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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ЖƏНЕ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАРУДАҒЫ РӨЛІ 

 
Түйін 

Мақалада Жаңа бағдарлама талабы жас ұрпақтың тəрбиесіне білім-
ді жүйелі түрде жетілдіре беру туралы зерттелген мəлімет берілді. Жаңа-
ша оқыту оқушылардың жасампаз жəне ерекше болуға көркем туындылар 
жасай білуге, өз қалауы бойынша білім алуға, оны өз бетінше дамытуға, 
яғни нақты бейімділігі мен қызығуын, денсаулығын, білімін, қабілетін еске 
ала отырып білім беру. 

Кілт сөздер: білім беру жүйесі, оқытудың жаңа технологиялары, бі-
лім берутуралы зерттелген мəлімет берілді. 

 
1 Кіріспе 
Біздің елімізде жаңа ғасыр алдында оқытудың жаңа жүйесі қалыптасуда, ертеңгі күнге 

бағытталған рухани жаңарудың іргетасы қалануда. 
«Білім беру жүйесінің басты міндеті ұлттық жəне адамды қалыптастыруға жəне кəсіби 

шыңдарға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа технология-
ларын енгізу; білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желі-
лерге шығу» деп, білім беру жүйесін одан əрі дамыту міндеттері көзделген. 

Осының барлығы Қазақстанның халықаралық аренада жоғары беделге ие болғанын 
жəне саясатымыздың дұрыстығын көрсетеді. Елбасымыз өз жолдауында елімізде орын алған 
маңызды оқиғаларға шолу жасап, Мəңгілік елдің жаңа жоспарымен бөлісті. Бұл жоспарда 
Қазақстанның Үшінші жаңғыруы – елдің жаһандық бəсекеге қабілеттілігін арттыру міндетке 
қойылды. 

Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, бүкіл халықтың өзі бəсекелік қабілетін арттыру 
қажет, сол жағдайда ғана табысқа жетуге мүмкіндік туады. 

Бəсекелік қабілет дегеніміз – ұлттың аймақтық немесе жаһандық нарықта бағасы, я 
болмаса сапасы жөнінен өзгелерден ұтымды дүние ұсына алуы. Бұл дегеніміз тек материал-
дық өнім ғана емес, сонымен қатар, білім, қызмет, зияткерлік өнім немесе сапалы еңбек ре-
сурстары болуы мүмкін. 

Ұлтымыздың болашақта табысты да, бəсекеге лайықты болуы оның табиғи байлығы-
мен емес, адамдарының бəсекелік қабілетімен айқындалады. Сол себепті, əрбір қазақстан-
дық, ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуы керек. Мысалы, компьютерлік сауаттылық, 
шет тілдерін білу, мəдени ашықтық сияқты факторлар əркімнің алға басуына сөзсіз қажетті 
алғышарттар болып саналады. 

Елбасының «Жаңа əлемдегі – жаңа Қазақстан»атты Қазақстан халқына Жолдауында 
айтқандай, біздің еліміздің кез келген азаматы біліміне сəйкес білікті мамандық алып, əлем 
елдерінің талабына сай сұранысқа ие болатын деңгейге жеткенде ғана, елімізде жасалып 
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жатқан білім беру реформасының жетістікке жеткенінің куəсі бола аламыз. Сондықтан, елба-
сымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың: «Біздің ұлттың бəсекелестікке қабілеттілік деңгейі оның 
білімінде» деген сөздерін естен шығармауымыз керек. 

Білім адамның дүниені тану процесін қалыптастырады.  
2 Материалдар мен əдістер 
Жүйелі біліммен іс-əрекет тəсілдерін игеру, дағды, іскерлікті дамыту арқылы жеке 

тұлғаны қалыптастыра аламыз. 
Қазақ бай мəдени мұрасы бар халық. Еңбек болмаса қоғамдық прогрессте болмас еді. 

