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человек – это человек, компетентно и ответственно относящийся к природной 
преобразованной среде. 

Выделяют четыре типа людей.  
Первый тип характеризуется встревоженностью существующей экологической 

ситуацией, беспокойством за будущее состояние природной среды, что сопровождается 
готовностью платить за высокое качество среды.  

Второй тип отличается от первого лишь тем, что его представители платить за 
экологические мероприятия из собственного кармана не намерены.  

Третий тип ориентирован на изменение экологической ситуации к лучшему, но 
полагает, что за это должно платить государство.  

Наконец, для четвертого типа характерны низкая степень озабоченности состоянием 
среды и несформированность мнения по вопросу соотношения экологических и 
экономических приоритетов в государстве. 

Экологическое сознание отдельных людей - это маленькие кирпичики, из которых 
строится большое здание экологической культуры, и без одного из этих кирпичиков оно 
будет уже не таким прочным, поэтому процесс экологизации должен быть всеобщим, и 
начинаться с самых первых институтов социализации человека - семьи, детского сада, 
школы. 

Наше поколение несёт ответственность за экологическое будущее нашей страны. 
Мы должны направлять все усилия на формирование в обществе экологического сознания, 
понимания людьми природы как другого живого существа, над которым нельзя властвовать 
без ущерба для него и себя. Мы должны стараться и работать во благо своей страны и 
верить, что у нас все получиться! И конечно, мне не обойтись без единомышленников, 
таких же  увлеченных и любящих все, что нас окружает! Вместе мы сила! 
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Бұл мақалада жастарға ұлттық рухани құндылықтарды қалыптастырудағы тəрбие 
мəселелері қарастырылады. 

Аннотация 
В этой статье рассматриваются вопросы образования молодежи в формировании 

национальных духовных ценностей. 
Аbstract 
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Арыстандай айбатты, 
Жолбарыстай қайратты – 
Қырандай күштi қанатты. 

Мен жастарға сенемiн! 
 М.Жұмабаев 

 
Бүгінгі таңда жастарға əлемдік деңгейде өркениетті негізде білім мен тəрбие беру, 

ұлттық рухани құндылықтарды олардың бойына сіңіру – педагогтар алдындағы үлкен 
міндет. Адамзат тарихында құндылықтар қалыптасуының негізгі ерте заманнан-ақ 
ойшылдар мен ғұламалардың назарында болды. Олардың тəрбиелік негіздері атадан балаға 
ұрпақтан-ұрпаққа ізгі қасиеттер мен сезім ниеттерден тұрады. Ұлттық құндылық белгілі бір 
бағытты, мақсатты, жүйелі ұлттық көзқарасты, мінез-құлықтағы адамдық тəртіп пен рухани 
дағдыны қалыптастыратын жүйе. Олай болса, ұрпақ тəрбиесіндегі құндылықтар негізгі 
ізгілікті, ақылды адамгершілік, парасаттылық, имандылық мідеттерін ажырата біліп өзіне 
таңдау жасауы. Халықта «Балаңды өз тəрбиеңмен тəрбиелеме, өз ұлтыңның тəрбиесімен 
тəрбиеле» деген мақал бар. Жас ұрпаққа тəрбие мен білім беру саласында халықтық 
педагогиканы енгізе отырып, қазақ халқының салт-дəстүрін, əдет-ғұрпын, мінез-құлық 
мəдениетін меңгеруде оқушылардың бойына ұлттық имандылық, адамгершілік, сыпайылық 
қасиеттерін қалыптастыру. Ұлттық тəрбие біздің ұрпақтан-ұрпаққа жеткізетін асыл 
қазынамыз. Ол болашақ болашақ ұрпақты өмір сүруге тəрбиелейтін үлкен тəрбие кітабы. 
Ал тəрбие тамыры тереңде-халық қазынасында, оның қадір қасиеті мен бітім-болмысында. 
Бұл қазына ұлттық құндылықтар арқылы бала бойына сіңетіні даусыз. Ұлттық 
құндылықтар дегеніміз не? Қарапайым тілмен айтқанда, ұлттық құндылықтар белгілі бір 
ұлтқа ұлт азаматына тəн зат, адами қадір-қасиет, яғни ғасырлар бойы жинақтаған ұлттық 
рухани жəне материялдық құндылықтар. Ол-тəрбие мен оқытуға бағытталған мұрағаттар. 
Оларға меймандостық, кісілік, сыйластық, имандылық, кішіпейілділік, салауаттылық, 
қайырымдылық, ізгілік, еркіндік, өнерпаздық, сыпайылық, мəдениеттілік, шығармашылық, 
рухани байлық, махаббат сынды қасиеттер жатады. Кез-келген ұлттың сипаты бес қағидаға 
келіп тіреледі. Біріншісі – тілі, екіншісі –діні, үшіншісі-дəстүрі, төртіншісі-тарихы, бесінші-
атамекені. Құндылықтар-шынайы ғана болады, ол адамға тəуелді емес, дей тұрғанмен ол ең 
алдымен адам санасында орын алады. Құндылықтарды сезім арқылы қабылдап, ал сана 
арқылы түсінуге болады, соның нəтижесінде тұлға құндылықты игереді,соған сай əрекет 
етеді. 

