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АЛҒЫ СӚЗ 

 

Қазақстан Республикасының Президенті                      

Қасым-Жомарт Кемелҧлы Тоқаевтың 2021 жылы 5 

қаңтарда жарық кӛрген «Тәуелсіздік бәріненде 

қымбат» атты мақаласы негізінде болашаққа нық 

қадам басуға бағытталған, патриоттық рухы биік 

қазақстандық қоғам қҧру және 2021 жылы 

республика Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мереке-

леумен қатарлас, Президент мақаласындағы «Таным 

мен тағылым» бӛлімінде атап ӛтілген «...Ел тарихын, 

ҧлт шежіресі мен қҧндылықтарын сақтау мен 

дәріптеу» бағытын іске асыру ҥшін мерейлі іс-

шаралардың ішінде халқымыздың батырларын 

ҧлықтауда бар. Осы мақсатты жҥзеге асыру ҥшін 

Шымкент университеті «Қазіргі заман 

жағдайындағы білім және ғылым» атты 

республикалық ғылыми-тәжірибелік конферен-циясын ҧйымдастырды.  

Бҥгін Шымкент университеті ҥшін дәстҥрлі жыл сайынғы ғылыми-

практикалық конференция екінші рет онлайн ӛтіп жатыр. Пандемия 

барлығымызды мәжбҥрлеп оқшаулануымызға қарамастан, жас ғалымдар 

мен тәжірибелі мамандар арасында пікір және тәжірибе алмасуды 

тоқтатпады. 

Конференцияның мақсаты: студенттер мен оқушылардың оқу-зерттеу 

жҧмыстарының нәтижелерін талқылау; жастарды ғылыми-зерттеу қызметіне 

белсенді тарту; тәжірибе алмасу және білім беру мекемелерінің 

ынтымақтастығын орнату.  

Біздің конференция ғылымның қазіргі даму кезеңіндегі кӛптеген ӛзекті 

мәселелерін қозғайды, атап айтқанда: 

– Жаратылыстану ғылымдары (биология, экология, география, физика, 

химия); 

– Педагогика және психология; 

– Филология (шет тілдері, қазақ және орыс тілдері және әдебиеті); 

– Математика. Информатика. Бағдарламалау; 

– Әлеуметтік ғылымдар (тарих, қҧқықтану, экономика, саясаттану); 

–  Дене тәрбиесі. 

Конференция маңызды оқиға болып табылады және сӛзсіз ғылыми 

зерттеу ҥдерісін жақсартуға ықпал етеді және одан әрі жемісті жҧмыс 

істеуге ынталандырады.  

   Сіздерге зор денсаулық, ғылыми және практикалық қызметіңізде 

сәттілік тілеймін! 

Сейтқұлов Н.А. 

- Шымкент   университетінің   ректоры,  

п.ғ.д.,  профессор  



4 
 

Секция 9. Жалпы білім беру секциясы 

 

ОҚУШЫЛАР ЖОБАЛАУДЫ ОРЫНДАУ БАРЫСЫНДА ӚЗДЕРІНІҢ 

ЕРЕКШЕ ҚИЫНДЫҚТАРЫ МЕН ЖЕҢІСТЕРІ 

 

Жандарбекова Гулбану Усенбаевна  

Алипбек Ардақ Зәуірбекқызы – п.ғ.к. 

Жобалау әдісін пайдалануға қойылатын негізгі талаптар: 

 1.Зерттеу, шығармашылық жоспарда интеграцияланған білімді, оны 

шешу ҥшін зерттеу іздеуді талап ететін маңызды мәселенің/міндеттің болуы 

 2. Болжанатын нәтижелердің практикалық, теориялық, танымдық 

маңызы 

 3. Оқушылардың ӛзіндік (жеке, жҧптық, топтық) қызметі. 

 4.Жобалауның мазмҧндық бӛлігін қҧрылымдау (кезең-кезеңмен 

нәтижелерін кӛрсете отырып). 

 5. Зерттеу әдістерін қолдану 

Жобалау барысында мҧғалім ҥшін ең қиыны - Тәуелсіз Кеңесшінің 

рӛлі. Әсіресе, егер мҧғалім оқушылардың бірдеңені дҧрыс орындамайтынын 

байқаса, кеңестерден қалу қиын. Бірақ кеңес беру барысында оқушыларда 

туындаған сҧрақтарға жауап беру ғана маңызды. Семинар-кеңестер 

оқушылардың басым кӛпшілігінде туындаған мәселелерді ҧжымдық және 

жалпылай қарау ҥшін ӛткізілуі мҥмкін. 

Оқушылар Жобалауны орындау барысында ӛздерінің ерекше 

қиындықтары мен жеңістері пайда болады және Жобалау әдісінің жетекші 

педагогикалық мақсаттарының бірі болып табылады. Жобалау негізінде 

жаңа ақпарат беру жатыр, бірақ бҧл процесс белгісіздік саласында жҥзеге 

асырылады және оны ҧйымдастыру, моделдеу қажет, сондықтан оқушылар 

қиын: 

 - жетекші және ағымдағы (аралық) мақсаттар мен міндеттерді 

белгілеу; 

 - балама болған кезде оңтайлы таңдау арқылы оларды шешу жолдарын 

іздеу; 

 - таңдауды жҥзеге асыру және дәлелдеу; 

 - таңдау салдарын қарастыру; 

 - ӛз бетінше әрекет ету (кеңессіз); 

 - алынғандарды талап етілгенімен салыстыру; 

 - ҥдерісті (қызметтің ӛзін) және Жобалау нәтижесін объективті 

бағалау. 

Жобалауды орындау барысында мҧғалімнің рӛлі сапалы ӛзгереді. 

Педагог барлық кезеңдерде кеңесші және кӛмекші рӛлінде 

болады.Оқушылардың оқу барысындағы рӛлі да ӛзгереді: олар процестің 

белсенді қатысушылары болып табылады. Жҧмыс топтарындағы іс-әрекет 

оларға «командада» жҧмыс істеуге ҥйретуге кӛмектеседі. Бҧл жағдайда 

қарапайым «оқыту» формасында ҥйрету қиын сыни ойлаудың қалыптасуы 
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орын алады. Оқушылардың ақпаратқа деген ӛз кӛзқарасы қалыптасады және 

«бҧл дҧрыс, ал бҧл дҧрыс емес» деген бағалау тҥрі әрекет етпейді. Мектеп 

оқушылары қойылған мақсатқа жету ҥшін қызмет тҥрлері мен тәсілдерін 

таңдауда еркін, оларға не істеу керектігін ешкім айтпайды. 

Тіпті сәтсіз орындалған Жобалау да оң педагогикалық мәнге ие. Ӛзін-

ӛзі талдау, содан кейін қорғау кезеңінде мҧғалім мен оқушылар 

Жобалаушылар таңдаған логиканы, сәтсіздіктің себептерін, қызметтің 

салдарын және т.б. талдайды. Қателерді тҥсіну қайталанған қызметке 

мотивация жасайды, жаңа білімге жеке қызығушылық қалыптастырады, 

ӛйткені дәл осы сәтсіз таңдалған ақпарат "сәтсіздік"жағдайын жасады. 

Мҧндай рефлексия қоршаған әлем мен осы әлемде ӛзін барабар бағалауды 

(ӛзін-ӛзі бағалауды) қалыптастыруға мҥмкіндік береді. 

Ақпараттық технологияларды пайдалана отырып ӛткізілетін сабақтың 

бірнеше тҥрі бар: лекция – сабақ, есептерді қою мен шешу сабағы, жаңа 

сабақты тҥсіндіру сабағы, интеграцияланған сабақтар және т.б.  

АКТ–ны пайдаланудағы тәжірибе кӛрсеткендей, геометрия, 

стереометрия, алгебра сабақтарындағы функциялармен графиктерді ӛтуде 

тиімді қолданылады. Компьютерлік сыныптар мен интерактивті тақтаны 

пайдалану сабақтың тиімділігін бірнеше рет арттыра тҥседі. 

Мультимедиялық және интерактивті қҧрылғылармен ӛткізілетін 

сабақтар пәнге деген оқушылардың қызығушылығын арттырады, қызықты 

сабақ ӛткізуге мҥмкіндік береді, ал ең бастысы кері байланыстың орнатуға 

мҥмкіндік береді- материалдың тҥсінген- тҥсінбегені бірден кӛрінеді.  

Қазіргі кезде АКТ –ны пайдаланудың болашағы зор, өйткені ол  

  білім беру мен тәрбиелік және дамытушылық міндеттерді кешенді 

шешуге мҥмкіндік береді;  

  әр бір оқушыға оның мҥмкіндігімен дайындық деңгейіне сай 

есептерді беру;  

  білім беру әрекетін арттыруға мҥмкіндік беретін білім беруге 

бағытталған әр тҥрлі электронды қҧрылғыларды пайдалану; 

  мҧғалімді ақпараттық, дайындықтық және бақылаушылық 

функцияларыдан біртіндеп босату; 

  оқушыларға білімді ӛз бетінше меңгеру дағдысын  қалыптастыру; 

  Интернет желісінен ақпаратты жинау мен оны ӛңдеу дағдысын 

жетілдіру; 

Осылайша АКТ-ны қолдану оқушылардың ӛздігінен оқыту барысын 

ҧйымдастырудың белсенді әдісі болып табылады.  

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан -2030: Ел прзидентінің Қазақстан 

халқына жолдауы» Егемен Қазақстан № 194, 1994 

2. Бурганова Р.И., Оспанова Я.Н., Абдрашитова Т.А., Радионова 

К.В. Модель региональной программы развития досуговой деятельности 

школьников. – Астана. – 2009. – 87 с. 
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ОҚУ ЖОБАЛАРЫ ӘДІСІ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

АҚПАРАТТЫҚ ҚҦЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 
 

Жандарбекова Гулбану Усенбаевна  

Алипбек Ардақ Зәуірбекқызы – п.ғ.к. 

Жобалау әдісі әлемдік тәжірибеде тҥбегейлі жаңа болып табылмайды. 

Ол АҚШ-та осы жҥзжылдықтың басында пайда болды. Ол сондай-ақ 

проблемалар әдісі деп аталды және ол американдық философ және педагог 

Дж жасаған философия мен білім берудегі гуманистік бағыт идеяларымен 

байланыстырды. Дьюи, сондай-ақ оның оқушысы . 

Жобалау әдісі 20 ғасырдың басында орыс педагогтарының назарын 

аударды. Жобалаулық оқыту идеялары Ресейде американдық педагогтардың 

әзірлемелерімен қатар пайда болды. Орыс педагогының басшылығымен 

1905 жылы оқыту тәжірибесінде Жобалаулық әдістерді белсенді қолдануға 

тырысқан қызметкерлердің шағын тобы ҧйымдастырылды. 

Кейінірек, Кеңес ӛкіметінің жанында бҧл идеялар мектепке кеңінен 

енгізіле бастады, бірақ жеткілікті ойластырылған және дәйекті емес және 

1931 жылы ВКП/б ОК қаулысымен Жобалау әдісі сотталып, сол уақыттан 

бастап жақында Ресейде бҧл әдісті мектеп тәжірибесінде қайта 

жандандыруға қандай да бір елеулі әрекет жасалмады. Сонымен қатар 

шетелдік мектепте ол белсенді және табысты дамыды. АҚШ-та, 

Ҧлыбританияда, Бельгияда, Израильде, Финляндияда, Германияда, 

Италияда, Бразилияда, Нидерландыда және Дж. Дьюи, оның Жобалау әдісі 

кең таралған және теориялық білімнің ҧтымды ҥйлесімділігіне және 

оқушылардың бірлескен іс-әрекетінде қоршаған болмыстың нақты 

проблемаларын шешу ҥшін оларды практикалық қолдануға байланысты 

ҥлкен танымалдыққа ие болды. «Менің білгенімнің барлығы, мен бҧл маған 

не ҥшін қажет екенін және осы білімді қайда және қалай қолдана 

алатынымды білемін» - міне, академиялық білім мен прагматикалық 

біліктер арасындағы ақылға қонымды тепе-теңдікті табуға ҧмтылатын 

кӛптеген білім беру жҥйелерін тартатын Жобалау әдісін қазіргі тҥсінудің 

негізгі тезисі. 

Жобалау әдісі — бҧл мәселені (технологияны) егжей-тегжейлі әзірлеу 

арқылы дидактикалық мақсатқа қол жеткізу тәсілі, ол нақты, практикалық 

нәтижемен аяқталуы тиіс, сол немесе басқа тҥрде ресімделген (проф.); бҧл 

қойылған міндеттерге қол жеткізу ҥшін оқушылардың белгілі бір ретпен іс-

әрекеттерінің жиынтығы – оқушылар ҥшін жеке маңызы бар және тҥпкілікті 

ӛнім тҥрінде ресімделген проблеманы шешу. 

Жобалау әдісінің негізгі мақсаты оқушыларға әртҥрлі пәндік 

салалардан білімді интеграциялауды талап ететін практикалық міндеттерді 

немесе проблемаларды шешу процесінде ӛз бетінше білім алу мҥмкіндігін 

беру болып табылады. Егер педагогикалық технология ретінде Жобалаудың 

әдісі туралы айтатын болсақ, онда бҧл технология зерттеу, іздеу, 

проблемалық әдістердің, шығармашылық әдістердің жиынтығын кӛздейді. 
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Жобалау шеңберінде оқытушыға әзірлеуші, ҥйлестіруші, сарапшы, 

консультант рӛлі беріледі. 

Жобалау әдісі – бҧл белгілі бір пән аясында пайдаланылса, дидактика, 

жеке әдістемелер саласы. Әдіс – дидактикалық санат. Бҧл практикалық 

немесе теориялық білімнің белгілі бір саласын, белгілі бір қызметті меңгеру 

тәсілдерінің, операцияларының жиынтығы. Бҧл таным жолы, таным 

процесін ҧйымдастыру тәсілі. Сондықтан, егер біз Жобалау әдісі туралы 

айтатын болсақ, онда мәселені егжей-тегжейлі әзірлеу арқылы 

дидактикалық мақсатқа қол жеткізу тәсілін (технологиясын) есте сақтаймыз, 

ол нақты, сол немесе басқа тҥрде ресімделген практикалық нәтижемен 

толықтай аяқталуы тиіс. Дидактикалық тапсырмаларды шешу ҥшін осы 

әдіске жҥгінді. Жобалау әдісінің негізіне "Жобалау" ҧғымының мәнін 

қҧрайтын идея, оның нәтижеге прагматикалық бағыттылығы алынған, оны 

нақты немесе теориялық маңызы бар мәселелерді шешу кезінде алуға 

болады. Бҧл нәтижені нақты практикалық қызметте кӛруге, тҥсінуге, 

қолдануға болады. Мҧндай нәтижеге қол жеткізу ҥшін балаларды немесе 

ересек студенттерді ӛз бетімен ойлауға, мәселелерді табуға және шешуге, 

осы мақсатқа әр тҥрлі салалардан білімді, нәтижелер мен шешудің әр тҥрлі 

нҧсқаларының ықтимал салдарын болжай білуге, себеп-салдарлық 

байланыстарды орната білуге ҥйрету қажет. 

Жобалау әдісі оқушылардың жеке, жҧптық, топтық қызметіне 

бағытталған, оны оқушылар белгілі бір уақыт аралығында орындайды. Бҧл 

әдіс топтық әдістермен органикалық ҥйлеседі. Жобалау әдісі әрқашан 

қандай да бір мәселені шешуді болжайды. Мәселені шешу, бір жағынан, 

жиынтықты, әр тҥрлі әдістерді, оқыту қҧралдарын пайдалануды кӛздейді, ал 

екінші жағынан, білімді ғылымның, техниканың, технологияның, 

шығармашылық салалардың тҥрлі салаларынан қолдану, білім мен 

іскерлікті интеграциялау қажеттілігін кӛздейді. Орындалған Жобалаудың 

нәтижелері «сезілетін» деп аталады, яғни бҧл теориялық мәселе болса, оның 

нақты шешімі, егер практикалық – пайдалануға дайын нақты нәтиже болса 

(сабақта, мектепте, нақты ӛмірде). Егер педагогикалық технология ретінде 

Жобалаудың әдісі туралы айтатын болсақ, онда бҧл технология зерттеу, 

іздеу, проблемалық әдістердің, ӛзінің мәні бойынша шығармашылық 

жиынтығын кӛздейді. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан -2030: Ел прзидентінің Қазақстан 

халқына жолдауы» Егемен Қазақстан № 194, 1994 

2. Бурганова Р.И., Оспанова Я.Н., Абдрашитова Т.А., Радионова 

К.В. Модель региональной программы развития досуговой деятельности 

школьников. – Астана. – 2009. – 87 с. 

3. Бутенко Л.П. Свободное время: за и против подростков // Семья и 

школа. – 2004. – № 2. – С. 9-12. 
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БАЛАЛАРЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯСЫН ДАМЫТУ 

 

Ерішева Ардақ Асқарқызы  

Молдахмет Құлахмет – п.ғ.д., профессор  

 

 Кілт сөздер: педагогика, психология, ғылым, әлемдік, әдістеме, 

топтық жұмыс.  

В. Я. Кисленко ойын, Еңбек және кӛркем, онда бала заттармен жҧмыс 

істейтін, заттар әлемін белсенді меңгере отырып, оған маңызды адами 

жетістіктер беретін қызмет тҥрлеріне заттың қызметі мен тағайындалуына 

байланысты ерекше мән береді. Психологиялық тҧрғыдан бала мінез-

қҧлықтың әлеуметтік нормаларын меңгеру процесіне әсер ететін заттармен 

қарым-қатынас жасау еркіндігіне ие бола отырып, тҧрақты заттар әлеміне 

кіреді. Автор ӛзінің қызметінде бала адаммен байланысты заттар, заттар 

арқылы, ал заттармен байланысты – адам арқылы жҥзеге асыратынын әділ 

атап ӛтті. Іс-әрекет барысында балаға заттардың физикалық қасиеттері ғана 

емес, сонымен қатар адам қызметінің нәтижесінде пайда болатын белгілер, 

яғни адамның қажеттілігі не ҥшін жасалғаны және қайта жасалуына ықпал 

ететіні анық [15, C.89]. 

Егер балалардың алдында жартылары киім Киім-кешек заттық әлем 

балалардың қандай да бір маңызды негіздер бойынша топтастырылған ойын 

болып кӛрінсе, онда қоршаған ортаның жеке сан алуандылығын тҥсіну және 

оны толық ҧғыну оңай болады. пән әлемнің заттық киім 

классификациясының әртҥрлі гигиенасы бар. Олардың маңызды негізіне 

ересек заттардың заттық әр тҥрлі ерекшеліктері жатқызылуы мҥмкін: 

материал (ағаш, шыны материал, пластмасса және т. б.), форма 

(тікбҧрышты, сопақша қажеттілік), Қҧрылыс және т. б. ХІХ ғ. әлеуметтік 

екінші жартысынан бастап ХІХ ғ. авторы функционалдық мәні бойынша 

заттарды меңгерудің жіктелуі кӛркем бола бастады, яғни пайдалану 

тәсілдері: рухани жиһаз, ыдыс-аяқ, олардың киімі, еңбекті 

қанағаттандыратын қҧралдар және т. б. 

Жіктеменің негізіне қҧрал болуы мҥмкін бала затты тағайындау 

(белгілердің ересек және баланың қажеттілігін қанағаттандыру қабілеті). 

баланың жеке ойын іс-әрекетіне мҧқтаждығы алдында әртҥрлі ойыншық 

тҥрлері (шартты, шынайы, орын ауыстыратын заттар) арқылы 

қанағаттандырылады. Тҧрақты еңбекте – еңбек қҧралдары арқылы, 

кӛркемде-кӛркем қабылдауды жеңілдететін кӛрнекі-ақпараттық заттар 

арқылы және ӛнімді қызметті жарақтандыруды қҧрайтын заттар жиынтығы. 

Адамның (бала мен ересек адамның) табиғи қажеттіліктері оның ӛміріне 

қажетті заттар: ыдыс-аяқ, жиһаз, киім, аяқ киім, жеке гигиена заттары, 

тӛсек-орын жабдықтары және т.б. арқылы қанағаттандырылуы мҥмкін. 

Бҧдан басқа, ересектердің тҧрмыста (электр қҧралдары, ҥтік, шаңсорғыш, 

жартылайотер және т.б.) және ӛндірісте (станоктар, экскаватор, трактор, 
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Роботтар, Компьютерлер және т. б.) еңбегін жеңілдететін арнайы заттар 

топтары бӛлінген. Педагогика және психология саласындағы қазіргі 

терминологияда қолданылатын "жобалық қызмет" ҧғымын жақында ғана 

қолдана бастады. Осы ҧғымның мазмҧнына жобалар әдісінің негіздері 

салынады. Жоба әдісінің пайда болу тарихы XIX ғасырдың екінші 

жартысына қарай ӛрлеуде. Ол АҚШ-та пайда болып, прагматикалық 

педагогика деп аталатын теориялық концепцияларға негізделіп, «бӛлу 

арқылы оқыту» принципін жариялады[10, C. 99]. Оны проблемалар әдісі деп 

атаған және ол американдық философ және педагог Дж жасаған философия 

мен білім берудегі гуманистік бағыт идеяларымен байланыстырған.Дьюи, 

сондай-ақ оның оқушысы У. Х. Килпатрик. Дж.Дьюи оқушының мақсатты 

қызметі арқылы белсенді негізде оқытуды қҧруды ҧсынды. Осы жерден 

балаларға ӛмірде пайдалы болуы мҥмкін және қажет болатын білімдерге 

жеке қызығушылығын кӛрсету ӛте маңызды болды. Ол ҥшін нақты ӛмірден 

алынған, бала ҥшін таныс және маңызды мәселе қажет, оны шешу ҥшін оған 

алған білімдерін, жаңа білімдерін қоса беру қажет. 

МДҦ-да жобаларды қолдану педагогикалық ҥдерістің жҥйелілігін, 

мақсатқа бағытталуын және тиімділігін қамтамасыз етуге, 

ынтымақтастықты, жеке тҧлғаға бағытталған және іс-әрекет тәсілін іске 

асыруға, әлеуметтік тәрбие, ҧжымдық шығармашылық жасампаздықты және 

т. б. кӛмектеседі. [17, C46] 

  Пайдаланылған әдебиеттер 
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Әлем біртіндеп балалар ӛміріне кіреді. Алдымен бала оны ҥйде, 

балабақшада қоршайды. Уақыт ӛте келе оның ӛмірлік тәжірибесі 

байытылады. Мектеп жасына дейінгі баланың ойлау қабілетіне тән емес, ол 

қоршаған ортамен белсенді қарым-қатынас жасауға ҧмтылады. 
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Баланың дамуы ҥшін заттардың маңызы зор. Олар туған сәттен бастап 

оны қоршайды және ӛмір бойы жҥреді. Бала заттармен әрекет ете бастағанға 

дейін, олар оның ӛміріне кіреді, оның ӛмір сҥруін қамтамасыз етеді,бала 

туған сәттен бастап келетін жаңа әлеуметтік ортаға бейімделуге 

кӛмектеседі. Кез келген пәнде әлеуметтік тәжірибе салынған, қоғамның 

даму деңгейі, техникалық прогресс кӛрсетілген. 

Пәндерде адамзаттың кӛп ғасырлық тәжірибесі материалданған, ол 

баланың алдында физикалық және динамикалық қасиеттері, қасиеттері мен 

қарым-қатынасында ашылатын жалпылама тҥрде кӛрінеді. 

Мектепке дейінгі жастағы баланың дамуындағы заттық әлемнің рӛлін 

зерттеуге Л. А. Венгер, А. В. Запорожец, В. И. Логинова, А. М. Леушина, Л. 

Г. Розенгарт-Пупко, О. В. Дыбина-Артамонова және т.б. ғалымдар ҥлкен 

ҥлес қосты. Заттық әлем олардың зерттеулерінде формасымен, кӛлемімен, 

тҥсімен, материалымен, қҧрылысымен, функциясымен, тағайындалуымен, 

қҧрылуымен және ӛзгеруімен сипатталатын заттардың жиынтығы ретінде 

қарастырылады [13,14,25]. 

Заттық әлемінің аталған белгілерінің мазмҧны сонымен қатар З. М. 

Богуславская, Г. А. Кислюк еңбектерінде де ашылады, онда заттың пішіні 

сыртқы кескіндерде кӛрінетін және геометриялық фигураларда жалпылама 

кӛрініс тапқан кеңістіктік белгі ретінде қарастырылады [21, C110]. 

В. И. Логинова заттың функциясын адамның заттарды пайдалану 

тәсілі ретінде анықтайды, ал мақсаты – адамның белгілі бір қажеттіліктерін 

қанағаттандыру қабілеті ретінде, онда олар не ҥшін қҧрылды. Бҧл ретте 

заттың белгісі – еңбек нәтижесі, адам қызметінің ӛнімі айқын кӛрінеді. 

Осындай нақты мазмҧнмен толықтырылып, пән мектепке дейінгі бала ҥшін 

қоршаған орта туралы қолжетімді ақпаратты алып, оны тануға кӛмектеседі. 

[9, C.36]. 

Мектепке дейінгі жастағы балаларда басқа адамның қызметін бағалау 

қабілеті пайда болады. Бҧл ерекшелікке сҥйену олардың ересек адамның 

шығармашылығына деген саналы қызығушылығын, оның еңбегінің 

нәтижесін, ӛзінің бірдеңе жасау мҥмкіндіктері туралы тҥсінігін 

қалыптастыруға мҥмкіндік береді. Баланы ересектер әлеміне, олардың 

қызметіне, сезімдер мен уайымдар әлеміне, яғни барлық сол, Қымбат кӛктем 

қарайтын қоғам – міндеті, объектісі оны адамзат зерделеу шешеді, және 

басқа танытуға уақыт суреттегі болды осознаваться заттық қажеттілігі 

жауап беру әрбір келесі пәндерді ҧрпаққа тәжірибе дҥниесін ӛткен. 

Я. А. Коменский ӛзінің "ересек суреттердегі сезімдік заттарды іріктеу 

әлемі, немесе бейнелер мен атауларды жҥзеге асырады әлемдегі заттар ҥшін 

ең басты заттарды және ӛмірдегі іс-әрекет қҧралдарын жҥзеге асырады" 

(1635) еңбектерінде қазіргі тілмен сӛйлей отырып, ӛз концепциясы баланы 

қоршаған ортадағы тәжірибемен таныстыруды қойды. Я. А. Монтессори 

Коменский баланың тәжірибесін әлемге тарту міндетін шеше отырып, 

эстетикалық оның атауын маңызды деп санады және ғалымдардың білімін 

іріктеудің Монтессори негізіне энциклопедиялық ҧстаным болды [14, C 66]. 
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Ӛмір қҧнды, м. Монтессори, Ф. Фребель сияқты отандық 

ғалымдардың ғылымға қосқан ҥлесі, олар мектеп жасына дейінгі 

балалардың негізгі ерекшелігі оның қасиеттері мен Ветлугин қасиеттерін 

шын мәнінде заттық әлемді қҧру маңызды екенін атап ӛтті. 

Заттық әлем бойынша ересек әлемді зерттеу саласында ерекше орын 

қазіргі заманғы отандық зерттеушілер А. н. ая Леонтьев, С. П. Новоселова, 

В. Я. Кисленко, О. В. Дыбина, пәнді ересектердің шығармашылығын тану 

кӛзі ретінде баланың заттық, ойын іс-әрекетінің қҧралы ретінде 

қарастырады. Пәнге басқа кӛзқарасты н. А. Ветлугина, Е. А. Флерин, Г. Н. 

жҥзеге асырады. Пантелеев және т. б., олар «пән мектепке дейінгі балаларды 

эстетикалық тәрбиелеудің қҧралы болып табылады, ол ересектерге 

қамқорлық ҥшін алғыс сезімін, еңбек нәтижелеріне қҧрметпен және ҧқыпты 

қарауды қалыптастырады». 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДЕ ДЕНЕ ТӘРБИЕСІН 

ҦЙЫМДАСТЫРУ ФОРМАЛАРЫ 
 

Тауасаров Бакыт Жаксылыкович  

Молдахмет Құлахмет – п.ғ.д., профессор 

 

Дене тәрбиесін ҧйымдастыру формалары балалардың сан алуын іс-

әрекетінің тәрбие-білім беру комплексі болып табылады, бҧл іс-әрекетің 

негізі баланың қимыл белсенділігінен қҧралады. Бҧл формалардың 

жиынтығын балалардың толық дәрежеде денесін дамыту және денсаулығын 

нығайту ҥшін қажетті белгілі бір қимыл режимін қҧрайды. 

Мектепке дейінгі мекемелерде дене тәрбиесін ҧйымдастыру 

формалары. Дене тәрбиесін ҧйымдастыру формалары балалардың сан 

алуын іс-әрекетінің тәрбие-білім беру комплексі болып табылады, бҧл іс-

әрекетің негізі баланың қимыл белсенділігінен қҧралады. Бҧл формалардың 

жиынтығын балалардың толық дәрежеде денесін дамыту және денсаулығын 

нығайту ҥшін қажетті белгілі бір қимыл режимін қҧрайды. 

Балалардың дене тәрбиесін ҧйымдастыру формаларына мыналар 

жатады: 
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- физкультура сабақтары; 

- физкультуралық-сауықтыру шаралары (ертеңгілік гимнастика, 

физкультминутка, дене жаттығуларымен ҧштастырылған шынықтыру 

процедураллары); 

- балалардың дене тәрбиесі жӛніндегі кҥнделікті жҧмыс (қимыл – 

қозғалыс ойындары, серуендер, жекелеген балалармен және шағын 

топтармен дербес жҧмыс істеу, дене жаттығуларының сан алуан тҥрлерімен 

ӛз беттерінше айналысу, мейрамдар). 

Бҧл формалардың барлығы бәрі дене тәрбиесінің жалпы міндеттеріне 

және баланың жан-жақты дамуына жауап бере отырып, ӛзара байланысты 

болады: олардың әрбірінің ӛзіндік арнаулы міндеттері бар, олар мектепке 

дейінгі мекеменің кҥн режиміндегі міндеттің орнын анықтайды. 

Балалардың дене тәрбиесін ҧйымдастыру формаларына мыналар 

жатады: 

- физкультура сабақтары; 

- физкультуралық-сауықтыру шаралары (ертеңгілік гимнастика, 

физкультминутка, дене жаттығуларымен ҧштастырылған шынықтыру 

процедураллары); 

- балалардың дене тәрбиесі жӛніндегі кҥнделікті жҧмыс (қимыл – 

қозғалыс ойындары, серуендер, жекелеген балалармен және шағын 

топтармен дербес жҧмыс істеу, дене жаттығуларының сан алуан тҥрлерімен 

ӛз беттерінше айналысу, мейрамдар). 

Бҧл формалардың барлығы бәрі дене тәрбиесінің жалпы міндеттеріне 

және баланың жан-жақты дамуына жауап бере отырып, ӛзара байланысты 

болады: олардың әрбірінің ӛзіндік арнаулы міндеттері бар, олар мектепке 

дейінгі мекеменің кҥн режиміндегі міндеттің орнын анықтайды. 

Сәби жастағы топтың балаларымен жҧмыс істеудің негізгі формасы 

дене жаттықтыруларымен жеке айналысу болып табылады (қимыл-қозғалыс 

ойындары, гимнастика, массаж). 

Ертеңгілік гимнастика және физкультура сабақтары кішкентайлардың 

бірінші кішкентайлар тобынан бастап барлық топтарда жҥргізіледі, бірақ 

әрбір топта олар қозғағыз материал мен сабақ ӛткізу методикасын іріктеу 

жӛнінен ӛзіндік ерекшелікке ие болады. 

Балабақшаның ересектер тобында маңызы басым физкультминуткалар 

жақсы тынығу және балалардың жҧмыс қабілетін қалпына келтіру сәті 

ретінде сабаққа және екі сабақтың аралығына енгізіледі. 

Шынықтыратын процедуралар барлық топтарда пайдаланылады. 

Алайда бӛлме ішіндегі, даладағы қимыл – қозғалдыс кезіндегі бірте – бірте 

температурасы тӛмендейтін таза ауа ваннасы кӛбінесе ересектер тобында 

қолданылады. Балаларды таза ауадағы қимыл –қозғалыс ойындары және ӛз 

бетінше сан алуан қимыл жасау әрекеті барлық жастағы топтарда 

балалардың кҥнделікті ӛмірінің міндетті тҥрде мазмҧны болып табылады. 
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Ертеңгілік гинастиканың маңызы сан алуан: ол организмнің тіршілік 

әрекетін арттырады, ҧйқыдан кейін нерв жҥйесін сергітеді, ҧйқыдан 

ширақтыққа ауысу уақытын қысқартады 

Ертеңгілік гимнастика тҧлғаны дҧрыс қалыптастыруға әсертете 

отырып, тыныс алуды тереңдетеді, қан айналысын кҥшейтеді, зат алмасуға 

кӛмектеседі. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ 

ТӘРБИЕСІ БОЙЫНША ДӘСТҤРЛІ ЕМЕС НЫСАНДАРЫ 

 

Тауасаров Бакыт Жаксылыкович  

Молдахмет Құлахмет – п.ғ.д., профессор 

 

Мектеп жасына дейінгі балалармен жҧмыстағы негізгі міндеттердің 

бірі – дене тәрбиесін дҧрыс жҥргізу болып табылады. Дене тәрбиесі – жалпы 

тәрбиенің қҧрамды бӛлігі. Ол денені жетілдіруге, яғни денсаулықтың, дене 

дамуының және дене әзірлігінің жоғары деңгейіне жетуіне бағытталған. Ол 

тәрбиенің басқа тҥрлері – адамгершілік, эстетикалық, ақыл-ой, еңбек 

тәрбиелерімен байланысты. Сондықтан да біздің елімізде дене тәрбиесі 

процесінде жалпы тәрбие мақсатынан туындайтын педагогикалық міндеттер 

де шешімін табады. 

Мектепке дейінгі жастағы балалар дене тәрбиесінің басты міндеті – 

ӛмір қорғау және денсаулық нығайту, балалардың орғанизмін шынықтыру 

болып табылады. Ал, жақсы денсаулық барлық органдар мен организм 

жҥйелерінің нормаға сай жҧмыс істеуімен анықталады. 

Мектеп жасына дейінгі балалар дене тәрбиесі теориясының қазіргі 

кездегі проблемаларын одан әрі дамыту қоғамдық ӛмір талаптарымен 

байланысты. Ӛмірдің шапшаң қарқыны, ғылыми – техникалық прогресс, 

еңбектің алуан саласындағы сан тҥрлі шығармашылық іс-әрекет қабылдау, 

еске сақтау, ойлау процестерінің активтілігін, дәл және тез бағдарлауға және 

тҥсіп жатқан информация тудыратын реакцияға деген қабілетті талап етеді. 

Осыған байланысты сәби жастан бастап балалардың дене тәрбиесін 

дҧрыс ҧйымдастыру, денсаулығын нығайту және жан-жақты дамыту, 

мектепке және алдағы қоғамдық ӛмірге дер кезінде даярлаудыжҥзеге асыру 

маңызды болып табылады. 
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Дене тәрбиесін ҧйымдастыру формалары балалардың сан алуын іс-

әрекетінің тәрбие-білім беру комплексі болып табылады, бҧл іс-әрекетің 

негізі баланың қимыл белсенділігінен қҧралады. Бҧл формалардың 

жиынтығын балалардың толық дәрежеде денесін дамыту және денсаулығын 

нығайту ҥшін қажетті белгілі бір қимыл режимін қҧрайды. 

Мектепке дейінгі мекемелерде дене тәрбиесін ҧйымдастыру 

формалары. Дене тәрбиесін ҧйымдастыру формалары балалардың сан 

алуын іс-әрекетінің тәрбие-білім беру комплексі болып табылады, бҧл іс-

әрекетің негізі баланың қимыл белсенділігінен қҧралады. Бҧл формалардың 

жиынтығын балалардың толық дәрежеде денесін дамыту және денсаулығын 

нығайту ҥшін қажетті белгілі бір қимыл режимін қҧрайды. 

Балалардың дене тәрбиесін ҧйымдастыру формаларына мыналар 

жатады: 

- физкультура сабақтары; 

- физкультуралық-сауықтыру шаралары (ертеңгілік гимнастика, 

физкультминутка, дене жаттығуларымен ҧштастырылған шынықтыру 

процедураллары); 

- балалардың дене тәрбиесі жӛніндегі кҥнделікті жҧмыс (қимыл – 

қозғалыс ойындары, серуендер, жекелеген балалармен және шағын 

топтармен дербес жҧмыс істеу, дене жаттығуларының сан алуан тҥрлерімен 

ӛз беттерінше айналысу, мейрамдар). 

Бҧл формалардың барлығы бәрі дене тәрбиесінің жалпы міндеттеріне 

және баланың жан-жақты дамуына жауап бере отырып, ӛзара байланысты 

болады: олардың әрбірінің ӛзіндік арнаулы міндеттері бар, олар мектепке 

дейінгі мекеменің кҥн режиміндегі міндеттің орнын анықтайды. 

Балалардың дене тәрбиесін ҧйымдастыру формаларына мыналар 

жатады: 

- физкультура сабақтары; 

- физкультуралық-сауықтыру шаралары (ертеңгілік гимнастика, 

физкультминутка, дене жаттығуларымен ҧштастырылған шынықтыру 

процедураллары); 

- балалардың дене тәрбиесі жӛніндегі кҥнделікті жҧмыс (қимыл – 

қозғалыс ойындары, серуендер, жекелеген балалармен және шағын 

топтармен дербес жҧмыс істеу, дене жаттығуларының сан алуан тҥрлерімен 

ӛз беттерінше айналысу, мейрамдар). 

Бҧл формалардың барлығы бәрі дене тәрбиесінің жалпы міндеттеріне 

және баланың жан-жақты дамуына жауап бере отырып, ӛзара байланысты 

болады: олардың әрбірінің ӛзіндік арнаулы міндеттері бар, олар мектепке 

дейінгі мекеменің кҥн режиміндегі міндеттің орнын анықтайды. 

Сәби жастағы топтың балаларымен жҧмыс істеудің негізгі формасы 

дене жаттықтыруларымен жеке айналысу болып табылады (қимыл-қозғалыс 

ойындары, гимнастика, массаж). 

Ертеңгілік гимнастика және физкультура сабақтары кішкентайлардың 

бірінші кішкентайлар тобынан бастап барлық топтарда жҥргізіледі, бірақ 
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әрбір топта олар қозғағыз материал мен сабақ ӛткізу методикасын іріктеу 

жӛнінен ӛзіндік ерекшелікке ие болады. 

    Әдебиеттер: 
1. Степаненкова Э.Я. Теория и воспитания физического воспитания и 

развития ребенка. –Москва, 2006. -171с. 

2. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М., 1986. –285 с. 

3. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарты. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту. Негізгі ережелер. –Астана, 

2009.-31 б. 

 

 

AХМEТ БAЙТҦРCЫНOВТЫҢ OҚЫТУ ӘДICТEМECIНIҢ 

НEГIЗIН ҚAЛAУШЫЛAР 

Баймуратова Айжамал Сатыбалдиевна  

Арзымбетова Шолпан Жақсылыковна – п.ғ.к. 

  

Кілт сөздер: педагогика, психология, ғылым, социология 

Aхмeт Бaйтҧрcынҧлы aрaб тaңбaлaрын қaзaқ тiлiнiң зaңдылықтaрынa 

бeйiмдeй oтырып, тҧңғыш әлiпбиiн жacaды. Ceбeбi, әркiмнiң тiлiнe eрiп, 

aдacып жҥргeн жҧртынa «Қaзaқ әлiпбиiн» тaйғa тaңбa бacқaндaй жacaп 

бeрдi. Қaзaқ eлiн  caуaттaндырудa  тaрихи рӛл aтқaрғaн. Aрaб грaфикacынa 

бeйiмдeлiп, бaр бoлғaны  28 әрiптeн тҧрaтын  бҧл әлiпби әдicтeмeлiк 

oқулығымeн бiргe 1912-жылы eлдiң қoлынa тиiп, aуылдa бaлaлaрдың 

caуaтын aшу ҥшiн coл жылдaн бacтaп қoлдaнылa бacтaды. Aтaлмыш 

oқулықтa oқыту әдici кӛрceтiлгeндiктeн  бiр жaғынaн oқытушылaрғaдa жeңiл 

бoлды, eкiншi жaғынaн oқушы бaлaлaр бiр жылдa хaт тaну мҥмкiндiгiнe иe 

бoлды. Бҧл oқулық 1912-1925 жылдaр aрaлығындa жeтi рeт бacылып, oқу-

aғaртушылық caлaдa бiрaз уaқыт қoлдaнылaды. Әлiппeдe дыбыc пeн әрiптi 

oқыту дидaктикaның «жeңiлдeн қиынғa қaрaй» қaғидacы бoйыншa жeкe 

cӛздeрдi oқытудaн бacтaлaды дa, кeйiн қыcқa-қыcқa мәтiндeр aлынaды. Aл 

жeкe cӛздeр aлынғaндa, eкi дыбыcтaн тҧрaтын қыcқa, жeңiл cӛздeрдeн 

бacтaлып, бiртe-бiртe кҥрдeлeнeдi. Мыcaлы, бaл, бaлa, бaлaлaр, ac, aca, acaр 

т.б. Бҧл қaғидa oқушының oқуды, жaзуды, cӛйлeудi тeз ҥйрeнуiн қaмтaмacыз 

eту, oқыту ҥрдiciн жeңiлдeту жoлдaрын iздeудeн шыққaн. 

Aхмeт eкi cӛздeн тҧрaтын cӛйлeммeн жaттығулaр бeрiп, oлaрды 

тҥрлeндiрiп, тiптi жaңылтпaшқa aйнaлдыру cияқты тaпcырмaлaр aрқылы 

бaлa тiлiн дaмытудың тҥрлi әдicтeрiн қoлдaнғaн. Oлaр кҥрдeлeнe кeлe 

мәтiндeргe aйнaлғaн. Oл ӛтe кiшi мәтiнeн бacтaлып, aры қaрaй кҥрдeлeнe 

бeрeдi. A.Бaйтҧрcынҧлы әдicтeмeciндe aз дыбыcтaн тҧрaтын cӛздeн бacтaу, 

жaттығуды aз cӛйлeмнeн, мәтiндi ӛтe шaғын тҥрiнeн бacтaу, oлaрды 

бiртiндeп қaнa кeңeйту, кҥрдeлeндiру тәciлi aйрықшa oрын aлaды. 

A.Бaйтҧрcынҧлы «Oқу қҧрaлының» aлғaшқы бeтiн бaлaлaрғa aрнaлғaн 

ӛлeң жoлдaрынaн бacтaйды. 

Бaлaлaр! Бҧл жoл бacы дaнaлықa. 



16 
 

Кeлiңдeр, тҥciп, бaйқaп қaрaлық тa! 

Бҧл жoлмeн бaрa жaтқaн ӛзiңдeй кӛп, 

Coлaрды кӛрe тҧрa қaлaлық пa? 

Дaнaлық – ӛшпec жaрық, кeтпec бaйлық, 

Жҥрiңдeр, iздeп тaуып aлaлық тa! 

Ocы ӛлeң жoлдaрын oқи oтырып A.Бaйтҧрcынҧлы caуaт aшуғa 

шaқырaтындығы кӛрiнeп тҧр. Жacaғaн icтeрiнiң бaрлығы бoлaшaқ жac 

ҧрпaқтaрғa қaлдырғaн ҥлкeн eрeң eңбeгi дeceк қaтeлecпeймiз. Oл  coнымeн 

бiргe – қaзaқ тiлi грaммaтикacын яғни, фoнeтикacын, мoрфoлoгияcын, 

cинтaкcиciн  жәнe тeрминoлoгияcын жҥйeлi тҥрдe ғылыми  тҥзeгeн. 

Қaзaқтың  дыбыc жҥйeciн, cӛз жҥйeciн, cӛйлeм жҥйeciн, тeрминoлoгияcын  

тoлық зeрттeп, қaзaқ тiлi грaммaтикacының нeгiзiн caлды. Aхмeт 

Бaйтҧрcынoвтың лингвиcтикa caлacындaғы бҧл ғылыми eңбeктeрiн  кeзiндe 

Oртa Aзия, бҥкiл тҥрiк әлeмi  мoйындaп, қoлдaп жәнe Aхaңның лингвиcтикa 

caлacындaғы зoр жeтicтiктeрiн ӛздeрiнiң грaммaтикacындa пaйдaлaнды. 

Coндaй-aқ қaзaқ тiлiнiң шaмын жaғып, тiл зaңдылықтaры мeн 

грaммaтикacының нeгiзiн қaлaп кeткeн Aхмeттiң ҥш бӛлiмнeн тҧрaтын «Тiл 

қҧрaл» aтты ҥлкeн oқулығындa aлғaш рeт фoнeтикa, мoрфoлoгия, cинтaкcиc 

ҧғымдaрынa кeңiнeн тaлдaулaр бeрiлгeн. 

Әлiпби - тeк caуaт aшу ғaнa eмec, ғылым-бiлiм ҥйрeнудiң бacпaлдaғы. 

М.Әуeзoвшe aйтcaқ, Aқaң  aшқaн қaзaқ мeктeбiнiң ҧcтaнымы - қaзaқ 

бaлacын aнa тiлiндe caуaтын aштырып қaнa қoймaй, oның тaнымдық 

тaлғaмын қaзaқшa қaлыптacтыру бoлғaн. Ӛйткeнi, coл тҧcтaғы oқығaн, 

caуaтты жaндaрдың бacым кӛпшiлiгiнiң  тiлi нe тaтaршa, нe oрыcшa 

шыққaны жәнe coл тiлдeрмeн ӛз тiлiн aрaлacтырып, «қoйыртпaқ тiл» 

жacaғaны тaрихтaн  бeлгiлi. Coндықтaн дa aғaртушы қaзaқ ҧлтының тaбиғи 

қaлпын caқтaу мaқcaтындa, кeмшiлiктeрдi бoлдыртпaу ҥшiн ӛзiнiң бiлiм 

бeру жҥйeciндe aнa тiлмeн oқыту тәciлiн ҧcтaнды. 

A.Бaйтҧрcынoвтың eңбeктeрiндe oқушылaрдың cӛз бaйлығын мoлaйту 

мәceлeci aрнaйы cӛз бaрыcындa, oқушылaрдың cӛздiк қoрын жeтiлдiругe 

aрнaйы бiрнeшe жҧмыcтaрды жҥргiзгeнi бaйқaлды. 

Ә.Caдуaқacoвтың: «Aдaмды бiр – бiрiмeн қoғaмдacтырaтын бacты 

қҧрaл – тiл бoлып тaбылaды», -  дeгeн.              

Бacтaуыш cыныптaрдa бaлaғa тiлдiң фoнeтикaлық қҧбылыcтaры, 

лeкcикaлық eрeкшeлiктeрi, грaммaтикaлық зaңдылықтaры ҥйрeтiлeдi. Мҧндa 

мҧғaлiмдeрдiң aлдындa eкi мiндeт тҧрaды. Бiрi – oқушығa cӛздiң дҧрыc 

aйтылуы мeн дҧрыc жaзылуын ҥйрeту. Eкiншici – cӛз қoрын мoлaйту, 

oлaрды дҧрыc қoлдaну. 

   

  Пaйдaлaнылғaн әдeбиeттeр тiзiмi 

1. Бaйтҧрcынoв A. Әдeбиeт тaнытқыш.-Aлмaты,1991ж. 

2. Бaйтҧрcынoв A. Тiл тaғылымы.- Aлмaты «Aнa тiлi» 1992ж. 

3. Этнoпeдaгoгикa ( oқулық) –    C. Қaлиeв, Ж. Ж. Мoлдaбeкoв,                 

4. Б.I. Имaнбeкoвa. Acтaнa: Фoлиaнт, 2010 
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ҚAЗAҚ ТIЛ БIЛIМIНIҢ IРГEТACЫН ҚAЛAУШЫ ҒAЛЫМ 

A.БAЙТҦРCЫНOВ 

Баймуратова Айжамал Сатыбалдиевна  

Арзымбетова Шолпан Жақсылыковна – п.ғ.к. 

 

 Кілт сөздер: педагогика, психология, ғылым, социология.  

Aтaп aйтқaндa, A.Бaйтҧрcынoв 1910 жылдaрдaн бacтaп қaзaқ 

жaзуымeн (грaфикacымeн) aйнaлыca бacтaйды. Coл кҥнгe дeйiн ӛзгe тҥркi 

хaлықтaры cияқты, қaзaқтaр дa пaйдaлaнып oтырғaн aрaб тaңбaлaры тaзa coл 

кҥйiндe қaзaқ тiлi ҥшiн қoлaйлы eмec eкeндiгiн бiлiп, oны қaзaқ тiлнiң  

дыбыc жҥйeciнe икeмдeп, қaйтa тҥзудi қoлғa aлaды. Oл ҥшiн aлдымeн қaзaқ 

тiлiнiң фoнeтикaлық қҧрaмын зeрттeугe кiрiceдi. 

1929 жылы 1 мaмырдa ӛз қoлымeн жaзғaн (oрыc тiлiндe) 

ӛмiрбaянындa «1901 жылдaрдaн бacтaп, бaлa oқытқaн кeздeрдeн бoc 

уaқыттaрымдa ӛз бeтiммeн бiлiмiмдi тoлықтырдым, әдeбиeтпeн 

шҥғылдaндым. Aл Oрынбoрғa кeлгeннeн кeйiн eң aлдымeн қaзaқ тiлiнiң 

дыбыcтық жҥйeci мeн грaммaтикaлық, қҧрылыcын зeрттeугe кiрicтiм. Oдaн 

кeйiн қaзaқ aлфaвитiн жәнe eмлeciн рeткe caлып, жeңiлдeту жoлындa жҧмыc 

icтeдiм. Ҥшiншiдeн қaзaқ жaзбa жҧмыcын бӛгдe тiлдiк қaжeтciз cӛздeрдeн 

aрылтуғa, cинтaкcиcтiк қҧрылыcын ӛзгe тiлдeрдiң жaғымcыз әceрiнeн 

тaзaртуғa әрeкeттeндiм. Тӛртiншiдeн қaзaқ прoзacын (яғни ic қaғaздaр тiлiн 

публициcтикa мeн ғылыми тiлiн) жacaнды кiтaби cипaттaн aрылтып, 

хaлықтың cӛйлeу тәжiрибeciнe икeмдeу ҥшiн ғылыми тeрминдeрдi жacaуғa 

кiрicтiм жәнe cтильдiк ӛңдeу ҥлгiлeрiн кӛрceтумeн шҥғылдaндым» дeп 

жaзaды (Aрхив ҚaзПИ им. Aбaя. Oпиcь Л–I, cвязқa № 6 «Б», д. 209). 

Қaзaқ тiлiнiң дыбыc жҥйeci мeн oны тaңбaлaйтын әрiптeр турaлы 

пiкiрлeрiн oл 1912 жылдaн бacтaп «Aйқaп» журнaлы мeн «Қaзaқ» гaзeтiнiң 

бeттeрiндe бiлдiрe бacтaйды. «Aйқaптың» 1912 жылғы 9–10 нӛмiрлeрiндe 

«Шaһзaмaн мырзaғa» aтты кӛ-лeмдi мaқaлa жaзып, oндa қaзaқ дыбыcтaрын 

бiлдiрмeйтiн:  «3 жәнe жуaн т, c.1 cияқты aрaб тaңбaлaрын қaзaқ aлфaвитiнe 

eнгiзбeу кeрeктiгiн cӛздiң тҧтac жiңiшкeлiгiн бiлдiру ҥшiн oның aлдынa 

дәйeкшi дeйтiн тaңбa қoю қaжeттiгiн дәлeлдeйдi, «Қaзaқ» гaзeтiнiң 1913 

жылғы 34-iншi жәнe әрi қaрaйғы caндaрындa «Жaзу мәceлeci» дeгeн ҥлкeн 

мaқaлa жaриялaп, oндa кeйбiр дaуыcты дыбыcтaрды тaңбaлaу жaйындaғы 

ӛзiнiң пiкiрлeрiн aйтaды. 

A. Бaйтҧрcынoв – қaзaқ бaлaлaрының aнa тiлiндe caуaт aшуынa кӛп 

кҥш жҧмcaғaн aдaм. Coл ҥшiн қaзaқшa caуaт aшaтын әлiппe қҧрaлын жaзды. 

Oл «Oқу қҧрaлы» (қaзaқшa әлiф-бe) дeгeн aтпeн aлғaшқы рeт 1912 жылы 

Oрынбoрдa бacылды. Coлaрдың қaтaрындa шыққaн A. Бaйтҧрcынoвтың 

әлiппeci – «Oқу қҧрaлы» 19I2-1925 жылдaр aрacындa 7 рeт қaйтa бacылып, 

oқу-aғaрту жҧмыcындa ҧзaғырaқ әрi кeңiрeк пaйдaнылды. 

«Oқу қҧрaлы» тaңбaлaрын тaнытудaн бacтaлaды. Кiтaп бeтiнiң тӛмeнгi 

тҧcындaғы ciлтeмeдe хaт тaныту жoлы кӛрceтiлiп, caбaқ әдici қoca бeрiлeдi. 
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Иллюcтрaция рeтiндe кӛбiрeк кeлтiрiлгeн тҧтac тeкcтeр «Тiл-

қҧрaлдың» cинтaкcиcкe aрнaлғaн 3-кiтaбы мeн eрeceк-тeрдiң caуaтын aшуғa 

aрнaлғaн әлiппe – «Caуaт aшқыш» дeгeн кiтaптa oрын aлғaн. Бҧлaрдa aвтoр 

Қoжaнacыр, Aлдaркӛce әңгiмeлeрiнeн бacтaп, хaлық aузындaғы aңыз-

әңгiмeлeрдi, билeр cӛздeрiң бҧрынғы ӛткeн aқын-жырaулaр мҧрaлaрын 

Aбaй, Ыбырaй жәнe ӛзiнiң ӛлeңдeрiң aудaрмa жәнe тӛлтумa мыcaлдaрдың 

Жукoвcкий, Крacнoвcкий cияқты oрыc aқындaрынaн жacaлғaн 

aудaрмaлaрды, Ыбырaй Aлтынcaриннiң «Хрecтoмaтияcындaғы» кeйбiр 

әңгiмeлeрдi, Ныcaнбaй aқынның «Кeңecaры – Нaурызбaй» пoэмacынaн 

aлынғaн ҥзiндiлeрдi пaйдaлaнғaн. Бҧл тeкcтeрдiң мaзмҧнындa oқушығa тeрic 

тәрбиe бeрeтiн жaмaндыққa бaулитын идeя; жoқ, кeрiciншe, oқу-бiлiмгe, 

eңбeккe шaқырaтын aдaмгeршiлiктi уaғыздaйтын жoлдaр кӛзгe тҥceдi.  

Мiнe, A. Бaйтҧрcынoвтың қaзaқ тiлiн зeрттeудeгi жәнe oқу-aғaрту 

мaйдaнындaғы icтeгeн icтeрi мeн жacaғaн eңбeгi ocындaй. A. Бaйтҧрcынoв – 

қaзaқ әдeбиeтiн зeрттeушi. A. Бaйтҧрcынoвтың жac қaзaқ ғылымынa eткeн 

қызмeтi тeк бiлiмi caлacындa eмec, әдeбиeттaну caлacындa дa aйрықшa зoр 

бoлды. Ӛткeн ғacырдық II жaртыcындa-aқ хaлық. aуыз әдeбиeтi ҥлгiлeрiн 

жинaп, жaрыққa шығaру дәcтҥрi oтaндық филoлoгиядa бeл aлғaн игiлiктi ic 

бoлды. Бҧл дәcтҥрдi әр хaлық интeллигeнцияcы-ның oзaт eкiлдeрi жaқcы 

қaбыл aлып, ӛздeрi дe aт caлыcқaндa-ры мәлiм. A. Бaйтҧрcынoв тa 1895 

жылы «Тургaйcкaя гaзeтa-нын» бeтiндe, № 39, 24 қыркҥйeктeгi caнындa 

«Киргизcкиe примeты-пocлoвицы» дeгeн aтпeн мaтeриaлдaр жaриялaйды. 

Мҧндa шaруaшылық жaйын oйлaп, жaзғы-кыcқы, eртeңгi-кeшкi aуa рaйын 

бoлжaп aйтқaн 36 тҥрлi хaлық cӛзiн бeрeдi.  

   

  Пaйдaлaнылғaн әдeбиeттeр тiзiмi 

1. Бaйтҧрcынoв A. Әдeбиeт тaнытқыш.-Aлмaты,1991ж. 

2. Бaйтҧрcынoв A. Тiл тaғылымы.- Aлмaты «Aнa тiлi» 1992ж. 

3. Этнoпeдaгoгикa ( oқулық) –    C. Қaлиeв, Ж. Ж. Мoлдaбeкoв,                 

 

 

САЛАУАТТЫ ӚМІР САЛТЫНЫҢ КЕЛЕСІ ФАКТОРЫ-МОТОР 

РЕЖИМІ 

Уәкілова Мейрамкүл Шәкірқызы  

Кабекеева Кымбат Калиевна – PhD доктор 

 

Кілт сөздер: Әлеуметтік, педагогика, моральдық, психология, ғылым, 

Әдістеме, топтық жұмыс, әрекеттесу адамгершілік. 

Қазіргі заманғы адамның ӛмірі жоғары ауырлық пен физикалық 

белсенділікпен сипатталады, және ӛркениеттің кӛптеген ауруларының 

негізгі себебі мотор белсенділігінің жеткіліксіздігі деген пікірге ешкім 

қарсы емес. 

Әсіресе студенттер физикалық белсенділіктен зардап шегеді. 

Оқушылар жҧмыс ҥстелінде отыруға, теледидар кӛруге, компьютерлік 
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ойындарға кӛбірек уақыт жҧмсауға мәжбҥр. Аптасына екі дене шынықтыру 

сабағы мотор белсенділігінің жетіспеушілігін ӛтемейді. Сонымен қатар, 

жаттығулардың тиімділігі тӛмен жағдайлар жиі кездеседі. 

Оңтайлы қозғалтқыш режимі туралы айтатын болсақ, денсаулықтың 

бастапқы жағдайын ғана емес, сонымен қатар қолданылатын жҥктемелердің 

жиілігі мен жҥйелілігін де ескеру қажет. Сабақтар біртіндеп және жҥйелілік, 

қайталану және жҥйелілік, даралау және жҥйелілік принциптеріне негізделуі 

керек. Аэробты сипаттағы циклдік жаттығулар ең жақсы емдік әсер беретіні 

дәлелденді: серуендеу, жеңіл жҥгіру, жҥзу, шаңғы және велосипедпен жҥру. 

Кҥнделікті жаттығулар кешеніне икемділік жаттығуларын да қосу керек.  

Адам денсаулығына әсер ететін салауатты ӛмір салтының келесі 

факторын, тамақтану мәселесін қарастыруға кӛшейік. 

Соңғы онжылдықта тамақтану мәселесіне деген қызығушылық артты, 

ӛйткені дҧрыс тамақтану ағзаның ӛсуі мен дамуы процестерінің қалыпты 

ағымын, сондай-ақ денсаулықты сақтауды қамтамасыз етеді. Дҧрыс 

тамақтану адам ағзасының дамуы ҥшін ӛте маңызды. Адамның қалыпты 

ӛсуі мен дамуы, ең алдымен, оның денесі қажетті қоректік заттармен 

қамтамасыз етілуіне байланысты. Дҧрыс тамақтану кӛптеген аурулардың 

алдын алу мен емдеудің негізгі факторы болып табылады. Тамақтануды 

ҧйымдастыру кезінде белгілі бір жас кезеңі ҥшін ас қорыту жҥйесінің және 

бҥкіл ағзаның даму және жҧмыс істеу ерекшеліктерін, сондай-ақ ағзаның 

қоректік заттарға қажеттілігін ескеру қажет, ӛйткені ол тағамның сандық 

және сапалық қҧрамындағы барлық бҧзылуларға ерекше сезімтал. 

Адамның тамақтануын дҧрыс ҧйымдастырудың негізі келесі негізгі 

принциптерге негізделуі керек: белгілі бір уақыт аралығында ҥнемі 

тамақтану – баланың тамақтануын ҧйымдастыруды бастау керек негізгі 

шарт. 

Ағзаға тамақпен бірге келетін қоректік заттар (ақуыздар, майлар, 

кӛмірсулар) белгілі бір арақатынаста болуы керек. Тамақтану адамның 

ерекшеліктерін, денсаулық жағдайын, тағамға реакциясын және басқаларын 

ескере отырып жеке болуы керек. Дҧрыс, толыққанды және ҧтымды 

тамақтану сау адамның іргетасының киттерінің бірі-табыну дәрежесіне 

кӛтерілуі керек.  

Салауатты ӛмір салтының келесі факторы – жеке гигиена. Жеке 

гигиена ережелерін – дене терісіне, шашқа, ауыз қуысына, киім мен аяқ 

киімге кҥтім жасау бойынша іс-шаралар кешенін сақтамай денсаулықты 

сақтау және нығайту мҥмкін емес. 

Дене терісіне кҥтім жасау (тамақтанар алдында, серуендегеннен кейін, 

таңертеңгі және кешкі дәретханада қолды жуу, ҧйықтар алдында кҥнделікті 

жылы душ немесе жылы ванна) табиғи және ажырамас процедура болуы 

керек, ваннаға бару қатаю (бу бӛлмесі) және белсенді демалу қҧралы болуы 

керек. Киімге қойылатын гигиеналық талаптар, ең алдымен, дененің 

қоршаған ортамен қалыпты жылу және газ алмасуын, дене температурасы 

мен терінің оңтайлы деңгейін, терінің ылғалдылығын, терінің тыныс алуын 
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қамтамасыз етуге бағытталған. Бҧл талаптарға қол жеткізуді белгілі бір 

физикалық қасиеттері бар, мысалы, ылғал ӛткізгіштік, электр ӛткізгіштігі, 

ауа ӛткізгіштігі, жылу ӛткізгіштігі бар материалдарды қолдану арқылы 

қамтамасыз етуге болады.  

Жасӛспірімдерде салауатты ӛмір салтын қалыптастыру ерекшеліктері 

Салауатты ӛмір салтын қалыптастыру салауатты ӛмір салты туралы 

білімдерден, салауатты ӛмір салтына деген қарым-қатынастан, салауатты 

ӛмір салтының нормалары мен ережелерін сақтауға деген қажеттіліктер мен 

маңызды уәждемеден, отбасында және қҧрдастарының арасында мақҧлдау 

мен қолдау табудан тҧрады. 