Адам өмірі ұзақ жылдар бойы қалыптасқан еңбек жолының дамуы үлкен қуанышқа əкелді. 
Сол еңбектің нəтижесінде өзін-өзі қорғайтын құралдар жасап, оны пайдалану арқылы қоғам-
ға ірі-ірі өзгерістер жасады. Бүгінгі адамзат ие болып отырған игіліктің бəрі ғасырдан-ға-
сырға ұласып келе жатқан ұрпақтар еңбегінің нəтижесі.  

Адам қоғамының даму процесінде бір-бірімен байланысты миллиондаған қарым-қа-
тынастар қалыптасып, жаңарып, ескіріп жатады. Бұл объективтік диалектикалық процесс. 
Осы процесті реттеп басқару барысында қоғамдағы құқық бірнеше салаға, жүйеге бөлініп 
жатады. Сол салалардың бірі – ҚР білім жүйесі.  

Жаңартылған мазмұнның мəні тек білу емес, сонымен қатар,білімді өмірде қолдана 
білу» – баяндамасында жаңа бағдарламаның өзектілігін нақты түсіндірген.  

Жаңа бағдарлама – осындай өнер адам баласының қабілетін танып қоймай, оған «қа-
лай жетті» – деген сұраққа жауап іздеп, адал еңбекпен, ізденумен, біліммен қол жеткізгенде-
рін ашып көрсеткен. Тұлғалардың мол тəрбиелік, білімділік əдістерді кеңінен қарастырыл-
ған. Бүгінгі мақсат – өздерінен бұрынғы өмір сүрген аға буынның тəрбие мəселесіндегі жи-
нақталған бай тəжірибесіне сүйене отырып, келер ұрпақты өнер-білімге баулу, өмірге, белгі-
лі бір кəсіпке бейімдеуге бағытталған. Осы мақсатқа жету үшін оқушылардың білімдерін 
жеке тексеріп,нəтижесіне баға қоюды алып тасталды. Күнтізбелік жоспарда оқушылар үшін 
өз бетімен жұмысқа, ізденуге, шығармашылыққа арналып құрастырылған.  

3, 4 Нəтижелер жəне талқылау 
Жаңартылған бағдарламаның басты ерекшелігі оқушыларға еркіндік беріліп, асықпай 

ойлануға, ізденуге үлкен мүмкіндік беріп, шығармашылықпен шұғылданып, нəтижесі тоқсан 
аяғында балдық жүйеде немесе көрмеде көрсетілуі өте дұрыс,құптарлық жайт. Сонда оқушы-
ға сыртқы стимулдық əрекеттер əсерінен, ішкі мотивациялық қуаттарының мүмкіндіктерін 
толық пайдаланып, өзін-өзі қабілетімен ортаға танытып,ашылып, сенім күші пайда болады.  

«Тəрбиеленіп жүрген балалардың саналы ойлау қабілеттерін ашу арқылы, қандай да 
қиындығы мол сəттерді бала өзінің ерік жігерімен шешуге тырысса, кез келген тəрбие тəлімі-
нің мазмұны да мəнді болып шығары анық. Осыдан келіп баланың еркін ойлауы мен өзі ше-
шім қабылдай білуге талпыныстарынан басталады. Бұл нағыз тəрбие жетістіктері деген осы». 
Расында да оқушылардың саналы ойлау қабілетін ашу ең маңызды мəселе, шешуші тұтқа 
болуы керек. 

Берілетін білім саласының басты құралы – оқулық. Қазіргі оқулықтар бүгінгі күнде: 
«Өз ісімен – үлгі, жүрісі мен тұрысы – өнеге, сөзімен – қазына» – халқымызға белгілі пер-
зенттерінің еңбектері берілген. Сол арқылы «Болмасаң да – ұқсап бақ, бір ғалымды көрсе-
ңіз», «Сенде бір кірпіш дүниеде, кетігін тап та бар қалан» – деген ұлттымыздың философы 
Абай Құнанбаев бабамыздың аманатын орындауда.  

