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Оқырмандар есіне
«ПМУ
ғалымдары»
сериясының
ғылыми-көмекші
көрсеткіштері 1996 жылдан бастап шығады. Көрсеткіштің мақсаты –
студенттерді, жас ғалымдарды С. Торайғыров атындағы Павлодар
мемлекеттік университетінің ғалымдарының өмірімен және ғылымипедагогикалық еңбектерімен таныстыру.
¦сынылып отырған көрсеткіш – «ПМУ ғалымдары» сериясының
жалғасы бола отырып, педагогика ғылымдарының докторы, профессор,
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің
Жүсіпбек Аймауытов атындағы этнопедагогика және білім берудің
инновациялық технологиялары ғылыми-практикалық орталығының
директоры Еңлік Өсербайқызы Жұматаеваға арналған.
Биобиблиографиялық көрсеткішке ғалымның өмірі мен
қызметін сипаттайтын мәліметтер, оның ғылыми еңбектері, жалғасты
және мерзімді басылымдарда жарияланған мақалалары және ол туралы
әдебиеттер тізімі енгізілген.
Материалдар мынадай тәртіппен топтастырылған:
- өмірі мен қызметінің негізгі кезеңдері;
- Қысқаша өмірбаяндық анықтама;
- Ғалымның еңбектері мен мақалалары;
- өмірі мен қызметі туралы әдебиеттер.
Бөлімдердің ішіндегі материалдар хронологиялық тәртіппен
орналасқан.
Көрсеткіш ғалымның архив материалдары негізінде және
академик С. Бейсембаев атындағы ғылыми кітапхана қорынан алынып
құрастырылған.

К читателям
Научно-вспомогательные указатели серии «Ученые ПГУ»
издаются с 1996 года. Цель серии – рассказать студентам, молодым
ученым о жизни и научно-педагогической деятельности ученых
Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова.
Предлагаемый указатель – продолжение серии «Ученые ПГУ»,
он посвящен доктору педагогических наук, профессору, директору
научно-практического центра этнопедагогики и инновационных
технологий образования им. Ж. Аймауытова Жуматаевой Енгилике
Осербаевне.
Биобиблиографический
указатель
включает
материалы,
характеризующие жизнь и деятельность ученого, его научные труды,
публикации в периодических и продолжающихся изданиях и
литературу о нем.
Материал сгруппирован следующим образом:
- Основные даты жизни и деятельности;
- Краткая биографическая справка;
- Труды и публикации ученого;
- Литература о жизни и трудах.
Внутри разделов материал расположен в хронологическом
порядке.
Указатель составлен на основе материалов из архива ученого и
фонда научной библиотеки им. академика С. Бейсембаева.

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор
Е. Ө. Жұматаеваның өмірі мен қызметінің негізгі кезеңдері
Жұматаева Еңлік Өсербайқызы 25 мамыр 1947 жылы Солтүстік
Қазақстан облысы, Сергеевка ауданында дүниеге келген.
1969 ж. – Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын
бітірді.
1969-1977 жж. – Павлодар облысы, Қаратай орта мектебінде
қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі.
1977-1995 жж. – Павлодар облыстық мұғалімдердің біліктілігін
арттыру институтында қазақ тілі мен әдебиет пәні кабинетінің
меңгерушісі.
1995-1996 жж. – Павлодар педагогикалық институтының қазақ
тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы.
1999-2001 жж. – С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік
университетінің қазақ филологиясы кафедрасының доценті.
2001-2004 жж. – С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік
университетінің филология кафедрасының профессоры.
2003 ж. – «Жоғары мектеп дидактикасы дамуының ғылымипедагогикалық негіздері» атты тақырыпта докторлық диссертация
қорғады.
2004 ж. – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министірлігі Жоғары аттестациялық комитетінің 2004 жылы 29
сәуірдегі шешімімен педагогика ғылымдарының докторы ғылыми
атағы берілді.
2004 ж. – С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік
университетінің ғылыми Кеңесінің шешімімен профессор академиялық
атағы берілді.
2006 ж. – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің Білім және ғылым саласындағы қадағалау және
аттестаттау комитетінің 2006 жылғы 24 ақпанындағы шешімімен
педагогика мамандығы бойынша профессор ғылыми атағы берілді.
2006 жылы «Қазақстан Республикасында білім беру жүйесін
басқарудың білімдену инновациялық технологияларын іске асыру»
деген тақырыпта Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігі ұсынған ғылыми жобасының аса мол тиімділігі
анықталып, 3 миллион теңгенің грантын ұтып алды.
2006 жылы Ресей Федерациясының педагогикалық білім беру
халықаралық ғылым Академиясының (ПБХҒА-ның) корреспондентмүшесі және академигі болып сайланды.