Денсаулықты қалыптастырудың негізгі ерекшеліктері: еріктілік, 

белгілі бір физикалық кҥштерді жҧмсау, физикалық, психикалық және басқа 

мҥмкіндіктерді ҥнемі арттыруға бағдарлау. 

Салауатты ӛмір салты жҥйесін қҧру ӛте ҧзақ процесс және ӛмір бойы 

жалғасуы мҥмкін. 

Кӛптеген зерттеулер салауатты ӛмір салты кеңінен қол жетімді, 

айтарлықтай материалдық шығындарды қажет етпейді, дененің 

физиологиялық жҥйелерін оңтайландыру, денсаулықты жоғары деңгейде 

сақтау, белсенді ӛмірді ҧзарту және денсаулықтың негізгі детерминанты 

болып табылады. 

   Пайдаланған әдебиеттер  
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Кілт сөздер: Әлеуметтік, педагогика, моральдық, психология, ғылым, 

Әдістеме, топтық жұмыс, әрекеттесу адамгершілік.  

Балалар мен жасӛспірімдерді тәрбиелеу мен оқытудың тиімділігі 

денсаулыққа байланысты. 

Денсаулық-бала ағзасының жҧмыс қабілеттілігі мен ҥйлесімді 

дамуының маңызды факторы.  

В. А. Сухомлинский " баланың денсаулығына қамқорлық жасау-бҧл 

санитарлық-гигиеналық нормалар мен ережелер жиынтығы... режимге, 

тамақтануға, жҧмысқа және демалуға қойылатын талаптар жиынтығы емес. 

Бҧл, ең алдымен, барлық физикалық және рухани кҥштердің ҥйлесімді 

толықтығындағы алаңдаушылық, және бҧл ҥйлесімділіктің тәжі-
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шығармашылықтың қуанышы". Денсаулық деген не екенін қарастырыңыз. 

Дҥниежҥзілік Денсаулық сақтау Ҧйымының Жарғысында Денсаулық 

ҧғымының анықтамасы: "... аурулар мен физикалық ақаулардың болмауы 

ғана емес, толық, физикалық, психикалық және әлеуметтік әл-ауқат 

жағдайы".  

1968 жылы ДДҦ келесі Тҧжырымдаманы қабылдады: "Денсаулық-

адамның биосоциалдық функцияларын ӛзгеретін ортада, аурулар мен 

ақаулар болмаған жағдайда шамадан тыс және шығынсыз орындау қасиеті. 

Денсаулық физикалық, психикалық және моральдық". 

Академик Ю.П. Лисицын: "адам денсаулығы аурудың, 

аурудың,ыңғайсыздықтың жоқтығынан айырыла алмайды, бҧл адамға 

бостандықта табиғи емес ӛмір сҥруге, адамға тән функцияларды толық 

орындауға мҥмкіндік беретін жағдай, ең алдымен еңбек, салауатты ӛмір 

салтын ҧстану, яғни психикалық, физикалық және әлеуметтік әл - ауқат". 

[27] 

Осылайша, жоғарыда келтірілген анықтамалардан Денсаулық ҧғымы 

ағзаның қоршаған орта жағдайларына бейімделу сапасын кӛрсетеді және 

адам мен тіршілік ету ортасының ӛзара әрекеттесу процесінің нәтижесін 

білдіреді; денсаулық жағдайының ӛзі сыртқы (табиғи және әлеуметтік) және 

ішкі (тҧқым қуалаушылық, жыныс, жас) факторлардың ӛзара әрекеттесуі 

нәтижесінде қалыптасады. 

Соматикалық Денсаулық-онтогенетикалық дамудың әртҥрлі 

кезеңдерінде басым болатын негізгі қажеттіліктермен делдал болған жеке 

дамудың биологиялық бағдарламасына негізделген адам ағзасының 

мҥшелері мен жҥйелерінің қазіргі жағдайы. Бҧл қажеттіліктер, біріншіден, 

адамның дамуының қоздырғышы, екіншіден, бҧл процестің даралануын 

қамтамасыз етеді.  

Физикалық денсаулық-бейімделу реакцияларын қамтамасыз ететін 

морфофизиологиялық және функционалдық резервтерден тҧратын дене 

мҥшелері мен жҥйелерінің ӛсуі мен даму деңгейі.  

Психикалық денсаулық – психикалық саланың жағдайы, оның негізі 

мінез-қҧлықтың тиісті реакциясын қамтамасыз ететін жалпы психикалық 

жайлылық жағдайы болып табылады. Бҧл жағдай биологиялық және 

әлеуметтік қажеттіліктерге, сондай-ақ оларды қанағаттандыру 

мҥмкіндіктеріне байланысты.  

Моральдық денсаулық-бҧл ӛмірдегі мотивациялық және қажеттілік-

ақпараттық саланың сипаттамаларының жиынтығы, оның негізін қоғамдағы 

жеке адамның мінез-қҧлқының қҧндылықтары, кӛзқарастары мен мотивтері 

жҥйесі анықтайды. Адамның руханилығы адамгершілік денсаулығымен 

делдал болады, ӛйткені ол жақсылық, махаббат және сҧлулықтың 

жалпыадамзаттық шындықтарымен байланысты. 

Денсаулық белгілері: 

- зақымдаушы факторлардың әсеріне спецификалық (иммундық) және 

спецификалық емес тӛзімділік; 
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- ӛсу және даму кӛрсеткіштері; 

- ағзаның функционалдық жағдайы және резервтік мҥмкіндіктері; 

- қандай да бір аурудың немесе Даму ақауының болуы және деңгейі; 

- моральдық – ерік және қҧндылық-мотивациялық кӛзқарастардың 

деңгейі.[8] 

Ӛмір салты – бҧл әлеуметтік-экономикалық формацияның 

ерекшеліктеріне байланысты адамдардың ӛмір сҥру тҥрі. Ӛмір салтының 

негізгі параметрлері еңбек (жас ҧрпаққа арналған оқу), адамдардың ӛмірі, 

Қоғамдық-саяси және мәдени қызметі, сондай-ақ әртҥрлі мінез-қҧлық 

әдеттері мен кӛріністері болып табылады. Егер олардың ҧйымдастырылуы 

мен мазмҧны денсаулықты нығайтуға ықпал етсе, онда салауатты ӛмір 

салтын жҥзеге асыру туралы айтуға негіз бар, оны адамның қоршаған 

ортамен оңтайлы ӛзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін іс-шаралар 

жиынтығы ретінде қарастыруға болады.[9] Осылайша, салауатты ӛмір салты 

деп ағзаның резервтік мҥмкіндіктерін нығайтатын және жетілдіретін, 

осылайша саяси, экономикалық және әлеуметтік-психологиялық 

жағдайларға қарамастан олардың әлеуметтік және кәсіби функцияларын 

сәтті орындауды қамтамасыз ететін адамның кҥнделікті ӛмірінің типтік 

формалары мен әдістерін тҥсіну керек. Және жеке адамның да, қоғамдық 

денсаулықты да қалыптастыру, сақтау және нығайту бағытында жеке іс-

әрекеттің бағытын білдіреді. 
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Білім берудің қҧзыреттілікті-бағдарланған парадигмасы жағдайында 

педагог-психологтарды даярлаудың маңызды мақсаты студенттердің 

тҧлғалық сапаларын, сонымен қатар жалпы мәдени және кәсіби 

қҧзыреттіліктерін қалыптастыру, ғылыми зерттеушілік, 

ҧйымдастырушылық – басқарушылық, тәжірибелік-аналитикалық, 

ӛндірістік-технологиялық және оқытушылық қызметте оларды жҥзеге асыру 
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дағдыларын дамыту болып саналады. Педагог-психолог жоғары оқу орнын 

аяқтай отырып ӛз пәніне қатысты тек біліммен ғана қамданып қоймай, 

сонымен бірге жеткілікті тҧлғалық сапалар мен қҧзыреттіліктер жиынтығын 

меңгеруі қажет. 

Осыдан талданған дереккӛздер айғақтағандай, жоғарғы мектеп 

жҥйесіндегі болашақ педагог-психологтардың диагностикалық 

қҧзыреттілігін қалыптастыру мәселесі ӛзекті болып табылатындығын және 

оның шешімін табу психологиялық-педагогикалық білімдерді кеңінен 

қолдануды талап ететіндігін аңғардық. Бҧл ҥдерістің тиімділігін анықтайтын 

маңызды факторларға болашақ педагог- психологтарды оқуға және алдағы 

кәсіби қызметіне деген мотивациясы,білім сапасының, қажетті 

қҧндылықтық сенімдерінің, ҧйымдастырушылық, коммуникативтік, 

рефлексивті қабілеттері мен адекватты ӛзін-ӛзі бағалауының болуы кіреді. 

Диагностикалық қызметті ҧйымдастырудың заманауи кӛзқарастары 

тҧрғысынан қҧзыретті маманды диагностикалық қызметті орындауға деген 

жоғары мотивациясы, ниеті және диагностикалық гипотезалар ҧсына білуі, 

міндеттер қоя алуы, олардың шешілу барысын және нәтижесін талдай білуі, 

ақпаратпен жҧмыс істей алуы ерекшелеп тҧруы қажет. Жоғары мектептегі 

білім беру жағдайындағы болашақ педагог-психологтардың диагностикалық 

қҧзыреттілігін қалыптастыру ҥдерісінде қҧзыреттілік тҧғыр жҥзеге асыру 

арқылы болашақ тҥлекті даярлау сапасы мәселесіне жаңаша келуге 

мҥмкіндік береді. Осы тҧста біз болашақ маманның диагностикалық 

қҧзыреттілігін қалыптастырудың психологиялық аспектілерін 

диагностикалық қҧзыреттіліктің болмыстың сипаттамасын қҧрайтын 

қҧзырет қҧраушы компоненттерді:  

1. Когнитивті (білімдік);  

2. Психомоторлы (іс-әрекеттік);  

3. Эмоционалды – қҧндылықтардың (қҧндылық қатынастар) меңгерілу 

ҥрдісі мен жҥзеге асыру кезеңдерін саралап,талдау арқылы тҥсіндіреміз. 

Диагностикалық қҧзыреттіліктің психологиялық аспектілері: таным, 

қызығушылық, белсенділік, ынта, қабілет, қажеттілік сынды процестер 

жоғары сападағы оқу ӛнімін алу ҥшін маңызды әсер етуші факторлар 

қатарында екендігін аңғарамыз. Бҧнда ең жоғары әсер ететін фактор ол 

оқудың мотивтері содан кейін оқуға қатысуы және соңында жалпы 

қабілеттері болып отыр. Осыдан біз болашақ маманды қалыптастыруда 

оның ең алдымен атқаратын жҧмысына деген қызғушылығын, мотивін 

оятуымыз тиіс. Студент бойындағы оқу қажеттіліктерін қамсыздандырып, 

оның бойындағы қабілеттерін аша білуіміз керек. Тҧрақты оқытуды 

қадағлап, оқу тапсырмаларын жҥйелі орындауға шақыруымыз тиіс. 

Сонымен қатар тәжірибеде білімін қолдана алуына машықтандыруымыз 

дҧрыс болады. Және де диагностикалық білімді жақсы қалыптастырушы 

орта, ЖОО-да арнайы мамандандырылған кабинеттер мен лабораториялық 

бӛлімшелерді сапалы тҥрде ҧйымдастыру қажет. 
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Біздің зерттеу жҧмысының басты міндеттерінің бірі болашақ педагог-

психологтардың диагностикалық қҧзыреттілігін қалыптастыру моделін 

әзірлеу болып табылады. Атап айтқанда, ЖОО-да жалпы орта білім беру 

ҧйымдарында жҧмыс істейтін педагог мамандарға тиесілі мақсаты, 

міндеттері, білімі, іс-әрекет дағдылары мен қҧндылық қасиеттері болашақ 

педагог-психологтың диагностикалық қҧзыреттілігін қалыптастырудың 

мінсіз нәтижесін қҧруда болып табылады. 

Белгілі болғандай, модельдеу педагогикалық ғылымда ғылыми зерттеу 

әдістерінің бірі ретінде кеңінен қолданылады. Модельдеу әдісі 

эксперименттің педагогикалық тҥріне және логикалық қҧрылымдар мен 

ғылыми тораптарды қҧрастыруға сәйкес келеді. Жалпы, бҧл кӛшірмелерді, 

педагогикалық материалдарды, қҧбылыстардың ҥлгілерін жасау процесі. 

Зерттелетін педагогикалық жҥйенің схемалық бейнесінде қолданылады. 

Болашақ педагог-психологтардың диагностикалық қҧзыреттілігін 

қалыптастырудың қҧрылған моделі келесі элементтердің жиынтығынан 

тҧратын қҧрылымдық-функционалдық жҥйені қамтиды: 

мақсатты компонент – әлеуметтік тапсырыс пен мақсатты 

анықтайды, диагностикалық қҧзыреттіліктің ҧстанымдарын, тҧғырларын 

сипаттайды мазмұндық компонент –жоғарғы білім беру мазмҧнын 

айқындап, білім беру барысында білімгерлердің игеретін пәндік курстар 

мазмҧнын және педагогикалық тапсырмалар тҥрлерін кӛрсетеді ; 

процессуалдық компонент –диагностикалық қҧзыреттіліктің 

қалыптасу кезеңдерін, диагностикалық қҧзыреттіліктің қҧрылымын 

(қҧрылымын, әдістерін, қҧралдарын және диагностикалық қҧзыреттілікті 

қалыптастыру ҥдерісінің әдістемелік қамтамасыз етілуін) кӛрсетеді; 

бағалаушылық компонент- нәтиже, диагностикалық 

қҧзыреттіліктің компоненттерінің кӛрсеткіштері мен диагностикалық 

қҧзыреттіліктің ӛлшемдерін сипаттайды, оның бағаларының деңгейлерін 

береді. 
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Білім беру мекемесінде педагог-психологтың кәсіби міндеттерін 

білікті орындау ҥшін келесі жалпы педагогикалық қҧзыреттерге ие болуы 

тиіс: басқарушылық, әдістемелік, аналитикалық, коммуникативтік. Айта 

кету керек, диагностикалық қҧзыреттілік педагог-психологтың негізгі 

қҧзыреттілік жҥйесіндегі компонент және байланыстырушы буын болып 

табылады. Осыған сәйкес, біз маманның алғашқы зерттеу қызметін 

қамтамасыз ететін диагностикалық қҧзыреттілікті анықтаймыз. Ол 

педагогтың одан әрі басқарушылық, ҧйымдастырушылық, әдістемелік, 

коммуникативтік, сараптамалық қызметі ҥшін негіз болады. 

Болашақ педагог-психологтарды даярлау негізгі жағдайларда 

нормативті- қҧқықтық қҧжаттармен реттеледі. Оған МЖМБС (мемлекеттік 

жалпығаміндетті білім беру стандарты), типтік оқу жоспары және мамандық

тың типтік оқу бағдарламасы кіреді. Білім беру мазмҧнын реттеуде жетекші 

тетіктер бола отырып нормативті қҧжаттардың әрқайсысы оқытудың білім 

беру траекториясын қҧруға қатысты талаптарды ҧсынады. 

«5В010300 – Педагогика және психология» мамандығының РК 

3.08.253-2006 ҚР МЖМБС және 3.08.003-2004 ҚР МЖМБС ретроспективті 

талдау болашақ педагог-психологтарды диагностикалық іс-әрекетке даярлау 

мазмҧны сҧлбалы, ҥзік-ҥзік келтірілгенін кӛрсетті. 

Бҧл типтік оқу бағдарламасында міндетті ретінде келесі пәндер бӛліп 

кӛрсетіледі: 

1. Педагогикалық мамандыққа кіріспе 

2. Педагогика 

3. Педагогиканың тарихы 

4. Этнопедагогика 

5. Әлеуметтік педагогика 

6. Педагогикалық менеджмент 

7. Педагогикалық шеберлік 

8. Педагогиканы оқыту әдістемесі 

9. Бейіндік білім беру педагогикасы. 

Сонымен қатар типтік оқу бағдарламасын талдау "050103 - Педагогика 

және психология" мамандығының базалық міндетті пәндері мазмҧны 

педагогикалық пәндерді зерттеуге бағытталғандығын және психологиялық- 

педагогикалық диагностика сҧрақтарын толықтай аша алмайтындығын 

дәлелдейді. 

Осылайша, ҚР 2016 жылғы Типтік оқу бағдарламасында 

психологиялық- педагогикалық диагностиканың мәселелері мен сҧрақтарын 

толық болмағанымен ішінара қарастыратын бір пән бар болғаны әрине, 

мамандардың келешектегі кәсіби қызметте ӛте маңызды екені айқын. 

Білім беру бағдарламасы мамандықтың типтік оқу жоспары және 

МЖМБС негізінде жасалады. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 

қазақ-тҥрік университеті "5В010300 - Педагогика және психология" 

мамандығының ОБ мазмҧны 5В010300 - Педагогика және психология 

мамандығының Типтік оқу жоспарына сәйкес келеді және мамандарды 
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даярлаудың толықтығын қамтамасыз етеді. Мамандықтың оқу жоспарында 

пәндер курсының логикалық тізбегі анықталған. Әр пән бойынша оқу-

әдістемелік кешен жасалынды. Білім беру бағдарламасын жасау барысында 

еңбек нарығының және жҧмыс берушілердің қажеттіліктері ескеріледі. 

Мамандық сипаттамасында педагог-психолог алдында тҧрған 

міндеттер білім беру процесінде тҧлғаны, сондай-ақ оның жеке даму 

деңгейін зерттеу, тҧлғаны зерттеу міндеті ретінде анықталған; 

психологиялық қасиеттерін, жеке сипаттамаларын, қасиеттерін зерттеу, 

яғни студенттердің (оқушылардың) қабілеттерін, қызығушылықтарын және 

бейімділігін зерттеу; мінез-қҧлық ерекшеліктерін зерделеу, білім беру 

процесінің басқа да қатысушыларымен қарым-қатынас жасау, топтарда 

(сыныптарда) қарым-қатынас жасау және психологиялық климат; даму, 

білім беру және оқыту саласындағы бҧзушылықтардың себептерін 

анықтау. [108]. 

Осыған орай жоғарыда кӛрсетілген тапсырмаларды орындау ҥшін 

оның диагностикалық қҧзыреттілігі болу керек. Осы тҧста педагог – 

психологтарды даярлаудың бҥгінгі кҥнгі мазмҧнына да теориялық талдау 

жасауды жӛн кӛрдік. 

Тӛмендегі кестеде Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-

тҥрік университетінің "Педагогика және психология" мамандығының оқу 

жоспарындағы «Тҧлғаны психологиялық-педагогикалық диагностикалау» 

пәнінің мазмҧнына жасалған талдау келтіріледі.. 

Пәннің мақсаты: Пәнді оқыту мақсаты оқытудың келесі нәтижелеріне 

қол жеткізу болып табылады: 

студенттердің теориялық білімдерін арттырып, психологиялық 

дайындықтарын нығайту; 

жеке адам психодиагностикасының ғылыми-теориялық негізін 

тереңдетіп оқыту; 

психодиагностикалық зерттеулерді жҥргізу ережелерімен таныстыру; 

психологиялық кӛмек кӛрсету кезінде маманның практикалық 

дайындығын және кәсіби дағдыларын игеру. 

Пәннің міндеттері: 

 - психологиялық-педагогикалық диагностиканың қазіргі ғылыми-

теориялық негізі; 

 - адамның жеке психологиялық ерекшеліктерін бағалау амалы мен 

жолдары; 

 - психологиялық практиканың әр тҥрлі облыстарында психологиялық-

педагогикалық диагностикалауды ҧйымдастыра алу дағдысы; 

 - ӛзінің мамандығына кәсіби тҧрғыда даярлығын қамтамасыз ету. 

Пәнді оқытудың сонғы нәтижесі: тҧлғаның даму ерекшелігін 

меңгерген, диагностика жасау әдіс-тәсілдерін біледі; педагогикалық-

психологиялық ҥдерістің мазмҧнын анықтап, ӛз бетінше диагностикалық 

бағам жасайды; жас ерекшеліктеріне қарай және тҧлғаның қалыптасу 
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диагностикасының мәнін белгілі дәрежеде бақылап, тәжірибеде іске 

асырады. 
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 Кілт сөздер: студент, психология, педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, 

дамыту, тәрбие, ақпараттық технологиялар, әлеуметтік.  

Жалпы оқу пәні бойынша сабақты жоспарлау және 

ҧйымдастыру. Білім мазмҧны оқу жоспарларында, бағдарламаларында, 

оқулықтар мен оқу қҧралдарында айқындалады. Оқу жоспары–оқу орнында 

игерілетін оқу пәндерінің қҧрамын, оларды меңгеру бірізділігі мен кезек 

тәртібін, әр пән бойынша жылдық, апталық бӛлінген сағат санын, оқу 

жылының бас-аяқ мерзімі және апта, айларын анықтап беретін қҧжат. Оқу 

жоспарлы тҥбір (типтік) және нақты оқу мекемесі тарапынан жасалған оқу 

жоспары болып бӛлінеді. Тҥбірлі оқу жоспарында мектеп (ЖОО) 

қабырғасында оқу жылдарына орай жҥргізілетін барша оқу пәндерінің тізімі 

беріледі. Игерілуі қажет пәндер оқу жоспарында ҥш топқа бӛлінеді: 1) 

міндетті (базалық-мемлекеттік бӛлік), 2) оқушылар қалауы бойынша 

(аймақтық бӛлік) және 3) мектеп (ЖОО) кеңесі бекімімен ӛтілетін пәндер 

(мектептік (ЖОО) бірлік). Тҥбір оқу жоспарында әрқилы білім саласына, 

факультативтерге, оқушылар таңдауымен енген курстарға арналған сағаттар 

бӛлігі ӛрнектеледі. 

Тҥбір жоспар негізінде жеке ерекшеліктерін ескерумен мектеп (ЖОО) 

ӛз оқу жоспарларын жасайды. Оқу формаларына қарай кҥндізгі, ауысымды, 

сырттай, қашықтықтан оқыту жоспарлары да әр қилы келеді. Оқу 

жоспарлары негізінде оқу бағдарламалары тҥзіледі. Оқу бағдарламалары ӛз 

ішіне:1) нақты пәнді оқу жӛніндегі тҥсініктемені; 2) оқушылардың 

(студенттердің) біліміне қойылатын талаптарды; 3) әр сыныпта (курста) пән 

бойынша ӛтілетін материалдардың тақырыптық жоспарын; 4) пән курсы 

бойынша білімдер мен тақырыптар тізімін,  яғни бағдарламаның ӛзін; 5) 

пәнге орай оқу жабдықтары мен кӛрнекі қҧралдар тізімін; 6) қажетті 

әдебиеттер ауқымын; 7) бақылау сҧрақтарын, 8) курстық, дипломдық 

жҧмыстар тақырыбын (ЖОО да)-қамтиды. 
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Оқу бағдарламаларының тҥбірлі (типтік), оқу-жҧмыс (рабочие) және 

авторлық тҥрлері ажыралады. Тҥбір бағдарламалары Мемлекеттік білім 

стандарты негізінде нақты пән бойынша қҧрастырылады. Оларды ҧсыныс 

сипатында қабылдауға болады. Оқу - жҧмыс бағдарламалары тҥбір жоспары 

негізінде тҥзіліп, мектептің педагогикалық кеңесінің (ЖОО да жетекші 

кафедра) шешімімен бекиді. Бҧл бағдарламалар білім стандартының 

талаптарына сәйкес, сонымен бірге ол нақты оқу орнының мҥмкіндіктерін 

ескерумен жасалады. Авторлық оқу жоспарларында білім стандартының 

талаптары міндетті сақталады, бірақ оқу материалын ҧсынудың ӛзгеше 

қисыны, оқу барысында оқып-зерттелетін қҧбылыстар мен процестерге 

автор тарапынан ӛзіндік кӛзқарастар болуы мҥмкін. Мҧндай бағдарламалар 

кӛбіне таңдамалы курстар мен факультативтерде қолданыс табады. Оқу 

бағдарламаларын қҧрастырудың педагогика тарихында екі әдісі белгілі: 

концентрлі және тізбекті. 

Концентрлі әдіске орай бір оқу сатысында ӛтілген оқу материалы 

алдағы жоғарылау сатыларда кҥрделірек кҥйде және оқылады. Бҧл әдісті 

қолданудың қажеттігі оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру принципін 

сақтаудан туындайды. 

Тізбекті әдіспен тҥзілген оқу бағдарламаларында әр кезекті оқу 

сатысының материалы ӛткен жылдардағы игерілгендердің қисынды жалғасы 

ретінде қабылданады. Мҧндай оқу ӛзінің ҥнемділігімен еленеді. Білімдік оқу 

материалының нақты мазмҧны оқулықтар мен оқу қҧралдарында ашылады. 

Оқулық мектептік (ЖОО) білім ақпаратының кӛзі әрі оқу жабдығы, 

білімдену мақсаттары мен мазмҧнын айқындайды. Оқулықтың басты 

кӛрінісі –мәтінде. Мәтін келесі бірліктерден қҧралады: 

 - негізгі (тҧғыр терминдер, олардың анықтамалары, негізгі деректер, 

қҧбылыстар, оқиғалар; заңдар, теориялар және жетекші идеялар және т.б. 

баяны); 

 - қосымша (қҧжаттар, хрестоматиялық және анықтамалық 

материалдар, ӛмірнама деректері, статистика мәліметтері ж.т.б.); 

 - тҥсініктеме (кіріспе, ескертулер, сӛздіктер, кӛрсетпелер ж.т.б.) 

Оқулықтарға қосымша оқу қҧралдары дайындалады. Мҧнда оқулық 

материалдарының кейбірі мазмҧн тҧрғысынан тереңдей тҥседі, кеңейеді. 

Оқу қҧралдары – бҧлар хрестоматиялар, есеп жинақтары, атластар, жаттығу 

жинақтары және с.с. 
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Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру 

жҥйесінің басты міндеті-ҧлттық және жалпы адамзаттық қҧндылықтар, 

ғылым мен жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби 

шыңдауға бағытталған білім алу ҥшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың 

жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 

ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» делінген. Бҧл міндеттерді 

шешу ҥшін әр педагогтың кҥнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар 

мен қайта қҧру, ӛзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа тәрбиеге, жаңа 

қарым-қатынасқа ӛту қажеттігі туындайды. Сондықтан да, әр педагог ӛз 

әрекетінде қажетті ӛзгерістерді, әр тҥрлі тәжірибелер жӛніндегі 

мағлҧматтарды, жаңа әдіс тәсілдерді кезінде қабылдап, дҧрыс пайдалана 

білуі керек. 

Қазіргі заманғы психологиялық білім мен оның тәжірибесіне деген 

қызығушылықтың ӛсуі жоғары мектептегі психологияны оқытудың 

әдістемесіне жаңа, әрі тиімді әдістерді енгізуді қажет етіп отыр. 

Психологияны оқытудың тиімділігі негізінен педагогтың оқу процесін 

психология ғылымының теориясы мен тәжірибесінің мазмҧнына сай 

ҧйымдастыру іскерлігіне байланысты болады. 

Осыған байланысты психология пәнінің оқытушысы психологияның 

теориялық сҧрақтарымен бірге, студенттерде жоғары мектепте оқу 

барысында пайда болатын психологиялық мәселелерге қатысты 

сҧрақтарына да жауап бере білуі керек болатыны тҥсінікті. Себебі, 

психологияны оқыту әдістемесі студенттердің ерекшеліктерін ескеруі 

міндетті. 

Оқыту процесі студенттердің ӛздері қабылдап алған барлық білім, 

тҥсініктердің сана-сезімдеріне қандай әсер ететіндігін тҥсінуіне негізделген 

кезде ғана тиімді болады. Оқытушы шеберлігінің бірден бір кӛрінісі - ӛз 

пәнінің мақсаттарын адамның қоршаған ортамен және басқа адамдармен 

қатынастары тҧрғысынан қарастыру, ғылыми пәнді социумның, ӛнердің, 

мәдениет пен тҧрмыстың мазмҧнына ҥйлестіре алу және студенттердің 

қҧндылық бағдарларын нақты оқу мақсаттарына айналдыра алуында екені 

анық. 

Психологияны оқытудың мақсаты дәл осы мазмҧнды қамтиды: 

ӛмірдің әр тҥрлі жағдайларында адамдардың ӛзара әрекеті мен қарым-

қатынасын орнатудың теориясын және тәжірибелік білімдері мен әдістерін 

студенттерге меңгертуді кӛздейді. Психологияны оқыту басқа адамдардың 

ойлау бейнелері мен әрекет бейнелерін анықтайтын жағдайларды ӛзгерту 
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мен тҥсіну тәсілдерін меңгертуге ғана емес, сонымен бірге, адамның ӛз 

тіршілік әрекеті мен санасын да ӛзгертуге бағытталған. 

Студенттердің тҧлғалық сапаларын қалыптастырудағы оқытушы мен 

студент арасындағы бірлескен іс-әрекеттің алатын орны мен оған 

психологиялық жағдай туғызуға қажетті шарттар жайлы С.М.Жақыпов, 

Е.И.Исаев, С.Д.Смирнов, В.И.Слободчиков ӛз еңбектерінде баян етеді. 

Қазіргі уақытта оқытудың тиімділігі мәселесі мемлекеттік деңгейдегі 

аса ӛзекті мәселеге айналып отыр. Бҧл мәселені шешу жолдарының бірі -

студенттердің теориялық білімді практикада еркін қолдана алатындай 

деңгейде қабылдауына мән беру. Психология ғылымының жетістіктерін 

ӛмірдің барлық салаларында пайдаланып жатқанда, білім беру міндеттерін 

шешуге қолданудың қажеттілігі анық. 

Оқыту процесін ҧйымдастыруда педагогикалық талаптар деңгейінен 

кӛрінумен бірге, психологиялық мәселелерін ескеру қажеттігі ертеден бері 

айтылып келе жатқанымен, дәл қазіргі уақытта оқытудың басты 

міндеттерінің біріне айналып отыр. Психологиялық сипаттағы мәселелерді 

ескеру және оларды шешудің нәтижесінде оқытудың тиімділігінің 

артатыны, оқу іс-әрекетінің жетіле тҥсетіні, берілетін білімнің сапасы 

артатыны, білімді қабылдаушылардың тҧлғалық дамуы қамтамасыз етілетіні 

және т.б. осы сипаттағы зерттеулер психолог ғалымдар Б.Г.Ананьев, 

П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, Л.Б.Ительсон, А.Н.Леонтьев, 

А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин, еліміздің ғалымдары 

Қ.Б.Жарықбаев, С.М.Жақыпов және басқа да зерттеушілердің еңбектерінде 

баяндалған. 

Оқытудың психологиялық мазмҧнын қарастыратын теорияларда мән 

берілген басты мәселелерге оқу материалының мазмҧнының оқушы 

психологиясына ықпалы, оқытудың әдіс-тәсілдерінің оқу материалының 

ерекшеліктері мен оқушы психологиясына сай болуы, оқытудың тиімділігі, 

оқытуды ҧйымдастыру мен басқару мәселелері, оқытудың қҧрылымдық 

ҧйымдасуының компоненттері арасындағы ӛзара байланыстарды 

қамтамасыз ету (оқу мотивациясы, оқу тапсырмалары, оқу міндеттері, 

бақылау және ӛзін-ӛзі бақылау, бағалау және ӛзін-ӛзі бағалау), оқыту 

арқылы оқушының тҧлғалық және дара ерекшеліктерін дамыту, оқыту 

барысында бірлескен іс-әрекеттің қалыптасуы және тағы басқалар кіреді. 

     

   Әдебиеттер тізімі: 
1.  Жақыпов С.М., Тоқсанбаева Н.Қ. Психологияны оқыту әдістемесі. 

Алматы, 2012 

2.  Әмірова Б.А., Молдабаева Р.А. Психологияны оқыту әдістемесі. 

Қарағанды, 2012 

3.  Методика преподавания психологии: конспект лекций/ О.Ю.Тарская, 

В.И.Валовик, Е.В.Бушуева и др-М.2007 
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Кілт сөздер: оқу формасы, мысалы, эвристикалық әңгіме, оқыту 

әдісі, мысалы, ми шабуылы әдісі. 

Эвристикалық оқытудың ҧйымдастырушылық және БЕЛСЕНДІЛІК 

негізін оның әдіснамалық компоненті анықтайды. Зерттеу эвристикалық 

білім беру іс-әрекетінің әдіснамасын және эвристикалық білім беру іс-

әрекетінің қҧрылымын, мазмҧнын, технологиясын, ҧйымдастыру 

тәсілдерінің жҥйесін белгілейтін эвристикалық оқыту (дидактикалық 

эвристика) теориясының әдіснамасын бӛледі[5]. 

Біз оқушының жеке білім беру ӛнімдерін жасауын қамтамасыз етуге 

арналған эвристикалық білім беру іс-әрекетінің әдіснамасын сипаттаймыз, 

ол ҥшін ӛнімді ғылыми қызметпен ҧқсастық қолданылады. Ғылыми 

танымда болмыстың әртҥрлілігі, әдетте, нақты әлеммен, яғни материалдық 

Нысандар әлемімен және идеалды әлеммен - білім мен идеялар әлемімен 

бейнеленген; бҧл әлемдердің ӛзара байланысы оларды білетін адамның іс-

әрекетінде кӛрінеді. Дәстҥрлі мектепте білім беру (зерттеу) объектісі ретінде 

идеалды әлем басым – жалпы қабылданған идеялар, ғылыми ҧғымдар, 

заңдылықтар, теориялар әлемі. Қолданыстағы оқу бағдарламаларында, 

оқулықтарда, дәстҥрлі оқыту практикасында нақты объектілер әлемі 

кӛбінесе студенттер емес, мамандар, ғалымдар, оқулық авторлары алған 

дайын тҧжырымдамалармен және басқа да идеализацияланған білім 

ӛнімдерімен алмастырылады. Студенттердің басқа адамдардың білімі 

туралы ақпаратты зерттеуі нақты әлем туралы ӛз білімдерін қҧруға орын 

қалдырмайды, бҧл олардың жеке білім траекторияларын қҧруға да, тҧтастай 

алғанда жеке ӛзін-ӛзі жҥзеге асыруға да кедергі келтіреді. 

Біздің зерттеуімізде бҧл мәселені шешу оқыту әдістемесін ӛзгерту 

арқылы ҧсынылады: бастапқыда студенттерге білім беру объектілері ретінде 

идеалды емес, нақты объектілер ҧсынылады. Мҧғалім баланы нақты 

объектілерді білу және алынған білімді жобалау тәсілдеріне ҥйретеді. Нақты 

әлемнің объектісін зерттей отырып, студент ол туралы білімді, яғни идеалды 

теориялық қҧрылымдарды – фактілерді, ҧғымдарды, заңдылықтарды іздейді 

және жасайды. Алынған білім мен таным әдістерін біле отырып, студент 

оларды жеке білім беру ӛнімдері тҥрінде тіркейді, оларды кейіннен нақты 

әлемді тануда қолданады. 

Білім беру объектісін зерттеу процесі мен нәтижесі бастапқыда 

объективті емес және білім субъектісінің жеке басына, оның қабілеттеріне, 

даму деңгейіне, қолданылатын таным әдістеріне байланысты. Әрбір студент 

Нақты объект туралы ӛз білімін алуға, ашуға немесе қҧруға қабілетті бола 

отырып, сӛзсіз ӛзінің жеке танымдық қабілеттерін кӛрсетеді және 
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дамытады. Барлық нақты білім беру объектілерін зерттеу кезінде оқушылар 

әрқашан бір-бірімен және жалпы қабылданған білім жҥйесімен сәйкес 

келмейтін осы объектілердің субъективті бейнелерін жасайды. Бір объектіні 

танудың әртҥрлі білім беру ӛнімдері олардың қателіктерін емес, 

оқушылардың әртҥрлі білім беру позициялары мен білім траекторияларын 

кӛрсетеді: олардың әрқайсысы ӛзінің ішкі әлемінің тереңдігіне еніп, тиісті 

білім беру саласын игерудің жеке саласын кеңейтеді. 

Оқушылардың жеке білім беру нәтижелерін алуы тҥпкілікті рәсім 

емес. Әрі қарай, оқушылардың білім беру ӛнімдерін бір-бірімен, сондай - ақ 

мәдени-тарихи аналогтармен-студенттер зерттеген объектілерді зерттеу 

кезінде ғалымдар мен мамандар алған танымның жалпыға бірдей танылған 

ӛнімдерімен салыстырады. Бҧл кезеңде оқушы жалпыадамзаттық біліммен 

және ӛз нәтижелерімен салыстыру арқылы байытылады. Студент алған 

нәтиже сыртқы білім беру стандарттарымен салыстырылады, нәтижесінде 

ол жаңа деңгейде дамиды, аяқталады немесе қайта анықталады. Мҧғалімнің 

оқу процесінің рефлексиясын ҧйымдастыруы оқушыға синтезделген білім 

беру ӛнімін қалыптастыруға мҥмкіндік береді, ол оның білімінің жеке және 

сыртқы компоненттерін кӛрсетеді. 

Жоғарыда айтылғандардан эвристикалық оқытудың әдіснамалық 

негізі-бҧл сыртқы білім беру бағдарламасының мазмҧнын зерттемес бҧрын 

оқушының білім беру ӛнімін алудан озуды қамтамасыз ететін 

педагогикалық іс-қимылдардың бірізділігі; соңғысы оқушының жеке білім 

беру мазмҧнын қҧрғанға дейін жасырын, жарияланбаған кҥйде қалады. 

Оқушының ішкі потенциалы адам тәжірибесінің тиісті қоймалары 

ашылғанға дейін пайда болады және ашылады[6]. 
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Эвристикалық оқыту-оқушының ӛзіндік мағынасын, білім берудің 

мақсаттары мен мазмҧнын, сондай-ақ оны ҧйымдастыру, диагностикалау 

және тҥсіну процесін қҧруды мақсат ететін оқыту. 

Оқушыға арналған эвристикалық оқыту-жаңаның ҥздіксіз ашылуы 

(эвристика — грек тілінен. heurisko-табу, табу, ашу). 

Эвристикалық оқыту деп тҥсініледі: 

- оқу формасы, мысалы, эвристикалық әңгіме; 

- оқыту әдісі, мысалы, ми шабуылы әдісі; 

- оқушылардың шығармашылық даму технологиясы. 

Сҧрақ тарихы. Эвристикалық оқытудың прототипі-Сократ әдісі, ол 

сҧхбаттасушымен бірге ерекше сҧрақтар мен пікірталастар арқылы білімнің 

пайда болуына келді. 

Адамда жасырын білім алу тек әдіс қана емес, сонымен бірге бҥкіл 

білім беру әдіснамасы болуы мҥмкін. Бҧл жағдайда оқушыға тек білімді 

ғана емес, сонымен қатар сабақтың жеке мақсаттарын, оқу 

бағдарламаларын, зерттелетін тақырыптарды игеру тәсілдерін, білім беру 

нәтижелерін ҧсыну және бағалау формаларын қҧра отырып, оқытылатын 

пәндердің әрқайсысында ӛз білімінің траекториясын қҧру ҧсынылады. 

Оқушының жеке тәжірибесі оның білімінің қҧрамдас бӛлігі болады, ал білім 

мазмҧны оның қызметі барысында қалыптасады. 

Педагогикада эвристикалық оқытуды Каптерев Петр Федорович, В.И. 

Андреев, А. В. Хуторский зерттеді. Психологияда эвристикалық оқыту 

әдістеріне В. Н. Пушкин, А. Н. Лук, Г.Я. Буш назар аударды[2]. 

Эвристикалық оқытуда студент бастапқыда зерттелетін шындық 

саласындағы білімді қҧрастырады. Ол ҥшін оған нақты маңызды объект 

(табиғи қҧбылыс, тарихи оқиға, қҧрылысқа арналған материал және т.б.) 

ҧсынылады, бірақ ол туралы дайын емес білім. Студент алған қызмет ӛнімі 

(гипотеза, шығарма, қолӛнер және т.б.) содан кейін мҧғалімнің кӛмегімен 

мәдени-тарихи аналогтармен — тиісті саладағы белгілі жетістіктермен 

салыстырылады. Нәтижесінде студент ӛз нәтижесін қайта тҥсіндіреді, 

аяқтайды немесе драматизациялайды. Оқушының жеке білім ӛсуі жҥреді 

(оның білімі, сезімдері, қабілеттері, тәжірибесі), тиісті ӛнімдер жасалады. 

Оқушының іс-әрекетінің нәтижелері тек жеке ғана емес, сонымен бірге 

жалпы мәдени ӛсу бола алады, содан кейін студент Мәдени және тарихи 

процестерге олардың толық қатысушысы ретінде енеді. 

Дидактикалық эвристика принциптері 

Оқушының жеке мақсат қою принципі. Әр оқушының білімі оның 

жеке оқу мақсаттары негізінде және ескере отырып жҥзеге асырылады. 

Жеке білім беру траекториясын таңдау принципі. Оқушы педагогпен 

саналы және келісілген ӛз білімінің негізгі компоненттерін: мағынасы, 

мақсаты, міндеттері, қарқыны, оқыту нысандары мен әдістері, білім берудің 

жеке мазмҧны, нәтижелерді бақылау және бағалау жҥйесін таңдауға 

қҧқылы. 
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Білім беру мазмҧнының метапәндік негіздерінің принципі. Білім беру 

салалары мен оқу пәндері мазмҧнының негізін оқушылардың субъективті 

жеке танымын қамтамасыз ететін іргелі білім беру объектілері қҧрайды. 

Оқытудың ӛнімділік принципі. Оқытудың негізгі бағыты-оқушының 

оқу іс-әрекетінің ішкі ӛнімдерінен (дағдылар, қабілеттер, іс-әрекет әдістері 

және т.б.) және сыртқы (нҧсқа, мәтін, сурет және т. б.) тҧратын жеке білім 

беруі. 

Оқушының білім беру ӛнімінің басымдылығы принципі. Оқушы 

жасаған білім берудің жеке мазмҧны білім беру стандарттары мен 

зерттелетін саладағы жалпыға бірдей танылған мәдени және тарихи 

жетістіктерді зерттеуден алда келеді. 
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ПЕДАГОГИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ МЕН 

ПРИНЦИПТЕРІ 

Мейірбекова Айгерім Іптарханқызы  

Базарбаева Клара Конаровна – п.ғ.к., доцент 

 

 Кілт сөздер: ауыл, мектеп, педагогика, проблема. 

 Дидактикалық принциптер нақтылы тарихи – әлеуметтік жағдайларға 

байланысты. Қоғамның оқытуға қойылатын талаптары ӛзгеріп 

отырғандықтан, кейбір принциптер ескіріп (табиғатқа сәйкестік, 

партиялық), кейбіреулері жаңадан пайда болады (кіріктіру, ізгілендіру). 

Кейбір авторлар оқыту принциптерінің санын қысқартуды ҧсынса, 

басқалары, керісінше, кеңейтуді ҧсынып келеді. Заманауи принциптер оқу 

процесінің барлық қҧрамдас бӛліктеріне (логикасына, мақсатына, 

міндеттеріне, мазмҧнын қалыптастыруға, тҥрлері мен әдістерін таңдауға, 

ынталандыруға, нәтижелерді жоспарлау мен талдауға) ӛз талаптарын 

ҧсынады. 

Оқыту процестерінде кез келген мҧғалім дидактиканың принциптерін 

басшылыққа ала отырып оқытудың мазмҧнын, амал–тәсілдерін және 

ҧйыдастыру формаларын таңдап, шәкірттерін жоғары нәтижелерге жеткізуі 

шарт. Мҧғалім дидактикалық принциптерді дҧрыс таңдаса, оқытуды дҧрыс 

ҧйымдастырса сабақ тиімді және нәтижелі болары даусыз. 
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Дидактикалық принциптердің қызметі: олардың негізінде оқушыларға 

оқытудың мақсатына сәйкес берілетін білім мазмҧнын жҥйелі, 

саналылықпен белсенді тҥрде меңгеруге деген қызығушылықтар пайда 

болады. Дидактика принциптері оқыту процесінің негізгі буыны ретінде 

бірімен–бірі логикалық ӛзара байланыста болады. 

Сонымен, ең негізгі, ғасырлар бойы педагогтар қауымы мойындаған 

дидактикалық принциптер жҥйесі: 

- ғылымилық, 

- саналылық пен белсенділік, 

- кӛрнекілік, 

- жҥйелілік пен бірізділік, 

- беріктілік, 

- тиімділік, 

- теория мен тәжірибенің байланыстылығы. 

«Заңдылық», «заң», «принцип» ҧғымдары және олардың 

арасындағы байланыс. Оқыту теориясы мен практикасын заманауи 

талаптарға сай жетілдіру ҥшін оның теориялық негіздерін қҧрайтын 

ҧғымдар мәнін анықтау қажет. Мҧндай ҧғымдарға заңдылық, заң, принцип 

жатады. Заңдылық кӛптеген заңдардың жиынтық әсерінің нәтижесі ретінде 

қарастырылады; заңға қарағанда кеңірек ҧғым. Сондықтан заңдылықтар әр 

тҥрлі байланыстар мен қатынастарды, ал заң белгілі бір байланыс пен 

қатынасты ғана сипаттайды. Заң табиғатта объективті ӛмір сҥреді, ал 

принциптер ӛмірде жоқ, олардың ӛзіндік мәні жоқ. Педагогикалық принцип 

нормативті тҥрде заңның мәнін сипаттайды. Ол тиісті жағдайларда оқытуды 

дҧрысырақ ҧйымдастырудың жолын анықтайды. Оқыту заңдылықтары 

оқытудың педагогикалық ҥдеріс ретіндегі инвариантты сипаттамасын, 

маңызды, тҧрақты және қажетті байланыстарын белгілейді. Сондықтан олар 

оқыту принциптерін тҧжырымдаудың теориялық негізі болып табылады. 

Жеке алғанда, заңдылықтар мҧғалімдер ҥшін тікелей нҧсқаулар бере 

алмайды. Принциптер анықталған заңдылықтарды бейнелей отырып, іс-

әрекет кағидаларын категориялар ретінде тҧжырымдайды, оқу ҥдерісін 

ҧйымдастыруда бастапқы бағдар рӛлін атқарады.   

Сонымен, заңдылық белгілі бір жағдайлардағы объективті, маңызды, 

қажетті, жалпы, тҧрақты және қайталаныи отыратын ӛзара байланыс. Қатаң 

тіркелген заңдылық: 

1) егер байланыс анықталған объектілер қатаң тіркелген болса; 

 2) сол байланыстардың тҥрі, формасы және сипаты зерттелген болса; 

 3) байланыстардың байқалу шегі анықталған болса, онда заңға айнала 

алады. 

Педагогика теориясы мен практикасының дамуы барысында әр 

кезеңге сәйкес заңдылықтарға қатысты алғашқы кездерде ережелер, одан 

соң заңдар тҧжырымдала бастады. Педагогика заңдарын жасауға 

Коменский, Песталоцци, Селерье, Торндайк, Мейман тағы басқалар ҥлес 

қосты. 
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ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНІҢ ЖАЛПЫ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ 
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Базарбаева Клара Конаровна – п.ғ.к. доцент 

 

 Кілт сөздер: ауыл, мектеп, педагогика, проблема 

Оқыту процесінің жалпы заңдылықтары 

1.Оқытудың мақсаттары, мазмҧны, сапасы мен әдіс–тәсілдері қоғам 

талабына, мҥмкіндіктеріне, педагогика ғылымының даму деңгейіне тәуелді. 

 2. Білім беру, тәрбиелеу және дамыту ӛзара байланысты. 

 3.Оқушының таным белсенділігі артқан сайын, оқыту сапасы 

жоғарылайды. 

 4.Оқытудың тиімділігі кері байланысқа, қайталауға, тҥзету іс–

әрекетеріне тәуелді. 

5. Әрбір тҧлғаның жас және дара ерекшеліктеріне байланысты таным 

әрекетін ҧйымдастыру. 

6. Оқытудың мақсаттары, мазмҧны, сапасы мен әдіс–тәсілдерінің 

ӛзгеріп, жаңарып, толықтырылуы. 

Жеке заңдылықтарға дидактикалық, психологиялық, ҧйымдастыру 

заңдылықтары жатады. 

Оқытудың негізгі заңдары: 

–Қоғамдық қатынастар, әлеуметтік қҧрылыс пен әлеуметтік тапсырыс 

тәрбие мен оқыту жҥйесін қалыптастыруға ықпал етуі туралы заң. 

– Білім алу, іс–әрекет жолдарын меңгеру және тҧлғалық дамудың 

ӛзара байланысы туралы заң. 

Педагогикалық процестің бӛліктерінің бірлігі және біртҧтастығы 

туралы заң. Оқытуда теория мен тәжірибе бірлігі және ӛзара байланысты 

туралы заң. Оқу іс–әрекетінің жеке және ҧжымдық тҥрлерінің бірлігі және 

ӛзара байланысы туралы заң. 

Заңдылықтар мен заңдар ғылыми теорияның негізгі бӛліктері болып 

келеді. Кейбір зерттеушілер педагогиканың ӛз заңдылықтары мен заңдары 
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жоқ, сондықтан ол ғылым емес деген пікірді білдіреді. Жоғарыда аталған 

педагогикалық заңдылықтар мен заңдар теріс пікірлерді жоққа шығарады. 

Оқыту принциптері мен ережелері 

1. Оқыту принциптері туралы тҥсінік 
Принцип (латын сӛзі)– басшылыққа алатын идея, негізгі талап, қағида. 

Дидактикалық принциптер – оқытудың мазмҧнын, ҧйымдастыру тҥрлерін, 

әдістерін оқытудың мақсаты мен заңдылықтарына сай анықтайтын 

қағидалар жҥйесі. Оқыту принциптері дидактиканың категорияларына 

жатады. Олар оқыту заңдарын және заңдылықтарын пайдалану әдістерін 

сипаттайды. 

Дидактика тарихында зерттеушілер оқыту принциптерін, негізгі 

қағидаларды белгілеуге кӛп кҥш салды. 

Дидактикалық принциптер нақтылы тарихи – әлеуметтік жағдайларға 

байланысты. Қоғамның оқытуға қойылатын талаптары ӛзгеріп 

отырғандықтан, кейбір принциптер ескіріп (табиғатқа сәйкестік, 

партиялық), кейбіреулері жаңадан пайда болады (кіріктіру, ізгілендіру). 

Кейбір авторлар оқыту принциптерінің санын қысқартуды ҧсынса, 

басқалары, керісінше, кеңейтуді ҧсынып келеді. Заманауи принциптер оқу 

процесінің барлық қҧрамдас бӛліктеріне (логикасына, мақсатына, 

міндеттеріне, мазмҧнын қалыптастыруға, тҥрлері мен әдістерін таңдауға, 

ынталандыруға, нәтижелерді жоспарлау мен талдауға) ӛз талаптарын 

ҧсынады. 

Оқыту процестерінде кез келген мҧғалім дидактиканың принциптерін 

басшылыққа ала отырып оқытудың мазмҧнын, амал–тәсілдерін және 

ҧйыдастыру формаларын таңдап, шәкірттерін жоғары нәтижелерге жеткізуі 

шарт. Мҧғалім дидактикалық принциптерді дҧрыс таңдаса, оқытуды дҧрыс 

ҧйымдастырса сабақ тиімді және нәтижелі болары даусыз. 

Дидактикалық принциптердің қызметі: олардың негізінде оқушыларға 

оқытудың мақсатына сәйкес берілетін білім мазмҧнын жҥйелі, 

саналылықпен белсенді тҥрде меңгеруге деген қызығушылықтар пайда 

болады. Дидактика принциптері оқыту процесінің негізгі буыны ретінде 

бірімен–бірі логикалық ӛзара байланыста болады. 

Сонымен, ең негізгі, ғасырлар бойы педагогтар қауымы мойындаған 

дидактикалық принциптер жҥйесі: 

ғылымилық, 

саналылық пен белсенділік, 

кӛрнекілік, 

жҥйелілік пен бірізділік, 

беріктілік, 

тиімділік, 

теория мен тәжірибенің байланыстылығы. 
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 Кілт сөздер: ауыл, мектеп, педагогика, проблема.  

Дж. Гилфорд ойлаудың конвергентті және дивергентті болып бӛлінуі 

ақыл-ой қабілеттерінің компоненттерін саралаудағы маңызды қадам болды, 

сондықтан оларды тҥсінуге ықпал етті. Іс жҥзінде "зияткерлік дарындылық" 

және "шығармашылық дарындылық"ҧғымдарын ӛсірудің негізін қалады. 

IQ жҥйесінде анықталған зияткерлік дарындылықты жалпыға бірдей 

жеке сипаттама ретінде қарастыруға болмайды, бҧл адамның 

шығармашылықта керемет нәтижелерге қол жеткізу мҥмкіндігін кӛрсетеді, 

л.Терменидің серіктестері мен ізбасарлары, оның ауқымы бойынша ең ҥлкен 

ҧзақ мерзімді дарындылықты зерттеудің авторы болды. 

Бҧл бірегей психологиялық-педагогикалық зерттеу дарындылық 

психологиясы туралы идеяларды ӛзгертуде маңызды рӛл атқарды, 

сондықтан біз оның негізгі кезеңдері мен нәтижелерін толығырақ 

қарастырамыз. 1921 жылы форд-бинет отарының атауын алған (А.бинет 

және Станфорл университетінің атауы бойынша) А. Бинеттің тестінің 

дифицирленген нҧсқасын қолдана отырып. 

Ол жасаған дарындылық тҧжырымдамасында шығармашылық 

қабілеттер, шығармашылық қабілеттер, шығармашылық ынталандыру 

триадасы бар. Шығармашылық, оның тҥсінігінде, толық емес немесе 

белгісіздік жағдайында туындайтын шиеленісті жеңілдету ҥшін адамның 

кҥшті қажеттілігінен туындаған табиғи процесс. Ол ӛзінің дарындылық 

тҧжырымдамасы негізінде жасаған шығармашылықты диагностикалау 

әдістері бҥкіл әлемде дарынды балаларды анықтауда кеңінен қолданылады. 

Орыс психологиясында зияткерлік қабілеттер мен шығармашылықты 

интеграциялау мәселесі орын алды, бірақ ол Американдық немесе Батыс 

Еуропа ғылымындағыдай айқын кӛрінбеді. Негізгі себеп, IQ жҥйесі 

бойынша тестілеудің теориясы мен тәжірибесінен бас тарту болды) және 

зияткерлік қабілеттерді негізінен проблемалық жағдайлар әдісімен зерттеу 

болды, ол зерттеушіні зияткерлікті (ең алдымен ойлауды) жан-жақты 
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сипаттама ретінде тҥсіндіруге бағыттағаны белгілі.шығармашылықты 

қажетті компонент ретінде қарастырады. 

Бірақ соңғы онжылдықта жағдай ӛзгерді және зияткерлік және 

шығармашылық қабілеттерді саралау мәселесі отандық мамандардың 

бірқатар арнайы зерттеулерінің тақырыбына айналды (С.Д. Бирюков, а.н. 

Воронин, В. Н. Дружинин, А. М. Матюшкин, и. п. Ищенко, М. А. Холодная 

және т. б.). 

Танымал орыс психологы В. Н.Дружинин кӛптеген отандық және 

шетелдік авторлардың интеллект пен шығармашылықтың арақатынасы 

мәселесіне деген кӛзқарастарын талдай отырып, ҥш негізгі ҧстанымды 

анықтайды. 

Бірінші. Осы функциялардың қандай да бір бӛлінуінен бас тарту 

(отандық ғалымдардың кӛпшілігі; белгілі шетелдік зерттеушілердің бірі г. 

Екінші. Интеллект пен шығармашылық арасында шекті қатынастар 

бар деген тҧжырымға негізделген: шығармашылықты кӛрсету ҥшін сізге 

орташа деңгейден тӛмен емес интеллект қажет (немесе: «ақымақ 

шығармашылық жоқ», бірақ «шығармашылық емес зиялылар» бар). 

Ҥшінші. Интеллект пен шығармашылық-тәуелсіз, ортогональды 

қабілеттер. Шығармашылықты тестілеу кезінде іс-әрекетті реттеуді 

барынша алып тастағанда, балалардағы оны ӛлшеу нәтижелері олардың 

интеллект деңгейіне байланысты емес (Воллах, В. Н.Дружинин, Дж. Коган 

және т.б.). 

Интеллект пен шығармашылықты саралаудан бас тарту (бірінші 

ҧстаным) ҥмітсіз ескірген кӛзқарас ретінде қарастырылуы керек деп айтуға 

болады. Бҧл функцияларды саралау мәселесі ҧзақ уақыт бойы орыс 

психологиясының сенімі немесе дәстҥрлері туралы мәселе емес, керісінше 

кәсібилік мәселесі болды. 
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 Әл-ауқаттың айқын кӛрінуімен кӛптеген дарынды балалар 

ересектердің ҥміттерін қанағаттандыру ниетіне байланысты 
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алаңдаушылықтың жоғары деңгейін кӛрсетеді. Кезінде жоғарылатылған 

ӛзін-ӛзі бағалау мҧндай балалар ҥшін алынады непосильные проблемалары, 

бала рӛлі педагогикалық ҧжымда бағдарлануы, тек сәттілік. Бала неғҧрлым 

дарынды болса, оның жаны неғҧрлым жҧқа болса, оған әртҥрлі 

эмоционалды кҥйзелістер соғҧрлым қауіпті болады.Дарынға тән 

ерекшеліктер біздің ӛмірімізді оның барлық кӛріністерінде байытады және 

олардың оған қосқан ҥлесін ӛте маңызды етеді. Біріншіден, Дарындылар 

барлық жағынан жоғары сезімталдықпен ерекшеленеді, олардың 

кӛпшілігінде әділеттілік сезімі жоғары дамыған; олар әлеуметтік 

қатынастардағы ӛзгерістерді, ғылымдағы, мәдениеттегі, техникадағы 

уақыттың жаңа тенденцияларын Мҧқият қабылдай алады, қоғамдағы осы 

тенденциялардың сипатын тез және барабар бағалай алады. Екіншіден, 

ҥздіксіз танымдық белсенділік пен жоғары дамыған интеллект мҧндай 

балаларға әлем туралы жаңа білім алуға мҥмкіндік береді. Шығармашылық 

қабілеттер оларды жаңа тҧжырымдамалар, теориялар, тәсілдер жасауға 

итермелейді. Дарынды балалардағы интуитивті және дискурсивті ойлаудың 

оңтайлы ҥйлесімі (кӛп жағдайда біріншісінің екіншісінен басым болған 

кезде) жаңа білім алу процесін ӛте нәтижелі және мағыналы 

етеді.Ҥшіншіден, кӛптеген дарындыларға ҥлкен қуат, табандылық пен 

табандылық тән, олар ҥлкен білім мен шығармашылық қабілеттермен бірге 

кӛптеген қызықты және маңызды жобаларды жҥзеге асыруға мҥмкіндік 

береді. 

Осылайша, әр тҥрлі балалардағы дарындылық кӛп немесе аз айқын 

тҥрде кӛрінуі мҥмкін. Баланың мінез-қҧлқының ерекшеліктерін талдай 

отырып, мҧғалім, психолог және ата-аналар оның шынайы мҥмкіндіктері 

туралы жеткіліксіз білімге "рҧқсат" беруі керек, сонымен бірге олар 

дарындылығын әлі кӛре алмайтын балалар бар екенін тҥсінеді. Балалық 

шақтағы дарындылықты адамның ӛмір жолының келесі кезеңдеріне қатысты 

психикалық даму әлеуеті ретінде қарастыруға болады. Самара облысының 

Шенталин муниципалды ауданының білім беру мекемесінде дарынды және 

талантты балалармен жҧмыс жҥйесі. 

Жҧмыстың негізгі идеясы-аудан балаларының шығармашылық 

әлеуетін іске асыру ҥшін қолайлы жағдай жасау мақсатында мҧғалімдердің, 

ата-аналардың, білім беру мекемелерінің басшыларының, муниципалды 

басқару қызметтерінің басшыларының, шығармашылық қоғамдастықтың 

кҥш-жігерін біріктіру. 

Ӛзектілігі дарынды және талантты балалардың дарындылығын толық 

дамыту және іске асыру қҧқығын мемлекеттік-муниципалды қолдау 

қажеттілігі. 

Білім беру мекемесінде дарынды және талантты балалармен жҧмысты 

ҧйымдастыру жҥйесі келесі мазмҧнға ие: 

Дарынды және талантты балаларды анықтау 

- оқушының ерекше жетістіктері мен жетістіктерін талдау; 

- дарынды және талантты балалар туралы мәліметтер банкін қҧру; 
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- ресурстарды пайдалана отырып, балалардың әлеуетті мҥмкіндіктерін 

диагностикалау 

психологиялық қызметтер; 

- мектепке дейінгі және бастауыш білім беру арасындағы сабақтастық 

базасында мектепке дейінгі мекемелердің қҧрылымдық 

бӛлімшелерінің жҥйелері 

жалпы білім беру мекемелерінің; 

Дарынды оқушыларға олардың шығармашылық бағытын ӛз бетінше 

жҥзеге асыруға кӛмектесу 

- жеке оқыту арқылы оқушыға сәттілік пен сенімділік жағдайын жасау 

және тәрбиелеу; 

- тереңдетілген оқыту бойынша факультативтік курстарды мектептің 

оқу жоспарына енгізу 

мектеп бағдарламасының пәндері; 

- қосымша білім беру желісін қалыптастыру және дамыту; 

- ғылыми-зерттеу қызметін ҧйымдастыру; 
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Мәдени және бос уақытты ӛткізу іс-әрекеті аясында эстетикалық 

фактордың маңызы орталық болып табылады, алайда әлеуметтік-мәдени іс-

әрекет арқылы адам тҧлғасының қҧндылыққа бағдарланған ӛзгеруі ӛте 

кҥрделі және кӛп ӛлшемді процесс болып табылады. Жеке тҧлғаны 

зерттеуге байланысты сҧрақтар философтар мен экономистердің, 

әлеуметтанушылар мен заңгерлердің, мҧғалімдер мен психологтардың, ӛнер 

тарихшыларының және ғылымның кӛптеген басқа салаларының ӛкілдерінің 

назарын аударады. Философтар, мысалы, сыныптар мен тҧтастай қоғам 

қҧрамындағы жеке тҧлғаны, саяси экономистерді - әлеуметтік қатынастар 

жҥйесіндегі қызығушылықтарды ӛндіруші және тҧтынушы ретінде, 
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психологтарды - оның ішкі, рухани әлемінің әртҥрлі аспектілерінің кӛрінісі 

мен қалыптасу заңдылықтарын зерттеу тҧрғысынан және т.б. сонымен бірге, 

адамның жеке басын зерттеу аспектілерінің әртҥрлі ғылымдар арасындағы 

бӛлінуі олардың тығыз, органикалық, ӛзара байланысын жоққа 

шығармайды, ӛйткені жеке тҧлға кҥрделі, бірақ тҧтас білім.  

