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ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІБОЙЫ Н Ш А ОҚУШ Ы ЛАРДЫ Ұ ІТ Т Ь ІҚ  ҚҰНДЫ ЛЫ ҚТАРГА
БАУЛУ Ж ОЛДАРЫ

Ш .Ш ортанбаев әл-Фараби атындағы Қ аз¥У  аға оқытушысы,
Ә.Салықбаева №148 мектеп-гимназиясыныц м%;ғалімі Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты 
міндеті -  ұлттық және жалпы азаматтық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері 
негізінде жеке адамды қалыптастыруға жэне кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін 
қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологиясын енгізу, білім беруді 
ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникаңиялық желілерге шығу» [1;3] делінген. 
Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп үйымдарының, әр мүғалімннің күнделікті ізденісі 
арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа қарым- 
қатынасқа өту қажеттігі туындайды.

Сөз сабағын Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Менің балаларым мен ертеңгі үрпағыма 
Абайдан артық, Абайдан үлы, Абайдан киелі үғым болмауы тиіс» [2;97] деген сүрелі сөзін 
еске ала отырып, соз басын ғүлама Абайдың «...Ғылым-білімді әуелі бастан бала өзі ізденіп 
таппайды. Басында зорлықпен яки алдауменен үйір қылу керек, үйрене келе өзі іздегендей 
болғанша. Қашан бір бала ғылым, білімді махаббатпенен көксерлік болса, сонда ғана оның
аты адам болады.....» [3;78] деген отыз сегізінші қара созінің үзіндісімен бастасақ, бүгінгі
диалекгикалық үрдіспен балағанда, «зорлық» дегені -  баланы білім-ғылымға ықтиярлы 
тарту да, ал «алдауменен үйір қылу» дегені -  қызығушылығын арттыру дегенге саятын 
тэрізді. Әр гылымның өзіндік үшқыр терең түңғиығы болатын болса, эр үстаздың да 
оқушыны нэрлі білімге үштаудағы өзінше дараланатын ерекше әдіс-тәсілдері болады. Біз -  
бүгінгі педагог мамандар, болашақ жаңа ғасыр үстаздарымыз, жаңа ғасыр үрпағын 
тәрбиелеп отырмыз. Әр үзтаз өз пэнін өзі сүйіп қана қоймай, сүйіп оқытуы тиіс. Соның 
ішінде әдебиет пэнін оқытудың басты мақсаты -  оқушыларды сөз өнерінің қыр-сырымен 
таныстыру, халық даналығы, халық өсиеттерінен нэр алғызу, кітап оқуға деген ынтасын 
ояту, халықтың рухани байлығы -  әдебиетті жан-жақты меңгерту, сол арқылы 
имандылыққа, парасаттылыққа, сұлулыққа тәрбиелеу. Сондықтан оқыту үрдісінде бұл 
пәндерді ұлттық құндьшық деп танимыз, эрі ұлттық құндылық деп тану бүгінгі заманның 
басты талабы. Ұлттық менталитетімізді танытуда эдебиет пэнін оқытудың ролі зор, 
жыраулар мен шешендік сөздерден бастау алған казақ эдебиеті халқымыздың ең асыл, ең 
шынайы қасиеттерін жырлай білген, жаза білген.