2007 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің «Облысымыздағы оқу-тәрбие үрдісін басқаруда
біліктілікті арттыру және мамандарды қайта даярлау. Білім беретін
ұжымдардағы
жетекшілердің
қызметтеріндегі
ұйымдастыру–
педагогтық негіздері» № 1 лотосы бойынша жобаға қатысты.
2007 жылы «Ең үздік университет ғалымы» номинациясына
қатысып, бұл атаққа сай екенін дәлелдеді.
Қазіргі кезде Ж. Аймауытов атындағы этнопедагогика және білім
берудің инновациялық технологиялары ғылыми- практикалық
орталығының директоры.

Основные даты жизни и деятельности доктора педагогических
наук, профессора Е. О. Жуматаевой
Е. Жуматаева родилась 25 мая 1947 г. в Сергеевском районе СевероКазахстанской области.
1969 г. – окончила Казахский педагогический институт
им.
Абая.
1969-1977 гг. – учитель казахского языка и литературы
Каратайской СШ, Павлодарской области.
1977-1995 гг. – заведующая кабинетом казахского языка и
литературы Павлодарского областного института повышения
квалификации учителей.
1995-1996 гг. – старший преподаватель кафедры казахского
языка и литературы Павлодарского педагогического института.
1999-2001 гг. – доцент кафедры казахской филологии
Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова.
2001-2004 гг. – профессор кафедры филологии Павлодарского
государственного университета им. С. Торайгырова.
2003 г. – защитила докторскую диссертацию на тему: «Жоғары
мектеп дидактикасы дамуының ғылыми-педагогикалық негіздері».
2004 г. – решением Высшей аттестационной комиссии
министерства образования РК от 29 апреля 2004 г. комитета по надзору
и аттестации в сфере образования и науки присвоено ученое звание
доктора педагогических наук.
2004 г. – решением Ученого Совета ПГУ им. С. Торайгырова
присвоено академическое звание профессора.
2006 г. – решением Министерства образования РК от 24 февраля
2006 г. комитета по надзору и аттестации в сфере образования и науки
по специальности педагогики присвоено ученое звание профессора.
2006 г. – в результате определения эффективности
предложенного Министерством проекта на тему: «Реализация
образовательных инновационных технологий в управлении системой
образования Республики Казахстан» выиграла грант на 3 млн. тенге.
2006 г. – избрана член–корреспондентом и академиком МАНПО
Российской Федерации.
2007 г. – участвовала в проекте Министерства образования и науки
Республики Казахстан по лоту № 1 «Повышение квалификации и
переподготовка в области управления учебно-воспитательным
процессом. Организационно-педагогические основы деятельности
руководителей организаций образования».

2007 г. – принимала участие в номинации «Лучший ученый
университета» и подтвердила это звание.
В настоящее время – профессор, директор
научнопрактического центра этнопедагогики и инновационных технологий
образования им. Ж. Аймауытова.

Қысқа өмірбаяндық анықтама
Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Жұматаева Еңлік
Өсербайқызы 25.05.1947 жылы Солтүстік Қазақстан облысы,
Сергеевка ауданында дүниеге келді. 1965 жылы Абай атындағы Қазақ
педагогикалық институтының филология факультетіне түсіп, 1969
жылы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мамандығына ие болды.
Еңбек жолын қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі ретінде
1969 жылы Павлодар облысы Қаратай ауылындағы орта мектебінде
бастайды. 1970 жылы сол мектепте директордың орынбасары қызметін
атқарды. 1977 жылдан бастап, облыстық мұғалімдердің біліктілігін
арттыру институтында қазақ тілі мен әдебиет пәні кабинетінің
меңгерушісі болып жұмыс істеді.
Облыстық мұғалімдердің білімін жетілдіру институтында қызмет
атқара жүріп, білім беру жүйесінің жаңа жолдарын іздеді. Бұрыннан
өріс алған тәжірибелерді саралап, жаңа әдістердің тамырын басып
көрді. Мектепте оқушылардың білімін жетілдіруге септігін тигізеді-ау
дегендерін әдістемелік құралдар ретінде ұсынып, тиімді негізде
пайдалануға жағдай жасады. Кеңестік білім беру жүйесінде бір оқу
орнында өріс алған тәжірибені өзгелерде де қолдану керек деген
науқаншыл ұсыныстар көп болатын. Ауыл мектебінің жағдайы мен
қала мектебінің ерекшелігі бар-ау деген мүлде еске алына бермейтін.
Міне, осындай атқа жапқан жабуды өгізге де жапқан науқаншыл
тәжірибелер ауыл мектептері жайында келеңсіз көзқарастарды
қалыптастыруға ықпал етті. Мектепті бітіріп жоғары оқу орнына
келген талапкерлердің өзін «мынау жігіт негізінен ауылдан келген
екен. Білімі саяздау болар» - деп алдын-ала өлшеп-пішіп отыратын еді
емтихан алушы оқытушылар. Е. Жұматаева о бастан осындай жасанды
теңгермешілік пен жасанды бағалауға қарсы болатын.
Педагогика саласындағы еңбегі үшін 1982 жылы «Қазақ ССР
Халық ағарту ісінің озық қызметкері» белгісімен марапатталды. 1992
жылы Ы.Алтынсарин медаліне және 2002 жылы халықаралық «Қазақ
тілі» қоғамының мәртебелі «Ана тілі» белгісіне ие болды. Бірақ, сонда
да тыным таппай өз білімін жетілдіруге жалықпайды. «СоросҚазақстан» бағдарламасы бойынша біліктілігін арттырып, сертификат
алады.
Еңлік Өсербайқызы Жұматаева еңбек жолын бастаған
алпысыншы жылдары Павлодар педагогикалық институты керегесін
енді керіп, шаңырағын нықтай бастаған кез болатын. Институтта әр
түрлі пәннен дәріс беретін тәжірибелі оқытушылар болғанымен,
олардың арасында бір ғылымның өріне өрлеп, бір дәрежеге жеткен,

