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ОҚЫРМАНДАРҒА
Сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырған
«Қазақстан
ғалымдарының
биобиблиографиясы»
сериясының жалғасы болып табылатын бұл көрсеткіш
– педагогика ғылымдарының докторы, профессор,
танымал әдіскер Абат Сатыбайұлы Қыдыршаевқа
арналған.
Биобиблиографияға ғалымның өмірі мен қызметін,
қоғамдық және педагогикалық қызметін сипаттайтын
мәліметтер, оның еңбектері және ол туралы әдебиеттер
енгізілген.
Көрсеткіш материалы хронологиялық тәртіппен
орналасқан: әр жылдың көлемінде әліпби ретімен –
қазақ тілінде, одан кейін орыс және шет тілдерінде
жарияланған еңбектері беріліп отыр.
Еңбектерінің әліпбилік және бірлесіп жазған
авторлар көрсеткішіндегі сілтемелері хронологиялық
көрсеткіштегі еңбектердің рет санында берілген.
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ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ
ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР
АБАТ САТЫБАЙҰЛЫ ҚЫДЫРШАЕВТЫҢ
ӨМІРІ МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ
КЕЗЕҢДЕРІ
Абат Сатыбайұлы Қыдыршаев 1963 жылы 15 қара
шада бұрынғы Гурьев облысы, Теңіз ауданы (қазіргі
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы) Киров селолық
кеңесіне қарасты Тайланбай ауылында дүниеге келген.
1981. Гурьев облысы Теңіз ауданының Байда селолық
кеңесіне қарасты Котяевка селосындағы Н.К. Крупская
атындағы орта мектебін бітірді.
1981-1985. А.С.Пушкин атындағы Орал педагоги
калық институтының филология факультетінің студенті.
«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы, күндізгі бөлім.
1984. Аталмыш білім ордасы филология факультетінің
«Данко» студенттік құрылыс отрядінің командирі.
1985-1990. Атырау облысы, Құрманғазы ауданының
К. Маркс атындағы қазақ орта мектебінің (қазіргі Әбу
Сәрсенбаев атындағы) қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің
мұғалімі.
1989. Республикалық пәндік олимпиада (Гурьев
қаласы) қорытындысында К.Маркс атындағы орта мек
тебі оқушыларының шығармашылығы бойынша әзір
ленген «Жас қалам» қабырға газеті республикалық кон
курс нәтижесінде 3 орынға ие болды.
1990-1992. Орал педагогикалық институтының «Қа
зақ тілі» кафедрасының ассистенті, оқытушысы, фило
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логия факультеті кәсіподақ ұйымының төрағасы, фило
логия факультеті деканының орынбасары.
1993-1995. Қазіргі Абай атындағы Қазақ Ұлттық
педагогикалық университетінің аспиранты.
1993. «Ахмет Байтұрсынов – әдістемеші» атты тұң
ғыш кең көлемді ғылыми-әдістемелік мақаласы жария
ланды («Жалын» журналы, № 3, Алматы қаласы).
1995. «Ахмет Байтұрсынұлының әдістемелік мұра
сы» тақырыбында кандидаттық диссертациясы сәтті
қорғалып, педагогика ғылымдарының кандидаты ғылы
ми дәрежесі берілді.
1995-1996. «Қазақ тіл білімі» кафедрасының меңге
рушісі.
– «Қазақ филологиясы» факультетінде Ахмет Байтұр
сынұлы атындағы әдістемелік бірлестік ашылып, оқу
үдерісіне «Ахметтану» курсы енгізілді.
1996-1997. «Қазақ лингводидактикасы» кафедрасы
ның меңгерушісі.
1997. Жас ғалымдар кеңесінің төрағасы (Осы жылы
жас ғалымдар мен аспиранттардың тұңғыш ғылыми
мақалалар жинағын баспадан шығарушы).
1998. «Ахмет Байтұрсынұлының әдістемелік мұра
сы» атты монографиясы жарық көрді.
– «Ахмет Байтұрсынұлы әліппелері туралы» мақа
ласы А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
ғалымның 125 жылдығына орай әзірлеген «Ахметтану
тағылымдары» атты ғылыми жинаққа енгізілді («Ғы
лым» баспасы, Алматы қаласы).
1999-2001. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педаго
гикалық университетінің аға ғылыми қызметкері.
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– «Шешен сөйлеу мәдениетіне баулу мәселесі»
мақаласы Құдайберген Қуанұлы Жұбановтың 100
жылдығына арналған «Қазақ тілі жүйесі және лингво
дидактика мәселелері» жинағына енді (Алматы, Абай
атындағы Алматы мемлекеттік университеті).
2000. «Шешендік өнер» курсының бағдарламасы
(Гуманитарлық жоғары оқу орны студенттеріне арнал
ған) жарық көрді.
– «Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік
негіздері» атты монографиясы жарық көрді.
– «Қаныш Сәтбаевтың шешендігі» атты мақаласы
жарық көрді (БҚО «Ұстаз» ғылыми-әдістемелік журналы
бетінде).
– Академик Т.Т. Тәжібаевтың туғанына 90 жыл
толуына арналған «Қазақстандағы психология және
педагогика ғылымдарының өзекті проблемалары» атты
республикалық ғылыми-теориялық конференцияда
(Алматы қаласы, Әл-Фараби атындағы ҚМҰУ, Қазақ
тың Ы.Алтынсарин атындағы Білім академиясы) «Сту
денттерді тілдік қатынас мәдениетіне баулу» тақы
рыбында баяндама жасады.
– «Педагогикалық практика – мамандыққа баулу
сатысы» атты әдістемелік көмекші құралы жарық
көрді.
2001. Тұңғыш рет шешендіктану негіздерін оқыту
дың қағидаттары, формалары, әдістері туралы ғылымиәдістемелік мақалалары жарияланды («Қазақстан мек
тебі» журналы, № 4, № 5, № 6, Алматы қаласы).
– «Шыңжаң қоғамдық ғылымы» (Шыңжаң қоғамдық
ғылымдар академиясының хабаршысы), «Іле айдыны»
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(әдеби журнал), «Іле» (аймақтық газет) басылымдарында,
(ҚХР, Құлжа) қазақтың дәстүрлі шешендік өнері туралы
ғылыми мақалалары жарық көрді.
– «Духовное наследие народов Казахстана и школь
ное образование» атты ғылыми-практикалық конфе
ренцияда (Алматы, Учреждение образования Школа
духовного согласия «Парасат») «Қазақ халқының ата
дәстүрі негізінде шешен сөйлеуге үйрету жұмысының
әдістемелік-дидактикалық аспектілері» тақырыбында
баяндама жасады.
– «Қазақстанның тәуелсіздігіне 10 жыл: нәтижелері
және болашағы» атты халықаралық конференцияда
(Алматы, «Қайнар» университеті) «Қазақ шешендіктану
ғылымы туралы» тақырыбында баяндама жасады.
– «Жас ғалымдар – Қазақстан тәуелсіздігінің 10
жылдығына» атты халықаралық конференцияда (Алматы
қаласы, Қаныш Сәтбаев атындағы ҚҰТУ) «Техникалық
жоғары оқу орындарында шешендіктануды оқытудың
қажеттілігі» тақырыбында баяндама жасады.
– «Десять лет реформ на постсоветском прос
транстве: ожидания, результаты, перспективы» атты
халықаралық конференцияда (Алматы, «Тұран» уни
верситеті) «Шешендіктануды оқытудың психологиялық
иірімдеріне барлау нәтижелері» тақырыбында баяндама
жасады.
– «ХХІ ғасырдағы білім және ғылым: болашаққа
көзқарас (Жаңаша ғылым-білім технологиялары және
даму көкжиектері)» атты халықаралық ғылыми-прак
тикалық конференцияда (Алматы, ҚР ҰҒА, «Katev»
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халықаралық қоғамдық қоры) «Шешендіктану пәнін
оқыту арқылы студенттерді шешендік іс-әрекетке бау
лу амалдарының жіктемесі» тақырыбында баяндама
жасады.
– Ы.Алтынсарин атындағы Қазақтың білім ака
демиясының ұйымдастыруымен өткізілген халықаралық
ғылыми-практикалық конференцияда (Алматы қаласы)
«Шешендіктану пәнін оқыту арқылы шешен сөйлеуге
үйретудің логикалық аспектілері» тақырыбында баян
дама жасады.
– «Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздік жолында:
тарих және қазіргі заман» атты халықаралық ғылымипрактикалық конференциясында (Семей қаласы,
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті)
«Шешендіктануды оқытудың психолингвистикалық
аспектілері» тақырыбында баяндама жасады.
– «Түркітану мәселелері: бүгіні мен болашағы»
атты халықаралық ғылыми конференциясында (Алматы
қаласы, Қазақ мемлекеттік қыздар пединституты)
«Шешен-лектордың кәсіби қалпын қалыптастыруға
қатысты шешендік іс-әрекеттің әдістемелік қағидалары»
тақырыбында баяндама жасады.
– Еңбек және әлеуметтік қатынас академиясының
ұйымдастыруымен өткізілген халықаралық ғылымипрактикалық конференциясында (Орал қаласы) «Қазір
гі шешендіктануды оқытудың лингвистикалық аспек
тілері» тақырыбында баяндама жасады.
2001. «Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдіс
темелік негіздері» (жоғары оқу орындарының гумани
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тарлық бөлімдері бойынша) тақырыбында докторлық
диссертациясын сәтті қорғап, педагогика ғылымдары
ның докторы ғылыми дәрежесіне ие болды.
2002-2003. Филология факультетінің деканы.
– «Шешендіктану» айдары ашылды (Батыс Қазақстан
мемлекеттік университетінің хабаршысы (ғылыми жур
налы) бетінде).
– «Қазақстан дамуының қазіргі жағдайындағы
ғылым және білім беру: тәжірибесі, мәселелері және
перспективалары» атты Батыс Қазақстан мемлекеттік
университетінің 70 жылдығына арналған халықаралық
ғылыми-практикалық конференциясында (Орал қаласы)
«Шешен-маманның этикалық мәдениетін қалыптастыру
мәселесі» тақырыбында баяндама жасады.
2003. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туғанына
130 жылдығына орай Орал қаласында тұңғыш рет
республикалық ғылыми-әдістемелік конференцияны
ұйымдастырушы және алғаш рет «Ахметтану және
қазақ филологиясының өзекті мәселелері» атты ғылымиәдістемелік жинағының жалпы редакциясын басқарып,
өз қаржысымен шығарушы.
2003-2004. Қазақ филологиясы факультетінің дека
ны.
2003-2009; 2011-2013. М. Өтемісов атындағы Батыс
Қазақстан мемлекеттік университеті хабаршысының
(ғылыми журнал) редакциялық алқа мүшесі (жалғасуда).
2004. Педагогика және психология факультетінің
деканы.
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– «Оқу-әдістемелік жұмыстар саласында жоғары
нәтижелерге қол жеткізген ғалым-әдіскер» номинация
сының иегері (М. Өтемісов атындағы БҚМУ-дың 20032004 оқу жылы қорытындысы бойынша).
2004. «Жұбанов тағылымы» атты VI Халықаралық
ғылыми-теориялық конференцияда (Ақтөбе қаласы)
«Ғалым шешен Құдайберген Жұбанов және шешен
діктануды оқытудың ұстанымдарын таразылау мәселесі»
тақырыбында баяндама жасады.
– «Шешендіктану» атты оқу құралы (бірінші басы
лымы) жарық көрді.
– «Шешен-лектор профессиограммасы» атты
көмекші оқу құралы жарық көрді.
– «Шешендік тағылымы» атты оқу құралы жарық
көрді.
