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Ж EKE ДЕРЕКТЕРДЩ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ МЕКТЕПТЕРДІ ЗЕРТТЕУДЕГІ
ЕРЁКШЕЛІГІ (XX Ғ.)

Ш.Т. I іүрман
Т.г.к., доцент

Абай атындагы Қазац үлттыц педагогикалъщуниверситеті 
Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Ацдатпа
Мақала жоғары оқу орындарындағы ғылыми ізденістердің маңызын, ғылыми мектептер қалыптастыру 

дэстүрін қарастырады. Абай университетінің тек жоғары білімді педагог кадрлар даярлайтын оқу орны 
ғана емес қоғамда гылыми ізденістерді өрістететін ғылыми орталық екенін көрсетедІ.Автор шәкіртгері 
арқылы өз гылыми мектептерін қалыптастырған қабырғалы ірі ғалымдар іуралы мәлімет береді.Қазіргі 
жоғары оқу орындарындағы ғылыми-зерттеу орталықтарының мақсат-міндетгеріне тоқталады. Солардың 
қатарында «Айтылған тарих» орталыгының университетте атқарып отырған жұмыстарына талдау 
жасалып, бағамдалады. Тарихи зерттеулердің отандық тарихнамадагы жаңа әдістері, тарих деректерінің 
цифрлық технологиялар замандағы ерекшелігі талданады. Осы ретте жеке деректердің ұжымдық жэне 
салалық тарихты, гылыми мектептер тарихын зертгеудегі ролі сарапталады.

Кілт сөздер: Қазақстан, гылыми мектептер, жеке деректер, естеліктер, суқбаттар

Абай атындагы Қазақ ұлтгық педагогикалық университеті педагог кадрлар даярлайтын жетекші 
жоғары оқу орны ретінде 90 жыл бойыелімізге қызмет етіп келеді. Сонау 1928 жылдың 1 
қазанындаАлматы қаласында университет мәртебесін алған оқу орнының ашылу салтанаты өткені 
белгілі. Сол салтанатга қазақгың ұлы ғалымы жэне мемлекет қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы білім мен 
ғылымның қазақ елінің тағдырындагы алатын орнын«ултты басқа журтқа тәуелділіктен құтқаратын, оны 
басқа мэдениеттермен тең ете алатын жалгыз жол ол мәдениет, білім мен ғылым жолы» деп атап 
көрсетеді[1].

Осынау 90 жылдың ішінде Абай университеті тек жоғары білімді педагог кадрлар даярлайтын оқу ор
ны ғана емес қоғамда гылыми ізденістерді өрістететін гылыми орталыққа да айналды.Өзіндік дәстүрі, көп 
буынды жалғастырушылары бар ғылыми мектептерін қалыптастырған қабырғалы ірі ғалымдар дэріс 
берді. Көптеген педагог-ғалымдар гылыми ізденістерін оку процесімен қатар жүргізді. Себебі, оқытудың 
жаңа эдістері ғылыммен тығыз байланыста пайда болады.

Сондай ғалым ретінде де, ұсгаз ретінде өз ғылыми мектебін қалыптастырған университетгің танымал 
ұстазы - Мэмбет Құлжабайұлы Қойгелдиев. Отан тарихы гылымында болып жатқан методологиялық 
өзгерістерді жетілдіре түсу жолында оның ұсынысы бойынша 2012 жылы Абай атындағы Қазақ ¥лттык 
педагогикалық университетінің жанынан «Айтылган тарих» гылыми зерттеу орталыгы ұйымдастырылды. 
Орталықгың ұйымдастырылуы «жаңа элеуметгік тарих» аясындағы айтылган тарих жэне күнделікті 
тарих аталатын бағыттарды өрістету арқылы зерттеудің тың технологиялық әдіс-құралдарына жол ашу 
болып табылды.

