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«Адами капиталды дамыту контекстіндегі білімнің рөлі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-

практикалық конференциясының материалдары осы жинаққа еңгізілген. 
Мақала авторлары: жоғарғы оқу орындары жəне колледж оқытушылары, мектеп мұғалімдері мен 

ғылыми-ізденушілер адами капиталды дамыту контекстіндегі қазіргі заманауи білім берудің өзекті 
мəселелерін айқындады, тəрбие жүйесінің өскелең ұрпақтың басымдықтары мен құндылықтар бағдарын 
қалыптастырудағы шешуші рөлін көрсетті, білім берудің жаңа міндеттеріне сəйкес педагогтардың кəсіби 
шеберлігін жетілдірудің қажеттілігін негіздеді. 

Аталған жинақ жоғарғы оқу орындары жəне колледж оқытушылары, мектеп мұғалімдері мен 
ғылыми-ізденушілерге арналған. 

В сборник включены материалы международной научно-практической конференции к 125 летию 
Магжана Жумабаева «Роль образования в контексте развития человеческого капитала». 
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актуальные проблемы современного образование в контексте развития человеческого капитала, покозали 
ключевую роль системы воспитания в формировании ценностных ориентаций и приоритетов подрастающего 
поколения, обосновали необходимость совершенствования профессионализма педагогов в свете новых 
образовательных задач.  
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сотрудников. 
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Аннотация 
М. Жұмабаев өзінің қамшының сабындай қысқа өмірінде нағыз поэзия биігіне 

самғаған,оның асқар асуларынан өлшеусіз нəр алған біртуар зиялы қайраткер бола білген. 
Мағжан алдымен сыршыл ақын. Мағжан сөзіндей тілге жұмсақ, жүрекке жылы тиетін 
үлбіреген нəзік əуез қазақтың бұрынғы ақындарында болған жоқ.Мағжан жүректің 
қобызын шерте білген ақын. 

Аннотация 
М.Жумабаев за свою короткую жизнь сумел взойти на вершину поэтического 

искусства. Магжан во-первых является поэтом лириком. Слова Магжана были мягкими, 
душевными, до него не было поэтов нежным мотивом излагавших поэзию. Магжан был 
поэтом, который смог затронуть струны сердца.  

Abstract 
M. Zhumabaev in his short life managed to make great achievements in poetry. Firstly, 

Magzhan is a lyric poet. Magzhan’s words were soft and sincere. Before him there were no poets 
with the gentle motive of writing poetry. Magzhan was a poet who was able to touch the strings of 
the heart. 

 
Түйінді сөздер:оқулық, ұлттық , тəрбие , ұстаз, ағартушы. 
Ключевые слова: учебник, национальный, воспитание, педагог, просветитель . 
Keywords: textbook, national, education, teacher, enlightener. 

 
Қазақтың қаны бір, жаны бір жолбасшысы – мұғалімі. 

Еліміздің азғана жылдық ояну дəуіріне баға беру үшін алты алаштың баласы  бас қосса, 
қадірлі орын-мұғалімдердікі. 

                                                            Мағжан Жұмабаев 
 
Барша ғылым салалаларының пайда болуындағы алғы шарт – өмір қажеттігі. Кейін 

тəрбие идеялары адамдар өмерінде аса маңызды рөл атқара бастады. Себебі əртүрі қоғамда 
өсіп келе жатқан ұрпаққа берген тəрбиесіне орай өмір қажеттігі де жылдам немесе 
шабандамайтыны белгілі. Осыдан тəрбие тəжірбиесін топтастыру жəне қорытындылау, 
арнайы оқу тəрбие мекемелерін ұйымдастырып жастарды өмірге дайындаудың қажеттігі 
туындады. [1,б.10] 

Ежелгі заманғы Қытай,Үндістан, Египет,Греция тəрізді дамыған елдерде тəрбие 
жүйесі бір арнаға келтірілді. Алғышқы педагокикалық тұжырымдар сол ғылыми аумақта 
дүниеге келді. Барлық заманда адам баласының рухани дамуына жəне тəн-дене дамуында 
шешуші рөлді халық педагогикасы атқарып келген.Алғашқы адам тəрбиесіне жəне тұлға 
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қалып- тастыруға байланысты идеялар мен тұжырымда режелгі грек ойшылдары Сократ, 
Платон,Аристотель, Тертуллиана еңбектерінде жарияланған. Орыс педагогикасын əлемдік 
деңгейге көтерген ұлы педагог Константин Дмитриевич Ушинскийдің балалар мен 
мұғалімдерге арналған кітаптары орыс педагогикасының алтын қорына айналды. 