2004-2007. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педа
гогикалық университетінің жанындағы филология, педа
гогика ғылымдарының докторы (кандидаты) ғылыми
дәрежесін беру жөніндегі Д 14.09.04 диссертациялық
кеңесінің мүшесі.
2005. «Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру
– әрбір азаматтың парызы» атты І Халықаралық
ғылыми-практикалық конференцияда (Орал қаласы)
«Педагогикалық іс-әрекет барысында шешендік өнер
элементтерін практикалық тұрғыда қолдану мәселесі»
тақырыбында баяндама жасады.
– Академик Т.Т. Тәжібаевтың туғанына 95 жыл
толуына арналған «Орталық Азия республикалары
мен ТМД елдеріндегі түркі тілдес халықтардың этно
10

психология мен этнопедагогикасының қазіргі жағдайы,
олардың даму перспективалары» атты ІІІ халықаралық
ғылыми-теориялық конференцияда (Алматы, Әл-Фараби
атындағы ҚҰУ, Академик Т.Т. Тәжібаев атындағы этно
психология және этнопедагогика орталығы) «Кәсіби
маман сөйлеу мәдениетінің қалыптасуы хақында»
тақырыбында баяндама жасады.
– «Сохранение окружающей среды – важнейшая
проблема современности» атты халықаралық ғылымипрактикалық конференциясында (Орал қаласы, Жәңгір
хан атындағы БҚАТУ) «Лингвоэкологиялық сауат
тылықтың қажеттілігі» тақырыбында баяндама жасады.
2005-2012. Батыс Қазақстан облысының «Ағартушы»
мемлекеттік тілді оқыту орталығының Ғылыми-әдіс
темелік кеңесінің төрағасы.
2006-2009. М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан
мемлекеттік университетінің «Қазақ тілі мен әдебиеті
және оқыту теориясы» кафедрасының меңгерушісі.
– Сырым Датұлы атындағы шешендік өнерге баулу
бірлестігі ашылды.
– Кафедра жанынан «Риторика» ғылыми-зерттеу
орталығы құрылды.
– «12 жылдық білім жүйесі және жаңа педагогика
лық технологиялар» атты республикалық ғылыми-прак
тикалық конференцияда (Ақтөбе қаласы) «Мұғалім
кадрларының біліктілігін арттыруға шешендіктану
ілімінің қатысы» тақырыбында баяндама жасады.
– «А.С. Пушкин в культурном пространстве Запада
и Востока» атты халықаралық ғылыми-практикалық
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конференцияда (Орал қаласы) «А.С. Пушкин және
кәсіби маманның сөйлеу мәдениетін қалыптастыру
аспектілері» тақырыбында баяндама жасады.
– «Ғалым-ұстаз Серікқали Шарабасов және қазақ
филологиясы мәселелері» атты аймақтық ғылымипрактикалық конференцияны ұйымдастырушы және
осы аттас ғылыми мақалалар жинағын өз қаржысымен
шығарушы.
2006-2008. ҚР Білім және ғылым министрлігінің
ғалым мамандарға арналған ғылыми-зерттеу еңбектерге
орай берілетін мемлекеттік стипендия иегері (ҚР
Білім және ғылым министрлігінің 2006 жылғы 6
желтоқсандағы № 627 Бұйрығы).
2007-2008. ҚР Білім және ғылым министрлігінің
Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
жанындағы педагогика және психология мамандығы
бойынша эксперттік комиссия мүшесі және ғалым
хатшысы (ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2007
жылғы 12 наурыздағы № 183 Бұйрығы).
– «Академик Қажым Жұмалиев және ұлттық
рухани әлем» тақырыбындағы республикалық ғылымипрактикалық конференциясын ұйымдастырушы және
осы аттас ғылыми мақалалар жинағының жалпы
редакциясын басқарушы.
– ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау
комитетінің шешімімен доцент ғылыми атағы берілді.
– «Қазақстанда жоғары білім беруді реформалау:
тарихы, тәжірибесі және болашағы» атты халықаралық
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ғылыми-тәжірибелік конференциясында (Атырау қала
сы) «Педагогикалық шешендіктану» курсын жоғары оқу
орындарында оқытудың кейбір қырлары» тақырыбында
баяндама жасады.
– «Мемлекеттік тіл саясаты және тіл мәдениетінің
өзекті мәселелері» атты ІІ Халықаралық ғылыми-прак
тикалық конференцияда (Орал қаласы) «Риторикалық
мәдениет және шешендіктануды оқытудың кейбір
теориялық аспектілері» тақырыбында баяндама жасады.
– «Мемлекеттік тіл: даму мен өркендеудің жаңа
кезеңі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конфе
ренциясын (Орал қаласы) ұйымдастырушы және осы
аттас ғылыми мақалалар жинағын әзірлеуші.
– «Іскерлік шешендіктану қағидалары» атты оқу
құралы жарық көрді.
– «Шешендіктану», «Іскерлік шешендіктану», «Пе
дагог мамандардың шешендік шеберлігін жетілдіру
талаптары» атты электронды оқулықтары әзірленіп
ұсынылды.
– Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
министрлігінің «Құрмет грамотасымен» марапатталды.
2008. ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласындағы бақылау комитетінің шеші
мімен профессор ғылыми атағы берілді.
– «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» (2007
жыл) мемлекеттік грантының иегері (ҚР Білім және
ғылым министрлігінің 2008 жылғы 22 ақпандағы № 92
Бұйрығы).
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– «Кестелі шешендіктану» атты оқу-әдістемелік
құралы жарық көрді.
– Профессор М.М. Тілеужановтың туғанына 80 жыл
толу мерейтойына арналған «Фольклор әлемі және
фольклортанудың ғылыми кеңістіктегі орны мен жаңа
бағыттары» атты республикалық ғылыми-практикалық
конференциясын ұйымдастырушы және осы аттас
ғылыми жинағын әзірлеп шығарушы.
– «Педагогикалық шешендіктану», «Тілдік қатынас
мәдениеті» курстарының бағдарламалары жарық көрді.
– Қазақстанның Педагогикалық ғылымдар академия
сы Президиумы шешімі бойынша Қазақстан ПҒА-сының
корреспондент мүшесі.
– ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитетінің «Алғысы»
жарияланды.
– «Қазіргі қоғамдағы және білім беру саласындағы
шешендіктанудың өзекті мәселелері» («Актуальные
проблемы риторики в современном обществе и в сфере
образования») атты республикалық ғылыми-прак
тикалық конференциясын Орал қаласында тұңғыш
рет өз қаржысымен ұйымдастырушы және осы аттас
ғылыми жинағының жалпы редакциясын басқарушы.
– «Профессор Н.Оралбаева және тіл білімі мен
әдістеме ілімі» атты атақты ғалым Н.Оралбайдың 80
жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылымипрактикалық конференциясында (Алматы қаласы)
«Қазақ орта мектептерінде шешендіктануды оқыту
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арқылы оқушыларды риторикалық мәдениетке баулу
мәселесі» тақырыбында баяндама жасады.
– Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік уни
верситеті жанындағы Гуманитарлық зерттеулер инс
титутының ғылыми мақалалар жинағының алтыншы
шығарылымына (Ақтөбе қаласы) «Риторикалық мәде
ниет және оны қалыптастыру мәселесі» атты мақаласы
енді.
– «Евразийское предназначение художественного и
философского наследия Льва Николаевича Толстого»
атты халықаралық ғылыми конференциясында (Орал
қаласы, ОФ: «Евразийский Союз ученых») «Л.Н.Толстой
мен А.Байтұрсынұлы: ағартушылық, әдістемелік байла
ныстар» тақырыбында баяндама жасады.
2009. Ресей Риторикалық қауымдастығының мүшесі.
– «Риторика и культура общения в общественном и
образовательном пространстве» атты ХІІІ халықаралық
ғылыми-практикалық конференциясында (РФ, Москва
қаласы, А.С. Пушкин атындағы мемлекеттік орыс тілі
институты) «Некоторые аспекты о научно-методической
основе обучения риторике» тақырыбында баяндама
жасады.
2009-2010. Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан
аграрлық-техникалық университетінің «Кәсіптік білім»
кафедрасының меңгерушісі.
– «Жоғары білім беру жүйесіндегі риторика» («Рито
рика в системе высшего образования») айдары ашылды
(Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-дың «Ғылым және білім»
атты ғылыми-практикалық журналы бетінде).
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– «Кәсіптік білім» жаршысын шығарушы (Жәңгір
хан атындағы БҚАТУ-дың «Заңғар» газетінің бетінде)
(Газет ішіндегі газет) («Кәсіптік білім» мамандығында
оқитын инженер-педагогтарға арналған).
2009-2011. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-дың «Ғы
лым және білім» ғылыми-практикалық журналының
редакциялық алқасының мүшесі.
2009-2013. Республикалық ғылыми-әдістемелік,
педагогикалық «Білім технологиялары» («Образователь
ные технологии») журналының (Алматы) ақылдастар
алқасы мүшесі (жалғасуда).
2009. Қазақстанның Педагогикалық ғылымдар
академиясы Президиумы шешімі бойынша Қазақстан
ПҒА-сының толық мүшесі (академигі).
2010. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-нің тәрбие және
әлеуметтік жұмыстар жөніндегі проректоры.
– «Ақтан Керейұлы және аймақтық әдебиеттану
мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік
конференцияда (Ақтөбе қаласы) «Халықтың шешендік
дәстүрі және Ақтан Керейұлы ақындығы» тақырыбында
баяндама жасалды.
2010-2011. «Қазақ және орыс тілдері» кафедрасының
меңгерушісі.
– «Риторика» жаршысын шығарушы («Заңғар»
газетінің бетінде), (Аграрлық-техникалық жоғары оқу
орнының студенттеріне арналған «Қазақ және орыс
тілдері» кафедрасының үнқағазы).
– Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік
университетінің жанындағы филология (мамандығы –
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10.02.01 – орыс тілі, 10.02.19 – тіл теориясы), педагогика
(мамандығы – 13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы
мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім беру
жүйесіндегі қазақ тілі) ғылымдарының докторы ғылыми
дәрежесін беру жөніндегі Д 14.61.27 диссертациялық
кеңесінің мүшесі.
– Қазақтың ұлы ғалымы Ш.Ш. Уәлихановтың 175
жылдығына арналған «Еуразиялы мәдени кеңістігіндегі
Шоқан Уәлихановтың мұрасы» атты Халықаралық
конгресте (Көкшетау қаласы) «Шоқан Уәлиханов және
жоғары оқу орны студенттерінің риторикалық мәде
ниетін қалыптастыру мәселесі» тақырыбында баяндама
жасады.
– «Мемлекеттік тіл саясаты: жаңа кезең мен жаңа
міндеттер» атты ІІІ халықаралық ғылыми-практикалық
конференциясында (Орал қаласы) «Мемлекеттік қыз
меткерлердің аспектілері» тақырыбында баяндама жаса
ды.
– Шәкірттері Әскен Самұратұлы Мұханбетқалиев
(29 қазан, 2010 ж.) («Қазақ мектебінің VII сыныбында
шешендік өнерді оқыту әдістемесі»), Марат Қайыржан
ұлы Әжіғалиевтер (17 қараша, 2010 ж.) («Педагогикалық
шешендіктану» курсын оқытудың әдістемелік жүйесі»)
кандидаттық диссертацияларын сәтімен қорғап, педаго
гика ғылымдарының кандидаттары ғылыми дәрежесіне
ие болды.
– ҚР Білім және ғылым министрлігінің білім және
ғылым саласындағы Бақылау комитеті жанындағы педа
гогика және психология мамандығы бойынша эксперттік
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комиссия мүшесі (ҚР Білім және ғылым министрлігінің
2010 жылғы 12 қарашасындағы Бұйрығы).
2011. «Нұр Отан» халықтық демократиялық партия
сының мүшесі.