Балалардың бос уақытын психологиялық – педагогикалық 

ҧйымдастыруды шешуге жҥйелі кӛзқарас кӛріністерді, адамның зияткерлік, 

эмоционалды және ерікті салаларын, олардың еркін таңдау сабақтарындағы 

арақатынасын жан-жақты қарастыруды ҧсынады, барлық іс-шараларда 

эмоционалды саланың ерекше маңыздылығын ескеру қажет. Ӛйткені, 

эмоционалдылық барлық бос уақытты және қарым-қатынастың барлық 

тҥрлерін тиісті тонмен сҧрайды. (19, 21 Б.)  

Эмоциялардың бос уақытында ҥстемдік ету және ақыл-ойдың да, ерік-

жігердің де қуанышына, ойын-сауығына бағыну "бос уақытты" ӛткізудің 

негізгі мақсаты адамға физиологиялық, психологиялық тҧрғыдан демалуға, 

босатуға, жҧмыстан және кҥнделікті проблемалардан арылуға мҥмкіндік 

береді. Белсенді демалуға міндетті істерден міндетті емес істерге, 

байсалдыдан Кӛңілді, ақыл-ой жҥктемесінен физикалық белсенділікке, 

пассивті демалыстан белсендіге дейінгі ойын-сауыққа ауысуға мҥмкіндік 

береді. Керісінше, мәдени және демалыс орындарына тән "ауысу 

схемалары" мен эмоционалды және басқа разряд әдістеріне сҥйену керек, 

бҧл балалар ҥшін психофизиологиялық қҧндылыққа ие.  

Балаларға арналған тҥрлі демалыс бағдарламаларын жасау, бос 

уақыттағы сабақтарды ауыстыру, уақытша, энергетикалық және басқа да 

шектеулерді сақтау керек, бір сабақтан екіншісіне ауысудың белгілі бір 

жиынтығын қарастыру керек. Кез-келген қызмет тҥріндегі шараны бҧзу 

(концерттер, ойындар, мерекелер және т.б.) оны шаршатады, демек, 

демалуға келмейді. Демек: кӛптеген жақсы нәрселер де жаман, ӛйткені 

әрдайым жарқын емес, жақсы, мҧнда да шекаралар бар, оқиға шаршайды 

және тіпті ашулана бастайды.  

Қазіргі заманғы мәдени-демалыс мекемелерінде адамның 

эмоционалды саласын қолданудың маңызды ерекшелігі бар-сыртқы 

жағдайлардың адамдардың ішкі, терең эмоцияларымен ҥйлесімін қҧру. 

Жарыққа, дыбысқа, дизайнға жалпы эмоционалды реакция терең моральдық 

және эстетикалық сезімдермен ҥйлеседі, оларды кӛтереді.  

Мәдениет мекемесінде ҥй-жайларды безендірудің жайлылығы мен 

эстетикалық экспрессивтілігі іс-шаралардың мағынасыздығына және 

олардың формаларының ескіруіне қайшы келетін фактілер болмауы керек. 

Нашар ҧйымдастырылған іс-шаралар аясында, тіпті жақсы дизайн да 

мағынасыздық сезімін кҥшейтеді. Дизайндағы жағымсыз жақтар мазмҧнның 

кемшіліктерін кҥшейтеді. Осылайша, бос уақыт бағдарламаларының сипаты 

мен мазмҧнына әсер ететін және адамдарға белсенді қатысу қажеттілігін 

тудыратын тҧтас мәдени-демалыс ортасын қалыптастыруға ҧмтылу қажет.  
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Педагогикалық тҧрғыдан алғанда, мәдени және бос уақытты ӛткізу әр 

адамға әр тҥрлі іс-шаралар жиынтығын ҧсыну ҥшін ғана емес, сонымен 

қатар адам бос уақытта айналысуды ҧнататын іс арқылы оның жеке 

басының әртҥрлі жақтарын мҥмкіндігінше әр тҥрлі және терең дамыту ҥшін 

қажет: интеллект, мораль, эстетикалық сезімдер, барлық мәдени-демалыс 

жҧмыстары белгілі бір перспективаға негізделуі керек, демалу 

қажеттіліктерін ғана емес, жаңа ақпаратты да қанағаттандыратын іс-шаралар 

жҥйесі., бірақ ол адамның қабілеттерін дамыта алар еді. Демек, бос уақыт 

адамның мәдени және рухани қызығушылықтарды игеруінің қалыптасуы 

мен дамуының факторы ретінде әрекет етеді.  
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БӚЛІМШЕНІ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ДАУЛЫ АДАМДАРМЕН ЖЕКЕ 

ЖҦМЫС ІСТЕУ СТИЛІН ЖЕТІЛДІРУ 

Жамеков Нуралы Анесович 

  
 Кілт сөздер: қамқорлық, психология, педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, 

дамыту, мектептен ,тәрбие, эстетика, ӛнер, ғылым бәсекелестік. 

Кейбір зерттеушілердің пікірінше, орта буын басшыларының ӛзара 

қарым-қатынастарындағы қақтығыстардың жартысынан астамы бірлескен 

қызмет процесінде олардың ӛзара іс-қимылын ҧйымдастырумен тікелей 

байланысты. Одан да кӛп қақтығыстар ІІО ҧжымдарындағы "бастық – 

бағынышты" диад-дағы бірлескен іс-әрекеттің қарама-қайшылықтарымен 

туындайды. Қызметтік іс-әрекет барысында туындайтын жанжалдардың 

негізгі себептерінің бірі-адамдардың ең алдымен басқарушылық, біліксіз 

шешімдер қабылдауы. Мҧндай шешімдер олардың авторлары мен 

орындаушылары, сондай-ақ мҥдделері қозғалатын басқа да адамдар 

арасындағы қақтығыстарды тудырады. Қақтығыс тек жетекшінің қҧзыретсіз 

шешімдері ғана емес, сондай-ақ қарамағындағылардың шешімдері да болып 

табылады[25]. 

Осыған байланысты, негізделген басқарушылық шешімдер, 

қызметкерлерді, ҧжымдарды Қҧзыретті басқару — адамдар арасындағы 

қақтығыстардың алдын алудың, ҧжымда жақсы әлеуметтік-психологиялық 

климатты қолдаудың маңызды шарттары. 
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Осылайша, басшының шешімі неғҧрлым негізделген болады және егер 

оны дайындау және қабылдау кезінде мынадай проблемалар шешілсе, 

жанжалды болып қабылданбайды: басқару объектісінің жай-кҥйі барынша 

объективті бағаланады, оның динамикасының тенденциялары анықталады; 

басқару объектісіндегі ӛзгерістердің вариативті болжамы беріледі; басқару 

мақсаттарының моделі қҧрылады; мазмҧнды шешім қабылданады, не істеу 

керектігі анықталады; технологиялық шешім қабылданады, мазмҧнды 

Шешімді орындау ҥшін біз қандай кҥштермен, қҧралдармен, уақытпен 

анықталады. 

Басқарушылық қызметтің екінші маңызды кезеңдері: қабылданған 

шешімді орындау; қызмет нәтижелерін бағалау; қызметті тоқтатуға немесе 

жалғастыруға шешім қабылдау; тәжірибені жинақтау болып табылады. 

Сондай-ақ, қақтығыстардың алдын алу туралы айта келе, 

қақтығыстардың алдын алудың тиімді тәсілдерінің бірі пайда болған 

қақтығыс алдындағы жағдайларға тікелей әсер ету ғана емес, олардың 

туындауына кедергі келтіретін жағдайлар жасау және қақтығыс алдындағы 

жағдайларды жоюдікі әдістермен шешу болып табылатынын атап ӛту қажет. 

Бҧл жағдайда тҧлғааралық жанжалдардың алдын алудың маңызды шарты 

болып табылатын қарамағындағы басшылар мен басшылар қызметінің 

нәтижелерін Қҧзыретті объективті, жан-жақты бағалаудың ерекше маңызы 

бар. 

Мысалы, қызмет нәтижелерін бағалаудың бес негізгі тәсілі бар: 

оларды қызмет мақсатында салыстыру; бағалаушыны ҧсыну бойынша 

проблеманы мінсіз шешу; қызмет басталуымен; ҧқсас жҧмысты орындаған 

басқа адамдардың немесе ҧйымдардың нәтижелерімен; осы қызметке 

қойылатын нормативтік қҧжаттардың талаптарымен. Бҧл ретте, кӛбінесе, 

басқа адамның қызметінің нәтижелерін бағалаудың негізгі тәсілі жағдайға 

байланысты таңдалады, кейде саналы емес. Қызметтің бірдей нәтижелері 

Бағалау тәсіліне байланысты әр тҥрлі емес, тіпті керісінше бағалануы 

мҥмкін. 

Осыған байланысты, А. Я. Анцуповтың пікірінше, тҧлғааралық 

жанжалдардың алдын алу ҥшін бірінші кезекте не істей алғанын, содан 

кейін не істей алмағандығын бағалау қажет; бағалаушы қызметті ӛзі жақсы 

білуі тиіс; нысаны бойынша емес, істің мәні бойынша баға беру; бағалаудың 

бірнеше тәсілдерін пайдалану қажет; бағалаушы бағалаудың 

объективтілігіне жауап беру керек; бағаланатын қызметкерлерге 

кемшіліктердің себептерін анықтау және хабарлау; жаңа мақсаттар мен 

міндеттерді нақты тҧжырымдау; қызметкерлерді жаңа жҧмысқа 

Қақтығыстардың алдын алу бойынша ІІО басшысының жҧмысында 

жанжалды және «қиын» тҧлғалармен жҧмыс істеу сияқты қызмет ерекше 

орын алуы тиіс. Осылайша, қол астындағыларды осындай тҥрдегі дер 

кезінде тануы және оларға қатысты олардың теріс рӛлін 

бейтараптандыратын тиісті шаралар қабылдауы қақтығыстардың алдын 

алудың маңызды шарты болып табылады. 
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Сонымен, жанжалды тҧлға деп, ӛзінің белгілі бір қасиеттеріне 

байланысты кӛптеген теріс немесе деструктивті жанжалдардың 

бастамашысы болып табылатын, сондай-ақ басқалардың жасаған 

жанжалдарға тартуға бейімділігі бар тҧлға деп аталады.[27] 

Тәжірибе кӛрсетіп отырғандай, ҧжымдардағы қақтығыс тҧлғалары кӛп 

емес, бірақ олар қҧрған қақтығыстар саны ӛте ҥлкен, себебі жеке тҧлғаның 

қақтығыстық немесе конфликтілік дәрежесін білу қақтығыстардың пайда 

болуының субъективті жағдайларына енуге кӛмектеседі. Қазіргі уақытта 

мамандар жанжалды тҧлғалардың барлық тҥрлерін екі тҥрге бӛледі: 

Ситуативті-жанжалды және перманентті-жанжалды. Адамдардың бірінші 

тҥрі ҥшін қақтығыс сипат емес, нақты жағдайға реакция ретінде кӛрінеді. 

Екінші әртҥрлілік ҥшін қақтығыс мінез-қҧлықтың және мінез-қҧлықтың 

қасиеті болып табылады. 

    Әдебиеттер тізімі 

1. Анциферов В.В., Бондарев С.С., Устинов И.Ю. Конфликты в служебном 

коллективе: профилактика и разрешение: Учебное пособие. В 2-х частях. Ч. 

1 – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2005. – 166 с. 

2. Анциферов В.В., Бондарев С.С., Устинов И.Ю. Конфликты в служебном 

коллективе: профилактика и разрешение: Учебное пособие. В 2-х частях. Ч. 

2 – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2006. – 163 с. 

3. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов, 5-е 

изд., СПб:  ПИТЕР, 2013 г. 

 

 

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ЭСТЕТИКАЛЫҚ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Сиддикова Халида Хидаятовна 

 Кілт сөздер: қамқорлық, психология, педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, 

дамыту, мектептен ,тәрбие, эстетика , ӛнер, ғылым бәсекелестік.  

Ересектер мен балалар ҥнемі эстетикалық қҧбылыстарға тап болады. 

Рухани ӛмір, кҥнделікті жҧмыс, ӛнермен және табиғатпен қарым - қатынас, 

кҥнделікті ӛмірде, тҧлғааралық қарым-қатынаста-барлық жерде эстетикалық 

категориялар әдемі және жағымсыз, қайғылы және кҥлкілі маңызды рӛл 

атқарады. Сҧлулық рахат пен рахат сыйлайды, еңбек белсенділігін 

ынталандырады, адамдармен кездесулерді жағымды етеді, жағымсыз 

нәрсені қайтарады, қайғылы жанашырлықты ҥйретеді, кҥлкілі 

кемшіліктермен кҥресуге кӛмектеседі. 

Эстетикалық тәрбие идеялары ежелгі уақытта пайда болған. 

Эстетикалық тәрбиенің мәні, оның міндеттері, мақсаттары туралы идеялар 

Платон мен Аристотель заманынан бастап бҥгінгі кҥнге дейін ӛзгерді. 

Кӛзқарастардағы бҧл ӛзгерістер эстетиканың ғылым ретінде дамуына және 

оның тақырыбының мәнін тҥсінуге байланысты болды. "Эстетика" термині 

грек тілінен шыққан "aisteticos" (сезіммен қабылданады). Материалист 
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философтар (Д.Дидро және Н.Г. Чернышевский) эстетика ғылым ретінде 

әдемі деп санайды. Бҧл санат эстетикалық тәрбие жҥйесінің негізін қалады. 

Қазіргі уақытта эстетикалық тәрбие, тҧлғаны дамыту, оның 

эстетикалық мәдениетін қалыптастыру мәселесі мектеп алдында тҧрған 

маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Аталған проблема отандық 

және шетелдік педагогтер мен психологтардың еңбектерінде жеткілікті 

тҥрде толық әзірленген. «Мектептегі эстетикалық тәрбиенің жалпы 

мәселелері» кітабында әйгілі эстетикалық тәрбие маманы В.Н.Шацкаяның 

редакциясымен келесі тҧжырым бар: «...педагогика эстетикалық тәрбиені 

қоршаған шындықтағы сҧлулықты - табиғатта, қоғамдық ӛмірде, жҧмыста, 

ӛнер қҧбылыстарында мақсатты тҥрде қабылдау, сезіну және дҧрыс тҥсіну 

және бағалау қабілетін тәрбиелеу ретінде анықтайды». 

Эстетика туралы қысқаша сӛздікте эстетикалық тәрбие «адамның 

ӛмірде және ӛнерде әдемі және керемет нәрсені қабылдау, дҧрыс тҥсіну, 

бағалау және қҧру қабілетін дамытуға және жетілдіруге бағытталған іс-

шаралар жҥйесі» ретінде анықталады. 

Екі анықтамада да эстетикалық тәрбие адамның ӛнердегі және 

ӛмірдегі сҧлулықты қабылдау, оны дҧрыс тҥсіну және бағалау қабілетін 

дамытып, жетілдіруі керек. Эстетикалық тәрбие тек ойлау міндетімен ғана 

шектелмеуі керек, сонымен қатар ӛнер мен ӛмірде сҧлулықты қалыптастыру 

қабілетін қалыптастыруы керек. 

Б. Т. Лихачев ӛзінің «мектеп оқушыларының эстетикалық тәрбиесі 

теориясы» кітабында К.Маркстің анықтамасына сҥйенеді: «эстетикалық 

тәрбие – бҧл ӛмірде және ӛнерде әдемі, қайғылы, кҥлкілі, жағымсыз нәрсені 

қабылдауға және бағалауға қабілетті баланың шығармашылық белсенді 

тҧлғасын қалыптастырудың мақсатты процесі. "сҧлулық заңдарына сәйкес» 

ӛмір сҥру және қҧру. 

Автор баланың эстетикалық қалыптасуындағы мақсатты 

педагогикалық әсердің жетекші рӛлін баса айтады. Мысалы, баланың 

шындыққа және ӛнерге эстетикалық кӛзқарасын дамыту, сондай-ақ оның 

ақыл-ойының дамуы, мҥмкін, бақыланбайтын, стихиялық және стихиялық 

процесс. Ӛмір мен ӛнердің эстетикалық қҧбылыстарымен қарым-қатынас 

жасай отырып, бала қандай да бір жолмен эстетикалық тҧрғыдан дамиды. 

Бірақ сонымен бірге, бала объектілердің эстетикалық мәнін тҥсінбейді, ал 

Даму кӛбінесе ойын-сауыққа деген ҧмтылысқа байланысты, сонымен қатар 

сыртқы араласусыз бала ӛмір, қызығушылықтар, идеалдар туралы қате 

тҥсініктерді дамыта алады. Б. Т Лихачев, кӛптеген басқа мҧғалімдер мен 

психологтар сияқты, тек мақсатты педагогикалық эстетикалық және 

тәрбиелік әсер, балаларды әртҥрлі кӛркемдік шығармашылық белсенділікке 

тарту олардың сенсорлық саласын дамыта алады, эстетикалық 

қҧбылыстарды терең тҥсінуді қамтамасыз етеді, шынайы ӛнерді, 

шындықтың сҧлулығын және адам бойындағы сҧлулықты тҥсінуге дейін 

кӛтереді деп санайды 
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«Эстетикалық тәрбие» ҧғымының кӛптеген анықтамалары бар, бірақ 

олардың бірнешеуін ғана қарастыра отырып, оның мәні туралы айтатын 

негізгі ережелерді бӛліп кӛрсетуге болады. 

Біріншіден, бҧл студенттерге мақсатты әсер ету процесі.. Екіншіден, 

бҧл мектеп оқушыларының ӛнер мен ӛмірдегі сҧлулықты қабылдау және 

кӛру, оны бағалау қабілетін қалыптастыру. 

Ҥшіншіден, эстетикалық тәрбие-бҧл адамның эстетикалық талғамы 

мен мҧраттарын қалыптастыру. Тӛртіншіден, тәуелсіз шығармашылық және 

сҧлулықты қҧру қабілетін дамыту. 

Э.в. Ильенковтағы эстетикалық тәрбие мәселесіне тағы бір кӛзқарас, 

ол балалардың әлемді басқалардың кӛзімен кӛру қабілетін, жанашырлық 

қабілетін қалыптастыруға орталық орын береді. Әрине, бҧл ӛнер аса 

маңызды рӛл атқарады бҧл маңызды рӛл атқарады. Ересектер мен балалар 

ҥнемі эстетикалық қҧбылыстарға тап болады. Рухани ӛмір, кҥнделікті 

жҧмыс, ӛнермен және табиғатпен қарым – қатынас, кҥнделікті ӛмірде, 

тҧлғааралық қарым-қатынаста-барлық жерде эстетикалық категориялар 

әдемі және жағымсыз, қайғылы және кҥлкілі маңызды рӛл атқарады. 

Сҧлулық рахат пен рахат сыйлайды, еңбек белсенділігін ынталандырады, 

адамдармен кездесулерді жағымды етеді, жағымсыз нәрсені қайтарады, 

қайғылы жанашырлықты ҥйретеді, кҥлкілі кемшіліктермен кҥресуге 

кӛмектеседі. 

Эстетикалық тәрбие идеялары ежелгі уақытта пайда болған. 

Эстетикалық тәрбиенің мәні, оның міндеттері, мақсаттары туралы идеялар 

Платон мен Аристотель заманынан бастап бҥгінгі кҥнге дейін ӛзгерді.  
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ЖАС ОТБАСЫЛАРДАҒЫ ТҦЛҒААРАЛЫҚ ҚАҚТЫҒЫСТАРДЫҢ 

АЛДЫН АЛУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ШАРТТАРЫ 

Жамеков Нуралы Анесович  

 Кілт сөздер: қамқорлық, психология, педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, 

дамыту, мектептен, тәрбие, эстетика, ӛнер, ғылым бәсекелестік. 

Біздің қоғамымыздың ең ӛзекті мәселелерінің бірі, сӛзсіз, ӛзінің 

барлық тҥрлері мен ӛлшемдеріндегі қақтығыс болып табылады. Алайда, кез 

келген ғылыми саладағы сияқты, осы терминді анықтау ҥшін бірыңғай пікір 

жоқ. Қақтығыстың ең кең тараған анықтамаларының бірі американдық 

социолог Л. Козердің анықтамасы болып табылады, оның пікірінше, 

қақтығыс-бҧл белгілі бір мәртебеге, билік пен ресурстарға қҧндылықтар мен 
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наразылықтар ҥшін кҥрес, қарсыластардың мақсаты бейтараптандыру, 

қарсыласты жою немесе залал келтіру болып табылатын кҥрес[2]. Бҧл 

анықтамада социолог қарсыластардың бір-біріне қарсы іс-қимылдарының 

белсенділігіне назар аударады. 

Қазіргі заманғы отандық әдебиетті жанжал табиғатына талдау, жанжал 

ҧғымының жетекші мазмҧны ретінде отандық авторлар қарама-

қайшылықтарды бӛліп кӛрсетеді деген қорытынды жасауға мҥмкіндік 

береді. Мысалы, А. В. Дмитриев, жанжал – бҧл "тараптардың 

қарсыласуында кӛрінетін объективті немесе субъективті қайшылықтардың 

кӛрінісі"[3]. 

Осы ҧғымды психология тҧрғысынан қарастыратын және жанжал деп 

әлеуметтік ӛзара іс-қимыл процесінде пайда болатын ең маңызды 

қайшылықтарды дамыту мен аяқтаудың аса ӛткір тәсілін тҥсінетін және 

жанжал субъектілеріне қарсы әрекет ететін және олардың бір-біріне 

қатысты жағымсыз эмоциялармен ілесе жҥретін[4]. 

В. П. Ратниковтың жанжал табиғатына кӛзқарасы қызықты, ол жанжал 

адамның әр тҥрлі жақтары арасындағы қарама-қайшылықта ҥзілетін адамдар 

арасындағы сапалы ӛзара іс-қимыл екенін айтады. Бҧл ретте қарсы іс-

қимылдың мҧндай тараптары индивидтер, әлеуметтік топтар, 

қауымдастықтар және тіпті мемлекеттер болады. 

Осылайша, кӛптеген отандық зерттеушілер қақтығыс субъектілері 

қарама-қайшы болғандықтан, әлеуметтік жанжал шешілетін әлеуметтік 

қарама-қайшылық ретінде айқындалуы мҥмкін деп санайды. 

Косов Ю. В. атап ӛткендей, қақтығыстың қайшылықпен байланысы 

кҥмән тудырмайды. Алайда, әлеуметтік қарама-қайшылықты адекватты 

тҥсіну, оның екіжақты қарым-қатынасы, яғни ӛзара ену қарым-қатынасы 

(ӛзараополагания) және қарама-қайшылықтарды ортақ тҧтас алғанда ӛзара 

біріктіру, қарама-қайшылықтардың ӛзара байланысы ретінде сипаттауды 

қамтиды. Абстрактілі қайшылықтарды емес, нақты бар қарама-

қайшылықтарды қарастыра отырып, бӛлінбейтін тҧтас бір сәттерді де, ӛзара 

ажырататын қарама-қайшылықтарды да анықтауға болады. Осылайша, 

жанжал мен қайшылықтар ӛзара байланысты, бірақ бір-біріне ҧқсас емес. 

Қарама-қайшылықтар-кейбір қарама-қайшылықтардың нәтижесі. Қарама-

қайшылық қарама-қайшылықтарды біріктірудің негізгі тәсілі қақтығыс 

болып табылатындықтан ғана орын алады. 

Осылайша, әлеуметтік қайшылықтар – қарама-қайшылықтардың ӛмір 

сҥруінің нысаны, ал қақтығыс-олардың ӛзара іс-қимылының тәсілі. 

Қоғамның тыныс-тіршілігінің әртҥрлі салаларында кӛрініс тапқан 

әлеуметтік қайшылықтар даму процесінде оны тудырған проблемаға 

қатысты салыстырмалы дербестік алуға қабілетті жанжал тудыруы мҥмкін. 

Жанжал нәтижесінде оны тудырған қарама-қайшылық әлі де қақтығыс 

жалғасып келе жатқан уақытта шешілуі мҥмкін. Егер отандық ғылыми 

әдебиетте қақтығыстың мәні ретінде қарама-қайшылық болса, онда 

шетелдік зерттеулерде даулы ӛзара іс-қимылдың ерекшелігі 
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"бәсекелестік"ҧғымын енгізу арқылы ашылады. Белгілі американдық 

зерттеуші, "қақтығыстың жалпы теориясының" авторы К. Боулдингтің 

пікірінше, бәсекелестік – Тараптардың кез келген әлеуетті ҧстанымдары 

ӛзара ҥйлеспейтін қарым-қатынасы. Американдық зерттеуші ҥшін 

бәсекелестік-бҧл әлеуметтік коллизияларды тҥсінуде негізгі рӛл атқаратын 

негізгі ҧғым. Осыған орай, К. Боулдинг жанжалды бәсекелестік жағдай 

ретінде айқындайды, онда тараптар ӛз позицияларының ҥйлесімсіздігін 

таниды және әрқайсысы екінші Тараптың қалауымен ҥйлеспейтін 

позицияны алуға ҧмтылады. Осылайша, К. Боулдинг тҧрғысынан, жанжал 

және бәсекелестік әлеуметтік қҧбылыстар ретінде бір-біріне ҧқсас, ал 

олардың басты айырмашылығы-саналы тҥрде. 

Жанжалдарды зерттеу оның қҧрылымын қҧрайтын элементтерді 

талдаусыз мҥмкін емес. Ғылыми әдебиетте осы элементтердің әртҥрлі 

тізбелері кездеседі, алайда қақтығыстың негізгі компоненттерін бӛліп 

кӛрсетуге болады. Оларға: қақтығыс тараптары, қақтығыс пәні, сыртқы 

ортаның әсері (микро және макросред) жатады. Кейбір авторлар жанжал 

қҧрылымы мен оның динамикалық кӛрсеткіштерін қамтиды, ӛйткені 

жанжал, бҧл ӛз динамикасына ие қҧбылыс. Алайда, осы дипломдық 

жҧмыста біз шиеленістің қҧрылымын тар тҥсінеміз, ал шиеленістің 

динамикалық кӛрсеткіштерін келесі параграфта қарастырамыз. 

Сонымен, қақтығыстың негізгі қҧрылымдық компоненті қақтығыс 

субъектілері немесе қатысушылары ретінде белгіленуі мҥмкін қақтығысушы 

тараптар болып табылады.  
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕСІ ЖАҒДАЙЫНДА 

ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕНІ ІСКЕ АСЫРУ 

Қайбұлда Әсел Жанасбайқызы 

 Кілт сөздер: қамқорлық, психология, педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, 

дамыту, мектептен,тәрбие, эстетика , ӛнер, ғылым. 

Мектепке дейінгі білім беру мекемесінде балалардың эстетикалық 

тәрбиесі мектеп жасына дейінгі балалардың іс-әрекетін басқару 

қағидаттарына, балаларды біріктіру қҧралдары мен іс-әрекет тҥріне сәйкес 

әртҥрлі нысандарда жҥзеге асырылады. 
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Мҧғалім мҧражайға, ескерткіштерге, табиғатқа, кӛшелердегі ең кӛне 

жерлерге экскурсиялар ҧйымдастыруы керек. Оның міндеті-балалардың 

қабылдауы мен тәрбиелік міндеттеріне сәйкес турдың мазмҧнын ойластыру. 

Экскурсияның орнын алдын-ала анықтап, оны мҧқият зерттеп, мектеп 

жасына дейінгі балаларды объектінің жанына орналастыру туралы ойланған 

жӛн, ӛйткені экскурсиядан туындаған эстетикалық сезімдер сияқты нақты 

ақпарат маңызды емес. 

Эстетикалық тәрбиеге ықпал ететін балалардың іс-әрекетін 

ҧйымдастырудың тағы бір тҥрі-драматизация немесе театр ойындары. 

Драматизация тәрбиешінің қатысуымен жҥзеге асырылуы керек. 

Сондай-ақ, балабақшаның педагогикалық және тәрбие процесінде 

және мектеп жасына дейінгі балалардың ӛмірінде маңызды орынды 

ертеңгіліктер, ойын-сауық, Мерекелер алады. Мектеп жасына дейінгі 

балалармен ойын-сауық екі аптада бір рет ӛткізіледі. Ойын-сауықтың 

мазмҧны әртҥрлі болуы мҥмкін: музыкалық және әдеби тақырыптық кештер 

және балалармен жҧмыс жасаудың кӛптеген басқа тҥрлері. Эстетикалық 

тәрбие ҥшін эстетикалық дамуды қамтитын ойын-сауық ҥлкен мәнге ие. 

Материал графикалық, музыкалық және әдеби болуы керек, бірақ бір 

тақырыпта таңдалуы керек. Мектеп жасына дейінгі балалар мҧндай ойын-

сауық кештеріне қуанышты, олар арқылы эстетикалық тәрбие жҥзеге 

асырылады, балалар ҧлттық мәдениетке қосылады. Барлық мектепке дейінгі 

білім беру мекемелерінде Мерекелер елде жалпы қабылданған: қоғам 

ӛмірімен байланысты (Ресей Кҥні, Жеңіс кҥні, Халықаралық әйелдер кҥні, 

Отан қорғаушылар кҥні); діни және халықтық дәстҥрлермен байланысты 

(жаңа жыл, Рождество, Масленица, Пасха). Сондай-ақ, балабақшада 

жергілікті маңызы бар оқиғаларды, сондай-ақ балабақшаның жеке 

мерекелерін кӛрсететін Мерекелер болуы мҥмкін. 

Мерекені ҧйымдастыру кезінде тәрбиенің адамгершілік, физикалық, 

ақыл-ой міндеттері, оның ішінде эстетикалық тәрбие міндеттері де ескерілуі 

тиіс. 

Балалар мерекесі эмоцияларға толы және толы болуы керек: әдемі 

атмосфера, салтанатты музыка, жақсы кӛңіл-кҥй қоршаған шындықтың 

эстетикалық компонентіне сезімталдықты арттыруы керек. Мектеп жасына 

дейінгі балалар мерекеге белсенді қатысуды жӛн кӛреді, олар оны жай ғана 

кӛргісі келмейді. Бҧл жағдайда тәрбиешілер барлық балалардың белсенділігі 

мен қажеттілігін қанағаттандыра алады, ол ҥшін әр баланың іс-әрекетін 

жҥзеге асыру формасын анықтау қажет: біреу ӛлең айтады, біреу билейді, 

біреу ән айтады. Балалардың ешқайсысы ӛз қажеттіліктеріне 

қанағаттанбауы керек, әркім не істей алатындығын кӛрсетіп, жалпы 

қуанышты сезінуі керек. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың эстетикалық тәрбиесін ӛз 

біліктілігі бар әртҥрлі нысандарда ҧйымдастыруға болады. Толық және 

ҥйлесімді эстетикалық тәрбие алу ҥшін баланың қоршаған ортасын, 

балабақшаның ӛзін, балабақша учаскесін, жасыл кеңістікті, яғни оның 
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барлық пәндік ортасын ескеру қажет: сабақ кезінде мектеп жасына дейінгі 

балалардың кӛркемдік іс-әрекетін жҥзеге асыруға арналған материалдар мен 

қҧралдар, ойыншықтар, жиһаз. Олар сыртқы мәліметтерінің, дҧрыс 

пішіндерінің, сызықтарының, тҥсінің, әртҥрлілігінің арқасында эстетикалық 

бағалауды, талғамды, сезімді, қабылдауды қалыптастыруға қызмет етеді. 

Балалардың кӛркемдік қабілеттері мен дағдыларын, 

қызығушылықтарын, бейімділіктерін, ӛзіндік шығармашылық қызметін 

тиімді қалыптастыру ҥшін педагогикалық процестің қҧралдарымен, 

қҧралдарымен және материалдарымен толық жабдықтау қажет. Әр 

балабақшада балалардың жеке музыкалық, кӛркемдік, бейнелеу, ойын 

әрекеттері ҥшін аймақтар болуы керек. Олар балаларға еркін ҧсынылатын 

барлық қажетті қҧралдар мен материалдардан тҧруы керек. Мысалы, 

музыкалық аймақта әр тҥрлі жастағы балалар тобына арналған аспаптар, 

жеке пайдалануға арналған чиптері бар музыкалық тақталар, белгілі бір 

музыкалық ойындар, ойнатқыштар және т. б. балалардың тәуелсіз Театрлық 

ойын әрекеті ҥшін еден экраны, театр ойыншықтарының жиынтығы, қҧстар 

мен жануарлардың маскалары, декорациялар, костюмдер, саусақ театры, 

ҥстел театрлары және т. б. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың кӛркемдік дағдылары мен 

шығармашылығының тиімділігінің екінші шарты-балабақша ӛмірінің ӛнер 

туындыларымен қанықтылығы: музыкалық шығармалар, кӛркем әдебиеттер, 

сәндік-қолданбалы ӛнер туындылары, мҥсіндер, эстампалар, картиналар 

және т. б., ӛйткені балалар кішкентай кезінен бастап шынайы ӛнер 

туындыларымен қоршалуы керек, тіпті егер олар экспрессивті қҧралдарды 

да, мазмҧнды да толық тҥсіне алмаса да, бірақ осы жас кезеңінде не қаланса 

да, ол ", бҧл адамның екінші табиғатына айналады". Бҧл эстетикалық 

пайымдардың, қабылдаудың, сезімнің, талғамның негізі болып табылатын 

мектеп жасына дейінгі балалардың эстетикалық эмоцияларының 

қалыптасуына ықпал ететін шынайы сҧлулықпен танысу. 

    Пайдаланған әдебиеттер 
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Эстетика – бҧл эстетикалық таным мен шындықтың ӛзгеруінің жалпы 

заңдылықтарын зерттейтін ғылым.  

Эстетика – бҧл шындық пен ӛнердегі әдемі ғылым. Эстетика 

сҧлулықты ғана емес, сонымен қатар керемет, жағымсыз, қайғылы және 

кҥлкілі және т. б. қҧбылыстар, қасиеттер мен қасиеттерді де қызықтырады. 

Эстетика арқылы біз әлемді тҧтасымен білеміз, оған біздің, адамдық, 

әлеуметтік кӛзқарасымызды білдіреміз. 

"Эстетика" терминін 1750 жылы неміс ғалымы Александр Баумгартен 

ғылыми қолданысқа енгізген.  Эстетиканың негізгі мәселесі-эстетикалық 

сананың шындыққа қатынасы туралы мәселе. Эстетиканың дамуындағы 

негізгі бағыттар ежелгі Грецияда айқын кӛрсетілген, онда ӛнер мен 

философтар оның мәнін тҥсіну ӛте жоғары даму деңгейіне жетті. Гераклит, 

Демокрит, Аристотель эстетикалық заттардың материалдық қасиеттерінде 

пайда болады деген ережені нақты қорғайды. Ӛлшем, пропорционалдылық, 

бӛліктердің ҥйлесімділігі, әртҥрліліктің бірлігі, тҧтастықты ойшылдар 

сҧлулықтың объективті жақтары ретінде қарастырады. 

Платон бҧл идеяны эстетикалық принциптің қайнар кӛздері деп 

жариялайды. 

Орта ғасырларда Августин бақытты, Томас Аквиналар және 

сҧлулықтың басқа кӛздері Қҧдайдан кӛрінеді. Дәуірі 

Возражденияознаменовалось развитиемматериалистических дәстҥрлері 

антикалық. Леонардо Да Винчи, Л.Альберти, А. Дюрер, М. Монтай, в. 

Шекспир, М. Сервантес ортағасырлық ойшылдар қабылдамаған табиғатты 

қалпына келтіреді, табиғат пен адам табиғаты жағынан әдемі, суретшінің 

міндеті-табиғат пен Адамның осы шынайы сҧлулығын жаңғырту. Табиғат-

бҧл қайнар кӛзі және шығармашылық және адаммен бірге кӛркемдік 

бейнелеудің негізгі тақырыбы. Ӛнер, ғылым сияқты, объективті шындықты 

тҥсінуге тырысуы керек. Қайта ӛрлеу ӛнері ӛмірді растайды.Француз 

ағартушылары ӛнердің әлеуметтік функциясын тҥсіндіруге басты назар 

аударды. Вальтер, Гельветиус, Руссо ӛнердің адамгершілік аспектісін 

ерекше атап ӛтеді. 

Ӛнер ӛзінің жоғары мақсатын орындай алады егер ол шындықты 

шынайы бейнелесе. Неміс ағартушыларының іргелі эстетикалық ҧғымдарды 

тҥсіндірудегі еңбегі – әдемі, қайғылы, кҥлкілі, керемет. Эстетикалық ойдың 

дамуында XIX ғасырдағы орыс ойшылдары Белинский, Герцен, 

Чернышевский, Достоевский, Толстой және басқалар ерекше орын алады. Н. 

г. Чернышевский формуланы білдірді, ол әлі кҥнге дейін сҧлулықтың ең дәл 

кӛрінісі болып табылады - "сҧлулық-бҧл ӛмір". Алайда, ол және оның 

ізбасарлары ешқашан кез – келген ӛмір әдемі деп айтқан емес. Ӛмір 

принцип ретінде әдемі, ӛлімге, қараңғылыққа, ыдырауға қарсы прогрессивті 

бастама сияқты. Сҧлулық белгілері: 

- ҥйлесімділік, яғни тҧтас бӛліктердің ҥйлесімділігі-орындылық, яғни 

заттар мен қҧбылыстардың олардың ӛмірлік мақсатына сәйкестігі; 
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- ӛлшем, бҧл пропорционалдылық, ол әдемі деп қабылданады, адамға 

терең рахат сыйлайды, " адамда әдемі жасалған сезім – бҧл біз ҥшін сҥйкімді 

болмыстың болуы бізді толтыратын нәрсеге ҧқсас жарқын қуаныш. Біз 

сҧлуды риясыз жақсы кӛреміз,біз оған таңданамыз, оған қуанамыз, біз ҥшін 

сҥйкімді адамға қалай қуанамыз". Сҧлулық адамға жарқын қуаныш әкеледі, 

ӛйткені жарық қараңғылыққа, қараңғылыққа қарсы тҧрады, мерекелік, 

кӛңілді немесе салтанатты кӛңіл-кҥй жасайды. Әдемі ӛмірмен жарқырайды. 

Шындыққа эстетикалық кӛзқарас эстетикалық сезім, эстетикалық талғам, 

Эстетикалық бағалау, эстетикалық идеал арқылы кӛрінеді. 

Эстетикалық сезім (немесе тәжірибе) – бҧл әлемнің ҥйлесімін, 

шындық объектілері мен қҧбылыстарының сҧлулығын немесе масқарасын 

тікелей қабылдау және сезіну қабілеті. Бҧл сезімнің ӛткізгіштері мен 

мҥшелері-кӛру және есту. Эстетикалық сезімдер - бҧл " ... кӛз пішінінің 

сҧлулығын сезінетін музыкалық қҧлақ, бір сӛзбен айтқанда, адамның 

қҧмарлығына қабілетті сезімдер...",- деп атап ӛтті К.Маркс. Бҧл дамуға 

адамның табиғатпен қарым-қатынас процесінде, жҧмыста, ӛнер 

туындыларымен танысу арқылы сезім мҥшелерін оқыту және тәрбиелеу 

арқылы қол жеткізіледі. Эстетикалық сезім адамды әр тҥрлі жағдайларды – 

Қуаныш, Ләззат, жанашырлық, ашу, қайғы және т. б. дҧрыс қабылдауға 

және білдіруге мҥмкіндік береді. 

Эстетикалық дәмі – бҧл қабілеті туралы пікір айтуға тамаша немесе 

безобразном бойынша чувству рахат немесе неудовольствия, сыналатын 

бізбен жылғы заттың немесе қҧбылыстар. Эстетикалық талғам адамның 

жалпы мәдениетіне, оның ақыл-ойы мен сезімінің дамуына байланысты, 

сондықтан оны дамытуға, дамытуға, тәрбиелеуге болады. Мҧнда ӛнер 

ерекше рӛл атқарады, оның ең жақсы ҥлгілерінде жоғары эстетикалық 

талғам қалыптасады. 

Эстетикалық бағалау-бҧл заттар мен қҧбылыстардың эстетикалық 

қҧндылықтары мен кемшіліктерін мағыналы, дәлелді, істі білумен бағалау 

мҥмкіндігі.  
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Қазақтың кӛрнекті ағартушысы және демократы, ақын және ойшыл , 

қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы Абай ӛз ҧрпақтарына саны 

жағынан шағын, бірақ мағынасы мен мазмҧны жағынан қуатты мҧра 

қалдырды. Бҧл мҧраның адам рухының дамуына әсері оның поэзиясы мен 

прозасының жолдарының санымен емес, адамның жанын әр сӛзімен 

кҥйдіретін жалынның кҥшімен анықталады. 

Абай туралы әлем ӛзінің бҥкіл шығармашылық ӛмірін Абайдың 

адамзат мәдениеті тарихындағы ҧлы рӛлін зерттеуге және негіздеуге 

арнаған кӛрнекті қазақ жазушысы Мҧхтар Әуезовтың еңбектерінің 

арқасында білді. 

Абай (Ибрагим) Қҧнанбаев, толық сенімді мәліметтерге сәйкес, "1845 

жылы Семей облысының Шыңғыс тауларында Тобықты - Қҧнанбай руының 

старшинасының бай отбасында дҥниеге келген". 

М.Әуезов айтқандай:"оның есімі Ибраһимді Абайға 

алмастырды","абайла" деген қазақ сӛзінен шыққан, яғни "абай бол", бір 

нәрсені шешіп, әрекет етер алдында айналаңда. Бірақ, анасының еркіне 

қарамастан, ол абайлап және батылдықпен ӛз халқын аяусыз сҥйетін дала 

ақсҥйектерінің бҥкіл тобымен шайқасқа шықты. Ең басында ол 

предрасположен к обобщениям жоқ мемлекеттік тіркеу, сондай-ақ тҥсіну 

фактісі, ол философски мыслящим адам. 

Алғашқы білімін Молданың ҥйінде алып, Абай Семей имамы Ахмет-

Ризаның медресесіне жіберілді. Алайда, Абайға қалада оқуын аяқтауға 

мҥмкіндік бермей, әкесі оны ауылға қайтарып, ру басшысының сот 

қызметіне және болашақ әкімшілік қызметіне біртіндеп дайындала бастады. 

Абай шешендік, тапқырлық пен тапқырлық қару болған ауызша сайыстарды 

жҥргізудің тәсілдерін меңгереді. Сот талқылауы қазақтардың ғасырлар бойы 

қалыптасқан әдеттегі қҧқығы негізінде жҥргізілді. Рулық кертартпалардың 

істеріне тартылған Абай әділетсіздік пен қатыгездікпен бітімге келе алмады 

және кӛптеген істер бойынша әділ және бейтарап шешімдер шығарып, 

Қҧнанбайдың мҥдделері мен ҧмтылыстарына жиі қайшы келетін. Қҧнанбай 

кӛбінесе ҧлының рулық мҥддеге емес, әділеттілікке қарай араздықты 

шешуге деген ҧмтылысын ҧнатпады. 

Әке мен ҧлдың арасында дҧшпандық пайда болады және алшақтық 

пайда болады. Абай он – жиырма жыл бойы шығыс ақындарының халықтық 

ақындық шығармашылығын және орыс классикалық әдебиетін зерделеп 

келеді. 1886 жылы,  40 жасқа толғанда Абай "жаз" атты тамаша ӛлең жазды, 

ӛмірінің қалған жиырма жылы мазмҧнды шығармашылық, поэтикалық 

қызметте ӛтті. 

Абай "Ескендір", "Масғҧд", "Әзім туралы аңыз"атты поэмалар жазды. 

Абай жаңа нәрсенің иесі болды, оны тудырған ортадан жоғары тҧрды. 

Оның пікірінше, әр ойшыл адам қоршаған шындыққа ӛзінің саналы 

кӛзқарасын дамытуы керек еді: "ҧмытпау керек,- деп жазды ол,- сенімнің екі 

тҥрінен басқа – саналы және бейсаналық - ҥшінші сенім жоқ".[91] ағартушы 

адамзат қоғамын жақсы және парасатты, прогрессивті дамығанын кӛргісі 
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келді. Әр адам, жеке-жеке, оған ӛзінің қол жетімді лентасын енгізуі керек. 

Сондықтан ол ақылға қонымды адамдар қатарында болғысы келетін барлық 

адамдарды "кҥніне бір рет, аптасына бір рет немесе айына бір рет, осы 

уақыт ішінде ӛмірде қалай әрекет еткеніңізді, жақсылық пен ақылға сәйкес 

келетін әрекеттерді жасағаныңызды"білуге шақырды. адамды кӛтеретін 

қоғамның прогрессивті дамуына ҧмтылу,"ақыл, ғылым, ерік" - Абай 

шығармашылығының басты бағыттарының бірі. 

Ол айналасындағылардың, соның ішінде адамзат қоғамының 

қозғалысы мен дамуын мойындады. "Әлем метада тҧрмайды", - деді ол, 

"сондықтан адамның ӛмірі мен кҥші де ӛзгермейді". 

Кҥшке толы, біліммен қаруланған адам оларды бҥкіл қоғамның игілігі 

ҥшін пайдалануға тырысуы керек, бәріне пайда әкелуге тырысуы керек. Әр 

адамның адамзат қоғамына қызмет ету жолын Абай Қҧнанбаев ең алдымен 

еңбекте кӛрді. Еңбек-бҧл қиын міндет емес, қоғамның материалдық және 

рухани игіліктеріне қол жеткізу мен ӛркендеудің қҧралы. "еңбек таным 

сезімін дамытады, - деп жазды ол, - еңбек естігенді санаға бекітеді. Адам 

білімді тәртіпке келтіреді, қажетсізді қажетсізден таңдайды және ақылды 

болады".[94] ол кез-келген жҧмысты бағалап, оны ақыл мен мейірімділік, 

табандылық пен қарапайымдылық сияқты адамзат қоғамының ізгіліктерімен 

қатар қойды. Ағартушы еңбекке, ең алдымен, жас ҧрпаққа деген 

сҥйіспеншілік пен қҧрметке баулуға ҧмтылды және жастардың бір бӛлігі бос 

уақыт пен бос уақытты қалай ӛткізгенін кӛргенде қатты ренжіді. Еңбекті 

қоғамның байлығы мен молшылығына апаратын жалғыз жол деп бағалай 

отырып, Абай "қиындықтарды жеңуге ӛмірдің ӛзі ҥйретеді"деп есептеді 
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XIX ҒАСЫРДЫҢ ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

САЯСИ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 

Нурсаева Айгуль Тулагановна  

 

 Кілт сөздер: қамқорлық педагогикасы, педагогика, ақыл-ой, 

тӛзімділік, дамыту, мектептен, тәрбие, патша қазақ, империя. 

XIX ғасырдың екінші жартысында Қазақстанның Ресейге қосылуы іс 

жҥзінде аяқталды. Бҧл процесс бірнеше кезеңнен тҧрды. 

Бастапқыда Қазақстанның Ресейдің қамқорлығына ӛтуі бейбіт және 

ерекше асқынуларсыз болуы мҥмкін деген әсер пайда болды. Әбілқайыр хан 

(ақыл. 748 ж.) кіші және Орта жҥздердің кейбір бӛлігінің ҥстем топ 
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ӛкілдерінің белгілі бір ықпалды идеяларын Ресей бодандығына ӛз еркімен 

ӛтуге кӛндіруге мҥмкіндік туды. 

Абылай хан (1771-1781 ж.ж.) саясатын біршама жабық және икемді 

тҥрде жалғастырды, онда Қазақстанда патшалықтың жаулап алу 

ҧмтылыстары айқын кӛрінді. Қазақстанмен шекарада ӛз ҧстанымын дҧрыс 

бекітпей, патша қазақ қоғамының барлық топтарының экономикалық, 

әлеуметтік және саяси мҥдделеріне кҥрт нҧқсан келтіретін бірқатар 

жарлықтар, Жарғылар және басқа да шешімдер қабылдады. Мәселен, 1742 

жылғы 19 қазанда орыс ҥкіметі қатардағы қазақтарға Жайық ӛзенінің, 

Жайық қалашығының және салынып жатқан бекіністердің маңында кӛшуіне 

тыйым салатын жарлық қабылдады; 1755 ж.6 наурыз – Орта жҥздің 

қатардағы қазақтарының Ертістің оң жағына, яғни олардың тҧрақты және 

тарихи бекітілген кӛшпелі кең байтақ жерлеріне ӛтуіне тыйым салған 

сыртқы істер коллегиясының Жарлығы. 1822 жылы Ресей ҥкіметінің арнайы 

жарлығымен Кіші жҥздегі хан билігі жойылды, ал 1824 жылы Орта жҥздегі 

хан билігі нақ осындай тағдырға ҧшырады және т.б. бір сӛзбен айтқанда, 

патшалық Ресейдің Қазақстанның әлеуметтік-саяси және экономикалық 

тәуелсіздігіне мҥлдем ашық және жаппай шабуылы басталды. Әрине, бҧл 

қанағаттандырды аз. Орысшыл қазақ ақсҥйектерінің далада ӛзінің 

экономикалық позициясын нығайту ҥшін Ресей империясының ықпалын 

нақты пайдалануға тырысқан шағын бӛлігі ғана патшалықтың жағына ӛтті. 

Кӛбісі қалыптасқан жағдайға наразы болды. Қазақстанда орыс 

экспансиясына қарсы, әсіресе халық арасында стихиялық наразылықтар жиі 

пайда бола бастады. Олардың кейбіреулері кейіннен патшалықтың 

басқыншылық саясатына қарсы қарулы әрекеттерге ҧласты. Олардың 

ішіндегі ең ірілері 1783-1797 жылдары Сырым Датов бастаған кӛтерілістер 

болды. 1836-1838 Ж. Ж. Исатай Тайманов пен Махамбет Ӛтемісҧлы 

бастаған орыс-қазақ қатынастарының тарихында терең із қалдырған ең 

қуатты отаршылдыққа қарсы қозғалыс 1837-1847 жж. Кенесары Қасымов 

бастаған қозғалыс болды. 

Қазақстанда орыс отаршылдығының теріс салдары экономикалық 

ӛсуге деген ынтаны ғана емес (стихиялық болса да), сонымен қатар 

ғасырлар бойы дала кӛшпенділерінің кӛшпелі бағыттары бекітілген 

жерлерді патшалықтың кҥштеп алып қоюынан қол жеткізілген кӛшпелі 

шаруашылық дамуының шекараларын жоғалтуға да әсер етті. 

Саясатта қазақтардың орыс бодандығына ӛтуі олардың тіпті ең 

маңызсыз дербестік элементтерін толық жоғалтуымен, отарлық 

бюрократияның шексіз ҥстемдігімен, биліктің талассыз озбырлығымен, ең 

алдымен қоғамның еңбек етуші топтарын ашумен, оларға әр тҥрлі баж 

салығын салу, міндеттер салу және еңбекпен ӛтеу, ештеңемен негізделмеген 

салық салу және жай ғана пара алу жолымен жҥрді. Мҧның бәрі, әрине, 

наразылық, наразылық және тіпті стихиялық, кейде тӛменгі топтардың 

ӛздерінің және патша езгісіне қарсы ҧйымдастырылған әрекеттерін 

тудырды. 
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Алайда, бҧл Қазақстанның орыс отарлауының ешқандай оң салдары 

болған жоқ дегенді білдірмейді. Олар, әрине, әлеуметтік-мәдени салада 

болды және болды. 

Қазақстанның Ресейге қосылуы қазақ даласына алдыңғы қатарлы 

орыс, ал ол арқылы прогрессивті еуропалық мәдениеттің енуіне қақпаны 

ашты. Қазақстандағы орыс ықпалының арқасында мал шаруашылығымен 

толық байланысты кӛшпелі тҧрмыс мәдениеті тірі матаға оның жҧмыс 

істеуін отырықшы, қалалық тҧрмыс мәдениетінің элементтерін енгізу 

есебінен біртіндеп ӛзгере бастады. Даланың әртҥрлі бҧрыштарында сол 

кездегі қалалық стандарттарға сәйкес келетін тҧрғын ҥйлер, тҧрғын ҥйлер 

және тіпті жеке ықшам орналасқан елді мекендер пайда бола бастады. 
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ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Думыш Ердар 

 

 Кілт сөздер: педагогикасы ,педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту, 

мектептен, тәрбие, эстетикалық, практика, ойлау, санасы, мінез-құлқы.  

Сӛйлеуді қалыптастыру-адамның жетілуінің маңызды сипаттамасы. 

Сӛйлеуді дамыту баланың ӛмірінің алғашқы кҥндерінен басталып, оның 

даму ерекшеліктеріне сәйкес міндеттерді біртіндеп қиындату ӛте маңызды. 

Бірақ баланы сауатты тәрбиелеу, оның сӛйлеуін әлеуметтенудің маңызды 

факторы ретінде қалыптастыру ҥшін баланың даму барысында болатын 

процестерді тҥсіну қажет. Егер балада болса, сӛйлеу проблемаларын ерте 

кезеңдерде тану ӛте маңызды. Жыл сайын балалар логопедтің кӛмегіне 

мҧқтаж. Баланың кӛру, есту қабілеті сақталған, ақыл-ойы бҧзылмаған, бірақ 

белгілі бір тілдік ортада қабылданған сӛйлеу нормасынан айтарлықтай 

ауытқулар болған жағдайда, оның психикасының қалыптасуына әсер етуі 

мҥмкін, дамуында ауытқулары бар балалардың ерекше категориясы – 

сӛйлеу қабілеті бҧзылған балалар туралы айтуға болады.  

Сӛйлеудің қалыптасуының жас ерекшеліктеріне немесе қоршаған орта 

жағдайларына байланысты патологиялық сӛйлеу бҧзылыстары мен мҥмкін 

болатын сӛйлеу ауытқуларын ажырата білу керек. Сӛйлеу бҧзылыстары 

сӛйлеудің әртҥрлі аспектілеріне әсер етуі мҥмкін: дыбыстық, фонемалық, 

лексика және грамматикалық қҧрылым. Сӛйлеу бҧзылыстары арнайы 

ҧйымдастырылған тҥзету жҧмыстарынсыз ӛздігінен жойылмайды. Бҧл 
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бҧзушылықтарды зерттеу, алдын — алу және тҥзету Дефектология-

логопедиямен айналысады. Қазіргі уақытта сӛйлеу бҧзылыстарының екі 

жіктелуі бар: - клиникалық және педагогикалық; - психологиялық-

педагогикалық; олардың арасында қайшылықтар жоқ, олар бір-бірін 

толықтырады және сӛйлеу бҧзылыстарына белгілі бір кӛзқарасты және 

тҥзету қҧралдарын таңдауды кӛрсетеді.  

Сӛйлеу бҧзылыстарының психологиялық-педагогикалық жіктелуін 

қарастырыңыз. Ол қамтиды:  

1.Қарым-қатынас қҧралдарын бҧзу:  

а) сӛйлеудің фонетикалық-фонемалық дамымауы;  

б) сӛйлеудің жалпы дамымауы;  

2.Қарым-қатынас қҧралдарын қолданудағы бҧзушылық:  

а) кекіру;  

б) сӛйлеу негатизмінің кӛрінісі;  

Сӛйлеу қабілеті бҧзылған балалардың қарым-қатынас дағдыларын 

дамытудың ҥш маңызды ерекшелігі бар. 

 Мҥмкіндік-бҧл біреудің немесе бір нәрсенің басқалардан 

ерекшеленетін қасиеті. Е.в. Жулина мен О. в. Трошиннің ауыр сӛйлеу 

патологиясы бар мектеп жасына дейінгі балалардағы қарым-қатынас 

дағдыларын зерттеуі лексикалық-грамматикалық және фонетикалық — 

фонемалық бҧзылулармен қатар, ең алдымен оның мотивациялық-

қажеттілік саласының жетілмегендігінде кӛрінетін қарым-қатынас 

бҧзылыстары бар екенін кӛрсетті.  

Мотивациялық-қажеттілік саласы-бҧл дененің функционалды 

жағдайын және психикалық белсенділік пен мінез-қҧлықты жҥзеге асыруды 

анықтайтын біртҧтас сала. Балалардың осы тобында ересектермен және 

қҧрдастарымен ауызша қарым-қатынасты жҥзеге асырудағы қиындықтар 

сӛйлеу және танымдық бҧзылулар кешенімен байланысты. Сӛйлеу қабілеті 

бҧзылған 4-6 жастағы балаларда қарым-қатынастың басым тҥрі жағдайлық 

және іскерлік болып табылады, бҧл жас нормасына сәйкес келмейді. 

Балалардың осы санатындағы сӛйлеу және коммуникативті дағдылардың 

ӛзара тәуелділігі кедейлік пен лексиканың анықталмауына, етістік сӛздіктің 

айқын жеткіліксіздігіне, дәйекті мәлімдеменің ӛзіндік ерекшелігіне әкеледі 

және толық қарым-қатынасты жҥзеге асыруға кедергі келтіреді. Жалпы 

алғанда, сӛйлеу патологиясы бар балалардың коммуникативті мҥмкіндіктері 

айтарлықтай шектеулі және барлық жағынан нормадан тӛмен. Бҧл 

қиындықтардың салдары-қарым-қатынас қажеттілігінің тӛмендеуі, қарым-

қатынас формаларының қалыптаспауы, мінез-қҧлық ерекшеліктері: 

байланысқа қызығушылық танытпау, қарым-қатынас жағдайында бағдарлай 

алмау, негативизм (Л.г. Соловьев).  
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ҚАРЫМ – ҚАТЫНАСЫНДА ҚИЫНДЫҚТАРЫ БАР БАЛАЛАРДЫҢ 

ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУДЫҢ МӘНІ 

Думыш Ердар 

 

 Кілт сөздер: педагогикасы ,педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту, 

мектептен, тәрбие, эстетикалық, практика, ойлау, санасы, мінез-құлқы.  

Әр адамның ӛмірі басқа адамдармен байланыста болады. Қарым-

қатынас қажеттілігі-адамның маңызды қажеттіліктерінің бірі. Тек қарым-

қатынаста және басқа адамдармен қарым-қатынаста адам ӛзін сезініп, 

тҥсініп, әлемде ӛз орнын таба алады. Байланыс-бҧл адам ӛмірінің негізгі 

шарты және негізгі тәсілі, сонымен бірге онтогенездегі оның психикалық 

дамуының негізгі факторларының бірі және маңызды кӛзі.  

Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде қарым-қатынастың 

кӛптеген анықтамалары бар:  

- Байланыс – оған субъект ретінде кіретін адамдардың ӛзара әрекеті.  

 – қарым-қатынас-адамдардың бір-бірімен ӛзара әрекеттесуі, олардың 

арасында танымдық немесе аффективті-бағалау сипатындағы ақпарат 

алмасудан тҧрады.  

Бірақ біз Рузская А. Г. ҧсынған анықтаманы негізге аламыз: қарым-

қатынас дегеніміз-екі немесе одан да кӛп адамның қарым-қатынасын 

орнатуға және жалпы нәтижеге жету ҥшін кҥш-жігерін біріктіруге 

бағытталған ӛзара әрекеті. Баланың жеке басының дамуындағы қарым-

қатынастың рӛлі туралы айта отырып, Р.С. Немов қарым-қатынас 

процесінде тҧлғааралық қатынастар қалыптасатынын, кӛрінетінін және іске 

асырылатындығын баса айтады.  

Қарым-қатынас процесінде тәжірибе жинақталады, білім 

жинақталады, практикалық дағдылар қалыптасады, кӛзқарастар мен 

сенімдер дамиды. Тек рухани қажеттіліктер, эстетикалық сезімдер 

қалыптасады және мінез қалыптасады. Сондай-ақ, қарым-қатынас 

психиканың қалыптасуында, оның дамуы мен ақылға қонымды, мәдени 

мінез-қҧлықты қалыптастыруда ҥлкен маңызға ие. Дамыған адамдармен 

белсенді қарым-қатынас жасау арқылы адамның ӛзі адамға айналады. 

Байланыс-бҧл кҥрделі, кӛп қырлы процесс, онда келесі функцияларды 

бӛлуге болады: 

- Байланыс (ақпарат алмасу);  

- интеракция (әрекеттермен алмасу);  

- әлеуметтік қабылдау (адамдардың бір-бірін қабылдауы).  
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Қарым-қатынас функциялары адамдар арасындағы қарым-қатынас 

процесінде не болып жатқандығы және оның нәтижелері қандай болуы 

мҥмкін екендігі туралы тҥсінік береді. Байланыс байланысатын адамдар 

арасындағы ақпарат алмасу процестерін кӛрсетеді. Сӛйлесу кезінде адамдар 

қарым-қатынастың маңызды қҧралдарының бірі болып табылатын тілге 

жҥгінеді. Интеракция ақпарат алмасудан басқа, байланыс серіктестері 

арасында белгілі бір әрекеттер алмасуды қамтиды. Қарым-қатынас 

серіктестері бір-бірін қабылдау процесінде адамдардың бір-біріне деген 

қарым-қатынасы, олардың бір-біріне ӛзара әсері, олардың жанашырлығы 

мен ӛзара тҥсіністігі бекітіледі. Осы ҥш жақтың бірлігінде қарастырылған 

қарым-қатынас оған кіретін адамдардың бірлескен іс-әрекеті мен қарым-

қатынасын ҧйымдастырудың тәсілі ретінде әрекет етеді.  

Ӛзара әрекеттесудің осы немесе басқа тҥрі байланыс екенін анықтау 

ҥшін М.и. ҧсынған келесі тӛрт ӛлшемге сҥйенуге болады. Бірінші критерий: 

қарым-қатынас екіншісіне назар аударуды және қызығушылықты білдіреді, 

онсыз кез-келген ӛзара әрекеттесу мҥмкін емес. Басқа адамның сӛздері мен 

іс-әрекеттеріне назар аудару субъектінің басқа адамды қабылдайтындығын 

кӛрсетеді. Қарым - қатынас-бҧл басқа адамның немқҧрайды қабылдауы ғана 

емес, ол әрқашан оған деген эмоционалды кӛзқарас.  

Серіктестің әсерін қабылдаудың эмоционалды бояуы қарым-

қатынастың екінші критерийі болып табылады. Ҥшінші критерий-

серіктестің назарын ӛзіне аударуға бағытталған бастамашылық актілер. 

Қарым – қатынас ӛзара процесс болғандықтан, адам ӛзінің серіктесі 

қабылдайтынына және оның әсеріне қатысты екеніне сенімді болуы керек. 

Ҧмтылысын тудыруы қызығушылық басқа, кӛңіл — неғҧрлым тән сәтте 

қарым-қатынас. Қарым-қатынастың тӛртінші критерийі-адамның серіктес 

кӛрсеткен кӛзқарасқа сезімталдығы. Серіктес қарым-қатынасының әсерінен 

олардың белсенділігінің ӛзгеруі мҧндай сезімталдықты айқын кӛрсетеді. 

