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Сапалы оқулықтың маңыздылығы 

 

Интеграция және жаһандану үдерістері, 

қоғамның әлеуметтік тапсырысындағы 

өзгерістер білім мен оның мазмұнына 

жаңа талаптар қояды. 

Осы мақсатты іске асыру үшін білім 

беру сапасын жүйелі дамыту қажет. 

Осындай қызметтің құрамдас бөлігі – 

мектептерді сапалы оқулықтармен 

қамтамасыз ету. 

Слайд 1 

The importance of a quality textbook 

 

The processes of integration and 

globalization, changes in the social order of 

society put forward new requirements for 

education and its content.   

To achieve this goal, it is necessary 

systematically to develop the quality of 

education. One of the components of such 

activity –  providing schools with quality 

textbooks.  

 



Я.А. Коменский (1592-1670) 

 

Оқулық теориясының негізін салған ұлы 

чех педагогі  

- «Сезімдік заттар әлемі картиналарда» 

атты бірінші көрнекіленген оқулық 

құрастырды;  

- оқу кітабі дамуының алдағы 

жүзжылдықтардағы даму жолын 

анықтады; 

- мектеп оқулығын құрастырудың 

теориялық принциптерін белгіледі, 

олардың көбі қазіргі уақытта да өз 

құндылығын жоғалтқан жоқ   

Слайд 2 

I. A. Komensky (1592-1670) 

 

Founder of textbook theory  

 created the first illustrated textbook 

“The World of Sensual Things in 

Pictures”; 

 determined for centuries the way of 

development of the study book; 

 fixed the theoretical principles of 

building a school textbook, many of which 

retain their value in our time  

 



К.Д. Ушинский   (1824-1870) 

 

ХІХ ғ. екінші жартысындағы оқу 

кітабінің ұлы теоретигі, Ресейдегі 

педагогикалық ғылым мен халық 

мектебі негізін қалаушылардың бірі, 

оның еңбектері сол кезде (қазір де) 

мектеп оқулығы туралы түсініктің 

қалыптасуына шешуші рөл атқарды.  
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K.D. Ushinsky (1824-1870)  

 

The theorist of the educational book 

of the second half of the 19th century, one 

of the founders of pedagogical science 

and folk school in Russia. His writings 

had then (and still have) a decisive 

influence on the formation of the idea of 

the school textbook. 



Ыбырай Алтынсарин (1841-1889)  

 

1864 жылы алғаш қазақ мектебін 

ашты және қазақ тілінде алғаш 

оқулық жазды. Ол: «мектептерге 

арналып жазылатын оқу кітаптары 

өзінің идеялық мазмұны және нақты 

материалдары жағынан ана тілінің 

және халық даналығының бай 

қазынасына негізделуге тиіс. Балаға 

түсінікті, әрі қызықты болуы керек» 

- деп жазды. 
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Ybyray Altynsarin (1841-1889)  

 

In 1864 he opened the first Kazakh 

school and wrote the first textbook in the 

Kazakh language. He wrote: «educational 

books written for schools should be based 

on the rich Treasury of the native language 

and folk wisdom in their ideological 

content and factual materials. It should be 

clear and interesting for the child». 



Ахмет  Байтұрсынов (1873 -1937) 

 

Мектеп ұлттық болып, ана тілінде оқытуы 

тиіс, ал білім беру мазмұны халық рухымен, 

оның салттарымен, дәстүрлерімен, 

бостандыққа қол жеткізу мақсаттары және 

міндеттерімен, заманауи білім алу ниетімен 

үндесуі тиіс. 

 Осы талаптарды ол «Әліпби» (1910) және 

«Оқуға арналған Кітаптар» (1912–1914) 

жасауда басшылыққа алды.  

Осы кезеңде аталған идеяны ұстанған 

Ж.Аймауытов, М., Х.Досмұхамедов, 

М.Жұмабаев, Ж.Кудерин, Ә.Ермеков, 

Т.Шонаевтың және т.б. көптеген қазақ 

зиялыларының оқулықтары жарық көрді.  
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Ahmet Baitursynov (1873 -1937) 

The school should be national with the 

native language of instruction, and the content of 

education should resonate echo the spirit of the 

people, their customs, traditions, goals and desire 

to achieve freedom, get a modern education. 