– «Практикалық қазақ тілі курсы бойынша мәтіндер
мен тапсырмалар жинағы» атты көмекші оқу құралы
жарық көрді.
– «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жыл
дығына арналған «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылым
дардың интеллектуалдық ұлт қалыптастырудағы
рөлі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конфе
ренциясында (Орал қаласы, БҚГА) «Оқу үрдісіндегі
риторикалық технология-интеллектуалды ұлт қалып
тастырудың өзегі» тақырыбында баяндама жасады.
– Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы V құрылтайының
делегаты (Көкшетау қаласы).
– «Қазақстан Республикасы жоғары оқу орын
дарындағы академиялық ұтқырлық: тәжірибе және даму
мүмкіндіктері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференциясында (Орал қаласы, М. Өтемісов атындағы
БҚМУ) «Жоғары оқу орындарындағы академиялық
ұтқырлық аясындағы кәсіби маманның тілдік қарымқатынас мәдениетінің аспектілері» тақырыбында баян
дама жасады.
– «Материалдарды слесарлық өңдеу технологиясы»
атты (авторлық бірлестікте) оқу құралы жарық көрді.
2011-2012. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан
мемлекеттік университетінің педагогика факультетінің
деканы.
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– «Тағылым»: «Педагогика және психология», «Бас
тауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі», «Әлеу
меттік педагогика және өзін-өзі тану» мамандықтары
үшін және «Салауатты өмір салты»: «Дене тәрбиесі
және спорт», «БӘД» мамандықтары үшін жаршыларын
шығарушы («Өркен» газеті бетінде).
2012. Халықаралық көптілді білім беруді дамыту
орталығының директоры.
– «Полиглот» («Polyglot») жаршысын шығарушы
(ХКББДО жаршысы) («Өркен» газеті бетінде);
– АҚШ және Қалмақ Республикасында (Элиста
қаласы) өткізілген халықаралық конференциялардың
ғылыми жинақтарында ғылыми-әдістемелік мақалалары
жарияланды.
– «Көптілділік: өзекті мәселелері мен болашағы»
атты халықаралық ғылыми-практикалық конфе
ренцияда (Алматы қаласы) «Интеллектуалды ұлт қа
лыптастырудағы риторикалық технологияның мәні»
тақырыбында баяндама жасалды.
– «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға
сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісімен марапатталды.
– М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекет
тік университетінің 80 жылдығына арналған «Жоғары
оқу орнындағы білім, ғылым және инновация: кешегісі,
бүгіні және келешегі» атты халықаралық ғылымитәжірибелік конференциясында «Іскерлік қатынастағы
сөйлеу этикетіне қатысты риторикалық қағидалар кеше
ні» тақырыбында баяндама жасады.
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– «2012 жылдың жоғары оқу орнының үздік оқыту
шысы» атағының екінші мәрте иегері.
– «Шешендіктану: теориясы мен практикасы» оқу
құралы жарық көрді.
– «Педагогикалық практиканы ұйымдастыру әдіс
темесі» атты оқу құралы жарық көрді.
2013. Қазақстан Педагогикалық ғылымдар академия
сының хабаршысында (ғылыми журнал) «Білім беру
жүйесіндегі шешендік өнер» айдары ашылды.
– «Ахмет Байтұрсынұлы және заманауи білім
беру мәселелері» атты халықаралық ғылымитеориялық конференцияда (Орал қаласы) «Ахмет
Байтұрсынұлының лингводидактикалық, лингвори
торикалық тұжырымдарының бүгінгі білім беру ісімен
сабақтастығы» тақырыбында баяндама жасады.
– Қазақстан Республикасының Президенті – Ұлт
көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан – 2050»
стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси
бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауын қолдау
мақсатындағы «Қазақстан – 2050» стратегиясы:
мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту
мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылымипрактикалық конференциясын ұйымдастырушы.
– «Қазақстан – 2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл
және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақы
рыбындағы республикалық конференциясында (Орал
қаласы, Халықаралық көптілді білім беруді дамыту
орталығы) «Латын әліпбиі: кеңесе келген шешімнің
кемісі болмас» тақырыбында баяндама жасады.
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– «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен
үрдістер» атты V халықаралық ғылыми-әдістемелік кон
ференцияда (Алматы қаласы) «Педагог, ғалым Мағжан
Жұмабайұлының ана тілін оқытудағы әдістемелік тұжы
рымдарының құндылығы» тақырыбында баяндама жа
сады.
2013. «Махамбет» халықаралық ғылыми-зерттеу
орталығының директоры.
– «Махамбет дауысы» («Голос Махамбета» «Makhambet’s voice») жаршысын шығарушы («Махам
бет» ХҒЗО жаршысы) («Өркен» газеті бетінде).
– Чехияда (Прага қаласы) өткізілген халықаралық
конференцияның ғылыми жинағында ұлттық шешендік
өнер туралы мақаласы басылды.
– «Шешендіктану» оқу құралын (толықтырылып,
өңделген екінші басылымы) Абай атындағы Қазақ
ұлттық педагогикалық университеті жанындағы «Білім»
тобындағы мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік сек
циясы және ҚР БҒМ республикалық оқу-әдістемелік
Кеңесі баспаға ұсынды.
– Еуропалық ғылыми-өндірістік палатасының
(Москва қаласы) Еуропалық алтын медалімен және сапа
жөніндегі дипломымен (Diplom di Merito) марапатталды.
– ҚР еңбек сіңірген ғылым қайраткері, ф.ғ.д.,
профессор Нұржамал Оралбайдың 85 жылдық мерей
тойына арналған «Заманауи филологиялық ғылымдар»
атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияда
(Алматы қаласы) «Қазақ тілін оқыту әдістемесі ғылымы
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және аңызға айналған ғалым-ұстаз Нұржамал Оралбай»
тақырыбында баяндама жасады.
– Университет жанынан құрылған «Бабалар тарихына
тағызым» экспедициясы алғашқы зерделеу жорығын
Атырау облысы Индер ауданындағы «Қараой» жеріндегі
Махамбет баба кесенесіне барудан бастады. Университет
пен аудан әкімшілігі арасындағы өзара қарым-қатынас
және ынтымақтастық жөніндегі келісімшартқа негіз
делген «Махамбет меморандумы» қабылданды.
– БҚО Жаңақала және Бөкейордасы аудандарына
жасалған «Бабалар тарихына тағзым» атты тарихи-этно
графиялық экспедициясының жетекшісі және ұйым
дастырушысы.
– «Шешендік мектебі» («Школа ораторства» «School of oratory») жаршысын шығарушы (Сырым
Датұлы атындағы шешендік өнерге баулу бірлестігінің
жаршысы) («Өркен» газеті бетінде).
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ПРОФЕССОР
АБАТ САТЫБАЙҰЛЫ ҚЫДЫРШАЕВТЫҢ
ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖӘНЕ
ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚЫСҚАША ОЧЕРКІ
Тілтану, әдістану, ахметтану, шешендіктану, махам
беттану салаларында тер төгіп жүрген белгілі ғалым,
әдіскер-педагог, педагогика ғылымдарының докторы,
профессор Абат Сатыбайұлы Қыдыршаевтың есімі
еліміздің ғылыми жұртшылығы мен педагогикалық
қауымына кеңінен таныс. Ол өзінің ғылыми-әдістемелік
еңбектерімен және педагогикалық қызметімен ұлттық
ғылым мен білім беру ісіне өзіндік елеулі үлесін қосып
келеді.
1963 жылдың 15 қарашасында қазіргі Атырау облы
сының Құрманғазы ауданындағы Тайланбай ауылында
(бұрынғы Гурьев облысының Теңіз ауданындағы Киров
селолық кеңесіне қарасты жерде) көп балалы отбасында
дүниеге келген. Әкесі Сатыбай (Сатау) Қыдыршаұлы
мал дәрігерлігін кәсіп еткен, құдай берген ұл-қыздарын
жастайынан адал еңбекке баулыған ісмер, қолы шебер,
арасында домбыраны қолға алып, «әу» деп қоятын үлкен
әулеттің басы болса, анасы Зылиха Сәрсенқызы бала
тәрбиесімен айналысқан, мектепте тәрбиешілік салада
еңбек еткен ел ішінде сыйлы, сөзге келгенде шешен,
реті келгенде төгіп-төгіп айтып тастайтын отауызды,
намысшыл да қайсар арқалы жан болған. Өзгелер
Зылиханың жүйелі сөзді түйдектете төге, ақтара айтқыш
мінезінен ығысып жүретін болған.
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Қиғаш өзенінің бойында туып өскен ол бала
кезінен зеректігімен, еңбек сүйгіштігімен көзге түседі.
1981 жылы өз ауданындағы Котяевка селосындағы
Н.К. Крупская атындағы орта мектепті ойдағыдай
бітіргеннен кейін, білімге құштар жас жігіт осы
жылы А.С. Пушкин атындағы Орал педагогикалық
институтының (қазіргі М. Өтемісов атындағы Батыс
Қазақстан мемлекеттік университеті) филология факуль
тетіне қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша
оқуға түседі де, 1985 жылы аталған білім ордасын үздік
бітіріп шығады. Институт қабырғасында жігерлі жас
елге танымал Сәрсен Ақмурзин, Ғабдырахим Әбуханов,
Мәтжан Тілеужанов, Қалимолла Мырзағалиев, Шәндә
Жұмағазиева, Меруерт Жолдықайырова, Серікқали
Шарабасов сынды ұстаздардан тәлім алады.
1985-1990 жж. Атырау облысы, Құрманғазы ауда
нындағы К.Маркс атындағы (қазіргі Әбу Сәрсенбаев
атындағы) орта мектепте қазақ тілі мен әдебиеті
пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасады. 1990 жылы
Орал педагогикалық институтына арнайы шақыр
тумен қызметке ауысып, 1990-1992 жж. қазақ тілі
кафедрасының ассистенті, оқытушысы, филология
факультеті деканының орынбасары, 1995-1996 жж.
«Қазақ тіл білімі» кафедрасының, 1996-1997жж. «Қазақ
лингводидактикасы» кафедрасының меңгерушісі, 20022004, 2011-2012 жж. филология, қазақ тілі мен әдебиеті,
педагогика және психология факультеттерінің деканы,
2006-2009 жж. «Қазақ тілі мен әдебиеті және оқыту
теориясы» кафедрасының меңгерушісі болып жұмыс
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жасады. 2009-2011 жж. Жәңгір хан атындағы Батыс
Қазақстан аграрлық-техникалық университетінде еңбек
етіп, онда Тәрбие және әлеуметтік жұмыстар жөніндегі
проректоры, «Кәсіптік білім», «Қазақ және орыс тілдері»
кафедраларының меңгерушісі ретінде жұмыс жасады.
Ал 2011 жылдың 11 тамызынан бастап М.Өтемісов
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
педагогика факультетінің деканы, Халықаралық көп
тілді білім беруді дамыту орталығының директоры
болса, қазір «Махамбет» халықаралық ғылыми-зерттеу
орталығының директоры.
1993-1995 жж. қазіргі Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университетінің аспирантурасында
оқып, 1995 жылы қажырлы ізденістерінің нәтижесінде
көрнекті ғалым, филология ғылымдарының докторы,
профессор, академик Нұржамал Оралбаеваның ғылыми
жетекшілігімен «Ахмет Байтұрсынұлының әдістемелік
мұрасы» тақырыбында кандидаттық диссертациясын
мерзімінен бұрын қорғайды. Ал 1998 жылы осы еңбегі
«Ахмет Байтұрсынұлының әдістемелік мұрасы»
деген атпен жеке монография болып жарық көреді.
Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген ғылым қай
раткері, филология ғылымдарының докторы, профессор
Н.Оралбаева осы зерттеу еңбектің алғы сөзінде: «Зерттеу
авторы Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тілін оқыту
әдістемесі бойынша ғылыми мұраларын жан-жақты
талдап, оның әр қырын ғылыми тұрғыда көрсете
білген. Әр ғалым өз кезіндегі ғылыми жаңалықтарды,
жетістіктерді толық меңгеру арқылы ғылыми тұрғыда
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қалыптасады. Осы ретте А. Байтұрсынұлының өз
заманының әдістеме ілімін толық меңгеруі оның өз
жүйесін жасауына негіз болғанын А.С. Қыдыршаев өте
байыпты дәлелдеген. А. Байтұрсынұлы әліппелерінің
жалпы сипаттамасы мен әдістемелік негізі кітапта
толық талданған. Ал ана тілі бойынша оқулықтарын
талдау, сипаттау да ғылыми тұрғыда толыққанды
теориялық негізде жазылған. Еңбекте, әсіресе, А.
Байтұрсынұлының қазақ тілін оқыту әдістемесі ілімінің
ірге тасын қалаушы ретіндегі қызметі өте тиянақты,
теориялық тұрғыда анық дәлелдемелер арқылы ғылыми
негізде жазылған. Қазақ халқының ұлы данышпан
азаматының мол ғылыми мұрасын халыққа жан-жақты
толық таныстыру қазіргі ғалым азаматтардың зор
міндеті. Осы міндетті А.С. Қыдыршаев абыроймен
өзінің кітабы арқылы толық атқарған деп санаймын»,деп баға береді.
А.С. Қыдыршаев 1999-2001 жж. аға ғылыми
қызметкер лауазымында Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университетінде болып, 2001 жылы
«Шешендіктануды оқытудың ғылыми-әдістемелік
негіздері» тақырыбында докторлық диссертациясын
қорғап, педагогика ғылымдарының докторы ғылыми
дәрежесіне ие болды. 2000 жылы осы докторлық дис
сертациясы негізінде жазылған «Шешендіктануды
оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері» атты
монографиясы «Білім» баспасынан жарық көреді.
А.С. Қыдыршаев 2005-2007 жылдары аралығында
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық универси
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теті жанындағы филология, педагогика ғылымдарының
докторы (кандидаты) ғылыми дәрежесін беру жөніндегі
Д 14.09.04 диссертациялық кеңесінің мүшесі болса,
ал 2010 жылы Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау
мемлекеттік университетінің жанындағы филология
және педагогика ғылымдарының докторы ғылыми
дәрежесін беру жөніндегі Д 14.61.27 диссертациялық
кеңесінің мүшесі болды. 2007-2008 жж. ҚР Білім және
ғылым министрлігінің ғалым мамандарға арналған
ғылыми-зерттеу еңбектерге орай берілетін мемлекеттік
стипендия иегері. Сондай-ақ, 2007-2008, 2010 жылдары
ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым
саласындағы бақылау комитеті жанындағы педагогика
және психология мамандығы бойынша эксперттік
комиссия мүшесі және ғалым хатшысы болды. Абат
Сатыбайұлы Қыдыршаевқа 2008 жылғы 29 ақпандағы
Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің
шешімімен педагогика мамандығы бойынша профессор
ғылыми атағы берілді. Абат Сатыбайұлы 2007, 2012
жылдардағы «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы»
мемлекеттік грантының екі мәрте иегері. Ол 2009
жылғы 17 сәуірдегі Қазақстанның Педагогикалық
ғылымдар академиясы Президиумы шешімі бойынша
Қазақстан ПҒА-ның академигі болып сайланды. 2009
жылғы қаңтар айынан бері Ресей (Мәскеу) Риторикалық
қауымдастығының мүшесі. Ол – Халықаралық «Қазақ
тілі» қоғамының V Құрылтайының делегаты (Көкшетау,
2011 жыл, 21-22 қыркүйек).
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А.С. Қыдыршаев ғылыми-зерттеу жұмыстарының
негізгі бағыты – қазақ тілін және шешендіктануды
(риторика) оқытудың теориясы мен практикасы
мәселелері. Бүгінгі таңда профессор А.С.Қыдыршаевтың
ғылыми жетекшілігімен бір шоғыр шәкірттері мектепке
дейінгі тіл ширату мәселесімен, бастауыш, орта,
жоғарғы сыныптардағы шешендік өнерді оқыту, жоғары
оқу орындарында риториканы оқыту (техникалық
жоғары оқу орындарында риториканы, педагогикалық
білім
ордаларында
педагогикалық
риториканы
оқыту, көшбасшы студенттердің сөйлеу мәдениетін,
шешен сөйлеу білік-дағдыларын қалыптастыру)
проблемаларымен шұғылданып, кең көлемді ғылымизерттеу, эксперименттік жұмыстармен айналысуда.
Мәселен, шәкірттері Мұханбетқалиев Әскен Самұратұлы
(«Қазақ мектебінің VІІ сыныбында шешендік өнерді
оқыту әдістемесі»), Әжіғалиев Марат Қайыржанұлы
(«Жоғары оқу орындарында «Педагогикалық шешен
діктану» курсын оқытудың әдістемелік жүйесі») –
педагогика ғылымдарының кандидаттары. Бүгінгі таңда
Ә.С. Мұханбетқалиев Жәңгір хан атындағы Батыс
Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің «Қазақ
және орыс тілдері» кафедрасының меңгерушісі болса,
М.Қ. Әжіғалиев М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан
мемлекеттік университетінің «Тілдерді меңгертудің
практикалық курсы» кафедрасының меңгерушісі.
Бұлардан да басқа профессор А.С. Қыдыршаевтың
ғылыми жетекшілігімен ғылыми-зерттеу ісімен айна
лысушы жастардың өзі бір шоғыр. Профессор А.С.
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Қыдыршаев тілді, шешендіктануды оқытудың теориясы
мен әдістемесі мәселелеріне арналған халықаралық,
республикалық басылымдарда жарық көрген 300ден аса ғылыми әдістемелік мақалалар мен 30 (отыз)
оқу-әдістемелік көмекші құралының, 7 (жеті) моно
графияның, 4 (төрт) электронды оқулықтың авторы.
А.С. Қыдыршаевтың қазақ тілін оқыту әдістемесі,
тілтану, шешендіктану ғылымдары салаларындағы
тың тақырыптарға терең бойлай ғылыми-әдістемелік
зерттеулермен айналысуына тікелей ықпал еткен
университеттегі аяулы ұстаздары және көрнекті тілші,
әдіскер ғалымдар Н.Оралбаева, Ғ. Қалиев, С. Негимов,
Б. Шалабаев, Ф. Оразбаева, С.Рахметова, Ә. Ибатов, Б.
Әбілқасымов, М. Жүсіпов, Н. Құрманова т.б.
А.С. Қыдыршаевтың «Ахмет Байтұрсынұлының
әдістемелік мұрасы» монографиясы – алғашқы
толымды ғылыми еңбегі. Ғылыми қауымның жоғары
бағасын алған бұл зерттеуде А. Байтұрсынұлына
дейінгі ана тілін оқытуға байланысты мәселелерге
шолу жасалып, А. Байтұрсынұлының әдіскер ғалым
ретінде қалыптасуына өз кезеңіндегі әдістеме ілімінің
әсеріекшеліп, Л. Толстой мен А. Байтұрсынұлы
еңбектеріне жасалған салыстырмалы барлау нәтижелері
баяндалып, Ахаңның әдіскер ізбасарлары баса
көрсетіледі. А. Байтұрсынұлы әліппелерінің жалпы
сипаттамасы, «Тіл-құрал» оқулықтары туралы, әдіскерғалымның әліппе, оқулықтарының әдістемелік негізі,
әдістемелік еңбектерінің жазылу жайы түгелденеді.
Нәтижеде А.Байтұрсынұлының қазақ тілін оқыту
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әдістемесі ілімінің ірге тасын қалаушы екендігі тұңғыш
рет дәлелденіп, ғалымның әдістемелік еңбектерінің
бүгінгі оқыту ісімен сабақтастығы айқындалады. Келесі
бір іргелі еңбегі «Шешендіктануды оқытудың ғылымиәдістемелік негіздері» аты монографиясында А.С.
Қыдыршаев жоғары оқу орындарының гуманитарлық
бөлімдері бойынша шешендіктануды оқытудың
ғылыми-әдістемелік негіздері анықталды. Еңбекте
жеке адамның тілдік қатынас мүмкіндіктерінің даму
үрдісінің психологиялық, дидактикалық, филологиялық
аспектілері түйінделіп, жоғары оқу орнының
гуманитарлық бөлімдерінде шешендіктануды оқыту
әдістемесі тұңғыш рет ғылыми негізделіп, алғаш рет
аталмыш пәнді оқытудың арнайы қағидаттары мен
әдістері және жұмыс түрлері ұсынылған. Сондай-ақ
зерттеуде шешендік іс-әрекет заңдарына сәйкесті шешенлектордың кәсіби қалпының үлгісі (профессиограммасы)
жүйеленіп әзірленген. Ал «Педагогикалық практикамамандыққа баулу сатысы» (2000, 2012 ж.) атты
әдістемелік көмекші құралы жоғары оқу орындарының
студенттерін педагогикалық сараман кезеңінде кәсіби
мамандыққа даярлау мәселесі хақында, педагогикалық
практиканың орны мен рөлі, ондағы оқу-тәрбие
жұмыстарының жүргізілуі, ұйымдастырылуы турасында
таптырмас аса қажетті құралға айналды.
Шешендік сөз – рухани мәдениетті танудың қайнар
көзі. Әріптесіміз тарапынан қазіргі студенттер қауымы
сөйлеу мәдениетінің төмен деңгейде болуы, шаршы
топ алдында сөйлеуде кемшіліктің көптігі, т.б. реттегі
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проблемалардың шешімін табу мақсатында «Шешендік
өнер», «Педагогикалық шешендіктану», «Тілдік қаты
нас мәдениеті» курсының бағдарламалары әзірленіп
ұсынылады. Шынында да, зиялы адамның татымсыз,
нашар сөйлегені – сауатсыз адамның оқи, жаза
алмауымен бірдей екені айқын. Қазіргі уақыт үздіксіз
білім алудың қажеттігін айқындайды. Ал білім берудің,
маман мұғалім кадрлардың біліктілігін арттырудың
жолдары қайсы? Профессор А.С. Қыдыршаевтың
пікірінше, бұл мәселенің шешімін таптырар бір қыры –
қазіргі мектеп мұғалімінің педагогикалық шешендіктану
ілімінен хабардар болуы. Осы ретте А.С.Қыдыршаев
алғашқылардың бірі болып «Педагогикалық шешен
діктану» курсының бағдарламасын әзірлеп ұсынады.
Ондағы мақсаты студенттерге оқытудың, тәрбиелеудің
және оқушыларды дамытудың маңызды амалы ретінде,
педагогтің кәсіби іс-әрекетіндегі маңызды құрал ретінде
сөйлей білуге көмектесу. Алғы міндеті – студенттерді
тілдік қатынас туралы, олардың түрлері, сөйлеу
сапалылығы (мәселен, сөз дұрыстығы, тазалығы,
дәлдігі, дәлелдігі, байлығы, логикалығы, комуникативтік
жағынан сәйкестілігі), қазіргі қазақ әдеби тілінің
нормалары туралы білім көздерімен таныстыру; әдеби
тілдің нормаларынан орынсыз ауытқуларды (бұл
арада әдеби тілдік норманы бұзушылық туралы) тез
аңғару дағдыларын қалыптастыру; өзіндік сөйлеген
сөзіне талдау жасай білуге үйрету; сөз сөйлеу сәтіндегі
кемшіліктерден құтыла білу дағдысын қалыптастыру;
болашақ мұғалімдерді педагогикалық қарым-қатынас
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мейлінше тиімді болу үшін өзіндік дауысқа (дауыс
тонына), сөйлеу аппаратына ие болуға үйрету; кәсіби
тұрғыда аса мәнді сөз сөйлеу шығармашылығын
туындатуға әзірлеу.