Қазақ ертеден-ақ тым еркінсітпей ұрпағын өнерге, шеберлікке жетелеген. Бүгінгі ру-
хани жаңғыру дегеніміз – кешегі өткен бабаларымыздың, яғни Əл-Фарабидің даналығын, 
Абайдың философиялық ойларын, Махамбеттің батырлығын, атақты қазақ педагогы Ыбырай 
Алтынсариннің балаларды тəрбиелеу мен оқыту ісін үйрету арқылы бүгінгі жас ұрпаққа, ұлт-
тық сана қалыптастыру. Əлемді жайлаған жаһандану процесіне ұлтының салт-дəстүрін, өне-
рін, тарихын, құндылығын бойына сіңірген білімді əрі мəдениетті ұрпақ қана қарсы тұрып, 
бəсекеге лайықты болатындығын ескертіп, аға буынға жол көрсетіп, осы бағытта жұмыс 
істеп тəрбиелеуге міндеттейді.  
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5 Қорытынды  
Бүгінгі «Жаңартылған білім бағдарламасы» – қазақ даласының алғашқы халық педаго-

гының оқыту əдісі негізінде құрастырылған. Берілетін білім саласының басты құралы – 
оқулық, «Көркем еңбек» оқулығы үкімет қабылдаған мемлекеттік мақсатты бағдарламаға сай 
келуі,мазмұны ұлттық нақышта көркемделіп бейнеленген.  

Ұлы ағартушы Ы. Алтынсарин шағын шығармалары «Еңбек» тақырыбына арнап, кə-
сіпке бейімдеген. Ыбырай Алтынсаринды оқи отырып оның мектебінде бірінші сабақта 
«Қолөнер» сабағын өткізіп жасалған бұйымды келесі математика, география, орыс тілдері са-
бақтарына көрнекілік есебінде қолданылған. 

Ыбырай Алтынсарин оқыту əдісінің бірі – практиканы теориямен ұштастыра отырып 
бұйымды кəдеге жаратып, оқушыларға білімді беруге емес алуға дағдыландыруында. Ыбы-
рай бабамыздың еңбектерінің күн өткен сайын қажет екендігін ұғынып, уақыт өткен сайын 
құндануының құндылығы осында. 

ҚР Білім жəне ғылым министірлігі талабы бойынша Ы. Алтынсарин атындағы Қазақ 
білім акедемиясы қазіргі таңда дамыған елдерде кең қолданып жүрген ақпараттық жəне теле-
коммуникациялық технологияға байланысты жаңа технологиялық революция басталғанын 
ескеріп, адамдар алдына қойылатын жаңа міндет: шешім қабылдай білуді жəне шығармашы-
лық жұмыстарды орындай алуды қалыптастыруды талап етуде. 

Саналы да сапалы білім берсек, онда біздің елімізде білікті де білімді мамандар, бəсе-
кеге қабілетті азаматтар арта түседі. Болашақтың кілті – жан-жақты дамыған, білімді, бəсеке-
ге қабілетті ұрпақ қолында. Ал сол ұрпақты қалыптастыру мына біз мұғалімдердің қолында. 
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ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ И РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ 
В статье была дана изученная информация о том, что требования новой программы позво-

ляют систематически совершенствовать знания в воспитании молодого поколения. Новое обучение 
дает умение создавать художественные произведения, создавать художественные произведения, 
получать знания по своему усмотрению, развивать его самостоятельно, напоминая о реальных 
склонностях и увлечениях, здоровье, знания, способности. 

Ключевые слова: система образования, новые технологии в образовании, информация об 
образовании. 
 

MUKALIEVA, B.H., RYSBEK, N. 
SPIRITUAL REVIVAL AND THE ROLE OF EDUCATION IN MODERNIZATION  
In the article the studied information was given that the requirements of the new program allow to 

systematically improve knowledge in the education of the younger generation. The new training gives the 
ability to create works of art, to create works of art, to gain knowledge on your own, to develop it yourself, 
Recalling the real inclinations and Hobbies, health, knowledge, abilities.  

Key words: education system, new technologies in education, information about education. 
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