The scientist guided by these requirements, 

creating a "Primer" (1910) and "Books for 

reading" (1912-1914). 

During this period, there were books by 

M.Dulatov, Zh.Aimautov, M.Zhumabayev, 

T.Shonanov, A.Ermekov, Kh.Dosmukhamedov, 

M.Auezov, Zh.Kuderin, A.Ermekov and others 

who also adhered to this idea. 



Замандастардың міндеті  

 

Біздің миссиямыз, ғалымдар мен 

оқулықтардың авторлары – ХХ ғасырдың 

бірінші ширегінде қазақ зиялылары 

жариялаған оқу әдебиетінің ұлттық 

сипаты туралы идеяны заман талабына 

сай толықтырулар енгізе отырып, өмірге 

қайта оралту (енгізу). 
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The task of contemporaries 

 

Our mission, that is, scientists and 

authors of textbooks - is to implement, 

making appropriate adjustments to our 

time, the idea of the national character of 

educational literature which was 

proclaimed in the first quarter of the 20th 

century by Kazakh intelligentsia. 



Әдебиеттер 

 

Құсайынов А.Қ., Асылов У.А.   

Оқулықтану. Өзекті мәселелері – А.: 

Мектеп, 2000.  

Кусаинов А.К., Асылов У.А. 

Актуальные проблемы учебниковедения. –

М.: Просвещение, 2003. 

 Абылкасымова А., Рыжаков М.  

Содержание образования и школьный 

учебник: методические аспекты. – 

Издательство: Арсенал образования, 2012. 

Каримова Б.С.,  Жетпеисова Н.О., 

Галиев Т.  Учебник как основа 

формирования системного мышления 

обучающихся. – Астана, 2015. 
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Сапалы оқулықтар  

жасау шарттары 

 

- Оқулықтану ғылымын дамыту;  

- теориялық сараптама жүргізу және оқу 

әдебиетін практикалық апробациялау 

үшін критерийлер жүйесін әзірлеу;  

- оқулықтар авторларының біліктілігін 

көтеру; 

- оқулықтарға теориялық сараптама 

жүргізу және практикалық апробациялау 

үшін сарапшылар дайындау; 

- оқулықтарды сараптау бойынша 

жұмысты ғылыми негізде ұйымдастыру 

және олардың қорытындыларын шығару. 

 

Conditions for creating  

quality textbooks 

 

– to develop the science of textbook 

study; 

– to develop a system of criteria for 

carrying out theoretical examination and 

practical approbation of educational literature; 

– to increase the competence of authors 

of textbooks; 

– to prepare experts for carrying out 

theoretical examination and practical 

approbation of textbooks; 

– scientifically competently organize 

work on examination of textbooks and 

summing up their results. 
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Заманауи оқулық 
 

 

Қазіргі заманғы оқулық оқу материалының 

мазмұнын және оның әдістемелік 

тұжырымдамасын құрастыруда заманауи 

әдіснамалық, теориялық-педагогикалық 

және ғылыми-әдістемелік негіздерді 

қолдануға жүйелі түрде келумен 

ерекшеленеді. Оқулықтың материалы 

ойлауды ынталандыруы, белсенді 

шығармашылық жұмысқа деген ішкі 

түрткіні қалыптастыруы тиіс. 

Онда сабақ өткізуге қажетті материалдар 

толық ұсынылуы тиіс. Яғни, оқыту 

процесінің нәтижелілігі оқулықпен тікелей 

байланысты. 
 

Modern textbook 

 

A modern textbook is distinguished by a 

systematic approach to the use of modern 

methodological, theoretical, pedagogical and 

scientific-methodological foundations in the 

design of the content of educational material and 

its methodological concept. The textbook material 

should stimulate thinking, form an internal 

motivation for active creative work. 

It should fully present the materials necessary 

for the lesson. That is, the effectiveness of the 

learning process is in direct connection with the 

textbook. 
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«Оқулық» РҒПО RSPC «Textbook» 

Бөлімдер  

   

Крит. 