Бірлесіп, аталған критерийлер бҧл ӛзара әрекеттесудің байланыс екенін 

кӛрсетуі мҥмкін.  

Қарым-қатынаста келесі аспектілер ерекшеленеді: мазмҧны, мақсаты, 

мотиві және қҧралдары. Қарым-қатынастың мазмҧны-бҧл жеке 

байланыстарда бір тірі жаннан екіншісіне берілетін ақпарат. Адамның 

қарым-қатынасы кӛп мағыналы, ол ішкі мазмҧны жағынан әр тҥрлі.  

Қарым-қатынас тақырыбы-бҧл басқа адам, қарым-қатынас серіктесі. 

Мақсаты - адамның осы қызмет тҥрі бар. М. и. Лисина қарым-қатынас 

мотивтерінің ҥш негізгі санатын анықтады:  

1.Іскерлік-ынтымақтастық, ойын, жалпы белсенділік қабілетімен 

кӛрінеді. Баламен қарым-қатынаста ересек серіктес ретінде, бірлескен іс-

әрекеттің қатысушысы ретінде әрекет етеді. 

Танымдық-жаңа тәжірибе қажеттілігін қанағаттандыру, жаңасын білу 

процесінде пайда болады. Ересек адам жаңа ақпарат кӛзі ретінде әрекет 

етеді, сонымен бірге баланың пікірлері мен сҧрақтарын тҥсінуге және 

бағалауға қабілетті тыңдаушы ретінде әрекет етеді.  
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ВИРТУАЛДЫ ОҚЫТУДЫҢ САПАСЫ МЕН ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ 

 

Айдарханова Гульнар Каражановна 

 

 Кілт сөздер: Виртуалды педагогикасы, педагогика, ақыл-ой, 

тӛзімділік, дамыту, мектептен, тәрбие, эстетикалық, практика, ойлау, 

шығармашылық, санасы,  мінез-құлқы.  

Виртуалды сабақ-кеңес беру кестесінде сабақтың кҥні, уақыты, 

тақырыбы және тьютордың аты-жӛні кӛрсетілген, онда студенттер 

қызығушылық тудыратын пән бойынша кеңес ала алады. 

Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқу аяқталғаннан кейін 

студенттер бірыңғай мемлекеттік ҥлгідегі диплом алады. 

Қазтҧтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті - КСРО 

Министрлер Кеңесінің шешімімен және КСРО Орталық одағы 

Басқармасының Қаулысымен 1966 жылы Қарағанды Орталық Одақ 

кооперативтік институты – мамандандырылған жоғары оқу орны қҧрылды, 

оған тек ӛз Республикасы ҥшін ғана емес, сонымен қатар Қырғызстан, 

Ӛзбекстан, Тҥркіменстан, Тәжікстан, Ресейдің Қазақстанға іргелес 

облыстары ҥшін тҧтынушылық кооперация жҥйесі ҥшін кадрлар даярлау 

миссиясы жҥктелді. Қазтҧтынуодағы Басқармасының 09.07.1991 жылғы № 

245 қаулысымен Қарағанды кооперативтік институты Қазтҧтынуодағы 

Қазақ тҧтынушылар кооперациясы институты болып қайта аталды, ол 

егемен Қазақстанның қажеттіліктері ҥшін кҥндізгі және сырттай оқу нысаны 

бойынша жас мамандарды даярлауды бастады.  

Ректордың бҧйрығымен 2006 ж.16 қазанда қашықтықтан оқыту 

орталығы қҧрылды. ҚҚЭУ-де қашықтықтан оқыту технологияларын қҧру 

және пайдалану мақсаттары: 

- білім алушылардың жеке ерекшеліктері ескерілетіндіктен, оқыту 

сапасын жақсартатын оқытуды дараландыру; 

- оқу процесін дербестендіру, яғни оқыту процесі жеке кесте бойынша 

жҥзеге асырылады. Сонымен қатар, бҧл кесте студенттің қазіргі жҧмысына 

және оның ақпаратты қабылдау қарқынына сәйкес тез және икемді тҥрде 

ӛзгеруі мҥмкін; 
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- қашықтықтан оқыту технологиясы оқытушылық жҧмысты 

кҥшейтеді, бҧл кӛбінесе мҧғалім ҥшін ӛз біліктілігін арттыру қажеттілігімен 

бірге жҥреді; 

- оқытудың тиімділігін арттыру, оған жаңа принциптерді, әдістерді 

және техникалық қҧралдарды қолдану арқылы қол жеткізіледі, оның ішінде 

Интернет арқылы дәстҥрлі емес оқу материалдарына қол жетімділік және т. 

б.; 

- білім беру қызметтері нарығын кеңейту, бҧл Қашықтағы аумақтарда 

қашықтықтан технологияны енгізуді және оңтайлы пайдалануды және 

осылайша тиісті қызметтер нарығын едәуір кеңейтуді білдіреді; 

- жаңа, қуатты ақпарат тасығыштар мен электрондық мҧрағаттарды 

пайдалану мҥмкіндігін болжайтын педагогикалық тәжірибені, білімді сақтау 

және тарату және оқыту әдістемесін жақсарту; 

-қашықтықтан оқыту технологиясын қолдану кезінде оқу процесінің 

компоненттерін кеңейту, бҧл e-mail немесе http типті сервистер болған кезде 

электрондық оқу компоненттерін кеңінен жан-жақты пайдалануды білдіреді. 

– әкімшілік ресурсты қосымша жҧмылдыру-қашықтықтан оқыту 

технологиясын қҧру тиісті жаңа әкімшілік кҥш - жігерді талап етеді. 

Университеттің ақпараттық ресурстарының негізгі базасы білім беру 

порталы болып табылады. http://cdo.keu.kz). білім беру порталы оқыту 

жҥйесін басқарудағы негізгі ақпараттық орталық болып табылады. 

БҚКО мынадай функцияларды жҥзеге асырады: 

- оқу ҥрдісін ҧйымдастыру және басқару; 

- қашықтықтан білім беру технологиясының дидактикалық 

қҧралдарын әзірлеу; 

- ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету. 

Атқаратын функцияларына сәйкес, ҚҚО-ның қҧрамында мынадай 

қызметтер бар: 

- оқу процесін ҧйымдастыру және басқару қызметі; 

- қашықтықтан білім беру технологиясының дидактикалық 

қҧралдарын әзірлеу қызметі; 

- ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету қызметі. 

Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін 

ҧйымдастыру қағидаларына сәйкес оқу процесін ҧйымдастыру және басқару 

қызметі қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша оқу процесін 

жоспарлайды және ҧйымдастырады, қашықтықтан білім беру 

технологиясымен байланысты қҧжаттаманы жҥргізеді, ҚҚЭУ қашықтықтан 

оқыту орталығы ӛкілдіктерінің қызметін бақылайды, оқытушылар мен 

тьюторлардың біліктілігін арттыруды және сертификаттауды 

ҧйымдастырады. 

Пайдаланылған әдебиеттер 
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ВИРТУАЛДЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Айдарханова Гульнар Каражановна 

 

 Кілт сөздер: Виртуалды педагогикасы, педагогика, ақыл-ой, 

тӛзімділік, дамыту, мектептен, тәрбие, эстетикалық, практика, Ойлау, 

шығармашылық, санасы, мінез-құлқы.  

Қазіргі уақытта әлемде болып жатқан ғылыми-техникалық прогрестің 

қарқынды қарқыны және ақпараттық революцияның бір тҥрі білім беру 

жҥйесін қайта қҧру мен жетілдірудің нақты алғышарттары болып табылады. 

Ақпаратты жедел ӛңдеп қана қоймай, оны әр тҥрлі тҥрде (мәтін, графика, 

дыбыс, бейне) қамтамасыз ете алатын қуатты компьютерлердің пайда болуы 

оқыту технологияларында тҥрлендіруге және компьютерлерді дидактикалық 

қҧрал ретінде пайдалануға мҥмкіндік берді. 

Трансҧлттық ғаламдық спутниктік және компьютерлік желілердің 

пайда болуы мен таралуы осы дидактикалық қҧралдарды қашықтықта 

қолдануға мҥмкіндік берді, бҧл Шекарасыз біртҧтас әлемдік білім беру 

кеңістігін қҧруға және сапалы білім алғысы келетіндерге кеңістіктік және 

әлеуметтік-экономикалық кедергілерді азайтуға ықпал етеді. Жаһандық 

ақпараттық кеңістік білім мен ғылымды дамытуды, жҧмыспен қамту, 

жҧмысқа орналастыру, халықтың ҧтқырлығы проблемаларын шешуді және 

басқаларды қамтитын әрбір ел ҥшін аса маңызды әлеуметтік мәселелерді 

шешуді жақындатады [54]. 

Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы салдарынан әлемде 

білім беру нарығының ӛзі де, оқыту процесі іске асырылатын білім беру 

ортасы да ӛзгеруде. XXI ғасыр жеке тҧлға мен жалпы қоғамның дамуындағы 

білім беру рӛлінің ӛзгеруімен ерекшеленеді. 

Білім беру қазіргі қоғамның мәселелерін шешудегі басты және қажетті 

шарттардың біріне айналуда. Бҧл адамға ӛзін, оның қоршаған ортасын 

зерттеуге және тҥсінуге және оның қоғамдағы рӛлін орындауға ықпал етуге 

мҥмкіндік береді. 

«Білім беру Қоғамына» кӛшу қажеттілігі барған сайын артып келеді. 

Бҧл білімге белгілі бір талаптарды – әртҥрлілік, икемділік, уақыт пен 

кеңістіктегі қол жетімділікті бірінші орынға қояды, сонымен қатар ҥздіксіз 

білім беру тҧжырымдамасын-ӛмір бойы оқытуды жаңаша тҥсінуге және 

кеңейтуге мәжбҥр етеді. Ҥздіксіз білім беру білім беру мен қайта 

https://stud.kz/referat/show/50416
https://stud.kz/referat/show/50416
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даярлаудың аспектілерінің бірі болып табылмайды, ол білім беру жҥйесінің 

негізгі қағидатына және оған адамның ӛзінің оқу іс-әрекетінің ҥздіксіз 

процесінде қатысуы болып табылады. 

«Білім алушы – білім алушы» білім беру тізбегінде орталық орынды 

«білім алушы» адам ала бастайды, ал оқыту қҧрылымдары білім алуға 

ҥйретуге арналған. Олар білім беру процесінде іс-әрекеттерді ҥйлестіруші 

және адамның білімін бақылаушы ретінде әрекет етеді. Білім берудің жаңа 

парадигмасының мәні "ӛмір бойы білім алу"тҧжырымдамасы болып 

табылады. 

ЮНЕСКО-ның қашықтықтан білім беру бӛлімінің бастығы Луис 

Роселло жақында сӛйлеген сӛзінде 21 ғасырдың алғашқы онжылдығында 

қашықтықтан білім беруді дамытудың маңызды тҧстары анықталды. Бҧл 

әртҥрлі елдер арасында білім беру ресурстарымен алмасу арқылы білімді 

тарату мақсатында студенттердің бір елден екінші елге физикалық 

ауысуының шектеулі тҧжырымдамасынан мобильді білім 

тҧжырымдамасына кӛшуді жҥзеге асыру. ЮНЕСКО сарапшылары 

Қашықтықтан оқытудың ҧзақ мерзімді мақсатын белгілейді: кез келген 

адамға кез келген жерде кез келген университеттің бағдарламасын 

зерделеуді қол жетімді ету. Осылайша, қашықтықтан оқыту әр адамның 

ақпарат пен білімге тең қол жеткізу қҧқығын қамтамасыз етуі керек [87]. 

Алайда, қашықтықтан оқыту туралы келіспеушіліктер мен даулар 

мҥлдем қарама-қайшы позицияларға әкеледі: оны білім берудің жаңа 

әмбебап формасы ретінде танудан бастап, осы форманың мәнін оқу 

ақпаратын берудің қҧралдары мен әдістерінің жиынтығына дейін.  

 

   Пайдаланылған әдебиеттер 
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1940 жылдардың ортасынан бастап Қазақстанның этнографиялық 

ғылымының дамуындағы жаңа кезең басталды, ол кӛптеген ӛзгерістермен, 

соның ішінде кәсіби этнограф – ғалымдар кадрларын белсенді даярлаудың 

басталуымен сипатталды. Қазақстан этнографтарының ғылыми кадрларын 

даярлау мәселесінде ресейлік ғалымдар, ең алдымен этнография институты 

ӛздерінің қазақ әріптестеріне ҥлкен кӛмек кӛрсетті. Н. Н. Миклухо-Маклая 

КСРО ҒА және оның директоры-С. П. Толстов. Сергей Павлович Толстов 

(1907-1978)-кӛрнекті ғалым, тарихшы, археолог, әлемге әйгілі этнограф, 

КСРО ҒА корреспондент-мҥшесі және кӛптеген шет елдердің 

академияларының академигі. 1939-1951 жылдары ММУ тарих факультетінің 

этнография кафедрасының профессоры, меңгерушісі болды. М. В. 

Ломоносов. 1942-1966 жылдары С. П. Толстов атындағы КСРО ҒА 

этнография институтын басқарды. Н. Н. Миклухо-Маклая. Ол Орталық Азия 

республикаларының ҧлттық этнографиялық мектептерінің қалыптасуына 

ҥлкен ҥлес қосты, Кӛптеген аспиранттардың ғылыми жетекшісі және 

кӛптеген докторанттардың ғылыми кеңесшісі болды, оның тікелей 

басшылығымен кӛптеген танымал ғалымдардың кәсіби қалыптасуы ӛтті. 

С.П. Толстов этнографиялық кадрларды дайындауда және КСРО одақтас 

республикаларында, соның ішінде Қазақ ССР - де этнографиялық аспектіде 

халықтарды зерттеуде ерекше кӛңіл бӛлді. 

Қазақстан ҥшін Этнограф кадрларын дайындау ҥшін кӛп еңбек еткен 

тағы бір адам – Ресейдің жетекші кәсіби этнографтарының бірі Татьяна 

Александровна Жданко (1909-2007) болды. 1930 жылы ММУ тарих-

философия факультетінің этнографиялық бӛлімін, 1931-36 және 1942-44 

жылдары Ӛзбекстанда жҧмыс істеді, содан кейін ММУ этнография 

кафедрасының лаборанты болды. 1947 жылдан бастап оның ғылыми ӛмірі 

КСРО ҒА этнография институтымен байланысты, онда ол аспиранттан 

профессор және Орта Азия мен Қазақстан халықтары секторының 

меңгерушісіне дейінгі жолдан ӛтті. Профессор Т. А. ғылыми 

қызығушылықтарының саласы. Жданконы Арал ӛңірі халықтарының 

этникалық тарихы, орта ғасыр дәуіріндегі Орталық Азия халықтарының 

тарихи рӛлі, ӛңірдегі этникалық процестер қҧрады.[154] 

Т. А. Жданко Қазақстанның кӛптеген кӛрнекті этнографтарының, 

соның ішінде Г. н. Уәлихановтың, У. х. Шалекеновтің, Э. А. Масановтың 

және т. б. ғылыми жетекшісі болды. 

И. в. Захарова 1945 жылы ММУ этнография кафедрасын бітірді. М. в. 

Ломоносов, 1950 ж. - КСРО ҒА этнография институтының аспирантурасын, 

1952 ж. кандидаттық диссертация қорғады. 1946 жылдан бастап ол 

Қазақстан бойынша экспедицияларға қатысты, 1950 жылдан бастап 

Қазақстан ҒА тарих, археология және этнография институтының этнография 

секторында (бӛлімінде) жҧмыс істеді, қазақтардың этнографиясымен 

айналысты, материалдық мәдениет (егіншілік, тҧрғын ҥй, киім, тамақ) 

тақырыптары бойынша мамандандырылды.[155] 
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1946 жылғы қыркҥйекте ӛткен Қазақстан ҒА тарих, археология және 

этнография институтының этнография секторының кеңейтілген отырысы 

Қазақстан этнографиясының дамуындағы маңызды тарихи кезең болды. 

Оған институт басшылығы мен қызметкерлері, Қазақстан Орталық 

музейінің директоры А.Жиренчин, КСРО ҒА этнография институтының 

қызметкері, тарих ғылымдарының докторы антрополог М. Г. Левин белсене 

қатысты. Қазақстан ҒА тарих, археология және этнография институтының 

директоры, Қазақстан ҒА академигі С. В. Юшков: "этнографияға келетін 

болсақ, тарих бӛлімі қаншалықты аз және этнографиялық тҧрғыдан аз 

екенін атап ӛткен жӛн. Біздің сектордың жҧмыс кӛлемі мен жоспары 

(этнография – авторлар.) этнография институтымен байланыстырылуы 

керек (Мәскеу-авторлар)".[156] Мәскеу ӛкілі М.Г. Левин антропология 

мәселелеріне тоқталып, ресейлік және қазақстандық әріптестер арасындағы 

кәсіби байланыстарды кеңейтуге және дамытуға шақырды.[157] С. Юшков 

сондай – ақ байланыстарды дамыту, атап айтқанда, Орталық ғылыми 

мекемелерде Қазақстан этнографтары арасынан антропологтарды даярлауды 

кеңейту туралы айтты.[158] 

Қазақстанның байырғы ҧлт ӛкілдерінен этнограф-мамандар 

болмағандықтан, Республика халқын зерттеуге орыс этнографтары кӛмекке 

келді. 1947 жылы Қазақстан этнографтары Алматы, Жамбыл және 

Талдықорған облыстарындағы Н.Н. Чебоксаровтың басшылығымен КСРО 

ҒА этнография институтының кешенді антропологиялық-этнографиялық 

экспедициясына (ЭЭЖК) белсене қатысты.  
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тілінде оқытатын мектептердің ашылуымен байланысты болды. 

Мектептерді ҧйымдастыру патша ҥкіметінің қазақ ӛлкесіндегі әкімшілік 

аппаратқа адамдарды дайындау қажеттілігінен туындады. 

Сонымен, XVIII ғасырдың соңында. желілік аудандарда "гарнизон 

мектептерін" ҧйымдастыру басталды. 1789 жылы Омбыда аудармашылар 

мен жазушыларды даярлайтын" азиялық мектеп " ашылды, 1813 жылы - 

әскери училище, 1847 жылы Сібір кадет корпусы болып қайта қҧрылды, 

1825 жылы Орынборда әскери училище қҧрылды, сондай-ақ 1844 жылы 

Орынбор кадет корпусы болып қайта қҧрылды. 

Бҧл мектептерде орыстардан басқа қазақ ақсҥйектерінің балалары да 

оқыды. Жарлықтарда айтылғандай, мектептер "азиялықтардың орыстармен 

жақындасуына ықпал етуі керек, алдымен орыс ҥкіметіне деген 

сҥйіспеншілік пен сенімді оятып, ағартылған қайраткерлердің шетіне 

жеткізуі керек". 

1841 жылы Хан ордасында мектеп ҧйымдастырылды, оған негізінен 

қазақ ақсҥйектерінің балалары қабылданды. 1850 жылы Орынбор шекара 

комиссиясында мектеп ашылды, ол ӛзінің жарғысында айтылғандай, 

"сҧлтандар-билеушілер мен Ордадағы дистанциялық бастықтардың 

жанындағы хат жҥргізушілердің орындарын шекаралық басқаруға, сондай-

ақ қырғыздар ғана тағайындалатын басқа да лауазымдарды тҥзетуге 

қабілетті адамдарды"дайындады. 

Мектеп жеті жылдық болды. Оның бағдарламасында орыс және татар 

тілдерін, Географияны, арифметиканы, мҧсылман дінін, орыс және татар 

тілдеріндегі іскерлік қҧжаттарды дайындау қарастырылған. 

Капиталистік қатынастардың дамуымен Қазақстанда кӛптеген білімді 

адамдар қажет болды. XIX ғасырдың бірінші жартысында ашылған орыс-

қазақ мектептері патшалықтың отарлық саясатының талаптарына 

бейімделді. 

Жаңа жағдайда патша оған қысым кӛрген халықтардың ағартуын 

дамытуға мҥдделі емес еді. Ағарту министрлігі шығарған нҧсқауларда " 

орыс державасының шетіндегі халықтық білім-бҧл миссионерлік, 

миссионерлік-рухани соғыс...». 

Қазақстандағы Халықтық білім беру ҧйымын Н. Ильминский, 

А.Алекторов және т. б. орыс миссионерлері басқарды. 

Н. Ильминский Ресейдің орыс емес халықтарының білім беру жҥйесін 

жасады. Ол білім берудің тҥпкі мақсаты: "шетелдіктерді орыс тіліне аудару 

және олардың орыс халқымен сенім мен тіл арқылы бірігуі"деп санады. Осы 

мақсатта ол қазақ балаларына ана тілінде қарапайым мектептер ашуды 

ҧсынды. Мҧндай мектептерде орыс тілін қарқынды ҥйрену керек еді. 

Ильминскийдің айтуынша, мҧғалімдер қазақтар арасынан дайындалған 

адамдар болуы керек. 

Ильминский 1885 жылы былай деп жазды:"Біз ҥшін орыс тіліндегі 

бӛтен адам шатасып, қызарып кетуі керек еді, қателіктердің лайықты 
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санымен орыс тілінде жазар еді, ол тек әкімдерді ғана емес, сонымен бірге 

барлық қҧрылтайшыларды да қорқар еді". 

Бір жоғары лауазымды шенеуніктің Орынбор әскери губернаторы 

граф сухателинге жазған хатында: "Мен филантроптардың қырғыздарды 

(қазақтарды) тҧрғызуға, оларды ағартуға және оларды еуропалық халықтар 

алатын дәрежеге кӛтеруге деген гиперболалық тілектеріне бой 

алдырмаймын. Мен шын жҥректен ешқашан нан сеппеуін және ғылымды 

ғана емес, қолӛнерді де білмеуін тілеймін". 

Ильминский қазақ тілін орыс тілімен салыстыру арқылы орыс тілін 

оқыту принципін ҧстанды, қазақ мектебінің оқушысы орыс кітаптарын оңай 

оқи алатындай, бірақ діни әдебиеттерді оқи алмайтындай етіп араб 

алфавитін орыс тіліне ауыстыруды ҧсынды. Мектеп бағдарламасына 

православиелік дін кірді. Реакциялық мақсаттарға қарамастан, Ильминский 

жҥйесі орыс білімінің қазақ балалары арасында таралуына ықпал етті. Дәл 

осындай мектептердің тҥлектері жас қазақ зиялыларының ҧйытқысын 

қҧрады. Олардың кӛпшілігі кейіннен миссионерлік жҥйені енгізуге ашық 

қарсы болды. 

XIX ғасырдың соңында кӛптеген қалаларда, ауылдар мен ауылдарда 

кӛптеген мектептер ашылды, политехникалық және әйелдер білімі басталды. 

Кӛптеген мектептерде интернаттар болды. Осы уақытқа дейін Қазақстанда 4 

мыңнан астам оқушысы бар 100-ден астам екі сыныптық мектеп болды. 

Орыс-қазақ мектептерінің қабілетті тҥлектері Ресей мен шет елдердің 

кадет корпустары мен жоғары оқу орындарына тҥсті. Омбы және Неплюев 

кадет корпустары қазақ жастары арасынан жергілікті отарлық аппараттың 

шенеуніктерін даярлады. Кӛптеген қазақ жастары Санкт-Петербург 

университетінде оқыды. Әскери-медициналық академиясы, Қазан, Томск 

университеттері және басқа да жоғары оқу орындары. 
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реттеумен "мемлекеттің, оның органдарының және соған уәкілеттік берілген 

қоғамдық ҧйымдардың қҧқықтық нормаларды белгілеу арқылы, қажет 

болған жағдайда осы қатынастарға жеке қатысушылар туралы осы 

нормаларға сәйкес жеке шешімдер шығару арқылы қоғамдық қатынастарды 

реттеу жӛніндегі нақты қызметін"тҥсінеді. Кӛріп отырғанымыздай, 

қҧқықтық реттеудің бҧл анықтамасына оның мәні ретінде оның мінез-

қҧлқын заңмен ҥйлестіру ҥшін қҧқықтық реттеу қҧралдарын іздеуге және 

тартуға бағытталған қоғамдық қатынастарға тікелей қатысушылардың 

қызметі кірмейді. Зерттеушілердің ҥлкен тобы (С.С.Алексеев, А.и. Бобылев, 

В. М. Горшенев, И. Ю. Дюрягин, Т. В. Кашанина, В. В. Лазарев, А. В. 

Малько, Н. И. Матузов, Ю. г. Ткаченко, а. ф. Черданцев және т. б.) 

қҧқықтық реттеуді (белгілі бір вариациялармен) қоғамдық қажеттіліктерге 

сәйкес реттеу мақсатында қоғамдық қатынастарға заңды әсер ету ретінде 

қарастырады. Мысал ретінде келесі анықтамаларды келтіруге болады: 

"әлеуметтік қатынастарға ықпал етудің қҧқықтық қҧралдарының бҥкіл 

жҥйесі оларды реттеу мақсатында жҥзеге асырады" , "қҧқық нормалары мен 

басқа да қҧқықтық қҧралдар арқылы қоғамдық қатынастарды реттеу" , 

"қҧқықтық қҧралдардың кӛмегімен жҥзеге асырылады (қҧқықтық нормалар, 

қҧқықтық қатынастар, жеке ережелер және т.б.) қоғамдық қажеттіліктерге 

сәйкес оларды реттеу, қорғау, дамыту мақсатында қоғамдық қатынастарға 

тиімді, нормативтік ҧйымдастырушылық әсер ету" және басқалар.  

Бірқатар зерттеушілер (Н. А. Лукашева, М. ф. Орзих, л. с. Явич және 

т.б.) қҧқықтық реттеуді анықтай отырып, олар тҧтастай алғанда қоғамдық 

қатынастарға емес, осы қатынастардың субъектілеріне заңды әсер етуге 

назар аударады. Осылайша, әлеуметтік қатынастардың жеке аспектісі 

бірінші орынға шығады. Сонымен, қҧқықтық реттеу дегеніміз «мемлекеттің 

қоғамдық қатынастар субъектілерінің мінез-қҧлқына заңды әсерінің әртҥрлі 

формалары», «адамдардың ерікті мінез - қҧлқының шекараларын анықтау, 

субъектінің ерік-жігерін қҧқық нормаларына бағындыру», "Заңның 

адамдардың санасы мен мінез-қҧлқына әсер етуінің барлық тҥрлері: 

тәрбиелік, қҧндылық-мотивациялық, нақты-қҧқықтық», «нормативтік реттеу 

механизмі, қҧқық субъектілерін ҧйымдастыру және олардың қызметі және 

тҧрақты қҧқықтық тәртіпті қалыптастыру», «мақсатты мәтіндік әсер - мәні) 

қҧқықтық коммуникация субъектілеріне, олардың ықпал етуге барабар 

жауап беру мінез-қҧлқын; қҧқық субъектілерінің мінез-қҧлқын тиісті 

нормативтік белгілеуге бағдарлауды туындатады».  

Әлеуметтік басқарудың алуан тҥрін қҧқықтық реттеуді қарастыратын 

авторлар тобы бар (Г. К Варданянц, в.п. Казимирчук, Сент-Боботов, Ю. И. 

Новик және т. б.). Мысалы, Г. К. Варданянц қҧқықтық реттеу Әлеуметтік 

жҥйеге тҧрақтандырушы әсерімен сипатталатын әлеуметтік реттеудің бір 

тҥрі деп санайды, сонымен бірге қҧқықтық реттеу Әлеуметтік ӛзара 

әрекеттесуді қҧқықтық ресімдеуге негізделген әлеуметтік басқарудың бір 

тҥрі болып табылады. Жоғарыда келтірілген анықтамалардың кемшіліктері, 

біріншіден, қоғам ӛмірі мен қҧқықтық реттеу салаларының диалектикасы 
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дҧрыс бағаланбағандығында, екіншіден, қҧқықтық реттеуді әлеуметтік 

реттеудің тҧтас жҥйесінің бӛлігі ретінде қарастырған жӛн, ҥшіншіден, 

қҧқықтық реттеудің адамдардың мінез-қҧлқымен, қоғамдық қатынастармен, 

әлеуметтік басқарумен байланысын ескеру қажет, тӛртіншіден, қазіргі 

уақытта ішкі және халықаралық қҧқықтық реттеудің жақындасуы болып 

жатқанын назардан тыс қалдыруға болмайды. Осылайша, білім беру 

саласындағы қатынастарды қҧқықтық реттеудің мәні жалпыға бірдей, ерікті, 

жалғасатын, кӛп субъективті, тікелей ӛкілді, тҧрақты білім беру 

қатынастарының, сондай-ақ білім беру туралы заңнаманың орындалуын 

мемлекеттік реттеу, басқару, бақылау және қадағалау, Білім беру сапасын 

бақылау (бағалау), сондай-ақ қаржылық, ғылыми-әдістемелік, ресурстық 

және басқа да қатынастарды жҥзеге асыру процесінде туындайтын олармен 

байланысты ӛзге де қатынастардың жиынтығы болып табылады., білім беру 

қызметін ӛндірістік және ақпараттық-технологиялық қамтамасыз ету, білім 

беру жҥйесінің жҧмыс істеуі мен дамуы. 
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Ҧйымдастырушылық және қҧқықтық формаларына сәйкес білім беру 

мекемелері мемлекеттік, муниципалды, мемлекеттік емес (жеке, қоғамдық 

және діни ҧйымдар) болуы мҥмкін. Алайда, білім беру саласындағы 

заңнаманың кҥші олардың ҧйымдық-қҧқықтық нысандары мен 

бағыныстылығына қарамастан, сол немесе ӛзге мемлекеттің аумағындағы 

барлық білім беру мекемелеріне қолданылады. ҚР-да білім беру 

институттарына мынадай типтегі мекемелер жатады: мектепке дейінгі; 

жалпы білім беретін (бастауыш жалпы, негізгі жалпы, орта (Толық) жалпы 

білім беру); дамуында ауытқулары бар балаларға арналған арнайы (тҥзету) 

білім беру мекемелері; қосымша білім беру мекемелері; жетім балалар мен 

ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мекемелер; білім 
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беру процесін жҥзеге асыратын басқа да мекемелер; кәсіптік білім беру 

(Бастауыш, орта және жоғары кәсіптік білім беру). [6] 

Мектепке дейінгі білім беру мекемелері (балабақша, бӛбекжай, 

прогимназия, балаларды дамыту орталығы және т.б.) бір жастан алты жасқа 

дейінгі балаларды тәрбиелеу, олардың дене және психикалық денсаулығын 

сақтау және нығайту, жеке қабілеттерін дамыту және даму кемшіліктерін 

қажетті тҥзету ҥшін отбасына кӛмектесу ҥшін қҧрылады.[6] мектепке 

дейінгі білім беру мекемесінің мақсаттарының бірі-балаларды мектепке 

дайындау. 

Жалпы білім беру мекемелері негізінен мемлекеттік жалпы білім 

беретін мектептермен, сондай – ақ элиталық мекемелермен-гимназиялар мен 

лицейлермен ҧсынылған. Жалпы білім беретін орта мектептің ҥш сатысы 

бар: I саты – бастауыш мектеп (3-4 жас); II саты – негізгі мектеп (5 жас); III 

саты – орта мектеп (2-3 жас). Мектеп кезеңдері баланың дамуының ҥш 

негізгі кезеңіне сәйкес келеді: балалық шақ, жасӛспірім, жасӛспірім. [6] 

Бастауыш білім берудің міндеттері Білім алушыларды тәрбиелеу және 

дамыту, оларды оқуға, жазуға, санауға, оқу қызметінің негізгі дағдыларына, 

шығармашылық ойлау элементтеріне, ӛзін-ӛзі бақылаудың қарапайым 

дағдыларына, мінез-қҧлық және сӛйлеу мәдениетіне, сондай-ақ жеке 

гигиена және салауатты ӛмір салты негіздеріне оқыту болып табылады.[7] 

негізгі жалпы білім беру білім алушының жеке басын тәрбиелеуге, 

қалыптастыруға және қалыптастыруға, оның әлеуметтік ӛзін-ӛзі анықтауға 

бейімділігін, қызығушылықтары мен қабілеттерін дамытуға жағдай жасауы 

керек. Ол орта (Толық) жалпы білім алуға, сондай-ақ бастауыш және орта 

кәсіптік білім алуға негіз болып табылады.[7] негізгі мектеп міндетті болып 

табылады. Негізгі мектеп тҥлектері орта мектепте оқуын жалғастыруда. 

Олар сондай-ақ әр тҥрлі ҥлгідегі және бейіндегі кәсіптік оқу орындарында, 

кешкі және сырттай жалпы орта білім беретін мектептерде білім алуды 

жалғастыруға қҧқылы. [6] орта мектеп оқушылардың жалпы білімін 

оқытуды кең және терең саралау негізінде аяқтауды қамтамасыз етеді, 

оқушылардың мҥдделерін неғҧрлым толық ескеруге, оларды қоғам ӛміріне 

белсенді енгізуге жағдай жасайды. 

Жҧмыс істейтін жастарға арналған кешкі және сырттай мектептер 

негізінен ҥшінші деңгейлі мектептер негізінде ашылады. Бҧл мектептерде 

оқушылар ӛздерін қызықтыратын мамандандырылған-сараланған орта білім 

ала алады немесе бір мамандандырылған Білім беру дайындығын 

басқасымен толықтыра алады. [6] 

Дамуында ауытқулары бар білім алушылар ҥшін оларды емдеуді, 

тәрбиелеу мен оқытуды, әлеуметтік бейімделуді және қоғамға кірігуді 

қамтамасыз ететін тҥзету сипатындағы арнайы білім беру мекемелері 

(сыныптар, топтар) қҧрылады.[6] қоғамдық қауіпті девиантты мінез-қҧлқы 

бар, он бір жасқа толған, ерекше тәрбие мен оқытуды қажет ететін және 

арнайы педагогикалық кӛзқарасты қажет ететін жасӛспірімдер ҥшін 

медициналық-әлеуметтік оңалтуды, білім беруді және кәсіби дайындықты 
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қамтамасыз ететін арнайы мекемелер қҧрылады. Оқушыларды осы білім 

беру мекемелеріне жіберу тек сот шешімі бойынша жҥзеге асырылады. 

Кәсіптік білім беру мекемелері бастауыш, орта және жоғары кәсіптік 

білім берудің кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыру ҥшін 

қҧрылады. 

Бастауыш кәсіптік білім беру Негізгі немесе толық жалпы білім беру 

базасында қоғамдық пайдалы қызметтің барлық негізгі бағыттары бойынша 

білікті еңбек қызметкерлерін (жҧмысшылар мен қызметшілерді) даярлауды 

қамтамасыз етеді. [2] 

Орта кәсіптік білім беру орта буын мамандарын даярлауға, білім 

беруді тереңдету мен кеңейтуде тҧлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыруға 

бағытталған. Оны алудың негізі негізгі немесе толық Жалпы және бастауыш 

кәсіптік білім болуы мҥмкін. Орта кәсіптік білім беру екі білім беру 

деңгейінде — базалық және жоғары деңгейде жҥзеге асырылуы мҥмкін. [2] 

негізгі жалпы білім беру базасында Оқу мерзімі кемінде ҥш жылды 

қҧрайды. 
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Жоғары мектепті ақпараттандыру жоғары оқу орындарының 

профессорлық-оқытушылық қҧрамына бірқатар жаңа кәсіби міндеттер 

қояды. Олардың ішінде ең маңыздыларының бірі-оқу процесінде заманауи 

оқыту технологияларын, атап айтқанда ақпараттық технологияларды 

қолдану тиімділігін бағалау. Бҧл мәселені шешу осы мақсаттар ҥшін тиісті 

педагогикалық ӛлшеулерді жҥргізуге мҥмкіндік беретін дидактикалық 

тиімділік критерийлерін таңдау мен негіздеу қажеттілігін тудырады. 

Ӛкінішке орай, қазіргі уақытта жоғары мектепте бҧл мәселеге бірыңғай 

кӛзқарас әзірленбеген, бҧл қазіргі ғылыми-педагогикалық әдебиеттерде 

"дидактикалық тиімділік" және "дидактикалық тиімділік 

критерийлері"сияқты анықтамалардың тҥсіндірілуіне талдау жасау арқылы 

дәлелденеді. Оның нәтижелеріне сҥйене отырып, біз келесі жалпыланған 
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анықтаманы тҧжырымдаймыз. Ito-ны оқытуда қолданудың дидактикалық 

тиімділігі деп студенттерді оқыту мен тәрбиелеудің алдын-ала болжанған 

мақсаттарына компьютерлік және ақпараттық қҧралдар жиынтығын қолдана 

отырып, мҧғалімнің қол жеткізу іс-әрекетінің әсерін тҥсіну ҧсынылады, бҧл 

уақыт, техникалық, дидактикалық және психофизиологиялық шығындарды 

ескере отырып, қазіргі кездегі нәтиженің алдыңғы нәтижеге оң ӛсуі. Бҧл 

жағдайда Ito қолданудың дидактикалық тиімділігін ӛлшеу мен бағалауды 

белгілі бір статистикалық деректерді басқалармен жалпылау және 

салыстыру арқылы білім беру процесінің сандық және сапалық 

кӛрсеткіштері бойынша жеткілікті сенімділікпен жҥргізуге болады. Оқу 

мақсаттарымен бастапқыда анықталған нәтижелер ғана салыстыруға 

жататынын кӛрсету керек. 

Талдау кӛрсеткендей, қазіргі уақытта университеттерде қалыптасқан 

Ito қолданудың дидактикалық тиімділігін бағалау әдістерін екі негізгі топқа 

бӛлуге болады. Олардың біріншісі осы процестің әртҥрлі техникалық-

экономикалық кӛрсеткіштерін кӛрсететін ӛлшемдерді қолданатындарды 

қамтиды. Олардың кӛмегімен белгілі бір білім беру мақсаттарына қол 

жеткізуге арналған оңтайлы Ito дидактикалық жиынтығын қҧру ҥшін мҥмкін 

болатын ең аз шығындарды анықтауға тырысады. Қажетті есептеу және 

ақпараттық техниканың қҧнын бағалау мәселесін шешкен кезде тиісті оқу-

материалдық базаны қҧрудың немесе қолда бар қҧралдардың сапа 

кӛрсеткіштерін оңтайлы мәндерге жеткізудің ең ҥнемді жолдары 

анықталады. Бҧл оны қажетті дидактикалық мҥмкіндіктері бар және 

сонымен бірге ең тӛменгі қҧны бар жабдықтармен жабдықтауға мҥмкіндік 

береді. Екінші топқа Ito қолдану процесінің таза дидактикалық 

компоненттерін бағалау ҥшін критерийлерді қолданатын әдістер кіреді. 

Қымбат есептеу және ақпараттық техниканы енгізу, сӛзсіз, оның 

экономикалық тиімділігін есептеуді қажет етеді. Алайда, математикалық 

аппаратты кеңейтетін техникалық-экономикалық кӛрсеткіштерді бағалау 

әдістерінің шамадан тыс қанықтылығы оларды шамадан тыс қиындатады 

және қолдануға қҧлықсыздықты тудырады. ИТО қолдану қажеттілігі енді 

дәлелдеуді қажет етпейтінін ескеру керек, ӛйткені ол мемлекеттік жоғары 

оқу орнының тиісті шешімдерімен анықталған және практикамен 

дәлелденген. Сондықтан болашақта экономикалық кӛрсеткіштерді бірінші 

орынға қоя отырып, оларды қолданудың пайдалылығы мен орындылығын 

негіздеуді жалғастырудың қажеті жоқ, дегенмен қазіргі заманғы қымбат 

компьютерлерді қолдануды қамтитын жаңа Ito-ны дамыту сӛзсіз осындай 

есептеулерді қажет етеді. Сонымен бірге, бҧрын жҥргізілген зерттеулерді 

талдау кӛрсеткендей, ИТО-ның экономикалық және дидактикалық тиімділігі 

қатынасында соңғысына басымдық берілуі керек. Параграфта 

айтылғандарға сҥйене отырып, ең алдымен ИТО-ның оқушылардың 

танымдық іс-әрекетіне және олардың оқуына психологиялық-педагогикалық 

әсерін анықтауға бағытталған дидактикалық тиімділікті бағалау әдістері 

қарастырылады. 
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Қазіргі уақытта педагогикалық теория мен практикада Ito қолдану 

тиімділігін бағалаудың екі тәсілі бар. Олардың біріншісі сапалы, ал екіншісі 

оның сандық кӛрсеткіштерін қолданумен байланысты. Бҧл ретте алғашқы 

негізделеді негізгі критерийлері оқу ҥдерісі–оқыту сапасына және оны 

қҧраушылар. Оларға ҧғымдарда кӛрсетілген шартты сипаттамалар кіруі 

керек: білім, Дағдылар мен дағдылардың кӛлемі, олардың толықтығы, 

жҥйелілігі, мағыналығы, беріктігі, тиімділігі, тиімділігі, сапасы, 

оқушылардың танымдық белсенділігі, оқуға деген ынтасы және т. б. 

Ito-да қолданылатын формалар мен әдістерге байланысты сараланған 

критерийлерді енгізуге талпыныс жасалады: оқытудың даралануы мен 

кәсіби бағыты мҥмкіндігі, әртҥрлі профильдегі мамандарды даярлау кезінде 

компьютерлік технологияны қолдану, есептеулерді модельдеудің сенімділігі 

мен дәлдігі, оқытуды бақылау, есептеу және т.б. ҥшін кӛп уақытты қажет 

ететін, ҥйренушілер мен студенттердің тҥсіру дәрежесі. 

Сипаттамалық жолды ҧстана отырып, белгілі бір тапсырмаларды 

шешу нәтижелері бойынша сапалық кӛрсеткіштерді анықтай отырып, 

сҧрақтарға жауаптарды бағалау арқылы және т.б., маңыздылық, қҧндылық, 

салмақ кӛрсеткіштерін қолдана отырып, зерттеушілер Ito қолдану 

тиімділігінің белгіленген критерийлерін белгілейді. Алайда, талдау 

кӛрсеткендей, компьютерлік және ақпараттық технологияларды қолдану 

арқылы алынған білімді объективті және сенімді бағалау ӛте қиын, ең 

алдымен оны қолданудың шығармашылық қабілеті оқыту сапасының 

тікелей ғана емес, жанама кӛрсеткіштерін де ескереді.  
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Сонымен, қашықтықтан оқыту жҥйесі қандай принциптерге сәйкес 

жасалуы керек? Т. Д. Рудакованың пікірінше, қазіргі заманғы мектеп 

модернизация кезеңінде гуманистік педагогика қағидаттарына, оқытудағы 

тҧлғаға бағытталған тәсілге назар аударады. Осының негізінде қашықтықтан 

оқыту нысанының ерекшеліктерін қамтитын ерекше қағидаттар бейіндік 

мектептің нысаналы қондырғыларына да сәйкес келеді. Автор принциптерді 

келесі бағыттар бойынша жіктейді: 

1. Гуманистік педагогика принциптері. 

2. Дәстҥрлі оқыту жҥйесінің дидактикалық принциптері. 

3. Қашықтықтан оқыту формасының ерекшеліктерін кӛрсететін 

принциптер [6]. 

Қашықтықтан оқытудың білім беру процесін технологияландыру 

практикасын ғылыми тҧрғыдан тҥсіну бірқатар қағидаттарды (талаптарды) 

тҧжырымдауға мҥмкіндік берді[7]. 

Бҧл принциптерге мыналар жатады: 

1. "тҧтастық", оған сәйкес қашықтықтан оқыту мақсаттар, әдістер, 

қҧралдар, формалар, оқыту шарттары жҥйесін интегралды тҥрде ҧсынуы 

керек, осылайша нақты дидактикалық жҥйенің нақты жҧмыс істеуі мен 

дамуын қамтамасыз етеді. 

2. "репродуктивтілік", оған сәйкес осы педагогикалық ортаның 

сипаттамаларын ескере отырып, оқыту технологиясының нҧсқауларын 

жҥзеге асыру берілген оқу мақсаттарына қол жеткізуге кепілдік береді. 

Сонымен қатар, заманауи қашықтықтан оқыту керек: 

- қажетті және жеткілікті минималды материалдық қҧралдармен, 

адами ресурстармен және уақытпен типтік оқу орнында жҥзеге асырылады. 

- кӛбейтілетін, яғни оны кӛбейтуге және әртҥрлі оқу бӛлімдері мен 

жалпы жоғары оқу орындарының студенттерін оқытудың белгіленген 

нәтижелеріне қол жеткізуге болады. 

3. "бейімдеу". Бҧл принцип оқу процесін белгілі бір білім алушының 

танымдық ерекшеліктеріне сәйкес келетін білім алушының жеке басына 

бейімдеуді талап етеді. Қашықтан оқыту жҥйесінде бҧл талап білім беру 

процесін оның тҧрғылықты жері мен ӛмір сҥру жағдайларына, денесінің 

қаржылық және физиологиялық қасиеттеріне бейімдеуге дейін кеңейеді. 

Қарапайым тілмен айтқанда, білім беру қызметтері керісінше емес, адамға 

"барады". 

4. "психологиялық негізділік". Педагогикалық технологияның 

психологиямен байланысын кӛрсететін және қашықтықтан оқыту жҥйесінің 

тиімді жҧмыс істеуі ҥшін психологиялық негіздемелер мен практикалық 

нәтижелерді анықтайтын принцип. Осыған байланысты, бҧл қағидат оқу 

процесінде компьютерлік және телекоммуникациялық қҧралдарды басым 

қолдана отырып, білім алушының дербес, негізінен оқшауланған жҧмысына 

байланысты ерекше мәнге ие болады. Бҧл жағдайлар студент ҥшін теріс 

психофизиологиялық салдарға әкелуі мҥмкін. 
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5. Білім беру саласын қаржыландырудың жеткіліксіздігі жағдайында 

бірінші дәрежелі мәнге ие болатын "экономикалық орындылық". 

6. Педагогикалық ғылымның соңғы жетістіктеріне, эксперименттік 

дәлелденген дидактикалық инновацияларға, дидактикамен байланысты 

білім салаларынан алынған мәліметтерге сҥйенуді қажет ететін" ғылым". 

7. "икемділік", бҧл оқыту мазмҧнын жедел және ҥздіксіз жаңарту 

мҥмкіндігін қамтамасыз етуді, оқу пәндерінің мазмҧнын және оларға 

дидактикалық материалдарды жаңартуды талап етеді. Бҧл принципті іске 

асыру жеңілдетілген және желілік оқыту технологиясында табиғи болып 

табылады. Мҧны электронды тҥрде оқу серверінде ҧсынылған оқу-

әдістемелік материалдарды жедел жаңарту мҥмкіндігі мысалында 

суреттеуге болады; 

8. "бақылау". Бҧл жҥйеде оқыту технологиясының барлық 

кезеңдерінде іске асырылу нәтижелерін сапалы бағалауды және оқу 

процесінің барысын жедел тҥзетуді қамтамасыз ететін белгілі бір 

компоненттің болуы мағынасында кӛрсетілген. Қашықтықтан оқыту 

жҥйесінде бҧған білім алушының жеке басын сәйкестендіру қажеттілігі 

қосылады. 

Ғалымдар е.с. полат пен д. М. Джусубалиеваның зерттеулерінде 

қашықтықтан оқытудың ерекше принциптері қарастырылған, авторлардың 

пікірінше, олар абсолютті толықтықты талап етпейді, керісінше, олар 

қашықтықтан оқыту әдіснамасын одан әрі дамытуды болжайды [8; 9] 
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Қазақстанда Халықтық білім екі бағыт бойынша дамыды: діни және 

зайырлы. Діни бағытты ата-аналардың қаражатына салынған мектептер мен 
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медреселер ҧсынды. Оқыту араб әліпбиі негізінде жҥргізілді. Осыдан кейін 

Ресейде кӛпҧлтты мемлекет кеңістігінде білім беру сипатын таңдау 

мәселесіне деген қызығушылық кҥшейе тҥскенін кӛруге болады, ӛйткені 

қолданыстағы білім беру мекемелері әртҥрлі сипатта болды. Мысалы, 

бастауыш білімді мемлекеттік земство, шіркеу-приход мектептері, 

медреселер берді. Орта білім беру жҥйесіне гимназиялар мен нақты 

мектептер кірді. 1786 жылы Омбы қаласында Азия мектебі, 1789 жылы 

Орынбор қаласындағы меновой сотында ҥкіметтік мектеп ашылды. Бҧл оқу 

орындары балаларды, соның ішінде қазақ балаларын аудармашы, жазушы 

мамандықтарына ҥйретті. Әскери мамандар мен әкімшілік шенеуніктер 1825 

жылы Орынбор қаласында ашылған Неплюев кадет корпусын және 1846 

жылы қҧрылған Омбы кадет корпусын дайындады. 

Алғашқы қазақ зайырлы мектебі 1841 жылдан бастап Жәңгір ханның 

бастамасымен Бӛкей ордасында жҧмыс істей бастады. Қазақ балаларына 

арналған келесі оқу орны Орынбор қаласындағы шекара комиссиясы 

жанындағы жеті жылдық мектеп болды. 1850 жылы Орынбор шекара 

комиссиясының жанынан басқа зайырлы мектеп ашылды. 19 жыл ішінде ол 

48 адамды шығарды. 1857 ж. мектепті Ы. Алтынсарин бітірді. XIX 

ғасырдың соңғы ҥштен бірінде қалалық училищелер, приходтық 

училищелер, прогимназиялар, орыс-қазақ және орыс-жергілікті училищелер 

мен мектептер, бастапқы сауаттылық мектептері ашылды. Олар мемлекет 

есебінен ҧсталып, бастауыш оқу орындарының рӛлін атқарды. Бӛкей 

Ордасында старшиналық мектептер қҧрылды. Ондағы мҧғалімдер екі 

сыныптық училищенің курсын бітірген және мҧғалімдер семинариясында 

мҧғалім атағына емтихан тапсырған қазақтар болды. 1898 жылдан 1914 

жылға дейін Қазақстандағы Бастауыш мектептер саны 730 — дан 1988-ге 

дейін, ал олардағы оқушылар саны 29,1 мыңнан 101 мың адамға дейін ӛсті. 

1879 жылы қҧрылған Тҥркістан мҧғалімдер семинариясы және Орынбор 

қазақ мҧғалімдер мектебі (1883 ж.) кейінірек Ақтӛбе, Верный, Семей, Орал 

қалаларында мҧғалімдер семинариялары ашылды. Бҧл оқу орындары қазан 

айына дейінгі кезеңде 300 қазақ мҧғалімін дайындады. XIX ғасырда 

ауылшаруашылық және фельдшерлік мектептер ашылды, олардан орта 

білімі бар мамандар шықты. Патша мектеп білімін ҧлттық азшылықтарды 

орыстандырудың тиімді қҧралдарының бірі ретінде қарастырды. «Біздің 

Отанымызда тҧратын барлық шетелдіктерді тәрбиелеудің тҥпкі мақсаты 

1870 жылы Халық ағарту министрі Д. А. Толстой орыс халқымен бірігіп, 

біріктірілуі керек» деп жазды. 

Патшалық Ресейдің шенеуніктері әсіресе оқытудың ерекше 

идеологиясымен балама жҥйе ретінде пайда бола бастаған мҧсылман оқу 

орындары туралы алаңдады. Осыған байланысты жаңа сәнді оқытудың ең 

ірі және беделді орталықтарын атап ӛткен жӛн. 1891 жылы Сейіт посадынан 

келген кӛпестер, ағайынды Ахмед, Ғани және Махмут Хусаиновтар 

Орынборда мешіт салып, оның жанында діни схоластикасыз мектеп пен 

«Хусаиния»  медресесін қҧрды. Олар осы жаңа ҥлгідегі оқу орнына зайырлы 
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оқу бағдарламасын жасаған ҥздік педагогтарды шақырды. "Хусаиния" 

медресесінің оқу бағдарламасы реформаторлық сипатта болды. Балалар 

татар, орыс, араб тілдерін ҥйреніп, тарих, математика, география, физика, 

химия, педагогика, азаматтық Заңтану, жазу, сурет салуды ҥйренді. 

Оқытушылар шетелдік басылымдардың Оқу қҧралдары мен кітаптарын 

пайдаланды [4]. «Хусаиния» медресесінде орыс, татар, араб, парсы және 

басқа тілдерде кӛркем, философиялық, педагогикалық әдебиеттер мен 

мерзімді басылымдар бар бай кітапхана болды. «Шакирды медресесі» 

«Хусаиния»  қазақ тілін оқыту қоғамын" қҧрды, оның мақсаты қазақ халық 

әдебиеті ескерткіштерін зерттеу, мектептер мен медреселерге қырғыз (қазақ) 

тілінде оқулықтар қҧрастыру, болашақ газет баспагерлеріне жәрдемдесу 

болды [5]. 

Осы медресенің кӛптеген тҥлектері кейіннен кӛрнекті мемлекет және 

қоғам қайраткерлері, ақындар, жазушылар, Қазақстанның ғылымы мен 

мәдениетінің ӛкілдері болды. Демек, «Хусаиния» медресесінің идеологиясы 

кӛкжиегін кеңейтуге, қазіргі дәуірдің рухани жетістіктерімен тікелей 

танысуға және еркін ойлау идеяларын дамытуға мҥмкіндік берді. Мысалы, 

1906 жылы ашылған «Галия» Уфа медресесі жаңа типтегі кадрларды 

дайындауда маңызды болды. Кезінде бҧл курстарды қазақтың белгілі 

жазушылары Мағжан Жҧмабаев, Жиенғали Тілепбергенов, Бейімбет 

Майлин тәмамдады. «Ғалия» Шәкірді медресесі қазақ әдеби тілін дамыту 

мақсатында 1915 жылы редакторы Б.Майлин, кейіннен ж. Тілепбергенов 

болған «Садақ» қолжазба апталық журналын шығара бастады" [5]. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер 

1. Ф.136. Ҥлкен Алматы i сыныптық приход училищесі 

2. Ф.142. Голубев Приход училищелері 

3. Ф.345. Облыстық управление сибирскими қазақтар 

4. Ф.369. Ақмола облыстық басқармасы 

5. Ф. 393 Ақмола облыстық Статистика комитеті 

 

 

ХІХ АЯҒЫ МЕН XX ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ОҚУ-

АҒАРТУ ІСІ 

Бекбасарова Жанна Амановна 

Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к., Керимбекова А.А. 

 

 Кілт сөздер: педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту, мектептен, 

тәрбие, эстетикалық, практика, «Пиктограмма» әдістемесі, ойлау, 

шығармашылық.  

19 ғасырдың екінші жартысы – орыс демократиялық мәдениетінің 

ӛрлеу кезеңі, ол қазақ мәдениетінің Ӛрлеу кезеңімен тҧспа-тҧс келді. 19 

ғасырдың ортасы мен аяғында Шоқан Уәлиханов, Абай Қҧнанбаев сияқты 

қазақтың кӛрнекті ғалымдары ӛмір сҥріп, шығармашылықпен айналысты. 
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XlX ғасырдың басында қазақ халқының басым кӛпшілігі киіз ҥйлерде 

тҧрды. Ерекше шеберлер (ҥйші) жарқын сҧлулығымен, сондай-ақ 

байлығымен және барлық бӛліктерінің сәйкестігімен ерекшеленетін киіз 

ҥйлердің тамаша ҥлгілерін жасады. Кӛбінесе олар әртҥрлі этнографиялық 

кӛрмелерге (Петербург, Мәскеу, Париж) жіберілді. Жиі орын ауыстырумен, 

әскери жорықтармен, шаруашылық мақсаттылықпен байланысты ӛмірдің 

тҥрлі жағдайларында киіз ҥйлердің неғҧрлым жеңілдетілген тҥрлері 

қолданылады: Қос, Жолам ҥй, абылайша, ит арқа және т. б. Ресей ҥкіметі 

әскердің қажеттіліктері ҥшін кӛп мӛлшерде киіз ҥйлер сатып алды (әсіресе 

бірінші дҥниежҥзілік соғыс кезінде). 

XIX ғасырда қыстаудың пайда болуы. - ӛтпелі кезеңнің ӛнімі және 

жерді иелену проблемаларының шиеленісуімен және, әрине, 

отырықшылыққа кӛшумен байланысты. "Қыстау" – XIX ғ.қазақтарының 

қысқы тҧрғын ҥйі – бҧл климаттық және табиғи-тарихи жағдайларға, 

сондай-ақ иесінің экономикалық әл-ауқат дәрежесіне байланысты әртҥрлі 

қҧрылыстар. Таулы аудандарда ол тастан, ағаштан; дала бӛлігінде - шымнан 

және тастан, солтҥстігінде – жиі ағаштан, оңтҥстігінде – саман кірпіштен 

салынған. Терезелер тӛбеде немесе шығыс есікке қарама-қарсы қабырғада 

жасалды, есік аулаға шықты. Қыстау әдетте екі бӛлмеден тҧрады (қоржын 

ҥй). Тҧрғын ҥйге жақын жерде шаруашылық қҧрылыстары салынады. 

Ҧғымына қыстау кіреді близлежащая аумағы қатаң жазда қорғалатын 

потравы. 

XIX ғасырдағы қазақтардың киімінде қоғамдық ӛмірдің ӛзгерген 

жағдайларының әсері, татар мәдениетінің кҥшті әсері байқалады. Егер 

ғасырдың басында жібектен жасалған ортаазиялық маталар әлі де қолайлы 

болса! барқыт, атласты және әсіресе жаман (жарты шар), содан кейін 

ғасырдың соңында орыс фабрикасының маталары кӛбірек енеді. 

Қазақтардың кӛне киімдерінің кӛптеген тҥрлері-етік (ҧзын жіліншігі бар 

етік), сәукеле (қалыңдықтың бас киімі), айыр қалпақ (ерлердің ҥстіңгі бас 

киімі) біртіндеп қолданыстан шығып жатыр. Ш.Уәлиханов халық поэзиясы 

жанрындағы кейбір ӛзгерістер туралы былай деп жазды: "қобыздың ӛзі 

сияқты, жирердің формасы енді бақсының игілігі ғана болып қала берді. 

Олар әлі кҥнге дейін ӛлеңдердің бҧл тҥрін сақтайды, оны жындардың 

заклинаниясында қолданады". Әрине, жыр (речитатив) тудыратын орта 

ӛткенге кетеді. Қазақ Даласын әскери бекіністер желісімен қоршау, сҥю 

және капиталистік қанау, бірқатар ірі кӛтерілістерді талқандау - осы 

оқиғалардың барлығы/ толқулар. Қазақ поэзиясында Зар заман деген атпен 

белгілі пессимистік бағыт пайда болды. Осы бағыттың кӛрнекті ӛкілдері 

Шортанбай Қанайҧлы, Мҧрат Мӛңкеҧлы, Дулат Бабатайҧлы, Әбубәкір 

Кердерлер болды. XIX ғ.қазақ әдебиетінде Шығыстың классикалық 

әдебиетінің ҥздік ҥлгілерінен алынған тақырыптар мен сюжеттер кеңінен 

ҧсынылды. ХІХ ғасырдағы кітап ақындары Бҧқара, Ташкент және 

Самарқанд медреселерінде білім алып, шығыс тілдерін, әдебиеті мен 
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тарихын оқыды. XIX ғасырдың соңында "касса", "хикаят", "дастандар" ӛте 

кең таралды. 

XIX ғасырдың 70-жылдары Ақмола және Семей облыстарында 

ондаған тӛменгі мектептер жҧмыс істеді, гимназиялар ашылды, 

кітапханалар пайда болды. Облыс орталықтарында әйелдер 

гимназияларының, мҧғалімдер семинарияларының, жылжымалы ауыл 

мектептерінің ашылуы осы ҥдерістегі айтулы кезең деп санауға болады. XIX 

ғасырдың ортасынан бастап исламның кҥшеюі нәтижесінде Қазақстанда 

ауыл мҧсылман мектептері оқытудың неғҧрлым кең тараған тҥріне айналды. 

XIX ғасырдағы қазақтардың діни санасының кҥшеюін қалыптасқан 

дәстҥрлермен немесе татар және Бҧхар фанатиктерінің әсерімен тҥсіндіруге 

болмайды. Исламның танымалдылығының тамыры отарлаудың кҥшеюімен, 

әкімшілік – аумақтық реформалардың сәтсіздігімен, бҧқараның 

кедейленуімен, жерсізденумен және моральдық кҥйзелістермен байланысты. 

 

    Пайдаланылған әдебиеттер 
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МЕКТЕПТЕ  СӚЙЛЕУ ҚАБЛЕТІ БҦЗЫЛҒАН БАЛАЛАРДЫ 

ОҚЫТУДЫҢ ҚИЫНДЫҚТАРЫ 

Захарова Эльмира Амановна 

Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к. Керимбекова А.А. 

 

 Кілт сөздер: педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту, мектептен, 

тәрбие, эстетикалық, практика, «Пиктограмма» әдістемесі, ойлау, 

шығармашылық. 

Қазіргі уақытта мектепке дайындық дегеніміз-баланың жҥйелі 

мектепке қатысуға қабілетті болатын даму деңгейіне жетуі.      Шетелдік 

зерттеушілер балалардың мектепке дайындық деңгейін ескере отырып, ҥш 

аспектіні анықтайды: зияткерлік, эмоционалды және әлеуметтік (Г.Гетцер, 

А. Керн, с. Стребел, я. Йирасек және т. б.). Қазіргі уақытта отандық 

психологияда балалардың мектепке дайындығын анықтайтын критерийлер 

жасалды. Мҧндай дайындық критерийлеріне мыналар жатады: л.с. 

Выготскийдің пікірінше, зияткерлік дайындық баланың объектілер мен 

қҧбылыстарды тиісті категорияларда жалпылау және саралау қабілетін 

дамытудан тҧрады. Қазіргі психология баланың интеллектуалды дамуының 

негізін қҧрайтын ақыл-ой дамуын оның танымдық бағдарлау әрекеттерін, ең 

алдымен перцептивті және ақыл-ой әрекеттерін игерумен байланыстырады.      

Д.Б. Элькониннің жас кезеңі бойынша Балалық шақтың екі кезеңінің 
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(мектепке дейінгі және мектеп) тҥйісуімен, перцептивті индикативті 

әрекеттермен сипатталатын жеті жастан бастап балалардың шеберлігі 

сенсорлық стандарттардың қалыптасуы мен даму сызығымен де, 

перцептивті әрекеттерді қалыптастыру және дамыту сызығымен де жҥреді 

(сәйкестендіру, эталонмен салыстыру, перцептивті модельдеу).      Отандық 

психологтардың пікірінше, ақыл-ой дамуының кӛрсеткіштерінің бірі-

балалардың оқуы. Бҧл тҧжырымдаманың негізі л. с. Выготский ақыл-ой 

қызметінің екі деңгейі: ӛзекті (нақты деңгей немесе нақты даму аймағы) 

және перспективалы (проксимальды даму аймағы). Соңғысы 

интеллектуалды даму диагнозымен тікелей байланысты. 

