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 - өзара əрекет арқылы студенттер қазіргі кездегі саналы азамат игеруі тиіс 
демократиялық қатысу практикасына ие болады; 

 - əріптестерінің көзқарастары мен өздіндік пікірлерінің бірдей болуының мүмкін 
еместігіне студенттердің көздері жетеді; 

 -оқытудың бұл түрі оқушыларды қызықтырады. Себебі бұл əдіс студенттердің 
бойына төмендегідей əдет-дағдыларды қалыптастырады. 

1. Студент өзін-өзі еркін, батыл сезінеді. Тілге деген қызығушылығы арттады. 
2. Студенттер топ болып, жұп болып əрекет етуге үйренеді. Топпен не жұппен 

жұмыс істеу кезінде оқушылар арасында өз пікірін дəлелдеп қорғау немесе қателігін 
көрсете білу мен мойындауға, пікірлесе отырып ұжымдық шешім қабылдауға үйренеді. 

3. Білімі төмен студентке, білімі жоғары студент көмек көрсетеді. 
4. Студент өз білімін бағалау жəне бақылау дағдысын меңгереді.  
Осылайша интерактивтік əдіс студенттерді мəселені бірігіп шешуге үйретеді. Ал 

бірігіп жұмыс істеу – əрі жеңіл, қызық, əрі тиімді. Студенттер бірлесіп үйренуде 
кішігірім топтармен, жұппен жұмыс жасауға қалыптасды, ортақ мəселелерді 
талқылағанда жаңа пікірлерге шығармашылықпен қарауға төселеді, жаңалықтар ашу 
барысында жұмыс істейді. Топ мүшелері өз ойларын ортаға салып жəне сол ойларды 
кесте арқылы көрсетеді. Шамалары келгенше қорғап шығуға тырысады. Бірлесіп жұмыс 
жасағанда мына жайларды: сыйластық, жауапкершілік, топтың əр мүшесінің кезекпен 
сөйлеу дағдысын үйрену, қажетті кезде кірісіп сөйлеп кету сияқты дағдыларды 
қалыптастыру керектігін еске ұстау керек. Осылай бірлесіп жұмыс істеп үйренген 
студенттердің білімдері нəтижелі болады, əрі шындалады. Бірлесіп жұмыс жасауда 
студент төмендегідей жетістіктерге ие болады: 

- есте сақтау қабілеті жоғарлайды; 
- студент жұмыс басты болады; 
- пəнге деген қызығушылығы оянады; 
- топ мүшелерімен ара қатынасы жақсарады. [42, б. 3]. 
 Қорыта айтқанда жаңа технологияларды қолдану барысында студенттердің пəнге 

ынтасы, белсенділігі артып, білім сапасын тереңдетеміз. Сол сияқты іздемпаздық, дербес 
ойлау, өзіндік қорытындылау қабілеттерін дамытамыз. Қазақ тілінде сөйлеу, дұрыс сұрақ 
қоя білу, өз ойын сауатты, толық жеткізу дағдыланырын одан əрі қалыптастырамыз.  
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«Иқан» жалпы орта мектебі 
қазақ тілі мен əдебиеті пəні мұғалімі 

Түркістан қ. Ескі Иқан ауылы 
 

Аннотация 
Этникалық ерекшеліктердің, дүниетанымның, олардың көпұлтты қоғамда көрініс 

табуында этнопедагогика маңызды рөл атқарады. Этнопедагогикалық орта өз мəдениетін 
тасымалдаушы, сонымен қатар басқа ұлттардың салт-дəстүрін, мəдениетін, тілін меңгеруге 
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қабілетті адамның тұлғасын қалыптастырады. Ұлттық тəрбие жүйесі қазіргі заманғы 
жастарды отбасылық өмірге дайындау үшін, балаларды тəрбиелеудің ұлттық дəстүрлерімен, 
ата-аналар мен балалар арасындағы өзара қарым-қатынас дəстүрлерімен танысу үшін қажет. 

