан тыс шараларда 
халықтық педагогиканың үлгілерін үнемі пайдаланып отырсақ жақсы болар еді. 

Қазіргі уақытта бүкіл оқу-тəрбие жүйесі халықтық педагогикаға негізделіп, қайта 
құрылып жатыр. Осы орайда кенжелеп қалған ұлттық салт-дəстүр, ерекшелігімізді 
насихаттау, баланың ауызекі сөйлеу тілін дамытып, олардың бойында қазақи психологияны 
қалыптастыру – əрбір ұстаздың міндеті деп санаймыз. Ұрпақ тəрбиесіндегі халықтық 
педагогиканың рөлі ерекше. Сол ерекшелік өткен тарихымыздағы Мағжандай ұлы ақын, ел 
келешегі үшін тер төккен ұстаздың халық педагогикасындағы орнын айқындауды қажет 
етеді. Ол біздің оқушыларымыздың ой-өрісін, биік адамгершілік тұлғасын қалыптастыруға 
көп көмегін тигізеді.Ұмыт болған халқымызға тəн ұлттық асыл қасиеттеріміз қайта 
жаңғырып жатқан уақытта ел мұраларын тарихи жəне қазіргі педагогикамен ұштастыру аса 
маңызды. Мағжан Жұмабаевтың педагогикалық еңбектеріндегі оқушылардың тəлім-
тəрбиесінің басты ерекшелігі тұрмыс-тіршілікпен тығыз байланыстырылғанында. Ұлттық 
тəрбиенің ұрпақ үшін берері орасан зор. Əсіресе, тəрбиелік бағыттағы іс-шараларды 
тағылымды етіп өткізу ұстаздың қарым-қабілетіне көп байланысты. Менің тақырыбымдағы 
негізгі ой да осы, яғни ұлы тұлғаның еңбектеріне көз жүгірте отырып, ұрпақ тəрбиесінің 
ұлттық жаңа үлгісін жасауға деген ұмтылыс жəне əдістемелік жұмыстарды жетілдіру. 
Мұғалімдік ортада біте қайнасып жүріп түйген ойым, қазіргі кезде жаңаша педагогикаға 
ерекше көңіл бөлу керектігін айтқым келеді. Мағжанның "Педагогика" оқулығын 
пайдалана отырып, ата-бабаларымыздың жақсы дəстүрін шəкірттер бойына дарыту үшін 
тəрбие сағаттарымызда мақал-мəтелдерді, шешендік сөздерді, аңыз-əңгімелерді жиі 
мысалға келтіріп, ұлылардың айтқан даналық сөздерін ұрпақ санасына сіңіруді 
қалыптастыру қажет. Көптеген халықтар өз ұрпағын өз халқының қағидаларымен 
тəрбиелейді. Ендеше, егеменді еліміздің ертеңі жас ұрпақты əдепті, адамгершілігі жоғары 
болып өссін десек, ұлттық тəрбие тағылымын басшылыққа алып, халқымыздың рухани 
байлығын бүгінгі күн талабымен ұштастыра білсек ғана ұлттық тəрбиенің берері көп. 

Педагогика мен психологияны терең зерттеп Мағжан мақсаты, мазмұны, əдістерін 
айқындай келе, ұлттық салт-дəстүрлер арқылы балаға ақыл-ой, адамгершілік, əсемдік, дене, 
денсаулық, еңбек тəрбиесін қалыптастыру нəтижесінде «сегіз қырлы, бір сырлы» жаны 
таза, дені сау, адам қалыптастыру мүмкіндігін атап көрсетеді.  

Автордың туған халқының тəлiм-тəрбиелiк бай мұрасын игеру жөнiндегi бағыт-
бағдары да құптарлық. “Ұлт тəрбиесi – деп жазды ол, – баяғыдан берi сыналып келе жатқан 
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тастақ жол болғандықтан, əрбiр тəрбиешi сөз жоқ, ұлт тəрбиесi мен таныс болуға тиiс. Сол 
ұлт тəрбиесi мен тəрбие қылуға мiндеттi” деген. 

Мағжан орыс педагогикасының атасы К.Д.Ушинскийше, педагогиканың жан сырын 
терең зерттейтiн психология ғылымы мен байланыстыра қарастырып, қазақтың халық 
педагогикасын ғылыми тұрғыда зерделеп, болашақ ұрпақтың тəлім-тəрбиесіне қажетті 
құнды дүниелер қалдырып кеткен. 

Сөз соңында айтарым, ұлы ұстаз Мағжан Жұмабаев өз халқының патриоты ретінде 
оны халқының, ұрпағының болашағына үнемі алаңдаушылық білдіріп, тəрбиенің басты 
міндеттерінің бірі бала бойында ұлттық сезімдерді жастай қалыптастыру нəтижесінде 
оларды халықтың рухани байлығымен, мəдениетімен, əдет-ғұрпы, салт-дəстүрімен кеңінен 
ұштастыруды аса қажет деп есептеді. Рухани жағынан кеми түскен қазіргі жаңа заманда 
алашордашылардың, оның ішінде Мағжан Жұмабаевтың еңбектері ұлт тəрбиесін 
қалыптастыруда бірден бір көмекші құрал болары сөзсіз. 
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Аннотация 
Мақалада автор Мағжан Жұмабаев шығармашылығын Қазақстан тарихын 

оқытудағы  пайдалану мумкіндіктерін қарастырады. Материал қоғамдық пəн оқытушылары 
үшін қызығушылық танытады. 

Аннотация 
В статье автор расматривает возможность использования творчества Магжана 

Жумабаева в преподавании истории Казахстана. Материал представляет интерес для 
преподавателей общественных десциплин. 

Аbstract 
In the article, the author consider the possibility in using of Magzhan Zhumabayev 

creativity history of Kazakhstan's teaching. The material may be intireshing for teachers of social 
disciplines. 

Түйінді сөздер: ақын, патриотизм, батыр,тарих, халық,еркіндік, Қазақстан. 
Ключевые слова: патриотизм, поэт ,батыр, история, народ, свобода, Казахстан. 
Key words: the patriot, the poet, the batyr, the history, the nation, the freedom, Kazakhstan.  
 
В своем Послании «Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс 

состоявшегося государства» Президент акцентирует свое внимание на формировании 
нового Казахстанского патриотизма. 
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