Профессор А.С. Қыдыршаевтың түйіндеуінше, сөз
сөйлеу құдіретіне ие болу – адамның жер бетіндегі
тіршілік атаулының бәрінен де жоғары сатыда
екендігін танытатын, адамды адам етіп тұрған адамзат
баласының ұлы қабілеттерінің бірі. Тілсіз, сөзсіз,
сөз сөйлеу дағдысынсыз адам өмірін көз алдымызға
елестету мүмкін емес, оларсыз адам ғұмыры мағынасыз.
Сөз – адамдар арасындағы қарым-қатынас құралы,
ақпарат алмасу тәсілі, өзге адамның санасына және
әрбір қадамына, әрекетіне әсер ету құралы. Сөзді
орынды қолдана, құбылта білу өте жоғары бағаланады.
Бұл сияқты қабілет адамның жалпы мәдениетінің,
білімділігінің құрамды бөлігі болып табылады. Сөз
қоғам дамуының ағымын аңғартады және ілгергі даму
үдерісіне мүмкіндіктер туғызады. Сөз адамдардың
санасы мен еркіне бірден-бір әсер ететін, оларға білім
беретін, сенімін қалыптастыратын, азаматтарды нақты
әрекеттерге жұмылдыратын өте күшті қарудың рөлін
атқарады.
Иә, шешендіктанудың алғашқы ғылыми талда
масының авторы ежелгі дәуірдің ұлы ойшылы
Аристотель риториканы «әрбір нақты пәнге қатысты
сендірудің мүмкін болар амалдарын табу қабілеттілігін
туғызар» ілім ретінде анықтайды. Бұл арадағы басты
сөйлеу мәселесіндегі орталық назар аударар тұс – оның
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сендіру құралы екендігі. Барлық кезеңдегі ғалымдар
мен шешендерді (бұған біздің кезең де енеді) тап
осы мәселе толғандырып келді, әлі де ойландырады.
Шешен алға қойған мақсатқа қалай жетуге болады?
Аудитория назарын қалай өзіңе аударуға, баурап алуға
болады? Қалайша сөйлеу бірден-бір әсерлі болмақ?
Шаршы топ алдында ауызша сөйлеудегі сендірудің
құпиясы неде? Үздік шешендік сөздің жетістігі немен
өлшенеді? Мүмкін болар сендіру амалдарының бірденбір тиімдісі деп қайсысыларын атауға болады? Бұл
сияқты сауалдарға жауап табу, әсіресе, шешендік өнерді
жаңадан бастап үйренушіге оңай шаруа емес. Ондай
адамға шешендіктанудың тарихы мен теориясын терең
оқып-үйренуден, ауызша сөйлеудің атақты шеберлері
мен ғалымдарының еңбектерімен танысудан алшақ
кетуге, өзімен жүргізілетін салмақты тәжірбиелік
жұмыстарға мән бермеуге, сырт қарауға әсте болмайды.
А.С. Қыдыршаевтың «Шешендіктану» (2004, 2013
ж.) атты оқу құралы шешендік өнерді жаңадан бастап
игерушілерге, жоғары оқу орындарының студенттеріне,
жас мамандарға арналған. Оқулық мақсаты – шаршы
топ алдында ауызша сөйлеуге баулитын сан тарау
әдебиеттердің ішінен белгілі бір дәрежеде өзіндік жол
сілтеуші, жүйелі бағыт-бағдар беруші рөлін атқару,
шешендіктану ілімінің басты теориялық мәселелері
бойынша шәкірт атаулының жинақы да нақты көзқарасын
қалыптастыру, сондай-ақ бұл орайдағы мәселелердің
машықтық қалтарыстарын көбірек аңғарту, сөйлеуге
даярлау барысы мен көпшілік алдында сөз сөйлеуге
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бағыт-бағдар сілтеу, кеңес беру. Аталмыш оқу құралы
2013 жылы Абай атындағы Қазақ ҰПУ-ының жанындағы
«Білім» тобындағы мамандықтар бойынша оқуәдістемелік секциясы және ҚР БҒМ республикалық оқуәдістемелік Кеңесінің шешімімен баспаға ұсынылған.
А.С. Қыдыршаевтың «Шешен-лектор профес
сиограммасы» (2004 ж.) атты зерттеуі жоғары оқу
орнының жас лектор мамандарына арналған. Әдістеме
лік оқу құралында жоғары оқу орны мамандарының
педагогикалық іс-әрекет барысында шешендік өнер
элементтерін практикалық тұрғыда қолдануы мәсе
лесінің кейбір басты аспектілері қарастырылады.
Еңбекте жас маманның кәсіби қалпы, шешен сөйлеуге
қатысты тірек сауалдар мен алғы мақсатты жүйелеу,
шешен-лектор сөзіндегі негізгі тезистің екшелуі және
сөйленер сөз нысанының шектелуі таратылады.
Ал ғалымның «Шешендік тағылымы» (2004
ж.) атты әдістемелік көмекші құралының бүгінгі
таңда шәкірт атаулыға да, лектор-мамандарға да,
жалпы жұртшылыққа да қажеттігі дәлелдеуді керек
етпейді. Автордың пікірінше, әрбір лектор-маман
үшін тыңдаушы қауымға әсер ете отырып, оларды
сендіре білу дағдысының болуы абзал. Осы тұрғылас
дағдыларды игеру үшін шешендік өнердің теориясы мен
практикасын оқып-үйрену міндетті. Жарқын да ашық,
бейнелі де тартымды сөйлеуге үйренуге, өзіндік сөйлеу
стилін қалыптастыруға, ішкі табиғи қалып, ерекшелік
және икемділіктерді ескере отырып, өзіндік сенімділікті
қоюлатуға ұмтылу аса қажет. Белгілі бір ой ұшығын
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тыңдаушыларға жеткізе отырып, олардың бойында
қажетті әсер қалдыру үшін ерік күші, темперамент
және тер төге еңбек ету керек-ақ. Тақырыпқа сай лекция
оқу шешеннен психологиялық әзірлік пен алдын-ала
жаттығуды талап етері даусыз. Егер де лектор-маман
сөйлеуге тиісті тақырыбына қатыссыз барлық қамқарекеттер мен қажетсіз ойлардан арыла білсе, алға
қойған мақсатты межеге тез жетері анық. Тек осындай
қалыпта ғана ол аудиторияға әсер етіп, көпшілікті өзіндік
көзқарасының дұрыстығына иландыра алады. Өкінішке
орай, көпшілік жағдайда лекторлар легі не айтарын
жақсы біле тұрса да, өз ой-түйіндерін тыңдаушыларына
дәл де дөп жеткізе білмейді. Басты себеп – сөйлеушінің
әдістемелік жағынан әзірлігінің кемшіндігі, тың
даушылардың қабылдау ерекшеліктерімен таныс
еместігі, аудиториямен қарым-қатынас дағдыларын
игермегендігі. «Шешендік тағылымы» еңбегінде
келтірілген ой-тұжырымдар тізілген басылымдар
көптен жарық көрмегені өз алдына, қазақ тілінде бұл
орайлас жинақ жоққа тән, өте сирек. Сондай-ақ, жас
лектор-мамандарды атақты шешен, қоғам қайраткерлері
мен ғалымдардың айтқан пікір-түйіндерімен, халық
даналығымен таныстыру – өте керекті де зәру іс. Аталмыш
әдістемелік құрал да осы мақсатты көздеген. Мәселен,
жоғарғы автор пікірін негіздей айтсақ, көпшілік алдында
сөйлеу өнерінің теориясы мен тәжірбиесі негіздерін
меңгерудегі алғашқы сан тарау жұмыстарының басы
сөз сиқыры, тіл құдіреті, сөйлеу мәдениеті, шешендік
шиырлары туралы қоғамдық-саяси қайраткерлердің,
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дүлдүл шешендердің түйін-тұжырымдарымен және осы
бағыттағы шығыс, еуропа мақал-мәтелдерімен, ақылнақылдарымен танысудан басталуы аса пайдалы. Еңбекте
шешендіктанудың ғылым екендігі, шешендік сөздің
стилі туралы, сөз тазалығы мен түсініктілігі, сөйленген
сөздің тыңдаушы сезіміне әсер етуі, шешендік сөз, сөз
сөйлеу құрылымы, сөз мәнерлілігі, сөз жандылығы,
сөйлеу орындылығы, дыбыстау заңдылығы, шешен жүзі,
дауысы, қимылы сияқты т.б. мәселелер хақында қысқа
да нұсқа түрде әдістемелік кеңестер берілген. Еңбекте
шешендік өнердің тұңғиығына терең бойлау мақсатында
іріктеліп ұсынылған қосымша әдебиеттерге қоса,
жүйелі түрде назар аударуға қажетті, әсіресе, белгілі бір
арнайы ұғымның мән-ерекшелігімен тереңірек танысу
қажеттігі туған жағдайда пайдалануға боларлық сөздік
пен анықтағыштардың тізімі қоса енгізілген. Сондайақ, еңбек соңында жинақ мәтінінде ой-тұжырымдары
келтірілген қоғамдық-саяси қайраткерлердің және
дүлдүл шешендердің есім көрсеткіші ұсынылған.
Профессор А.С. Қыдыршаевтың «Іскерлік шешен
діктану қағидалары» (2007 ж.) атты оқу құралы
бизнесмендерге, кәсіпкерлерге, студенттерге, барлық
деңгейдегі басшыларға арналған. Көп жылғы
зерттеулердің нәтижесінде ғалым: «Кез келген істің
нәтижелі болуы іскер маманның ақылға қонымды
аргументтердің баршасын да, әсіресе, өзіндік дауыс сазы
секілді ерекше мәнді құралды құбылта қолдана білуіне
бірден-бір байланысты», - деген иланымды тұжырымға
келеді. Аталмыш еңбек сәтті өрілген экспромт сөз
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арқылы мейлінше мол мөлшерде олжаға кенелу, телефон
арқылы тиімді қарым-қатынас жасау, бұқаралық ақпарат
құралдарымен өзара қарым-қатынасты дұрыс құра
білу іспеттес іскери шешендіктану қағидаларының сан
алуанымен таныстырумен құнды.
Сондай-ақ, ғалымның «Кестелі шешендіктану»
(2008 ж.) атты әдістемелік құралы шешендіктану
ілімін, тілдік қатынас техникасын меңгеруге ұмтылыс
танытушы БҚО педагог кадрлардың біліктілігін арттыру
және қайта даярлау институтының тыңдаушыларына,
жоғары оқу орнының жас лектор мамандарына, барлық
деңгейдегі басшыларға, кәсіпкер бизнесмендерге,
студенттерге, шешендік өнерді жаңадан бастап игеруші
мамандарға, колледж, гимназия, лицей және орта мектеп
оқушыларына арналған. Оқу құралының мақсаты –
сөйлеу өнерін жете игеруге талаптанушыларға қазіргі
қазақ әдеби тілінің нормаларын меңгеруге, шаршы
топ алды ауызша сөйлеу мәдениетін арттыруға, сөз
сөйлеудің ресми-іскерлік стиліндегі мейлінше күрделі
жағдайларынан құлағдар етуге, қысқасы, қазақ
мектептерінде шешендік өнер сабақтарын жүргізе
білуге, шешендік өнер қағидаларын меңгеруге көмектесу.
Аталмыш еңбекте күнделікті іс-әрекетімізде бірден-бір
қажетті ауызша және жазбаша сөйлеу мәдениеті туралы
мәліметтер, шешендіктану сабақтарының фрагменттері
кесте, анықтама, қысқаша сипаттама, сызба үлгісінде
берілген.