ғылыми атақ алған адам мүлде аз еді. Тіпті ғылым кандидаттарының
өзі некен саяқ болатын. Осы кезде алған мамандығы бойынша мектепте
сабақ беріп жүрген Еңлік әр жылда емес, әр күнінде ерекше екпін
танытқан ХХ ғасырдың жылдамдығына ілесіп, жалына жармасу үшін
білім керектігін, білім дамытар ғылым керектігін өзінше түйіндеп, ел
болашағы жастарды ғылым-білімге жетелейтін ұстаздар екендігіне,
ұстаздардың біліктілігін арттыратын педагогика ғылымы екеніне ой
жүгірткен.
1995-1996 жылдары Павлодар педагогикалық институтының аға
оқытушысы, 1995 жылы педагогика ғылымдарының кандидаты, 19962004 жылдары С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік
университетінің доценті, Қазақстан Республикасының Ғылым және
жоғары білім министрлігіндегі жоғары аттестациялық комиссиясының
2000 жылғы 10 шілдедегі шешімімен педагогика мамандығы бойынша
доцент ғылыми атағын алды. С. Торайғыров атындағы Павлодар
мемлекеттік университетінің профессоры атанып, Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жоғары аттестациялық
комитетінің 2004 жылғы 29 сәуірдегі шешімімен педагогика
ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алды. Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым
саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2006 жылғы 24
ақпанындағы шешімімен педагогика мамандығы бойынша профессор
ғылыми атағын алды.
Көздеген бағытындағы батыл қадамдары жылдар алға жылжыған
сайын таныла берді. Павлодардағы іргелі оқу орнының бірі –
индустриалды институт аталып, оған С. Торайғыров аты берілген, аты
мен заты уақытына сай бағытта дами бастаған білім ордасына
экономика ғылымдарының докторы, профессор Ерлан Мұхтарұлы
Арынның басшы болып келуі, педагогика саласында үлкен
зерттеулерді бастаған Еңлік Өсербайқызының бағытты жұмысын одан
әрі өркендете түсуіне сара жол ашты.
Е. Жұматаеваның «Жоғары мектепте оқытудың дидактикалық
біртұтас жүйесі», «Жоғары мектепте оқытудың дидактикалық
негіздері» орыс аудиториясының экономика мамандықтарына арналған
«Қазақ тілін оқытудың әдістемесі», «Этнопедагогика», «¦стаз әулеті.
Учительская династия», «Основы современной дидактики», «Жоғары
мектеп дидактикасы» деген монографиялары мен оқулықтары, зерттеу
кітаптары 2001-2006 жылдар аралығында шыққан. Бұл жылдар С.
Торайғыров атындағы білім ордасының ғылым-білім дамуының сансаласын қамтып, өркенді де өрісті ісімен кең таныла бастаған кезеңдері.
Осы жоғары оқу орнында жыл сайын бірнеше Халықаралық ғылыми

