
Қазақстандағы орта мектеп 

оқулықтарындағы гендердің
кіріктірілуі: мұғалім үшін қандай рөл 

атқарады?



Қазақстан: гендерлік

контекст
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Қазақстан: гендерлік нормалар

► Гендерлік теңдік кеңестік кезеңге дейінгі көшпелі өмірдің негізін 

қалады, бірақ кеңестік отаршылдықтың дәстүрлі құндылықтарға 

қарсы күресінде отбасындағы патриархалдықтың басым 

екенін түсінуге әсер етті (Kandiyoti, 2007).

► Тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңдегі неолиберализм

Қазақстандағы әлеуметтік және экономикалық
реформаларда басым болды (LoBue, 2007)

► Ұлтшылдық пен гендерліктің қайта тірілуі (Шакирова, 2011)

► Білім беру саласындағы мүдделі тараптар гендердің
маңыздылығын онша бағаламайды (Шакирова, 2019)

► Гендер мен мектеп білімі қандай байланысты екендігі туралы 

бүгінгі күнге дейін зерттеулер жоқ
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Гендер
► 'Гендер' «әрқашан бар нәрсе» (Butler, 1990).

► Біз енгізетін және жасайтын нәрсе

► Әлеуметтік мәнмәтінмен шектелген

► әлеуметтік реттеу шеңберіндегі әрекеттер мен сөздер 

арқылы жүзеге асатын үздіксіз процесс

► Гендерлік сәйкестілік әр түрлі «субьектер/тақырыптар» арқылы 

қалыптасады немесе шектеледі, не болмаса дискурстық
немесе мәдени контекст аясында сәйкестендіру 

позициялары қол жетімді болады немесе орнығып алады 

(Baxter, 2003).

► Гендер күнделікті өмірде және институционалды 
жағдайларда, соның ішінде мектептерде бар және қайта 

көрініс табады.

► Мектептегі дискурстар оқушыларға «қалай болуждың
болудың мақұлданған жолдары» туралы білім  береді (Baxter, 

2003, 26 бет)

5



Гендер және оқулықтар: халықаралық зерттеулер
6

 Халықаралық оқулықтарды зерттеу

 Оқулықтардағы гендерлік көзқарас білім берудегі 

гендерлік теңдікке қол жеткізудегі шешілмейтін 

кедергі (Blumberg, 2007, UNESCO, 2016).

o Әйелдердің минималды өкілдіктері

o Ерлер мен әйелдердің стереотиптік бейнелері

o Гендерлік нормалар мен теңсіздікке қол жеткізу

 Мұғалімдер мен оқытушылар гендерлік (теңдік) 

туралы білмейді



Оқулықтар туралы үздіксіз талдау 7



Талдауға басшылық ететін 

сұрақтар

Мәтін және сурет

Тақырыптар 

мен 

сыныптар  
арасындағы 

айырмашыл
ықтар 

қандай?

Гендер қалай 

жасалады?

Оқулықтарда 

гендер 

инклюзия 

мен шеттету 
арқылы 

қалай 

жасалады?

Тақырып & Сынып

Мәтіндер 

мен 

суреттердер
дегі әр түрлі 

компонентте
рдің
айырмашыл
ықтары 

қандай?
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Талдауға шолу

Сандық талдау

БЕЙНЕЛЕР
МӘТІН

«Ерлер / 

ұлдар» және 

«әйелдер / 

қыздар» 

саны

Белгілеу / іс-

әрекет 

түріндегі 

гендерлік 

айырмашылы

қтарды санау

Белгілеу / іс-

әрекет

түріндегі 

гендерлік 

айырмашылық

тарды санау

«Ерлер / 

ұлдар» 

және 

«әйелдер / 

қыздар» 

саны
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Талдауға шолу

Мәтін & Суреттерді сапалық 

талдау

Маскультаци

ялары:

басым & 

алынып 

тасталды

Феминизаци

я:

баса & 

алынып 

тасталды

орындар/ 

кеңістікте

р

Ұлттық 

белгішеле

р & 

күнделікті 

таңбалар

Контекст 

бойынша 

өзекті 

гендерлік 

мәселелер 

ма?
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11
Кесте: Әйелдерің оқулықтада  кірітірілуі

Авторлар (%)