саны  
Sections 

number of 

criteria 

1. Оқулықтың ғылыми экспертизасының критерийлері 1. Criteria of scientific examination of the textbook 

1. Берілген материалдың қысқаша жалпы сипаттамасы  1  1. General brief description of the presented material  1  

2. Оқулық мазмұнының заманауи ғылыми көзқараспен сәйкестігін 

бағалау  
4  

2. Assessment of compliance of the textbook content with 

modern scientific ideas  
4  

3. Оқу материалдары мазмұнының берілу сапасын бағалау  11  
3. Assessment of the quality of presentation of the content 

of educational materials  
11  

4. Қателердің болмауы  2  4. Absence of errors 2  

Барлығы  18  Total 18  

2. Оқулықтың педагогикалық экспертизасының критерийлері 2. Criteria of pedagogical examination of the textbook 

1. Берілген материалдардың қысқаша сипаттамасы  3  1. Brief description of the presented material  3  

2. Оқулық мазмұнының МЖМБС талаптары және типтік оқу 

бағдарламасына сәйкестігін бағалау  
15  

2. Assessment of compliance of textbook content with 

SES requirements and standard curriculum  
15  

3. Оқулықтың мәтіндік аппаратын бағалау  3  3. Assessment of the text apparatus of the textbook  3  

4. Оқулықтың әдістемелік аппаратын бағалау  12  4. Assessment of the methodical apparatus of the textbook  12  

5. Оқулық мазмұны мен оқушылардың жас және психологиялық 

ерекшеліктерінің сәйкестігін бағалау  
7  

5. Assessment of the content of the textbook age and 

psychological characteristics of students  
7  

6. Оқулық мазмұны мен оқушыларды рухани-адамгершілікке және 

тұлғалық тәрбиелеу міндеттерінің сәйкестігін бағалау  
7  

6. Assessment of compliance of the textbook content with 

the tasks of spiritual and moral development and 

education of the student's personality  

7  

7.  Электронды қосымшаларды бағалау  7  7. Assessment of the electronic application  7  

8. Нақты қателердің болмауы  2  8. Absence of factual errors 2  

Барлығы  56  Total 56  

Жалпы саны  74  Sum total 74  
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Оқулықтардың критерийлер жүйесі 

 

       біріншіден, оқулықтар авторларының 

құзыреттілігіне қойылатын талаптарды;  

       екіншіден, оқулықты әзірлеуге 

қойылатын талаптарды;  

       үшіншіден, әлемнің жетекші елдері 

оқулықтарының деңгейі мен оқулық 

сапасына оқулықтану ғылымының қазіргі 

жетістіктері талаптарының ескертулерін 

қамтуы керек.  

 

In the system of criteria for textbooks 

should be reflected: 
 

first, the requirements for the 

competence of the authors of textbooks; 

second, the requirements for the 

development of a textbook; 

third, the requirements for the quality of 

the textbook itself, taking into account the 

modern achievements of the science of 

textbook studies and the level of textbooks of 

the leading countries of the world. 
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Педагогикалық ғылымдар академиясы (ПҒА) Academy of Pedagogical Sciences (APS) 

  Бағалау бағыттары 
Крит. 

саны  

Assessment directions 

  

number 

of criteria 

1. Оқулықтың жасалу сапасын бағалау  1. Assessment of textbook development quality   

1.1. Оқулық құрылымы  14  1.1. The structure of the textbook  14 

1.2. Оқулық мазмұны  10  1.2. Contents of the textbook  10 

1.3. Қабылдау аппараты  16 1.3. Perception apparatus  16 

1.4. Игеруді ұйымдастыру аппараты  13 1.4. Apparatus of organization of assimilation  13 

1.5. Иллюстративті материал  11 1.5. Illustrative material  11 

1.6. Бағдарлау аппараты  4 1.6. Orientation apparatus 4 

1.7. Оқулықты полиграфиялық рәсімдеу  7 1.7. Printing design of the textbook  7 

Барлығы  75 Total 75 

2. Оқулықтың атқаратын қызметін бағалау 2. Assessment of the quality of textbook functions 

2.1. Үйлестіргіш  9 2.1. Coordinating    9 

2.2. Жүйелендіргіш   8 2.2. Systematizing    8 

2.3. Ақпараттық  9 2.3. Informative 9 

2.4. Жинақтау  5 2.4. Transforming 5 

2.5. Алған білімді бекітіп, өзін-өзі бақылау дағдыларын 

қалыптастыру қызметі  
25 

2.5. The consolidation of acquired knowledge and the formation of 

self-control skills 
25 

2.6. Өздігінен білім алу  5 2.6. Self-education  5 

2.7. Кіріктіруші   7 2.7. Integrative    7 

2.8. Дамыту және тәрбиелеу  5 2.8. Developing and educating    5 

Барлығы  73 Total 73 

 Жалпы саны 148 Sum total  148 
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Слайд 13 