конференциялар мен семинарлар өтеді. Университет ғалымдары болса
шет елдерге шығып, тәжірибе алысып, біліктіліктерін жетілдіруді де
жүйелі, пайдалы дәстүрге айналдырып келеді. Міне, осындай игілікті
жұмыстардың бел ортасында педагогика ғылымдарының докторы
дәрежесіне көтерілген Е. Жұматаева еселі еңбегімен үлесін танытып
келеді.
Қазіргі уақытта 105 ғылыми еңбек жазды.
Дипломдық жетекшілік (8), магистранттар (4), аспиранттар (2),
ізденушілерге (25) ғылыми жетекшілік жасайды. 2006 жылдың ішінде
екі адам п. ғ. д., профессор Еңлік Жұматаеваның жетекшілігімен
педагогика ғылымдарының кандидаты деген ғылыми дәреже алды.
2004 жылы Ж. Аймауытов атындағы этнопедагогика және білім
берудің
инновациялық
технологиялары
ғылыми-практикалық
орталығының директоры болып тағайындалды.
2005 жылы ғылым саласындағы ерекше еңбегі үшін «Қазақстан
Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» белгісімен
марапатталды.
01.03.2005 жылдан бастап Еуразиялық гуманитарлық институты
жанындағы 13.00.01 – Жалпы педагогика, педагогика тарихы,
этнопедагогика мамандқтары бойынша диссертациялық кеңестің
мүшесі болып сайланды.
Еңлік Өсербайқызы Жұматаева 2005 жылы Жапонияның
Қазақстан Республикасындағы Елшілік үйінде болды.
2005 жылы Қазақстан Республикасының жетекші ғалымдарының
құрамына енгізілді.
Халықаралық ғылыми-педагогикалық «Ұлт тағылымы» және
«Тәрбие құралы» журналдарының редакция алқаларының мүшесі.
ЖАК ұсынылған «ПМУ хабаршысы» журналының педагогикалық
сериясы редакция алқасының мүшесі.
2006 жылы университет пен облыстық тілдерді дамыту
басқармасы бірлесіп, мемлекеттік тілді оқытудың тәсілдері мен
тәжірибелері тақырыбына байланысты республикалық конференция
өткізді. Осы конференцияға мемлекеттік тілдің өрісін кеңейту
бағытында көз майын тауысып, инемен құдық қазғандай тереңнен ой
қозғап жүрген еліміздің білікті ғалымдары мен тіл мамандары бас
қосты. Осы ұлағатты жиынның Павлодар облысында өткізілуі де тегін
емес еді. Облыстағы білім ордаларында тілді оқыту жөнінен ауыз
толтырып айтарлық тәжірибелер де қалыптаса бастаған. Міне, осындай
игілікті істе өзінің шәкірттері мен педагогикалық ғылым жолында соны
ізденістерге талпынып жүрген жас ғалымдарды топтастырған Еңлік
Жұматаеваның
ғылыми-практикалық
орталығы
да
жаңаша

бағыттармен, тың әдістемелерімен танылып жүргені әріптестеріне
айқын белгілі еді. Инновациялық және кредиттік технологиялармен
оқыту мәселелерімен айналысып, зерттеулер жүргізеді. Жоғары мектеп
әдіснамалығы бойынша ПМУ БАИ-да жас оқытушыларға лекциялар
оқиды. Ы. Алтынсарин атындағы облыстық гимназия-интернатының
педагогикалық ұжымының ғылыми іс-әрекетіне жетекшілік етеді.
Сонымен қатар, Павлодар қаласындағы қоғамдық ұйымдармен
қатынас жасап, солардың ішінде «Возрождение» ұлттық орталықта
және «Новое поколение» халықаралық орталығында қазақ тілінен де
курстар өткізеді. Осындай мол тәжірибесі бар ортаға ғалымдардың
назар аударғаны да сондықтан.
Мемлекеттік тілді оқыту, үйрету, оқу жүйесінің әдістемелік
бағыттарын жетілдіру бағытында әлі де көп ізденістер қажеттігі белгілі.
Нақты әдістемелік ұсыныстардың, оқулықтар мен хрестоматияның да
жетіспейтіндігі жиі айтылып жүр. Соңғы жылдар міне осы келелі
мәселеге этнопедагогика және білім берудің инновациялық
технологияларының ғылыми-практикалық орталығы атсалыса
бастады. Бірнеше оқулықтар шығарды. Оқу орындарында әдістемелік
семинарлар жүргізді. Бұл жұмыстар облыста бағдарлы түрде дамуда, деген еді конференцияда сөйлеген сөзінде орталықтың директоры.
2006 жылғы қазан айында ғылыми-пратикалық орталықтың
директоры Е. Жұматаева «Қазақстан Республикасында білім беру
жүйесінің басқарудың білімдену инновациялық технологияларын іске
асыру» деген тақырыпта Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігі ұсынған ғылыми жобасының аса мол тиімділігі анықталы,
3 миллион теңгенің грантын ұтып алды.
2006 жылдың желтоқсан айында Ресей Федерациясының
педагогикалық білім беру халықаралық ғылым Академиясының
(ПБХҒА-ның) корреспондент-мүшесі және академигі болып сайланды.
2007 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің «Облысымыздағы оқу-тәрбие үрдісін басқаруда
біліктілікті арттыру және мамандарды қайта даярлау. Білім беретін
ұжымдардағы
жетекшілердің
қызметтеріндегі
ұйымдастыру–
педагогтық негіздері» № 1 лотосы бойынша жобаға қатысты.
2007 жылы «Ең үздік университет ғалымы» номинациясына
қатысып, бұл атаққа сай екенін дәлелдеді.
Ғылымның келешегін ойлаған ғалым осы қаржының жұмсалар
бағыттарын, сол бағыттарды пайдалану кезінде қандай тиімділікке қол
жеткізуге болатындығын алдын-ала белгілеген болатын. «Осы жоба
толық жүзеге асса, ғылым саласында көздеген үлкен бір мақсатым
орындалады»,- дейді мақтаныш сезіммен автор.