Аннотация 
Ведущая роль в проявлении этнических особенностей, мировоззрения, их проявления в 

многонациональном обществе принадлежит этнопедагогике. Этнопедагогическая среда 
формирует личность человека — носителя своей культуры, и в то же время способного 
усваивать традиции, культуру, язык других наций. Национальная система воспитания 
необходима для подготовки современной молодежи к семейной жизни, для ознакомления с 
национальными традициями воспитания детей, традициями взаимоотношений между 
родителями и детьми.  

Abstract 
Ethnopedagogics plays a leading role in the manifestation of ethnic features, worldview, and their 

manifestations in a multinational society. The ethno-pedagogical environment forms the personality of 
the person — the carrier of the culture, and at the same time capable to learn traditions, culture, 
language of other Nations. The national system of education is necessary to prepare modern youth for 
family life, to get acquainted with the national traditions of education of children, traditions of relations 
between parents and children. 

 
Түйінді сөздер: этнопедагогика, этнопедагогикалық тəсілдер, ұлттық білім беру, 

этнопедагогизация, көпұлтты орта, ұлттық тəрбие, халық мəдениеті. 
Ключевые слова: этнопедагогика, этнопедагогические подходы, национальное 

образование, этнопедагогизация, многонациональная среда, национальное воспитание, 
культура народов. 

Keywords: pedagogy, ethnopedagogical approaches, national education, ethnopedagogical, 
multicultural environment, national education, culture of the people. 

 
Əлемдік қоғамдастық шеңберіндегі ықпалдасу үрдістері өсіп келе жатқан елдегі 

этникалық сана-сезім ұлттық мəдениеттің дамуына аса назар аударады. Мəдениет пен 
тілдердің көптүрлілігі мəдениеттердің барлық түрлерін біртұтас көзқараспен 
байланыстыратын көпмəдениетті білім мен тəрбие туралы айтуға негіз береді. Дəстүрлі 
ұлттық жəне этникалық тəрбие əлемдік жалпыға ортақ мəдениетке баулу құралы ретінде 
əрекет етеді. Ұлттық жəне этникалық білім берудің қазіргі моделі этномəдени 
сəйкестендіру жəне əлемдік қоғамдастыққа кірігу қағидаттарына негізделуі тиіс. 
Этнопедагогикалық теориялар мен концепциялардың даму кезеңдерін талдау индивид 
өзімізді əлемдік, жалпыадамзаттық мəдениетпен салыстырар алдында басқа халықтың 
"тілін" үйреніп, өзінің ұлттық мəдениетін жақсы білуі қажет деген қорытынды жасауға 
мүмкіндік береді. Білім беруді ізгілендіру жəне гуманизациялау тек шынайы этномəдени 
өзіндік ерекшелікті беру үшін кең мүмкіндіктер береді [1,3]. 

Этнопедагогизация барысында мектеп деңгейінде оқушылардың психологиялық 
ерекшеліктерін есепке алу басым мəнге ие. Тəрбиенің этнопедагогикалық негіздемесі-
күрделі процесс жəне оның механизмдерінің бірі-ұрпақтан ұрпаққа берілетін жəне нақты 
өмірде игерілетін қоғамның лайықты мүшесін тəрбиелеудің халық жинақтаған тəсілдері 
мен əдістерін тəрбиелеу жүйесіне енгізу болып табылады. Бұл əлеуметтік тəжірибені, 
жеке жəне қоғамдық мінез-құлық нормаларын, дəстүрлі өмір салты мен этникалық 
идеологияны беру сияқты өзге нəрсе емес. 

Этнопедагогика халықтың барлық топтарының мүдделерін, оның педагогикалық 
көзқарастарын, отбасы, ру, тайпалар педагогикасын білдіреді. Бұл педагогика ұлттық 
мінез-құлықтың ерекшеліктерін, тəрбие үдерісінің мəніне көзқарасты ескереді. 
Көріністер, көзқарастар, идеялар тəрбие жəне білім беру жүйесіне тарихи дамудың 
қандай да бір кезеңінде халықтың мүдделерін неғұрлым терең қозғайтын нақты 
мəселелер призмасы арқылы енеді. Халық педагогикасының қызметі күнделікті өмірде 
практикалық тəрбиелік міндеттерді шешу кезінде көрініс табады жəне адамдардың 
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санасына ақыл-ой, адамгершілік, экологиялық, эстетикалық жəне дене мəдениеті мен 
еңбек дағдыларының əртүрлі аспектілерінің енуіне ықпал етеді. 