A.K. Kussainov,  

A.D. Ryskulbekova,  

A.O. Munarbayeva 

 

 

Criteria for assessing the 

quality of textbooks 

(methodical instructions) 

 

 

 

 

Academy of Pedagogical Science 

of Kazakhstan 



ПҒА – РҒПО «Оқулық»   APS – RSPC «Textbook» 

Сараптамалық бағалау критерийлері 
Крит. 

саны  
Expert Evaluation Criteria 

number of 

criteria 

I тарау. Оқулықтың дидактикалық аппаратының ғылыми-педагогикалық 

сараптамасы 

Section I. Scientific and pedagogical examination of the didactic apparatus of the 

textbook 

1. Негізгі талаптар 5 1. Basic requirements  5 

2. Оқулық құрылымы 7 2. The structure of the textbook  7 

3. Оқулық мазмұны 11 3. Contents of the textbook  11 

4.Меңгертуді ұйымдастыру аппараты   9 4. Apparatus of organization of assimilation  9 

5. Қабылдау аппараты 9 5. Perception apparatus 9 

6. Бағдарлау аппараты 4 6. Orientation apparatus 4 

7. Иллюстрациялық материал 8 7. Illustrative material 8 

8. Оқулықтың электрондық қосымшасы 6 8. Electronic application of textbook 6 

9. Оқулық эргономикасы 5 9. Ergonomic of textbook 5 

Барлығы 64 Total:                                                                                             64 

II тарау. Оқулықтың дидактикалық қызметтерінің жүзеге асырылуының 

ғылыми-педагогикалық сараптамасы 

Section II. Scientific and pedagogical examination of the implementation of didactic 

functions of the textbook 

1.Оқулықтың үйлестіруші қызметі 3 1. Coordinating 3 

2. Оқулықтың жүйелендіруші қызметі 5 2. Systematizing 5 

3. Оқулықтың ақпарат беруші қызметі 5 3. Informative 5 

4. Оқулықтың ынталандырушы қызметі 4 4. Motivational 4 

5. Оқулықтың дамытушы қызметі 7 5. Developing 7 

6. Оқулықтың түрлендіруші қызметі 4 6. Transformational 4 

7. Оқулықтың құндылықтарға бағыттау және тәрбиелік қызметі 7 7. Value-orientational and educational 7 

8. Өздігінен білім алуға үйрету және навигация қызметі 5 8. Self-education and navigation 5 

9. Оқулықтың кіріктіруші қызметі 6 9. Integrating 6 

10. Оқулықтың бақылау-түзетуші қызметі 18 10. Control and corrective 18 

Барлығы  64 Total 64 

Жалпы саны 128 Sum total 128 
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 «Методические рекомендации по 

повышению качества учебной литературы» 

(2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Methodological recommendations for 

improving the quality of educational 

literature» (2019) 
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 Listener reviews 

 
Marina Asylbekova, editor-in-chief of the 

«Almatykitap» publishing house, author of the textbook 

«Russian Literature» 

- professionally, competently built course; 

- attracted professional lecturers; 

- competently built criteria for expert 

assessment of the textbook. 
Kulyash Amirova, leading editor-methodologist of 

the «Mektep» Publishing House 

  - there was a clear understanding on the 

preparation of tasks PISA, TIMMS. 
Elvira Ospanova, Lead Editor of the «Atamura» 

Publishing House 

- got deep knowledge on the implementation 

of all the functions of the textbook; 

- expanded horizons in many aspects of 

modern education. 
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Тыңдаушылардың пікірлері 

 

Марина Асылбекова, «Алматыкітап» 

баспасының бас редакторы, «Русская литература» 

оқулығының авторы  

– курс кәсіби әрі сауатты құрылған;  

– кәсіби лекторлар тартылған;  

– оқулықты сараптамалық бағалау 

критерийлері  сауатты  жасалған. 
Күляш Амирова, «Мектеп» баспасының жетекші 

редактор-әдіскері   

 – PISA, TIMMS  тапсырмаларын құрастыру 

жөнінде анық түсінік қалыптасты. 
Эльвира Оспанова, «Атамұра» баспасының 

жетекші редакторы 

– оқулықтың барлық функцияларын жүзеге 

асыру бойынша терең білім алдым;  

– заманауи білім берудің көптеген 

аспектілері бойынша өз ой-өрісімді кеңейттім. 



