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Мемлекеттік тілде оқыту мәселесі

З.Е. Жүмабаева 
(Павлодар)

Тіл ... бүкіл бір халъщтың 

жинаган рухани цазынасының 

жиынтыгы, соның бәрін сацтайтын 

цоймасы

Мухтар Арын

Тарихи-әлеуметтік өмір тәжірибесінен алынып, терең, зерделі тұжырым 

жасауға, ойды корытып, шыңдауға көмектесетін - әдеби шығарма. Қазақ әдебиеті 

халықпен біте қайнасып, бірге жасасып келе жатыр. Сондықтан ол - қазақ өмірінің 

айнасы мен табиғи шындығының өзі. Міне, осы шындықты ұрпаққа мемлекеттік 

тіл арқылы жеткізу - бүғінғі педагоғиканың негізгі мақсатьшьщ бірі.

Білімдендіру кеңістігінде жаңаландыру үрдісі жүргізіліп, елімізде қазақ 

әдебиетін мемлекеттік тілде оқыту мәселесінің заман талаптарьша, элеуметтік 

сұраныстарға сай үйымдастьфьшуын айқындады. Білім беру ісіндегі жаңа үрдістің
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мән-мағынасын, сипаты мен бағыт-бағдарын айқындаушы дэйекті факторлар да аз 
емес. Оның бастысы ұлттық білім беру ісінің әлемдік білімдену жүиесіне кіруі 

болып О Т Ь ф .

Осы тұрғыда ғылыми еңбектерді бірнеше саладан зерттеп, жан-жакты талдау 

жасаіан болдық. Сан ғасырлар бұрын оқыту мәселелеріне аса маныз оерген 

данышпандарымыз Әбу Насыр әл-Фараби, Жүсіп Баласағұни, Мәшһүр-Жүсш 
Көпеев, оқытудың педағоғикалық аспектілеріне тоқталған белғілі педагогтарымыз 

Я.А.Коменский, Д.Локк, Ж.Ж.Руссо, И.Г. Песталоццидің еңбектерін сараладық. 
Оқыту проблемаларының шешімін А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев, 

С.Сейфуллиннің оқытуга арналған еңбектерінен, педагогикалық көзқарастарын 

сараптаумен жалғастырдық.
1920 жылы 8 қарашада Халық Комиссарлар Кеңесінің мәжілісінде Халық 

Ағарту Комиссариатында қазак тілінде оқулықтар құрастыруга әдебиетші 
қазақтарды тарту жолында шарапар қолдану жайлы ұсыныс жасалғаны мәлім.

Осьшай, 1920-30 жылдары педагогикалық оқу орындарында пайдаланылған 

оқулықтар мен оқу құралдарьгаың авторлары А.Байтұрсынов, М.Дулатов, 

Ж.Аймауытов, С.Сейфуллин, М.Жұмабаевтар болған. Ахмет Байтұрсынов бірінші 

болып шыққан «Тіл кұралының» авторы болды. М.Жұмабаев «Педагогика», 

Жүсіпбек Аймауытов «Психология», Міржақып Дулатов «Арифметика» т.б. 

оқулықтарды жазды. Яғни, аталған тарихи деректер жоғарыдағы авторлардың 

педагогикалық козқарастары болып келеді [1].

Зерттеу мэселеміз эдебиетті мемлекеттік тілде оқыту болғандықтан біршама 

билингвизм жайлы еңбектерді зерделедік. Қостілдік мәселесін Л.С.Выготский,
A.А.Леонтьев, В.В.Лезина өз еңбектерінде зерттеп, ғьшыми тұжьфымдар берген 

[2]. Әдебиетті орыс мектептерінде қазақ тілінде оқытудың дидактикалық 

негіздерінің парадигмасын жасаудагы ізденістеріміз шетел тілдерін оқытудың 

ғылыми негіздерін зерттеуді де назардан тыс қалдырмады. Ф.Гуэн, М.Вальтер 
табиғи-тура оқыту, Ф.И.Буслаев аралас оқыту, Б.В.Беляевский сапалы-белсенді 

оқытуын, Л.В.Щерба сияқты ғалымдар сапалы-салыстырмалық (оқьшым арқылы 
үйрету) оқыту түрлерін қолданылымға ұсынған. ІІІетел тілінде жазылған 