Қазақстан Республикасы өз құрамы бойынша көпұлтты. Əрбір ұлт өзінің бірегей 
мəдениетіне ие, өзінің салт-дəстүрлерін қолдауға тырысады. Халықтар мəдениеті 
ғасырлар бойы жинақталған даналықтың, тəжірибенің жəне білімнің сарқылмас көзі 
болып табылады.  Олар тек өз халқының ғана емес, сонымен қатар жалпы адамзаттың 
игілігі мен мақтанышы болып табылады. Əр бала өз ата-бабаларының мəдениетін үйде 
отбасында, содан кейін мектепте құрдастарымен қарым-қатынас жасау барысында 
меңгереді. Бала кезінде ол қарым-қатынасты, құндылықтарды, туған халқының əдеттегі 
өмір тəжірибесін, ана тілінің байлығын бағалаусыз қабылдайды [4]. Бірақ қоғамдық өмір 
бала мектепке дейінгі жастан бастап түрлі мəдени ағымдарға жəне байланысқа түседі. 
Сондықтан қоғамда тең құқықты жəне тепе-тең өмір сүру үшін оқушылар олармен бірге 
тұратын халықтардың мəдениетін білуді қажет етеді. 

Бастауыш сынып оқушыларынан бастап, этностық ерекшеліктерден, дүниетаным, 
олардың көпұлтты қоғамдағы көрінісі этнопедагогикаға жетекші рөл атқарады. 
Этнопедагогикалық орта өз мəдениетін тасымалдаушы, сонымен қатар басқа ұлттардың 
салт-дəстүрін, мəдениетін, тілін меңгеруге қабілетті адамның тұлғасын қалыптастырады 
[5]. Балаларда басқа мəдениет, ұлт өкілдерін түсіну қабілеті қалай дамитындығына келесі 
ұрпақтың бейбітшілік пен келісімде өмір сүруі, қоғамды жетілдіру міндеттерін шеше 
алуы байланысты. 

Ұлттық тəрбие жүйесі-бұл ғасырлар бұрын біздің ата-бабаларымыз қолданған 
балаларды тəрбиелеу əдістерінің жиынтығы ғана емес. Ол бізге қазіргі заманғы жастарды 
отбасылық өмірге дайындау үшін, балаларды тəрбиелеудің ұлттық дəстүрлерімен, ата-
аналар мен балалар арасындағы өзара қарым-қатынас дəстүрлерімен танысу үшін де 
қажет. 

Қазіргі жағдайда аралас этнопедагогикалық жұмыс тиімді жəне "оқушылар-
мұғалімдер-ата-аналар"байланысы арқылы жүзеге асырылады. Əр түрлі өмірлік 
мысалдар мен тəжірибелер жалпыадамзаттық құндылықтарға бағдарланған ұлттық 
тұлғаны тəрбиелеуде шешуші рөл атқарады. Бұл ұлттық батырлар, көрнекті ойшылдар, 
қоғам қайраткерлері жəне басқа да тұлғалар. Көп ұлтты ортада этнопедагогикалық 
жұмыста мұғалім барлық ұлттардың оң өкілдері қабылдайтын ақпаратқа жүгінуі керек. 
Көптеген халықтардың ұлттық ар-намыс кодекстері ешкімге күмəн тудырмады. 
Сабақтарда əртүрлі халықтардың рухани өмірінен мысалдарды қолдану барлық 
жағдайларда тиімді болды. Мəдениеттер диалогының нəтижесінде бөтен туғаныңдай 
болмайды. Мысалы, қазақ халқының басқа да көптеген халықтардағыдай геронтотомия 
дəстүрі — қазіргі қоғамдық өмірде маңызды рөл атқаратын үлкендерді құрметтеу дəстүрі 
сақталған. Қазіргі полиэтникалық əлемде жəне көп ұлтты елде педагогика негізінен 
этнопедагогика ретінде тиімді қызмет ете алады. Қазіргі заманғы зерттеулер 
көрсеткендей, оқушылар өз аймағы халықтарының мəдениетін, тарихын, салт-дəстүрін 
нашар біледі. Мұндай білімдер ұлтаралық қарым-қатынас мəдениеті бойынша 
материалдармен, түрлі ұлттар мен ұлыстардың психологиялық ерекшеліктерін 
сипаттаумен қатар – оқушылардың ұлтаралық қарым-қатынас мəдениетін дамытудың 
негізгі шарты мен негізі. 