 Listener reviews 

 

Bahadurkhan Abdumanapov, author of geography 

textbooks, doctor of geography, professor 

- such courses should have been held for a long 

time. 

Gibadat Orynkhanova, author of the textbook 

“Russian Language and Literature”, cand.of philology, 

acting Assoc. Professor Kazakh national women's 

teacher training university 

- similar courses are necessary for experts, editors 

and authors. I understood my shortcomings in the 

development of the textbook; 

- in practice, we realized that all 128 criteria work; 

- I believe that the need has long been ripe for 

creating a scientific basis for the development of 

textbooks. 

Nazira Bekkhozhaeva, Atamukra Baspasyn editors 

- I wish the Academy of Pedagogical Sciences 

creative success in fulfilling this difficult and 

responsible task and the necessary work for the future of 

the country! 
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Тыңдаушылардың пікірлері 

 

 Бахадурхан Абдуманапов, география оқулықтарының 

авторы, г.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ 

– мұндай курстар бұрыннан өткізілу керек еді. 

Гибадат Орынханова, «Русский язык и литература» 

оқулығының авторы, ф.ғ.к., ҚазҰлтҚызПУ-нің 

қауымдастырылған профессор м.а. 

- мұндай курстар сарапшыларға, редакторларға және 

авторларға қажет. Мен оқулықты әзірлеу кезінде жіберген  

өз кемшіліктерімді түсіндім;  

- біз тәжірибе негізінде барлық 128 критерий жұмыс 

жасайтынын түсіндік;  

- оқулықтарды әзірлеудің ғылыми негізін жасау 

қажеттігі бұрыннан туындаған проблема болатын. 

Назира Бекхожаева, «Атамұра» баспасының 

редакторы  

– Педагогикалық Ғылымдар Академиясына осы 

күрделі және жауапты істі қолға алып, ел болашағына 

қажетті іспен айналысып жатқан тұста шығармашылық 

табыстар тілеймін! 



International practice  

of publishing houses 

 

- reinforce the emphasis on internal 

examination of educational literature; 

- value their reputation and do not allow 

themselves to produce low-quality textbooks; 

- strengthen the quality of internal 

monitoring; 

- train their employees; 

- attract highly qualified experts; 

- make specific requirements on authors 

and groups of authors. 
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Баспа қызметінің халықаралық 

тәжірибесі  

 

Баспалар: 

- оқу әдебиетін ішкі сараптауға баса 

назар аударады;  

- сапасыз оқулықтар шығаруға жол 

бермейді, өз беделін сақтайды;  

- ішкі мониторинг сапасын күшейтеді;  

- өз қызметкерлерін оқытады;  

- жоғары білікті сарапшыларды жұмысқа 

тартады;  

- авторларға және авторлық ұжымдарға 

нақты талаптар қояды. 



Conclusions 

 

Kazakhstan has created all the necessary 

conditions to improve the competence of 

authors, experts, publishers, developed and 

approved a system of criteria for assessing the 

quality of textbooks. 

To create high-quality textbooks, we 

have not much time left. There will be 

coordinated, competent, scientific and 

practical work for the benefit of the 

development of the education system and our 

country. 
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Қорытынды 

 

       Елімізде авторлардың, сарапшылардың, 

баспа қызметкерлерінің құзыреттерін 

көтеруге барлық жағдай жасалған, оқулық 

сапасын бағалаудың критерийлер жүйесі 

құрастырылып, бекітілген. 

       Сіздер мен біздер аздаған  уақыттан 

кейін сапалы оқулық жасауға қол 

жеткізетін боламыз. Еліміздің және білім 

беру жүйесінің игілігі үшін үйлесімді, 

сауатты және ғылыми-практикалық негізде 

жұмыстар атқаруымыз керек.  