мәтіндермен жұмыс жүргізуді зерттеген И.В.Рахманов, И.В.Щерба, И.Я.Лернер,

B.С.Цветин, И.А.Бим, Т.И.Капитонова, Н.Г.Недлер, М.Уэст, О.Ю.Зверлова, 

К.М.Нартов сияқты ғалымдардьщ еңбектерінде грамматико-аудармалы, мэтінді- 
аудармалы, тұспал оқьггу арқылы үйрету, аудиовизуалды оқыту, М.Ғ.Арынның 

шетел тілінің грамматикасын ана тілі аркылы саналы түрде үйренуге оқытуГЗІ, 

Г.ГІальмердің «инкубацияльпс» кезеңін қолдану [4] сияқты білім беру түрлері 

«бөгде» тілде оқыту тәжірибесін жүзеге асырып жүргені анықталды. Демек, 
эдебиетті оқытудың ішкі мазмұны парасатты, сапалы, өнімді дидактикалық 

негіздермен толық жабдықтануы қажет. Қазақ эдебиетін орыстілді мектептерде 

оқытудың дидактикалық негіздерін айқындау барысында оқытудың дидактикалық 
негіздері - оқыту үрдісінің құрамды бөлшектері, окытудың дидактикалық 
бірліктері деп белгіледік.

Ақтвбе мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы '№2, 2006
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Профессор М.Арынның тіл туралы ойлары және мемлекеттік тілді дамытудың кокейкесті мәселелері

Әдебиетті мемлекеттік тілде оқьггудың негізгі дидактикалық 
бірліктері

Дидактикалық бірліктердің субстанциясы дегеніміз: ғылыми тұжырым; 

оқыту жүйесін құрушы кұрамдық жүйе; оқытудың танымдық іс-әрекет бағдары; 

түлғалық адым, яғни логикалық прагматизм; праксиология объектісі; білім жэне 

дағдыларды қалыптастыратын ұғымдар; құндылық қатынас тәрбиесін 

қалыптастыратын, меңгеруді ұйымдастырушы және автордың идеяларын келесі 

субъектіге жеткізуші, бақьшатушы жэне бақылаушы, білімдендіруші жэне 
тәжірибелеуші дидактикалық құралдар; ілгері білімдерге бағдарлайтын 

технология.

Оқытудьщ дидактикалық негіздерінің орындайтын қызметі: білім теориясын 

трансформациялау мен іс-эрекеттерді интеграциялау; іс-әрекеттерді үйлестіру мен 

іс-эрекеттерді жүйелеу; таным әрекеттерін жүзеге асьфу; адамды жаңаланған 

біліммен ақпараттандыру.
Орыстілді мектептерде қазақ әдебиетін мемлекеттік тілде оқытудың 

дидактикалық бірліктері жүйесін жыраулар шығармашьшығын оқыту 

таксономиясы, сызбалы үлгілер арқьшы, «оқу құралын» - қазақ әдебиетінің 
оқулықтарындағы білім теориясына талдау жасау арқылы, «оқыту тұжырымының» 

- мазмұнын теориялық нұсқаулықтарды жаппылай қарастыру арқьшы, «оқытудағы 

танымдық іс-әрекет бағдарын» - алгоритм негізінде өзіндік ізденістің маңызын 

арттыру арқылы, «ұғымды» - меңгерілген білім теориясының ерекшеліктерін 

айқындау арқылы, «оқытудағы тұлғалық адымды» - жекеленген даму жолдарын 

іздестіруге ықпал жасау арқылы айқындадық. 

і Орыстілді мектептерде қазақ әдебиетін мемлекеттік тілде оқытудың 

дидактикалық негіздерін модуль құрамына жабдықтадық. Бұл орыстілді 

мектептерде қазак эдебиетін мемлекеттік тілде оқытудың шарттылықтары.
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Ақт өбв мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы *№2. 2006