Бұл айтылғандарға қоса профессор А.С. Қыдыр
шаевтың соңғы кезекте «Педагогтің шешендік
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шеберлігін жетілдіру әдістемесі» (оқу құралы) (2008),
«Материалдарды слесарлық өңдеу технологиясы» (оқу
құралы) (авторлық бірлестікте) (2011), «Практикалық
қазақ тілі курсы бойынша мәтіндер мен тапсырмалар»
(оқу құралы) (2011), «Көшбасшы студенттердің сөйлеу
мәдениетін қалыптастырудың әдістемелік жүйесі»
(монография) (2013), «Қазақ мектебінің VII сыныбында
шешендік өнерді оқыту әдістемесі» (монография)
(2013), «Жоғары оқу орындарында «Педагогикалық
шешендіктану» курсын оқытудың әдістемелік жүйесі
(монография) (2013), «Шешендіктану: теориясы мен
практикасы» (оқу құралы) (2012), «Шешендіктану»
(оқу құралы) (2013)атты еңбектері баспа бетін көрді. Бұл
еңбектер туралы сөз қозғау өз алдына бір төбе мәселе.
Ауқымды да жемісті ғылыми-педагогикалық қызмет
атқарумен қатар Абат Сатыбайұлы еліміздің, аймақтың
қоғамдық-мәдени өміріне белсене қатысып келеді. Ол
республикалық ғылыми-әдістемелік, педагогикалық
«Білім технологиялары» («Образовательные техно
логии») журналының (Алматы) ақылдастар алқасының
мүшесі, БҚО бойынша Халықаралық «Қазақ тілі»
қоғамының бюро мүшесі. Сондай-ақ 1913 жылдан бастап
Қазақстан Педагогикалық ғылымдар академиясының
(Алматы қаласы) ғылыми журналы бетінде «Білім беру
жүйесіндегі шешендік өнер» айдарын жүргізеді.
Сондай-ақ, профессор А.С. Қыдыршаев бүгінгі
таңда республикалық деңгейде «Қазақ шешендіктану
ғылымы: теориясы және әдістемесі, зерттелуі
(тарихи-педагогикалық аспектіде)», «Кәсіби мамандар
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мен көшбасшы студент жастардың іскерлік қатынас
мәдениетін қалыптастырудың ғылыми-теориялық
және практикалық шарттары» тақырыбындағы
ғылыми-зерттеу Жобаларына жетекшілік жасайды.
Көп жылғы жемісті ғылыми-педагогикалық еңбегі
үшін ол Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің «Құрмет грамотасымен» (2007),
«Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға
сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісімен, Еуропалық
ғылыми-өндірістік палатасының (Москва қаласы)
Еуропалық алтын медалімен және сапа жөніндегі
дипломымен (Diplom di Merito) (2012) марапатталған.
Жоғары кәсіби шеберлігі мен жауапкершілігі,
принципшілдігі мен адалдығы оны әріптестері мен
шәкірттері арасында үлкен құрметке бөледі. Оның есімі
біздің еліміздің түкпір-түкпіріндегі әріптестері арасында
жақсы таныс. Үлкенге ізет, кішіге ілтипат жасап өскен
Абат Сатыбайұлы ғылыми және ұстаздық қызметінде
өзіне де, шәкірттеріне де тиянақты талап қоя біледі және
де әр уақытта өзінің қарапайым мінезінен еш айныған
емес.
P.S. Қазақ ұлтының қайсар ұлдарының төресі
Қасым ақын «Отбасы – шағын мемлекет» деп қалайша
тауып айтқан десеңізші?! Қазақ елінің әрбір отбасында
ұйыған бірлік өріс тапса, мемлекетімізде де қашан да
өркенді ілгерілеу болары ақиқат. Тіл-көзден сақтағай,
өзіміз күнде куәсі болып жүргендей, күллі қазақ еліне
үлгі етерліктей, сондай ұйыған отбасының иесі – осы
профессор Абат Сатыбайұлы. Халқымыз айтқандай, ата –
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асқар тау, ана – бауырындағы бұлақ, бала – жағасындағы
құрақ. Бүгінгі таңда Абат Сатыбайұлы «алла» деп,
кезекті мүшел жасын лайықты қарсы алып, ердің жасы
елудің етегіне өрлеуде. Шәкірттері Абат сынды ғалымұстаздарын парасат-пайымның, өнеге-тәлімнің, табысты
шығармашылықтың биігінен көргендерін мақтан
тұтады...
Алқызыл гүл – жердің сәулеті, асыл жар – ердің
сәулеті. Ағамыздың өмірлік жан жары, жанұя
отанасы Диамара Қабденқызы текті әулеттен тара
ған өз замандас-әріптестеріне сыйлы да абыройлы
жан. Төлегенова Диамара Қабденқызы – ауыл
шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық
университетінің доценті, Қазақстан Республикасы
Білім беру ісінің құрметті қызметкері. Диамара
Қабденқызы – университеттегі үздік тәлімгерлердің
бірі. Жақында Диамара Қабденқызы университеттің
әкімшілік-басқару құрамындағы көп жылғы жемісті
еңбегі және ЖОО басқару менеджментіндегі нәтижелі
қызметі үшін «Университет үздігі», білім ордасының
қалыптасуы мен дамуына қосқан елеулі үлесі үшін
«Университеттің ардагері», «Жәңгір хан атындағы
БҚАТУ-ға 50 жыл» төсбелгілерімен марапатталды.
Сондай-ақ, университеттің 50 жылдық мерекесіне
орай, ауылшаруашылығы саласының жоғары дәрежелі
мамандарын дайындаудағы өлшеусіз еңбегі үшін
Диамара Қабденқызына Батыс Қазақстан облысының
әкімі Н.А. Ноғаев өз қолымен «Алғыс хат» табыстады.
40

Диамара Қабденқызы тәлімгерлік-эдвайзерлік жасайтын
І-IV курстардың 100-ге жуық студенттері ұстаздарын
өз аналарындай көріп, «біздің мамамыз» деп атайтыны
төңіректі таң қалдырмай қоймасы анық.
Қазіргі отбасының үлкені – балалардың нағашы
әжесі Мәстура Нәбиқызы. Әжеміз бүгінде сексеннің
үшеуінде. Өз заманында кейуана алдына жан салмас
физика, математика пәнінің мұғалімі, шәкірттері үлгі
тұтар педагог маман болған. Елге танымал ақын да,
белгілі экономист ғалым да кейуана ұстаз алдынан өткен.
Дана болған, бір кезек бала болған қазіргі тұста әжеміз
Абат сынды елге елеулі күйеу баласын, құдай берген ұлқыздарын, немере-жиендерін ауыз толтыра айтып, бір
кездері ағарту саласының, партия саласының қайраткері
болған шалы Қабденді еске алып, осы ғұмырына
шүкіршілік деп отырады. Әлі де ажары таймаған, өзінөзі күте білетін кейуана Мәстура әжемізге де сүйсіне
ризашылықпен қараймыз.
«Ата көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер» демей
ме бабаларымыз. Дана – отбасының үлкен қызы.
Анасына еліктеп, агроном мамандығын таңдап, Жәңгір
хан атындағы БҚАТУ-дың алғашқыда «Агрономия»
мамандығы бойынша бакалавриат бөлімін үздік аяқтап,
кейін осы білім ордасының магистратура бөлімін
«Экология» мамандығы бойынша үздік дипломмен
тәмәмдады. Ол – Орал қаласындағы Батыс Қазақстан
газ, мұнай және салық технологиялар колледжінің
оқытушысы. Бүгінде Дана – тұрмыста. Батыс Қазақстан
облысына белгілі Шакуовтар әулетінің сүйікті келіні.
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Абат ағамыздың сыйлы күйеу баласы Абылайхан – банк
саласының беделді мамандарының бірі.
«Талапты бала – талпынған құстай, құмары қанбас
аспанға ұшпай» деген даналық тұжырымға қашан да қол
қоямыз. Үлкен ұлы Орал мен келіні Диана – Махамбет
Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік
университетінің түлектері. 2012 жылы осы білім
ордасын Орал «құқық және экономика негіздері», Диана
«биология» мамандықтары бойынша үздік дипломмен
аяқтады. Бітірген бойда өзара келісіммен жүрекке жүрек
қосып, қос аққудай болған жас жұбайлар Орал қаласында
алғаш ашылған Тұңғыш Президентіміз Н.Ә. Назарбаев
атындағы интеллектуалды мектепке конкурстық негізде
өз мамандықтары бойынша жұмысқа алынып, іске
кірісуде...
Мақсат – отбасының кенжесі. Ол – Орал қаласындағы
С. Сейфуллин атындағы облыстық дарынды балаларға
арналған мектеп-интернаты 6 сыныбының озат оқушысы.
Бастауыш сыныптарды үздік тәмәмдаған Мақсат
жастайынан ұлттық өнерге бейім, журналист болуды
армандайды, компьютердің құлағында ойнайды... Иә,
қазақ жастарына үлгі етерліктей жарасымды бір жанұя
туралы қысқа үзіктер осындай. Тарқата айтсақ, тараутарау томдарға ұласардай...
Мұханбетқалиев Әскен Самұратұлы
педагогика ғылымдарының кандидаты, Жәңгірхан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық
университетінің доценті
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95. Шешендіктану курсын оқытуда студенттерді
сөздікпен жұмыс жасай білуге үйрету әдісі жөнінде //
Тілтаным. – Алматы: ҚР ҒА А.Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институты, 2001. – № 1.
96. Шешендіктану негіздерін оқыту әдістері //
Қазақстан мектебі. –2001. – № 6. – 58-65 б.
97. Шешендіктану негіздерін оқыту ұстанымдары //
Қазақстан мектебі. – 2001. – № 4. – 44-48 б.
98. Шешендіктану негіздерін оқыту формалары //
Қазақстан мектебі. – 2001. – № 5. – 24-28 б.
99. Шешендіктану пәнін оқыту арқылы студенттерді
шешендік іс-әрекетке баулу амалдарының жіктемесі //
ХХІ ғасырдағы ғылым және білім: болашаққа көзқарас
(жаңаша ғылым-білім технологиялары және даму көк
жиектері). Халықаралық ғылыми-практикалық кон
ференция материалдары. – Орал: ҚР Ұлттық Ака
демиясы, «КАТЕV» Халықаралық қоғамдық қоры 2001.
– 208-209 б.
100. Шешендіктану пәнін оқыту арқылы шешен
сөйлеуге үйретудің логикалық аспектілері // Халық
аралық ғылыми-практикалық конференция мате
риалдары. – Алматы: Ы.Алтынсарин атындағы Қазақтың
білім академиясы, 2001. – 196-198 б.
101. Шешендіктануды оқытуға қазіргі тілтану ғылым
дарының қатысы // БҚМУ хабаршысы. – 2001. – № 1. –
123-127 б.
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102. Шешендіктануды оқытуда «шешен – студенттің»
этикалық мәдениетін қалыптастыру аспектілері //
Ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. –
Орал, 2001.
103. Шешендіктануды оқытуда студенттерге ауди
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104. Шешендіктануды оқытудың әдістемелік жүйесін
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106. Шешендіктануды оқытудың психолингвисти
калық аспектілері // «Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздік
жолында: тарих және қазіргі заман» атты халықаралық
ғылыми-практикалық конференция материалдары.
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107. Шешендіктануды оқытудың психологиялық
иірімдерін барлау нәтижелері // «Кеңес дәуірінен кейінгі
реформаға 10 жыл: күткеніміз, нәтижелері, болашағы»
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шағы» халықаралық ғылыми-практикалық конференция
материалдары. – Алматы: Қазақ мемлекеттік қыздар
пединституты, 2001.