Ғалым Еңлік Өсербайқызы Жұматаева ғылым жолына осылай
келіп, Қазақстан ғылымын осылай өрістетіп отырады.

Краткая биографическая справка
Доктор педагогических наук, профессор Енгилика Жуматаева
родилась в Сергеевском районе Северо-Казахстанской области.
Поступила в 1965 г. в Казахский педагогический институт им. Абая,
закончила его в 1969 г. по специальности казахский язык и литература.
В 1969 г. в с. Каратай Павлодарской области начала свой
трудовой путь в качестве учителя казахского языка и литературы
средней школы. В 1970 г. в этой же школе была назначена
заместителем директора школы. Начиная с 1977 г. работала
заведующей кабинетом казахского языка и литературы областного
института повышения квалификации учителей. Исполняя свои
функции в названном институте, ищет новые пути в системе
образования. Проанализировав имеющийся опыт, использует
эффективные методы обучения. Отобрав те из них, которые помогут
совершенствовать знание учащихся, предлагая в качестве
методических средств, создавала условия для успешного применения
их на практике.
В системе советского образования принято распространять
педагогический опыт педагогов-новаторов повсеместно. При этом не
учитывались особенности условий городской и сельской школы. Такая
практика оказывала влияние на формирование негативных взглядов на
состояние преподавания в сельских школах.
Преподаватели, принимавшие экзамены, считали, что у
абитуриентов из сельских школ знания неглубокие. Е. Жуматаева уже
в те времена была против такой оценки знаний учащихся сельских
школ.
За труд в области педагогики награждена знаком «Отличник
народного просвещения Каз.ССР» (1982) и медалями им. Ы.
Алтынсарина (1992) и «Ана тілі» (2002). Но несмотря на это,
продолжает совершенствовать свои знания. Повышает свою
квалификацию по программе «Сорос-Казахстан».
В 60-е годы, когда Е. О. Жуматаева вступила на свой трудовой
путь, Павлодарский педагогический институт только-только начинал
свое становление. Хотя и были опытные преподаватели по разным
дисциплинам, но не хватало дипломированных ученых. В эти годы
Е. Жуматаева поняла значимость такой науки, как педагогика и ее
необходимость для учителей, которые обучают подрастающее
поколение. В 1995 - 1996 гг. – старший преподаватель Павлодарского
педагогического института. С 1995 г. - кандидат педагогических наук,

с 1996 по 2004 г. - доцент Павлодарского государственного
университета им. С. Торайгырова.
Согласно решению Высшей аттестационной комиссии
Министерства науки и высшего образования РК от 10 июля 2000 года,
получила звание доцента педагогических наук. По решению Высшей
аттестационной комиссии от 29 апреля 2004 г. ей присвоена научная
степень доктора педагогических наук, а 24 февраля 2006 г.- звание
профессора.
Целенаправленность ее деятельности была видна по поступкам.
Одно из видных учебных заведений г. Павлодара было реорганизовано
в университет и стало носить имя С. Торайгырова. С приходом к
руководству вузом доктора экономических наук, профессора Е. М.
Арын были созданы все условия для фундаментальных исследований в
области педагогики, начатых
Е. Жуматаевой. За период с 20012006 гг. ею были подготовлены и изданы монографии, учебники,
учебные пособия: «Жоғары мектепте оқытудың дидактикалық біртұтас
жүйесі», «Жоғары мектепте оқытудың дидактикалық негіздері», орыс
аудиториясының экономика мамандықтарына арналған «Қазақ тілін
оқытудың әдістемесі», «Этнопедагогика», «¦стаз әулеті. Учительская
династия», «Основы современной дидактики», «Жоғары мектеп
дидактикасы».
В эти годы университет им. С. Торайгырова становится очагом
культурно-научных мероприятий различного характера. Ежегодно
проводятся семинары, международные научные конференции. В
университете стало традицией систематическое совершенствование
квалификации ученых за границей.
На настоящий момент ею написано 105 научных трудов. Она
осуществляет научное руководство дипломникам (8), магистрантам (4),
аспирантам (2), соискателям (25). В течение 2006 г. два человека под
руководством д. п. н. профессора Е. Жуматаевой получили степень
кандидата педагогических наук.
В 2005 г. за особый труд в сфере науки награждена нагрудным
знаком «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан».
С 1 марта 2005 г. избрана членом диссертационного совета
Евразийского гуманитарного института по специальности «13.00.01.».
В 2005 г. Енгилика Жуматаева была на приеме в Посольстве
Японии в Республике Казахстан.
В 2005 г. введена в состав ведущих ученых РК. Является членом
редакционной коллегии международных научно-педагогических
журналов «Ұлт тағылымы» и «Тәрбие құралы», педагогической серии
Вестника ПГУ. В 2006 г. университет совместно с управлением