       Сонымен қатар, қабылдау, зейін, есте сақтау сияқты процестердің 

дамуы зияткерлік дайындықтың даму деңгейіне әсер етеді. Жеке дайындық. 

Бҧл критерий қазіргі психологтармен жетекші қызмет тҥрінің ӛзгеруімен 

байланысты. А.н. пікірі бойынша Леонтьева, дәл ауыстыру жетекші типті 

қызметін әкеледі кӛшу жаңа сана-сезім, туындауына және нығайту ішкі 

позиция оқушы. Мҧнда оқушының оқуға және оқу міндеттеріне оң 

кӛзқарасы маңызды. 

      Мотивациялық қажеттілікке дайындық балада танымдық 

қызығушылықтың дамуының белгілі бір деңгейінің болуын, әлеуметтік 

позицияны ӛзгертуге дайын болуды, оқуға деген ҧмтылысты, психикалық 

процестердің озбырлығын білдіреді. 

      Эмоционалдық дайындық эмоционалды ӛнімділіктің жаңа 

деңгейінің болуымен, ситуациялық мінез-қҧлықтың пайда болуымен 

байланысты, бҧл ӛз кезегінде 5 баланың эмоциялар билігінен босатылуын 

анықтайды. Сонымен қатар, заманауи психикалық зерттеулер білім беру 

қызметін реттеудегі оқу фактісін дәлелдеді.      Ерікті даму деңгейі баланың 

оқу жағдайының ерекшеліктерін, мҧғалімнің талаптарын, мінез-қҧлық 

ережелерін тҥсінетіндігімен және қабылдайтындығымен байланысты. 

Мінез-қҧлық дайындығы ҧжымдық іс-шараларға қатысу, белгілі бір 

қарқынмен әрекет ету, невроздық симптомдардың, агрессивтіліктің 

болмауымен жаңа қарым-қатынастарға қатысу қабілетінің дамуымен 

байланысты.      Баланың бір даму кезеңінен екіншісіне ауысу кезеңі, 

отандық психологтардың пікірінше, ең алдымен жасқа байланысты 

психологиялық формациялардың болуымен байланысты. Л. Выготский 

былай деп жазды: "жоқ, және әр жастың мәнін сипаттайтын ісіктерден 

басқа, баланың дамуының немесе жасының нақты дәуірлерін анықтайтын 

басқа критерий болуы мҥмкін емес. Жас ерекшелігі дегеніміз-адамның 

қҧрылымының және оның іс-әрекетінің жаңа тҥрін, осы жас кезеңінде алғаш 

пайда болған және ең бастысы баланың осы кезеңдегі даму барысын 

анықтайтын психологиялық және әлеуметтік ӛзгерістерді тҥсіну керек". 

Л.с. Выготскийдің баланың мектепке дейінгі дамудан мектепке кӛшу 

кезеңіндегі тҧжырымын жобалай отырып, балада белгілі бір ісіктердің пайда 

болу қажеттілігі туралы айтуға болады, бҧл оқушыға дамудың келесі 

кезеңіне тән іс-шараларға сәтті қатысуға мҥмкіндік береді, бҧл жағдайда 
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жҥйелі оқумен байланысты. Бҧл білім мектепте оқуға дайындық ретінде 

қарастырылуы мҥмкін. 

      Әр тҥрлі профильдегі балалар мамандарының (неврологтар, 

нейропсихологтар және т.б.) пікірінше, бір жағынан оқушыларды сәтті 

оқыту мен екінші жағынан олардың психикалық даму деңгейі арасында 

белгілі бір байланыс бар (Бодрова Е. В., Давыдов В. В., Петровский В. А., 

Стеркина Р. б. және т. б.) 

Пайдаланылған әдебиеттер 
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2. Анохин п. К. функционалды жҥйелер физиологиясының очерктері / п. К. 

Анохин. -М.: Медицина, 1975. 447 Б. 

3. Арушанова а.г. балалардың сӛйлеу және сӛйлеу қарым-қатынасы / А.Г. 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ДЕРБЕСТІГІНІҢ ДАМУ 

ДЕҢГЕЙЛЕРІН ДИАГНОСТИКАЛАУДЫҢ ҚҦРЫЛЫМЫ МЕН 

КРИТЕРИЙЛЕРІ 

 

Ташпулатов Хурсанд Ражабаевич    

Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к., Керимбекова А.А. 

 Кілт сөздер: педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту, мектептен, 

тәрбие, эстетикалық, практика, «Пиктограмма» әдістемесі, ойлау, 

шығармашылық. 

Тәжірибелік-іздестіру жҧмыстарының бақылау кезеңінде келесі 

мақсат қойылды: жас мектеп оқушыларының шығармашылық ойлауын 

дамытудағы дидактикалық ойындар кешенінің тиімділігін тексеру. 

Қойылған мақсатты іске асыру мынадай міндеттерді шешуді 

кӛздейді:: 

1. Бастауыш сынып оқушыларында шығармашылық ойлаудың 

даму деңгейіне диагностика жҥргізу; 

2. Тәжірибелік-іздестіру жҧмысының айқындаушы және бақылау 

кезеңдерінде алынған нәтижелерді салыстыру, зерттеу нәтижелерін қорыту; 

3. Әзірленген бағдарламаның тиімділігі туралы қорытынды жасау. 

Тәжірибелік-іздестіру жҧмысының бақылау кезеңінде біз ҧқсас тест 

тапсырмаларына жҥгіндік 2.1-параграфта келтірілген. 

Сонымен, бақылау сатысында диагностикалық зерттеу жҥргізгеннен 

кейін біз деректерді сандық және сапалық ӛңдеуді жҥргіздік. 

Шығармашылық ӛзін – ӛзі кӛрсетуге бағытталған суретте гистограмма 

тҥрінде ҧсынылған Вильямс креативтілік тесті бойынша деректерді талдау 

мынадай нәтижелерді анықтады: дамудың жоғары деңгейі – 0 адам (0%); 

дамудың орташа деңгейі – 8 адам (100%); дамудың тӛмен деңгейі-0 адам 
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(0%). Бҧл шығармашылық ойлау деңгейінің жоғарылағанын кӛрсетеді, ал 

тӛмен деңгей жоқ. 

«Пиктограмма» тәжірибелік-іздестіру жҧмысының бақылау кезеңінде 

кіші мектеп оқушыларында шығармашылық ойлаудың даму деңгейлерінің 

сандық сипаттамасы (А. Р. Лурия)  

«Пиктограмма» әдістемесі бойынша деректерді талдау мынаны 

кӛрсетеді: дамудың жоғары деңгейі – 4 адам (50%); дамудың орташа деңгейі 

– 4 адам (50%); дамудың тӛмен деңгейі – 0 адам (0%). 

2 баланың қҧрамдас бӛліктері орташа деңгейден жоғары деңгейге 

кӛтерілгенін атап ӛтуге болады. Жалпы алғанда, қалыптастырушы кезеңнің 

нәтижелері бойынша балалардың 50% - ында ассоциативті есте сақтаудың 

жоғары деңгейі бар. Қалған балалардың орташа деңгейі бар, бірақ ол тӛмен 

деңгейден ӛспесе де, сандық сипаттамада (баллдарда) оның кӛрсеткіштері 

жоғарылағанын атап ӛткен жӛн. 

Зерттеудің екі тестінің қорытындысы бойынша зерттеуге қатысқан 

барлық балалардың шығармашылық ойлау дамуының орташа деңгейі бар. 

Барлық 12 сурет салынды, бірақ олардың ӛзіндік ерекшелігі мен дамуы жоқ. 

Сондай-ақ, сызбаларға тек бір бала (Алина Ф.) ӛз атын бергенін атап ӛткен 

жӛн. Кейбір сызбалар фигурадан тыс жасалды, бірақ қарапайым 

асимметриялық бӛлшектер болды. 

Алынған мәндерді барлық кӛрсеткіштер бойынша талдай отырып, біз 

әр баланың әр критерийі бойынша ӛзгерістер болғанын байқаймыз, 

дегенмен әркімнің әр тҥрлі екенін атап ӛткен жӛн. Алайда, кейбір 

жағдайларды қоспағанда, барлық ӛзгерістердің ӛсу бағытында болғаны ӛте 

маңызды (мәндер ӛзгеріссіз қалған жағдайлар бар). Сондықтан, жас 

оқушылардағы шығармашылық ойлаудың компоненттерін ӛзгертуге 

бағытталған Дидактикалық ойындарды қолданатын бағдарлама оның 

кӛрсеткіштерінің жоғарылауына әкелді деп айтуға болады. 

Э. П. Торренстің шығармашылық тестінің кӛрсеткіштерін талдау 

соңында олар жалпы топтық форматта қалай әрекет ететінін кӛру ҥшін 

барлық компоненттер бойынша орташа кӛрсеткіштерді талдады. 

Сонымен қатар, біздің зерттелген кӛрсеткіштерімізде "еркін сӛйлеу" 

(кӛптеген мағыналы идеяларды қҧру мҥмкіндігі) ең тӛменгі кӛрсеткішке ие, 

ал сәл жоғары – "даму" (яғни. (шығармашылық кҥшті қажет ететін ерекше, 

ерекше жауаптар беру қабілеті), "жабылуға тӛзімділік" (ҧзақ уақыт бойы 

жаңашылдық пен идеялардың алуан тҥрлілігін ашық ҧстау қабілетін 

кӛрсетеді, ақыл-ой секірісін жасау және тҥпнҧсқа идеяларды жасау ҥшін 

тҥпкілікті шешім қабылдауды кейінге қалдырады) және "бейнелі 

шығармашылық" шамамен бір деңгейде орналасқан. Сонымен қатар, бҧл 

тестте балалардағы "атау" шкаласы (ең бастысын ажырата білу, мәселенің 

мәнін тҥсіну синтездеу мен жалпылаудың психикалық процестерімен 

байланысты) ең жоғары кӛрсеткішке ие. 

Сонымен, алынған нәтижелерге сҥйене отырып: шығармашылықтың 

жоғары даму деңгейі – 60% (6 адам), орта деңгейде 40% (2 адам), тӛмен 
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деңгейде анықталмады, біз бастауыш мектеп жасындағы балалар басты 

нәрсені ажырата біледі және тақырыптың мәнін тҥсінеді, сонымен бірге аз 

дәрежеде мағыналы идеялар ойлап тауып, оларды егжей-тегжейлі дамыта 

алады, бҧл гипотезаны растайды. 

Тәжірибелік-іздестіру жҧмыстары бастауыш мектеп жасындағы 

балаларда шығармашылық ойлауды дамытуға бағытталған және 2019 

қаңтарынан қыркҥйекке дейін жҥргізілді. Ол ҥш кезеңде жҥргізілді: 

айқындаушы (диагностикалық қҧралдарды таңдау және шығармашылық 

ойлау кӛрсеткіштерінің деңгейін анықтау, атап айтқанда: еркін сӛйлеу, 

икемділік, ӛзіндік ерекшелік, даму; қалыптастырушы (дидактикалық 

ойындар арқылы бастауыш мектеп жасындағы балалардың шығармашылық 

ойлауын дамыту бойынша әзірленген ойын сабақтарының кешенін іске 

асыру) және бақылау (кіші мектеп оқушыларының шығармашылық ойлау 

деңгейінің ӛзгеруін қайта диагностикалау және анықтау). 

   Пайдаланылған әдебиеттер 

1. Абрамова, г. С. жас психологиясы: университеттерге арналған оқулық 

/ Г. С. Абрамова. – Мәскеу: Юрайт Баспасы, 2012. – 811 Б. – мәтін: тікелей. 
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 Кілт сөздер: педагогикасы, педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту, 

мектептен, тәрбие, эстетикалық, практика ойлау, шығармашылық 

Ғылыми әдебиеттерді талдау кӛрсеткендей, отандық және шетелдік 

мҧғалімдер де, психологтар да қазіргі қоғам ҧсынған шығармашылық 

тҧлғаны тәрбиелеу мен дамыту қажеттілігі мен оқытудың барлық 

кезеңдерінде осы мақсатқа нақты және мақсатты қол жеткізудің шарттары 

мен қҧралдарының жеткіліксіз дамуы арасындағы бірліктің жоқтығын 

кӛрсетеді. Сондықтан, педагогикада да, психологияда да олар оқу процесін 

ҧйымдастыруда, оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамытуда 

және әсіресе шығармашылық ойлауды дамытуда оңтайлы болып табылады. 

«Ойлау» және «шығармашылық» ҧғымдарының байланысын 

қарастырыңыз, содан кейін ғалымдардың шығармашылық ойлауды зерттеу 

туралы пікірлерін талдаңыз. С. Л. Рубинштейннің (белсенділік тәсілінің 

ӛкілі) пікірінше, ойлау дегеніміз – бҧл айтарлықтай жаңасын іздеу және ашу 

процесі, ал оның негізгі механизмі "синтез арқылы талдау" және ондағы 

жаңа қасиеттер мен қасиеттерді ашу ҥшін объектіні барлық жаңа 

байланыстарға қосу ретінде ҧсынылған [19, 120 б.]. 
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А. Г. Маклаков ойлауды әлеуметтік тҧрғыдан анықталған, сӛйлеумен 

тығыз байланысты, айтарлықтай Жаңа, оны талдау мен синтездеу 

барысында шындықты жанама және жалпыланған бейнелеу процесін 

іздеудің және ашудың ең жоғары танымдық психикалық процесі ретінде 

анықтайды. Ойлау сенсорлық танымнан практикалық іс-әрекет негізінде 

пайда болады және одан асып тҥседі [51, 299 б.]. 

Ойлаудың бірқатар ерекше белгілері мен сипаттамалары бар. 

Ойлаудың белгілері шындықтың жалпыланған кӛрінісін, объективті 

шындықты жанама тҥрде білуді (ақпаратты талдау арқылы олармен тікелей 

байланыссыз пайымдау), белгілі бір мәселені шешуді және, сайып келгенде, 

оның сӛйлеуімен ажырамас байланысын қамтиды [51, 299-303 Б.]. Ойлау 

барлық танымдық процестерде (назар, қиял, сӛйлеу және т.б.) болады және 

ӛзіндік қҧрылымы мен тҥрлеріне ие деп саналады. 1-суретте әртҥрлі 

негіздер бойынша ойлау тҥрлері кӛрсетілген. 

Айта кету керек, ойлаудың барлық тҥрлері психологияда оның даму 

деңгейлері ретінде қарастырылады (теориялық практикалық емес, ал 

концептуалды – бейнеге қарағанда жоғары деңгей). Жоғарыда келтірілген 

жіктеу шартты тҥрде бӛлінген және толық емес. Адамдағы ойлаудың 

барлық осы тҥрлері кҥрделі қарым-қатынастарда бірге ӛмір сҥреді және сол 

іс-әрекетте ҧсынылуы мҥмкін. 

Әдебиетте мҧндай тҥрлердің бӛлінуіне қарсылық бар, ӛйткені кез-

келген ойлау процесі нәтижелі. Алайда, ойлауды зерттейтін психологтардың 

кӛпшілігі бҧл тҥрлерді бӛлуді орынды деп санайды (п.п. Блонский, Н.А. 

Менчинская, Я. А. Пономарев, О. К. Тихомиров). 

Сонымен, біз ойлау ҧғымын зерттеушілер кӛлемді, жан-жақты 

сипаттап, зерттеуді жалғастыра беретінін кӛреміз. Бҧл ретте ол ӛзінің 

ерекше белгілері және кеңейтілген сипаттамалары. 

Әрі қарай, шығармашылық ҧғымын нақтылау қажет. Жалпы, 

шығармашылық ежелгі дәуірден бері ғалымдар мен ойшылдардың назарын 

аударды. Сонымен қатар, қазіргі уақытта «шығармашылық қабілеттердің» 

тҥсінігі мен қҧрылымы туралы нақты пікір жоқ, сонымен қатар 

«шығармашылық» және «шығармашылық» ҧғымдарының жеке 

анықтамалары бар. 

Осылайша, шығармашылық-бҧл субъектінің ӛткен тәжірибесін 

ӛзгерту арқылы жаңасын қҧруға әкелетін қызметтің ерекше тҥрі деп 

қорытынды жасауға болады: 

қарама-қайшылықтың, проблемалық жағдайдың, шығармашылық 

міндеттің болуы; қызмет субъектісі ҥшін әлеуметтік және жеке 

маңыздылығы; 

Шығармашылық ҥшін объективті (әлеуметтік, материалдық) 

алғышарттардың, жағдайлардың болуы; 

жеке қасиеттердің болуы-білім, білік, әсіресе жағымды мотивация, 

адамның шығармашылық қабілеті, шығармашылықтың алғышарттары; 
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процестің немесе нәтиженің жаңалығы мен ӛзіндік ерекшелігі [4]. 

Ойлау және шығармашылық ҧғымдарын талдағаннан кейін біз 

жҧмысымыздың тақырыбын, атап айтқанда шығармашылық ойлау 

ҧғымының анықтамаларын талдауға кӛшеміз. Негізінен ғалымдар оның 

ойлаудың басқа тҥрлерінен айырмашылығы, табиғаты, пайда болуы мен 

қалыптасуы туралы қызықтырады [59]. 

Ӛнімді, шығармашылық ойлауды, оның қҧрылымы мен тетіктерін 

тҥсіну және зерттеу проблемасы ойлаудың ҥш отандық теориясының 

назарында болды: о.К. Тихомировтың семантикалық ойлау теориясы (СТМ) 

[83], А. М. Матюшкиннің проблемалық жағдайлар теориясы [54], я. а. 

Пономаревтің қҧрылымдық-деңгейлік шығармашылық ойлау теориясы [64]. 
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ҚАРАУСЫЗ ҚАЛУ – ӘЛЕУМЕТТІК ПАТОЛОГИЯ РЕТІНДЕ 

 

Оданов Руслан Куралбекович  

Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к. Керимбекова А.А. 

 Кілт сөздер: педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту, мектептен, 

тәрбие, эстетикалық, практика.  

 Қараусыз қалған балалар қиын ӛмірлік жағдайға тап болған балалар 

санаттарының бірі болып табылады. Әлеуметтік педагогикадағы 

қадағалаусыздықтың негізіне панасыз балалар – бҧл ата-аналар немесе 

заңды ӛкілдер не лауазымды адамдар тарапынан оларды тәрбиелеу, оқыту 

және (немесе) кҥтіп-бағу жӛніндегі міндеттерді орындамау немесе тиісінше 

орындамау салдарынан мінез-қҧлқына бақылау жасалмайтын балалар деген 

анықтама алынған. 

«Қадағалаусыздық» және «панасыздық» ҧғымдарын ажырату керек. 

Қадағалаусыздық негізінен педагогика ережелерінің кӛмегімен анықталады. 

Оның мәні, белгілері кәмелетке толмаған адамды дҧрыс тҥсінуге 

бағытталған қадағалауға назар аударған педагогикалық ғылымның 

назарында болуы кездейсоқ емес, ол оның мінез-қҧлқын, ойын-сауығын 

бақылаумен шектелмейді, бірақ баламен, жасӛспіріммен ішкі рухани 

байланысты сақтаудан тҧрады. Мҧндай байланыс, тіпті қашықтықта да, ата-

аналардың оларды алмастыратын тҧлғаларымен байланысын сақтауға 
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мҥмкіндік береді. Мҧндай қадағалаудың болмауы кез-келген қиындыққа 

толы, кейде тіпті зиянсыз, тіпті қайғылы, қҧқықтық проблемалар туындаған 

кезде, оның ішінде балалардың панасыздығымен байланысты [16]. 

Кӛше балалары деп балалардың неғҧрлым кең ауқымы тҥсініледі - 

олар тәрбиеленген немесе тіркелген отбасымен немесе балалар мекемесімен 

байланысы бар балалар кӛшедегі ӛмір салтына байланысты толығымен 

немесе кӛп бӛлігі жоғалған балалар; немесе ҥйсіз ата-аналармен бірге 

кӛшеде, вокзалда немесе тҧруға жарамсыз басқа жерлерде тҧрады. 

Қадағалаусыздық пен панасыздықтың арасында сӛзсіз берік байланыс 

бар, ӛйткені жалпы ереже бойынша, қадағалаусыздық панасыздық ҥшін 

қолайлы негіз болады. 

Қазақстан Республикасының «Кәмелетке толмағандар арасындағы 

қҧқық бҧзушылықтардың профилактикасы және балалардың қадағалаусыз 

және панасыз қалуының алдын алу туралы» Заңында 1-бапта «негізгі 

ҧғымдар» мынадай анықтамалар берілген: 

1) қадағалаусыз қалған бала – ата-анасының немесе оларды 

алмастыратын адамдардың, сондай-ақ кәмелетке толмағандарды 

қадағалауды жҥзеге асыруға міндетті оқу, тәрбие және ӛзге де мекеме 

педагогтерінің, тәрбиешілерінің және басқа да қызметкерлерінің тарапынан 

оны тәрбиелеу, оқыту және (немесе) бағып-кҥту жӛніндегі міндеттерді 

орындамауы немесе тиісінше орындамауы салдарынан мінез-қҧлқына 

бақылау жасалмайтын кәмелетке толмаған бала. 

2) панасыз қалған бала – тҧрғылықты жері жоқ қадағалаусыз қалған 

бала. [8] 

Осылайша, заңда «панасыз» және «қадағалаусыз» ҧғымдарының 

арасындағы сызық айқындалған, ол тҧрғылықты (болатын) жерінің болуы 

болып табылады. Алайда, аталған Заңда екі термин бар екеніне қарамастан, 

кәмелетке толмағандардың осы екі санатының алдын-алу шараларының 

айырмашылығына баса назар аударылмайды. 

Бҧл анықтамалар арасында тек заңнамалық актілерде ғана емес, 

сонымен қатар қазіргі заң әдебиеттерінде де нақты шекаралардың болмауы 

сақталуда. Сонымен қатар, жақында екі ҧғымды біріктіретін 

«қадағалаусыздық» термині кеңінен тарала бастады. 

Мысалы, заң ғылымдарының докторы, профессор Мельникова Э.Б., 

кӛше және қараусыз балалар қараусыз қалған балалардың жалпы санатына 

біріктірілген. Сонымен қатар, балалардың қадағалаусыздығының келесі 

жіктелуі ҧсынылды: [15, 21 Б.] 

- ата-ана қамқорлығынан толық айырылғандар және шҧғыл кӛмек пен 

қорғауды талап ететін қиын жағдайға тап болғандар; 

- кезек кҥттірмейтін кӛмек және қорғау шараларын қолдануды талап 

етпейтін, алайда олардың ӛмір сҥру жағдайлары мен тәрбиесін сауықтыруды 

қажет ететін ата-ана қамқорлығынан ішінара айрылған; 

- ата-ана қамқорлығынан айырылмағандар, бірақ жасӛспірімдер 

болатын жанжалды жағдайларға және олардың ӛмірі мен мінез-қҧлқындағы 
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қадағалаусыздықтың кӛрінетін белгілерінің болуына байланысты, оларды 

бақылауды және педагогикалық әсер мен кӛмекті қажет етеді. 

«Қадағалаусыздық» және «панасыздық» ҧғымдарының шатасуы 

балалар қылмысының әртҥрлі аспектілеріне арналған кӛптеген зерттеулерге 

ғана тән емес. Бҧл ресми мемлекеттік қҧжаттарда да орын алады. 

Қолданыстағы заңнамада да, кәмелетке толмағандардың осы санатын 

әлеуметтік-қҧқықтық қорғауға жауапты мемлекеттік органдардың 

қҧжаттарында да, қҧқықтық әдебиеттерде де осы ҧғымдардың нақты 

белгілері болмағандықтан, балалардың панасыздығы мен 

қадағалаусыздығының пайда болуы туралы айтпас бҧрын, осы зерттеу 

аясында осы терминдерді нақты ажырату қажет. 
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Қадағалаусыз қалудың алдын алу проблемасын шешудегі негіз 

қалаушы кәмелетке толмағандардың қҧқық бҧзушылықтары оның тҥсінігі 

болуы керек әлеуметтік маңызы бар мәселенің орталығында жеке тҧлға 

орналасқан бала, оның болашағы, жаңа ҧрпақтың тағдыры. 

Осыған сҥйене отырып, мемлекет қажетті шараларды қабылдайды 

алдын алу жҥйесін қҧру жӛніндегі қоғамдық және қҧқықтық кәмелетке 

толмағандардың қадағалаусыз қалуы мен қҧқық мемлекеттің әлеуметтік 

саясатының ажырамас бӛлігі ретінде әрекет ету, оның негізгі қағидаттары 

мыналар болуы тиіс: 

 - балалардың мҥддесін қамтамасыз ету барысында жҥргізілетін 

әлеуметтік-экономикалық реформалар; 

 - балаларды тәрбиелеу мен дамытудың басымдылығын қамтамасыз 

ету; 

 - сатып алудағы балалар мен қоғамның қарым-қатынасын ізгілендіру 

оң ӛмірлік тәжірибе және оң әлеуметтік бағдар; 

 - мҥліктік қҧқықтарды қорғауда мемлекеттің кепілдіктерін арттыру, 

кәмелетке толмағандардың тҧрғын ҥй және басқа да заңды мҥдделері мен 
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қҧқықтарының, зейнетақылардың, жәрдемақылардың және 

Жәрдемақылардың уақтылы және толық тӛленуін бақылауды кҥшейту 

баланы кҥтіп-бағуға бағытталған алименттерді; 

 - қызметті ҥйлестіру, ӛкілеттіктерді бӛлу және барлық деңгейдегі 

билік органдарының проблемаларды шешудегі жауапкершілігі кәмелетке 

толмағандар; 

 - кәмелетке толмағандар туралы заңнаманы 

халықаралық қҧқықтық стандарттарға сәйкестігі; 

 - балалардың әртҥрлі тиімді нысандарға қол жеткізуіне ықпал ету 

қорғау, олардың шағымдары мен ӛтініштерін қарау. Мҥмкіндікті 

қамтамасыз ету балалардың барлық инстанцияларға, оның ішінде соттық 

және баланың атынан талап-арыздарды қолдауды жҥзеге асыру; 

 - кәмелетке толмағандардың қҧқықтары мен бостандықтары туралы 

хабардар болуын арттыру; 

 - кәмелетке толмағандардың проблемаларын шешудегі жариялылық 

пен ашықтық, олардың білім алу, Әлеуметтік және қҧқықтық қорғалу 

қҧқықтарын қамтамасыз ету. 

Қадағалаусыз қалудың алдын алудың мемлекеттік саясатын іске асыру 

кәмелетке толмағандардың қҧқық бҧзушылықтары мен балалардың әртҥрлі 

топтарына кӛзқарас: 

- ізгілендіруді қамтамасыз ететін шаралар кешенін жҥзеге асыру 

баланың қоғамы, оның жеке басының ҥйлесімді дамуы, алдын-алу мектеп 

және әлеуметтік бейімделу. Бҧл процесте мыналар болуы керек барлық 

қызметтер мен мекемелер тартылған: білім беру, әлеуметтік қорғау, 

әлеуметтік-мәдени, қҧқықтық, ақпараттық қолдану аясын кеңейтетін жҧмыс 

тҥрлерін дамыту тҥзету мақсатында қоғамдық және Мемлекеттік ықпал ету 

әдістерін аймақтағы балалардың мінез-қҧлқы мен әлеуметтік бейімделуі 

әлеуметтік қауіп-қатер (жоғары мектеп және әлеуметтік жҧмыс істемейтін 

және оқушылар емес, ауытқулары бар психикалық және интеллектуалдық 

даму және т. б.); 

- әлеуметтік кӛмекті қамтамасыз ететін тӛтенше шараларды қабылдау 

және кәмелетке толмағандардың қҧқықтары мен заңды мҥдделерін оңалту, 

қорғау, қиын ӛмірлік жағдайға тап болған балалар ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған балалар; мҥгедек балалар; және (немесе) дене 

дамуының қҧрбандары; Қарулы және халықаралық қақтығыстар, 

экологиялық және техногендік апаттар, босқындардың және мәжбҥрлі 

қоныс аударушылардың отбасыларынан шыққан балалар; тӛтенше 

жағдайларда қалған балалар; зорлық-зомбылық қҧрбаны болған балалар, 

жазасын ӛтеп жҥрген, бас бостандығынан айыру тҥріндегі тәрбие арнайы 

оқу - тәрбие колонияларындағы балалар; 

отбасыларында тҧратын балалар мінез-қҧлықтағы ауытқулар; ӛмірі 

объективті болып табылатын балалар қалыптасқан жағдайлар нәтижесінде 

бҧзылған және мҥмкін емес бҧл жағдайларды ӛз бетінше немесе отбасының 

кӛмегімен жеңу). 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН 

ТЕАТРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚЫЗМЕТ ТҤРЛЕРІ 

 

Қадырова Құндыз Бауыржанқызы    

Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к. Ермекбаев М. 

Кілт сөздер: педагогикасы, педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту, 

мектептен, тәрбие, эстетикалық, практика, театр. 

Балабақшадағы театрландырылған іс – шаралар таңертең және кешке 

ҧйымдастырылуы мҥмкін-реттелмеген уақытта; басқа сабақтарға 

органикалық тҥрде кіреді (музыкалық, бейнелеу ӛнері және т.б.), сонымен 

қатар ана тілі мен қоршаған әлеммен танысудың апталық кестесінде арнайы 

жоспарланған. 

Театрландырылған іс-әрекеттің барлық ҧйымдастырылған формалары 

әр балаға жеке кӛзқарасты қамтамасыз ететін шағын кіші топтарда 

жҥргізілгені жӛн. Сонымен қатар, әр уақытта кіші топтар сабақтың 

мазмҧнына байланысты әртҥрлі жолмен қалыптасуы керек. 

Сабақ. Сабақтар танымдық, тәрбиелік және дамытушылық 

функцияларды бір уақытта орындауы керек және тек қойылымдарды 

дайындауға ғана байланысты емес. Олардың мазмҧны, формалары мен 

әдістері бір уақытта ҥш негізгі мақсатқа жетуге ықпал етуі керек: сӛйлеу 

және театрлық-орындаушылық дағдыларды дамыту; шығармашылық 

атмосферасын қҧру, балалардың әлеуметтік – эмоционалды дамуы. 

Сондықтан мҧндай сабақтардың мазмҧны тек мәтінмен, кез-келген әдеби 

шығармамен немесе ертегімен танысу ғана емес, сонымен қатар ым-ишара, 

бет-әлпет, қозғалыс, костюмдер, мизансценамен, т. б. танысу болып 

табылады. кӛрнекі тілдің «белгілерімен». Сондай – ақ, театрландырылған 

сабақтардың мазмҧнына: қуыршақ спектакльдерін қарау және олар бойынша 

әңгімелесу; драматизация ойындары; тҥрлі ертегілер мен сахналауларды 

ойнау; орындаудың мәнерлілігін қалыптастыру бойынша жаттығулар 

(ауызша және ауызша емес); балалардың әлеуметтік – эмоционалды дамуы 

бойынша жаттығулар кіреді. 

Осылайша, театрландырылған іс-шаралар балалардың ӛзіне деген 

сенімін дамытуға, әр бала ӛзін белгілі бір кейіпкер рӛлінде кӛрсете алатын 

кезде мінез-қҧлықтың әлеуметтік дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. 

Ол ҥшін әртҥрлі әдістерді қолдану қажет: 
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балалардың рӛлді қалауы бойынша таңдауы; 

басты рӛлдерге тек батыл ғана емес, ҧялшақ, ҧялшақ балаларды 

тағайындау; 

карточкалар бойынша рӛлдерді бӛлу (балалар мҧғалімнің қолынан 

кейіпкер схемалық тҥрде бейнеленген кез-келген картаны алады); 

барлық балалардың барлық рӛлдерді кезекпен ойнауы. 

Балаларды «әртістер мен кӛрермендерге», яғни басқалардың қалай 

ойнайтынын «ҥнемі сӛйлейтін» және «ҥнемі қарайтын» деп бӛлу туралы 

ойға да жол берілмейді. Сабақ атмосферасында балалар «сахнаға» шығудан 

қорықпауы ҥшін қателіктен қорқуға жол бермеу керек. Сондықтан, бір 

нәрсені «ойнауды» немесе «кӛрсетуді» ҧсына отырып, мҧғалім Нақты 

балалардың нақты мҥмкіндіктеріне негізделуі керек. Сондықтан мҧғалімнің 

алдында екі негізгі міндет тҧр: 

Баланың не сезінетінін, оның тәжірибесі не нәрсеге бағытталғанын, 

олардың қаншалықты терең және байсалды екенін тҥсіну, тҥсіну; 

Оған ӛз сезімдерін толық білдіруге кӛмектесу, оның белсенділігі 

кӛрінетін ерекше жағдай жасау, оны естіген адамдарға кӛмектесу. 

Осыған сәйкес әр баланың практикалық әрекеті осы сабақтарды 

ӛткізудің маңызды әдістемелік қағидасы болып табылады. 

Жеке жҧмыс. Театр іс – әрекетін ҧйымдастырудың тағы бір тҥрі-

тәрбиешінің баламен жҧптасқан жҧмысы-бір-бірден. Мҧндай оқыту 

кӛбінесе жеке деп аталады. Жеке жҧмыс барысында мҧғалім мен бала 

арасында тығыз байланыс бар. Бҧл тәрбиешіге баланың сезімдерін тереңірек 

зерттеуге, оның тәжірибесі не нәрсеге бағытталғанын, олардың қаншалықты 

терең және байсалды екенін тҥсінуге мҥмкіндік береді; мҧғалімге білімдегі 

олқылықтарды анықтауға, оларды жҥйелі жҧмыс арқылы жоюға 

кӛмектеседі. Сондай – ақ, жеке жҧмыс баланы алдағы іс-шараларға (сабақ, 

драматизация ойыны, спектакльдегі жҧмыс) дайындауға кӛмектеседі. Бҧл 

жҧмыс барысында одан әрі қызметтегі білім, Дағдылар бекітіледі, 

жалпыланады, толықтырылады, жҥйеленеді. 

Балалардың ӛзіндік қызметі-театрландырылған ойындар. 

Театрландырылған ойындар пайдаланады балалардың ӛзгермейтін 

махаббат. Театр ойындарының баланың жеке басына жан-жақты әсері 

оларды кҥшті, бірақ интрузивті емес педагогикалық қҧрал ретінде 

пайдалануға мҥмкіндік береді, ӛйткені ойын барысында бала ӛзін еркін, 

еркін, табиғи сезінеді.  
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ТЕАТРЛАНДЫРЫЛҒАН ІС 

ӘРЕКЕТІН ҦЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ҚОЛДАУ 

 

Қадырова Құндыз Буыржанқызы    

Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к. Ермекбаев М. 

 Кілт сөздер: педагогикасы, педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту, 

мектептен, тәрбие, эстетикалық, практика моральдық. 

 Эстетикалық тәрбие-бҧл сҧлулықты қабылдауға, сезінуге, бағалауға 

және кӛркемдік қҧндылықтарды қҧруға қабілетті шығармашылық тҧлғаны 

қалыптастырудың мақсатты процесі (Б.Т. Лихачев). Мҧндай анықтау 

қатысы бар кемелденген тҧлға. Алайда, мектепке дейінгі және тіпті ерте 

жастағы балалар қоршаған ортадағы әдемі жағдайға, музыкаға, поэзияға, 

бейнелеу ӛнері объектілеріне, табиғатқа жауап бере алады, ӛздері сурет 

салуға, мҥсіндеуге, ән айтуға, билеуге, ӛлең жазуға тырысады. Балаларға 

арналған бҧл бақылаулар эстетикалық тәрбие мектеп жасына дейінгі 

балаларға қатысты мҥмкін және қажет деп санауға негіз береді. 

Эстетикалық тәрбие-бала тәрбиесінің маңызды жағы. Бҧл сенсорлық 

тәжірибені, тҧлғаның эмоционалды саласын байытуға ықпал етеді, 

шындықтың моральдық жағын білуге әсер етеді (мектеп жасына дейінгі бала 

ҥшін «әдемі» және «мейірімді»  ҧғымдары бірдей екендігі белгілі), 

танымдық белсенділікті арттырады, тіпті физикалық дамуға да әсер етеді. 

Эстетикалық тәрбиенің нәтижесі-эстетикалық даму. 

Қазіргі педагогика эстетикалық тәрбиені ӛмірдегі және ӛнердегі 

сҧлулықты қабылдау, сезіну, тҥсіну қабілетін дамыту, сҧлулық заңдарына 

сәйкес қоршаған әлемді ӛзгертуге қатысуға деген ҧмтылысты тәрбиелеу, 

кӛркемдік іс-әрекеттермен таныстыру және шығармашылық қабілеттерін 

дамыту ретінде анықтайды. 

Эстетикалық тәрбиеде ӛнерге ерекше рӛл беріледі. Қызықты және 

қуанышты, ол балаларға ӛмірлік қҧбылыстардың әлеуметтік мағынасын 

ашады, оларды қоршаған әлемге мҧқият қарауға мәжбҥр етеді, 

жанашырлыққа, зҧлымдықты айыптауға итермелейді. Ӛнер арқылы 

эстетикалық тәрбие "кӛркемдік тәрбие"терминімен белгіленеді. 

Тҧлғаның жан-жақты және ҥйлесімді даму принципі еңбекқорлықты, 

жалпы мәдениетті, сҧлулық сезімін дамытуды білдіреді. Эстетикалық 

принцип жалпы білім беру жҥйесіне кіреді. Эстетикалық тәрбие 

педагогиканың оқшауланған саласы емес, оның барлық тараптарымен ӛзара 

әрекеттеседі. 

Толыққанды ақыл-ой мен физикалық даму, моральдық тазалық және 

ӛмір мен ӛнерге белсенді кӛзқарас тҧтас, ҥйлесімді дамыған тҧлғаны 

сипаттайды, оның моральдық жетілуі кӛбінесе эстетикалық тәрбиеге 

байланысты. 

Педагогтар мен психологтардың заманауи зерттеулері соңғы жылдары 

балалардың ақыл – ой және эстетикалық белсенділік, адамгершілік-еріктік 

қасиеттерінің деңгейі айтарлықтай жоғарылағанын кӛрсетті. 
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Эстетикалық тәрбиенің міндеттері мектеп жасына дейінгі баланың 

моральдық келбетін қалыптастырумен тікелей байланысты. Баланы адам 

қарым – қатынасындағы жақсылық пен жамандықты ажырата білуге, 

формалардың, сызықтардың, дыбыстардың, тҥстердің сҧлулығын 

қабылдауға ҥйрету-бҧл оны жақсырақ, таза, мағыналы ету. 

Эстетикалық тәрбиедегі моральдық бағыттың ең тән белгілері: 

балалардың тҥсінуіне қол жетімді әлеуметтік ӛмір қҧбылыстарына 

эмоционалды реакциясы; басқалардың қуанышы мен қайғысына 

жанашырлық таныту; ӛмірді, кем дегенде, ойында ӛзгертуге белсенді әрекет 

ету; ӛмірді безендіретін қол жетімді кӛркем жҧмысқа қатысу ниеті; 

бірлескен іс-қимыл қажеттілігі, басқалардың жетістіктерінен ләззат алу 

мҥмкіндігі және т .б.д. 

Ерте балалық шақтың кӛркемдік әсерлері кҥшті және ҧзақ уақыт, 

кейде ӛмір бойы есте қалады. Баланың сәтті кӛркемдік дамуы ҥшін жасына 

сәйкес балалардың іс-әрекеттері мен ойын-сауықтарының әртҥрлі 

формалары мен тҥрлерін дҧрыс қолдану қажет. 

Эстетикалық тәрбие қазіргі заманмен тығыз байланысты, кӛбінесе оны 

анықтайды. Шындықтың эстетикалық дамуы ӛмірге жақындықты, әлемді, 

қоғамды, табиғатты, пәндік ортаны ӛзгертуге деген ҧмтылысты қамтиды. 

Қазіргі жағдайда балабақшада эстетикалық тәрбиенің келесі 

міндеттері алға қойылған: 

 1. Әдемі қабылдауды, эстетикалық сезімдерді, балалардың идеяларын 

жҥйелі тҥрде дамыту. Ӛнердің барлық тҥрлері, табиғаты мен ӛмірі бҧған 

ықпал етеді, тікелей эмоционалды жауаптылық, қуаныш, толқу, таңдану, 

ынта тудырады. 

 2. Балаларды ӛнер саласындағы іс-әрекеттермен таныстыру, оларды 

бастапқы, кӛркемдік білімге, практикалық дағдыларға ҥйрету, қоршаған 

ортаға, қоғамдық қатынастарға Сҧлулық элементтерін енгізу қажеттілігі мен 

әдетін тәрбиелеу. 

 3. Балалардың эстетикалық талғамының негіздерін және ӛнер 

туындылары мен ӛмір қҧбылыстарын ӛз бетінше бағалау қабілетін 

қалыптастыру. 

 4. Балалардың кӛркемдік-шығармашылық қабілеттерін дамыту. 

Олардың ӛнермен байланысты іс-әрекеттері әрдайым артта қалуы керек, 

қуанышты ҧмтылысқа, шығармашылық қиялға, бастамаға толы болуы керек.  
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СӚЙЛЕУ ТІЛІНІҢ ДАМУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Захарова Эльмира Амановна 

Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к. Керимбекова А.А. 

 Кілт сөздер: педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту, мектептен, 

тәрбие, эстетикалық, практика, «Пиктограмма» әдістемесі, ойлау, 

шығармашылық.  

Сӛйлеу – баланың психикалық дамуының ең негізгі бӛлігі, ол бала 

ӛмірінің алғашқы жылдарында қалыптаса бастайды. Сӛйлеу арқылы бала 

қоршаған ортамен байланыс жасап, танымдық белсенділігі пен ойлау 

жҥйесінің дамуы ҥшін қажетті ақпарат алады. Сӛйлеудің коммуникативтік 

функциялары ойлау дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді, ал бҧл ӛз 

кезегінде баланың бейімді тәртібін, эмоциялық-ерік-жігер қасиеттерін және 

адами тҧлғасын қҧруға ӛз ҥлесін қосады. Сӛйлеудің танымдық қызметі 

сӛйлеудің коммуникативтік қызметімен тығыз байланысты. Сӛйлеудің 

реттеуші қызметі 4-5 жасқа қарай қалыптасады, ол кезде баланың саналы 

сӛйлеу қабілеті дами тҥседі. Бҧл қызметтің дамуы баланың іштей сӛйлеу, 

тәртібі мен интеллектуалды қызметін реттей және басқара алу қабілетінің 

дамуымен тығыз байланысты. 

Сӛйлеу дағдыларының қалыпты  даму тәртібі: 

Балалардың сӛйлеу қабілетіндегі бҧзушылықтарды уақытында 

анықтау ҥшін балалардың сӛйлеу дағдыларының қалыпты даму 

заңдылықтарын білу қажет. Балалар алғашқы сӛздерін ӛмірінің 1-ші 

жылының соңында айта бастайды, алайда сӛйлеу аппараты балаларда бҧдан 

ертерек, ӛмірінің алғашқы айларынан бастап  жаттықтала бастайды, 

сондықтан бір жасқа дейінгі мерзім сӛйлеу қабілетінің даму жолында 

дайындық кезеңі болып табылады. Сӛйлеуге дейінгі реакциялардың 

біртіндеп дамуы мынандай болады: 1,5-3 айда ҥілдеу, гҥілдеу; 4-6 айда 

«сыбызғы» (әртҥрлі дыбыстар тізбегі); 6-7 айда былдырлау; 8-11 айда 

былдыр сӛздерді айту  пайда болады. 

Сӛйлеу қабілетінің дамуы бҧзылған кезде бҧл бала тҧлғасының жалпы 

қалыптасуына, оның интеллектуалдық дамуы мен тәртібіне ықпал етеді, 

оқуда және қоршаған ортамен тіл алысуда қиындықтар туғызады. 

            Сӛйлеу қабілетінің бҧзылуы – орталық жҥйке жҥйесінің 

(ОЖЖ) әртҥрлі деңгейінің кҥрделі бҧзылыстар кешені: ми қабығы, 

қабықтың асты, диэнцефалдық бӛлігі, ми бағаны. Бҧл бҧзылыстардың 

қҧрылымы әртҥрлі болады: атрофия және ишемия бӛліктері, киста мен 

ісіктер, мидің белгілі бір жҥйелері мен бӛліктерінің биологиялық 

жетіспеушілігін тудыратын тамыр бҧзылыстары. Мҧндай бҧзылыстар 

аясында мидың ғана емес, сонымен қатар сенсорлық жҥйелердің 

дисфункциялары пайда болады. 

Алалия – сӛйлеу қабілетінің жҥйелі дамымауы, бассҥйек миының 

ҥлкен жарты шарлары қабықтарында сӛйлеу орталықтары дамуының 
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жеткіліксіз деңгейі, ол туа біткен немесе сӛйлеуге дейінгі мерзім кезінде, 

онтогенездің ерте сатысында жҥре пайда болуы мҥмкін. 

Бас миы қабығының сӛйлеу бӛліктерінің жергілікті бҧзылыстары 

салдарынан сӛйлеу қабілетін толық немесе жартылай жоғалту афазия деп 

аталады. Афазия – қалыптасып қойған сӛйлеу қабілетінің жоғалуы, 

сондықтан мҧндай диагноз 3-4 жастан кейін қойылады. 

Дизартриялар – сӛйлеу бҧлшықеттері иннервациясының 

бҧзылуы  салдарынан сӛйлеудің дыбыс шығару қызметінің  бҧзылуы. 

Орталық жҥйке жҥйесінде бҧзылыстардың орналасуына қарай дизартриялар 

мынандай тҥрлерге бӛлінеді: псевдобульбарлық, бульбарлық, қабық 

астында, мишықтық. 

Сӛйлеу қабілеті бҧзылуының себептері әртҥрлі болуы мҥмкін, мысалы 

орталық жҥйке жҥйесінің перинаталдық зақымдаулары – ананың жҥктілік 

және босану кезіндегі аурулары мен қиындықтары (ҧрықтың гипоксиясы, 

қҧрсақ ішіндегі инфекциялар, шала туу, босану кезіндегі жарақаттар), 

артикуляциялық аппарат қызметінің ақаулары, есту қабілетінің зақымдануы, 

баланың жалпы психикалық дамуындағы артта қалушылық, 

тҧқымқуалаушылық пен жағымсыз әлеуметтік факторлардың ықпалы. Дене 

дамуында ақаулары бар, ерте жасында ауыр ауруларға шалдыққан, 

әлсізденген, дҧрыс тамақтанбайтын балалардың да сӛйлеу қабілеті 

бҧзылады.  

Жыл сайын Ана мен бала орталығында амбулаторлық тҥрде осындай 

диагнозбен 300-350 бала емделеді. Соңғы кезде сондай диагнозбен 

ауыратын балалар саны ӛсе тҥсуде. 

Бҧл бҧзылыстарды ертерек анықтау ҥшін шағым мен анамнез 

жинаудан басқа нейровизуализация жасау қажет: бас миының 

фунционалдық жағдайын бағалауға кӛмектесетін электроэнцефалография 

жҥргізу керек. Балалардың сӛйлеу қабілетінің бҧзылуын емдеу кезінде 

тәрбиелеу шарттарын ӛзгерту ғана емес, сонымен қатар дәрігерлердің ҥнемі 

кеңес беруі, сабақ жҥргізуі қажет. Бҧл бҧзылыстарды тҥзету ҥшін ҧзақ уақыт 

және кӛп кҥш жҧмсау керек болады.   
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ДАМЫТА ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІН АРТТЫРУ 

 

Бимырзаева Айнұр Жарылқасынқызы 

Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к. Ермекбаев М. 

 Кілт сөздер: педагогикасы, педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту, 

мектептен, тәрбие, ғылыми инновациялар, практика. 

Прогресті алға жылжытатын ғылыми инновациялар адам білімінің 

барлық салаларын қамтиды. Бҧл педагогикалық мақсаттарға жету ҥшін 

қолданылатын барлық жеке аспаптық және әдіснамалық қҧралдардың 

жиынтығы мен жҧмыс жҥйесі. Ол оқытудың ең ҧтымды жолдары мен 

әдістерін зерттейтін ғылым ретінде де, оқу процесінде қолданылатын 

принциптер, алгоритмдер мен реттегіштер жҥйесі ретінде де, нақты білім 

беру процесі ретінде де әрекет етеді. 

Инновациялық технология сҧрақтарға жауап беруі керек: оқу 

(ҧжымдық) қызметті қалай жақсы ҧйымдастыруға және қойылған 

мақсаттарға жету ҥшін оны басқаруға; табысты қызметті қамтамасыз ету 

ҥшін педагогикалық ӛзара әрекеттесу субъектілері не білуі, білуі және 

болуы керек.  

Педагогикалық ғылымдағы инновация ҧғымы. Бҧл жағдайда мҧғалім, 

оқу процесінің жетекшісі (технологы) инновациялық технологиялардың, 

идеялардың, мектептердің, бағыттардың кең спектріне назар аударуы керек, 

бҧрыннан белгілі нәрсені ашуға уақыт жҧмсамауы керек. Бҥгінгі таңда білім 

беру технологиясының барлық арсеналын зерттемей, педагогикалық 

сауатты маман болу мҥмкін емес.  

Қазіргі уақытта Инновациялық білім беру технологияларына кӛп кӛңіл 

бӛлінуде. Бҧл терминология нені білдіреді?  

Инновация (ағылш. Innovation-жаңашылдық, жаңашылдық) - бҧл жҥйе 

ішіндегі ӛзгерістер. Педагогикалық тҥсіндіруде және жалпы мағынада 

инновация оқу-тәрбие процесінің барысы мен нәтижелерін жақсартатын 

педагогикалық жҥйеде инновацияларды білдіреді.  

Педагогикалық инновациялардың мәнін тҥсіндіру ӛте қайшылықты. 

«Кәсіби педагогикада» мынадай анықтама беріледі: «инновациялар-техника, 

технология, педагогика, ғылыми зерттеулер саласындағы жаңа практикалық 

қҧралдарды (жаңалықтар, жаңалықтар) жасаудың, таратудың және 

пайдаланудың кешенді процесі» 

Жаңа практикалық қҧрал жоқ – инновация да жоқ. Алайда, бәрі оңай 

емес: педагогикада «жаңа практикалық қҧралдар» онша кӛп емес. Демек, 

инновацияны тек қҧралдарды жасау мҥмкін емес. Инновациялар-бҧл 

педагогикалық жҥйені сапалы жетілдіру бірлігінде алынған идеялар, 

процестер, қҧралдар және нәтижелер [3].  

Инновация объектілері келесі мәселелер болып табылады: оқу-тәрбие 

іс-әрекетінің мотивациясын қалай арттыруға болады; сабақта оқытылатын 

https://stud.kz/referat/show/77907
https://stud.kz/referat/show/77907
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материалдың кӛлемін қалай арттыруға болады; оқу қарқынын қалай 

жылдамдатуға болады; уақыт шығынын қалай жоюға болады және т. б.  

Оқу-тәрбие процесінің белсенді тҥрлерін, оқыту мен тәрбиелеудің 

жаңа технологияларын қолданудың ойластырылған әдістерін енгізу – 

инновациялық идеяларды әзірлеудің тҧрақты саласы.  

Педагогика ғылымында ҧсынылған идеялардың әзірлену деңгейіне 

сәйкестік критерийі бойынша жалпы және жеке инновациялық жобалардың 

кӛп санын талдау («белгілі – белгісіз»  қағидаты бойынша іріктеу), сондай – 

ақ педагогикалық практикада пайдалану («болды-болмады» қағидаты 

бойынша іріктеу) жалпы педагогикалық инновацияларға жатқызылуына 

мҥмкіндік берді:  

1. педагогикалық ғылым мен педагогикалық практика жҥйесін 

қамтитын оқу-тәрбие процесін оңтайландырудың жаңа, бірақ ҥнемі ӛзекті 

және толық емес жалпы идеясы мен практикалық технологиясы;  

2. гуманистік педагогика оның теориялық ережелері мен практикалық 

технологияларының жиынтығында;  

3. педагогикалық процестерді ҧйымдастыруға және басқаруға жаңа 

идеяларға негізделген тәсілдер;  

4. жаңа идеялар мен ақпараттандыру, бҧқаралық коммуникация 

қҧралдарын қолдануға негізделген технологиялар.  

Қазіргі уақытта білім беру процесін дамыту қҧралдарының ішінен, ең 

алдымен, интуитивті дамудан педагогикалық жобаны ғылыми негізделген 

қҧруға, әр элемент пен кезеңнің негізділігіне, объективті диагноз қойылған 

тҥпкілікті нәтижеге назар аударуға, сондай-ақ оны іс жҥзінде енгізуге 

кӛшуді бӛліп кӛрсету керек.  

Танымдық іс-әрекет-танымдық қызығушылық негізінде оқуды 

ынталандыратын баланың іс-әрекетінің жетекші тҥрлерінің бірі. Сондықтан 

оқушылардың танымдық белсенділігін жандандыру оқыту (оқыту және оқу) 

әдістерін жетілдірудің ажырамас бӛлігі болып табылады. Оқушылардың 

белсенділігі туралы кең тҥсінік философиялық, әлеуметтік, психологиялық 

және басқа аспектілерге ие. (Аристотель, Э.и. Моносзон, и. Ф. Харламов 

және т. б.) психологиялық-педагогикалық тҧрғыдан қарастырылған бҧл 

ҧғым оқу мақсаттарымен байланысты [3]. Оқушылардың белсенді оқу іс-

әрекетін ҧйымдастыру мақсаттары арқылы әдістемелік жҥйенің барлық 

басқа компоненттеріне және олардың ӛзара байланысына әсер етеді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. Варенова Т. В. Қысқаша педагогика тарихы. – Мн., 2004. – 289 Б. 

2. Воронцов Ә. Білімнің кҥші. Отандық және шетелдік авторлардың 

афоризмдері. – М., 1979. – 158 б. 

3. Выготский л. с. педагогикалық психология. М., 1996. – 234 б. 

4. Сарайлар А. Т. Жан-Жак Руссо. -М.: Ғылым, 1980. – 178 б. 

5. Давыдов в. В. Теориясы, дамыта оқыту. М., 1996. – 175 б. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДЕ М.МОНТЕССОРИДІҢ ӚЗІН-

ӚЗІ ДАМЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ 

 

Утешова Салтанат Айдархановна 

Ғылыми жетекшісі: 

Искакова Парида Қуандыққызы – п.ғ.к., доцент 

  Кілт сөздер: Монтессори педагогикасы, педагогика, психология ақыл-

ой, тӛзімділік, дамыту,қамқорлық 

1900ж Марияның ӛзі дамуында ауытқушылықтар бар балаларға 

арналған Еуропадағы бірінші оқу орнына басшылық етті. Оның кішкентай 

емделушілері нашар сӛйлегендіктен,ол саусақтардыңҧсақ моторикаларын 

жаттықтыру арқылы сӛйлеуді дамытатын арнайы жаттығулар және 

балалардыңӛзіндік сенсорлық тәжірибе негізінде қоршаған ортаны зерттей 

алатын арнайы қҧралдар және ойындар әзірледі. Сӛйтіп,Монтессори ӛзінің 

бірегей дидактикалық қҧралдарын әзірлей бастады. 

Бірқатар уақыт ӛткеннен кейін оның тәрбиеленушілері оқу,жазу және 

есептеуді кәдімгі мектептегі ӛздерінің қҧрдастарынан бҧрын ҥйренді. 

1909ж бастап М.Монтессори жҥйесі ӛмірге белсенді тҥрде енгізіле 

бастады.Тҥрлі елдердің педагогтары ҥшін курстар ашылды.1910ж әлемнің 

кӛптеген тілдеріне аударылған «Монтессори әдісі» атты кітап жарық кӛрді.  

1929ж Мария Монтессори қазіргі кезде де жҧмыс істеп жатқан 

халықаралық Монтессори Ассоциациясының (АМІ) негізін 

салды.Италиядағы фащистік тәртіп кезеңінде Марияның елден кетуіне тура 

келді. Ол Еуропаға 76 жасында қайтып келді. Кӛптеген еңбектерін 

шығарды,оқу курстарын жҥргізді, психологиялық еңбектер жазды.1950ж 

оған Амстердам университетінің профессоры атағы,докторлыққҧрметті 

дәрежесі берілді. 

Бҧл әдіс бойынша 3 жастан 6 жасқа дейінгі балалар зейінін, 

шығармашылық және логикалық ойлау қабілетін, есте сақтауды, сӛйлеуді, 

елестетуді, қимылды дамытады. Монтессори әдісінің негізгі қағидасы- «оқы, 

оқы» деп кҥштеп емес, ойын арқылы оқыту және баламен дербес тіл 

табысуға негізделген жаттығуларды таңдап алу.Мҧнда бала дидактикалық 

материалдар мен сабақ уақытының ҧзақтығын ӛзі таңдайтын болғандықтан 

оқытуда ерекшеліктер бар. Сондай-ақ,олар ӛз қателіктерін ӛздері кӛріп,соны 

ӛздері тҥзеп отырады.Монтессори бӛлмесінде «Барлығымен еркін айналыс, 

бірақ басқаларға кедергі жасама» деген ереже ҥнемі сақталады. 

Бҥгінде осы әдіспен жҧмыс істейтін балабақшалар кӛптеп ашылып 

жатыр. Балабақшадағы ҧстаздар міндетті тҥрде дайындық курсынан 

ӛтеді.Монтессори әдісінде сыныптық сабақ системасы жоқ,мектеп 

партасының орнына жеңіл қозғалатын столдар мен отырғыштар, кілемшелер 

қолданылады. Монтессори ҧстаз баланың ӛз бетімен жҧмыс жасауын 

қадағалайды.Монтессори әдісі ҥш негізгі бӛлімнен тҧрады: бала, қоршаған 

орта, ҧстаз. 

Монтессори әдісінің мақсаты:  
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- балаларды еркін тәрбиелеп, ӛмірге бейімдеу; 

- ӛмірде ӛз мақсаты бар екенін қалыптастыру; 

- балалардың ӛзінің ҥйреніп, ӛзін дамытуына жаңа мҥмкіндіктер беру. 

Монтессори ҧстазының міндеті: 

- балаға ӛз жҧмысын басқаруға кӛмектесу; 

- негізгі тҥстерді айыра білуге ҥйрету; 

- ҧсақ моториканы дамыту; 

- алғашқы математикалық, ғарыштық тҥсініктерді қалыптастыру; 

- зейінін тҧрақтандыру; 

- тәртіпке ҥйрету; 

Монтессори бӛлмесі 5 аймаққа бӛлінген: 

 1.Сенсорлық аймақ. 

 2.Математика-лық аймақ. 

 3.Кҥнделікті ӛмір жаттығулары аймағы. 

 4.Тілдік аймақ. 

 5.Ғарыштық аймақ. 

Мария Монтессори тарапынан ҧсынылған тәрбиелеу жҥйесі. 

Монтессори әдістемесі әрбір тәрбиеленушіге деген даралы тәсілдемеге 

негізделген. Бҧған сәйкес, балдырғандар мен бҥлдіршіндер дидактикалық 

материалдар мен сабақ ҧзақтығын әрдайым ӛздері таңдай отырып, ӛзіндік 

ағыммен ырғақта дамиды. 

Балалардың табиғи қажеттіліктері мен ҥрдістері ҥшін даярланған. 

Педагогтарды білім кӛзі ретінде емес, оқушылар сынамалар мен қателіктер 

арқылыпроблемалардышешетін, жаңалықтар ашатын және тәжірибелер 

арқылы ҥйренетін динамикалық, даяр орта ҧйымдастырушы ретінде 

елестетіңіз.  

    Пайдаланылған әдебиеттер 
1. «Қазақстан Республикасы мектепке дейінгі білім беру ҧйымдарының 

оқу – тәрбие ҥдерісіне М.Монтессоридің педагогикалық жҥйесін енгізу 

бойынша әдістемелік нҧсқаулық» Ж.Мақатова, Б.Иманбекова, Қ.Қалдарова, 

Л.Корнекова. Алматы, 2013 жыл. 

2. «Монтессори -  терапия және Монтессори  - педагогика оңалту 

саласында» Астана – 2012 жыл 

 

ҚР-ДАҒЫ ОТБАСЫЛЫҚ ҚОЛАЙСЫЗДЫҚТЫҢ, ӘЛЕУМЕТТІК 

ЖЕТІМДІКТІҢ, ПАНАСЫЗ ҚАЛУДЫҢ ЖӘНЕ ҚАДАҒАЛАУСЫЗ 

ҚАЛУДЫҢ АЛДЫН АЛУ 

 

Карабаева Жайна Амантаевна 

Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к. Ермекбаев М. 

 Кілт сөздер: педагогикасы, педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту, 

мектептен, тәрбие, жасӛспірім, қадағалаусыз, панасыз.  

2007 жылғы жағдай бойынша ҚР-да 9 млн.бала тҧрады. Жаһандану, 

қоғамның ауқымды әлеуметтік-экономикалық ӛзгерістері жағдайындағы ҚР 
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болашағы балаларды тәрбиелеу, оқыту, физикалық және рухани дамыту, 

оларды тез ӛзгеретін әлемдегі ӛмірге дайындау деңгейімен айқындалады. 

Ӛткен онжылдықта Мемлекеттік әлеуметтік саясат шараларын іске асыру 

қолда бар ресурстар шеңберінде мҥмкіндігінше барынша қамтамасыз етуге 

мҥмкіндік берді: 

- балалардың ӛмірі мен дамуын қамтамасыз етудің негізгі 

кепілдіктерін сақтау және ӛмір сҥру деңгейіндегі шығындарды азайту; 

- балалардың білім беру және денсаулық сақтау жҥйелеріне 

қолжетімділігін сақтау, балалы отбасыларды материалдық қолдаудың 

әртҥрлі нысандарын дамыту; 

- бала қҧқықтарын қҧрметтеу негізінде балалармен қарым-қатынасты 

ізгілендіру; жаңа әлеуметтік тәуекелдер туындаған жағдайда балалардың 

алдын алу және әлеуметтік оңалту тетіктерін қҧру; 

- Балалардың қҧқықтарын және балаларға қатысты саясат шараларын 

заңнамалық қамтамасыз ету. 