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109. Рецензия // Жорақпаева Мейрамгүл Досанқызы.
Ет-сүт биотехнология бөлім студенттеріне қазақ тілін
тыңдалым әрекеті арқылы оқыту әдістемесі (жоғары оқу
орындарының орыс бөлімдеріне арналған): педагогика
ғылымдары кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін
дайындаған диссертация авторефераты. – Алматы, 2002.
110. Шешен – маманның этикалық мәдениетін
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Қазақстан мемлекеттік университетінің 70 жылдығына
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111. Шешендіктануды оқытуда сыни тұрғыдан
ойлау мәселесі // Соростың Демократиялық Білім беру
орталығы. Оқу және жазу арқылы сыни ойлауды дамыту
бағдарламасы бойынша өткізілген педагогикалық
конференция материалдары. – Орал, 2002 – 69-72 б.
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112. Ахметтанудың өзекті мәселелері (Ахмет
Байтұрсынұлының туғанына – 130 жыл) // Орал өңірі. –
2003. – № 18. – 13 ақпан. – 4б.
113. Рецензия // Даумов Нұрлыбек Ғилатұлы.
Оқытуды ақпараттандыру процесінде оқушылардың
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зерттеу қызметін дамыту: п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу
үшін дайындаған диссертация авторефераты. – Алматы,
2003.
114. Рецензия // Камиева Гүлмира Қамиқызы.
Орыс топтарындағы студенттердің сөйлеу тілін мақалмәтелдер арқылы дамыту (гуманитарлық факультет,
орташа топқа арналған): п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу
үшін дайындаған диссертация авторефераты. – Алматы,
2003.
115. Рецензия // Мамаева Ботагөз Бейсенқызы. Орыс
бөлімі студенттерін тілдік жағдаят арқылы қазақша
сөйлеуге үйрету әдістемесі: п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу
үшін дайындаған диссертация. – Алматы, 2003.
116. Рецензия // Нұрғали Сәуле. Жоғары оқу орын
дарында қазақ тілі үстеулерін айтылым әрекеті арқылы
оқыту әдістемесі (Заң факультеті орыс бөлімінің жал
ғастырушы топтары үшін): п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу
үшін дайындаған диссертация авторефераты. – Алматы,
2003.
117. Рецензия // Уабиева Әсима Әлипқалиқызы.
Кәсіптік лицейдің 10-11-сынып оқушыларына қазақ
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бөлімінің тігінші мамандығына арналған): п.ғ.к.
ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған диссертация
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118. Рецензия // Шадиева Нұргүл Хамзаханқызы.
Қазақ мектебінің 5-сыныбында лексиканы деңгейлік
тапсырмалар арқылы оқыту әдістемесі: п.ғ.к. ғылыми
дәрежесін алу үшін дайындаған диссертация. – Алматы,
2003.
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бағдарламасы бойынша өткізілген педагогикалық
конференция материалдары. – Алматы, 2003. – 69-72б.
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122. Рецензия // Әбдісүлейменова Раиса Шоғанбек
қызы. Қазақ тілін техникалық жоғары оқу орындарында
тілдесім әрекеті арқылы оқыту әдістемесі («мұнай-газ»
мамандығы бойынша): п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін
дайындаған диссертация авторефераты. – Алматы, 2004.
123. Рецензия // Бейсенбаева Зәмзәмия. Жоғары оқу
орнында сөзжасам пәнін оқытудың ғылыми-әдістемелік
негіздері: п.ғ.д. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған
диссертация авторефераты – Алматы, 2004.
124. Рецензия // Қосымова Гүлбану. Қазақ шешендік
өнерінің негіздері және тілдік танымы: филология
ғылымдары докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайын
даған диссертация авторефераты. – Алматы, 2004.
125. Рецензия // Құрманова Несібелі Жәкенқызы.
Қазақ мектептерінде сөз тіркесі синтаксисін дамыта
оқыту технологиясының ғылыми-әдістемелік негіздері:
п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған дис
сертация авторефераты. – Алматы, 2004.
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126. Рецензия // Раманова Айгүл Абибуллақызы.
Қазіргі қазақ тіліндегі сөз түбіріне кіріккен тәуелдік
жалғаулары: ф.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайын
даған диссертация авторефераты. – Алматы, 2004.
127. Рецензия // Рахимбаева Рысбүбі Есімханқызы.
Қазақ тілінің фонетикасын орыс мектебінің 4-сынып
оқушыларына қатысымдық тұрғыдан оқыту әдістемесі:
п.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған
диссертация авторефераты. – Алматы, 2004.
128. Шешендік сөз құрылымы мен тезистің жүйеленуі
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– 156 б.
130. Шешен-лектор профессиограммасы. Жоғары
оқу орнының жас лектор мамандарына арналған
әдістемелік көмекші құрал. – Орал: БҚМУ, 2004. – 56 б.
131. Шешен-лектордың кәсіби қалпына қойылар
талаптар // Қазақстан жоғары мектебі. – 2004. – № 1. –
121-125 б.
132. Рецензия // Кисметова Галия Нагибудаевна.
Лекция в вузе как средство активизации познавательной
деятельности студентов педагогического университета.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени
к.п.н., – Самара, 2004.
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133. А. Байтұрсынұлының әдістемелік еңбектері
туралы. – Орал, 2005. – 19-24 б.
134. А. Байтұрсынұлының бастауыш сынып оқушы
сының тілін дамытуды көздеуі. – Орал, 2005. – 24-31 б.
135. Алғы сапта болған ардагер аға Зейнолла //
Ардагер ағалар. – Орал, 2005. – 73-80 б.
136. Ахметтану баспалдақтары // Ахметтану және
қазақ филологиясының өзекті мәселелері. Респуб
ликалық ғылыми-практикалық конференция мате
риалдары. – Орал, 2005. – 10-12 б.
137. Әріптес туралы әңгіме // Жайық ұстазы. – 2005.
– № 1. – қаңтар. – 5 б.
138. Бастауыш сынып оқушыларының шешен сөйлеу
дағдыларын қалыптастырудың бір жолы. – Орал, 2005.
– 175-176 б.
139. Ғалым шешен Құдайберген Жұбанов және
шешендіктануды оқытудың ұстанымдарын таразылау
мәселесі // Жұбанов тағылымы – VІ Халықаралық
ғылыми-теориялық конференция материалдары. –
Ақтөбе, 2005. – 287-293 б.
140. Зейнолла ағаны ұмытпаймыз (Тарихшы ғалым
З. Аманғалиев туралы) // Жайық үні. – 2005. – № 11. – 2
маусым. – 3 б.
141. Кәсіби маман сөйлеу мәдениетінің қалыптасуы
хақында // Материалы ІІІ Международной научнотеоритической конференции «Состояние этнопсихологии
и этнопедагогики в республиках Центральной Азии и
других тюркоязычных народов СНГ и перспективы их
развития». – Алматы, 2005. – 245-247 б.
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142. Кәсіби маманның шешен сөйлеуінің логикалық
ирімдері // ЖОО аралық ғылыми-теориялық конференция
материалдары. – Ақтөбе, 2005. – 62-65 б.
143. Лингвоэкологиялық сауаттылық мәселесі. –
Орал, 2005. – 189-192 б.
144. Лингвоэкологиялық сауаттылықтың қажеттілігі
// Материалы международной научно-практической
конференции «Сохранение окружающей среды –
важнейшая проблема современности». ЗКАТУ им.
Жангир хана и ЗКИТУ. – Уральск, 2005. – С. 210-212.
(Д.Қ. Төлегеновамен бірге).
145. М. Жұмабайұлының шәкірт тілін ширатуға
қатысы. – Орал, 2005. – 50-58 б.
146. Педагог имиджін қалыптастырудың бір қыры //
Өркен. – 2005. – № 20. – 11 б.
147. Педагогикалық іс-әрекет барысында шешендік
өнер элементтерін практикалық тұрғыда қолдану
мәселесі // «Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру –
әрбір азаматтың парызы» атты халықаралық ғылымипрактикалық конференция материалдары. – Орал, 2005.
– 36-41 б.
148. Рецензия // Сабыр Мұрат Бөкенбайұлы. Орта
түркі тілі лексикасы мен қазақ тілі лексикасының
сабақтастығы (ХІV ғасыр жазба ескерткіштері
негізінде): ф.ғ.д. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған
диссерттация авторефераты. – Алматы, 2005.
149. Рецензия // Туленбергенова Нәзигүл Тұрыс
бекқызы. Педагогикалық колледжде қазақ тілін техно
логиялық карта арқылы меңгерту әдістемесі: п.ғ.к.
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ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған диссерттация
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151. Сәби, естияр және ересек жастағы балалардың
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152. Сөйлеу этикеті мен оқушыны сыпайы сөйлеу
мәдениетіне баулыр риторикалық ойындардың әдісте
мелік қағидалары – Орал, 2005. – 71-74 б.
153. Студенттерді сөздікпен жұмыс жасай білуге
баулу ісі («Шешендіктану» курсы негізінде). – Орал,
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8. Мухлис Кенже Жәкенқызы. Өзге тілді мектептің
7-сыныбында қазақ тілі мәтіндерін компьютермен оқыту
әдістемесі. – Алматы, 2006.
9. Бектұрғанова Жанар Мұстафақызы. Орта мектепте
стилистиканы дамыта оқыту әдістемесі. – Алматы, 2007.
10. Беғалиева
Рауан
Нармаханқызы.
Қазақ
мектебіндегі 5-сынып оқушыларының тіл мәдениетін
антонимдер сөздігі арқылы дамыту әдістемесі /
Методика развития языковой культуры учащихся 5-х
классов школ с казахским языком обучения с помощью
словарей антонимов. – Көкшетау. 2010. – 23 желтоқсан.
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ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН
ҚОРҒАЛҒАН КАНДИДАТТЫҚ
ДИССЕРТАЦИЯЛАР
1. Мұқанбетқалиев Әскен Самұратұлы. Қазақ
мектебінің VII сыныбында шешендік өнерді оқыту
әдістемесі / Методика преподавания риторики в VII
классе казахской школы. – Көкшетау, 2010. – 29 қазан.
2. Әжіғалиев Марат Қайыржанұлы. Жоғары оқу
орындарында «Педагогикалық шешендіктану» курсын
оқытудың әдістемелік жүйесі / Методическая система
обучения курса «Педагогическая риторика» в вузе. –
Көкшетау, 2010. – 17 қараша.
ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН
ҚОРҒАЛҒАН МАГИСТРЛІК
ДИССЕРТАЦИЯЛАР
1.Сұлтаниязова Индира Сағындыққызы. Тілдік қаты
нас мәдениетінің ғылыми-теориялық негіздері. – Орал,
2008.
2.Қарекенов Манарбек Айдынғалиұлы. Іскерлік
шешендіктанудың ғылыми-теориялық негіздері. – Орал,
2008.
3.Тұрғаналиева Ганмиркүн Ганмирханқызы. Шешен
діктануды оқытудың психолингвистикалық негіздері. –
Орал, 2009 жыл.
4.Тәжіғалиева Зәмзагүл Тілепбергенқызы. Шешен
діктануды оқыту арқылы коммуникативтік тұлғаны
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қалыптастырудың ғылыми-әдістемелік негіздері.
–
Орал, 2009.
5.Аралбаева Ақмарал Жәдігерқызы. Бастауыш
сынып оқушыларының ауызша шешен сөйлеу дағды
сын қалыптастыру әдістемесі (4 сыныпта қазақ тілін,
шешендік өнерді оқыту негізінде). – Орал, 2009.
6.Мұхамедиярова
Зульфия
Тыныштыбайқызы.