М. Қойгелдиев орталыкгың негізгі міндеттерінің бірі ретінде өңір тарихын, түлғалар тағдырын 
халыққа таныту және тарату деп қарастырады. Осы мақсатта еліміздің түрлі аймақтарында гылыми 
конференциялар өткізу туралы үсыныс түсіріп, оларды өткізуге жетекшілік жасады. Астана, Алматы, 
Орал, Ақгөбе, Арқалық, Өскемен, Қарағанды, Талдықорған, Балқаш Шымкент жэне Қызылорда 
қалаларында, Алматы облысының Жамбыл, Көксу, Ескелді, Райымбек жэне Панфилов (Жаркент) 
аудандарында, Жамбыл облысының Мойынқұм, Шу аудандарында, Қызылорда облысының Жаңақорған 
ауданында жэне Алматы қаласының Алатау ауданындағы «Шаңырақ» ықшамауданында экспедициялар 
шығарып, зерттеу жұмыстарын жүргізді.

Осы атқарылған гылыми жүмыстардың нәтижесінде 2012 жылы «Қазақстан коғамының әлеуметтік 
тарихы (XX г.). Тарих айту дэстүрі. І-шыгарылым: Алматы облысының Көксу, Ескелді жэне Панфилов 
аудандары тұрғындарының жадында сакталған тарихтан (ауызша тарих)» атты гылыми кітап 
жарияланды. «Алғашқы. Абай атындағы Қаз¥ПУ-нің тарихынан (оқу орнын бітірушілер мен 
оқытушыларының еңбектері мен естеліктерінде)» атгы гылыми кітап (2013) жарық көрді. Қазақстан 
Республикасы Білім жэне гылым министрлігі А. Байтүрсынов атындағы Тіл білім институты, А.Бектұров 
атындагы Химия ғылымдары институты мен Д.Сокольский атындагы Органикалық катализ жэне 
электрохимия институтының галымдарының гылыми лабороториясына жэне тағдырына арналган «Менің 
гылымдағы өмірім. Ғалымдармен 21 сүхбат» атты гылыми басылым (2014) жэне т.б. жарияланды.
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Орталық атқарып отырған көп ізденістерінің бірі кешегі кеңестік қоғам туралы біржақты емес, 
объективті түсінік қалыптастыру, осы қатарда ғапымдар тағдыры арқылы отандық ғылымның 
ақгандақгарын ашу, оның кешегісін бүтіндеу жэне болашағын болжау, елдік мүдценің ғылымдағы орнын 
айқындау міндеті болып табылады.

Тарих деректерінің жаңа сапалық түрін қалыптастыру жүмысын «Айтылған тарих» орталығы жүргізу 
үстінде.

Жеке деректер -  күнделіктер, хатгар, мемуарлар жэне естелікгерден түратын жазба деректердің түрі. 
Бүл деректердің өзіндік ерекшеліктеріне, субъективтілігіне көңіл бөлу кажет. Солардың қатарында, 
естеліктер өткен оқиғаны тізбектеп шығу ғана емес, бүл жеке түлғаның өмірі мен заманы туралы сыры, 
толғанысы, ақгалуы, ой бөлісуі. Естеліктердің субъективтілігі оның тарих дерегі ретіндегі маңызын 
артгыра түседі. Себебі олар сол заманның «рухын», көңіл-күйін танып-білуге көмектесетін бірден-бір 
қүрал. Әсіресе, ресми қүжаттарда кездеспейтін ақпаратты алуға, ғылым қайраткерлсрінің өмірі мен 
қызметі туралы белгісіз мәліметтерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Қазіргі тавда мұндай жеке 
деректерді айтылған тарих саласы сапалы түрде жинактауға жэне ғылыми айналымға енгізуге жол ашады. 
Бүл заман куәгерлерініңестеліктері мен дауыстарын жинаудың, сақтаудың жэне талдаудың жаңа әдісі. 
Естеліктерді аудио-таспаларға жазудан бастап, цифрлық технологияларды қатар қолдануға қол жеткізеді. 
Айтылған тарих зертгеудің жаңа сапалық процесін білдіреді. Ол жеке деректерге, осы ретге жеке 
сұқбатқа негізделеді жэне жеке адамның өмір тәжірибесін, оның мазмүнын жэне байланысын калай 
түсінетінін ашып көрсетеді. Ауызша тарих жаңа түпнүсқалық деректер қатарына жататын тарихи 
қүжатгар аудио- және/немесе видеожазбалар жасайды жэне олар зертгеулерді жалғастыруға мұрындық 
болады.