Оқу-тəрбие үрдісіндегі этнопедагогикалық тəсілдер ұлттық құрамы, мəдени жəне 
діни қатыстылығы бойынша оқушылар контингентінің біркелкі емес жағдайында аса 
маңызды болып табылады. Қазіргі мұғалімнің кəсіби дайындығы көпмəдениетті жəне 
көп ұлтты ортада жұмыс істеуге бағытталуы тиіс: бірнеше тіл мен мəдениетті, 
көпмəдениетті білім беру мен тəрбиелеу теориясын меңгеру, оқушылардың əлеуметтік-
психологиялық ерекшеліктері мен менталитетін түсіну, интеграцияланған сабақтарды 
жобалау технологиясын меңгеру. 
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Егер біз өзіміздің ұлттық дəстүрлерімізді, ұлттық педагогиканың идеялары мен 
тəжірибесін қайта жаңғыртғымыз келсе, оны оқушылар оқып, бірінші сыныптан он 
бірінші сыныпқа дейін педагогтар пайдалануы тиіс. Осы орайда Я. Каменский былай деп 
жазды: "... қайырымдылық тамырын ерте жастан əрбір адамның жүрегіне отырғызу 
керек. Біз кімде əсем мінезді қалыптастырып, дамытқымыз келсе, сонымен жас кезінде 
жұмыс істеу керек". Соңғы онжылдықта бұл қағидатты біздің елдегі отбасылар мен 
мектептеріміз жеткілікті деңгейде орындай алмай келеді. Балалар ұлттық мақал-
мəтелдерді, жұмбақтарды, ертегілерді, эпостарды, дəстүрлер мен əдет-ғұрыптарды 
жақсы білмейді. 

Əр түрлі этнопедагогикалық дəстүрлердің материалдары оқушылардың этникалық 
сана-сезімдерін арттырады, басқа халықтардың ұқсас түрлерімен салыстыруларды 
өткізуге қолайлы жағдай жасайды, ассоциативті жадыны байытады, мəдени өсуге жəне 
ой-өрісінің кеңеюіне ықпал етеді [6]. 

Əлеуметтік шығармашылық саласында жұмыс істейтін педагогтің міндеті-
оқушыларды өңір аумағында тұратын барлық халықтардың салт-дəстүрлерімен, 
ертегілерімен, аңыздарымен, əндерімен таныстыру. Бұл міндетті шешу үшін көптеген 
əдістер мен тəсілдер бар. Əр сабақта, сынып сағатында оқушыларға қандай да бір 
мəдениет туралы айту, оларға шығармашылық жұмыс беру үшін аз уақыт бөлуге немесе 
үйге тапсырма беруге болады. Тапсырма шығармашылық, танымдық болуы керек, əр 
оқушының қызығушылығын тудыруы керек. Үй тапсырмаларының осындай түрлеріне 
"Ұлттық асхана", "Ұлттық ертегілерінің кейіпкерлері" жəне басқа тақырыптарда 
сөзжұмбақтар құрастыруды, белгілі сюжетке халықтың өмірінің үзіндісіне арналған ең 
жақсы суретті, ең жақсы өлеңді жатқызуға болады. Сонымен қатар, үй тапсырмасы 
міндетті түрде конкурстық негізде өткізілуі тиіс, балаларда басқалардан жаңа, бірегей 
нəрседен ерекшеленетін шығармашылық жұмыс жасауға ұмтылу болуы үшін. Үй 
тапсырмасын тексеру кезінде барлық оқушыларды жауап берушінің жұмысын 
талқылауға қосу қажет, бірақ оны талқылау ізгілікке жəне шынайылыққа негізделетіндей 
етіп жасау қажет. Балалар бір-бірінің кемшіліктерін көре білуі, олар туралы сыпайы 
түрде сөйлей білуі, ренжітпеуі, жұмыс жақсы болу үшін не істеу керектігі жөнінде кеңес 
беруі тиіс. Педагог балалардың пікірталасын мұқият бақылап, өз түзетулерін енгізуі 
керек. 

