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Зерттеу тақырыбы: Кәсіби педагогикалық білім беру оқу 

орындарының тарихы (XIX ғасырдың екінші жартысы- 1917 жылдардағы 

Жетісу және Сырдария облыстарының мысалында). 

Зерттеу мақсаты. XIX ғасырдың екінші жартысы - ХХ ғасырдың 

басындағы Жетісу мен Сырдария облыстарында құрылған кәсіби 

педагогикалық білім беретін оқу орындарының тарихын зерттеу негізінде 

бастауыш сынып мұғалімдерін дайындау тәжірибесін көрсету. 

Зерттеу міндеттері: Зерттеу жұмысының обьектісі, пәні мен болжамы, 

жұмыстың мақсатына байланысты мынадай міндеттерді шешу алға қойылды. 

-Түркістан, Верный мұғалімдер семинариясының ашылуы мен 

қалыптасу тарихын көрсету; 

-Мұғалімдер семинариясындағы жалпы білім беру және педагог 

мамандарды дайындауды ұйымдастыру тәжірибиесін көрсетіп, оның ішкі 

мазмұнын анықтау; 

-Мұғалімдер семинариясы, педагогикалық курстардағы шәкірттердің 

ұлттық, әлеуметтік, діни құрамын анықтауға; 

-Мұғалімдер семинариясы мен педагогикалық курстардағы оқу-тәрбие 

үрдісін көрсету; 

- Түркстан, Верный мұғалімдер семинариясы мен педагогикалық 

курстарға қатысты қабылданған жалпы Ережелер мен ішкі ережелерді 

талдау; 

-ХІХ ғасырдың екінші жартысы –ХХ ғасырдың бас кезеңіндегі 

бастауыш сынып мұғалімдерін даярлаған мұғалімдер семинариясы, 

педагогикалық курстардың мазмұндық-құрылымдық моделін жасап, оны 

тәжірибеден өткізу. 

Зерттеу нысаны: ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен 1917 жылдарға 

дейінгі Түркістан генерал-губернаторлығында құрылған мұғалімдер 

семинариялары, педагогикалық курстардағы бастауыш сынып мұғалімдерін 

дайындау үрдісінің тарихы. 

Зерттеу әдістері: Ғылыми жұмысты жазуда тарихи-ретросективтік, 

жүйелілік, тарихи-салыстыру әдістері негізге алынды. Жүйелілік әдіс кәсіби 

педагог мамандарды дайындауды үш қырынан зерттеп, талдауға мүмкіндік 

берді, яғни тарихи, функционалдық, ағартушылық қырларынан. Кәсіби 

мамандар дайындаудағы мұғалімдер семинариясы, педагогикалық 

курстардың құрылуы, қалыптасуы тарихымен қоса ағартушылық маңызына 

да талдау жасалынды. 

Қорғауға ұсынылатын қағидалар. 



-Сырдария, Жетісу аймағындағы кәсіби педагогтарды дайындау 

мәселесі Бүкілресейлік Халық Ағарту министрлігіне қараған жабық оқу 

орындары жүйесімен бірегейлік сипатта дамыды. Бастауыш сынып 

мұғалімдерін даярлау Ресей империясында енгізілген нормативті-құқықтық 

ережелермен жүзеге асырылды 

-Сырдария, Жетісу облыстарында бастауыш сынып мұғалімдерін 

даярлау Түркістан мұғалімдер семинариясы, Верный мұғалімдер 

семинариясы, қалалық училищелердің жанынан ашылған бір жылдық 

педагогикалық курстарда жүрді. Гимназияның жоғары сыныбында 

даярланған педагогтардың басым бөлігі қалалық училищелерге дайындалды. 

-Мұғалімдер семинариясындағы шәкірттердің негізгі құрамы 

православие дініндегі орыс балалары болды. Семинарияны бітірген қазақ,  

өзбек, қырғыз, түрікмен, татар балаларының қатарында қазақ шәкірттері 

басымырақ болды. 

-ХІХ ғасырда аяғында мұғалімдер семинариясын бітірген шәкірттер 

орыс-түземдік мектеп, түземдік училищелерде мұғалім, уездегі 

интернаттарда бақылаушы қызметінді болса, ХХ ғасырдың бас кезеңінде 

семинария түлектері мұғалімдер семинариясында, жәдидтік мектептерде де 

қызмет жасады. 

-Мұғалімдер семинариясында оқу-тәрбие жұмысын жүргізуде 

жекелеген пәндерге қатысты еркіндіктер берілгенімен, бірақ Халық Ағарту 

министірлігі бекіткен оқулықтармен ғана оқытуға рұқсат берілді. 

-Мұғалімдер семинариясында дін сабағына, діни-адамгергершілік, 

еңбек, эстетикалық тәрбиеге басымдылық берілді және алғашқы 

медициналық көмек көрсетуге, ауа-райын бақылауға, бау-бақша ісін 

жүргізуге үйретті. 