Бүл жөнінен шетелдік зертгеушілердің мол тэжірибесі бар. Атап айтсақ, Америка жэне Европа ауызша 
тарих зертгеушілері тарихи зертгеулердің көптеген салаларында мүндай тың деректердің атқаратын ролін 
орынды жоғары багшіайтынын көрсеттік. Олар Роберт Хармс, Кристофер Сторм-Кларк жэне т.б. Ауызша 
деректердің аса бағалы екендігін Аллан Невинс те копке танымал еңбегі арқылы дәлелдеді. Ол Генри 
Фордтың өмірбаяны арқылы автомобиль саласының қалыптасу барысын, оның ерекшеліктерін, осындай 
ірі жаңашылдардьщ жүмыс істеу тэсілдерін керемет ашқан деп ойлаймыз.Невинстің бүл туындысын 
«элеуметтік-салалық биография» деп бағалаған белгілі ғальтмдар айтылган деректер басқа кұжаттармен 
салыстырғанда Фордтың өмір тәжірибесін айшықгап көрсетгі деп есептейді[2].

Огандық тарихнаманың қазіргі бағыты айтылған тарихты шетелдік тэжірибелерді корытып және 
үлтгық тарихтану дәстүрін ұштастырып қолданысқа алу деп білеміз. Жэне де сол тәжірибе көрсетіп 
отырғандай жеке түлғалар өмірін, ұжымдық (ғылым салалары ішілік) өмірді зерттеуде бүл бағыт 
маңызды нәтижелер береді.

Естеліктер жинаудың бір түрі -  сұқбат. Сұқбат алумен қатар сұқбаттарды жариялау да маңызды. 
Сұқбат алушы мен берушінің диалогы түрінде, яғни сүрақ-жауап формасында болатыны аян. Мүндай 
жарияланымдардың ақпаратгық кеңістікте алуан түрлісі бар, Көп кездесетін түрлері - түпнұсқалық 
материалдар түрінде жарияланғандары, екіншісі редакцияланған материалдар түріндегі жарияланымдар. 
Зертгеушілер бұл екеуінің де өзіндік кемшіліктері мен жетістіктері бар екенін көрсетеді.

Біріншісіне, түпнұсқалық-сүқбат диалогтарды жариялауға тоқталсақ. Жарияланымның ғалымдар мен 
зертгеушілерге бағытталған түрі транскрибацияланған мэтіннің түпнүсқамен максималды түрде жақын 
больш келеді, яғни өзгеріссіз жасалатын жарияланымдар десек болады. Мүндай нүсқаларда оригиналға 
тән тарихи, лингвистикалық, психологиялық жэне антропологиялық мэліметтер кешендігі, тұтастығы 
сакталады. Бүл - оның артықшылығы. Ал оның кемшілігі, мұндай мәтіндерді қабылдау қиындығы бар. 
Артық сөздер, дыбыстар, тақырыптан ауытқу, түсініксіз сөйлеу, ақпарат берушінің диалектілерді 
қолдануы т.с.с. Сол себепті қазіргі күні мәтінмен қатар, аудио-видео жазбалар да қатар беріледі.