Қазақ халқында да осындай оқу-ағарту ісінде еңбек еткен ұлы тұлғалар да 
болды.Соның бірі де алаштың маңдайына біткен азаматы,өз заманының қайталанбас 
біртуар тұлғасы,халқының патриоты,этнопедагогиканың негізін салушы ақын-Мағжан 
Жұмабаев еді.[2,б.100] 

М. Жұмабаев өзінің қамшының сабындай қысқа өмірінде нағыз поэзия биігіне 
самғаған,оның асқар асуларынан өлшеусіз нəр алған біртуар зиялы қайраткер бола 
білген.Мағжан алдымен сыршыл ақын.Мағжан сөзіндей тілге жұмсақ,жүрекке жылы тиетін 
үлбіреген нəзік əуез қазақтың бұрынғы ақындарында болған жоқ.Мағжан жүректің 
қобызын шерте білген ақын.М.Жұмабаев өзінің қамшының сабындай қысқа өмірінде нағыз 
поэзия биігіне самғаған,оның асқар асуларынан өлшеусіз нəр алған біртуар зиялы қайраткер 
бола білген.Мағжан Жұмабаев өзінің қамшының сабындай қысқа өмірінде нағыз поэзия 
биігіне самғаған,,оның асқар асуларынан өлшеусіз нəр алған біртуар зиялы қайраткер бола 
білген.Мағжан алдымен сыршыл ақын.Мағжан сөзінде тілге жұмсақ,жүрекке жылы тиетін 
үлбіреген нəзік əуез қазақтың бұрынғы ақындарында болған жоқ. Мағжан жүректің 
қобызын шерте білген ақын.[3,б.196] 

Мағжан не жазса да сырлы көркем сəнді жазды.Мағжан-елдің патриоты,қазақ 
баласы. 

Мағжан тұңғыш педагогикалық оқулықтар жазып қалдырған.Ол жазған«Бастауыш 
мектепте ана тілі»1925, «Сауатты бол» 1926, «Педагогика»1922 атты оқулықтары 
педагогика жəне əдістеме ғылымдарына қосқан үлесі болып табылады. «Бастауыш 
мектепте ана тілі» еңбегінде ол төрт жылдық бастауыш мектептің əр жылына сəйкес ана 
тілі бойынша бала тілін дамыту үшін жүргізілетін жаттығулар,қалыптастырулар,дағдылар 
жүйесін жасап ұсынды.[4,б.280] 

Мағжан Жұмабаев ана тілінің мектептің дəл төрінен орын ала алмай 
жатқанын,мектебімізде ана тілі əлі дұрыс негізге құрылмағанын айта келіп, «Осы күнгі 
мектеп баласы ана тіліне өзінің тілі емес,мұғалімнің тілі»-деп қарайды.Мектептің міндеті-
біржақтан хат таныту болса,екінші жақтан баланы дұрыс сөйлетуге үйрету.Балаға дұрыс 
сөйлетуге үйрету.Балаға дұрыс тəрбие беру үшін оны əдебиетпен таныстыру жəне баланы 
түсініп,ұғып,оқуға үйрету керектігін айтқан.Мағжанның жоғарыда аталған «Педагогика» 
атты ғылыми еңбегі он бес бөлімнен тұрады.[5,б.219] 

Мағжан өзінің осы педагогикасын он төрт бөлімнен құрып,əр бөлімінде педагогика 
ғылымын жан-жақты саралап,болашақ ұрпақ тəрбиесін беруде таптырмас көмекші құрал 
ретінде қалдырған. 

Мағжан Жұмабаевтың педагогикасының мақсаты:1.Ақыл тəрбиесі,2.Құлық 
тəрбиесі,3.Сұлулық тəрбиесі,4.Дене тəрбиесі. 