Мектептерде Республика халықтарының фестивалін, "Наурыз" мерекесін өткізу 
халықтар бірлігі күні мен алғыс айту күні мерекесін өткізу дəстүрге айналды. Балалар 
үлкен ықыласпен, қызығушылықпен жəне осындай іс-шараларға жауапкершілікпен 
дайындалады: алдымен белгілі бір халықтың мəдениетін, тұрмысын, салт-дəстүрлерін 
өздері зерттейді, костюмдер дайындайды. Мұндай іс-шаралар, біріншіден, басқа 
халықтың салт-дəстүрлеріне, мəдениетіне қызығушылық тудырады, екіншіден, балалар 
жақын тұратын халықтардың мəдениетін құрметтеуге, бағалауға үйренеді, үшіншіден, 
ақыл-ойды, ойлауды дамытады, ой-өрісін кеңейтеді жəне балаларды ұлтаралық келісім 
рухында тəрбиелеуде маңызды рөл атқарады. 

Қазіргі əлемдегі ұлттық білім берудің мəні қазіргі бар өзіндік этникалық 
ұжымдарды сақтау жəне олардың арасындағы жалпыадамзаттық негізде өзара 
байланысты нығайту болып табылады. Дəстүрлерді сақтау этникалық бірегейліктің 
қалыптасуына максималды деңгейде əсер етеді.  

Көпмəдениетті тəрбие адамның халықтың əртүрлі топтарының этникалық 
əртүрлілігі мен мəдени өзіндік ерекшелігін қабылдау жəне құрметтеу қабілетін 
дамытуды көздейді. Адамдардың көпмəдениетіне тиісті назардың болмауы əлеуметтік-
мəдени төзімсіздік пен дұшпандыққа əкеледі. Сонымен қатар, өз халқының этникалық 
ерекшелігін терең құрметтейтін жəне түсінетін адам ғана басқа этностық ұжымдардың 
мəдени құндылықтарының ерекшелігін түсініп, қабылдай алады. 



168 
 

Осыған байланысты білім беру жүйесінің барлық буындарында əртүрлі балалар 
контингентімен жұмыс істеуге қабілетті педагогтардың этнологиялық, этнографиялық 
жəне этнопсихологиялық даярлығын күшейту жəне тереңдету бүгінгі күннің ең басты 
қажеттіліктерінің бірі болып табылады. 
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Аннотация 
Тіл оқытушылары білім беру жүйесіндегі тілді оқытудың жалпы қабылданған 

əдістерінің сəйкес еместігіне əрдайым алаңдаушылық білдірді. Нəтижесінде тілді оқытудың 
маятнигі əдіс-тəсілдерден пост-əдістемелік педагогикаға дейін ауытқиды, дегенмен 
қозғалыста қалады. Бұл мақалада, осы бағытта жасалған əртүрлі болжамдарды 
қарастырумен қатар, болашақта тілді оқытудағы əлеуетті маңызды мəселелерді шешу үшін 
əлеуметтік-мəдени-технологиялық перспективасы қарастырылады. 

Аннотация 
Преподаватели языка всегда были обеспокоены неадекватностью общепринятых 

методов преподавания языка в системах образования. В результате маятник обучения языку 
качается от методов к пост-методической педагогике, хотя и остается в движении. В данной 
статье, наряду с рассмотрением различных прогнозов, сделанных в этом направлении, 
рассматривается более социокультурно-технологическая перспектива для решения 
потенциально важных вопросов в обучении языку в будущем. 

Abstract 
Language teachers have always been concerned about the inadequacy of conventional methods 

of language teaching in education systems. As a result, the language teaching pendulum is swinging 
from methods to post-method pedagogy, although it still remains in motion. This article, along with 
reviewing different predictions made in this direction, takes a more sociocultural-technological 
perspective to address the potentially important issues in language teaching in future. 
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