Қазақ тілі мен эдебиеті сабағы -  басқа оқу пәндерімен салыстырғанда, оқушы мен 
оқытушының рухани сезімталдық, талапты құштарлық, даралық түйсінулікті аса қажет 
ететін пәндер. Жан-дүниесін әсерге бейімдеп, коңіл-күй сэтіне баға бере алатын, ой қозғау 
кезінде параллелизмдік детальдармен сабақтастыра жетелей білу эдістері -  әсіресе 
эдебиеттің рухани құлшынысы. Әдебиет сондық қырлармен коркем, стильдік 
қолданысымен мазмұнды, откір желісімен лепті болмақ. Әдебиет -  эсемдік айнасы. 
Жақсылыққа, ізгілікке, адамгершілікке, инабаттылыққа баулитыны сөзсіз. Сондықтан біз эр 
сабақты оқыта отырып, оқушыны коркем шығарманы өздігінен оқуға, сол арқылы коркем 
әдебиеттің ұлттық мүдесін меңгертуге, қазақ әдебиетін ұлттық құндылық ретінде тануға 
сара жол саламыз. Бір кездері «ұлтшылдық топтың окілдері» болып саналып келген Ахмет, 
Міржақып, Жүсіпбек, Мағжан сынды қайраткерлеріміз қоғамньщ ащы шындығьш қазақ 
халқыньщ ұлттық мүдцелерімен тығыз байланыстырды. Бала -  ұрпақ тәрбиесіне көп көңіл 
бөліп, шығармаларында терең философиялық ойлармен табыстырған. Осы авторлардың 
шығармасымен мұғалім жан-жақты танысып, оздеріне тиімді, ыңгайлы жерлерін 
оқушьшардың жас ерекшеліктеріне қарай, қабьшдау түйсігіне ьщшам етіп өз сабагында 
қолдану керек.
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Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде құндылыққа мынандай сипаттама берілген: «нарқы 
жогарылылық. қымбаттылық, багалылық». Құндылық арқылы заттың, қасиеттің маңызын, 
мәнділігін. пайдалылыгын. қажеттілігін. керектігін ұгынамыз. Оган Ғ.Қайырбеков 
агамыздың «Өзінді түгіл сүретті. Осынша құндап ұстаган. Айнымас асыл жүректі, Сабыры 
кеткен күшті адам» [4;368] деген өлен жолдары дәлел. Біз шэкірттерге білім беру барысында 
оларды халқымыздың рухы, оның сан гасырлык тарихында бабаларымыздың бізге мұра етіп 
қалдырган асыл дүниелерімен таныстырамыз. Оларды үлтымыздың барлык рухани күші мен 
поэзиясының шексіз дарияга кұятын кәусар бұлагынан сусындатамыз. Үлттық өнеріміздің, 
мэдениетіміз бен дэстүріміздің алдыңгы қатарлы үлгілерін. тіліміздің орасан зор байлыгын 
жас жеткіншектердің жан дүниесіне сіңіру, сол арқылы әлемдік руханиятқа, өркениеітің 
өріне шыгып, одан нәр алу -  бүгінгі күн талаптарының ең маңыздысы болып табылады. 
Ұлттык құндылықтар туралы акпаратты бойына сіңірген жеке тұлга гана өз елі мен жерін, 
тілі мен дінін қоргауга жауапты екендігін жауапкершілікпен сезіне алады. Окыту үрдісінде 
қазак тілі мен әдебиетті ұлттык кұндылық ретінде танытуда басты роль атқаратын 
оқулықтың мазмұны болса, екіншіден, окулықтагы шыгармалардың мазмұны мен идеясын 
игертудегі ұстаздық эдістемелік шеберлігі. Құндылық -  рухани адамгершілік -  адамдық 
қасиетінің өлшемі -  оның жақсылыққа талпынуы, өзге адамга жанашырлық білдіруі, 
айналадагы адамдарга кайырымы, өмір сүруге ұмтылысы. өзін-өзі танып, сол арқылы 
дүниені -  элемді тануын, бэрін-бэрін көркем эдебиет элеміне еніп, көңілдің көк дөнені алыс 
сапар шеккенде гана қасиетін түсініп, ұгынады. Лексикалык тұргыдан багам, қадір, қасиет, 
сапа сөздерімен астасады. Осы орайда ұлттык құндылык теориясын карапайым түрде былай 
таратуга болады.