Ағартушы еңбегі төрт бағытта жүргізілді. Оқу, жазуғ аүйрету, емлеге дағдыландыру, 
жазбаша сөзді өркендету, баланың ұғымына лайық ауызша жəне жазбаша əдебиет 
түрлерімен таныстыру, ұғып дағдыландыру.Автор осы тəрбиенің түрін тəптіштеп түсіндіре 
келіп,былай дейді: Егер адам баласына осы төрт тəрбие тегіс берілсе,оның тəрбиесі түгел 
болғаны. Бала берік денелі болса, түзік ойлайтын, дұрыс шешетін, дəл табатын ақылды 
болса, жамандықтан жаны жиркеніп,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...»-деу арқылы М.Жұмабаев тəрбие мақсатын 
айқындап берген.[6,б.378] 

Мағжан Жұмабаев өзінің мəдениет,сұлулық,ізгілік туралы ойларын «Құлық 
сезімдері» деген бөлімде одан əрі дамыта түседі. 

Ол қазақ халқына басқа халықтың жақсысын үйрен,сөйтіп көтеріл дейді.«Басқа 
халықты,жалпы адамзатты сүйе біл деген өсиет айтады. «Адам шын ізгі адам боламын 
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десе,халық ісі,халық пайдасы жолында құрбан бола білсін»,-дейді.Ол қазақ халқын өнер –
білімге тек өзінің педагогикалық еңбектерімен шақырған жоқ.Ең алдымен өзінің 
өлеңдерінде халықты сауаттылыққа, оқу оқып,білім алуға үндеді.[7,б.448] 

Педагогика пəнін ол 5-ке бөліп қарастырды:1.Жалпы педагогика.Адамның дене Һəм 
жан күштерін тəрбие қылу жолдарын көрсетеді.2.Дидактика.Оқытудың негізгі жолдарын 
көрсетеді.3.Методика.Оқытудың негізгі жолдарына негіздеп,белгілі пəнді қалай оқыту 
керек екендігін үйрететін пəн қазақ тілінің методикасы деп аталады.4.Мектепті басқару.Бұл 
пəн қалай салынуға,қалай басқарылуға тиісті,сынақтарға шəкірттерді қалай бөлу керек,оқу 
уақытын қалай белгілеу керек.Осындай мектеп құрылысы жолдарын 
көрсетеді.5.Педагогика тарихы түрлі заманды тəрбиеге адамзат қалай қараған,қандай 
жолдармен жүрген,тəрбие дүниесінде қандай білімпаздар өткен,олар қандай жаңа жолдар 
тапқан.Педагогика тарихы осыларды баяндайды. 

Мағжанның « Педагогика» оқулығын оқи отырып мынандай ой түйіндейміз:ғылым 
ұлттық болмысымызбен сана-сезімге жақын этнопедагогика,психология принциптерін 
негізге ала отырып жазған. 

Аталған еңбекті сараптай келе өткен ғасырдың 20-шы жылдарда педагогикалық-
психологиялық трактатта айтылған ойлар бүгінгі тəуелсіз мемлекетімізді дамытуда,əсіресе 
ұлттық байлығымызды пайдаланып,оны қажетімізге жаратуға таптырылмас мұра болып 
отыр.[8,б.10] 

Ұлы М.Жұмабаевтың еңбеқтеріндегі ұстаздық тəлімгерілік идеялары біз үшін өте 
құнды дүние. Өз өлеңдерінде қазақ арасындағы əр түрлі келеңсіз мінез- құлықты əре- 
кетсіздік пен жалқаулықты, сауасыздықты сынайды елін білім алуға өнер үйренуге 
шақырады. Мағжанның ағартушылық сарындағы өлеңдерінің арасында ел мен жер 
тағдырына алаңдаушылық жатады. Ақын туған елін сүйді туған жерінің əрбір пұшпағын 
жүрегіне жақын тұтты. Ол : Басқа жұрт аспан- көкке асып жатыр, кілтін өнер- білім ашып 
жатыр- дей келіп қазақ арасында мұндай ұмтылыстың əлі де жоқ екеніне өзегі өртенді. 
Мағжаның азаматтық парасынан туындаған арман мақсаттары бұдан əлдеқайда биік. Туған 
халқы туралы айтқан оның кешегі өткен жолын еске алады, оны бүгінгі жағдаймен 
салыстырады. Онымен де шектелмей,ақын жалпы түрікті идея көтереді. Түрік тектес 
халықтардың бəрінің болашағынан үміт күтеді, жалпы Шығысты пір тұтады.  