Саны/барлығы

Басты 

кейіпкерлер(%)

Саны/барлығы

мәтінде (%)

Саны/барлығы

Саны/барлығы

суреттер (%)

Ағылшын 

тілі

7 сынып

Орыс тілі

7 сынып

Қазақ тілі

7 сынып

Алгебра

8 сынып

Барлығ

ы



3-кесте: Белгілерді гендер бойынша пайыздық үлестіру

Ағылшын тілі оқулығы Орыс тілі оқулығы

Белгілеу Мәтін Сурет Барлығы Мәтін Сурет Барлығы

Ә Е Ә Е Ә Е Ә Е Ә Е Ә Е

Көшбасшылық
23 77 46 54 35 65 5 95 25 75 8 92

Отандық
79 21 60 40 66 34 83 17 93 7 92 8

Спорт
60 40 31 69 33 67 100 50 50 46 54

Іскерлік
100 28 72 22 78 100 29 71 25 75

Ғылым
- 100 - 100 100 14 86 9 91

Денсаулық
- - - - - - 25 75 0 25 75

12



Table 3: Percentage distribution of designation by gender  
Kazakh textbook  Algebra textbook 

Designation Text  Images Total Text  Images Total 

 
F M F M F M F M F M F M 

Leadership 6 94 0 100 5 95 - 
 

- 
 

- 
 Domestic  21 79 0 100 20 80 - 100 - 

 

- 100 

Sport  10

0 0 63 37 64 36 - 
 

- 
 

- 
 Business  0 0 35 65 35 65 - 100 - 

 

- 100 

Science  

 
100 13 100 3 97 5 95 - 

10

0 4 96 

Health 0 0 0 0 0 0  - 

 

- 

 

- 
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Кесте-3Белгілерді гендер бойынша пайыздық 

үлестіру

Қазақ тілі оқулығы Алгебра оқулығы оқулығы

Белгілеу

Көсбасшыл

ық

Отан

Спорт

Бизнес

Ғылым

Денсаулық

Мәтін Сурет Барлығы Мәтін Сурет Барлығы

Е Е Е Е Е ЕӘ Ә Ә Ә Ә Ә



Гендерлік билік қатынастары

► Егер жапондық ер адам «сіздің ұсынысыңызға жауап 

бермес бұрын, мен әйелімнен кеңес алуым керек» десе, 

бұл оның әйелінен ақыл-кеңес сұрайды дегенді білдірмейді, 

бұл жапондық ер адамның «жоқ» деп айтпауының жолы ғана 

. (Орыс оқулығы, 63 бет)

► Ер кейіпкерлер әйелдерге қарағанда көбірек білімі бар деп 

суреттелген

► Тек қана ер философтар мен авторлардың моральдық
құндылықтарға көзқарастарын қосу және талқылау

► Орыс тілі оқулығының 1-тарауында барлығы 57 ұлттық және 

халықаралық философтар мен ақындар келтірілген, 
олардың ешқайсысы әйел емес.
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Маскулинизацияның
басым болуы -1 

► қорғаушы, билеуші және ғылым мен математика 
саласының маманы

► Айқын фигуралар (кеңестік / посткеңестік / 

ғаламдық) ер адамдар

► Ұл оқушыларға «идеалды» адам болу үшін пәндік 

позициялар ұсынылады

► Ұлттық белгішелер - бұл өздерінің ұлттық аумағын 

қорғағаны және өз Отаны үшін құрбан еткені үшін 

мадақталған мықты ерлер.

► Гендерлік тіл және суреттер: 

► билеушілер ер адам сипаттында суреттелген

► сұлтанның, монархтың, патша мен президенттің барлық
бейнелері ер адамдардан тұрады (265 б.)
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Маскулинизацияның
басым болуы -2

► Азаматтық қорғау және мемлекеттік қызметтерді көбінесе ер 

адамдар қабылдайды

► «Мінсіз» адам ғылым мен математика саласындағы білімді 

және білім көшбасшысы ретінде 

бейнеленген. Оқулықтардың барлығында да, ұлттық немесе 
халықаралық болсын, барлық ғалымдар мен математиктер 

ер адамдар.