салт-дәстүр, эдеп- 
гүрып

рухани байлык, 
денсаулык

тарихи
ескерткіштер,

м іп я ғ я т т а п

білім-гылым, 
өнер, мэдениет

Ұлттык
кұндылык

тәлім-тағылым,
тэрбие

когам, табиғат,
ІС Л П ІІІЯ Ғ Я Н  пптя

тіл, дін, діл, ұлт, тарих

Қазіргі заман талабы мұгалімге де, оқушыларга да жаңаша талап деңгейінен көрінуді 
міндет етіп жүктейді. Бүтінгі кун ізденімпаз, таным белсенділігі жогары, еңбеккор ұрпак 
тэрбиелеуді кажет етеді. Ізденімпаз шэкірт тэрбиелеу үшін ұстаздың өзі еңбеккор болуы 
керек. Ұстаздың тэжірибелі жемісін күнделікті сабакты гана емес, тандау курстарын 
түрлендіре өткізуінен көруге болады. Түрлендіре өткізу эр оқушының бейім дагдыларын, 
таным қабілеттерін аша түседі, өйткені эр окушы қайталанбас тұлга, оның кеудесіндегі 
ұлттық рухтың шогына қызулай, жай-жай үрлей отырып, тамызык тастап тұтата білу керек. 
Ұлттық кұндылықты танытуда ең әуелі мемлекетті энұранымызды жаттатудан бастау керек 
деп ойлаймын. Осыдан барып отансүигіштік тэрбие бастауы алары сөзсіз. Содан соң заман 
талабына сай, әдебиетті ұлттық құндылық ретінде оқытуды технологияландырудагы эдіс- 
тэсілдер, әр сабақты дэстүрлі емес тұргыда карастырып, мэселен сот сабагы, конференция 
сабагы, дебат сабагы, ұлттық ойындар сабагы, аукцион сабагы, т.б. түрлерімен дамытуга жол
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ашады. Бүгінгі тацда мұғалімнін міндеіі - дайын білімді ғана окушының санасына сівдіріп 
кою емес, шығармашыл бағытта жұмыс істейтін, өз кезқарасын ашык, еркін жеткізу арқылы 
дараланатын жеке тұлғаны калыпгастыру болып отыр. Сондықтан мұғалім оқушының өз 
бегімен білім алуына жағдай жасап, бағыт беруі қажет. Мектеп пен ұстаз бұрынғыдай 
оқушыны өз талабына ғана тәуелді етуден бас тартып, бала кабілетінің сұранымына карай 
ынтымақтастықпен жұмыс істеу керектігі алға тартылады. Осы орайда әдебиет сабағын сот 
сабағына көп бағыттаймын. Мысалы, қалыпты сабақта М.Әуезовтің «Көксерек» эңгімесінде 
прокурор, ақтаушылар, куәгерлер, қаралаушылардың сөздерін тындай келе, Көксеректі 
айыпталушы ретінде қарасгырып, адвокаттар кеңесінің тұжырымы Құрмаш өліміне басты 
кінәлі Көксерек емес деп, сот үкімі Құрмаш өліміне адамдардың өздері кінэлі екендігін, 
мұндай қылықка итермелеген «екі аяқтылардың» жэбір-жапасы, Көксеректің табиғат 
заңдылығына сэйкес эрекет еткенін ескере отырып, жазадан босататылады дегенге 
сыйдырады. Оқушылардың көпшілігінің ойы, қорытынды пікірі осылай дәлелденеді. 
Адамның ең асыл қасиеті жақсылық жасау болса, бұл әрекет оған қарсы мотивте қойылған -  
табиғатқа қиянат жасау деген бір кырынан қаралады. Оқушының өз ойын ұтымды, дәлелді 
жегкізуде жэне табан асты тапқырлыкка, жалаңсөзділік пен жаттанды мазмұннан 
алшақтатып, нақты көзқарас пен сол сэтген-ак рольдік басымдықка бейімделе білуге сөзсіз 
баулиды жэне өрескел эрекетті «пенделік» сынды жауыр менталитеттен ығыстырып, нақты 
шешім қабылдап, ұлттық адами қагидаттарды ұлықтауга үлкен әсер етеді. Бұл - үш бірлікті 
максатына жеткен бір-ақ сабақтың ғана нәтижесі. Әдіс-тэсіл оқытушы мен оқушы 
арасындағы жұмыс түрлеріне байланысты эртүрлі болып түрленіп отырады. Осы типтес 
сабақтардан оқушылар ерекше жігерленіп, жан-дүниесіне типтік сенімділік, рухани куат пен 
белсенді бағыт алып шығады. Сенімге кіре білген оқушы эрқашан биік тұғырдан көрінуге 
ұмтылып, сөз бастау, белсенділік лидерлігіне бағыттала береді. Осындай активті, жүйелі 
оқытулар эдебиет сабағының теңіздей тұңғиығынан сүзілген ұлттық құндылыгын теңдессіз 
паш ете алады. Шэкіртті шыңға шығаруда шаршамай, көкірекке көзсіздіктің көлеңкесін 
келтірмей, сенімнің сынын саралай, талғамның татуын таңдай, тума табиғатына талант 
тартуын тамызықша тұтатып, ұлылардың ұшқыр ұстанымын ұлагаттайтын ұстаз -  ұлттық 
құндыльіқты қасгерлеп, табанды танытудағы терең түбірлі талдың тамыры деп тануга 
тұрарлық толық тұлға.