Қазақ халқының осындай дəріптеуге, қастерлеуге, дамытуға тұрарлық ұлттық 
рухани материялдық құндылықтары туралы ұлағатты, құнды ойларын халық игілігіне 
келешек ұрпақты ел жұртқа ие болатын азаматтарды тəрбиелеуге неге қолданбасқа?  

«Тар заман, тайғақ кешуде» ғұмыр кешкен Мағжан Жұмабаевтай ұлы бабамыз 
барлық арман- тілегін келешекке артып, болашақ жастардан ғана үміт күткен секілді. 
«Арыстандай айбатты, 
Жолбарыстай қайратты, 
Қырандай күшті қанатты – 

Мен жастарға сенемін» - деген өлең жолдарынан үлкен ғұламалықты байқаймыз. 
Біздің ойымызша, өлмес өлең жазып, күндер, жылдар өтсе де құндылығын 

жоймайтын жырларды ескерткіш етіп қалдыру нағыз ақынның бақыты болса керек. 
«Жұмсақ мінез жібектер, 
Сүттей таза жүректер, 
Қасиетті тілектер – 
Мен жастарға сенемін!». 

Ақ ниетті, пəк тілекті жалындаған жастар қауымы ұлтымыздың кемел келешегінің 
иесі екендігін əрдайым есте ұстау керектігін ескертеді. Мағжан келешек жастардың мейірім 
мен қайырымға бөленген тамаша мінезін, ананың ақ сүтінен нəр алған кір шалмаған таза 
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жүрегін, жеке мүдде мен жалқы пенделіктен аулақ қасиетті тілегін армандайтынын 
аңғартып өтеді. 

«Алаш- айбынды ұраны, 
Қасиетті құраны, 
Алаштың олар құрбаны, 
Мен жастарға сенемін!». 
Көріп отырғанымыздай, М. Жұмабаев келешек ұрпақты тар өрістіліктен аулақ 

болып, қазақ халқының, алаш жұртының айшықты азаматы болуға бағдар көрсетеді. 
Алланың хақ жолынынан адаспай қасиетті құранды қорған етіп имани жолдан адаспауға 
үндейді. Керек десеңіз, ұлттың ұлы мұраты жолында басын бəйгеге тігіп құрбан болудан да 
қаймықпауға шақырады. 

«Мағжан сөзінде тілге жұмсақ, жүрекке жылы тиетін үлбіреген нəзік əуез, қазақтың 
бұрынғы ақындарында болған емес. Қай өлеңін оқысаңыз да, əлде өкіндіреді, əлде 
мұңайтады, əлде жылатады, əлде есіркетеді, əлде жігер береді»-деген екен Ж.Аймауытов. 
Мағжан-қазақ ұлтының ұлы ақыны. Ол-халқын шын сүйген, сонымен бірге күйінген, 
аянышты ел күйін көріп күйректікке, сезімталдыққа берілген шын халық досы [1, б.11]. 

«Педагогика» кітабын ұлы Абайдың: «Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» 
деген сөзі күллі ұстаз қауымына айтылғаны тегін емес. Қазақ баласын тəрбиелеуде бұл 
кітаптың қазіргі күнге дейін таптырмайтын құрал екені баршаға мəлім [2, б. 51]. 

 Ал, ақынның «Ата,бата» өлеңінде: 
Мектептен (қайтты) Марияш, 
Əліппесі қолында. 
Шақырады оны атасы: 
«Кел, құлыным, кел мұнда». 
Марияш: «Ата, ата!»- дегенде, 
Атасы: «Кұлыным ата дейді ғой!» 
Марияш: «Бата, бата!»- дегенде, 
Атасы: «Құлыным бата дейді ғой! 
Бата десең, қарт атаң 
Айналсын сендей ботасын! 
Оқы, құлыным, ғалым бол, 
Атаң берді батасын!». 
Ақынның алдына қойған мақсаты: бала дүниетанымын байыту, жас жанның 

жүрегінде құлықтылық,, ізгілік, адамгершілік қасиеттерін сіңіру жəне осы қасиеттерді бала 
бойы мен ойына ойнап жүріп дарытатындай, ауыл балаларының ұлттық ойындарын, еңбек 
тақырыбын да көтереді [3, б. 55]. 

