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ӨСКЕЛЕҢ ҰРПАҚТЫҢ БОЙЫНДА РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ ШАРТЫ –ПЕДАГОГ ШЕБЕРЛІГІ 

 

№28 Құсмұрын орта мектебі, Қостанай қаласы,  
Əулиекөл ауданы, Құсмұрын ауылы 

 
        Аннотация 

Руxани құндылықтaр қоғaм тaлабына сaй өзгеpістерге ұшыpап жaңа нарықтық қоғaм 
сaлты пaйда бoлды. 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 жүзеге асыруға түрткі 
болатын құндылықтарды зерттеу қажеттіліктерін туғызды. Осындай жағдайларда 
қоғамдық мұраттар мен адамдардың тəлімді күдерістері өзгерді,сондықтанда білім мазмұнын 
түбегейлі жаңғырту, əдістерді жаңарту жəне жастарды оқыту мен тəрбие беру 
технологияларын жетілдіру қажеттілігі туындады.  

Аннотация 
Духовные ценности преобразуются в соответствии с требованиями общества и 

становятся образцом нового рыночного общества. Этоценности, 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 бытьизменены. 

Аbstract 
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 
discoveryandrealizationofthecreativeabilitiesofeachpersonandtheneedtostudythe 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 bechanged. 

 
Түйіндісөздер: рухани, құндылық, өскелең, адамгершілік, жаңақоғам 
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 

Салимжанова Эльмира Жумагалиевна.  
ағылшын тілі пəнінің үшінші дəрежелі  

сертификатталған мұғалім 
Ильясова Айгуль Тулеухановна 
орыс тілі мен əдебиеті мұғалімі 

Нургожина Айтолкын Саматовна 
тарих пəнінің мұғалімі 
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– 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 
болыптабылады. 

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 ұлт жанды жəне иман жүзді ұрпақ 
қалыптастырудың 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.  

Біздің мектебімізде 2018-2019 оқу жылының ІІ жартыжылдығына ата – аналармен 
бірлесе отырып балаға рухани – адамгершілік тəрбие беру жоспары жасалды.  
 

№ Іс-шаралар Мерзімі Жауапты 

1 «Патриоттық, адамгершілік, 
қайырымдылық»дөңгелек үстел Қаңтар 

10 «Ə» сынып жетекшісі: 
Салимжанова Э.Ж. жəне ата-ана 
комитеті Уразова А.А. 

2 
«Баланың тəртіпсіз болуы кімге 
байланысты?Балаға ма?Ата-анасына 
ма?»Пікірталас 

Ақпан 9 «А» сынып жетекшісі: Ильясова 
А.Т. 
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3 
«Иманды ұл, инабатты қыз елдің көркі» 
əңгіме жүргізу (отбасы жəне діни көзқарас) 
 

Наурыз 
10 «А» сынып жетекшісі: 
Нұрғожина А.С. жəне ата-ана 
Биржанова Б.Б. 

4 
«Сен кешіре білесің бе?», «Өмір сүру – мен 
үшін қымбат» пікірталас (ата-ана жəне 
оқушы арасында) 

Сəуір 11 «А» сынып жетекшісі:  

5 «Баламның таңдауы маған маңызды» 
əңгімелесу (мамандық таңдау) мамыр 

8 «Ə» сынып жетекшісі: 
Абусагитова А.С. жəне ата-ана 
Каленова Э.М. 

1 - сурет 
Бұл жоспар негізінде айына бір рет мектеп,  ата-ана мен оқушы арасында іс-

шаралар өтеді. Көздеген мақсатымыз үш тұлғаның арасында тығыз қарым-қатынас 
орнату; рухани-адамгершілік қасиеттерімізді байыту; ұлттық құндылықтарды ата-ана 
жəне оқушы бойына дарыту; жүректеріне патриоттық сезімді ұялату.  Осы мақсатқа жету 
жолында мұғалімдер қауымы түрлі əдіс-тəсілдерді қолданады. Оның өзі мұғалімнің 
шеберлігі деп білеміз.  