развития языков провел республиканскую конференцию по проблемам
обучения государственному языку. На этой конференции делились
мнениями, опытом ведущие ученые и специалисты-языковеды. Такое
мероприятие не зря было проведено именно в Павлодаре, так как в
нашей области учебными заведениями накоплен определенный опыт
по обучению государственному языку. Стало известно, что доктор
педагогических наук, профессор Е. Жуматаева с группой молодых
ученых занимается изучением и апробацией новых методик и
направлений. В НПЦ ведутся исследования по инновационным
кредитным технологиям обучения. В институте повышения
квалификации учителей профессор Е. Жуматаева читает лекции по
методологии высшей школы. В областной гимназии-интернате им. Ы.
Алтынсарина осуществляет научное руководство педагогическим
коллективом. Наряду с этим сотрудничает с общественными
организациями г. Павлодара, среди которых можно назвать
национальный
центр
«Возрождение»,
международный
образовательный центр «Новое поколение», где она проводила курсы
по казахскому языку.
«Известно,
что
обучение
государственному
языку,
совершенствование методических направлений учебной системы
требует дополнительных исследований и научных поисков. Имеет
место и нехватка учебников, хрестоматий, конкретных методических
рекомендаций. В последние годы НПЦ стало принимать участие в
решении этих фундаментальных проблем. Были выпущены несколько
учебников, проведены методические семинары. Эти работы в области
развиваются целенаправленно» - сказала на этой конференции
директор НПЦ Е. Жуматаева.
В октябре 2006 г. в результате определения эффективности
предложенного Министерством образования и науки РК проекта на
тему: «Реализация образовательных инновационных технологий в
управлении системой образования Республики Казахстан» Енгилика
Жуматаева выиграла грант на 3 млн. тенге.
Ученый, думающий о будущем науки, предварительно определил
самые эффективные и полезные пути и направления реализации
выделенных средств. «Если этот проект будет полностью осуществлен,
то будет достигнута цель в определенной сфере науки»,- говорит с
гордостью Е. Жуматаева.
В декабре 2006 года была избрана член–корреспондентом и
академиком МАНПО Российской Федерации.
В феврале 2007 г. приняла участие в проекте Министерства
образования и науки Республики Казахстан по лоту № 1 «Повышение

квалификации и переподготовка в области управления учебновоспитательным процессом. Организационно-педагогические основы
деятельности руководителей организаций образования».
В 2007 году приняла участие в номинации «Лучший ученый
университета» и подтвердила это звание.
Таков тернистый и нелегкий путь Е. О. Жуматаевой, которая
вносит свою лепту в развитие науки Республики Казахстан.

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор
Жұматаева Еңлік Өсербайқызының негізгі ғылыми және
әдістемелік еңбектерінің тізімі
Список научных и методических трудов
доктора педагогических наук, профессора
Жуматаевой Енгилики Осербаевны
Ғылыми басылымдар
Научные издания
1. Қазақстан майдангер жазушыларының шығармалары арқылы
оқушыларға патриоттық тәрбие беру: Педагогика ғылымдарының канд.
дис. автореф. – Алматы: Абай атындағы Алматы мемл. ун-ті, 1995. – 25
б.
2. Жоғары мектеп дидактикасы дамуының ғылымипедагогикалық негіздері : Педагогика ғылымдарының докторы ғылыми
дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты. –
Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2003. – 50 б.
3. Жоғары мектеп дидактикасы дамуының ғылымипедагогикалық негіздері : Педагогика ғылымдырының докторы
диссертациясы. 13.33.01. – Жалпы педагогика және білім тарихы,
этнопедагогика. – Алматы, 2003. – 301 б.
Монографиялар
Монографии
1. Жоғары мектепте оқудың біртұтас дидактикалық жүйесі :
монография. – Алматы: Ғылым, 2001. – 208 б.
2. Жоғары мектепте оқытудың біртұтас дидактикалық жүйесінің
теориясы : монография. – Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ,
2002. – 243 б.
3. Жоғары мектеп дидактикасы: монография. – Павлодар: ЭКО,
2006. – 316 б.