«Қазақ тілі» өлеңінде қазақ халқына қауіп төнгенін, күш кемігенін, қыран түсті 
қанаты қырқылғанын, ерлік, елдік, бірлік, қайрат, бақ, ардың жойылғанын жазып, қандай 
қиын жағдай болмасын өз ана тіліңді ұмытпауды, басқа тілге ауыстырмауды үйретеді: 

Күш кемiдi, айбынды ту құлады, 
Кеше батыр – бүгiн қорқақ, бұғады. 
Ерiкке ұмтылған ұшқыр жаны кiсенде 
Қан суынған, жүрек солғын соғады. 
Қыран құсты қос қанаты қырқылды, 
Күндей күштi күркiреген ел тынды. 
Асқар Алтай - алтын ана есте жоқ, 
Батыр, хандар - асқан жандар ұмытылды! 
Ерлiк, елдiк, бiрлiк, қайрат, бақ, ардың, - 
Жауыз тағдыр жойды бəрiн не бардың... 
Алтын Күннен бағасыз бiр белгi боп, 
Нұрлы жұлдыз, бабам тiлi, сен қалдың! 
Жарық көрмей жатсаң да ұзақ, кен - тiлiм, 
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Таза, терең, өткiр, күштi, кең тiлiм, 
Тарап кеткен балаларыңды бауырыңа 
Ақ қолыңмен тарта аларсың сен, тiлiм! 

Əрқашан бұлыңғыр, қараңғы, суық түннен міндетті түрде жарық, жылы күн 
шығатынын шеберлікпен өрнектегенін өлең жолдарынан көреміз [4, б. 147]. 

Даналық білімнен нəр алады. Даналыққа апаратын жол ұзақ əрі қиын. Сондықтан 
жастарға басты қиындықтарды көре білетін, əлеуметтік ақыл-ойға сəтті кіруге көмектесетін 
жақсы жолбасшы керек. Ғалымның ісі – ғалымдағы заңдылықтарды ашып, оны сөзбен 
формулаға айналдыру. Əдіскердің міндеті – ғалымның ашқан жаңалығын білімге 
айналдырудың құралын табу. Педагогтың міндеті - ғалым мен əдіскердің міндетін кең 
көлемде қоса отырып, оқушының тұтас ойлау қабілетін қалыптастыру.  

Қазақ халқы баланы жамандықтан жиреніп, жақсылықты жаны тілеп 
тұратынқұлықты болуын, сұлу сөз сиқырлы үн, əдемі өң мен түрлі лəззат ала білетін, һəм 
байсалды, ойламды шымыр болып өсуін ұлт тəрбиесінің негізгі қағидасы етіп ұстаған. 
Ұрпақ тəрбиесіне кешігу дегеніміз мертігу мен бірдей.  

 Сондықтан, əрбір жасты нағыз толық қанды тұлғаға айналдыру үшін ұлттық 
құндылықтар арқылы тəрбие берудің маңызы зор. Жеке тұлғаны ұлттық тəрбие арқылы 
дамыта отырып, нақты əрекет арқылы оқытуда төмендегі құндылықтардың болуы қажет: 

- оқушы мен мұғалімнің белсенді қарым-қатынасы;  
- мұғалімнің əр жеке оқушының ерекшелігін дамытуы, қоғам алдындағы 

жауапкершілігінің болуы;  
- өзіндік тəртіпті бақылау мен бағалауды, шешім қабылдауды үйрену; 
- əр түрлі пікірлерді қабылдай алуы, бір-бірінің пікірлерін, ерекшеліктерін 

құрметтеу, қабылдау.  
Ұлттық құндылықтарымызды əлемдік деңгейге шығаруға қабілетті тұлға тəрбиелеу 

үшін:  
- сана-сезімін қалыптастыру;  
- туған халқына деген құрмет, сүйіспеншілік мақтаныш сезімдерін ұялату, ұлттық 

рухын дамыту;  
- ана тілі мен дінін, оның тарихын, мəдениетін, өнерін, салт-дəстүрін, рухани-мəдени 

мұраларын қастерлеу;  
- жас ұрпақ бойында имандылық, сенімділік, намысшылдық тəрізді ұлттық мінездері 