Педагогика- 
лық имидж 
қүру модулі

Этнолингвопсихопедагогикалық 

жүйенің біртүтас моделі

ШОрыстілді мектептерде қазақ 

әдебиетін мемлекетгік тілде 

окытүдын дидактикасы

Мемлекет- 
тік тілді 

қатынасым- 
ға кіргізу 

модулі

Этно ко мпо 

нентпен 
жүмыс 

жүргізу 

модулі

Басқа ұлт 

өкілдерінің 

психологиялық 
ерекшеліктерін 
ескере оқыту

1. Е ң  алгашқы шарттылық -  басқа ұлт өкілдерінің психологиялық 
ерекш еліктерін  ескеру. Оның мазмұны: психомоторлық, когиитивтік, эмоционалды 
м ән ер л ік , өзд ігін ен  эрекеттену, мемлекеттік тілдегі оқу материалын түсіну, 
ш ы ғарманы  оқытуда оқырман ерекшелігін ескеру, ойлау қабілетгерінің 
ерекш еліктерін  бағыттау. Бүл дискурсивтік ойлаудың психолингвистикалық 
аспектілер і, вербальді ойлаудың ерекшеленгён түрі. Қазіргі отандық жэне шетелдік 
д э ст ү р д е  дискурс дегенім із мэтін. Тілдің когнитивті-коммуникативті, мэдени- 
эл еум еттік  қызметі. Мемлекеттік тілде оқытудың осы шарттылығын орындаған 
ж ағдай да  субъектінің  психолингвистикалық кұзыретін аньщтауға мүмкіндік: іштей 
ж оспарлы  ойлау, оны сыртқа шығару механизмінің деңгейінің қалыптасуын 
т үс ін уге  жағдай тугызады.

2. М емлекетгік тілді катынасымға кіргізу -  қазақша окытудың екінші 
шарттылығы. Оның мазмұны: мемлекеттік тілдегі шығарманы түсіну, оқу 
маш ығын, диалогтік қатынасымды және монологтық хабарлауды дамыту, 
м ем лекеттік тілде сөйлесуді, мемлекеттік тілдің грамматикасын және лексиканы 
қолдану машығын дамыту.

3. Этнокомпонентпен жұмыс жүргізу модулі -  үшінші шарттылық. Оның 
мазмұны : қазақ әдебиетінің теориясын, қазақ әдебиетінің тарихынан 
мағлұматтарды , қазақ сөзінің ерекшелігін, қазақ тіліндегі шығармаларды сыни 
тұргы дан меңгерту, қазақ эдебиетінің төл тілде жэне аудармалы түрде оқудың 
ұқсасты гы  мен айырмашылығына назар аударту.

4. Соңгы шарттылық -  арнайы педагогикалық имидж құру модулі. Олар 
субъектілік (оқытушы, оқушы, ата-ана, мектеп экімшілігі имидждері), объектілік

80



Профессор М.Арынның тіл туралы ойлары және мемлекеттік тілді дамытудың көкейкесті мәселелері

(мектеп, аудитория, бұйымдар имидждері), оқу құралы (оқыту, әдеби шығарма, 
техниқалық жэне ақпарат құралдары имиджі), эмоционалдық (эуен, бояу, дауыс, 
этикальщ, этикет имиджі), психотехникалық (эпиграф, арнайы белгілер, амалдану 
түрлері) индикаторлар.

Осы айтылған ұстанымдар орыстілді мектептерде қазақ әдебиетін 
мемлекеттік тілде оқытудьщ негіздерін құрайды. Қазақ әдебиетін мемлекеттік тілде 
саналы түрде оқыту тәжірибесінің қорына айналады.

Әдебиет:
1. Қойгелдиев М.Қ., Омарбеков Т. Тарих тағылымы не дейді? - А.: Ана тілі, 1993. -208 б.
2. Лезина В.В. Национально-языковые парадигмы образовательной политики на Северном 

Кавказе: монография. - Кисловодск, 2001. - 262 с.
3. Арынов М. Ғ. Неміс тілі грамматикасы. Морфология. - Алматы: Мектеп, 1986.- 214 б.
4. Раішег Н. Тһе Огаі МеЙіосІ оҒТеасһіп§ Ьап§иа§ез. - Ьопсіоп, 1923.
5. Мағауин М.М. Қобыз сарыны. ХҮ-ХУІІІ ғасырларда жасаған казақ ақын-жыраулары. - 

Өңделіп 5-ші басылуы. - Алматы: Мектеп, 2003. — 192 б. — (“Жетінші сөз” сериясы).
6. Әуезов М. Әдебиет тарихы: Жоғары оку орындарының студенттеріне арналған. - Алматы: 

Анатілі, 1991,—240 6.