Қазақ тілі мен эдебиегін ұлттық қ^ндылықретінде 
таныган тулга парадигмасы

Өз бетінше іздене 
білетін

шығармашыл 
бола алады

Психологиялық талдау арқылы 
әдебиетті қоғаммен байланыстырып, 

проблема тудыра алады

Өзі таныған ұлттык кұндылықты өзгеге 
таратып, танымды патриот бола алады
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Әдеби тақцау курстарының бірін «Атамекен» деп алып. кұндылықтың кайнар көзі 
болып саналатын дәстүр позициясын кеңінен окытуға болады. Күнделікті өмірде пайдаланып 
жүргенімен аса көңіл бөлмейтін әдеби дәстүрлерді тануда косымша сабақтың маңызы зор. 
«Келін түсіру», «Қыз ұзату». «Шілдехана тойы», «Жоктау, ас беру», «Тұсау кесу», ұлттық 
ойындар «Бәйге», «Қыз куу», «Асық», «Көкпар тарту». кол өнермен де сабақтастырып, жан- 
жақты интеграциялық байланыс орнатуга болады.

Қазақ тілінің багдарлы жэне таңдау курсы. қай-қайсысы болмасын тек көркем 
шыгармамен өрнектеледі. Екі пәннің астасуымен эдеби шыгармаларда, өлеңдерде кездесетін 
дыбыстық үйлесімділік ассоциациялык тэсілді қазак тілі сабагымен етене жанастырып, ойга 
түрткі етуге болады. Өлең ұйқасында дауысты, дауыссыз дыбыстарды бірыңгайлап, бірдей 
дыбыстан басталатын құрмалас сөйлем құрау негізінде оқушылардың сөзтаным 
қоржынының қорын молайтуга болады. Мәселен, оқушылар шыгармашылыгынан сөздер 
тобының лексикалық қолданыстарын келтіретін болсақ. «Тамылжыган таңның торкалы 
топырагын тірсегің талганша талқандасаң да тоймайсың. Жайқалган жасыл жапырақтың 
жиегінде желімдей жабысқан жалгыз жэндіктің жайсыз жыбырлаган жагдайына 
жайбаракаттықпен жөнелмей, жанашыр жанның жөнімен жай-жапсарына жүгіндім. Талабы 
таудай таланттың тагдыры тәлкекке түткенде, тату-тэтті тұрмысы табыскан тектілер түгілі, 
туысқанның тауын табанасты таптап, теңдемей талайтыны -табалаганы, тозаққа тастаганы. 
Сагалаган сенімді сыңарының сөзі сэл сезіктен созбаланса, сырлы сандыктан судай сапыра 
салатын, сезімді салтанаг сөздері сагымдай селқостанбай ма? Айдай аппак ару ананың аялы 
алақанында, алаңсыз астың асқазаныңды айналдырганы -  ак арманның айдыны.» тәрізді 
іспеттес кұрмалас сөйлемдер кұрастыру аркылы сөйлеу қорларын байыта алады.