Жас жеткіншектердің сапалы білім жəне саналы тəрбие алуларына, біз мұғалімдер 
қауымы үлкен үлесімізді қосудамыз. Əр атқан таңмен бірге оқушыларды қарсы алып, 
жақсы жəне игі іс жасауларына септігімізді тигізудеміз. Соның ең маңыздысы жəне 
құрметтісі, ол Отан анаға деген махабатты, сүйіспеншілікті, патриоттық сезімді 
тəрбиелеу болып табылады. “Отан үшін отқа түс, күймейсің”-  деп Бауыржан 
Момышұлы атамыз айтқандай, мен жəне менің айналамдағы адамдар Отан дегенде тік 
тұрып, ішер асын тастап, жанын құрбанға беруге əзір.  Мен мақтан етемін Қазақстанның 
кең байтақ жерінде  іңгəлəп дүние есігін ашқалы, бір жұдырық жүрегім Отан деп 
соққанына қуанамын. “Туған жерім тағдырым” деген тамаша сөздермен қалай 
келіспеске?  Осы қасиетті жер болмаса, нe болмақ? Ашық аспан астында, тəуелсіз елдің 
барына, көк туымыздың желбіреуіне, кішкентай бүлдіршіннің күлкісіне ризамын, шүкір 
етемін. 

“Aлтын анам, Отаным, сенен аяр жаным жоқ, сенен үркер күшім жоқ деп eр 
қайратыңа мін дағы, өрге бaс” деп, [3] Мұхтар Əуезов қазақ халқына күш берген, қайрат 
берген, уəждеген. Біз осы типті сөздерді оқушылардың бойына сіңіре білулеріміз керек. 
Жастар жақсы қасиеттерге ие болса, гүлденген Қазақстан өркендей түседі. Ата-
əжелеріміз, апа-ағаларымыз жас жеткіншектерге Отанын сүюді айтып отырған жағдайда, 
биік нəтижеге жетеміз, ол дегеніміз қазақтың жерін , тəлімді ұрпаққа тапсыру, аманат 
ету.  

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,тіптіойламаймызда.Яғниағашжемісінбереді.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,санасынөзгертукерек,сондаəлемдежаңарып,өзгереді.Адамдаросыөмірден 
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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 
саласындақызмететіпжүргенімеөзімдібақыттысезінемін.Тұлғаныңүйлесімдідамуыныңн
əтижесінде 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 берудемұғалімдердің 
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 
оларғаүлкен 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 депсенемін. 
 

Əдебиеттер тізімі 
1. Төлеубекова Р.К. Жоғары сынып оқушыларын жаңа əлеуметтік-мəдени жағдайда 

адамгершілікке тəрбиелеудің ғылыми-педагогикалық негіздері. –Алматы, 2001ж 
2. Қуанышбаева Ж. Тілдік құндылықтарына байланысты Қазақстан халқының өзін- өзі 

сəйкестендіруі // Қоғам жəне дəуір.- 2012.- № 1.- б.37. 
3. Қозыбаев М.Қ. Өркениет жəне ұлт. Алматы: 2001. – 369 бет. 
4. Игенбаева. Б. Қ. Мен – Адаммын, жеке тұлғаның рухани- адамгершілігін дамыту 

сабақтарын ұйымдастыруға арналған əдістемелік құрал, Алматы – 2000. 
 