► Үшінші бөлімде «Қазақ тілі» оқулығында гендерлік бейтарап 

тіл қолданылған, әр түрлі кәсіптердегі бейнелер әйелдерге 

қарағанда ерлерге көбірек, тек ер адамдар инженерлер, IT-

технолог, нанотехнолог және мұнай-газ операторлары 
ретінде бейнеленген (41 және 45-беттер). 
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Феминизнің көрсетілуі -1

► сұлулық «идеалды» әйелдің ерекшелігі ретінде және 

әйелдерді көбею, тәрбиелеу, мәдениет және 

дәстүрмен байланыстырады.

► Диснейдің классикалық кейіпкерлерін еске түсіретін 

ықшам белді, жинақы, көтерілген бұралқы әйелдер 

бейнеленген (ағылшын оқулығы)

► Бурабайдағы жастардың би өнерін тамашалауға хан 

келеді. Жас қыздардың сұлулығына қайран қалып, 

масайып, өзін ұстай алмай сахнаға шығып, қыздарды 

мадақтады. Қыздар ханды танып қояды, одан қатты 

қорқып, ақ қайыңға айналды (орыс оқулығы 40 бет). 

►
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Феминизнің көрсетілуі -2

► Анна Мериға қарағанда…….. көбірек(сұлу).

► Топта Келли Джилге қарағанда …..(танымал).

► Томның суреттері Майкка қарағанда… (жаман) 

(Ағылшын тілі оқулығы, 9 бет, түп нұсқадағы мысалдар). 

► Қауымдастық феминизмге аналық және 

қамқорлықпен ерекше назар аударды

► Әйелдер мәдениет пен дәстүрдің орталығына 

орналастыратын іс-шараларда бейнеленген: би және 

ән

► Орыс оқулығында жабық қалыңдықтың қайын енесіне 
иіліп сәлем бергені (75-бет) және үстелдің басында 

отыратын ер адамды әйелдер қарап отырғандығы 

және қазақтың қонақжайлылығы бейнеленген.

18



Гендердің қойылмауы
► Ағылшын тілі оқулығы‘Әлемегі  бірегейформалар’ деп аталады (p. 104). 

“Лаураның анасы...полиция офицері” (page 105)

► Мультфильмде ас үйде тамақ әзірлейтін ер адамды көрсетеді 

(ағылшын, 78-бет)

► Орыс оқулығында дүниежүзілік соғыста өз өмірлерін құрбан еткен екі 

қазақстандық әскери әйел бейнеленген

► Қазақ оқулығы, 7-бөлім: «Жасөспірімдер және заң» қазақ хандығының
заңдарына негізделсе де, бала тәрбиесін ата-аналарға да жүктейді.

► Ешқандай сабақ немесе бөлім гендерлік теңдікті нақты көрсетпейді

► Гендерлік сәйкестіктеріне қарамай,  мүгедектігі бар екі гендерлік 

адамдар өкілдерін шеттету

19



Қорытынды

► Әйелдердің маргинализациясы

► Ер адамардың биліктіге үстемдігі әйелдерге қарағанда басым

► Қорғаушы, билік өкілі, ғылым, инжинерия және математика 

академиялық/ кәсіби саласында максулинизациясының

басым екендігі келтірілген.

► Феминизмнің көрінуі әйелдерден әдемі, аналар мен қамқор 

болуды талап етеді

► Гендерлік нормаларды бұзуда кейбір дәлелдер айқын, бірақ
әліде көп нәрсемен жұмыс жасау керек
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Мұғалім үшін қандай рөлі 

бар?

► Оқулықтағы гендерлік хабарламалар оқушылардың
гендерлік сәйкестігі мен нормаларын қалыптастыруға қатты 

әсер ететіндігінің маңызды дәлелдерін береді

► Мұғалімдер мен оқушылардың сыни тұрғыдан оқу 

дағдыларын дамыту маңызды, олар оқулықтар мен басқа 

да оқу материалдарындағы гендерлік белгілерді анықтауға 
және оларға ой талқылауға мүмкіндік береді.

► Педагогикалық білім берудің маңызды құрамдас бөлігі 

болып табылады және педагогикалық даярлықта гендерлік 

теңдік туралы нақты білім берілу дұрыс болады

► Оқулықтардың гендерлік талдау оқулықтарды рецензиялау 

процесінің міндетті компоненті болуы керек.
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