Сонымен қатар, РКпо-дағы балалық шақтың ӛткір проблемалары 

бҧрынғысынша ӛзекті, ал оларды шешу қарқыны – анық жеткіліксіз, бҧл 

елдің болашағына елеулі қатер тӛндіреді. Балалы отбасылардың кедейлігі 

кӛптеген балаларға негізгі әлеуметтік қызметтер мен дамуға қол жеткізуді 

қиындатады. Балаларға қатысты зорлық-зомбылық, балалардың 

панасыздығы мен қадағалаусыздығы, әлеуметтік жетімдік ӛткір әлеуметтік 

проблемаға айналды. Бірінші кезекте әлеуметтік оңалту мен бейімдеуге, 

қоғамға ықпалдасуға мҧқтаж балалардың неғҧрлым осал санаттарына жетім 

балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар жатады (748 

мың адам). адам), мҥгедек балалар (554 мың адам), әлеуметтік қауіпті 

жағдайдағы балалар (554,3 мың адам). 

ҚР Федерациясы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрлігінің деректері бойынша 2007 жылдың соңында 274,8 мың 

осындай отбасы есепте тҧр, оларда 489,5 мың бала тҧрады (2006 жылы – 

309,1 мың отбасы, 554,3 мың бала; 2005 жылы – 364,3 мың отбасы, 676,6 

мың бала). Жетім балаларды жаңа анықтау саны азайып келеді. 2007 жылы 

осындай 123 мың бала анықталды, 2006 жылғы 127 мыңға қарағанда. Бҧл 

ретте алғаш анықталған жетім балалардың 80% - ы – «әлеуметтік» себептер 

бойынша (ата-аналардың кҥш қолдану сипатындағы әрекеттерінен кӛрінетін 

бала қҧқықтарының бҧзылуы, сондай-ақ баланың мҧқтаждықтарын елемеу, 

ата-ана міндеттерін орындаудан жалтару) ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған «әлеуметтік жетімдер» деп аталады. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1.Алексеева Л.С. ҥйсіз адамдар әлеуметтік дискриминация объектісі ретінде. 

Социс. 2003. № 9. 

2.Беличева С.А. ҚРдің алдын-алу саясаты мен практикасының қазіргі 

жағдайы. Психоәлеуметтік және тҥзету-оңалту жҧмыстарының жаршысы. 

1998. № 2. — 94 б. 
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ПАНАСЫЗ ҚАЛҒАНДАР ЖАСӚСПІРІМ МЕН БАЛАЛАРМЕН 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖҦМЫС САЛАСЫ 

 

Карабаева Жайна Амантаевна 

Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к. Ермекбаев М. 

 

 Кілт сөздер: педагогикасы ,педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту, 

мектептен, тәрбие, жасӛспірім, қадағалаусыз, панасыз. 

Балалар ортасында ӛзін-ӛзі бҧзатын мінез-қҧлықтың таралуы, 

әлеуметтік иеліктен шығарудың жоғарылауы, кәмелетке толмағандардың 

қҧндылық бағдарларының мазмҧнындағы ӛзгерістер қазіргі экономикалық 

дағдарыстың салдары болды. Балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуы 

жаппай сипат алды. 

Статистикаға сәйкес, қазір Ресейде әр ірі қалада 20-дан 45 мыңға дейін 

кӛше балалары мен жасӛспірімдері бар. Тҥрлі ақпарат кӛздеріне сҥйенсек, 

біздің еліміздегі кӛше балаларының жалпы саны, кейбір жағдайларда, екіден 

ҥш миллионға дейін, ал басқаларында бір жарым миллионнан екі миллионға 

дейін. Кӛшедегі адамдардың санын есептеудегі мҧндай белгісіздік кӛптеген 

себептермен, атап айтқанда, оларды анықтау мен есепке алудағы 

қиындықтармен тҥсіндіріледі. 

Балалардың қалуы ӛскелең ҧрпақ пен жалпы қоғам ҥшін қауіпті 

ҥрдістерді туындатады: балалар қҧқықтарының жаппай бҧзылуы, 

жасӛспірімдердің ерте маскҥнемдігі мен нашақорлығының ӛсуі, кәмелетке 

толмағандар жасаған қылмыстар санының кӛбеюіне әкеледі (соңғы бес 

жылда - 2,8 есе), жыныстық жолмен берілетін аурулар санының ӛсуі, 

жасӛспірім қыздардағы жҥктілік пен босанудың жоғары деңгейі, 

қылмыстың жасаруы: әрбір ҥшінші қылмыстық әрекетті 8-14 жастағы 

балалар және т. б. 

Қазіргі уақытта бейімделмеген балаларды қайта әлеуметтендіру және 

оларды қоғамға бейімдеу бойынша жҧмыста айқын артықшылықтар да, 

кемшіліктер де бар. Кӛптеген қалаларда балалар мен жасӛспірімдердің 

панасыздығының алдын алу немесе оңалту бағытында жҧмыс істейтін 

мамандандырылған бӛлімдердің, мекемелер мен бӛлімшелердің жеткілікті 

кең желісі қҧрылды. Дегенмен, саны беспризорников емес тӛмендейді, ал 

артуда. Біздің елімізде кӛшедегі балалармен жҧмыс жҥйесі балалардың 

ҥйден кетуіне ықпал ететін себептер мен факторларды жоюды қамтамасыз 

етпейтінін мойындауымыз керек. 

Е.М. Данилиннің, М.В. Захаровтың, Н. А. Катаеваның, М. Г. 

Рассохтың пікірінше, әлеуметтік бейімсіздік – қайтымды процесс. 

Зерттеушілер балалардың осы санатымен Әлеуметтік жҧмыстың негізгі 

бағыттарының бірі-мҧғалім мен баланың бірлескен сындарлы ӛзара әрекеті 

екенін атап ӛтті. Алайда, мҧндай жҧмысты жҥргізу қиын, себебі бҧзылған 

балалардың кӛпшілігі ҥйде тҧрмайды, мектепке бармайды және олардың 

ӛмір салтын ӛзгертуге уәжі жоқ. 
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Бҧзылған баланы әлеуметтік ҧйымдасқан ортаға ерікті және біртіндеп 

қосу процесі ҧйымдастырылуы мҥмкін әлеуметтік институтты іздеу туралы 

мәселе туындайды. Біздің ойымызша, балаларға қосымша білім беру саласы 

осындай рӛл атқаруы мҥмкін: оның берік негізі және мектептен тыс білім 

беру, мектептен тыс тәрбие және балалармен сабақтан тыс жҧмыстардың 

керемет дәстҥрлері бар. Л. в. Байбородов, а. в. Волохов, Б. З. Вульфов, м. и. 

Рожков, и. И. еңбектерінде баланың әлеуметтік тәрбиесі институты ретінде 

қосымша білім беру мекемесін (ҚІБ) пайдалану нҧсқалары кӛрсетілген. 

Фришман, Е. Е. Чепурных және т.б. сонымен қатар, қосымша білім беру 

мекемесінің әлеуметтік-педагогикалық әлеуетін пайдалану аспектілері және 

қадағалаусыз және панасыз балаларды қайта әлеуметтендіру процесін 

жҥзеге асыруда мҧғалімдер мен балалардың бос уақыт саласындағы ӛзара 

әрекеттесу ерекшеліктері іс жҥзінде дамымаған. Ерекше жағдай-о.А. 

Селиванованың жасӛспірімдер клубының негізінде кӛшедегі әлеуметтік 

жҧмыстарды ҧйымдастыру мҥмкіндігін дәлелдейтін, бҧзылған балаларды 

қалпына келтіру қызметін жҥзеге асыратын жҧмысы. 

Қадағалаусыз және панасыз қалған кәмелетке толмағандарға 

жҥргізілген сауалнаманың нәтижелері (193 адам) ҚІБ - ға балалардың 10% - 

ы (олардың ішінде негізінен қолданбалы шығармашылық бойынша сабақтар 

ӛткізілген балалар ҥйлерінде немесе әлеуметтік баспаналарда тҧрған 

балалар болды) қатысқанын немесе барғанын; олардың сҥйікті демалыс 

тҥрлері бар екенін және ҚІБ - ға барғысы келетінін-85%; ештеңемен 

айналысқысы келмейтінін-15% кӛрсетеді. Соңғы жылдардағы 

статистикалық мәліметтерге сәйкес, "қауіп-қатер тобы" санатына жататын, 

әсіресе панасыз және қараусыз қалған балалар балалар орталықтары туралы 

қаражат пен ақпараттың жоқтығынан, клубтардың балалардың осы 

санатымен жҧмыс істеуге дайын еместігі және т.б. салдарынан бей-берекет 

балалар мектептен ғана емес, қайта әлеуметтендіру функцияларын орындай 

алатын қосымша білім беру саласынан да ажырап қалады. 

Жоғарыда айтылғандардың бәрі бар қарама-қайшылықтар туралы 

айтуға мҥмкіндік береді: 

ҚІБ тәрбиелік, дамытушылық әлеуетінің кең мҥмкіндіктері мен қиын 

ӛмірлік жағдайларға тап болған балалар мен жасӛспірімдерді қайта 

әлеуметтендіру бойынша олардың қызметін ҧйымдастырудың әзірленген 

ғылыми негіздерінің болмауы арасында; 
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В.Г. БЕЛИНСКИЙ МЕН А.И. ГЕРЦЕННІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ТЕОРИЯСЫ 

Умарова Акмарал Сарсенбаевна 

Ғылыми жетекшісі: 

Кенжебекова Рабига Ибрагимовна – п.ғ.д., профессор 

 

Кілт сөздер: Әлеуметтік, педагогика, моральдық, психология, ғылым, 

Әдістеме, топтық жұмыс, әрекеттесу адамгершілік.  

Кӛрнекті революционер-демократ Виссарион Григорьевич Белинский 

(1811-1848) ӛз шығармаларында серфдомияға қарсы наразылық білдіріп, 

шаруалардың мҥдделерін қорғады. Ол, В. И. Лениннің анықтамасы 

бойынша, орыс социал-демократиясының негізін қалаушылардың бірі 

болды. В. г. Белинский керемет сыншы болды, Ресейге, орыс халқына деген 

шексіз, қҧштарлыққа ие болды, ӛзінің жақсы болашағына мызғымас сенді. 

Ӛз Отанына деген сҥйіспеншілік в. г. Белинскийде басқа халықтарға деген 

терең қҧрметпен біріктірілді. "Жалпы,— деп жазды ол, - тек жеке. Кім ӛз 

Отанына жатпаса, ол адамзатқа да жатпайды". 

В. г. Белинский идеялық дамудың кҥрделі жолынан ӛтті. Алдымен ол 

қоғамның әділ қҧрылымын тек ағартушылықты тарату арқылы жҥзеге 

асыруға болады деп сенді. XIX ғасырдың 40-жылдарында ол революциялық 

ағартушылықтан революциялық демократизмге ӛтті, материалистік 

философия принциптерін қызу қорғады, әлемнің дамуына диалектикалық 

кӛзқарастар білдірді. Сенімді материалист бола отырып, Белинский ӛзіне 

тән қҧмарлықпен православие шіркеуіне және барлық діни сенімдерге қарсы 

шықты. Ол шіркеу мен теңсіздікке, деспотизмге, халықтың қысымына 

негізделген әлеуметтік қҧрылым арасындағы тығыз байланыстың болуын 

атап ӛтті. 

"Шіркеу,— деп жазды ол, - иерархия болды, сондықтан теңсіздіктің 

чемпионы, биліктің жағымпаздығы, Жау және адамдар арасындағы 

бауырластықтың қудалаушысы болды, - бҧл әлі де жалғасуда". 

В. г. Белинскийдің атеистік кӛзқарастары оның Н. В.Гогольге жазған 

хатында айқын кӛрініс тапты, оны В. И. Ленин демократиялық баспасӛздің 

ең жақсы шығармаларының бірі деп санады, ол бҥгінгі кҥнге дейін ҥлкен 

мәнге ие болды. 

Бҧл хатта "Ресей ӛзінің қҧтқарылуын мистицизмде емес, аскетизмде 

емес, пиетизмде емес, ӛркениеттің, ағартушылықтың, адамгершіліктің 

жетістіктерінде кӛреді" деп атап, Белинский оның болашағы ақыл мен 

әділеттілікке негізделген тҥбегейлі ӛзгерістерге байланысты деп мәлімдеді. 

Белинский ӛнер, әдебиет, ағарту және тәрбие ҧлтының теориясын 

жасады. Сонымен бірге, тапқыр сыншы ресми ҧлт теориясының реакциялық 

мәнін ашты, ежелгі орыс ӛмірінің консервативті негіздеріне славофилдік 

табынуға қарсы шықты. Белинский ҧлтшылдықтың кез-келген кӛрінісін атап 

ӛтті. "Ия, — дейді ол, — адамгершілікті жоққа шығаратын кез-келген ҧлт 

https://stud.kz/referat/show/3741
https://stud.kz/referat/show/3741
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қарғысқа ҧшырайды". Ол адамзатты прогреске, жақсы әлеуметтік жҥйеге 

ҧмтылатын халықтардың тату отбасы деп санады. 

40-жылдары Белинский утопиялық социалист болды. Бірақ батыс 

еуропалық утопиялық социалистерден (Р. Оуэн және т.б.) айырмашылығы, 

ол халықтық революциясыз социализмді бейбіт жолмен қҧру мҥмкін емес 

деп санайды. Ол ӛз заманының ең ірі идеялық жетекшісі болды, оның 

айналасында барлық дамыған батыл адамдар, жаңа, Еркін Ресей ҥшін 

кҥресушілер біріктірілді. 

Тәрбиенің рӛлі мен мәні туралы.  

В. Г. Белинский адам табиғаты оның білім алу мҥмкіндіктерін алдын-

ала анықтайды деген тҧжырымдарға кҥрт қарсы болды. Ол, керісінше, 

табиғат адамдарға жомарттықпен қабілеттер мен сыйлықтар береді, ал орта 

және мылқау адамдар физикалық қателіктер сияқты сирек кездеседі деп 

сендірді. Адамның тектік-топтық қҧрамы да оның тәрбие мен білім алу 

қҧқығын шектемеуі тиіс. 

А. Н.Радищевтің артынан "адам-қоғамдық болмыс" екенін мойындай 

отырып, Белинский: "табиғат адамды жасайды, бірақ оның қоғамын 

дамытады және қалыптастырады", - деді. Қоғам барлық адамдарға тең білім 

беріп, олардың рухани кҥштері мен жеке қабілеттерін дамытуы керек. XIX 

ғасырдың 40-жылдарында ол барлық адамдар тең болатын социалистік 

қоғам ғана адамның жан-жақты дамуы мен дҧрыс білім алуына мҥмкіндік 

береді деген қорытындыға келді. 

В. Г. Белинский баланың дамуы мен тәрбиенің мәні туралы 

прогрессивті педагогикалық кӛзқарастарды білдірді. Ол тәрбиенің 

механикалық идеясына ересектер баланы бос ыдыс сияқты бір немесе басқа 

мазмҧнмен толтыратын процесс ретінде қарсы болды. Баланың нәрсе емес 

екенін, тәрбиешінің қолында ойыншық емес екенін кӛрсете отырып, 

Белинский демократиялық педагогика балаларға әр баланың жақсы жақтары 

бар екендігіне сенімді екенін атап ӛтті. Тәрбие ӛнері-оларды анықтау, 

дамыту, қалыптастыру. 

Мҧғалімдер балалардағы жалған жамандықтарды басумен емес, 

балалардың теріс қылықтарын тудыратын себептерді жоюмен айналысуы 

керек. Балалардың теріс мінез-қҧлқымен кҥрес олардың оң қасиеттері мен 

қасиеттерін дамытумен біріктірілуі керек. 

Тәрбие мақсаттары.  

В. г. Белинский білім беру алдына жаңа, прогрессивті міндеттер 

қойды. Тәрбиелеуде балаларды болашақта ӛздерінің мҥліктік және кәсіби 

міндеттерін орындауға дайындаудың қҧралы ретінде кӛрген ресми 

педагогикадан айырмашылығы, ол жалпыадамзаттық білім беруді талап 

етті. "Алғашқы тәрбие, — деді ол, - баланы шенеуніктен, ақыннан, 

қолӛнершіден емес, кейіннен адам болуды тоқтатпай, бір немесе басқа адам 

ретінде кӛруі керек". Тәрбие балада әлеуметтік жағдайына, ҧлтына, 

дворяндығына, байлығына қарамастан барлық адамдарда болуы керек 

қасиеттер мен белгілерді дамытады. "Адамның басты міндеті— кез— келген 
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қызмет саласында, қоғамдық иерархияның кез-келген сатысында, - дейді 

Белинский, - адам болу". 
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Орыс революциялық қозғалысының кӛрнекті ӛкілі, ірі саяси 

қайраткер, тамаша публицист және талантты жазушы Александр Иванович 

Герцен (1812-1870), Белинский сияқты, XIX ғасырдың 30-40 жылдарындағы 

орыс революциялық - демократиялық педагогикалық ойының ӛкілі болды. 

Герценнің дҥниетанымын сипаттай отырып, В.И. Ленин XIX 

ғасырдың 40-шы жылдарындағы серфиялық Ресей жағдайында Герцен ӛз 

заманының ҧлы ойшылдарымен бірге тҧрған биіктікке кӛтеріле алды, 

Тарихи материализмге тоқтап, диалектикалық материализмге жақындады 

деп жазды. Ол мистицизммен, идеализммен, дінбасылармен қҧмарлықпен 

кҥресіп, "ғылым мен діннің одағы мҥмкін емес"екеніне сенімді болды. Серф 

пен автократияның қызу жауы Герцен сонымен бірге капитализмнің керемет 

сыншысы болды. Бірақ ол буржуазияның кҥшін жоюға және социализмді 

орнатуға арналған кҥш ӛсіп келе жатқан пролетариат екенін әлі тҥсіне 

алмады. Герцен Ресейдің шаруалар қауымдастығы арқылы социализмге 

ӛтуін армандады. 

Алайда, батыс еуропалық утопиялық социалистерден айырмашылығы, 

ол жаңа әлеуметтік жҥйені қҧру ҥшін халықтық революция қажет деп 

санайды. Герцен Огаревпен бірге шетелде еркін орыс баспаханасы мен 

баспасӛзін қҧрды, заңсыз әдебиеттерді таратып, автократиямен кҥресуге 

шақырды. 

Патша мектеп саясаты мен тәрбие жҥйесін айыптау.  
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Герцен Николай I-нің билігін мектептер мен университеттерге отыз 

жылдық қудалау деп атады және Николаев Білім министрлігінің халықтық 

білім беруді қалай тҧншықтырғанын кӛрсетті. Герценнің айтуынша, патша 

ҥкіметі " баланы ӛмірдегі алғашқы қадамда кҥтіп, кадет-баланы, гимназист-

жасӛспірімді, студент-жасӛспірімді бҥлдірді. Ол адамның эмбриондарын 

аяусыз, жҥйелі тҥрде ҧрлап, оларды жамандықтан, Кішіпейілділіктен басқа 

барлық адамдық сезімдерден арылтты. Тәртіпті бҧзғаны ҥшін ол кәмелетке 

толмағандарды басқа елдерде ашуланған қылмыскерлерді жазаламайтындай 

етіп жазалаған". 

Герцен шіркеудің халықтық білімге әсерін одан әрі кҥшейтіп, 

"мектептер бақылау мен діни қызметкерлер тарапынан"деп атап ӛтті. Ол 

дінді тәрбиеге енгізуге, мектептер мен университеттерді серфдом мен 

автократияны нығайту қҧралына айналдыруға қарсы болды. 

Революциялық демократ Герцен атап ӛткендей, озбырлық, зорлық-

зомбылық, адам тҧлғасын мазақ ету, адамның қадір-қасиетін қҧрметтемеу 

ӛркендейтін таптық-феодалдық жҥйе балаларға зиянды әсер етеді. 

Керісінше, қарапайым адамдар оларға оң әсер етеді. Герцен бҧл ең жақсы 

орыс ҧлттық қасиеттерінің тасымалдаушысы болған адамдар деп санайды. 

Халықтан жас ҧрпақ еңбекке қҧрметпен қарауға, бекершілікке жиіркенуге, 

Отанға деген риясыз сҥйіспеншілікке ҥйренеді. 

Герцен "шаруалардың жерге қҧқығы туралы" әділ пікір, ғасырлар 

бойы қҧлдықтың әділетсіздігіне деген сенімділік, кез-келген зорлық-

зомбылық пен озбырлықты жек кӛретінін атап ӛтті. Ол сонымен бірге 

автократияның орыс тәрбиесінің демократиялық дәстҥрлерін аяусыз 

басуына қарамастан, оларды толығымен тҧншықтыра алмайтынын 

тҥсіндірді. Алдыңғы қатарлы профессорлар мен мҧғалімдер "Тәуелсіздік пен 

ӛзімшілдікке деген ӛшпенділік идеясын уағыздауды жалғастырды". 

Герцен тек феодалдық білім беру жҥйесін ғана емес, сонымен бірге 

Батыс Еуропа елдерінде және ішінара Ресейде байқалған буржуазиялық 

қоғамдағы тәрбие жҥйесін де сынға алды. Әлеуметтік және жеке тәрбиенің 

бҧл жаңа жҥйесі, оның орнына келетін жҥйе де теңсіздікті, идеалистік 

кӛзқарастар мен діни идеяларды бекітуге бағытталған, ол кәсіпкерлерді 

дайындайды, балаларға ӛмірге буржуазиялық кӛзқарастарды ҥйретеді. 

Герцен буржуазиялық педагогика мен білім беру жҥйесінің 

қайшылықтарын кӛрсетті. 

Герценнің Руссо мен Оуэннің педагогикалық теорияларын бағалауы.  

Герцен Руссо мен Оуэннің педагогикалық теориялары туралы ӛте 

қҧнды пікірлер айтты. Осы теориялардың прогрессивті тарихи 

маңыздылығын атап ӛтіп, сонымен бірге олардың кемшіліктерін айқын 

кӛрсетті. Ол Руссо, Песталоцци және идеализм ҧстанымындағы басқа 

тәрбиешілер уағыздаған сентименталды және романтикалық тәрбие 

идеалдарын мазақ етті, олардың кӛзқарастарына сәйкес тәрбиеленген адам 

қатал, қатал кҥреске қабілетті емес екенін атап ӛтті, онсыз алдыңғы қатарлы 

идеалдарды жҥзеге асыру мҥмкін емес. Герцен Руссоны балаларды 
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қоршаған ӛмірден оқшаулағаны ҥшін сынға алды, ақыл-ой жҥйесінде 

адамзат алған тәжірибені елемеді. "Герцен айтқандай," Тәрбие-бҧл бір 

адамға рулық ӛмірді сіңіру емес". Ол "еркін тәрбие" теориясына қарсы 

шықты, жас кезінен бастап балалардың іс-әрекеттері, парызы, санасы мен 

тәртібі ҥшін жауапкершілікті тәрбиелеуді талап етті. 

Романда "Кім кінәлі?"Герцен қатал феодалдық шындық жағдайында 

адамгершілікке бейім тәрбиешілердің прогрессивті идеяларында 

тәрбиеленген ең жақсы жас жігіттер ӛздерін қолдана алмайтынын, "артық 

адамдарға" айналатынын кӛрсетті. Ол жастардың қалыптасуы, сондай-ақ 

алған тәрбиесі болған қиын әлеуметтік жағдайларды кінәлі деп санады. 

Оның романының кейіпкері Белтов ӛмірде ӛз орнын таба алмады, ӛйткені 

оның тәрбиесі одан бӛлек ӛтті. Тәрбиешілер оны қатал шындықпен кез-

келген қақтығыстардан қорғады, оның барлық кӛлеңкелі жақтарын 

жасырды. Нәтижесінде олар адамгершілік ҧмтылыстарға толы, бірақ 

сонымен бірге "тірі оқиғалардың ҥйлесімді қолжазбасын бӛлшектеу", 

зҧлымдық пен әділетсіздікке қарсы тҧру, прогрессивті нанымдары ҥшін 

кҥресу қабілетінен айырылған адамды тәрбиеледі. 
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Жоғары психикалық функциялар-бҧл л.с. Выготский енгізген 

теориялық тҧжырымдама, ол кҥрделі психикалық процестерді, олардың 

қалыптасуындағы әлеуметтік процестерді білдіреді, олар делдал болады 

және осыған байланысты ерікті болады. Оның идеяларына сәйкес, 
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психикалық қҧбылыстар негізінен генетикалық фактормен анықталатын 

"табиғи" және "мәдени" болуы мҥмкін, олар әлеуметтік әсерлердің әсерінен 

толығымен қалыптасатын алғашқы, шын мәнінде жоғары психикалық 

функцияларға негізделген.  

Жоғары психикалық функциялардың негізгі белгісі–олардың белгілі 

бір "психологиялық қҧралдармен" делдалдығы, адамзаттың ҧзақ әлеуметтік-

тарихи дамуы нәтижесінде пайда болған белгілер, олар, ең алдымен, 

сӛйлеуді қамтиды. Бастапқыда жоғары психикалық функция адамдар 

арасындағы ӛзара әрекеттесу нысаны ретінде, ересектер мен балалар 

арасында, интерпсихологиялық процесс ретінде, содан кейін ғана ішкі, 

интрапсихологиялық ретінде жҥзеге асырылады.  

Бҧл ретте, сыртқы қаражат опосредствующие бҧл ӛзара іс-қимыл 

ауысады ішкі, яғни жҥреді, олардың интериоризация. Егер жоғары 

психикалық функцияның қалыптасуының алғашқы кезеңдерінде ол 

салыстырмалы тҥрде қарапайым сенсорлық және моторлы процестерге 

негізделген объективті әрекеттің егжей-тегжейлі нысаны болса, онда 

болашақта әрекеттер автоматтандырылған ақыл-ой әрекеттеріне айналады.  

Жоғары психикалық функциялардың ӛзіндік белгілері бар және 

биологиялық алғышарттар негізінде қалыптасады. Олар баланың 

ересектермен және жалпы әлеммен ӛзара әрекеттесуінде ӛмір бойы дамиды, 

сондықтан олар әлеуметтік тҧрғыдан анықталған және бала дамитын мәдени 

және тарихи ортаның ізін қалдырады. Сонымен қатар, мҧндай функциялар 

табиғатта аспаптық болып табылады: олар әртҥрлі қҧралдарды, әдістерді, 

"психологиялық қҧралдарды"қолдана отырып жҥзеге асырылады. Осы 

қҧралдарды қолдана отырып, адам объективті әлеммен, басқа адамдармен 

қарым-қатынасын реттеу мҥмкіндіктерін игереді, ӛзінің мінез-қҧлқын 

игереді. Жеке адамның жоғары психикалық функцияларын медиациялаудың 

қол жетімді әдістерінің ауқымы жеке даму деңгейінің маңызды ӛлшемі 

болып табылады. Бҧл тҧрғыда психокоррекциялық және психотерапиялық 

жҧмыстың міндеттерінің бірі адамның ӛз іс-әрекеттерін делдалдау 

әдістерінің арсеналын дамытуға қатысты тәжірибесін кеңейту болып 

табылады. Сонымен, жоғары психикалық функцияларды субъект 

мойындайды және ерікті (ерікті және мақсатты) реттеу мен ӛзін-ӛзі 

бақылауға қол жетімді. 

Жоғары психикалық функциялардың дамуы белгілі бір динамикамен 

сипатталады, жаңа және кҥрделі функциялар бҧрынғы және қарапайымдарға 

салынып, оларды "сіңіреді". Жоғары психикалық функциялардың генезисі 

кеңейтілген визуалды тиімді формаларды қысқартылған, 

автоматтандырылған, ішкі жоспарда ақыл-ой әрекеттері деп аталатын тҥрде 

ӛзгерту жолымен жҥреді.  

Адам психикасының "психологиялық қҧралдармен" дамуы 

арасындағы делдалдық, сонымен қатар, әрбір жоғары психикалық 

функциялардың дамуының басында тҧрған белгіні пайдалану операциясы 

әрқашан сыртқы белсенділік тҥрінде болатындығымен сипатталады.  
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Бҧл трансформация бірнеше кезеңнен ӛтеді. Бастапқы адам (ересек 

адам) белгілі бір қҧралдың кӛмегімен баланың мінез-қҧлқын басқарып, оны 

кез-келген "табиғи", еріксіз функцияны жҥзеге асыруға 

бағыттайтындығымен байланысты.  

Екінші кезеңде баланың ӛзі қазірдің ӛзінде тақырыпқа айналады және 

осы психологиялық қҧралды қолдана отырып, екіншісінің мінез-қҧлқын 

бағыттайды (оны объект деп санайды).  

Келесі кезеңде бала ӛзіне (объект ретінде) басқалардың оған және ол 

оларға қолданған мінез – қҧлқын басқару тәсілдерін қолдана бастайды. 

Осылайша, Выготский жазады, әр психикалық функция сахнада екі рет 

пайда болады – алдымен ҧжымдық, әлеуметтік белсенділік, содан кейін 

баланың ішкі ойлау тәсілі ретінде. Осы екі "шығудың" арасында ішкі 

функцияны "айналдыру" процесі жатыр. 

Интерьерде " табиғи "психикалық функциялар ӛзгеріп," кішірейеді", 

автоматтандыруды, хабардарлықты және озбырлықты алады. 

Содан кейін, ішкі қайта қҧрудың дамыған алгоритмдерінің арқасында 

кері интернационализация процесі – экстерьеризация процесі – алдымен 

ішкі жоспар ретінде жҥзеге асырылатын ақыл-ой қызметінің нәтижелерін 

сыртқа шығару мҥмкін болады. 

Мәдени-тарихи теорияда "ішкі арқылы сыртқы" қағидатын алға 

жылжыту әр тҥрлі іс – әрекеттегі субъектінің жетекші рӛлін тҥсінуді 

кеңейтеді-ең алдымен оқу және ӛзін-ӛзі оқыту барысында. Оқу процесі 

ҧжымдық іс-әрекет ретінде тҥсіндіріледі, ал баланың ішкі жеке қасиеттерін 

дамыту оның басқа адамдармен (кең мағынада) ынтымақтастығының ең 

жақын кӛзі болып табылады.  
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Гомельде, Беларусь, Ресей және Украина шекарасында ӛсті. Оның ӛмір 

салты мен білімі сол кездегі ауқатты еврей отбасы ҥшін әдеттегідей болды, 

тек сәттілікке байланысты (еврей квотасы лотерея арқылы таңдала бастады) 

және ӛзінің қабілеттері арқасында ол Мәскеу университетіне тҥсе алды. 

Л. С. Выготский медицинаны да, юриспруденцияны да 

қызығушылықпен оқып, кітаптарды "жҧтып", Джеймс пен Фрейдті, орыс 

және еуропалық әдебиеттерді оқыды. Университетті бітіргеннен кейін ол 

Гомельге оралып, провинциялық қаланың әдеби және мәдени ӛмірінде 

маңызды рӛл атқаратын бірнеше институттарда сабақ берді. 

Ол педагогикалық училищеде Психологиялық зертхана 

ҧйымдастырып, орта мектеп мҧғалімдеріне арналған психология 

оқулығының қолжазбасы бойынша жҧмыс істей бастады (ол шығарған 

алғашқы кітап, педагогикалық психология). 

1924 жылы Ленинградтағы екінші нейропсихиатрлар конгресінде ол 

ҥш баяндама ҧсынды және ӛте жақсы дайындалған. Л. с. Выготский 

Павловтың рефлексологиясы сана психологиясын тҥсіндіре алады деп 

сенбеді және Мәскеудегі эксперименттік психология институтының 

директоры болып тағайындалған Корнилов ҧсынған аз механикалық 

"реактологияны" қолдады. Сондықтан Корниловтың институтқа жҧмысқа 

орналасу туралы ҧсынысы Выготский ҥшін тосынсый болған жоқ. 

Әйелі мен қызы біраз уақыт институт кітапханасында тҧруға мәжбҥр 

болғанына қарамастан, Мәскеуге кӛшу Выготскийге сол кезде 

психоанализбен айналысқан Луриямен және басқа да танымал ғалымдармен 

ынтымақтастық орнатуға мҥмкіндік берді. Выготский бірқатар зерттеулерге, 

соның ішінде дефектологияға қызығушылық танытты, осы 

қызығушылықтың арқасында ол 1925 жылы (Берлин, Амстердам, Париж 

және Лондон) шетелге жалғыз сапар шекті. Сол жылы оның "ӛнер 

психологиясы"атты докторлық диссертациясы қорғауға алынды. 

Выготский кең кӛлемде педагогика, кеңес беру және зерттеу 

жҧмыстарымен айналысқан. Ол кӛптеген редколлегиялардың мҥшесі болған 

және ӛзі кӛп жазған. Бҧл уақытта (дейін 1928 ж.) психология Выготского 

болмен гуманистическую реактологию: теория научения, онда денені деп 

танылсын әлеуметтік табиғатын, адами ойлау және қызметі. 

Маркс пен Энгельстің еңбектерінен алынған дәйексӛздер мен 

ҧрандардың кең таралуына қарамастан, бҧл табиғи емес фрагменттік тәсіл 

к.Маркстің әдіснамасын тҧтастай қамти алмады. Л. с. Выготский адам 

психологиясына себеп-салдар қатынастарының (бірақ механикалық емес) 

заңдарына негізделген ғылым мәртебесін беруге және адамның іс-әрекетін 

сипаттауға болатын критерийлерді анықтауға тырысты. 

Оның теориясының материалистік формасына қарамастан, Выготский 

психологияға "мәдени және тарихи" кӛзқарасты қҧра отырып, ойлаудың 

мәдени айырмашылықтарын зерттеуде эмпирикалық эволюциялық бағытты 

ҧстанды. Бҧл жҧмысқа оның а. р. Луриямен ынтымақтастығы қатты әсер 

етті. 
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1928-1932 жылдары Выготский әріптестері А. Р.Лурия және А. Н. 

Леонтьевпен бірге коммунистік білім беру Академиясында эксперименттік 

зерттеулерге қатысты. Выготский психологиялық зертхананы, ал Лурия 

бҥкіл факультетті басқарды. 1930 жылы Харьковта украин 

психоневрологиялық академиясы қҧрылды, оған а. н.Леонтьев пен А. Р. 

Лурия шақырылды. Выготский оларға жиі келді, бірақ Мәскеуден кетпеді, 

ӛйткені осы уақытта оның Ленинград университетімен қарым-қатынасы 

жақсара бастады. Алайда, кем дегенде, 1931 жылы Выготский Луриямен ӛте 

жақын қарым - қатынаста болды және ол ӛзінің ең ӛршіл жобасын жҥзеге 

асыруда-жақында ҧжымдастыруға ҧшыраған Ӛзбекстан мен Орталық Азия 

шаруаларына қатысты бірлескен гипотезасын (1931-1932 жж.) Выготский 

а.р. лурияны қатты қолдады, ол ӛзбектерді әртҥрлі мәдениеттегі адамдар 

жоғары ойлау процестерінің әртҥрлі формаларына ие екенін дәлелдеу ҥшін 

тамаша ҥлгі ретінде кӛрді. 

Выготский лурияның ашылуын қҧптады, бҧл ойлау процестері 

(мысалы, иллюзияға сезімталдық, Мюллер-Лайердің айтуы бойынша) 

барлық ересек ӛзбектерде бірдей (яғни "табиғи" немесе физиологиялық) 

болғанын кӛрсетті, белгілі бір мәдени делдалдық процестер тек ҧлттың 

білімді ӛкілдері арасында байқалды. 

Кеңес психологиясына саяси қысым кҥшейе тҥсті. 1930 жылдардың 

басында идеологиялық кӛзқарастар "педологияға"шоғырланды. 

Выготский осы уақытта педологияға білім беру және педагогикалық 

мақсаттарға қызмет ететін жеке пән мәртебесін беруге тырысты. 1930 

жылдардың басындағы конференцияларда психология мен білім беру 

саласындағы пәнаралық пікірталастар Социалистік бағыттың талаптарымен 

кӛбірек анықталды. Выготский мен Лурия баспасӛзде идеологиялық 

тҧрғыдан сынға ҧшырады, дегенмен әлі кҥнге дейін айыптаудың 

кӛлеңкесімен емес, қайта бағдарлауға ынталандырылды. 

Сталиндік режим интернационализмнің коммунистік тҥрін ғана 

мойындады және Еуропалық ғылым туралы кез-келген ескертуге кҥдікпен 

қараған орыс ҧлтшылдығын қолдады. Выготскийдің зияткерлік кӛзқарасы 

әрқашан жалпы еуропалық контекстті ҧсынды. Выготскийдің ӛзі кӛпшілік 

алдында ақталуы керек пе, жоқ па белгісіз; дегенмен, оның кӛптеген жақын 

әріптестері ӛздерінің "қате" кӛзқарастарында "ӛкінуге" мәжбҥр болды. 
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Византия сауаттылық мектебі эллиндік бастауыш мектептің 

христиандық жалғасы болды. Оқу қҧралдарында тек кейбір ӛзгерістер 

болды: шиыршықтар дәптерлермен алмастырылды; XI ғасырдағы пергамент 

пен папирус. Алайда, сауаттылықты оқыту әдістемесінде алдыңғы дәуірдің 

тәжірибесі сақталды: оқушылар дауыстап, «хормен» міндетті тҥрде айтыла 

отырып, сӛзжасамдық әдіс бойынша оқытылды. Алдымен оқушылар 

әріптерді, содан кейін әр тҥрлі буындарды жаттап алды, содан кейін олар 

бҥкіл сӛздер мен сӛйлемдерді оқи бастады. Мәтіндерді жатқа жаттау 

әдістемесі басым болды. 

Діңгек оқытуда суретке болды сол уақытта ақталады бір себебі, бҧл 

тіл, мектеп және кітап ерекшеленді ауызекі грек тілі. Мектепте ежелгі 

мектептердің дәстҥрлі оқу мәтіндері (Гомер, ертегілер және т.б.) 

қолданылды, олар христиан әулиелерінің жырлары мен ӛмірлерімен 

толықтырылды. Шотты оқытуда іс жҥзінде ешқандай ӛзгеріс болған жоқ: 

алдымен саусақтардағы есеп, содан кейін қиыршық тастар, содан кейін 

санау тақтасы - абак қолданылды. 

Ежелгі және эллиндік оқыту дәстҥрінен айырмашылығы, бастауыш 

білім беру мазмҧнында балалардың физикалық дайындығы болмады, ал 

музыка мен мелодикламация шіркеу әнімен алмастырылды. Бастауыш 

мектеп мҧғалімдері – дидаскалдар – мнемоникалық әдістерді қолданды және 

оқуда бірізділікті сақтады – қарапайымнан кҥрделіге дейін, жаңадан белгілі. 

Кӛптеген балаларға арналған бастауыш мектептер ҧйымдастырылған 

оқытудың алғашқы және соңғы кезеңі болды. Сондай-ақ, олар тек 

библиялық кітаптар мен христиан жазушыларының жазбаларында оқыған 

бастауыш мектептер болды. 

Византиялықтар жеке, шіркеу және мемлекеттік грамматикалық 

мектептерде жоғары білім алды. Азаматтық және шіркеу элитасының 

барлық дерлік балалары осы оқу сатысынан ӛтті. Византияда әрбір білімді 

"Рома", византиялықтар ӛздерін атаған кезде, жоғары философия - 

теологияға жол ашатын "эллиндік ғылымға" ие болуы керек деп есептелді. 

Грамматика, риторика, диалектика және поэтикаға кӛп кӛңіл бӛлінді. 

"Математикалық тӛрттік" - арифметика, геометрия, музыка, астрономия - 

Византияда аз зерттелген. Оқытудың мақсаты, сайып келгенде, 

жасӛспірімдерде жалпы мәдениет пен шешендікті қалыптастыру, ойлауды 

дамыту болды. Оқытудың маңызды қҧралы оқушылардың мәтіндерді 

тҥсіндіруде және риторикада бір-бірімен жарысуы болып саналды. 



113 
 

Жоғары мектептерде оқыту әдістемесі дәстҥрлі болды: мҧғалім 

оқыды, тҥсінік берді, оқушыларға сҧрақтар қойды, оқушылардың 

сҧрақтарына жауап берді, пікірталастар ҧйымдастырды. Мектептегі оқыту 

балаларды сӛйлеуге белсенді тҥрде ҥйретуге, мәтіндерді есте сақтау, 

сипаттау, импровизация қабілеттерін дамытуға бағытталған. Оқушылар сӛз 

сӛйледі, мәтіндерге тҥсініктеме берді, ӛнер ескерткіштеріне сипаттама берді, 

еркін тақырыпқа импровизация жасады және т. б. 

Тҥсіндіру ӛнерін игеру студенттерден Ежелгі және библиялық тарих, 

география, мифология және т. б. туралы кең білімді қажет етті. 

Византия оқушысының оқу кҥні дҧғаларды оқудан басталды. 

Сақталды біреуі: "Господи, Иса Мәсіх раствори қҧлақ және ылғалда менің 

жҥрек, менің уразумел сӛз сенің және ҥйренді шығармашылықпен еркін 

твою". Дидаскал оқу аптасының соңында ҥлкен оқушының кӛмегімен 

оқушылардың білімін тексерді. Эллиндік дәстҥр бойынша оқудағы 

сәтсіздіктер мен тәртіпті бҧзу шыбықтармен жазаланды. 

Білім берудің жоғарғы сатысын қҧру - Византия ӛркениетіне тән 

қасиет. Осыған байланысты Византия грек-рим әлемінің жоғары 

мектептерінің тікелей мҧрагері болды. V ғасырда Александрия, Афина, 

Антиохия, Бейрут, Дамаскідегі жоғары мектептер жҧмысын жалғастырды. 

Константинопольде жоғары мектеп 425 жылы Император Феодосия II 

астында ҧйымдастырылды және "аудитория" атауын алды (лат. "audire" - 

тыңдау). Атаудың ӛзі оқытудың негізгі әдісі туралы айтады - "философия 

консулдары", "риториктердің басшылары"деп аталатын мҧғалімдердің 

дәрістері мен тҥсініктемелері. Олар жоғары дәрежелі мемлекеттік 

қызметшілер болды, олардың мҥшелері корпоративті киім киген арнайы 

жабық бірлестік қҧрады. 

Константинополь жоғары мектебінде грек және латын тілдерінде 

сабақ берген отыздан астам мҧғалім сабақ берді. VII-VIII ғасырлардан 

бастап. барлық деңгейдегі білім беру тілі тек классикалық грек тіліне 

айналды. Бҧл жерде латын тілі де, жаңа Шет тілдері де зерттелмеген, 

ӛйткені ол кезде Византияның мектеп мәдениеті әлемде теңдесі жоқ еді. 

Батыс Еуропа мәдениетінің әсерінен латын тілін, сондай-ақ еуропалық 

тілдерді зерттеу біртіндеп міндетті болды. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер 

1. Авилушкина С.С. Михаил Гликаның Византия білім беру жҥйесіндегі 

«шежіресінің» орны туралы//орта ғасырлардағы Әлеуметтік тарих пен 

мәдениеттің мәселелері. Л., 1987.  

2. Гранстром Е. М. Ғылым және білім//Византия тарихы. М., 1967.  

3. Педагогика тарихы. 1-бӛлім, 4-тарау. М ., 1995.  

4. Византия Мәдениеті. IV-VII ғасырдың бірінші жартысы. М., 1984.  

5. Византия Мәдениеті. Екінші жартысы VII-XII ғ. М., 1989.  
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ВИЗАНТИЯДАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОЙЛАР ТАРИХЫ 

 

Мусаева Гульмира Батырбековна 

Ғылыми жетекшісі: 

Майгельдиева Шарбан Мусабековна – п.ғ.д., профессор м.а. 

 

Кілт сөздер: Әлеуметтік, педагогика, моральдық, психология, ғылым, 

Әдістеме, топтық жұмыс, әрекеттесу адамгершілік.  

Педагогика сол кездегі біртҧтас ғылым – философияның бӛлігі ретінде 

дамыды және ежелгі ойшылдардың ілімдерінде кӛрнекті орын алды: Сократ, 

Платон, Демокрит, Аристотель және т. б. 

Демокрит атомистік теорияның негізін қалаушы, кӛрнекті ежелгі грек 

материалистік философы болды. Оның кӛптеген шығармаларының бізге 

жеткен ҥзінділерінен Демокриттің сол кездегі білімнің барлық салаларын 

дамытқанын кӛруге болады: оның философия, математика, физика, 

биология, медицина, психология, ӛнер,.. "Гректер арасындағы алғашқы 

энциклопедиялық ақыл. 

Демокриттің тәрбие туралы ойлары педагогикалық идеялар тарихында 

маңызды. Ӛзінің атомдық теориясы негізінде Демокрит жеке дамудың 

материалистік тҧжырымдамасын алға тартты. Ол былай деп әлемі 

материален тҧрады, атомдар, бір біріне мҥлдем ҧқсамайтын нысан бойынша. 

тәртіп пен ЕРЕЖЕ. Организмдердің ӛмірі мен ӛлімі атомдардың қосылуы 

мен ыдырауына дейін азаяды. Жан сонымен қатар атомдардан тҧрады және 

олардың уақытша байланысы бар. Демокрит жанның ӛлместігін 

қабылдамады, бҧл қарапайым діни идеялардың негізін бҧзды: грек 

қҧдайлары табиғаттан тыс қасиеттер мен кҥштерден айырылды. 

Демокрит адамның жеке басының қалыптасуы оның табиғаты мен 

тәрбиесіне байланысты деп санайды, ол оған оқу, жаттығу сияқты болды. 

Міне, философтың осы тақырыптағы жазбаларынан ҥзінділер:" егер 

ешкім оқымаса, ӛнерге де, даналыққа да қол жеткізе алмайды"," табиғаттан 

гӛрі жаттығу арқылы кӛп адам жақсы болады","кейде ақыл жастарға тән, ал 

қарттарға ҧқыпсыздық тән, ӛйткені ақыл уақытты емес, дҧрыс тәрбие мен 

табиғатты ҥйретеді". 

Демокрит қоршаған ортаға ҥлкен мән берді, мысалы, ересектер 

("әкенің ниеті – балаларға ең жақсы Нҧсқаулық"), ауызша әсер ету, 

тәрбиелеу "сендіру және "дәлелдер", жҧмыс істеуге ҥйрету, онсыз балалар 

"жазуды да, музыканы да, гимнастиканы да ҥйрене алмайды... бірде 

қабілетін ҧят". Қҧлдық демократияның идеологы, ол қоғам алдындағы 

парызы бойынша әрекет ететін, қоғамдық және саяси ӛмірге қатыса алатын 

адамды моральдық деп санады. 

Демокрит еңбектерінің бізге жеткен ҥзінділерінде бала тәрбиесін ерте 

жастан бастау талабы кӛрсетілген Марруа А. и. ежелгі тәрбие тарихы. 

Демокриттің танымның материалистік теориясы, оған сәйкес білімнің 

басталуы сезім ("қараңғы таным") болып табылады, ал шындықты ақыл-ой 

https://stud.kz/referat/show/57244
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(теориялық ойлау) тҥсінеді, ол ӛзінің дәлелдерін сезімдерден алады, ақыл-ой 

тәрбиесі мәселелерін шешуде маңызды болды. Демокрит ақыл-ойдың 

дамуын экспрессивті сӛздермен қолдады: "кӛптеген кӛп танымдардың ақыл-

ойы жоқ". 

Ежелгі грек идеалист философы, қҧл ақсҥйектерінің идеологы Платон 

асыл ақсҥйектер отбасында дҥниеге келді және сол кезде керемет білім 

алды. 

Кӛптеген еңбектердің авторы, Платон олардың кӛпшілігінде білім 

туралы айтқан. Ол білім беруді ҧйымдастыруға қатысты ӛзінің кӛзқарастар 

жҥйесін "мемлекет және "заңдар"трактаттарында сипаттады. Бҧл 

кӛзқарастар Платонның әлеуметтік кӛзқарастарының органикалық бӛлігін 

қҧрайды және қҧл иеленуші ақсҥйектер мемлекетін нығайту және қҧл иесі 

Гесс С.и. қалыптасуының жалпы міндеттеріне бағынады. педагогика 

негіздері. - М., 2005. - Б. 88. 
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ЖАСӚСПІРІМДЕРДІҢ ШАҒЫМДАРЫ ДЕҢГЕЙІН 
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Тимерманис Майра Турлыбековна  

Ғылыми жетекшісі: 

Молдахмет Құлахмет – п.ғ.д., профессор 

 

Кілт сөздер: Әлеуметтік, педагогика, моральдық, психология, ғылым, 

Әдістеме, топтық жұмыс, әрекеттесу адамгершілік.  

Зерттеу мақсаты: есту қабілеті бҧзылған жас студенттердің ӛзін-ӛзі 

бағалау ерекшеліктері мен шағым деңгейін эмпирикалық зерттеу. 

Зерттеуге 14-16 жас аралығындағы 50 жасӛспірім қатысты, олар 25 

адамнан 2 тең топқа бӛлінді. Бірінші топқа мектеп-интернатта оқитын нашар 

еститін жасӛспірімдер, екінші топқа жалпы білім беретін мектепте оқитын 

нашар еститін оқушылар кірді. 

Ӛзін-ӛзі бағалау және жасӛспірімдердің шағымдары деңгейін 

диагностикалау ҥшін келесі әдістер қолданылды: 

1) Шварцландер Сынағы 
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Шварцлендер әдісі бойынша Тест талаптардың деңгейін бағалаудың 

экспресс-әдістемесі болып табылады, оның кӛмегімен субъектінің 

талаптары деңгейінің сипаты туралы қажетті ақпаратты алуға болады. 

2) "Баспалдақ"Әдісі. 

Әр балаға 7 сатылы қағазға салынған баспалдақ кӛрсетіледі, ортаңғы 

саты сайттың пішініне ие. Тақырып 3 тӛменгі қадамда жаман балалар 

(тӛменірек, нашар), сайтта – жаман да, жақсы да емес, ал 3 жоғарғы қадамда 

– жақсы балалар (соғҧрлым жоғары, соғҧрлым жақсы) дейді. Балаға ӛз 

сыныбының кейбір балаларын, соның ішінде ӛзін де қадамдарға қою 

ҧсынылады. 

3) Дембо-Рубинштейн Әдісі 

1962 жылы Т.В. Дембо жасаған және 1970 жылы С. Я. Рубинштейн 

толықтырған тақырыптың ӛзін-ӛзі бағалауын зерттеуге бағытталған 

Психодиагностика әдісі. 

Бастапқыда Т. В. Дембо тест Бақыт туралы идеяны зерттеу 

мақсатында жасалды. С. Я. Рубинштейн техниканы ӛзгертті және кеңейтті, 

оны ӛзін-ӛзі бағалауды зерттеуге бағыттады. 

Сондай-ақ, біз зерттеуге қатысқан жекелеген балалардың талаптарын 

олардың кәсіби ӛзін-ӛзі анықтау сипаты бойынша бағаладық. 

Зерттеу нәтижелеріне сәйкес, жалпы білім беретін мектеп жағдайында 

тәрбиеленетін жасӛспірімдерде шағымдар деңгейінің барабарлығы жоғары. 

Осылайша, талаптардың орташа деңгейі – неғҧрлым барабар – жалпы білім 

беретін мектеп жағдайында оқитын 13 жасӛспірімге тән, бҧл іріктеменің 

52%-ын қҧрайды және мектеп-интернат жағдайында оқитын 5 жасӛспірімге 

ғана тән, бҧл іріктеменің 20% - ын қҧрайды. Талаптардың орташа деңгейі 

жоғары, бірақ нақты деңгейімен қатар ең қолайлы. Орташа талап деңгейі бар 

адамдар ҥшін орташа кҥрделі мәселелер шеңберін тҧрақты және сәтті шешу 

тән. Талаптардың бҧл деңгейінің кемшілігі-бҧл адамдар ӛздерінің 

жетістіктерін жақсартуға және қиын мақсаттарға жетуге тырыспайды. 

Есту қабілеті бҧзылған жасӛспірімдердің едәуір ҥлесі нашар еститін 

балаларға арналған мектеп-интернатта да, жалпы білім беретін мектепте де 

талапқа сай емес – тӛмен және шындыққа жанаспайтын тӛмен деңгейге ие. 

Мәселен, мектеп-интернатта оқитын есту қабілеті бҧзылған 15 

жасӛспірімде талаптардың тӛмен деңгейі байқалады, бҧл іріктеменің 60% - 

ын қҧрайды, ал жалпы білім беретін мектепте оқитын есту қабілеті бҧзылған 

9 жасӛспірімде іріктеменің 36% - ын қҧрайды. Талаптардың нақты емес 

тӛмен деңгейі мамандандырылған мектеп-интернатта оқитын есту қабілеті 

бҧзылған 4 жасӛспірімге тән, бҧл іріктеменің 16% - ын қҧрайды, ал жалпы 

білім беретін мектепте оқитын 4 есту қабілеті бҧзылған жасӛспірім ҥшін 

іріктеменің 8% - ын қҧрайды. Жалпы, талап қою деңгейі мамандандырылған 

мектеп-интернатта оқитын жасӛспірімдердің 76% - ына және жалпы білім 

беретін мектепте оқитын есту қабілеті бҧзылған жасӛспірімдердің 42% - ына 

тән. 
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Талаптардың деңгейі тӛмен және нақты емес адамдар ҥшін жеңіл 

мақсаттарды таңдауға деген ҧмтылыс тән. Бҧл ӛзін-ӛзі бағалаудың тӛмен 

деңгейіне және оның кҥшіне сенбеуіне байланысты болуы мҥмкін. Алайда, 

талаптардың жеткіліксіз деңгейінің тағы бір себебі болуы мҥмкін – деп 

аталады.әлеуметтік трюк. Әлеуметтік алдау дегеніміз-ӛзін-ӛзі бағалауы мен 

ӛзін-ӛзі бағалауы жоғары адамдар әлеуметтік белсенділік пен қиын, 

жауапты мақсаттар мен істерден аулақ болатын жағдай. 

Зерттеуден кӛрініп тҧрғандай, жалпы білім беретін мектепте оқитын 

есту қабілеті бҧзылған жасӛспірімдерде шағымдардың анағҧрлым барабар 

деңгейі бар, дегенмен, олардың талап ету деңгейі жеткіліксіз (тӛмен қарай) 

респонденттердің пайызы ӛте жоғары екенін атап ӛткен жӛн. 
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Әдістеме, топтық жұмыс, әрекеттесу адамгершілік.  

Жеке тҧлғаның талап ету деңгейі-бҧл адам ӛзін қабілетті деп санайтын 

қиындық деңгейіне жетуге деген ҧмтылыс [44]. 

Отандық және шетелдік психологияда жеке тҧлғаның талаптары 

деңгейі мәселесі әртҥрлі тҧжырымдамалар аясында жасалды. Біріншіден, 

динамикалық тәсіл шеңберіндегі зерттеулерді атап ӛткен жӛн-Б.В. 

Зейгарниктің ішкі кернеуін зерттеу бойынша эксперименттік жҧмыстар, к. 

Левиннің динамикалық теориясы, ф. Хоппе, М. Юкнат, к. Левиннің, Т. 

Дембо, Л. Фестингер және Р. Сиренің алынған валенттілік теориясын 

зерттеу [18]. 

Талап қою деңгейін алғашқы зерттеушілердің бірі Л.Франк талап қою 

деңгейін "таныс тапсырманы шешудегі болашақ іс-әрекеттер деңгейі, осы 

тапсырмадағы бҧрынғы іс-әрекеттер деңгейін білетін адам қол жеткізуді 

нақты болжайды" деп анықтайды [17]. 
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1940 жылдардың басында К. Левин, т. Дембо, Л.Фестингер және Р. 

Сире бірлескен жҧмысында нәтижелік валенттілік теориясын тҧжырымдады 

[18]. 

Теория авторлары талап қою деңгейін «іс-әрекеттің мақсат деңгейі» 

деп анықтайды, ол «белгілі бір уақытта адамның талап қою деңгейінің 

ӛлшемі» ретінде қабылданады [18]. Олар бірнеше «нақты мақсатты 

деңгейлерд»  қамтитын жеке тҧлғаның мақсатты қҧрылымын қарастырады: 

«бір мақсатты қҧрылымдағы мақсатты деңгейлер арманның жоғары 

мақсатын, ниеттің біршама нақты мақсатын қамтуы мҥмкін, содан кейін 

адам жағдайды объективті бағалауға тырысқанда қол жеткізуді кҥтеді және 

егер бақыт одан бас тартса, ол тӛмен деңгейге жетеді» [18]. 

К.Левин, т. Дембо, Л. Фестингер, Р. Сире талап қою деңгейінің негізгі 

проблемасын "барған сайын жоғары мақсаттар қою тенденциясы (яғни, 

қиын міндеттерді шешу) мен ӛмір қажетсіз кҥш-жігерден (ҥнемдеуден) 

аулақ болу тенденциясы арқылы басқарылады деген әдеттегі пікір 

арасындағы айқын сәйкессіздік" деп тҧжырымдайды [18]. Ф. Хоппе – бҧл 

бір жағынан ӛзінің "ӛзін-ӛзі", ӛзін-ӛзі бағалауын барынша жоғары деңгейде 

ҧстап тҧру ҥрдісі, ал екінші жағынан-сәтсіздіктерді болдырмау және ӛзін-ӛзі 

бағалауға зиян келтірмеу ҥшін ӛз талаптарын қалыпты ету ҥрдісі [44]. 

Осылайша, таңдау жағдайын алынған валенттілік теориясымен 

тҥсіндіруге болады, оған сәйкес жеке адам оң валенттілік немесе тартымды 

сәттер мен теріс валенттілік немесе қиындықтар арасындағы сома айырмасы 

максималды болатын мақсатты таңдайды. Зерттеушілердің пікірінше, 

сәттіліктің валенттілігі қиындықтың жоғарылауымен жоғарылайды және 

пән ҥшін тым қиын болса, максималды болады. Мҥмкін болатын шектерден 

тыс деңгейлер де жоғары оң валенттілікке ие. Ескерілмейтін деңгейлер де 

бар. 

К.Левин, Ф. Хоппе, М. Юкнат, Т. Дембо, Л. Фестингер, Р. Сире және 

т. б. еңбектері жетістікке жету және мотивтерді синтездеу контекстінде 

талаптардың деңгейін одан әрі зерттеудің алғышарттарын жасады. 

Е. П. Ильин мақсатты тҧжырымдау ҥлгісін мотивті қалыптастыру 

процесінің қҧрамдас бӛлігі ретінде қарастырады [13]. Ол ҧсынған мотивті 

қалыптастыру моделіне сәйкес, бірінші кезеңде ынталандыру қабылданады 

немесе пайда болады. бастапқы дерексіз мотив. Бҧл кезеңнің негізгі 

компоненттері-қажеттілікті тҥсіну, жеке тҧлғаның қажеттілігінің пайда 

болуы немесе осы сезімді жоюға деген ҧмтылыс, содан кейін дерексіз 

мақсаттың пайда болуы, сайып келгенде, белгілі бір мақсатты іздеуге 

ҧмтылу немесе ынталандыру қалыптасады. Екінші кезең-ішкі және сыртқы 

іздеу белсенділігімен ҧсынылған іздеу әрекеті. Ішкі іздеу қызметінің 

нәтижесінде мақсатқа жету жағдайларын, қалаулар мен бейімділіктерді, 

мҥдделерді, талаптардың деңгейін, моральдық бақылауды және олардың 

мҥмкіндіктерін есепке алуды ескере отырып, нақты мақсат таңдалады және 

ниет қалыптасады. Нақты мақсатты таңдау процесі қажеттілікті 
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қанағаттандыру тақырыбын таңдауды, нәтижені болжауды және мақсатқа 

жету жолын таңдауды қамтиды.  

   Пайдаланылған әдебиеттер 

1.Божович, е. д. жасӛспірім тҧлғасының ерекше даму психологиясы./ Е. Д. 

Божович М.: Әлем, - 1969.-61с. 

2.Левитов, н.д. балалар және педагогикалық психология / Н. Д. Левитов. – 

М.: Гардарики, 2005. 

3.Юрчик, с. Н.жасӛспірім кезіндегі ӛзін-ӛзі бағалауды қалыптастырудың 

психологиялық аспектілері / С. Н. Юрчик //психологиялық журнал. - 2008 . - 

№ 11. - С. 37-46. 

 

 

АДАМ ҚҦҚЫҒЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖҦМЫС 

Нуртаев Алибек Нурбаевич 

Ғылыми жетекшісі: 

Базарбаева Клара Конаровна – п.ғ.к. доцент  
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Әдістеме, топтық жұмыс, әрекеттесу адамгершілік.  

БҦҦ Жарғысында жарияланған қағидаттарға сәйкес адам отбасының 

барлық мҥшелеріне тән қадір-қасиетті, олардың тең және ажырамас 

қҧқықтарын тану бостандықтың, әділдіктің және жалпыға ортақ 

бейбітшіліктің негізі болып табылады. Адам қҧқықтарының жалпыға бірдей 

декларациясына сәйкес, қорқыныш пен қажеттіліктен арылған адамның 

идеалы, егер әркім ӛзінің экономикалық, әлеуметтік және мәдени 

қҧқықтарын қолдана алатын жағдайлар жасалса ғана жҥзеге асырылуы 

мҥмкін, ал мемлекеттер-БҦҦ мҥшелері адамның қҧқықтары мен 

бостандықтарын жалпыға бірдей қҧрметтеу мен сақтауды кӛтермелеуге 

міндетті, ал әрбір жеке адам басқа адамдарға және ол тиесілі ҧжымға 

қатысты міндеттері болса, әлемдік қауымдастық мойындаған қҧқықтарды 

кӛтермелеу мен сақтауды талап етуі керек [1]. 

Адамның экономикалық, әлеуметтік және мәдени қҧқықтары 

адамдардың негізгі бостандықтары мен ӛмір сҥру жағдайларын заңнамалық 

тҧрғыдан бекіту ретінде тҥсіндіріледі, бҧл әркімге ӛзінің адами табиғатын 

еркін дамытуға, жақын адамдарымен адами қарым-қатынаста ӛмір сҥруге 

және олардың әл-ауқатын кҥшпен бҧзудан қорықпауға мҥмкіндік береді. 

Негізгі қҧжаттарда бекітілген адам қҧқықтарын тҥсіну мыналарды 

білдіреді. 

Адам қҧқықтары жалпыға бірдей. Олар нәсіліне, тҥр-тҥсіне, 

жынысына, тіліне, дініне, саяси немесе ӛзге де наным-сенімдеріне, ҧлттық 

немесе әлеуметтік тегіне, мҥліктік жағдайына, тууына немесе ӛзге 

жағдаяттарға қатысты қандай да бір кемсітусіз жҥзеге асырылуға тиіс. 