 

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ СТУДЕНТТЕРІН КƏСІБИ  
ІС-ƏРЕКЕТКЕ ДАЯРЛАУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ  

 
Сейітқазы Перизат Байтешқызы, 

Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ п.ғ.д., профессор 
Астана қ-сы 

Серикбаева Нургуль Бейсембековна, 



390 
 

МАЗМҰНЫ 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

ПЛЕНАРЛЫҚ БАЯНДАМАЛАР 
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
Əбіл Е. А., Университеты и их влияние на развитие регионов................................................. 3 
Бережнова Е. В., Принцип информатизации образования: долгий путь научного 
обоснования......................................................................................................................... 6 
Оспанов С., «Рабғұзи қиссалары» жəне Ы. Алтынсарин................................................ 10 
Онищенко Е.А., Координация управления взаимодействием педагогов опорных 
школ с целью развития исследовательских навыков учителей..................................... 13 

 
 

СЕКЦИЯ 1. «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАСЫМ ОЙЛАРЫ КОНТЕКСТІНДЕ 
ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУДІҢ ӨЗЕКТІ БАҒЫТТАРЫ 

 
СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ИДЕЙ «РУХАНИ ЖАНГЫРУ» 

 
Абуталипова А. Б., Салмаганбетова А.К., Рухани жаңғыру – рухани даму кепілі..... 16 
Адиятова А. Т., Султангиреева Н. С., «Рухани жаңғыру» – жеке тұлғаға рухани-
адамгершілік тəрбие берудің негізі.................................................................................. 19 
Акижанова А. Ж., Ниязбаева Б. Б., Рухани жаңғыру жəне латын əліпбиіне көшу – 
болашаққа табысты қадам................................................................................................. 22 
Алгожина Т. Ш., Искакова А. К., Рухани  жаңғыру – жас ұрпаққа  салынған  сара  
жол........................................................................................................................................ 25 
Альмагамбетова З. А., Роль классного руководителя во внедрении современных 
тендеций образования программы «рухани жаңғыру»................................................... 28 
Арсаева С. Б., Исакова Ш. С., Педагогические идеи и.алтынсаринана уроках 
русского языка и литературы............................................................................................ 30 
Артёмова Е. М., Роль методологии как концептульной основы модернизации 
образования в рк в контексте «рухани жаңғыру»........................................................... 35 
Ахметов Т. А. Изучая наследие Ибрая Алтынсарина..................................................... 40 
Балғабаева Г. З., Байжанова С. А.,  «Рухани жаңғыру» басым идеялары негізіңде 
заманауи білім берудің өзекті бағыттары........................................................................ 43 
Балжанова А. М., К вопросу о воспитании патриотизма современной казахстанской 
молодежи............................................................................................................................. 46 
Бейбиткызы Г., «Рухани жаңғыру» басым ойлары контекстінде заманауи білім 
берудің бағыттары.............................................................................................................. 50 
Бекбосынова Н. С., Современные тенденции образования в РК в контексте «Рухани 
жаңғыру».............................................................................................................................. 53 
Бектурганова Р. Ч., К вопросу об осмыслении обновления содержания 
образования......................................................................................................................... 58 