Тандау курстары нэтижеге багытталуда сыныптан тыс жұмыстармен де тыгыз 
байланысты. Түрлі поэзия кештері, дэстүрге айналган «Абай, Шәкәрім окулары», «Мұқагали 
оқулары», «Ілияс оқулары», мэнерлеп оқу, интеллектуалды сайыстардың деңгейі қосымша 
сабақтардың нэтижелі көрінісін бермек. Мысалы, «XXI гасыр көшбасшысы» үлгісімен
откізілетін зияткерлік сайыстың бір кезеңі «Егер де мен......» деп аталады. Өсы кезеңде
оқушылар экім болсам, президент болсам, банкир болсам, заңгер болсам деген тіркестермен 
байланыстырса, лауазымды қызметтерді тарих шендерімен салыстырып, болыстан экім 
шыгару процесі туады. Оқушы қара сөзбен немесе поэзия тілімен дестелеп жауап береді. 
Осындай параллелизмдік сипаттаулар жас оркенге ұлттық құндылықты насихаттаумен катар 
гылыми ойга да жетелейді.

Бұл пәндерді қай қырынан алып қарасак та, ұлттық педагогиканың бір қыры 
байқалып отырады. Тамырын тереңге бойлатқан халык ауыз әдебиеті ұлттық дәстүр, тэлім- 
тэрбиенің қайнар козі. «Қобыланды батыр», «Алпамыс батыр», «Ер Таргын», «Қыз Жібек», 
«Қозы Көрпеш -  Баян сұлу», т.б. Айта берсе, сан жетпейді, ежелгі дэуір эдебиеті өкілдері -  
эдеті мен гұрпын сактап өскен, ұрпақ бойына тарихпен біте қайнаскан Күлтегін, Тоныкөк 
жырларының ерлік пен елдікке толы гибратты сабактары нысанага дөп басатын әдебиеттегі 
оқытудың сыры кетсе де. сыны кетпейтін асыл тұяқтары. Соңгы жылдары жарық көрген 
жаңа буын оқулықтарында ежелгі дэуір эдебиетінің көне нұсқалары азды-көпті беріліп жүр, 
дегенмен құнды. нэрлі.

Қазақтың классикалық поэзиясының аскар шыңы болып саналатын Абайдың «Адам
баласыныңең жаманы -  талапсыз.....Талаптың ішінде адам баласы көбінесе басына қадір
іздеп, сол талапта болады.....Мұнысы рас, қазактың оз құлқына караганда, ақылга караганда,
қазак түгіл, көңіл жиіркендіретұгын іс.....» [5;116-117] деген сеңгір сөзі, бұл пэн арқылы
ұлтжанды ұрпак тәрбиелеудің сан түрлі жолдары бар екендігін аңгартады. Елбасымыз
Н.Ә.Назарбаев: «Үмітін үзеңгі кылган елдің перзенттері ретінде білім мен гылым ісінде 
бірігіп қимылдаса, іиыгар шыңымыз эркашан биік болатынына ешкім шүбэ келтірмес. 
Болашаққа біліммен қадам басып, лайықгы қолтаңбамызды калдырайық. Үрпаққа ұялмай 
тарту ететін мұрамыз да, мұрагатымыз да сол болсын» дегендей, ертеңгі күннің білікті, 
саналы тұлгаларын тэрбиелеп, білім беру жолында тынымсыз еңбек етуде тек даңгыра 
атақтың қолжаулыгы болмай, нақты асыл мұра боларлық әдебиетіміздің құндылыгы мен
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мәдениетін танытуда күш-жігерімізді аямай, сапалы нәтижеге қол жеткізуге еңбектене 
берейік. Себебі, бар асылдың коры тереңде жатады, жеңіл еңбектің жемісі су бетіндегі 
желдің бағытына құрбан болатын толқынның сылдырындай ғана дәрмені болады. 
Болашағымыздың келешекте терең білімді, парасатты да мәдениетті, өз ісінің білікті маманы 
болуымен катар, ұлттык құндылықтар жайынан өте сауатты болуына тек педагогтар ұжымы 
ғана емес. барлық қоғам, отбасы, , қоғамдық ұйымдар, мемлекет, саясат, бұқаралық ақиарат 
құралдары, т.б. жауапты болып саналуы шарт.
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ФИЛОЛОГИЯЛЫ Қ ПӘНДЕРДІ ОҚЫ ТУДЫ Ң ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗІН  
МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