Екіншісі, сүқбаттардың үзінділері, яғни редакцияланған, қысқартылған сүқбатгар жэне іріктелген 
үзінді сұқбат немесе қысқа сұқбат. Мүндай айтылган тарих материалдарының жинақгары негізінен 
көпшілік аудиторияға арнальш жарияланады. Бүл үзінділер толық сұкбаттардың мазмүнды деп іріктелген 
бөліктері ғана болып табылады. Аталмыш нұсқадағы басылымдар мэтін мазмүнын қабылдауды 
жеңілдетеді. Мүндай жарияланымдар белгілі тақырып төңірегіндегі сұрақтар мен олардың жауаптары 
ретінде басылады. Жэне де осы сұрақтар өзге де сұқбат берушілерге қайталанып қойылып отырады. 
Сонымен қатар әңгіменің жүру ауанына, жағдайына қарап сұрақгағы ойдың түжырымдалуы өзгеріп 
отыруы мүмкін. Сүқбат үзінділерін жариялау дегеніміз тек оларды қысқарту немесе редакциялау ғана 
емес, тақырыпқа қатысты сүқбат бөліктерін белгілі бір тәртіппен іріктеп жинақгауды да қамтиды. 
Әсіресе, этнографтар мен фольклористер осындай тэсілді кең қолданады. Жиналған барлық 
материалдарды тақырыптарға шашып тастап, сосын бір тақырып немесе ой төңірегінде айтылғандарды
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әңгіменің басында, ортасында не соңында орнапасқанына қарамай мазмүндық сипатына қарай сұрыптап 
біріктіреді. Мысалы, егер респондент балалық шағы туралы әңгімесінің басында айтып, сосын басқа 
тақырыпқа ауысып, ортасында балалық шағы туралы әңгімеге кайта ойысса және т.с.с., онын, балалық 
шағы туралы барлық айтқандары модельденіп біріктіріледі.

Көптеген қазіргі жарияланып жүрген естеліктер жинағы осы ұстаныммен іріктеліп жүр. Оған шетелдік 
жэне отандық осындай жарияланымдардан мысал келтіруге болады. Ресейдің Европа университеті 
Йоенсуу университетімен біріккен 2000-2003 жылдардағы дала экспедициясының материалдарын, яғни 
сұқбатгарын үзінділерге бөліп, тақырыптарға біріктіріп жариялады. Тақырыптық сұқбаттар үзінділері 
диалог формасында берілді.[3]

Бірқатар зерттеушілер жарияланымның мүндай тэсілін «жергілікті ауызша дәстүрмен» 
байланыстырады. Не болмаса оны «жергілікті түрғындардың ауызша репертуары» дел те атайды. Ягни, 
бір өңірдің адамдарының ортақ тағдыры мен ортак өмір жолы бар. Олардың осы тарихи таЕдырларының 
негізгі кезендері жэне оның мазмұны жарияланымның да тақырыбын жэне құрылымын анықтайды. 
Мысалы, жаңа жерге қоныс аударылғандарға ортақ тақырыптар көші-қон тарихы, жаңа жерді игеру және 
жаңа жағдайға бейімделу барысы, олардың бір-бірімен және жергіліктілермен қарым-катынасы, 
әлеуметтік қызмет корсету жэне рухани мәселелер және т.с.с. Мәселен, Карелия түрғындарының 
айтылған деректері бойынша жарық көрген жинақ. [4]

Сонымен, жеке деректерде трғаны ң өзін танып-білуі (бірегейлігі), өмірлік тәжірибесі, жеке 
қасиетгері, көзқарастары, басынан өткен оқиғалары, қоршаған ортасы мен қоғамдағы оқиғаларға қарым- 
қатынасы анықгалады. Жеке деректер үжымдық өмірді, ягни ғылыми мектептер мен салалық ғылым 
бағыттарының қалыптасуын сол сала өкілдерінің өздерінің куэлік етуімен жэне жылдар өте келе сол 
оқиғаларға, әрекеттерге берген багалары үшін де қүнды тарихи дерек деп білеміз.
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Одним из направлений модернизации современного казахстанского образования является 
модернизация системы оценки уровня и качества освоения обучающимися учебных программ. Однако 
реализация данного направления неизменно ставит перед педагогами вопросы объективного оценивания 
учебных достижений. В Республике Казахстан успешно реализовывается Концепция внедрения системы 
критериального оценивания учебных достижений учащихся Автономной Организации Образования 
«Назарбаев Интеллектуальные школы». Использование критериального оценивания позволяет: оценивать 
три группы образовательных результатов: предметные, личностные, метапредметные (регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); осуществлять системно
деятельностный подход к оценке образовательных достижений; реализовывать инновационное 
содержание современных УМК по истории и предметам гуманитарного цикла; определять в динамике 
степень соответствия целей, поставленных перед учеником и достигнутых результатов; создавать условия
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