қалыптастыруымыз қажет.  
Ол үшін ұрпақ бойына ұлттық құндылықтарды дамытудағы негізгі құралдар: 
- тəрбиелік іс-шаралар;  
- бұқаралық ақпарат құралдары;  
- əдеби кітаптар оқу; 
- қоғамдық ұйымдармен байланыс жасау;  
- саяхат жасау;  
- үйірмелерге қатысу.  
Жаңа Қазақстан үшін қазақ өркениетін дамыту, салт-дəстүрін, əдет-ғұрпын, тілін, 

т.б. ұлттық құндылықтар аясында кеңейту - өзекті мəселенің бірі. Сондықтан алдымызда 
тұрған үлкен мақсат – ұлттық мұра құндылықтарын қазіргі таңның мəдени жетістітерімен 
үйлестіру. Жас ұрпақ тəрбиесінде үйлесімділік заңы салтанат құруы шарт. Яғни ол өзінің 
өсу, есею кезінде ақ сүт беріп асыраған ата-анасымен де, көкірек көзін ашқан ұстаздарымен 
де үйлесім таба білуі тиіс. Сонда ғана тұлға бойында ұлттық рухани қасиеттер бірте-бірте 
қалыптасары сөзсіз. Тұлға бойындағы рухани құндылықтарды қалыптастырудың көзі, 
отбасы, əулет, əлеуметтік орта, мемлекет болса, ұлттық құндылық, патриотизм, ұлттық 
салт-сана, ұлт алдындағы міндет, парыз, намыс, ұлттық рух, ұлттық салт-дəстүр, тұлға 
бойындағы ұлттық құндылықтың жоғары көрсеткіші. Тəрбиенің негізі болып саналатын 
адамзаттық құндылықтардың бірі тəрбиенің басқа адамға деген қажеттілігі, басқа 
адамидарды сүйе білу қажетілі болып табылады. Қорыта айтқанда, бүгінгі күнде жастарды 
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əдепті де саналы етіп тəрбиелеу үшін ең алдымен тəрбие ережелеріне сүйене отырып, 
ұлттық дəстүрімізді, əдет-ғұрыптарымызды, дінімізді, ата-бабаларымыздан қалған насихат-
мұраларды жастардың санасына сіңіре білуіміз қажет. Тəрбиенің көзі ата-бабамыздан 
қалған мұралар мен дана сөздер десек, біз соларды насихаттайтын жүргізушіміз. Бүкіл 
қоғам болып қолға алып, мəдениетті, тəрбиелі болып жүруді əрқайсысымыз өзімізден 
бастасақ, жас ұрпақтың тəрбиесі де өз жемісін берері анық.  

Қорытындылай келе, ұрпақ гүлденсе, ел жаңарады. Көргенді ұрпақтан, көреген дана 
халық тарайды. Баланы жастайынан барымызды бағалай білуге, жақсымызды өнеге тұтып, 
одан сабақ алып, нəтиже шығаруға баулысақ, еңбегіміздің жемісті болары анық. Мағжан 
Жұмабаевтың шығармашылығындағы мол мұралары келешек ұрпақты тəрбиелеу жолында 
үлгі-өнеге болып, ұстаздар қауымына əлі талай еңбек етері сөзсіз. 
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Аннотация 
Өзектілігі. Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев «Қазақстанның əлемдегі бəсекеге қабілетті 30 

елдің қатарына кіру стратегиясы» Жолдауында «Білім беру реформасы – Қазақстанның 
бəсекеге нақтылы кабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды 
құралдарының бірі» деп атап көрсетуі педагогикалық үрдістің сапасын үнемі арттырып 
отыруды талап ететіндігін көрсетеді. 

Мақсаты. Жылдам дамып жатқан заманда білім беру туралы ғылымның да 
жаңашылдықтарды талап ететіні анық. Соған орай еліміздегі экономикалық, əлеуметтік 
жəне саяси жағдаяттағы педагогикалық ғылымның даму тенденцияларын болжау. 

Аннотация 
Актуальность. Президент Н.А.Назарбаев в Послании «Стратегия вхождения 

Казахстана в число 30 – ти наиболее конкурентоспособных стран мира» отметил, что 
реформа образования-один из важнейших инструментов, позволяющий обеспечить 
реальную конкурентоспособность Казахстана и требует постоянного повышения качества 
педагогического процесса. 

Цель. В стремительно развивающееся время наука об образовании требует 
новаторства. В связи с этим целью статьи является прогнозирование тенденций развития 
педагогической науки в экономической, социальной и политической ситуации в стране. 

Аbstract 
Relevance. President N.А.Nazarbayev in the Address "Strategy of Kazakhstan's entry into 

the number of 30 most competitive countries in the world" noted that the education reform is one 
of the most important tools to ensure the real competitiveness of Kazakhstan and requires 
continuous improvement of the quality of the pedagogical process. 



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 

 
 
 
 

 