Шешендіктану ғылымының лингвоқұрылымдық жүйе
сінің ғылыми-теориялық негіздері. – Орал, 2009.
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ЕҢБЕКТЕРІНІҢ ӘЛІПБИЛІК КӨРСЕТКІШІ
ЕҢБЕКТЕРІНІҢ ХРОНОЛОГИЯЛЫҚ
КӨРСЕТКІШІ
А. Байтұрсынов – әдістемеші – 10
А. Байтұрсынұлы – қазақ тілін оқыту әдістемесінің
ірге тасын қалаушы – 11
А.
Байтұрсынұлы
әліппелерінің
әдістемелік
ерекшеліктері – 15
А. Байтұрсынұлының әдіскерлігі – 16
А. Байтұрсынұлының әдістемелік еңбектері туралы
– 133
А. Байтұрсынұлының әдістемелік мұрасы – 19
А. Байтұрсынұлының әдістемеліктері – 28
А. Байтұрсынұлының бастауыш сынып оқушысының
тілін дамытуды көздеуі – 134
Академиялық шешендік және шешен оқытушы
профессиограммасы – 225
Ақша бұлтқа айналған Әбу ақын туралы зерттеу – 52
Алғы сапта болған ардагер аға Зейнолла – 135
Алты миллион қазаққа алты ат – 17
Ана тілінің абыройын қорғаған – 39
Аңызға айналған ғалым-ұстаз – 351, 352
Ата-баба дәстүрінің жалғастығы – 322
Аудиториямызды тани білеміз бе? – 258
Ауызша журнал – 1
Ауызша сөйлеу білік-дағдыларына қатысты негізгі
қағидалар – 300
Ауызша сөйлеу этикеті мен пікір-сайыс мәдениетін
қалыптастыру мәселесі – 323
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Ахаң – әдіскер ғалым – 29
Ахаң және ана тілі – 22, 23
Ахмет Байтұрсынов методика мәселелері хақында – 4
Ахмет Байтұрсынұлы әліппелері туралы – 40
Ахмет Байтұрсынұлы еңбектеріне үңілсек – 41
Ахмет Байтұрсынұлы және ана тілі – 24
Ахмет Байтұрсынұлы және әдістеме мәселесі – 12
Ахмет Байтұрсынұлының «Тіл – құрал» оқулығы
туралы – 44
Ахмет Байтұрсынұлының әдіскер ізбасарлары – 42
Ахмет Байтұрсынұлының әдістемелік мұрасы – 20,
43
Ахмет Байтұрсынұлының лингводидактикалық,
лингвориторикалық тұжырымдарының бүгінгі білім
беру ісімен сабақтастығы – 353
Ахметтану баспалдақтары – 136
Ахметтанудың өзекті мәселелері – 112
«Әкем – институт, анам – кафедра!...» – 53
Әріптес туралы әңгіме – 137
Бастауыш сынып оқушыларының шешен сөйлеу
дағдыларын қалыптастырудың бір жолы – 138
Беташардың қиыны-ай! Өнегелі өмір – 226
Ғалым шешен Құдайберген Жұбанов және шешендік
тануды оқытудың ұстанымдарын таразылау мәселесі –
139
Ғалымнан қалған зор мұра – 30
Ғұлама әдісқой – 13
Ғұлама ғалым, ақын, қоғам қайраткері Ахмет
Байтұрсынұлы – ана тілін оқыту әдістемесінің ірге тасын
қалаушы – 25
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Ғылым шыңына шарықтаған қыран – 64
Ғылымға уызынан жарыған – 45
Данконың комиссары – 301
Дарынды балалармен жұмыстың бірер қыры – 31
Діни қызмет Заңын талқылаған жиын – 302
Жас әдебиетші табысы – 54
Жастар жанашыры – «Жас дәурен» – 46
Жеке тұлғаның шешен сөйлеу білігін қалыптастыру
қағидалары – 354
Жеке тұлғаның іскерлік қатынастағы білігін
қалыптастыруға қатысты лингвориторикалық мәселелер
– 324
Жоғары мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесін
жетілдіру жолдары – 32
Жоғары оқу орны оқытушысының лекторлық кәсіби
қалпы – 259
Жоғары оқу орны оқытушысының шешен-лектор
қалпындағы сөйлер сөзіндегі негізгі тезистің жүйеленуі
аспектілері – 277
Жоғары оқу орны студенттерін риторикалық
мәдениетке баулудың практикалық мәселелері – 303
Жоғары оқу орны студенттерінің ауызша сөйлеу, пікір
алмасу, шешен сөйлеу мәдениетін қалыптастырудағы
негізгі қағидалар – 304
Жоғары оқу орны студенттерінің риторикалық
мәдениетін қалыптастыру мәселесі – 278
Жоғары оқу орны студенттерінің риторикалық
мәдениетін қалыптастыру аспектілері – 305
Жоғары оқу орнында тілдік қатынас мәдениетіне
баулу – 65
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Жоғары оқу орындарында педагогикалық шешендік
тануды оқыту мәселесі – 192
Жоғары оқу орындарында педагогикалық шешендік
тануды оқытудың бағдарламалық құрылымы – 193
Жоғары оқу орындарында педагогикалық шешендік
тануды оқытудың мақсат-міндеттері мен мазмұндық
құрылымы – 194
Жоғары оқу орындарында шешендік өнер негіздерін
оқыту мәселелері – 66
Жоғары оқу орындарында шешендіктануды оқыту
негізінде риторикалық мәдениетті қалыптастыру – 227
Жоғары оқу орындарындағы академиялық ұтқырлық
аясындағы кәсіби маманның тілдік қарым-қатынас
мәдениетінің аспектілері – 306
Жолдауға қолдау – 325
Зейнолла ағаны ұмытпаймыз – 140, 228
Инженер-педагог болам десеңіз... – 260
Интеллектуалдар мектебі – ел әлеуеті – 355
Интеллектуалды ұлт қалыптастырудағы риторикалық
технологияның мәні – 307
Интеллектуалды ұлт қалыптастырудың ұтымды
сатысы-сабақ үдерісінде риторикалық технологияны
қолдану – 308
Кәсіби маман сөйлеу мәдениетінің қалыптасуы
хақында – 141
Кәсіби маманға қажетті іскерлік қарым-қатынастың
этикалық аспектілері – 174
Кәсіби маманның ауызша сөйлеу арқылы әсер ету
моделі – 261
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Кәсіби маманның бұқаралық ақпарат құралдарымен
істес болу білігі – 262
Кәсіби маманның шешен сөйлеуінің логикалық
ирімдері – 142
Кәсіби маманның іскери қарым-қатынастағы тіл
мәдениеті – 279
Кәсіптік білім» жастар жанашыры болса игі – 263
Кестелі шешендіктану – 229
Көптілді білім беруді дамыту: алғашқы тәжірибелер,
келешегі мол қадамдар – 326
Көптілділік-бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыру
негізі – 327
Көшбасшы іскер студенттің сөйлеу мәдениеті – 280
Қазақ елі өз Елбасымен мақтанады – 328
Қазақ мектептерінде «Шешендіктану» пәнін оқыту
негізінде оқушыларды риторикалық мәдениетке баулу
үрдісінің аспектілері – 309
Қазақ орта мектептерінде шешендіктануды оқыту
арқылы оқушыларды риторикалық мәдениетке баулу
мәселесі – 230
Қазақ тілі пәні мұғалімінің имиджі – 231
Қазақ тілі сабағының тиімділігін арттырар
риторикалық ойындардың әдістемелік иірімдері – 356
Қазақ филологиясы факультеті – 5
Қазақ халқының ата дәстүрі негізінде шешен
сөйлеуге үйрету жұмысының әдістемелік-дидактикалық
аспектілері – 78
Қазақ халқының наурызнама ұғымдары – 357
Қазақ шешен-билерінің тағылымы – 79
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Қазақ шешендік өнерін оқыту қағидаттары – 358
Қазақ шешендік өнерін оқытудың әдістері – 359
Қазақ шешендік өнерін оқытудың үлгі-формалары –
360
Қазақ шешендік өнерінің табиғатына бойласақ – 80
Қазақ шешендік өнерінің тарихынан бірер мәлімет –
81
«Қазақстан – 2050» стратегиясындағы көптілділік
мәселесі – 329
Қазақстан Республикасының тіл саясаты және
мемлекеттік тілді дамытудың кезеңдік мәселелері – 232
Қазақтың дәстүрлі шешендік сөздері туралы – 82
Қазіргі қоғамдағы және білім беру саласындағы
шешендіктанудың орны, даму деңгейі және келешегі –
264
Қазіргі мектеп мұғалімі және шешендіктану ілімі –
175
Қазіргі мектеп мұғаліміне шешендіктану ілімінің
қажеттілігі – 176
Қазіргі таңдағы тәрбие институттарының жұмыстары:
ұлттық құндылықтарға бейімділігі, әлеуметтік тиімділігі
– 361
Қазіргі тіл экологиясының кейбір тұстары – 281
Қазіргі шешендіктану және оның тілтану ілімдерінің
жүйесіндегі орны – 233
Қазіргі шешендіктану ілімінің филологиялық
ғылыми негіздері туралы – 83
Қазіргі шешендіктануды оқытудың лингвистикалық
аспектілері – 84
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Қаныш аға тағылымының бір үзігі – 55
Қаныш Сәтбаевтың шешендігі – 56, 67
Қос ғұлама сабақтастығы – 47
Л.Н.Толстой мен А.Байтұрсынұлы: ағартушылық,
әдістемелік байланыстар – 234
Латын әліпбиі: кеңесе келген шешімнің кемісі болмас
– 362, 363
Лингвоэкологиялық сауаттылық мәселесі – 143
Лингвоэкологиялық сауаттылықтың қажеттілігі – 144
М.Жұмабайұлының шәкірт тілін ширатуға қатысы –
145
Мағжан Жұмабайұлы бастауыш білім берудегі тіл
дамыту, ой дамыту мәселесі хақында – 330
Мағжан Жұмабайұлы тіл дамыту туралы – 48
Мағжан Жұмабайұлының әдістемелік мұрасының
бір қыры – 364
Мағжан Жұмабайұлының кейбір әдістемелік
түйіндерінің астары – 33
Мағжанның мол мұрасы – 34
Мақсат – қазақтың шешендіктану ғылымының
іргетасын қалау – 235
Мақсат – шешен сөйлеу мәдениетіне баулу – 365
Материалдарды слесарлық өңдеу технологиясы – 310
Махамбет – ұлт патриотының символы – 366
Махамбет бабамызға қатысты мәлім және беймәлім
деректер – 367
Махамбет шешендігі – 368
Мәдени мұра және ұлттық шешендіктану ғылымының
зерттелу деңгейі – 236
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Мемлекеттік қызметкерлердің іскери қарым-қатынас
тағы тіл мәдениетін қалыптастыру аспектілері – 282
«Менің жеңісім – университетімнің жеңісі» – 369
Мұғалім дикциясына акцент – 331
Мұғалім
кадрларының
біліктілігін
аттыруға
шешендіктану ілімінің қатысы – 177
Оқу үдерісіндегі риторикалық технология –
интеллектуалды ұлт қалыптастырудың өзегі – 311
Өзге тілді аудиторияларда қазақ тілін оқытудың
кейбір теориялық-әдістемелік аспектілері – 195
Өнер алды – қызыл тіл – 265
Патриоттық тәрбие-басты мәселе – 312
Педагог ғалым Мағжан Жұмабайұлының ана тілін
оқытудағы әдістемелік тұжырымдарының құндылығы –
370
Педагог имиджін қалыптастырудың бір қыры – 146
Педагог Мағжан Жұмабайұлының ана тілін оқыту
дағы әдістемелік тұжырымдары – 371
Педагог мамандардың шешендік шеберлігін жетіл
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