4. Қазақстан майдангер жазушыларының шығармалары арқылы
оқушыларға патриоттық тәрбие беру : монография. – Павлодар: ЭКО,
2007. – 208 б.
Конференция материалдары
Материалы конференций
1. М. Әуезов стилін танудың технологиясы: М. Әуезовтың
туғанына 100 жыл толуына арналған аймақтық ғылыми конференция
материялдары. – Павлодар, 1997. – 18 б.
2. Шал ақын шығармаларындағы тәлім // «Шал ақын Құлекеұлы»
: Шал Құлекеұлының 250 жылдығы құрметіне өткізілген халықаралық
ғылыми конференцияның материалдары. – Алматы: Дайк – Пресс,
1999. – 222-226 б.
3. Мәшһүр - Жүсіп шығармаларының оқулары // «Мәшһүр Жүсіп оқулары» : Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
материалдары. – Павлодар, 2000. – 130-136 б.
4. Мәшһүр - Жүсіп шығармаларын оқыту мәселесі // «Мәшһүр Жүсіп оқулары» : Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
материалдары. – Павлодар, 2001. – 249 -263 б.
5. Жоғары мектепте интегралдап оқыту - кәсіптік шеберлікті
таңдаудың ұтымды амалы // Ғылыми-тәжірибелік конференция
материалдары. – Алматы, 2003. – 520 -526 б.
6. Характерные черты исследовательской работы // Материалы
научно- практической конференции. – СПб, 2003. – С. 32-134.
7. Азаматтық білім беруде халық педагогикасының рөлі /
Е.
ө. Жұматаева, С. Ш. Қабдиева // «Шоқан тағылымы - 10» атты
халықаралық ғылыми-практикалық конференция. – Көкшетау, 2005. –
76-79 б.
8. Бұхар шығармашылығындағы дидактиканың пәлсапалық
негізі. Бұхар жырау шығармашылығының парадигмалық сипаты //
Материалы международной научно-практической конференции : к 170летию Г. Н. Потанина. – Павлодар, 2005. – С. 336-344.

9. «Жәке! Өзіңе арнадым жүректегі тіл туралы назымды...:
(монолог) // Ж. М. Мардановтың 60 жылдығына арналған
«Павлодарлық Ертіс өңірінде демократияның жаңаруы» атты ғылыми
конференция. – Павлодар, 2005. – 3 б.
10. Династия как историческая ценность // Қазақ ССР ағарту
ісінің үздігі Молдабекова Рауза Асқарқызына тағзым етуге арналған /
З. Е. Жумабаева // «І Педагогикалық оқулары» атты республикалық
конференция. – Павлодар, 2006. – 3-7 б.
11. Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың мәселелері және оны
шешудің амалдары // «Павлодар облысында мемлекеттік тілдің
қолдану аясын кеңейту жолдары» атты облыстық ғылыми-практикалық
конференция материалдары.– Павлодар, 2006.-128-134 б.
12. Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың мәселелері және оны
шешеудің амалдары // «Әлемдік білім кеңістігініне ену жағдайында
қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың көкейкесті мәселелері» атты
халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Т. 1. –
Семей, 2006. – 29-33 б.
13. Мәшһур –Исабек ишанның өзінен озық шәкірті //
«Адамгершілік – рухани тәрбиенің діни аспектілері және қазіргі
қазақстандық қоғам» : Жандарбек Қожахметұлының 100 жылдығына
арналған аймақтық конференция. – Екібастұз, 2006. – 23-28 б.
14. Мұхтар Арынның Шәкәрім Құдайбердіұлымен үндестігіндегі
соны тұжырымдар // «М. Арын оқулары» атты ғылыми-практикалық
республикалық конференция. – Ақтөбе, 2006. - 27-30 б.
15. Мұхтар Арын – эзотерикалық кеңістіктің данагөй өкілі // «М.
Арын оқулары» атты ғылыми-практикалық республикалық
конференция. – Ақтөбе, 2006. – 30-34 б.
16. Мұхтар Ғалиұлы Арын – неміс тілінің грамматикасын қазақ
тілінің нұсқасында құрған ғалым // «М. Арын оқулары» атты ғылымипрактикалық республикалық конференция. – Ақтөбе, 2006. – 91-95 б.