391 
 

Берденова А. С., «Воспитательный потенциал социума в формировании активной 
позиции личности: сохранение духовно-нравственных ценностей, интереса и 
уважения к истории, культуре и традициям родного края»........................................... 61 
Борамбаева А. Б., Изделеева Г. А., Нурканова А. Т., «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламасын қазақ тілі мен əдебиеті сабақтарында жүзеге асыру 
жолдары............................................................................................................................... 64 
Виниченко О. В., Шатских А. А., Синнер Т. А., Воспитание  толерантности у младших 
школьников,  как одно из приоритетных направлений в рамках программы «Рухани 
жангыру» .............................................................................................................. 67 
Даумова Б. Б., К вопросу о формировании этнотолерантных качеств молодежи в 
контексте « рухани жаңғыру» .......................................................................................... 70 
Должикова И. И., Тhe theoretical aspects of integration natural-mathematical cycle and 
english................................................................................................................................... 75 
Досмухамедова Р. К., Реализация общенациональной идеи «Рухани жаңғыру» на 
уроках географии и краеведения....................................................................................... 78 
Жанабаева А. Т., Творчество – высшая форма активности педагога и учащихся....... 82 
Жургумбаева А. А., Рухани жаңғыру – жаңартылған білім беру мазмұны  білімнің 
жаңа сапасының кепілі ...................................................................................................... 85 
Журкубаева Г. Т., Краеведение, как фактор развития исследовательской 
деятельности........................................................................................................................ 88 
Игисенова У. С., Михеева М. В., Соболева Н. В., Актуальные направления 
современного образования в контексте приоритетных идей «Рухани жангыру»....... 91 
Исетова Б. К., «Военно – патриотическое воспитание и реализация идейной  
платформы «Рухани жаңғыру» на уроках математики» (на примере историко- 
краеведческого материала г.Костаная)............................................................................. 95 
Ишмухамбетова Б. М., Применение многоязычия в современной образовательной 
системе................................................................................................................................. 99 
Кабылдина А. Т., Шакиржанова Ж. М., Копбаева А. Г., «Рухани жаңғыру» басым 
ойлары контекстінде заманауи білім берудің өзекті бағыттары.................................... 102 
Кажахметова Д. Б., Тусова А. Ж., Курмангалиева А. А., Oқушылардың оқу 
белсенділігін арттырудағы топтық жұмыстың тиімділігі............................................... 106 
Калимарданова Г. Д., Серикова Л. С., Бегманова К. Д., Тұлғаның өмірлік тəлімі-жаңа 
ұрпақты рухани жəне патриоттық тəрбиелеудің негізі.................................................... 110 
Караичев Д. И., Формирование финансовой грамотности старших школьников через 
программу дополнительного образования бизнес-клуб. ................................................ 113 
Кенжегалиева С. К., Мектеп мұражайы: білім мен тəрбие берудің бір бағыты.......... 117 
Кожубаева А. Ж., История развития и своеобразие прикладного искусства казахского 
народа на примере ковроткачества....................................................................................... 122 
Курманова А. А., Бекбаева С. Т., Утенова З. Т., Рухани жаңғыру бағдарламасы 
аясында қазақ тілі мен əдебиеті сабақтарында жаңа білім беру жүйесі....................... 126 
Көшеғалина А. М., Ыбырай Алтынсариннің ағарту – педагогикалық мұраларын 
қазіргі кездегі білім саласында қолдану........................................................................... 128 
Қайырбек А. К., Тьютор - как элемент педагогической деятельности.......................... 132 
Леванова Т. А., Тьюторское сопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся в условиях общеобразовательной школы................................................ 134 
Мельникова Т. В., Мехова А. И., Булатова Р. Г., Современные тенденции развития 
начального общего образования в рамках программы «Рухани жаңғыру»................. 138 
Миничкина С. Б., Творческое и духовное развитие учащихся в студии эстрадного 
вокала «солнышко»............................................................................................................ 142 
Мухамбетжанова З. С., Колдасбаева Е. Д., Білімнің салтанат құруы рухани жаңғыру 
болашаққа бастар жол….................................................................................... 144 