Автордың туған халқының тəлім- тəрбиелік бай мұрасын игеру жөнендегі бағыт-
бағдары да құптарлық. «Ұлт тəрбиесі- деп жазды ол,-баяғыдан бері сыналып келе жатқан 
тастақ жол болғандықтан,əрбір тəрбиеші сөз жоқ,сол ұлт тəрбиесімен таныс болуға тиіс. 
Сол ұлт тəрбиесімен тəрбие қылуға міндетті » деген. 

Мағжан орыс педагогикасының атасы К.Д.Ушинскийше, педагогиканың жан сырын 
терең зерттейтін псхология ғылымымен байланыстыра қарастырып, қазақтың халық 
педагогикасын ғылыми тұрғыда зерделеп, болашақ ұрпақтың тəлім-тəрбиесіне қажетті 
құнды дүниелер қалдырып кеткен.[9,б.232] 

Қазақстан бүгін демократиясы дамыған өркениетті елдер қатарынан бағыт ұстап 
отыр. Еліміздің Президенті ұсынған « Қазақстан -2030» жолдауында еліміздің болашағы 
жастар,бүгінгі мектеп оқушылары. Бүгіннен бастап олардың бойына ұлттық рухты сіңіре 
отырып,Отаннымызға шынайы патриоттарын, мəдениетті, білімді, парасатты,бауырмал,ізгі 
ниетті адал азаматтарын тəрбиеліп шығу қоғамның басты парызы. 

Мағжан педагогикасы қазіргі заман білім берунің кілті, негізі. Жаңа ғасыр мектебін 
қалыптастыру үлкен ойлылықпен, іскерлікпен шешілетін мəселе. Тəуелсіз ел мектебін құру 
да Мағжанын тəрбиелік идеяларын қолдадағынымыз жөн. 
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Аннотация 
Жаһандану жағдайында жəне өзгерстін жағдайларға бейімделу жағдайында ұлттық 

сəйкестікті сақтау маңызды. Бұл үшін басты құрал – білім беру болып, өйткені барлық 
қиындықтарды жəне уақыт қауіптерін қабылдайтын жаңа буын жаңа буын қазақстандық 
педагогиканы, ол дəстүрді үздік алшышартты табысқа жетудің маңызды шарттарын жасау 
үшін тарихи тəжірибеге сүйену керек.  

Аннотация 
В условиях глобализации и адаптации к меняющимся условиям важно сохранить 

национальное самосознание. Главным инструментом для этого является – образование, 
ведь формируя новое поколение, принимающее все вызовы и угрозы времени, 
казахстанская педагогика должна опираться на исторический опыт и сделать лучшие 
традиции предпосылкой, важным условием успеха модернизации общественного сознания. 

Abstract 
In the context of globalization and adaptation to changing conditions, it is important to 

preserve national identity. The main tool for this is education, because forming a new generation 
that accepts all the challenges and threats of the time, Kazakhstan's pedagogy should be based on 
historical experience and make the best traditions a prerequisite, an important condition for the 
success of the modernization of public consciousness. 

Түйінді сөздер: халық педагогика, ұлттық бірегейлік 
Ключевые слова: народная педагогика, национальная идентичность 
Keywords: folk pedagogy, national identity 
 
В условиях проведения Третьей модернизации наша страна должна выработать 

основные принципы обновления, которые могли бы позволить ответить на вызовы времени 
без утраты великой силы традиции, опираясь на национально-культурные корни. 
Масштабные преобразования, происходящие вокруг, дают Казахстану уникальный 
исторический шанс через обновление и новые идеи самим построить свое лучшее будущее, 
ориентированное на возрождение духовных ценностей казахстанцев с сохранением 
национальной идентичности.  

Казахстанское образование как платформа реализации программной статьи 
президента РК Н. Назарбаева, опираясь на лучшие традиции, должна создать условия для 
формирования успешного казахстанца, обладающего набором качеств необходимых для 
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