17. Нұр шапағатына бөленген ұстаз // Қазақ ССР ағарту ісінің
үздігі Молдабекова Рауза Асқарқызына тағзым етуге арналған «І
Педагогикалық оқулары» атты республикалық конференция. –
Павлодар, 2006. – 13-19 б.
18. Организация рефлексивно-оценочной деятельности как
средство воспитания конкурентоспособного специалиста / М. Ш.
Кунанбаева, А. Е. Беисова // «Повышение профессиональной
компетентности педагогических кадров в условиях модернизации
системы образования, ориентированной на конкурентоспособность»:
материалы международной научно- практической конференции. –
Усть-Каменогорск, 2006. – С. 124-125.
19. Педагогические принципы обучения в практической
деятельности Р. А. Молдабековой: Қазақ ССР ағарту ісінің үздігі
Молдабекова Рауза Асқарқызына тағзым етуге арналған / М. Ш.
Құнанбаева // «І Педагогикалық оқулары» атты республикалық
конференция. – Павлодар, 2006. – 38-44 б.
20. Ұстаздық қызмет- игілікті еңбектің көрсеткіші: Қазақ ССР
ағарту ісінің үздігі Молдабекова Рауза Асқарқызына тағзым етуге
арналған / А. Е. Беисова. // «І Педагогикалық оқулары» атты
республикалық конференция. – Павлодар, 2006. – 44-50 б.
21. Фонетика және лексика блоқтарын оқытудың біртұтас жүйесі
/ З. Е. Жұмабаева // «Павлодар облыстында мемлекеттік тілдің қолдану
аясын кеңейту жолдары» атты облыстық ғылыми- практикалық
конференция материалдары. – Павлодар, 2006. –
134-142 б.
Оқу-әдістемелік құралдар
Учебно-методические пособия
1. Ғ. Мүсреповтың «Айгүл қойшының бір күні» әңгімесін
оқытудың әдісі. – Павлодар, 1982. – 23 б.
2. С. Сейфуллин. «Альбатрос» поэмасындағы Ленин бейнесі. –
Павлодар, 1982. – 14 б.
3. Облыста қазақ тілін оқып үйренуді жақсарту жолдары. –
Павлодар, 1987. – 18 б.

4. Ғ. Мүсреповтің «Қазақ солдаты» романындағы патриотизм :
ғылыми мақалалар жинағы. – Алматы: Кітап, 1990. – 30 б.
5. Ерлік Б. Момышұлы творчествосының негізі : Республикалық
ғылыми- әдістемелік жинақ материалдары. – Павлодар, 1991. – 5 б.
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Момышұлы
шығармаларындағы
ҚАЗ.МЕМ.ҒТАИ-да депозиттелген, 1994. – 5 б.
7. Б. Момышұлы шығармаларындағы
ҚАЗ.МЕМ.ҒТАИ-да депозиттелген, 1994. – 12 б.
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8. Майдангер жазушылардың шығармашылықтарындағы құнды
ой-пікірлер : факультативтік курстың бағдарламасы. – Алматы, 1994. –
30 б.
9. Гимназияда оқу-тәрбие жұмысын басқару: оқу құралы. –
Алматы: Ы. Алтынсарин РБК, 1998. – 87 б.
10. Ерлік - елдік туы : оқу құралы. – Шымкент, 1998. – 76 б.
11. 0308 Мамандыққа мінездеме : Қазақ филологиясы кафедрасы.
– Павлодар: С. Торайғыров атыңдағы ПМУ, 1998. – 30 б.
12. 0307 Мамандыққа мінездеме / Қазақ филологиясы кафедрасы.
– Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ, 1998. – 38 б.
13. Әдебиетті оқытудың кейбір мәселелері. – Алматы: Атамұра,
1999. – 112 б.
14. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі : жұмыс бағдарламасы /
Қазақ филологиясы кафедрасы. – Павлодар: С. Торайғыров атындағы
ПМУ, 1999. – 12 б.
15. Мамандыққа мінездеме 03.07 - «Қазақ тілі мен әдебиеті, шет
тілі» / Қазақ тілі филологиясы кафедрасы. – Павлодар: С. Торайғыров
атындағы ПМУ, 1999. – 8 б.
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«Абай
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семинардың материалы. – Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ,
1999. – 30 б.
17. «Әдебиетті оқыту әдісі» курсына даярланған әдістемелік
нұсқау / Қазақ филология кафедрасы. – Павлодар: С. Торайғыров
атындағы ПМУ, 2000. – 28 б.
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тілі мен әдебиеті» / Қазақ филология кафедрасы. – Павлодар:
С.
Торайғыров атындағы ПМУ, 2000. – 8 б.
19. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі 03.03.07.- «Қазақ, ағылшын,
қазақ тілі мен неміс тілі» / Қазақ филология кафедрасы. – Павлодар: С.
Торайғыров атындағы ПМУ, 2000. – 28 б.
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теориясы. – Павлодар: ЭКО, 2002. – 244 б.
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жинақ. – Павлодар: ЭКО ҒӨФ, 2002. – 97-99 б.
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С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2006. – 215 б.
37. Основы современной дидактики / Н. Э. Пфейфер, Е. О.
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