392 
 

Мухамедкалиева Б. М., Карибаева Г. Т., Байсаматова Ж. М., Қазақ тілі мен əдебиеті 
сабақтарында «рухани жаңғыру» бағыттарын іске асыру жолдары.............................. 149 
Мырзағалиева К. М., Абдрашева А. Қ., Ы.Алтынсарин мен Я. П. Яковлев................... 152 
Нұрмұхаметова Қ.Т. Ұлттық құндылықтың негізі – рухани жаңғыру кепілі.............. 156 
Нуркина Б.Ə., Дүйсембаева Г.Т., Ибраева М.Д., Білім беру саласында дара ұстаздың 
рөлі......................................................................................................................................... 160 
Нурмуратова К. А., Функциональная грамотность как основа развития 
гармонической личности в современных условиях........................................................... 163 
Орынбаева Ж. Т., Орынбаева Г. Т., Жусупова Л. А., «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының идеяларын əдебиеттік оқу жəне дүниетану пəндерін кіріктіру 
арқылы жүзеге асыру........................................................................................................... 168 
Оспанұлы С., Мырзағалиева К. М., Ыбырай шындыққа жүгінген.................................. 171 
Оташева С. Қ., Ақпараттық технологияларды білім беру үрдісінде қолдану заман 
талабы.................................................................................................................................... 176 
Отынбаев Д., Мұғалімнің мəртебесі туралы.................................................................... 179 
Пестрецова О. Г., Формирование основ функциональной грамотности через 
интеграцию элементарных экономических знаний в содержание предметов 
начальных классов в рамках реализации программы «рухани жанғыру»...................... 182 
Петрушка А. Ю., Смаглий Т. И., Временная компетентность и ее роль в 
профессиональной деятельности педагога........................................................................ 187 
Ташенова Р. Т., Хамзина Г. З., Современная система образования через призму 
приоритетных идей «Рухани жаңғыру»............................................................................. 191 
Рихтер О. А., Роль учителя истории Казахстана в процессе модернизации сознания 
и формирования гражданских компетенций будущих специалистов............................. 194 
Салимжанова Э. Ж., Ильясова А. Т., Нургожина А. С., Өскелең ұрпақтың бойында 
рухани құндылықтарды қалыптастырудың негізгі шарты – педагог шеберлігі............. 199 
Сейітқазы П. Б., Серикбаева Н. Б., Рахимгалиева П. С., Жоғары оқу орны 
студенттерін кəсіби іс-əрекетке даярлаудың педагогикалық шарттары......................... 202 
Смаглий Т. И., Силенко Е. А., Когнитивный стиль и проблема изучения иностранных 
языков.................................................................................................................................... 207 
Смашова С. Ж., Қазақ тілін екінші тіл ретінде (орыс тілді сыныптары үшін) 
оқытудағы сөйлеу əрекетінің бірі – айтылым дағдысының ролі...................................... 211 
Сүлейменова Ж. Т., Ақпараттық мəдениет түсінігінің мəні мен мазмұны...................... 214 
Танатканова С. С., Бутагарина А. И., Конысбаева Р. С., Ыбырай Алтынсариннің 
балаларға арналғаншығармаларының тəрбиелік мəні...................................................... 217 
Тулебаева К. Т., Дене тəрбиесіндегі жаңа технология мен озат тəжірибені ұлттық 
жəне жалпыадамзаттық құндылық қағидаларымен сабақтастыру................................... 221 
Торғаева Г. А., Маркина З. Б., Кельдибаенва Б. А., Ыбырай Алтынсарин өлеңдерінің 
ұлы ақындар шығармаларымен үндесуі Рухани жаңғыру бағдарламасының бүгінгі 
таңдағы өзектілігін арттыра түседі..................................................................................... 225 
Халыкова Г. А., Каппасова Ш. Е., Рухани жаңғыру бағдарламасының білім саласына 
енгізген өзгерістері............................................................................................................... 228 
Хамзина К. Б., Ерекин А. М., Тағылымды тəрбие мен терең білімдегі жаңа 
мүмкіндіктер......................................................................................................................... 233 
Хамзина К. Б., Жаппар А. С., Рухани жаңғыру – білім саласындағы маңызды 
бетбұрыс................................................................................................................................ 237 
Шарипова Д. С., Краеведение как фактор патриотического воспитания учащихся...... 240 
Шалгимбекова А.Б., Ермаганбетова А.Ж., Сəбитбек Ж.К., Адамзат ұрпағымен  мың 
жасайды................................................................................................................................. 243 
Шалгимбекова А.Б., Салыкова Ə. Д., Жаңартылған білім мазмұны – жаңашылдыққа 
бастама.................................................................................................................................. 248 