-Мұғалімдер семинариясы, педагогикалық курстар жергілікті 

әкімшіліктің бақылауында болды, олар семинарияның оқу-тәрбие ісіне 

араласып сабаққа, емтихандарға қатысты; 

-ХІХ ғасырдың екінші жартысы ХХ ғасырдың бас кезеңіндегі 

бастауыш сынып мұғалімдерін дайындау тарихын оқыту, болашақ 

мұғалімдерге педагогикалық оқу орындарының тарихын білуге, өткен 

тарихтың тәжірибесінен үйренуге, кемшіл тұстарын ескеруге және 

үйренгендерін практикалық іс-әрекетте қолдануға мүмкіндік береді. 

Зерттеудің негізгі нәтижелері: 

1- кезең. Зерттеу тақырыбының теориялық мәселесімен таныстық, 

ғылыми әдебиеттер мен архив құжаттарын зерттедік, пәннің негізгі зерттеу 

обьектісін, мақсаты мен міндеттерін, зерттеу болжамын анықтадық. 

2- кезең. Екінші кезең тәжірибелік-эксперименттік кезең. Зерттеу 

жұмысының негізгі ережелерін анықтап, ХІХ ғасырдың екінші жартысы-ХХ 

ғасырдың бас кезеңіндегі педагог мамандарды дайындау моделі әзірленді, 

оны тәжірибиеде тексеру бойынша ұйымдастыру жұмыстары жүргізілді. 

Экспериментте студенттердің кәсіби дайындық сапасының динамикасына 

зерттеу жүргізілді. 



3- кезең. Ғылыми-әдістемелік кезең. Эксперимент нәтижелерін 

теориялық тұрғыдан түсіну жұмыстары, зерттеу жұмыстарының 

материалдарын жинақтау, сипаттау мен қорытындыны рәсімдеу жұмыстары 

жүргізілді. «Қазақстандағы бастауыш білім беретін оқу орындарына 

мамандар дайындау тарихы (ХІХ ғасырдың екінші жартысы-ХХ ғасырдың 

басы)» тақырыбында арнайы курс даярларланды. М.Х.Дулати атындағы 

Тараз өңірлік унверситетінің «7М01601-Тарих» мамандығы бойынша 

магистратураның 2020-2021 оқу жылындағы білім беру бағдарламасының 

оқу жоспарына «Мұғалімдер семинариясы мен мектебіндегі күнделікті өмір 

(ХІХғ. ІІ жартысы - ХХ ғ. басы)» эллективті пән ретінде енгізілді. 

Алынған нәтижелердің жаңалығы мен маңыздылығының 

негіздемесі. Зерттеу жұмысының алға қойған мақсаты мен міндеттеріне 

сәйкес бұрын ғылыми айналымға түспеген, мұрағат құжаттарымен, ресми 

құжаттарды талдай отырып мынадай ғылыми жаңалықтарға қол жеткіздік: 

1- жаңа нәтиже. Архив деректері мен тарихи, ғылыми-педагогикалық 

әдебиеттер негізінде Сырдария, Жетісу облыстарындағы кәсіби 

педагогикалық білім беретін оқу орындарының құрылу, қалыптасу тарихы 

алғаш рет Қазақстан тарихнамасында аймақтық, күнделікті тарих теориясы 

негізінде жазылды. 

2- жаңа нәтиже. Сырдария, Жетісу облыстарының мысалында 

бастауыш сыныптық оқу орындарына кәсіби педагогтарды дайындау 

мәселесінің тарихнамасы мен деректік көздеріне талдау жасалынды; 

3- жаңа нәтиже. Сырдария, Жетісу облыстарының мысалында кәсіби 

педагогтарды дайындау мәселесінің өңірлік ерекшелігін талдап, ғылыми баға 

берілді; 

4- жаңа нәтиже. Ресей империясы тарихындағы бастауыш сынып 

мұғалімдерін дайындайтын оқу орындарындағы шәкірттердің ұлттық, діни 

құрамына, әлеуметтік тегіне ғылыми тұрғыдан талдау жасалынды; 

5- жаңа нәтиже. Сырдария, Жетісу облыстарындағы кәсіби педагог 

мамандарды дайындау тарихының Ресей империясы кезеңі мен Қазан 

төңкерісінен кейінгі уақыттағы ерекшеліктері салыстырылып көрсетілді; 

6- жаңа нәтиже. Зерттеу жұмысының теориялық маңыздылығы-алғаш 

ғылыми айналымға түскен локальді аймаққа қатысты архив құжаттарының 

фактілері және оған жасалынған талдау, ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен 

ХХ ғасырдың бас кезеңіндегі Батыс Сібір, Орынбор, Түркістан оқу 

округіндегі педагогикалық білімнің қалыптасу мен дамуы туралы ғылыми 

идеяларды байытуға ықпал етеді; 

7- жаңа нәтиже. ХІХ ғасырдың екінші жартысы - ХХ ғасырдың бас 

кезеңіндегі бастауыш сынып мұғалімдерін дайындауды оқытудың әдістемесі 

жасалды. 

Ғылымның даму бағыттарына немесе мемлекеттік 

бағдарламаларға сәйкестігі.  

Ғылыми зерттеу жұмысы Қазақстан Республикасының «Білім туралы 

Заңы», ҚР «Педагог мәртебесі», Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың 2021 жылғы 1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және жүйелі 



реформалар – ел өркендеуінің берік негізі» атты Қазақстан халқына 

Жолдауы мен ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру және 

жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде тұлғаны тәрбиелеу мен оқыту 

мақсатымен   сәйкес келуінде. 
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