А.М.Қожағалиева 
/- лтал жалпы орта білім беретін мектебі, 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұгалімі

"Ұстаздың биігі, ойлана қарасаң. биіктей береді, үңіле қарасаң, тереңдей береді; қол 
созсаң - қарсы алдыңда, айналсаң- артыңда тұргандай" деп Сократ айтқандай, егеменді 
еліміздін алдыңғы қатарлы отыз мемлекеттің қатарына қосылуга табандылықпен жылжу 
саясагы қоғамымыздың барлық саласында түбегейлі өзгерістер енгізіп, жаңа талаитар 
қоюда.Соның ішінде болашак ұриаққа элемдік деңгейде білім беру мақсатына орай білім 
мазмұнын жаңаша қарау- басты міндетттердің бірі.Қазіргі кезде білім берудің жаңа 
жүйесінің жасалынуы, білім мазмұны мен әдіс - тәсілдерінің жаңаруы бәсекелестікке қабілеті 
мол, шығармашылық бағытта еңбектенетін, ой қабілетімен ерекшеленетін азаматты 
тәрбиелеуді көздейді. Жэне де сапалы білім ел болашағын айқындайтын басты көрсеткіш 
болып табылады. Бүғін мектеп партасында отырған шэкірт - ертең ел тағдырын шешетін 
азаматтар.Олардың сапалы білім алуын қамтамасыз ету - біздің басты міндетіміз.

"Тегінде адам баласы адам баласынан акыл, білім, ар, мінез деген қасиеттерімен 
озады" деп ойшыл Абай атамыз айтқан озық ойлы, білімдар адамдар заманның, қоғамның 
дамуына, өзгеруіне үлесін косып келеді.Осындай қоғамдық - әлеуметтік, мәдени өзгерістер 
мектептің де окыту үрдісіне әсер ететіні сөзсіз.Кез - келген оқыту белгілі мөлшерде адамды 
дамытады.Оқитын иән қаншалықты жаңа, бағалы, мұғалімнің шеберлігі қандай жоғары 
болсын, мұғалім оқушының өз белсенділігін туғыза алмаса, берілген білім күткен нэтижесін 
бере алмайды.Оқушының жеке тұлға ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. 
Қазіргі кезеңде адамзат дамуына, психологиясына мықты әсер ететін тэрбие озегіне рухани 
азықтың жетіспеушілігі деуғе болады. Ал оны адамзат бойына дарытудың бірден - бір жолы 
- әдеби мұра, ұлттық құндылықтармен сусындагу болмақ. Әдебиет қашан да адам 
жанының серігі, сөз маржаны. Сондықтан да әдебиет арқылы оқушы өмірлік тэжірибе 
жинақтайды. Жогары мектепте жэне орта мектепте эдебиет пэндерін оқытуды 
ұйымдастыруда қазіргі таңда эр түрлі эдіс - тәсілдерді пайдаланып келеміз. Жаңалыққа 
жандары құмар ұстаздар қауымы эрдайым білімдерін жетілдіріп, жаңа технологияның сан 
түрін меңгеріп те, үйрегіп те үлгеруде. Жаңа технологияның басты мақсаттарының бірі - 
баланы оқыта отырып ой еркіндігін, белсенділігін, ізденімпаздығын қалыптастыру, өз 
бетінше шешім кабылдауға дағдыландыру болып табылады. Білімнің репродуктивті (білім,
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