Барлық адамдарға осындай қҧқықтардың тең кӛлемі мен тізімі берілген. 
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Адам қҧқығы туады. Жеке адамдар оларды сәтті шығу, діни, ҧлттық 

немесе материалдық артықшылықтардың нәтижесінде емес, олар осындай 

қҧқықтарды негіз ретінде мойындайтын қоғам мен мемлекетте 

туылғандығына байланысты алады. 

Адам қҧқығы ажырамас. Адамдардың экономикалық, әлеуметтік және 

мәдени салалардағы қҧқықтарына ешкім де ешқандай да нҧқсан келтірмеуге 

тиіс. Ешкім жеке адамнан мҧндай қҧқықтарды ала алмайды және оларды 

ешкімнен алуға болмайды. 

Адам қҧқықтары тҧтас. Кез-келген қҧқықты бҧзу немесе оны елемеу 

басқа қҧқықтарды немесе тіпті адам қҧқықтарының барлық кешенін 

пайдалану мҥмкіндігін бҧзуға әкелуі мҥмкін. Мысалы, "физикалық және 

психикалық денсаулықтың ең жоғары қол жетімді деңгейіне" қҧқықты бҧзу 

қалған қҧқықтардың әрқайсысын жҥзеге асыру мҥмкіндігіне кедергі келтіруі 

мҥмкін. 

Негізгі экономикалық, әлеуметтік және мәдени қҧқықтардың 

жиынтығы мыналарды қамтиды: 

- еңбек қҧқығы, оған әр адамның ӛзі еркін таңдаған немесе еркін 

келісетін еңбекпен ӛмір сҥру мҥмкіндігін алу қҧқығы кіреді; бҧл сонымен 

қатар әділ жалақы және тең қҧнды еңбек ҥшін тең сыйақы, ешқандай 

айырмашылықсыз, атап айтқанда, әйелдерге кепілдік берілуі керек [3]. 

Eңбек жағдайлары ер адамдардан кем емес, тең жҧмыс ҥшін бірдей ақы 

тӛленеді; барлық еңбекшілердің ӛздері мен олардың отбасылары ҥшін 

қанағаттанарлық ӛмір сҥруін қамтамасыз ететін сыйақыны, сондай-ақ 

қауіпсіздік және гигиена талаптарына сай келетін жҧмыс жағдайларын қоса 

алғанда, әркімнің әділ және қолайлы еңбек жағдайларына қҧқығы; тынығу, 

бос уақыт және жҧмыс уақытын орынды шектеу; ақы тӛленетін демалыс; 

- әрбір адамның әлеуметтік сақтандыруды қоса алғанда, әлеуметтік 

қамсыздандыруға қҧқығы; 

- қоғамның табиғи және негізгі ҧясы болып табылатын отбасына, 

мҥмкіндігінше, ең ауқымды қорғау мен кӛмек кӛрсетілуі тиіс; 

- аналарға босанғанға дейін және одан кейін ақылға қонымды кезең 

ішінде ерекше қауіпсіздік берілуі керек; 

- барлық балалар мен жасӛспірімдерге қатысты қандай да бір 

кемсітусіз ерекше қорғау және кӛмек кӛрсету шаралары қабылдануға тиіс; 

балалар мен жасӛспірімдер экономикалық және әлеуметтік пайдаланудан 

қорғалуға тиіс; олардың еңбегін олардың имандылығы мен денсаулығына 

зиянды немесе ӛмірге қауіпті немесе олардың қалыпты дамуына нҧқсан 

келтіруі мҥмкін салада қолдану заң бойынша жазалануға тиіс; 

- әркімнің ӛзі ҥшін және оның отбасы ҥшін жеткілікті тамақ, киім 

және тҧрғын ҥйді қамтитын жеткілікті ӛмір сҥру деңгейіне және ӛмір сҥру 

жағдайларын ҥздіксіз жақсартуға қҧқығы бар; 

- әр адамның аштықтан арылу қҧқығы; 

- әр адамның физикалық және психикалық денсаулығының ең жоғары 

қол жетімді деңгейіне қҧқығы; бҧл, басқалармен қатар, ауру жағдайында 
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барлығына медициналық кӛмек пен медициналық кӛмек кӛрсететін 

жағдайларды жасауды қамтиды; 

- адамның жеке басын толық дамытуға бағытталған және адам 

қҧқықтары мен негізгі бостандықтарға деген қҧрметті нығайтуға 

бағытталған білім алу қҧқығы; жоғары білім әркімнің қабілетіне қарай 

барлығына бірдей қол жетімді болуы керек; ата-аналар мен заңды 

қамқоршылардың ӛз балаларына тек мемлекеттік ғана емес, сонымен қатар 

мемлекет белгілейтін немесе бекітетін білім беру талаптарының ең тӛменгі 

деңгейіне сәйкес келетін басқа мектептерді таңдау еркіндігін қҧрметтеу 

қажет; 

- мәдени ӛмірге қатысу қҧқығы; 

- ғылыми прогресс нәтижелерін пайдалану және оларды іс жҥзінде 

қолдану қҧқығы; 

- еркіндікті қҧрметтеу, әрине, ғылыми зерттеулер мен шығармашылық 

қызмет ҥшін қажет. 

Басқа да бірқатар қҧжаттар адамның тҧрғын ҥйге қҧқығын 

мойындауды және оған қол сҧғылмаушылықты бекітуді де қамтиды. 

Егер біз осы қҧқықтардың тізімін қорытындылайтын болсақ, олардың 

бҥкіл жиынтығы адамдардың әлеуметтік жҧмыс істеу, қоғамда толыққанды 

ӛмір сҥру, даму және ӛзін-ӛзі жҥзеге асыру қабілеттерін қамтамасыз етеді 

деп қорытынды жасауға болады. 
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Әдістеме, топтық жұмыс, әрекеттесу адамгершілік.  

Әлеуметтік жҧмыс-адамдарға, әлеуметтік топтарға қолдау, қорғау, 

тҥзету және оңалту арқылы жеке және әлеуметтік қиындықтарды жеңуге 

кӛмектесетін кәсіби қызмет. 

Әлеуметтік жҧмыс термині нарықтық экономиканың жҧмыс істеуімен 

тығыз байланысты, ӛйткені оның тиімділігіне қол жеткізу әлеуметтік 
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стратификациямен бірге жҥреді. Егер әлеуметтік қолдау желісі қҧрылмаса, 

онда әлеуметтік саладағы проблемалар шиеленісіп, әлеуметтік шиеленіс 

пайда болады. Дамыған нарықтық экономика елдерінде ондаған жылдар 

бойы адамдарды әлеуметтік қолдау институттары қҧрылып, сәтті жҧмыс 

істеп келеді. "Әлеуметтік қызметкер" мамандығы ең кӛп таралған мамандық 

болып табылады, ал Әлеуметтік қҧрылымдар мемлекеттік және жеке негізге 

ие. Біздің елімізде с. р. саласындағы ең ӛзекті мәселе-оны адамның 

әлеуметтік қорғалу дәрежесін, адамның алғашқы қҧқықтарын сақтауды және 

қоғамды ізгілендіру деңгейін растайтын маңызды қызмет ретінде тану. 

Соңғы жылдары Ресейде әлеуметтік жҧмысты зерттеу біріншіден, 

кәсіби қызмет ретінде жҥргізілуде, бҧл әлеуметтік жҧмыстың теориялық 

мәселелерін тҧтастай тҥсінусіз мҥмкін емес әлеуметтік жҧмыс тәжірибесін 

теориялық және әдіснамалық талдаудың шҧғыл қажеттілігін тудырады; 

ҥшіншіден, ғылыми теория ретінде, бір жағынан, ғылыми ортада әлеуметтік 

жҧмыс саласында тҧтас жҥйені дамыту қажеттілігін анықтау: практика-

теория-білім беру. 

Әлеуметтік жҧмысты әлеуметтік қҧбылыс ретінде, әлеуметтік білімнің 

дербес саласы, қызмет және оқу пәні ретінде кӛп ӛлшемді, кӛп деңгейлі 

талдаудың пәнаралық тәсіліне негізделген жҥзеге асыру біз ҥшін ӛзекті 

болып кӛрінеді. 

Бҧл жағдайда зерттеудің сипаты мен бағытын анықтайтын бастапқы 

әдіснамалық негіз қоғам, қоғам мен адамның ӛзара әрекеттесуі мен ӛзара 

тәуелділігі туралы жҥйелі тҥсінік болып табылады. 

Әлеуметтік қҧбылыс ретінде пайда болған, содан кейін белгілі бір 

әлеуметтік институтқа айналған әлеуметтік жҧмыс әртҥрлі деңгейлерде - 

әдеттегіден ғылыми-теориялық деңгейге дейін кӛрінетін білім объектісіне 

айналады. 

Қазіргі уақытта әлеуметтік жҧмыс саласындағы білімнің даму 

ҥрдісінде (олардың кӛріністерінің әртҥрлі деңгейлерінде) екі негізгі аспект 

айқын байқалады. Біріншісі жеке және топтардың мінез-қҧлқын 

эмоционалды – психологиялық тҥсіндірумен, ең алдымен әлеуметтік жҧмыс 

тәжірибесінің психодинамикалық моделінің дамуымен байланысты; 

екіншісі-әлеуметтік жҧмыстың социологиялық теорияларға әсерінің ӛсуімен 

және әлеуметтік жҧмыс тәжірибесінің социологиялық-бағдарланған 

модельдерінің дамуымен. 

90-жылдардың басында ғылыми әдебиеттерде әлеуметтік жҧмысты 

теориялық негіздеудің бірнеше модельдері кӛрсетілген. Олар қазіргі 

қоғамдағы адамды әлеуметтік қолдау мәселелері бойынша әртҥрлі 

мектептердің ірі ғалымдарының ғылыми ізденістері мен зерттеулерінің 

нәтижелерін ғана емес, сонымен бірге оның эволюциясын, әлеуметтік 

қызметтің мазмҧны мен формаларындағы ӛзгерістерді де кӛрсетті. 

Зерттеушілер осындай 12 модельді атайды. Бірақ әлеуметтік жҧмысқа ең 

жақын теориялардың 3 негізгі тобы бар: 
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Әлеуметтік жҧмыс ӛзінің алғашқы сәттерінде этикалық болып 

табылады және мәні бойынша жоғары гуманизм мен әлеуметтік моральдың 

кӛрінісі болып табылады; онда қоғам мақҧлдаған рухани қҧндылықтар мен 

моральдық қағидаларды елемейтін шектеулер, ережелер мен нормалар жоқ. 

Қазіргі уақытта елдегі кҥрт ӛзгерген әлеуметтік орта, әлеуметтік 

қатынастардың шиеленісу процестері тҥсінуді, талдауды және жалпылауды 

қажет етеді. Халықпен Әлеуметтік жҧмыстың ғылыми негізделген 

тҧжырымдамасын әзірлеу, әлеуметтік технологияларды, әлеуметтік 

жҧмысты ҧйымдастырудың және жҥргізудің тҥсінікті және сенімді әдістерін 

әзірлеу қажет. 

Әлемдік тәжірибе кӛрсетіп отырғандай, кӛптеген елдерде әлеуметтік 

қызметкерлердің қызметін ескермей әлеуметтік даму бағдарламалары да, 

мемлекеттің әлеуметтік саясаты да айналып ӛтпейді. Бҧл саладағы мамандар 

заңнамалық актілерді дайындауда, жергілікті билік пен қоғамдық 

ҧйымдардың шешімдерін қабылдауда сарапшы ретінде кеңінен 

қолданылады. 

Тәжірибе кӛрсеткендей, адамдар кӛбінесе ӛздері де, отбасы мҥшелері 

де, достары да, кӛршілері де, тіпті мейірімді шенеуніктер де шеше алмайтын 

проблемаларға тап болады. Бҧл ҥшін ерекше мамандық иелері-әлеуметтік 

қызметкерлер қажет. 
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Әлеуметтік қорғау, әлеуметтік институт ретінде, белгілі бір әлеуметтік 

және экономикалық мәселелерді халықаралық контексте шешуге арналған 

қҧқықтық нормалардың жиынтығы ретінде, әдетте, еңбекке қабілеттілігінен 

айрылуына, жҧмысының болмауына немесе басқа себептерге байланысты 

олардың ӛмірлік қажеттіліктері мен қажеттіліктерін қанағаттандыру ҥшін 

жеткілікті қаражаты жоқ азаматтардың заңмен белгіленген санаттарымен 

айналысады.мҥгедек отбасы мҥшелері. 
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Әлеуметтік қорғау жҥйелері аясында мҧндай азаматтарға заңнамада 

белгіленген қолайсыз оқиғалар туындаған кезде ӛтемақы сипатындағы 

кӛмек ақшалай және заттай нысанда кӛрсетіледі. Сонымен қатар, әлеуметтік 

қорғау жҥйелері қолайсыз оқиғалардың алдын алуға бағытталған 

профилактикалық шараларды жҥзеге асырады. 

Әлеуметтік қорғау жҧмыс берушілердің жеке жауапкершілігі, 

сақтандыру, әлеуметтік сақтандыру, атаулы әлеуметтік кӛмек, мемлекеттік 

әлеуметтік қамсыздандыру және басқалары сияқты нысандарын қоса 

алғанда, әртҥрлі ҧйымдық-қҧқықтық нысандарда жҥзеге асырылады. 

Әлеуметтік қорғаудың белгілі бір ҧйымдық-қҧқықтық нысандарын 

пайдалану осы саланы басқару кезінде ескерілуі керек әртҥрлі әлеуметтік 

және экономикалық салдарға әкелуі мҥмкін. 

ҚРФедерациясының Негізгі заңында – 1993 жылғы 12 желтоқсанда 

жалпыхалықтық дауыс беру арқылы қабылданған Конституцияда-елдің 

конституциялық қҧрылымының негіздерін, ҧлттық-мемлекеттік және 

әкімшілік-аумақтық қҧрылымды, мемлекеттік билік пен жергілікті ӛзін-ӛзі 

басқару жҥйесінің ҧйымдастырылуы мен принциптерін 

бекітеді.ҚРФедерациясындағы адам мен азаматтардың қҧқықтық жағдайы, 

оның қҧқықтары, бостандықтары, міндеттері туралы баптар бар. Негізгі 

Заңның қҧрылымы демократиялық жҥйе принциптерінің басымдығына баса 

назар аударады, алғаш рет заңнамада адам қҧқықтары мен бостандықтарын 

ең жоғары қҧндылық ретінде тану бекітілген, оларды сақтау және қорғау 

мемлекеттің міндеті ретінде анықталған.[4] 

ҚРФедерациясының Конституциясының 1-тарауында - 

"конституциялық жҥйенің негіздері" – 16 мақалада Мемлекет негіздерін 

бекіту бар. 7-бап ерекше назар аударады, онда былай делінген: 

1. ҚРФедерациясы-әлеуметтік мемлекет, оның саясаты адамның 

лайықты ӛмірі мен еркін дамуын қамтамасыз ететін жағдайлар жасауға 

бағытталған. 

2. ҚРФедерациясында адамдардың еңбегі мен денсаулығы қорғалады, 

кепілдендірілген ең тӛменгі жалақы белгіленеді, отбасына, анаға, әке мен 

балаға, мҥгедектер мен қарт азаматтарға мемлекеттік қолдау кӛрсетіледі, 

әлеуметтік қызметтер жҥйесі дамиды, мемлекеттік зейнетақылар, 

жәрдемақылар және басқа да әлеуметтік қорғау кепілдіктері белгіленеді. 

Мемлекеттің әлеуметтік рӛлін жҥзеге асырудың қҧқықтық қҧралы 

азаматтардың конституциялық қҧқықтары мен бостандықтары болып 

табылады, ал Конституцияда елдің барлық аумағында міндетті әлеуметтік 

кепілдіктер ғана бар. ҚР Федерациясының әр субъектісі ӛзінің материалдық 

және басқа мҥмкіндіктеріне сҥйене отырып, осы әлеуметтік кепілдіктердің 

шеңберін кеңейтуге қҧқылы: мҥмкін жергілікті бюджеттен зейнетақы 

немесе балалар жәрдемақысын индекстеу мӛлшері кӛбейтіліп, барлық 

зейнеткерлер ҥшін қоғамдық кӛлікте тегін жҥру қҧқығы берілген және т. б. 

ҚР Федерациясының Конституциясының 2-тарауы - "адам мен 

азаматтың қҧқықтары мен бостандықтары" – жалпы демократиялық бағытта 
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ерекшеленеді, жеке тҧлғаның қҧқықтық мәртебесінің негіздерін дамытады. 

Мҧнда қамтылған қҧқықтар мен бостандықтар "адам және азаматтардың 

қҧқықтары мен бостандықтары Декларациясымен", адам қҧқықтары туралы 

барлық халықаралық пактілермен, атап айтқанда, БҦҦ 1918 жылы 

қабылдаған "адам қҧқықтарының жалпыға бірдей декларациясымен" 

барынша сәйкестікке келтірілген.[4] мҧнда, бҧрынғы Конституциядан 

айырмашылығы, ауырлық орталығы азаматқа мемлекет тарапынан қҧқық 

беру туралы емес, оның туылуынан ӛзіне тиесілі табиғи адам қҧқықтарын 

мемлекеттің мойындауы, қҧрметтеу және қорғау мемлекеттің міндеті болып 

табылады. Конституциялық қҧқықтар мен бостандықтар жҥйесінде 

(олардың 10 - ға жуық тҥрі бар) жеке (20-29-бап): ӛмірге, жеке қадір-

қасиетін сақтауға, қол сҧғылмаушылыққа, бостандыққа, жеке ӛмірдің 

қҧпиясына, тҧрғын ҥйге және т.б. ҚРФедерациясының Конституциясының 

қҧқықтары мен бостандықтарын бекітетін нормалары жалпыға бірдей-

барлық азаматтарға бірдей қолданылады. Қолданыстағы заңнамада 

конституциялық заңдармен қатар халықаралық қҧқық нормалары да 

ескерілетінін атап ӛткен жӛн. Осы жҧмысқа қатысты, жарияланған қҧқықтар 

мен бостандықтарды іс жҥзінде жҥзеге асыратын халықты әлеуметтік қорғау 

мәселесі бойынша халықаралық қҧқықтағы негізгі қҧжаттардың бірін атап 

ӛткім келеді. Бҧл Халықаралық еңбек ҧйымының (ХЕҦ) 1952 жылғы № 102 

Конвенциясы, ол 1955 жылы кҥшіне енді. Онда "әлеуметтік қорғау" сӛздері 

қолданылды, әлеуметтік қорғау тҥрлерінің тізімі бар және олардың деңгейі 

анықталды. [5] 
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Жалпыланған тҥрде мемлекеттің адамдардың әлеуметтік 

қажеттіліктерін қанағаттандыру жӛніндегі қызметі оның әлеуметтік саясаты 

ретінде анықталады. Бола отырып, шекті жалпы ҧғым, концепт әлеуметтік 

саясаттың береді тҥрлі деңгейлерін нақтылау бойынша қабылдау 

субъектілер, институттар мен мақсаттары. Сонымен, әлеуметтік саясатты 

әлеуметтік саланы прогрессивті дамытуға, адамдардың ӛмір сҥру 

жағдайларын, имиджін және сапасын жақсартуға, олардың ӛмірлік 

қажеттіліктерінің белгілі бір бӛлігін қамтамасыз етуге, азаматтарға қажетті 

әлеуметтік қолдау, кӛмек және қорғауға бағытталған мемлекет пен басқа да 

қоғамдық институттардың қызметі ретінде анықтауға болады. [1] 

Қоғамдық қатынастардың әлеуметтік саласы еңбек қатынастарын 

реттеу нысандарын, еңбекшілердің ӛндірістік процесті басқаруға қатысуын, 

ҧжымдық шарттарды, әлеуметтік қамсыздандыру мен әлеуметтік 

қызметтердің мемлекеттік жҥйесін (жҧмыссыздық бойынша жәрдемақы, 

зейнетақы), жеке капиталдардың әлеуметтік қорлар қҧруға қатысуын, 

әлеуметтік инфрақҧрылымды (білім беру, денсаулық сақтау, тҧрғын ҥймен 

қамтамасыз ету және т.б.), сондай-ақ әлеуметтік әділеттілік қағидатын іске 

асыруды қамтиды. 

Сонымен, әлеуметтік саясаттың субъектісі (әлеуметтік салада ӛз 

қолында билігі бар әлеуметтік топтар), қоғамда әл - ауқатқа қол жеткізуді 

қамтамасыз етеді (қоғам-адамдардың бірлескен іс-әрекетінің тарихи 

қалыптасқан нысандарының жиынтығы), менің ойымша, ең жалпы, 

әлеуметтік қатынастардың әлеуметтік саласы қызметінің мақсаты болып 

табылатын әлеуметтік әділеттілік принципін жҥзеге асырады. Әлеуметтік 

саясат халықтың ең тӛменгі табысына кепілдік беруге; халықты аурудан, 

мҥгедектіктен, жҧмыссыздықтан, қарттықтан әлеуметтік қорғауға арналған. 

Сонымен қатар, мемлекеттің минималды ӛмір сҥру жағдайларын 

қамтамасыз етуі мҧны ӛз бетінше жасай алмайтындарға ғана қатысты. 

Мемлекеттің әлеуметтік саясаты мемлекеттік әлеуметтік 

қамсыздандыру бағдарламалары мен әлеуметтік қызметтер жҥйесі арқылы 

іске асырылады. 

Дамыған елдерде әлеуметтік саясатты жҥргізу тәжірибесі оны жҥзеге 

асырудың бірнеше бағыттарын жасады. Оларға мыналар жатады: әлеуметтік 

сақтандыру, қызметкерлерді әлеуметтік қорғау, жалақы саясаты, еңбек 

нарығындағы әлеуметтік шаралар, тҧрғын ҥй саясаты. 

Әлеуметтік сақтандыру-мемлекеттің әлеуметтік саясатының маңызды 

бӛлігі. Ӛндіріс процесінде жҧмысшылар жҧмысты жалғастыру мҥмкіндігін 

жоғалтуы мҥмкін (бірқатар объективті себептерге байланысты). Бҧл ретте ол 

табыс кӛзінен айырылады. Бҧл жағдайда туындаған мәселені шешудің екі 

мҥмкіндігі бар. Біріншісі-денсаулыққа келтірілген зиян ҥшін белгілі бір 

соманы тӛлеу. Алайда, біржолғы жәрдемақы оған ҧзақ уақыт ӛмір сҥруге 

материалдық мҥмкіндік бермейді. Демек, екінші жолға артықшылық 

беріледі: әлеуметтік сақтандыру. 
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Әлеуметтік сақтандыру жҥйесі белгілі бір принциптерге негізделген. 

Біріншіден, оның заңнамалық негізі бар. Екіншіден, бҧл тәуекел жағдайында 

жҧмыс істейтін адамдар ҥшін міндетті (алайда сақтандыру ерікті негізде де 

жҥзеге асырылуы мҥмкін). Ҥшіншіден, әлеуметтік сақтандыру жҥйесі 

мемлекеттің тиісті тӛлемдерді қаржыландыруға қатысуын кӛздейді. Бҧл 

қызметкерлердің ӛздері тӛлейтін соманы азайту тҥрінде немесе мемлекет 

ҧсынатын жәрдемақыларды кӛбейту арқылы жасалады. Тӛртіншіден, 

әлеуметтік сақтандыру жҥйесі ең алдымен экономикалық әлсіз қоғам 

мҥшелеріне кӛмектесуге бағытталған. Тіпті қарапайым экономикалық ӛсу 

салық салу базасын кеңейтуге және әлеуметтік сақтандыру қорларына 

жарналар енгізуге қолайлы алғышарттар жасайды, жҧмыссыздық деңгейін 

тӛмендетуге ықпал етеді және әлеуметтік кӛмек жҥйелеріне қолжетімділікті 

кеңейтеді. Сонымен қатар, қоғамдағы әлеуметтік бейбітшілік, әлеуметтік 

сақтандыру арқылы қол жеткізілген жҧмысшылар мен жҧмыс берушілер 

арасындағы тҧрақты және достық қатынастар еңбек пен капитал арасында 

ҥшінші ӛндірістік фактор ретінде әрекет етеді. 

Мемлекеттің жҧмыспен қамтылғандарды әлеуметтік қорғау 

саласындағы саясаты еңбек нарығындағы тараптардың теңсіздігіне 

негізделеді. Қызметкер жҧмыс берушімен салыстырғанда әлсіз тарап болып 

табылады, ӛйткені ол ӛндіріс қҧралдарына иелік етпейді және жҧмыс кҥшін 

сатуға мәжбҥр. Мемлекеттің осы саладағы іс-әрекеті қызметкерлердің 

денсаулығына зиян келген жағдайда немесе басқа жағдайларда қаржылық 

қолдауға бағытталуы керек. Бҧл ҥшін мемлекет қызметкерлер мен жҧмыс 

берушілер арасында шарттар жҥйесін қҧруды қамтамасыз ететін қҧқықтық 

нормаларды әзірлейді. [2] 
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халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің аумақтық қҧрылымдық 

бӛлімшесі. Басқарма Мәскеу облысының Люберцы ауданындағы Мәскеу 

облысының тҧрғындарын әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік 

саясат пен мемлекеттік реттеу, салааралық ҥйлестіру функцияларын жҥзеге 

асырады. 

Басқарма ӛз қызметінде ҚР Федерациясының Конституциясын, 

федералды конституциялық заңдарды, Федералды заңдарды, ҚР 

Федерациясы Президентінің жарлықтары мен бҧйрықтарын, Мәскеу 

облысының Жарғысын, Мәскеу облысының заңдарын, Мәскеу облысы 

губернаторының қаулылары мен бҧйрықтарын, Мәскеу облысы Ҥкіметінің 

қаулыларын, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады. 

Басқарманы Мәскеу облысының губернаторы қызметке 

тағайындайтын және қызметтен босататын Мәскеу әлеуметтік қорғау 

министрлігінің Халықты әлеуметтік қорғау басқармасының бастығы 

басқарады, 1.1-сурет.  

Басқарма бастығы тікелей Мәскеу облысы ҥкіметінің халықты 

әлеуметтік қорғау министріне есеп береді. Басқарма бастығының екі 

орынбасары болады. 

Мәскеу облысының мемлекеттік азаматтық қызметі лауазымына 

тағайындауды, мемлекеттік азаматтық қызметшілерді мемлекеттік 

азаматтық қызметтен ауыстыру және жҧмыстан шығаруды, Басқарма 

қызметкерлерін қызметке тағайындауды және қызметтен босатуды Мәскеу 

облысы ҥкіметінің халықты әлеуметтік қорғау министрі жҥзеге асырады. 

Басқарманың жалпы штаттық санын, басқарманың мазмҧны мен 

қҧрылымына сметалық қаржыны басқарма бастығының ҧсынысы бойынша 

Мәскеу облысы ҥкіметінің халықты әлеуметтік қорғау министрі бекітеді. 

Люберцы әлеуметтік қорғау басқармасында алты бӛлім жҧмыс істейді: 

 жиынтық бухгалтерлік есеп бӛлімі  

 мемлекеттік, атаулы және гуманитарлық кӛмек бӛлімі  

 әлеуметтік кепілдіктерді іске асыру бӛлімі  

 отбасы, әйелдер және балалар істері бӛлімі  

 қарт азаматтар мен мҥгедектерге әлеуметтік қызмет кӛрсетуді 

ҧйымдастыру бӛлімі  

 ақпараттандыру бӛлімі  

Томилино, Малаховка, Красково, Октябрьский ауылдарында Люберцы 

әлеуметтік қорғау басқармасының мамандары халықты мекен-жай бойынша 

қабылдайды. 

Люберцы Халықты әлеуметтік қорғау басқармасының негізгі 

міндеттері: [18] 

1. Қарт азаматтарды, соғыс және еңбек ардагерлерін, мҥгедектерді, 

кәсіби әскери қызметтен босатылған азаматтарды және олардың отбасы 

мҥшелерін, әскери қызмет міндеттерін атқару кезінде қаза тапқан әскери 

қызметшілердің отбасыларын, отбасын, ананы, әке мен баланы қорғауды, 
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әлеуметтік қолдауға мҧқтаж халықтың басқа да топтарын әлеуметтік 

қорғауды ҧйымдастыру. 

2. ҚР Федерациясы мен Мәскеу облысының заңнамасында 

белгіленген аудан аумағында тҧратын азаматтардың жекелеген санаттарына 

әлеуметтік қолдау шараларын кӛрсету, ӛтемақы тӛлеу және әлеуметтік 

қызметтер кӛрсету. 

3. Аудан аумағында халықты әлеуметтік қорғау саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру. Ӛз қҧзыреті шегінде аудан аумағында 

халықты әлеуметтік қорғау саласында халыққа мемлекеттік кепілдіктерді 

қамтамасыз ету.  

4. Аудан аумағында Мәскеу облысының тҧрғындарын әлеуметтік 

қорғау саласында салааралық ҥйлестіруді жҥзеге асыру. Жоғары федералды 

және облыстық мемлекеттік органдардың заңнамалық, нормативтік 

қҧқықтық актілерін, Мәскеу облысы губернаторының Мәскеу облысы 

ҥкіметінің халықты әлеуметтік қорғау мәселелері жӛніндегі бҧйрықтарын 

орындау. 

5. Мемлекеттік әлеуметтік саясатты іске асыруда қала халқын 

әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша меншік нысанына және 

ведомстволық бағыныстылығына қарамастан қоғамдық, діни және ӛзге де 

ҧйымдармен байланысты жетілдіру. 

6. Әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша азаматтардың 

ӛтініштерін қарау және шешу, халықты қабылдауды ҧйымдастыру, 

азаматтардың ҧсыныстарында, арыздары мен шағымдарында қамтылған 

мәселелерді зерделеу және қорыту, олардың уақтылы және дҧрыс шешілуіне 

бақылауды жҥзеге асыру. 

7. Аудан тҧрғындарының әлеуметтік тіркелімін жҥргізу, сондай-ақ 

ҚР Федерациясының заңнамасына және Мәскеу облысының заңнамасына 

сәйкес тҧрғын ҥй және коммуналдық қызметтерге ақы тӛлеу бойынша 

әлеуметтік қолдау шаралары ҧсынылатын аудан тҧрғындарының тізілімін 

жҥргізу. 

8. Мәскеу облысының халықты әлеуметтік қорғау саласында 

жҥргізіліп жатқан жҧмыстар туралы бҧқаралық ақпарат қҧралдары арқылы 

аудан тҧрғындарын хабардар ету.  
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ҚАЗАҚСТАНДА ТҦРҒЫНДАРДЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУДЫҢ 

ҦЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-ҚҦҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

Әділханқызы Айша    

Ғылыми жетекшісі: 

Сарыбаева Әлия Хожанқызы – п.ғ.к., доцент м.а. 

 

Кілт сөздер: Әлеуметтік, педагогика, моральдық, психология, ғылым, 

Әдістеме, топтық жұмыс, әрекеттесу адамгершілік.  

Қазіргі заманғы ҚР ӛтпелі кезеңді бастан кешуде, ол елдің әлеуметтік-

экономикалық ӛмірінің барлық салаларына әсер етті, халықтың кӛптеген 

әлеуметтік қорғалмаған топтарының – жҧмыссыздардың, босқындардың 

және мәжбҥрлі қоныс аударушылардың, мҥгедектердің және т.б. пайда 

болуына әкелді. 

1993 жылғы ҚР Конституциясына сәйкес, ҚР(ҚР) әлеуметтік мемлекет 

болып жарияланды. Оның неғҧрлым ӛзіне тән белгілері жҥргізіліп отырған 

әлеуметтік саясатта кӛрініс табады, ол ҚР Конституциясының 7-бабына 

сәйкес адамның лайықты ӛмірі мен еркін дамуын қамтамасыз ететін 

жағдайлар жасауға бағытталған [1, 4-б.].  

Әлеуметтік саясат-қоғамның әр мҥшесіне қоғам мақҧлдаған 

қҧндылықтар жҥйесін ескере отырып, оның қажеттіліктерін жҥзеге асыруды 

қамтамасыз ететін жағдай жасау ҥшін мемлекеттің маңызды функциясын іс 

жҥзінде жҥзеге асыру саласы [2, 253 б.], сондықтан әлеуметтік саясаттың 

орталығында әрқашан адам болады. оның мақсаты, пәні және пәні ретінде 

әрекет етеді. 

Әлеуметтік саясат-бҧл әлеуметтік топтар арасындағы, жалпы қоғам 

мен оның мҥшелері арасындағы әлеуметтік қҧрылымдағы ӛзгерістерге, 

азаматтардың әл-ауқатының ӛсуіне, олардың ӛмірін жақсартуға, 

материалдық және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруға, ӛмір салтын 

жақсартуға байланысты қатынастарға қатысты мемлекеттің жалпы 

саясатының бӛлігі. 

Әлеуметтік саясат этика мен мораль шаралары жҥйесі арқылы жҥзеге 

асырылады. Оның ішінде (қоғамның жеке мҥшелерінің (жеке адамдар, 

отбасылар, топтар, қабаттар және т. б.) ӛміріндегі соңғы орынды 

қалыптастыру және анықтау; қоғам мҥшелерінің қоғамдық және жеке 

ӛміріне, оның ішінде адамның тамақ, киім, тҧрғын ҥй, демалыс, ойын-сауық, 

денсаулықты сақтау қажеттіліктерін қанағаттандыратын материалдық және 

мәдени ортаны мемлекеттік реттеу; әр тҥрлі тҧлғалардың, әлеуметтік 

топтардың, қабаттардың және т. б. әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері 

туралы. 

Халықты әлеуметтік қорғауға келетін болсақ, қазіргі кезеңде бҧл ҚР 

Федерациясының әлеуметтік саясатының маңызды және басым бағыты 

болып табылады, ол мемлекет белгілеген қағидаттар, әдістер, әлеуметтік 

кепілдіктер, оңтайлы ӛмір сҥру жағдайларын қамтамасыз ететін шаралар 

мен мекемелер жҥйесі, қажеттіліктерді қанағаттандыру, ӛмірді қолдау және 
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белсенді ӛмір сҥру. жеке тҧлға, әртҥрлі әлеуметтік санаттар мен топтар; 

азаматтардың қалыпты ӛміріндегі қауіп-қатер жағдайларына қарсы 

бағытталған шаралар, іс-қимылдар, мемлекет пен қоғам қҧралдарының 

жиынтығы [3, 315-бет]. 

Сӛздің кең мағынасында Халықты әлеуметтік қорғау-бҧл мемлекет 

пен қоғам жҥргізетін және оңтайлы ӛмір сҥру жағдайларын қамтамасыз 

ететін, қажеттіліктерді қанағаттандыратын, ӛмірді қамтамасыз ететін және 

әр тҥрлі әлеуметтік санаттар мен топтарға жеке тҧлғаның белсенді ӛмір 

сҥруін қамтамасыз ететін әлеуметтік-экономикалық іс-шаралар 

жиынтығы.ауру, жҧмыссыздық, Кәрілік, асыраушысының қайтыс болуы 

сияқты азаматтардың қалыпты ӛміріндегі қауіпті жағдайларға қарсы 

бағытталған шаралар жиынтығы. Ол экономикалық қайта қҧру кезеңінде 

халықтың әлеуметтік осал топтарын мемлекет кепілдік берген ең тӛменгі 

материалдық қолдау деңгейін қамтамасыз ету жӛніндегі шаралар кешенін 

білдіреді. [4, б. 315]. 

Кәрілік, мҥгедектік, асыраушысының қайтыс болуы және басқалары 

сияқты азаматтардың қалыпты ӛміріндегі қауіпті жағдайларға қарсы 

бағытталған теориялық және практикалық қызметті ҧйымдастырудың және 

қҧрудың принциптері мен әдістерінің жҥйесін білдіреді [4, б.315], ал 

әдістеме бойынша – халықты әлеуметтік қорғауды жҥйе ретінде 

практикалық және теориялық игерудің әдістері, зерттеу әдістері мен 

операцияларының жиынтығы [69, б. 316]. 
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1920 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ӘЛЕУМЕТТІК ЖҦМЫС ТЕОРИЯСЫН 

РЕСІМДЕУ 

Рустемова Эльмира Жакановна 

Ғылыми жетекшісі: 

Искакова Парида Қуандыққызы – п.ғ.к., доцент 

 

Кілт сөздер: педагогика, моральдық, әлеумет психология, ғылым, 

Әдістеме, топтық жұмыс, әрекеттесу адамгершілік.  

Әлеуметтік жҧмысты теориялық тҧрғыдан тҥсіну саласындағы 

алғашқы практикалық қадамдарды әлемнің кӛптеген елдеріндегі 

феминистер – Германиядағы Элис Соломон, Франциядағы Мария Гахери, 

Англиядағы Елизавета Фрай, АҚШ-тағы Джейн Адамс жасады. Кедейлік-

кез-келген қоғамға тән қасиет. Ол «әлеуметтік зҧлымдық» ретінде 
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қарастырылады. Бҧл әр мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік 

"ауруы". Кедейлік-қажеттілік пен теңсіздіктің синонимі. 

Кедейлік мәселесі әрдайым ӛзекті болды, бірақ ол әсіресе XIX 

ғасырдың соңында ӛткір сезілді. Салықтық ӛндіріп алуды арттыру кедейлік 

проблемаларын шеше алмады. Бҧл қажеттілік «Тҧманды Альбион» Ҥкіметі 

ҥшін ауыр жҥк болды. Бақытымызға орай, ағылшын жҧртшылығы ӛз елі 

ҥшін ӛсіп келе жатқан қауіпті тез тҥсінді. Кӛптеген кӛрнекті қайраткерлер 

кедейлік проблемасын ашық кӛтере бастады, осылайша мемлекеттік «ақыл-

ойды» оны тез шешуге итермеледі. Ҥкімет тарапынан бірқатар әлеуметтік 

реформалар ӛткір әлеуметтік теңсіздікті жоюға кӛмектесті. Бірақ бҧл 

кедейлікті соңына дейін жойған жоқ. Біртіндеп қажеттілік XIX ғасырдан ХХ 

ғасырға ӛтті, бірақ мҧндай маңызды масштабта емес, содан кейін ХХІ 

мыңжылдықта. 

«Еуропадағы 19 ғасырдағы пауперизм мәселелері» курстық жҧмыс 

тақырыбының даму деңгейіне келетін болсақ, XIX ғасырдағы кедейлікті 

зерттеу тарихтағы ең қиын зерттеу міндеттерінің бірі болып табылады. Бҧл, 

ең алдымен, қҧжаттық дереккӛздердің тапшылығына байланысты, олардың 

кӛпшілігі XIX ғасырда билік қҧрған кӛпшілікке деген немқҧрайдылықты 

кӛрсетеді. Мҧндай тҥсіндіру протестантизмнің қҧндылық жҥйесімен алдын - 

ала анықталды, ол сенімділік, еңбексҥйгіштік, ҥнемділік, бизнестегі 

жетістік, «мҧның бәрі қаржылық жағдай ҥшін жеке жауапкершілік идеясына 

сәйкес келді» деп жариялады. 

Біз қарайтын хронологиялық және аумақтық шеңберлер біз ҥшін қол 

жетімді кӛздермен едәуір нашар қамтамасыз етілгенін атап ӛткен жӛн. 

Материалдың кӛп бӛлігі: полиция, тҥрме, сот хаттамалары; приход 

кітаптары; салық тӛлеушілердің тізімдері; қоғамдық кӛмек жазбалары; туу 

мен ӛлімді тіркеудің приходтық кітаптары - бҧл кӛбіне біз ҥшін қол жетімді 

емес. Олардың кӛпшілігі Англиядағы жергілікті қоймаларда. Олардың 

кейбіреулері жіктелмеген, ал басқалары ӛрттен, судан немесе жай ғана 

ҧқыпсыз қараудан қайтыс болды. Бҧл, сот хаттамаларын туралы сілтеме 

каторге, онда олар бір ай ішінде жойылуы арнайы, т. б. кейбір айтқаным 

жасыру непривлекательное ӛткен ата-бабаларының. Сонымен қатар, 1834 

жылы ӛрт барлық парламенттік ӛтініштерді жойды. Бҧл жҧмыста ғылыми-

зерттеу айналымына кеңінен енетін, біздің уақытқа дейін жарияланған және 

сақталған деректанулық материалдар туралы сӛз болады. 

Курстық жҧмыстың ӛзектілігі XIX ғасырдағы Еуропадағы пауперизм 

мәселесін жеткіліксіз зерттеумен байланысты. 

Бірақ теориялық зерттеулер саласындағы ҥлкен жетістіктерге жеке 

жҧмыс әдісінің мәнін сипаттаған М. Ричмонд қол жеткізеді. Оның тәсілдері 

медициналық тәсілдер, психологияның мінез-қҧлық мектебі, З.Фрейдтің 

психоанализі негізінде қалыптасты. 

М. Ричмондтың әлеуметтік жҧмыс теориясы саласындағы алғашқы 

кітаптарының бірі - "кедейлерге Достық сапар: қайырымдылық 

ҧйымдарында жҧмыс істейтіндерге арналған нҧсқаулық". Мҧқтаждарға 
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кӛмек және қолдау бір субъектінің екіншісіне қатысты Достық әрекеті 

ретінде тҥсініледі. Алайда, әсер мҧқтаж адамдарға ғана емес, сонымен бірге 

кедейлік пен кедейлікке ҧшыраған адамдарға теріс әсер ететін әлеуметтік 

ортаны ӛзгертуге бағытталған. 

ХХ ғасырдың басында клиенттердің қажеттіліктеріне жеке кӛзқарас 

идеологиясы кеңінен тарала бастады, ол әлеуметтік жҧмыстың әртҥрлі 

салаларында қолданылады: медициналық, еңбек қатынастары саласындағы 

кеңес беру, пенология (тҥрмелердегі жаза туралы ғылым), балаларға 

қамқорлық. Осы уақытқа дейін әлеуметтік жҧмыс тәжірибесінде жеке 

жҧмыстың келесі принциптері жасалады: 

Адамның қоршаған ортаға бейімделе алмауының себептері 

экономикалық және әлеуметтік факторлардан туындайды. 

Адамдар әлеуметтік қҧбылыстарға жеке ресурстарды қолдана отырып 

жауап береді: биологиялық және зияткерлік. 

Әлеуметтік мәртебесіне қарамастан, адамдар ӛзін-ӛзі бағалайды, олар 

қҧрметке лайық. 

Дҧрыс диагноз қою жеке проблеманы жеке тҧлға ретінде зерттеумен 

қатар жҥреді. Клиент ӛмірінің әртҥрлі аспектілерін зерттеу қажет: 

әлеуметтік, экономикалық, отбасылық, зияткерлік. 

Фактілерді талдау барысында клиентпен достық қарым-қатынас 

орнатылуы керек. 
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топтық жұмыс, әрекеттесу адамгершілік.  

XIX ғасырда еуропалық адамзат нақты және ӛсіп келе жатқан қауіпке– 

кедейлік, аштық, кедейлікке тап болды. Бҧл проблемалар адамзат 

қоғамымен бҧрыннан бірге жҥрді, бірақ индустриалды қоғамға кӛшу, 

капиталистік қатынастардың дамуы бҧған бҧрын-соңды болмаған 

әлеуметтік апаттарды берді. Бҧл проблемалық жағдайлар әсіресе Англияда 

ӛткір болды. 
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Лондон шын мәнінде жалғыз ірі қала болып қала берді. Ғасырлар 

бойы ӛзгерістер соншалықты баяу болды, олар кӛрінбейтін болды. Кӛптеген 

адамдар ӛздерінің ӛмір салтын ӛзгермейтін дәстҥрлі тәртіптің бӛлігі ретінде 

қабылдады және ӛнеркәсіптік революция ӛз елін дамудың жаңа кезеңіне 

шығарғанын тҥсінбеді. Ағылшын халқының кӛпшілігі елді ерте 

индустрияландыруға дайын емес еді. Қол еңбегін машинамен ауыстыру 

халыққа қатты әсер етті. Ӛнеркәсіптік революция машиналарды жаппай 

қолданудың басталуымен ғана емес, сонымен бірге қоғамның бҥкіл 

қҧрылымының ӛзгеруімен де байланысты. "Тӛмендейтін ҧтқырлықтың 

кҥшеюі салдарынан пауперлердің әлеуметтік қабаты пайда болды" (63; 23). 

Халықтың ҥлкен топтары ел ӛміріндегі жаңалықтарға бейімделе алмады. 

Осылайша пайда болған жаңа сауда-ӛнеркәсіп элитасы ҧзақ уақыт бойы 

қабылдамаған ағылшынның "әлеуметтік тҥбі" қалыптасты және біртіндеп 

нығайтылды. Мыңдаған адамдар ӛмір сҥру проблемасына тап болды. 

"Әлеуметтік тҥбі" - бҧл бірқатар себептерге байланысты ӛмір сҥру 

жағдайлары мен нормаларынан тыс қалған адамдар жиынтығының белгісі. 

Римашевская Н.М. осы терминге жататын адамдардың бірнеше санатын 

анықтайды: біріншіден, бҧл қайыршылар, қайыршылықты ашық сҧрайды, 

екіншіден, баспанадан айырылған адамдар, ҥшіншіден, ата-анасынан 

айырылған немесе ҥйден қашып кеткен кӛше балалары, тӛртіншіден, азғын 

ӛмір салтын ҧстанатын адамдар (ҧрылар, ӛлтірушілер, жезӛкшелер). Бҧл 

тезисте біз дәл осы жіктеуді қолданамыз. Римашевскаяның пікірінше: 

""әлеуметтік тҥбінің" ӛкілдері ҧқсас белгілерге ие. Бҧл әлеуметтік 

ресурстардан, тҧрақты байланыстардан айырылған, қарапайым әлеуметтік 

дағдылар мен қоғамның басым қҧндылықтарын жоғалтқан адамдар. Кӛбісі 

ӛмір ҥшін кҥресті тоқтатты" (62; 23). Сонымен қатар, бҧл топтардың ӛзіне 

тән ерекшелігі – олардың арасында қатаң бет жоқ: жезӛкше Қайыршы, ҥйсіз 

ҧры және т. б. болуы мҥмкін. Кедейлік, жҧмыссыздық, елдегі экономикалық 

және әлеуметтік тҧрақсыздық, ҥміттердің орындалмауы, сондай-ақ 

иммигранттардың жаңа ӛмір жағдайларына бейімделуі "тҥбіне" тҥсуге 

кӛмектеседі. Кедейлік қоғам мҥшелерінің материалдық жағдайындағы 

айырмашылық ретінде әрқашан және барлық жерде тарихи дамудың серігі 

болды. Кедейлік ғана емес бӛліседі, сондай-ақ болып табылады итермелеуші 

себеп ҥшін адам добивался ҥздік ҥлестері. Бҥгінгі таңда ол ең қолайлы 

экономикалық жағдайда, ең гҥлденген қоғамдарда бар. 

Алайда кедейліктің кедейлігі әр тҥрлі. Бір нәрсе-шӛл даладағы 

кедейлік, екіншісі-табиғи ресурстарға бай елде. Бір нәрсе-жалқау және 

ақыл-ойынан айырылған адамның кедейлігі, екінші жағынан-дәрежесі бар 

еңбекқор адамның кедейлігі. 

Еуропада кедей болу немесе кедей ортада айналу ҧят. Ресейде 

кедейлік, керісінше, басқаларға жанашырлық пен аяушылық тудыруы керек 

бақытсыздық ретінде қабылданады. Сондықтан, кӛптеген ресейліктер ҥшін 

ӛздерінің қаржылық жағдайын жаман деп тану немесе таныстарының 

арасында кедей болу туралы ҧят нәрсе жоқ. 
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Кедейлік – адамның немесе әлеуметтік топтың экономикалық 

жағдайының сипаттамасы, онда олар ӛмір сҥруге, еңбекке қабілеттілікті 

сақтауға және ҧрпақ ӛсіруге қажетті минималды қажеттіліктердің белгілі бір 

шеңберін қанағаттандыра алмайды. Кедейлік-бҧл салыстырмалы ҧғым және 

белгілі бір қоғамдағы ӛмір сҥру деңгейінің жалпы стандартына байланысты. 

Бҧл дҥниежҥзілік проблема және ол ҥнемі шиеленісіп келеді. Біз бҧл 

мәселені Тропикалық Африка, Азия және Латын Америкасы сияқты 

аймақтармен байланыстыруға бейімбіз, бірақ тіпті Еуропада да 

миллиондаған адамдар кездеседі. 

Кедейлік әрқашан ӛзекті мәселе болды, бірақ қазіргі Ресейде бҧл 

мәселе әсіресе ӛткір. Қазіргі уақытта халықтың едәуір бӛлігі кедейлік 

шегінен тӛмен немесе "әлеуметтік тҥбінің" шекарасына жақын орналасқан. 

Бҧл әсіресе кедейлер мен байлардың кірістеріндегі айырмашылық ондаған, 

жҥздеген және мыңдаған есе болған кезде қатты стратификация жағдайында 

байқалады. Бҧл процесс динамикалық сипатқа ие, кедейлер кедей болады, ал 

байлар одан да бай болады. Халықаралық еңбек ҧйымының (ХЕҦ) және 

басқа да халықаралық ҧйымдардың деректері бойынша қазір 1 миллиардтан 

астам. Жер тҧрғындарының ӛмір сҥруіне қажетті қаражат жоқ, яғни олар 

маргиналды халық болып саналады. Ресей Федерациясына келетін болсақ, 

ресми статистикаға сәйкес, кҥнкӛріс минимумы деңгейінде және осы мәннен 

тӛмен ӛмір сҥретін адамдардың саны халықтың 40% - дан астамын қҧрайды, 

шамамен 57 млн.адам (зейнеткерлердің едәуір бӛлігі; жҧмыссыздар; 

балалары бар отбасылар; жалақысы ең жақсы 50% - дан асатын бюджет 

саласының қызметкерлері). ӛнеркәсіптегі жалақы деңгейі).  
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Ӛздеріңіз білетіндей, мектепте дәстҥрлі тҥрде ҥш жетекші жҧмыс 

бағыты бар – басқару, бала тәрбиесіне қатысу және білім беру ортасын 
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ҧйымдастыру. Осы бағыттарға сәйкес мектептің кез-келген маманының 

қызметі кәсіби ерекшелігіне байланысты олардың біреуіне назар аудара 

отырып қҧрылады. Сондықтан әлеуметтік педагогтың қызметінде ҥш 

аспектіні бӛлуге болады: басқаруға қатысу; оқу процесіне қатысу; баланы 

тәрбиелеу ортасын ҧйымдастыруға қатысу. 

Осы аспектілердің әрқайсысы әлеуметтік педагог жҧмысының нақты 

бағыттарын және тҧтастай алғанда әлеуметтік-педагогикалық жҧмысты 

жетілдіру жолдарын анықтайды. 

Мектептегі әлеуметтік педагогтың тиімділігін арттыру ҥшін оның 

жҧмысының мектеп психологымен, сынып жетекшілерімен, директордың 

тәрбие ісі жӛніндегі орынбасарымен байланысы қажет. 

Мектепті басқаруға әлеуметтік педагог негізгі ҥш бағыт бойынша 

қатысады. 

 Әкімшілікке кеңес беру. Әкімшіліктің кеңесшісі ретіндегі қызмет 

педагогикалық және балалар топтарында да, ата-аналар арасында да 

әлеуметтік және әлеуметтік-психологиялық зерттеулер жҥргізуді қамтиды. 

Мҧндай зерттеулердің нәтижелері неғҧрлым ойластырылған және 

негізделген басқарушылық шешімдер қабылдауды; жанжалдарды шешуге 

қатысуды қамтамасыз етеді. Тәжірибе кӛрсеткендей, мектептің ата-

аналармен және балалармен ӛзара әрекеттесуіндегі жанжал деңгейі кӛбінесе 

қалаған деңгейден асып тҥседі және кӛп жағдайда қақтығыстар шиеленістің 

әлеуметтік себептерін тҥсінбеуден туындайды. 

 Әдістемелік жҧмыс. Ол педагогикалық ҧжымның кез-келген 

маманының тікелей міндеттеріне кіреді. Осы іс-әрекеттің аясында 

әлеуметтік мҧғалім мҧғалімдермен сабақ ӛткізеді, онда оларға сыныптағы 

тҧлғааралық атмосфераны социометриялық бақылау әдістерін ҥйрету керек; 

қауіп факторларын диагностикалауға кӛмектеседі (иеліктен шығарылған, 

шығарылған, бойкотталған); әлеуметтік элементтердің теріс әсерін ӛтеу 

ҥшін студенттер тобындағы рӛлдерді тиімді бӛлуге ықпал етеді және т.б.; 

консилиумдардың жҧмысына қатысады. 

 Мектептен тыс ӛзара іс-қимыл. Әлеуметтік педагог қызметінің бҧл 

бағыты мыналарды қамтиды: 

мектеп атынан әлеуметтік даму және әлеуметтік-педагогикалық 

мәселелерді шешу мәселелері бойынша жергілікті билік және ӛзін-ӛзі 

басқару органдарының жҧмысына, аймақтық және жергілікті әлеуметтік 

бағдарламалар мен жобаларды әзірлеуге және талқылауға қатысу және т. б.; 

нақты әлеуметтік-педагогикалық мәселелерді шешу ҥшін білім беру, 

әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау мекемелерімен, кәмелетке 

толмағандардың істері жӛніндегі комиссиялармен және т. б. ӛзара іс-қимыл 

жасау; 

белгілі бір әлеуметтік-педагогикалық мәселелерді шешуге 

кӛмектесетін қоғамдық және басқа ҧйымдармен ынтымақтастық. 

Оқу процесіне қатысу екі негізгі бағытты қамтиды: 
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Мектепішілік мониторинг. Ол әлеуметтік-педагогикалық мәселелерді 

анықтауды және диагностикалауды қамтамасыз етеді және мыналарды 

қамтиды: 

мектептегі, сынып ҧжымдарындағы, оқушылар топтарындағы жалпы 

жағдайды, мҧғалімдер, оқушылар, ата-аналар және т. б. арасындағы қарым-

қатынасты ағымдағы бақылау.; 

нақты проблемалық әлеуметтік-педагогикалық жағдайларды талдау 

және болжау. 

Әлеуметтік-педагогикалық оңалту. Бҧл бағыт әлеуметтік педагог 

қызметінде жетекші бағыт болып табылады. Бҧл белгілі бір оқушымен жеке 

жҧмысты қажет етеді, онда әлеуметтік оқытушыдан жеке кҥш-жігердің 

ҥлкен жетістіктері кҥтіледі. Дҧрыс емес, "проблемалық" балалардың 

пайдасына қанша іс-шара ӛткізсеңіз де, нақты еңбек кӛрсеткіштері 

балалардың тірі тағдырларынан тҧрады. 

Бҧл бағыт әр тҥрлі қызмет тҥрлерінде жҥзеге асырылады: әлеуметтік-

педагогикалық қолдау жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарымен және 

баланы орналастыру ҥшін қажетті ӛкілеттіктерге ие тҥрлі ведомстволармен 

және оны ҧстауға арналған қаражатпен, сондай-ақ қорлары мен еріктілері 

бар жҧртшылықпен ынтымақтастықта жҥзеге асырылады. Бҧл кәмелетке 

толмағандарды қиын немесе қауіпті жағдайдан шығаруға, баспанаға 

орналастыруға, басқа отбасына немесе интернатқа беруге, Егер сіз батыл 

әрекет етуіңіз керек болса, ал егер отбасындағы жағдайды жақсартуға деген 

ҥміт жоғалмаса-ата-аналарды әртҥрлі әлеуметтік мекемелердің, 

орталықтардың және т. б. оңалту бағдарламаларына енгізуге мҥмкіндік 

береді.; 

Педагогикалық оңалту - бҧл оқу процесінде әлеуметтік қолдау. Бҧл, 

бір жағынан, балалармен шамадан тыс сабақтарға қаражат жинауды, екінші 

жағынан, сәтсіз оқушының әлеуметтік – психологиялық жағдайын 

жақсартуды қамтиды. Сонымен қатар, әлеуметтік педагог, шын мәнінде, 

баланың жеке басын бей-жай қалдыратын ортадан қорғаушы ретінде әрекет 

етеді, ӛйткені балалар жоғалтқандарды ҧнатпайды. Бҧл ҧжымның 

гуманизмін білдіреді, иеліктен шығарылған және репрессияланған меценат 

ретінде әрекет етеді. 

Баланы тәрбиелеу ортасын ҧйымдастыруға қатысу әлеуметтік педагог 

жҧмысының келесі ҥш міндетті бағытын қамтиды. 
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖҦМЫСТЫҢ ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕСІНІҢ 

ДАМУЫНА ГУМАНИСТІК ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ӘСЕРІ 
Уримбаева Айдана Талаповна   

Ғылыми жетекшісі: 

Рысбаева Аршагуль Клышбековна – п.ғ.д., профессор 

 

Кілт сөздер: педагогика, моральдық, психология, ғылым, Әдістеме, 

топтық жұмыс, әрекеттесу адамгершілік.  

Әлеуметтік педагогиканың мақсаты-балаға (жасӛспірімге) тәрбие беру 

және кӛмек кӛрсету. 

Әлеуметтік педагогика қоғамдағы баланы (жасӛспірімді) 

тәрбиелеудің, ҧйымдастырудың қандай процестерін қамтиды? Оның 

әлеуметтік функциялары мен міндеттері қандай? Осы сҧрақтарды кезең-

кезеңмен қарастырыңыз 

1. Негізгі міндет-баланы (жасӛспірімді), оның қақтығыс кезеңіндегі 

жағдайын зерттеу. 

2. Қиын жағдайға тап болған балаға (жасӛспірімге) кӛмек кӛрсету. 

Дағдарыстан шығудың жолдарын, нҧсқаларын табу, қиын уақытта қолдау 

маңызды. 

3. Баланы қоршаған және оған әсер ететін әртҥрлі әлеуметтік 

салалардағы әлеуметтік тәрбиенің жағдайын талдау. 

4. Әлеуметтік педагогика оң тәжірибені талдауға, зерттеуге және 

таратуға, насихаттауға арналған. 

5. Ол баланың (жасӛспірімнің) іс-әрекетін ӛзін-ӛзі тәрбиелеуге, ӛзін-

ӛзі оқытуға және ӛз ӛмірі мен іс-әрекетін ӛз бетінше ҧйымдастыра білуге 

бағыттауы керек. 

6. Әлеуметтік педагог баланың (жасӛспірімнің) қҧқықтарын қорғауға 

қатысты мәселелерін шешетін әртҥрлі мамандарды, ҧйымдарды 

ҥйлестірумен және біріктірумен айналысады. 

7. Әлеуметтік педагогиканың функцияларының бірі әлеуметтік 

тәрбиенің әртҥрлі мәселелерін ҧйымдастыруға, зерттеуге, әлеуметтік 

педагогтардың жҧмысын талдауға байланысты[3]. 

Әлеуметтік педагогиканың нақты функцияларын келесідей 

тҧжырымдауға болады: 

тәрбиелік; 

әлеуметтік-қҧқықтық; 

әлеуметтік-оңалту. 

Білім беру функциясы баланы (жасӛспірімді) қоршаған ортаға қосуды, 

оның әлеуметтену процесін, оны оқыту мен тәрбиелеу процесіне бейімдеуді 

қамтиды. 

Әлеуметтік-қҧқықтық мемлекеттің балаларға қамқорлығын, оларды 

қҧқықтық қорғауды білдіреді. 
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Әлеуметтік-оңалту функциясы-бҧл негізгі әлеуметтік функцияларды 

мҧғалім орындайтын физикалық немесе ақыл-есі кем мҥгедек балалармен 

тәрбие және білім беру жҧмысы. 

Әлеуметтік педагог ҥлкен жҧмыс атқарады. Оның клиенттері 

студенттер де, олардың ата-аналары да, отбасы да. Жалпы, әлеуметтік 

педагог келесі функцияларды орындайды: 

 Білім беру-тәрбиелік, яғни балалар мен ересектердің мінез-қҧлқы мен 

қызметіне мақсатты педагогикалық ықпал етуді қамтамасыз ету; барлық 

әлеуметтік институттарға, дене шынықтыру және спорт мекемелеріне, 

бҧқаралық ақпарат қҧралдарына жәрдемдесу. 

2. Диагностикалық, яғни "әлеуметтік диагноз" қою, ол ҥшін 

балалардың, отбасының, әлеуметтік ортаның жеке ерекшеліктері мен 

әлеуметтік-тҧрмыстық жағдайларын зерттеу; оң және теріс әсерлерді және 

әртҥрлі проблемаларды анықтау. 

3. Ҧйымдастырушылық, яғни балалар мен ересектердің, мҧғалімдер 

мен еріктілердің әлеуметтік-педагогикалық кӛмек мәселелерін шешудегі, 

тәрбиені қолдау және ЖОСПАРЛАР мен бағдарламаларды іске асыруды 

дамытудағы қоғамдық қҧнды қызметін ҧйымдастыру. 

4. Болжамдық және сараптамалық, яғни белгілі бір микросоциумның 

әлеуметтік даму процесін бағдарламалауға, болжауға, жобалауға, 

Әлеуметтік жҧмыстағы әртҥрлі институттардың қызметіне қатысу. 

5. Ҧйымдастырушылық және коммуникативті, яғни ерікті 

кӛмекшілерді, шағын аудан тҧрғындарын әлеуметтік-педагогикалық 

жҧмысқа қосу. Бірлескен жҧмыс пен демалысты ҧйымдастыру, балалармен, 

отбасылармен жҧмыс жасауда әртҥрлі институттар арасында ӛзара 

әрекеттесу. 

6. Қауіпсіздік және қорғаныс, яғни қолда бар арсеналды пайдалану 

жеке адамның қҧқықтары мен мҥдделерін қорғауға арналған қҧқықтық 

нормалар. Жәрдемдесу 

мемлекеттік мәжбҥрлеу шараларын қолдану және Қазақстан 

Республикасының 

тікелей немесе жанама жол беретін тҧлғаларға қатысты жауапкершілік 

әлеуметтік педагогтың қамқорлығына заңсыз әсер ету. 

Делдалдық, яғни баланың мҥддесі ҥшін отбасы, оқу орны және 

баланың жақын ортасы арасындағы байланысты жҥзеге асыру. 
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Кілт сөздер: педагогика, моральдық, психология, ғылым, Әдістеме, 

топтық жұмыс, әрекеттесу адамгершілік.  

Зерттеу МДОАУ-Белогорск қаласында ҥлкен топта жҥргізілді. Зерттеу 

2011 жылдың қыркҥйегінен 2012 жылдың ақпанына дейін жҥргізілді. 

Зерттеуге 20 мектеп жасына дейінгі бала қатысты. 10 бала 

эксперименттік топты және 10 бала бақылау тобын қҧрады. Эксперименттік 

топта ҥлкен балалардың адамгершілік қасиеттерін арттыруға бағытталған 

қалыптастырушы эксперимент жҥргізілді. Бақылау тобында сабақтар 

дәстҥрлі тҥрде ӛткізілді. 

Жҧмыс жоспары: әдістемелік кабинеттің жабдықталуын, зерттелетін 

мәселе бойынша жылдық және кҥнтізбелік жоспарларды зерделеу; Ӛз 

Жҧмыс жоспарыңызды жасау;"тарихты Аяқта", "сюжеттік суреттер" (Г.А. 

Урунтаева, Ю. А. Афонькина) әдістемелері бойынша әңгіме жҥргізу [А 

қосымшасы]. 

Анықтау кезеңінің мақсаты-ҥлкен мектеп жасына дейінгі балалардың 

адамгершілік қасиеттерінің деңгейін анықтау. 

Алдымен әдістемелік кабинеттің жабдықталуы, зерттелетін мәселе 

бойынша жылдық, кҥнтізбелік жоспарлар зерттелді. Талдау нәтижесінде 

жыл сайынғы жоспарда балаларды кӛркем тәрбиелеу жҧмысы кӛрсетілгені 

анықталды. Мектепке дейінгі білім беру мекемесінде мектеп жасына дейінгі 

балалардың адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған 

сабақтар, кӛркем әдебиеттер оқылады. Жылдық жоспарды талдағаннан 

кейін, ҥлкен топтарда балалардың кӛркемдік тәрбиесіне, мектеп жасына 

дейінгі балалардың адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға жеткілікті 

кӛңіл бӛлінбейтіні туралы қорытынды жасалды. 

Содан кейін тәрбиешілердің кҥнтізбелік жоспары талданды. 

Тәрбиешілер мектепке дейінгі мекеменің жылдық жоспарына сҥйене 

отырып, кҥнтізбелік жоспарларда әртҥрлі қҧралдар арқылы балаларды 

кӛркемдік тәрбиелеу міндеттерін кӛрсететіні анықталды. 

Әдістемелік кабинеттің жабдықталуын зерттей отырып, балалардың 

адамгершілік тәрбиесі туралы жеткілікті әдебиеттер бар екенін атап ӛткен 

жӛн. Кабинет ауызша халық шығармашылығы арқылы балалардың 

адамгершілік тәрбиесіне арналған материалмен жабдықталған: әртҥрлі 

халықтардың ертегілері жинағы, мақал-мәтелдер, халық әндері жинақтары, 

бірақ мҧғалімдер ӛз жҧмыстарында жеткіліксіз қолданады. 

"Тарихты Аяқта"әдістемесі. 

Мақсаты. Балалардың адамгершілік қасиеттерін тҥсіну: мейірімділік-

ашу; жомарттық - ашкӛздік; еңбекқорлық - жалқаулық; шыншылдық - алдау. 
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Моральдық сананы зерттеу ҥшін дәл осы ҧғымдар таңдалды, ӛйткені 

балалар мектепке дейінгі жаста олармен танысады және осы моральдық 

нормалардың орындалуы кӛбінесе олардан талап етіледі. Басқаша айтқанда, 

бҧл моральдық қасиеттер мектепке дейінгі жастағы балаларға таныс және 

тҥсінікті. 

Әдістемені жҥргізу. Зерттеу жеке жҥргізіледі. Балаға мыналар 

айтылады:"Мен саған әңгімелер айтамын, ал сен оларды аяқтайсың". 

Осыдан кейін бала кезекпен тӛрт оқиғаны оқиды (кездейсоқ тәртіпте). 

Бірінші тарих. Себеттен шыққан қыз жолда ойыншықтар шашырап 

кетті. Жанында бала тҧрды. Ол қызға жақындап, былай деді… 

Бала не деді? Неліктен? Қалай тҥсіп, бала? Неліктен? 

Екінші оқиға. Катя туған кҥніне анасы әдемі қуыршақ сыйлады. Катя 

онымен ойнай бастады. Оның қарындасы Вера оған жақындап: "Мен де осы 

қуыршақпен ойнағым келеді", - деді. Содан кейін Катя жауап берді… 

Катя не деп жауап берді? Неліктен? Катя қалай әрекет етті? Неліктен? 

Қазақстан тарихы ҥшінші. Балалар қала салды. Оля ойнағысы келмеді, 

ол жақын жерде тҧрды және басқалардың қалай ойнайтынын кӛрді. 

Балаларға отыр тәрбиешісі деді: "Біз завтракать. Текшелерді қорапқа салу 

уақыты келді. Олядан сізге кӛмектесуін сҧраңыз". Сонда Оля жауап берді ... 

Оля не деп жауап берді? Неліктен? Оля қалай әрекет етті? Неліктен? 

Қазақстан тарихы тӛртінші. Петя мен Вова бірге ойнап, әдемі, қымбат 

ойыншықты сындырды. Әкем келіп: "ойыншықты кім сындырды?"Содан 

кейін Петя жауап берді… 

Петя не деп жауап берді? Неліктен? Петя қалай әрекет етті? Неліктен? 

Нәтижелерді ӛңдеу. 

балл-бала балалардың әрекеттерін бағалай алмайды. 

балл-бала балалардың мінез-қҧлқын оң немесе теріс (дҧрыс немесе 

бҧрыс, жақсы немесе жаман) деп бағалайды, бірақ бағалауды 

ынталандырмайды және моральдық норманы тҧжырымдамайды. 

балл-бала моральдық норманы атайды, балалардың мінез-қҧлқын 

дҧрыс бағалайды, бірақ оның бағасын ынталандырмайды. 

балл-бала моральдық норманы атайды, балалардың мінез-қҧлқын 

дҧрыс бағалайды және оның бағасын ынталандырады. 

"Сюжеттік суреттер" әдістемесі. 

Мақсаты. Алдыңғы әдіспен бірдей моральдық қасиеттерге 

эмоционалды қатынасты зерттеу. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. Акимова, Т.М. орыс халық поэзиясы: Т. М. Акимова / «Жоғары 

Мектеп» баспасы. - Мәскеу. - 1969. 

2. Бабанский, Ю. К. Педагогика. - М., 1988 ж. 

3. Бибко н.с. ертегілерді оқу қабілетін қалыптастырудағы сӛйлеу мен 

оқудың мәнерлілігі бойынша жҧмыс // Бастауыш мектеп. - 1991. - № 12. - С. 

20-26. 
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ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ АҒЗАНЫҢ ҤЙЛЕСІМДІ ДАМУ ФАКТОРЫ 

РЕТІНДЕ 

Шиндалиева Фарида Тагаевна 

Ғылыми жетекшісі: 

Алипбек Ардақ Зәуірбекқызы - п.ғ.к. 

 

Кілт сөздер: педагогика, психология,қалыптасу, ғылым, топтық 

жұмыс, әрекеттесу, әдістеме  

Балалар жас ерекшеліктеріне байланысты тҧрақты қозғалысқа бейім. 

Алайда, мектепте және ҥйде жоғары оқу жҥктемесіне және басқа да 

себептерге байланысты балалардың кӛпшілігінде ӛз денелерін дамытуға 

уақыт жетіспейді. Қозғалыстың болмауы гипокинезияның пайда болуына 

әкеледі, бҧл баланың денесінде бірқатар елеулі ӛзгерістер тудыруы 

мҥмкін.Гигиенистердің зерттеулері кӛрсеткендей, кҥндізгі уақыттың 85% - 

на дейін студенттердің кӛпшілігі статикалық кҥйде (отыру). Тіпті жас 

мектеп жасына дейінгі балаларда ерікті қозғалыс белсенділігі (серуендеу, 

ойындар) тәулік уақытының тек 16-19% қҧрайды, олардың тек 1-3% - ы дене 

тәрбиесінің ҧйымдастырылған тҥрлеріне келеді. Мектепке қабылданған 

балалардың жалпы қозғалыс белсенділігі 50% - ға тӛмендейді, тӛменгі 

сыныптардан жоғары сыныптарға дейін тӛмендейді. 9-10 сыныптардағы 

қозғалыс белсенділігі 6-7 сыныптағыларға қарағанда аз, қыздар тәулігіне 

ҧлдарға қарағанда аз қадамдар жасайды; жексенбі кҥндеріндегі қозғалыс 

белсенділігі жаттығуларға қарағанда ҥлкен, ал кӛктем мен кҥзде қыс 

мезгіліне қарағанда кӛбірек [20]. 

Партадағы немесе жҧмыс ҥстеліндегі отырықшы жағдай дененің 

кӛптеген жҥйелерінің, әсіресе жҥрек-тамыр және тыныс алу жҥйелерінің 

жҧмысына әсер етеді. Тыныс алу азаяды, метаболизм тӛмендейді, тӛменгі 

аяқтарда қанның тоқырауы пайда болады, бҧл бҥкіл ағзаның және әсіресе 

мидың жҧмысының тӛмендеуіне әкеледі: назар азаяды, есте сақтау қабілеті 

әлсірейді, қозғалыстардың ҥйлестірілуі бҧзылады, психикалық 

операциялардың уақыты артады. Сонымен қатар, дененің суыққа және 

жҧқпалы ауруларға тӛзімділігі тӛмендейді, әлсіз, оқытылмаған жҥректің 

қалыптасуына және жҥрек-тамыр жҥйесі жеткіліксіздігінің одан әрі дамуына 

алғышарттар жасалады. Белсенді емес балалардың әлсіз бҧлшықеттері 

денені дҧрыс қалыпта ҧстамайды, бҧл нашар қалып пен иілудің дамуына 

әкеледі. Бҧл жағымсыз қҧбылыстарды бейтараптандырудың жалғыз 

мҥмкіндігі-белсенді демалу және ҧйымдастырылған физикалық белсенділік. 

Дене шынықтыру мен спортпен жҥйелі тҥрде айналысқан кезде адамның 

мҥшелері мен жҥйелері ҥнемі жетілдіріліп отырады. 

Зерттеулерге сәйкес, дене шынықтырумен айналыспайтын 

оқушыларда бір жыл ішінде дене кҥші 8,7 кг — ға, дене шынықтырумен 

айналысатын сол жастағы жасӛспірімдерде — 13 кг-ға, ал спортпен 

айналысатындарда-23 кг-ға артты.келесі эксперимент бҧған нақты тҥсінік 

береді. Микроскоппен қараған кезде бҧлшықет аймағының бір шаршы мм-



143 
 

де демалу кезінде 30-дан 60-қа дейін капилляр бар екендігі анықталды. Сол 

аймақта кҥшейтілген жҧмыстан кейін 30 000 капиллярлар болды, яғни 

ондаған есе кӛп. Сонымен қатар, әр капилляр диаметрі 2 есе ӛсті. Бҧл 

туралы куәландырады тыныштық кҥйде капиллярлар қатыспайды қан 

айналымы, ал бҧлшық ет жҥктемесінің олар толтырылады қанмен мҥмкіндік 

жасай отырып, оқуға тҥсу бҧлшық қоректік заттар. Осылайша, бҧлшықет 

жҧмысы кезінде метаболизм бірнеше есе артады. 

Бҧлшықеттер адамның дене салмағының 40-тан 56% - на дейін 

болғандықтан, Егер дененің қҧрамдас бӛліктерінің жақсы жартысы 

жеткілікті тамақтанбаса және жақсы жҧмыс жасамаса, денсаулықты кҥту 

екіталай. 

Жҥйелі, әртҥрлі және қалыпты бҧлшықет жҥктемелерінің әсерінен 

орталық жҥйке жҥйесінің барлық бӛлімдерінің ҥйлесімді дамуы жҥреді. 

Жаттығу жҥйке жҥйесінің кҥші, қозғалғыштығы және жҥйке процестерінің 

тепе-теңдігі сияқты функцияларын дамытуға пайдалы әсер етеді. 

"Жаяу жҥру менің ойларымды жандандырады және шабыттандырады. 

Жалғыз қалғанда, мен ойлана алмаймын; менің денем қозғалыста болуы 

керек, содан кейін ақыл да қозғала бастайды", — деп ҧлы француз ойшылы 

Дж.Руссоның мойындауы мидың қозғалыспен байланысын жақсы кӛрсетеді. 

Жаттығу ас қорыту жҥйесінің жақсы жҧмысына ықпал етеді, бауыр мен 

бҥйректің, эндокриндік бездердің белсенділігін арттырады, қан айналымы 

жҥйесін жаттықтырады, оны жетілдіреді, қан айналымына ҥлкен қан 

массасын қосады және гемопоэзді ынталандырады. 

Физикалық жаттығулар тудырады жоғары қажеттілік организмнің 

әдемілейді. Нәтижесінде ӛкпенің сыйымдылығы артып, олардың толық 

таралуы тоқырауды, шырыш пен қақырықтың жиналуын жояды, 

яғни.мҥмкін аурулардың алдын-алу қызметін атқарады. Дене тәрбиесі 

жағымды эмоциялар, кӛңілділік, жақсы кӛңіл-кҥй тудырады. 

Оқу процесінің тиімділігін арттыру ҥшін дене тәрбиесінің әртҥрлі 

қҧралдары, әдістері, әдістері мен әдістері қолданылады. Дене шынықтыру 

сабақтарында кеңінен қолданылатын ойын және бәсекелестік әдістер 

мҧғалімнің алдында тҧрған ҥйлесімді тҧлғаны қалыптастырудың кӛптеген 

мәселелерін шешуге мҥмкіндік береді. 
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АДАМНЫҢ ЖЕТІЛУІНДЕ ДӘНЕ ТӘРБИЕСІ МЕН СПОРТТЫҢ 

МАҢЫЗЫ 

Шиндалиева Фарида Тагаевна 

Ғылыми жетекшісі: 

Алипбек Ардақ Зәуірбекқызы - п.ғ.к. 

 

Кілт сөздер: педагогика, психология,қалыптасу, ғылым, әдістеме, 

топтық жұмыс, әрекеттесу . 

Дене шынықтыру және спорт кезінде адамның моральдық-еріктік 

қасиеттерін тәрбиелеу мәселесі спорт психологиясының саласына жатады. 

Сонымен қатар, дене шынықтыру және спорт психологиясы бойынша 

ғылыми зерттеулер ҥшін мектептер даму принципі, жеке тҧлға мен іс-

әрекеттің бірлігі принципі болып табылады.А.Ц. Пунидің отандық спорт 

психологиясының қалыптасуына сіңірген еңбегін атап ӛтіп, Б. Г. 

Ананьев:"...Спорт психологиясы Адам дамуының кҥрделі мәселелерін 

шешуге және шешуге болатын деңгейге жетті", оның ішінде 

онтогенетикалық эволюцияны да, спортшының ӛмір жолын да талдау [2, Б. 

12]. 

Сол мақалада ол спорттың онтопсихологиясы ҧғымын енгізді, оның 

тақырыбы спортшыны спорттық қызмет пен мансап жағдайында жеке тҧлға, 

субъект, тҧлға және тҧлға ретінде дамыту болып табылады. Дене 

тәрбиесінің онтопсихологиясы жҥйелі жаттығулар процесінде адамның 

дамуын зерттейді. 

Дене тәрбиесі мен спорттың онтопсихологиясын дамытудағы 

жетістіктердің ішінде мыналарды бӛліп кӛрсетуге болады: 

- жалпы спорттық іс-әрекетте және спорттың нақты тҥрлерінде 

психикалық процестерді мамандандырылған дамыту тҧжырымдамасы; 

- спортшының ерікті дайындығы туралы тҥсінік; 

- физикалық жҥктемелердің психикалық процестерге әсер ету 

заңдылықтары; 

- мектеп жасындағы балалардың физикалық, психомоторлық және 

интеллектуалдық даму динамикасы мен ӛзара байланысының 

заңдылықтары; 

- спортшылардың спорттық-маңызды психикалық қасиеттерін дамыту 

және кезең-кезеңмен қалыптастыру заңдылықтары. 

А. Ц. Пунидің онтопсихологиялық идеялары оның "спорт 

психологиясының очерктері", "спорттағы ерікті дайындықтың 

психологиялық негіздері", "спорт психологиясындағы жеке тҧлға мәселесі" 

және т.б. еңбектерінде ҧсынылған...Әрине... спорт-бҧл адамның физикалық 

және рухани кҥштерінің әр тҥрлі кӛріністерін талап ететін, сол арқылы 

оларды жан-жақты жетілдіруге мҥмкіндік беретін қызмет саласы"), жеке 

тҧлғаны оның іс-әрекет кӛріністерінде жан-жақты зерттеу қажеттілігін 

кӛрсетеді ("...Зерттеу қажет емес жеке басын куәландыратын және қызметі, 

ал ҥңіле, т. е. адам қолданылып жҥрген, познающего, мыслящего, 

https://stud.kz/referat/show/2150
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творящего, преобразующего шындық және ӛзіне..., в психологии спорта-

деятельную личность спортсмена" [16, с. 13-14]. 

Ол спортшының жалпы және мамандандырылған дамуының 

біртҧтастығына баса назар аударады, психикалық процестер мен қасиеттерді 

жетілдіру, әдетте, адамның ӛмірдің әртҥрлі салаларында белсенді болуына 

мҥмкіндік береді, ал мамандандырылған Даму белгілі бір қызмет тҥрінің 

нақты талаптарымен анықталады, ал адамның психикалық қорында жалпы 

және нақты даму байланысты болуы керек. 

Бҧл спортта алынған қасиеттерді адам қызметінің басқа тҥрлеріне 

ауыстыру мҥмкіндігін де білдіреді: "спорттық іс-әрекет жағдайында 

жетілдірілген жеке тҧлғаның психикалық қоймасының жалпы және 

мамандандырылған дамыған ерекшеліктері оң ауысу заңдарына сәйкес Ӛмір 

ҥшін тиімді маңыздылығын сақтайды...» [16, c. 28]. 

Жыл сайын Беларусь Республикасында студенттер саны артып келеді. 

Заңнамаға сәйкес жоғары мектеп Кәсіби дайындық міндеттерін шеше 

отырып, студенттердің физикалық дайындығын қамтамасыз етуі керек. 

Осылайша, студенттердің дене тәрбиесі студенттердің жалпы тәрбиесінің 

ажырамас, маңызды бӛлігі ретінде қарастырылады. 

Дене тәрбиесінің және жоғары оқу орындарында дене шынықтыруды 

бағытталған қолданудың басқа формаларының рӛлі кӛп қырлы. Техникалық 

прогресс, ғылымның қарқынды дамуы және қазіргі заманғы маманға қажет 

жаңа ақпараттың кӛбеюі студенттің оқу жҧмысын қарқынды, қарқынды 

етеді. 
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Алайда, грек тілінен аударылған әдіс бір нәрсеге жол, таным, зерттеу 

әдісін білдіреді. Тәрбие әдістері-бҧл тәрбиешінің оқушылардың санасына, 

ерік-жігеріне, сезімдеріне, мінез-қҧлқына әсер ету жолдары, тәсілдері. 

Ал форма (лат. forma-сыртқы кӛрініс, сыртқы қҧрылым, белгілі, 

тҧрақты тәртіп) – әдістің сыртқы кӛрінісі. Демек, тәрбие нысаны тәрбие 

жҧмысын ҧйымдастырудың сыртқы жағы болып табылады, ол білім беру 

әсерін бағыттайтындардың санына, уақытына, орнына және оны жҥзеге 

асыру тәртібіне байланысты. 

Тәрбиені ҧйымдастыру формалары сабақтың белгілі бір тҥрін 

анықтайды және тәрбие қызметінің мазмҧнын қамтитын тәрбиелік шаралар 

ретінде пайда болады: ақпараттық хабарламалар, сынып сағаттары, 

"дӛңгелек ҥстелдегі" әңгімелер, диспуттар, ауызша журналдар, ҧжымдық 

шығармашылық істер, конкурстар, оқырман конференциялары, ҥйірмелер, 

тақырыптық кештер, дискотекалар, ғылым мен мәдениет апталары, халық 

кҥнтізбесінің мерекелері, клубтар мен қызығушылықтар бойынша 

бірлестіктер және т. б. 

В.С. Безрукованың пікірінше, педагогикалық форма-бҧл 

педагогикалық процесті оның барлық компоненттерінің бірлігінде аяқталған 

педагогикалық ҧйымдастыру. 

Жалпы педагогикалық тҥсінікте тәрбие жҧмысының нысаны-бҧл 

белгілі бір педагогикалық мәселелерді шешуге бағытталған нақты актілерді, 

жағдайларды, оқу процесіне қатысушылардың ӛзара әрекеттесу 

процедураларын ҧйымдастырудың белгіленген тәртібі (білім беру және 

ҧйымдастырушылық-практикалық), тәрбие жҧмысының сыртқы кӛрінісін 

қамтамасыз ететін ҧйымдастырушылық әдістер мен тәрбие қҧралдарының 

жиынтығы. 

«Тәрбие жҧмысының формасы» ҧғымының мәнін тҥсіну ҥшін бҧл 

тҧжырымдаманың педагогикалық процесте қандай орын алатындығын және 

оның функциялары қандай екенін анықтаған жӛн. 

Тәрбие жҧмысының формаларының бірінші функциясы 

ҧйымдастырушылық болып табылады, ӛйткені тәрбие жҧмысының кез-

келген формасы ҧйымдастырушылық мәселелерді шешуді қарастырады. 

Ҧйымдастырушы ретінде мҧғалім де, оқушылар да әрекет ете алады. 

Іс-шараны ҧйымдастыру іс-әрекеттің белгілі бір логикасын, 

қатысушылардың ӛзара әрекеттесуін кӛрсетеді. 

Тәрбие жҧмысының әр тҥрлі формаларын ҧйымдастырудың дәстҥрлі 

және педагогтер қолданатын жалпыланған әдістері (алгоритмдері) бар 

(әңгімелер, ҧжымдық шығармашылық істер, конкурстар, викториналар және 

т.б.). Оларды жҥзеге асыру бірқатар кезеңдерден, ҧйымдастырушылық 

қызмет кезеңдерінен ӛтуді қамтиды. 

Бірақ ҧйымдық формалардың жалғыз функциясы емес. 

Пішіннің екінші функциясы – реттеу. Әр тҥрлі формаларды қолдану 

мҧғалімдер мен студенттер арасындағы және студенттер арасындағы 

қатынастарды реттеуге мҥмкіндік береді. 
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Әр тҥрлі формалар мектеп оқушыларының тобын біріктіру процесіне 

әр тҥрлі әсер етеді. Қатысушылардың ӛзара әрекеттесу қажеттілігі алдын-

ала белгіленген нысандардың арқасында әлеуметтік қатынастардың 

нормалары қалыптасады. 

Функциясы – ақпараттық. Іске асыру осы функцияны кӛздейді ғана 

емес, біржақты хабар оқушыларға сомасын білімді, қажетті одан әрі ӛмір, 

бірақ және ӛзектендіруді сол білімді олар бар, ҥндеу, олардың тәжірибесі. 

Осылайша, функционалды тәсілге сҥйене отырып, тәрбие жҧмысының 

формасын педагогикалық процесті ҧйымдастырудың негізгі компоненті 

ретінде анықтауға болады. 

Тәрбие жҧмысының бір тҥрі ӛзіне тән белгілі бір қасиеттерге 

байланысты басқасынан ерекшеленеді. Олар болуы мҥмкін: дайындық және 

ӛткізу уақыты, қатысушылардың саны, шарттары мен қолданылатын 

қҧралдар және т.б. тәрбие жҧмысының барлық тҥрлерімен олардың жалпы 

белгілері мен тәсілдерін бӛліп кӛрсетуге болады, сондықтан оларды 

топтастыруға болады. 

Ӛткізу мерзіміне сәйкес барлық нысандарды бӛлуге болады: қысқа 

мерзімді, ҧзақ мерзімді, дәстҥрлі, жағдайлық.  
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Тәрбие-педагогиканың негізгі категориясы. Адам туғаннан бастап 

ӛлімге дейін тәрбиеленеді. Бҧл тәрбиелік әсердің кҥші, әрине, жасына, 

әлеуметтік жағдайына және мәртебесіне байланысты ӛзгереді. 

Жалпы алғанда, білім қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес жеке тҧлғаны 

немесе оның жеке қасиеттерін қалыптастыру процесін басқару ретінде 

қарастырылды. Марксистік идеологияның Ҥстемдігі жағдайында білім 

коммунизмнің белсенді және саналы қҧрылысшыларын даярлау қҧралы 

ретінде қарастырылды. 
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"Білім" ҧғымының әр тҥрлі тҥсіндірмелері осы қҧбылыстың қандай 

аспектісі зерттеуші ҥшін ең маңызды болып кӛрінетіндігімен байланысты. 

 Тәрбие бірқатар психологиялық және педагогикалық ҧғымдармен 

тығыз байланысты. Ең алдымен, мҧндай байланыс 

"қалыптастыру"ҧғымымен объективті тҥрде бар. Бҧл термин адамның 

белгілі бір ӛзгерістерін қамтиды, бҧл аяқталған нәтижеге, адамның 

физикалық және жеке ісіктерінің пайда болуына әкелетін процесс. Тәрбиені 

анықтайтын қандай аспект болмасын, барлық жағдайларда бҧл қҧбылысты 

сипаттайтын жалпы белгілер бар. 

Біріншіден, білім беру-бҧл процесс, яғни мҧғалім ӛзара әрекеттесетін 

адамдардағы нақты сапалық және сандық ӛзгерістерді қамтитын 

динамикалық қҧбылыс. 

Екіншіден, тәрбие оқушыға әсер етудің мақсаттылығымен 

сипатталады. Бҧл дегеніміз, білім беру әрқашан белгілі бір нәтижеге қол 

жеткізуді мақсат етеді және ол ең алдымен оқушының жеке басындағы оң 

ӛзгерістермен анықталады. Мақсатсыз тәрбие (жалпы білім) жоқ. 

Ҥшіншіден, тәрбие гуманистік бағытқа ие, ол оқушыларға әсер ету 

векторын анықтайды. Кез-келген әсер гуманистік қасиеттерді 

тәрбиелемейді. Әрине," антивоспитания " бар, онда басқалардың әсері теріс, 

адамгершілікке жатпайтын қасиеттерді қалыптастырады. 

Тӛртіншіден, тәрбиенің маңызды белгісі ретінде зерттеушілердің 

кӛпшілігі тәрбиеші мен оқушының ӛзара әрекетін атайды. Дәл осы белгі 

оқушының тәрбие процесіндегі белсенділігін баса кӛрсетеді, оның 

субъективті позициясын анықтайды. 

Қазіргі жағдайда тәрбие кӛбінесе адамның әлеуметтенуінің қҧрамдас 

бӛлігі ретінде қарастырылады. 

Әлеуметтену-бҧл адамның әлеуметтік қатынастар жҥйесіне, әртҥрлі 

әлеуметтік қауымдастықтарға (топқа, мектепке) интеграциясы. Әлеуметтену 

оның жеке басының қасиеттерін қалыптастыратын мәдениет элементтерін, 

әлеуметтік нормалар мен қҧндылықтарды ассимиляциялау ретінде 

қарастырылады. 

Басқаша айтқанда, ол тәрбиеленген, яғни социолизденген. Бҧл 

тҧжырымға дау айтуға болады, ӛйткені отбасы шеңберіндегі тәрбие және 

ҧжым шеңберіндегі тәрбие (топ, Сынып және т.б.) жалпы әлеуметтенудің 

әртҥрлі деңгейін береді. Бҧл тікелей адамның ӛзіне байланысты (біздің 

жағдайда студент). 

Қазіргі педагогикалық шындық білім беру мен тәрбие процесін 

тҥсінуге, білім беру саласындағы Педагогикалық қызметті ҧйымдастыруға 

деген кӛзқарастардың кӛптігімен ерекшеленеді. Бҧл тәсілдерді білу 

зерттеуші мҧғалімге де, практик — мҧғалімге де қажет, ӛйткені екеуінің де 

қызметі ең алдымен тҧжырымдамалық, әдіснамалық және теориялық 

тҧрғыдан негізделген болуы керек. 

Дәстҥрлі парадигма аясында негізінен" қатаң " педагогикалық басқару 

тҧжырымдамалары жасалады. Бҧл дегеніміз, мҧғалімнің оқушыға әсер ету 



149 
 

проблемаларына басымдық беріледі, яғни. негізінен педагогикалық ӛзара 

әрекеттесудің тек бір жағы зерттеледі. Педагогтың қызметі анықтаушы, 

жетекші (авторитарлық), ал тәрбиеленушінің қызметі педагогтің іс — 

әрекетіне жауап ретінде қарастырылады. 

 Тәрбиенің дәстҥрлі тҧжырымдамасының мысалы-баланың жеке басын 

қалыптастырудың жҥйелік-рӛлдік теориясы (Н. М.Таланчук). Бҧл 

тҧжырымдаманың авторы жеке тҧлғаның қалыптасуы мҧрагерліктің 

әлеуметтік механизміне және әлеуметтік қҧндылықтардың кӛбеюіне 

байланысты болады. Адам белгілі бір қоғамдастықтың қҧрамына кірген 

кезде әлеуметтік қҧндылықтарды мҧра етеді, белгілі бір әлеуметтік рӛлдерді 

орындайды (неке, ата-ана, кәсіби-еңбек, коммуникативті, патриоттық, 

адамгершілік, мақсат қою, шығармашылық субъектісінің рӛлі). Әлеуметтік 

рӛлдер жҥйесін игере отырып, адам оған әр тҥрлі аспектілерде — отбасы 

адамы, кәсіпқой, азамат болуға мҥмкіндік беретін қасиеттерге ие болады. 

Осы Тҧжырымдама аясында білім адамның әлеуметтік рӛлдер жҥйесін 

дамытуды мақсатты реттеу ретінде қарастырылады, ал тәрбиенің мақсаты 

осындай рӛлдер жҥйесін орындауға дайын және қабілетті тҧлғаны 

қалыптастыруда кӛрінеді 
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Кілт сөздер: педагогика, психология, ғылым, Әдістеме, топтық 

жұмыс, әрекеттесу Әдістеме дефектологтар.  

Біздің қоғам дамуының қазіргі кезеңінде адам факторының жандануы 

одан әрі адамзат прогресінің шарттарының бірі ретінде әрекет етеді. Осыған 

байланысты, жалпы білім беретін мектептің алдына не болып жатқанын ӛз 

бетінше бағалауға және ӛз қызметін айналасындағы адамдардың 

мҥдделеріне сәйкес қҧруға қабілетті қоғамдық азаматты даярлау міндеті 

қойылады. Бҧл мәселені шешу оқушылардың тҧрақты қҧлықтық 

қасиеттерін, жауапкершілігін, еңбекқорлығын қалыптастырумен 

байланысты. 
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Мектептегі тәрбие сана мен іс-әрекеттің бірлігі қағидатына 

негізделген, оның негізінде тҧрақты жеке қасиеттердің қалыптасуы мен 

дамуы оның іс-әрекетке белсенді қатысуымен мҥмкін болады. Іс жҥзінде 

кез-келген іс-әрекет моральдық сипатқа ие, оның ішінде оқу, 

психологтардың пікірінше, ҥлкен тәрбиелік мҥмкіндіктерге ие. Бастауыш 

мектеп жасында бҧл ӛте маңызды, ӛйткені оқу іс-әрекеті жетекші ретінде 

әрекет етеді. Бҧл жаста оқу әрекеті оқушылардың дамуына ҥлкен әсер етеді, 

кӛптеген ісіктердің пайда болуын анықтайды. Сонымен қатар, ол тек ақыл-

ой қабілеттерін ғана емес, сонымен қатар тҧлғаның қҧлықтық саласын да 

дамытады. Оқу процесінің регламенттелген сипатының, оқу тапсырмаларын 

міндетті тҥрде жҥйелі орындаудың нәтижесінде кіші оқушы оқу іс-

әрекетіне, қҧлықтық кӛзқарасына тән қҧлықтық білімді дамытады. 

Осы негізде Бала оқиғаларды бағалауды, оның ӛзін-ӛзі бағалауы мен 

мінез-қҧлқын ӛзгертеді. Кеңес психологтарының бірқатар зерттеулерінің 

нәтижесінде анықталған бҧл теориялық ережелер оқыту мен тәрбиенің 

бірлігі принципінің негізінде жатыр. Бҧл қағида, салынып жатқан, - деп атап 

процесінде оқу қызметін жҥзеге асыру мҥмкін емес, оқыту, бірақ және 

тәрбиелеуші функцияларды табады кең қолдану мектеп практикасында. 

Сонымен бірге, оқу процесінде қалыптасқан қҧлықтық қасиеттерді 

оқушының басқа да іс-әрекеттерінде қолдану туралы мәселе тҥсініксіз 

болып қалады. Сондықтан оқушының қҧлықтық қасиеттерін қалыптастыру 

туралы алынған мәліметтер белгілі бір дәрежеде шартты болып табылады. 

Ӛлшеу кезінде моральдық тәрбие мен дамудың нәтижесіне тек тҥпкілікті 

нәтиже қосылады, ал барлық аралық байланыстар ескерілмейді. Осыған 

байланысты моральдық қасиеттердің қалыптасуының тиімділігі кҥрделі ішкі 

ӛзгерістерді ескерместен тек сыртқы кӛрсеткіштер бойынша бағаланады. 

Жағдай мен тҧлғаның дамуы арасындағы байланысты анықтаған кезде 

педагогикалық әсер бӛлінбейді. Сонымен қатар, оқушының жеке басына 

әсер ететін табиғи қайталанатын факторлар мен қҧбылыстарға қатысты 

сандық кӛрсеткіштер ескерілмейді. Кейбір зерттеушілер қысқа мерзімде 

тәрбиенің белгілі бір деңгейінің кӛрінісін алуға ниетті екенін есте ҧстаған 

жӛн. Шындығында, бҧл тиімділікті оқушының белгілі бір жас кезеңін 

"ӛткеннен" кейін ғана алуға болады. 

Моральдық қасиеттерді ӛлшеуге арналған индикаторлардың, сондай-

ақ осы тҧлғаның қалыптасуын сипаттайтын диагностикалық материалды 

зерттеу және ӛңдеу әдістерінің дамымауы қол жеткізілген қалыптасу 

деңгейін объективті тҥрде соңына дейін анықтауға мҥмкіндік бермейді. 

Осылайша, оқушылардың қҧлықтық қасиеттерін қалыптастырудың 

оңтайлы шарттары және оның кӛрсеткіштері әр тҥрлі Бухгалтерлік есеп 

жҥйесін қолдануды кӛздейтін педагогикалық тҧрғыдан қарастырылуы керек. 

Кез - келген оқшауланған әдісті қолдана отырып, оқушының 

қҧлықтық қасиеттерінің қалыптасу деңгейін терең және жан-жақты зерттеу 

мҥлдем мҥмкін емес, сондықтан оқытудың ең тиімді жҥйесі Педагогикалық 

бақылаудың әртҥрлі нҧсқаларын, студенттермен, ата-аналармен, арнайы 
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сауалнамалармен әңгімелесуді, оқушылардың жазбаша жҧмыстарын 

талдаудан тҧрады.оқу және сыныптан тыс жҧмыстар. 

Осыған байланысты әдебиеттік оқу сабақтарында бастауыш сынып 

оқушыларының қҧлықтық қасиеттерін қалыптастыру бойынша зерттеу 

жҥргізілді. Біз алдымызға келесі мақсаттарды қойдық: оқу іс-әрекетінде 

қалыптасатын қҧлықтық қасиеттердің қалыптасу деңгейін анықтау, яғни 

балалардың жеке тәжірибесінен қалыптасатын қҧлықтық идеялардың 

бастапқы деңгейін анықтау; балалардағы қҧлықтық қасиеттерді 

қалыптастыру процесінде педагогикалық жағдайлардың тиімділік дәрежесін 

анықтау. 

Бастауыш сынып оқушыларының алғашқы идеяларын зерттеген 

бастапқы материал ретінде адам ӛмірінде әрдайым маңызды және қоғам 

ӛмірінің қазіргі кезеңінде ӛзекті болып табылатын "жауапкершілік" және 

"ізгілік" сияқты моральдық қасиеттер таңдалды. Әдебиеттерді талдау осы 

қасиеттердің негізгі мазмҧндық сипаттамаларын анықтауға мҥмкіндік берді. 

Жауапкершілікті анықтау кезінде объективті қажеттілік туындаған кезде 

міндеттемелерді ӛз еркімен қабылдау, нақты жағдайларды ескере отырып, 

қабылданған міндеттемелерді қатаң сақтау, ӛз қызметінің ағымдағы және 

перспективалық нәтижелері ҥшін есеп беруге дайын болу, олардың 

шарттары мен олардың ықтимал салдарын басқа адамдардың мҥдделерімен 

байланыстыру кӛрсетілді. 
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Кілт сөздер: педагогика, психология, ғылым, әдістеме, топтық 

жұмыс, әрекеттесу, әдістеме дефектологтар.  

Философия туралы қысқаша сӛздікте қҧлық ҧғымы мораль ҧғымымен 

теңестіріледі " Мораль (лат. нҥкте-мораль) - адамдардың мінез-қҧлқының 

нормалары, принциптері, ережелері, сондай-ақ адамның мінез-қҧлқының ӛзі 

(іс-әрекеттің себептері, қызмет нәтижелері), сезімдер, пайымдаулар, 

адамдардың бір-бірімен және қоғамдық тҧтас (ҧжым, сынып, халық, қоғам) 

арасындағы қатынастарды нормативтік реттеуді білдіреді". 

https://stud.kz/referat/show/68155
https://stud.kz/referat/show/68155
https://stud.kz/referat/show/68155
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В.И. Даль мораль сӛзін "қҧлықтық ілімі, адамның еркіне, ар-ҧжданына 

арналған ережелер" деп тҥсіндірді. Ол: "қҧлық-денеге, тәнге, рухани, жанға 

қарама-қайшы. Қҧлықтық тҧрмысы адам маңыздырақ тҧрмыс заттық". 

"Жататын бір жартысында рухани тҧрмысын, қарама-қарсы ақыл-ой, бірақ 

сопоставляющий жалпы онымен рухани бастау, және ақыл-ой жатады 

шындық және ӛтірік, және қҧлықтық - жақсылық пен жамандық. Адал, 

ақкӛңіл, ақкӛңіл, ар-ожданмен, шындық заңдарымен, адал және таза 

азаматтың жҥрегі бар адамның қадір-қасиетімен келіседі. Бҧл қҧлықтық, 

Таза, мінсіз мораль адамы. Кез-келген самоотверженное бар қылығын 

қҧлықтық, ізгі қҧлықтық, ерлік». 

Жылдар ӛте келе мораль туралы тҥсінік ӛзгерді. Ожегов С.И. біз 

оқимыз: "мораль - бҧл адамды басшылыққа алатын ішкі, рухани қасиеттер, 

этикалық нормалар, осы қасиеттермен анықталған мінез-қҧлық ережелері" . 

Әр тҥрлі ғасырлардағы ойшылдар мораль ҧғымдарын басқаша 

тҥсіндірді. Ежелгі Грецияда да Аристотельдің қҧлықтық адам туралы 

еңбектерінде: "қҧлықтық әдемі адам кемелді қадір-қасиет деп аталады.... 

Қҧлықтық сҧлулық туралы ізгілік туралы айтады: қҧлықтық әдемі-әділ, 

батыл, ақылды және жалпы барлық қасиеттерге ие адам" . 

В.А. Сухомлинский баланың қҧлықтық тәрбиесімен айналысу, 

"адамды сезіну қабілетіне" ҥйрету қажет екенін айтты . 

Василий Александрович: "ешкім кішкентай адамға:" адамдарға бей-

жай қарамаңыз, ағаштарды сындырыңыз, сҧлулықты бҧзыңыз, жеке 

басыңызды жоғары қойыңыз", - деп ҥйретпейді. Егер адамға жақсылық 

ҥйретілсе, олар шебер, ақылды, табанды, талапшыл, нәтижесінде жақсы 

болады. Олар зҧлымдықты ҥйретеді (ӛте сирек, бірақ солай болады), 

нәтижесінде зҧлымдық болады. Олар жақсылықты да, жамандықты да 

ҥйретпейді-бәрібір жамандық болады, ӛйткені оны адам жасау керек» 

В. А. Сухомлинский "қҧлықтық нанымның мызғымас негізі балалық 

шақта және ерте жасӛспірімде, жақсылық пен жамандық, Ар-намыс, ар-

намыс, әділеттілік пен әділетсіздік баланың тҥсінуіне қол жетімді болған 

кезде, ол кӛрген, жасаған, кӛрген моральдық мағынасының айқын 

кӛрінуімен ғана қол жетімді" деп санайды. 

Мектеп ӛскелең ҧрпақты тәрбиелеу жҥйесіндегі негізгі буын болып 

табылады. Баланы оқытудың әр кезеңінде тәрбиенің ӛзіндік жағы басым. 

Ю.К. Бабанскийдің пікірінше, бастауыш сынып оқушыларын тәрбиелеуде 

қҧлықтық тәрбиенің мҧндай жағы болады: балалар қарапайым қҧлықтық 

нормаларын игереді, оларды әртҥрлі жағдайларда ҧстануға ҥйренеді. Оқу 

процесі қҧлықтық тәрбиемен тығыз байланысты. Қазіргі мектеп 

жағдайында, білім беру мазмҧны ішкі қҧрылымында кҥрделеніп, кҥрделене 

тҥскен кезде, қҧлықтық тәрбиесінде оқу процесінің рӛлі артады. Моральдық 

ҧғымдардың мазмҧндық жағы оқушылардың оқу пәндерін оқу арқылы 

алатын ғылыми біліміне байланысты. Моральдық білімнің ӛзі оқушылардың 

жалпы дамуы ҥшін белгілі бір оқу пәндері бойынша білімнен кем емес. 
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Н. И. Бондырев моральдық тәрбиенің ӛзіндік ерекшелігі оны қандай да 

бір арнайы білім беру процесінде оқшаулауға болмайтындығы екенін 

айтады. Моральдық келбеттің қалыптасуы балалардың барлық жан-жақты 

іс-әрекеті (Ойындар, оқу) процесінде, қҧрдастарымен, ӛзінен кіші 

балалармен және ересектермен әр тҥрлі жағдайларға қатысатын әртҥрлі 

қатынастарда жҥреді. Алайда, қҧлықтық тәрбие-бҧл педагогикалық іс-

әрекеттің мазмҧны, формалары, әдістері мен әдістерінің белгілі бір жҥйесін 

қамтитын мақсатты процесс . 

Қҧлықтық білім беру жҥйесін қарастыра отырып, Н.Е. Ковалев, 

Б.Ф.Райский, Н. А. Сорокин бірнеше аспектілерді ажыратады: 

1.Белгілі бір педагогикалық мәселелерді шешуде мҧғалім мен 

оқушылар ҧжымының келісілген тәрбиелік әсерін жҥзеге асыру, ал сынып 

ішінде - барлық оқушылардың іс-әрекеттерінің бірлігі. 

2.Қҧлықтық тәрбиемен оқу іс-әрекетін қалыптастыру тәсілдерін 

қолдану. 

3.Моральдық тәрбие жҥйесі қазіргі уақытта тәрбиеленген балалардың 

моральдық қасиеттерінің ӛзара байланысы мен ӛзара әсерін де білдіреді. 

4.Қҧлықтық тәрбие жҥйесін балалардың ӛсуі мен ақыл-ой жетілуіне 

қарай белгілі бір жеке қасиеттердің даму дәйектілігінде де қарастырған жӛн. 

Жас оқушының жеке басын қалыптастыруда С. Л. Рубинштейннің 

кӛзқарасы бойынша мінез-қҧлықтың негізін қҧрайтын моральдық 

қасиеттерді дамыту мәселесі ерекше орын алады. 
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Кӛптеген оңалту орталықтары ата-аналармен жҧмысты басым 

бағыттардың бірі ретінде анықтады. Бҧл жҧмыс аналардың психологиялық 

жағдайын тексеруді және оларға кеңес беру және қажет болған жағдайда 

психотерапиялық кӛмек кӛрсетуді, мҥмкіндігі шектеулі балаларды ҥйде 

тәрбиелеу және оңалту әдістерін ҥйретуді, мҥгедек балалардың ата-
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аналарының қоғамдық бірлестіктерінің қызметіне кӛмек кӛрсетуді қамтиды. 

Ата-аналардың оңалту процесіне белсенді қатысуымен жаңа оңалту 

технологияларын қолдану қойылған міндеттерді шешуге қол жеткізуге 

мҥмкіндік береді [16, 4]. 

Оңалту немесе басқа мамандандырылған мекеменің ҧжымы оңалту 

процесінің барлық қатысушыларының кҥш-жігерін біріктіретін және жалпы 

нәтижелерге қол жеткізуге бағыттайтын буын болып табылады. Ата-

аналарға психологиялық-педагогикалық кеңес беру кезінде нақты міндеттер 

бӛлінеді: 

- баланың дамуындағы жас және жеке ерекшеліктерін анықтау: 

- дамудағы бастапқы және қайталама ауытқулардың себебін анықтау; 

- ата-аналардың балаға деген кӛзқарасын анықтау (қабылдау-

қабылдамау) және ата-аналардың баласымен ӛзара әрекеттесу жолдары 

(барабар-жеткіліксіз); 

-ата-аналарға педагогикалық кӛмек ҧйымдастыру; отбасылық тәрбие 

сипатына теріс әсер ететін жеке мәселелерді шешуде психологиялық қолдау 

кӛрсету; 

- баланың даму заңдылықтары туралы психологиялық-педагогикалық 

білім саласындағы олардың қҧзыреттілік деңгейін арттыру; 

- мектепке дейінгі білім беру мекемесінің тҥрін анықтау: баланы 

тәрбиелеу мен оқытудың жеке бағдарламасын әзірлеу; 

- педагогикалық болжамды негіздеу [16, 5]. 

Отбасында ақауы бар баланың пайда болуы туралы жаңалықтан 

туындаған соққы ата-аналардың психикасына ауыр зиян келтіреді және 

олардың арасындағы қарым-қатынасқа әсер етеді. Ҥйлесімді отбасыларда 

ерлі-зайыптылар, әдетте, ӛзара қолдау, бір-бірін тыныштандыру, қайғы-

қасіретін бірге сезіну жолдарын табады. Бірақ кӛбінесе ақауы бар бала пайда 

болғаннан кейін ерлі-зайыптылар арасындағы қарым-қатынас 

салқындатылады. Мҥмкіндігі шектеулі баласы бар ата — аналардың 

жағымсыз тәжірибелерін жеңудің маңызды шарттарының бірі-оларды бала 

тәрбиесімен байланысты белсенді әрекетке қосу. Сонымен қатар, ата-

аналарға баламен ӛзара әрекеттесудің әртҥрлі формаларын ҥйрету, оның 

реакциялары мен мінез-қҧлқын бақылау және бағалау маңызды. Егер ата-

аналар баламен белсенді айналыса бастаса, онда баланың әлеуметтенуі сәтті 

болады. Сондықтан ата-аналарды бала тәрбиесіндегі отбасының 

маңыздылығын тҥсінуге жетелеу керек, ӛйткені баланың жеке қасиеттерін 

тҥзету оның отбасындағы ересектермен қарым-қатынасын ӛзгертпестен 

мҥмкін емес[16, 6]. 

Мҥмкіндігі шектеулі балалары бар отбасылардың проблемалары мен 

қиындықтары ҧқсас. Кӛбінесе олар физикалық және моральдық кҥштерге ие 

болмайды. Олардың барлығы психологиялық қолдауды, ӛз кҥмәндері мен 

қиындықтарын басқа адамдармен бӛлісу қажеттілігін қажет етеді. Ата-

аналардың қарым-қатынас сипаты кӛбінесе олардың жеке ерекшеліктерімен 

анықталады. Ҥйлесімді отбасылардың мҥшелері, кӛбінесе, тек бір-бірімен 
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қарым-қатынас шеңберімен жабылмайды, бірақ достары бар, олардың ӛз 

мҥдделері, сҥйікті іс-әрекеттері бар. Сыртқы әлеммен бҧл байланыстар 

белгілі бір отбасылық проблемалар туындаған кезде психологиялық 

қолдаудың тҧрақты кӛзі болып табылады. Ата-аналар әрқашан достарымен 

отбасында туындаған алаңдаушылық пен қиындықтар туралы бӛлісе алады, 

әсіресе егер олар осындай жағдайларға тап болса. Балалар, ересектер 

сияқты, отбасынан тыс достар да бар. Ӛкінішке орай, кӛптеген ата-аналар 

белгілі бір проблемалармен ауырса, танысу шеңберін тарылту ҥрдісі бар. 

Олар кӛбінесе ӛздерін жауып тастайды, достарымен кездескісі келмейді, 

олар басқа адамдарға кҥдік, сенімсіздік тудыруы мҥмкін. Осы себепті олар 

ӛз проблемаларынан «аулақ болу» қиынға соғады, ҥнемі ішкі психикалық 

стрессті сезінеді, бҧл кӛбінесе ҥмітсіздік сезімінің пайда болуында кӛрінеді. 

Мҧндай ата-аналар ҥшін ата-аналар топтарында жҧмыс істеу және басқа, 

оптимистік ата-аналармен қарым-қатынас жасау ӛте пайдалы [17, 40]. 

Отбасында ақауы бар баланың пайда болуына байланысты туындаған 

кӛптеген қиындықтарға қарамастан, егер ата-аналар ӛздерінің сезімдері мен 

ойларын басқару дағдыларын игерсе, басқа отбасыларда жинақталған 

осындай балаларды тәрбиелеу мҥмкіндіктері мен тәжірибесін қолдануды 

ҥйренсе, оларды жеңуге немесе жеңілдетуге болады. "Ата-ана тәрбиесі" 

ҧғымы ата-аналарға арналған психотерапия мен отбасылық терапияны 

қамтымаса да, барлық отбасылар ӛздеріне жҥктелген проблемаларды ӛздері 

шеше алмайды. Оларға уақтылы психологиялық қолдау және 

психотерапиялық кӛмек қажет. 
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1908 жылы Мәскеуде "ақаулы балаларға арналған мектеп-санаторий"ашты. 

Оның кітабы " педагогикалық тҥзету. Балалар мен жасӛспірімдердегі мінез-

қҧлықтың кемшіліктерін тҥзету" 1994 жылы қайта шығарылды және 

мҧғалімдер, дефектологтар мен ата-аналар арасында әлі де сҧранысқа ие. 

Ресейде арнайы білім берудің мемлекеттік жҥйесінің қалыптасуы 1917 

жылдан кейін басталды. дамуында ауытқулары бар балалар тек мемлекеттік 

қамқорлықтың нысаны болып жарияланды және қалыпты дамып келе 

жатқан қҧрдастарының, отбасының, шіркеудің және қоғамдық 

қайырымдылық бастамаларының ортасынан оқшауланды. Интернат 

ҥлгісіндегі "жабық" арнайы білім беру мекемелерінің жҥйесі қалыптасты. 

Соңғы онжылдықта жаңа кӛзқарастардың арқасында мемлекеттер 

жеке қайырымдылық бастамаларына және шіркеудің ерекше балаларға 

қамқорлығына ғана емес, сонымен бірге Кеңес кезеңімен салыстырғанда 

ата-аналардың қҧқықтары кеңейтіліп, оқыту формаларын таңдау еркіндігі 

жарияланды. 

Жедел проблема-дамудағы ауытқуларды ерте диагностикалау мен 

тҥзетуді ҧйымдастыру.Бҧл ерте және мектепке дейінгі кезеңдер, бҧл ең 

қарқынды психикалық даму кезеңдері. Осы кезеңдерде мидың жетілуі 

жҥреді, шартты байланыстардың негізгі кӛлемі қалыптасады, бҧл жоғары 

психикалық функциялар мен тҧтастай тҧлғаның одан әрі дамуына негіз 

болады. 

Баланың даму процесінде функционалды жҥйелер бір-біріне ӛзара 

әсер етеді. Бҧл әсер әсіресе ерте жаста кӛрінеді. Сонымен, ӛмірдің бірінші 

жылында баланың психикалық дамуы оның сенсорлық және мотор 

функцияларын дамытумен тығыз байланысты. Сондықтан баланың анамен 

эмоционалды-позитивті қарым-қатынасы барлық психикалық 

функциялардың қалыптасуының негізін қҧрайды: сӛйлеу, зейін, есте сақтау, 

мақсатты әрекет, эмоционалды сала, ойлау және сана. 

Арнайы зерттеулер кӛрсеткендей, жабық типтегі мекемелерде 

нәрестелер мен жас балаларды тәрбиелеудің теріс салдары материалдық 

кҥтімнің жоқтығынан туындамайды, бірақ баланың эмоционалды 

байланыстары мен ересек адаммен бірлескен іс-әрекетінің жеткіліксіздігінің 

салдары, сондай-ақ мҧндай мекемелерде баланың сенсорлық және 

әлеуметтік ынталандыруының жеткіліксіздігі.[5,61] 

Арнайы педагогика ҥшін ең маңыздыларының бірі-Л.С. Выготскийдің 

дамудағы оқытудың жетекші рӛлі туралы тҧжырымдамасы. Арнайы білім 

берудің теориясы мен практикасы ҥшін оның кез-келген кемшіліктің 

жҥйелік қҧрылымы және дамудың әртҥрлі ауытқуларында компенсаторлық 

мҥмкіндіктердің болуы, баланың жеке басын қалыптастыру ҥшін ҧжымдық 

іс-әрекеттің (білім беру, ойын, еңбек) маңызы, интеллект пен әсердің 

арақатынасы, ойлау мен сӛйлеуді дамыту туралы идеялары ҥлкен маңызға 

ие. 
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Оқу процесінің тҥзету бағыты балаларда танымдық мҥмкіндіктердің 

дамуындағы компенсаторлық процестерді ынталандыратын арнайы әдістер 

мен әдістерді қолдана отырып педагогикалық әсерді қамтиды. 

Арнайы психология мен педагогикада отбасы зерттеу объектісі 

ретінде ӛте аз зерттелген. Негізінен дамудың ең ауыр ауытқулары бар 

балалары бар отбасыларды, атап айтқанда церебральды сал ауруы 

(церебральды сал ауруы) салдарынан ақыл-ой кемістігі, мҥгедектігі бар 

балаларды ғылыми зерттеуге назар аударылады. Отбасылардың 

психологиялық ахуалы қаралып, отбасыларға нақты кӛмек кӛрсетуге 

арналған тҥзету шаралары әзірленді. Қазіргі уақытта Е. М.Мастюкова, А. Р. 

Маллер, О. Н., В. В. Ткачеваның осындай балалар мен олардың ата-

аналарының проблемаларын кӛрсететін маңызды жҧмыстары белгілі. 

"Баламен сәтті тҥзету жҧмыстары ата-аналардың арнайы білімінсіз 

мҥмкін емес. Мекеменің барлық жҧмысы пассивті бақылаушылардың ата - 

аналары балаларын тәрбиелеу мен оқытудың белсенді қатысушылары 

болуына бағытталуы керек", - деп санайды А .Р. Маллер [7, 172]. 

Е. М. Мастюкова анасымен барлық психотерапиялық жҧмыстарды 

тҥзету жҧмыстарының нақты әдістерін ҥйретумен қатар жҥргізу керек деп 

сендіреді. [6, 281] . 
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Кілт сөздер: педагогика, психология, ғылым, дидактикалық, әдістеме, 

топтық жұмыс, әрекеттесу, әдістеме. 

Ҥздіксіз педагогикалық білім беру жҥйесіндегі кәсіби-педагогикалық 

дҥниетаным мен оның дизайн ерекшеліктерін қарастырыңыз.Кәсіби-

педагогикалық дҥниетаным-бҧл оның қатысушыларының жеке 

ерекшеліктерімен анықталатын объективті және маңызды сипаттамалардың 

жалпыланған тҥрінде интегралды, кӛп деңгейлі кӛрініс және қайта 

қҧру.Мҧғалімнің кәсіби-педагогикалық дҥниетанымы тек мазмҧнды ғана 
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емес, сонымен қатар функционалды аспектілерде де қарастырылады. 

"Функция" ҧғымы кӛп мағыналы, ол жаратылыстану және гуманитарлық 

ғылымдарда ӛте кең ауқымда қолданылады: математикалық тҥсініктен екі 

немесе одан да кӛп айнымалылар арасындағы кез-келген тҥрдің тәуелділігі 

ретінде кез-келген жҥйелік қҧбылыстың сипаттамасы немесе белгісі ретінде 

функцияға дейін. Адам қызметінің әлеуметтік-педагогикалық аспектісін 

зерттейтін ғылымдарда функция кӛбінесе жҥйені сақтауға, қолдауға және 

дамытуға бағытталған сапалы сипаттама ретінде тҥсініледі. Жҥйенің 

функционалды компоненттерінің тҧрақтылығы олардың қҧрылымдық 

компоненттермен және ӛзара байланысымен анықталады. Қҧрылымдық 

аспект мотивациялық, білім, эмоционалды және қҧндылық және Тиімді 

практикалық компоненттерді қамтиды. Қҧрылымдық және функционалды 

компоненттер тығыз ӛзара әрекеттесіп, тҧтас жҥйені қҧрайды. 

Компоненттерге әсер ету арқылы дҥниетанымды кәсібилендіру жолы, біздің 

ойымызша, толығымен толық емес, ӛйткені тҧтас оның бӛліктеріне сәйкес 

келмейді. Кәсіби-педагогикалық дҥниетанымның нақты функцияларын 

бӛліп кӛрсету арқылы талдау процесінде барлығын сақтауға болады. 

Кәсіби-педагогикалық дҥниетанымның компоненттері арасында 

кәсіби бағыттың элементін қҧрайтын әртҥрлі қатынастар бар: мотивтер, 

мақсаттар, білім, сенім, кӛзқарастар, қҧндылықтар, принциптер, кәсіби 

жоспарлар. Бҧл тҥзілімдер жҥйе қҧраушы болып табылады: 

- мақсаттары, жоспарлары ,уәждері (жеке тҧлғаның кәсіби 

бағыттылығына қызмет кӛрсететін элемент); 

- қағидаттар-педагогикалық ҥдерістегі тҧжырымдамалық тәсілдерге 

қызмет кӛрсететін элемент; 

- жағдайларды бағалау, шешімдер логикасы-ақылдың, сӛйлеудің, 

озбырлықтың кӛрінісі; 

- тҥйсігі-сезім мен эмоциялар деңгейінде шешім қабылдау, еріксіз 

кӛріністер. 

Бҧл элементтер арасында ӛзара байланыс бар: танымдық, 

рефлексиялық, эмпатикалық, реттеуші, болжамдық, әдіснамалық. 

Кәсіби-педагогикалық дҥниетанымның танымдық функциясы 

жағдайды бағалауды, шешім қабылдауды, ӛзін-ӛзі бағалауды, кәсіби 

әрекеттерді орындауды анықтайтын ақпарат кӛлемінің қажеттілігі мен 

жеткіліктілігін анықтау арқылы сыртқы орта, ақыл, эмоциялар, іс-әрекеттер 

арасындағы байланысты қамтамасыз етеді. 

Рефлексивті функция ақыл-ойдың даму деңгейін, эмоциялардың 

жетілуі мен жеткіліктілігін, мотивацияның хабардарлығын бағалауға 

мҥмкіндік береді, мақсат қоюды және оның жетістігін бақылауды 

қамтамасыз етеді. 

Кәсіби және педагогикалық дҥниетанымның эмпатикалық функциясы 

ӛзара әрекеттесу бойынша серіктестерді дҧрыс қабылдауға, басқа адамның 

жағдайын тҥсінуге, педагогикалық позицияны қалыптастыруға мҥмкіндік 

береді. 
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Болжамдық функция әр тҥрлі деңгейдегі мақсаттарды анықтайды, 

педагогикалық процесті қҧрастырады, модельдейді, педагогикалық 

технологиялардың тиімділігін таңдайды және бағалайды, студенттермен 

және педагогикалық процестің басқа қатысушыларымен қарым-қатынас 

нәтижелерін болжайды. 

Реттеуші функция педагогикалық іс-әрекетті кҥрделі талдау негізінде 

мҧғалімнің іс-әрекеті мен мінез-қҧлқына тҥзетулер енгізуді қамтамасыз 

етеді. 

Әдіснамалық функция оперативті ойлаудың жоғары деңгейде әрекет 

етуіне мҥмкіндік береді, ӛйткені ақпаратты таңдау мен талдаудың, 

жағдайды бағалаудың, ынталандырудың, мақсат қоюдың негізі белгілі бір 

тҧжырымдамалық ережелер болып табылады. 

Бҧл кәсіби-педагогикалық дҥниетанымның сапалық сипаттамасын 

нақтылайтын және кәсіби-педагогикалық дҥниетанымның динамикалық 

даму жҥйесі ретінде сақталуын, сақталуын және дамуын қамтитын 

функциялар. Сонымен қатар, функционалды сипаттама мҧғалімнің 

кәсібилігін қамтамасыз етеді және осы қҧбылыстың функцияларын дамыту 

кәсіби қызметтің тиімділігін анықтайтын ойлаудың ӛнімділігіне әсер етеді. 
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Бҧрынғы Кеңес Одағы республикаларында психологиялық кӛмек 

теориясы мен практикасының дамуының қазіргі кезеңі соншалықты тез 

және әр тҥрлі дамып келе жатқан психологиялық кеңістік болып табылады, 

сондықтан міндетті тҥрде айту керек: психологиялық практиканың барлық 

бағыттары мен бағыттарын, мектептері мен мектептерін жалпылауға және 
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кӛрсетуге қарағанда, психологиялық кӛмектің дамуының соңғы тарихына 

қысқаша сипаттама беру оңайырақ. 

Дегенмен, ХХ ғасырдың психологиясы мен психотерапиясының 

кеңейтілген және жҥйелі тҧжырымдамалық аппараты мен тәжірибесіне 

негізделген психологиялық кӛмекке қазіргі заманғы отандық тәсілдердің 

сипаттамаларын атап ӛтуге болмайды. Мҧндай ерекшеліктер бірнеше 

тенденцияға ие. Сонымен қатар, олар мазмҧнды (пәндік) және әдіснамалық 

және психотехникалық аспектілерде дамиды. 

Біріншіден, негізгі психотерапиялық парадигмаларға 

(психодинамикалық тәсіл, гуманистік бағыт, трансперсональды психология 

және т.б.) сәйкес келетін, бірақ эпигонизмнің айқын белгілерін кӛрсететін, 

бірақ дҧрыс ғылыми және мәдени шеңберде жҥзеге асырылатын, ҥзілген 

және жоқ дәстҥрлердің отандық топырақта қайта басталуы, қалпына келуі 

және қалыптасуының сӛзсіз фактісін атап ӛткен жӛн [3, 5 б ]. 

Екіншіден, даму кӛбінесе американдық негізде немесе классикалық, 

Павловская негізінде-мінез-қҧлық психотерапиясының және оның 

танымдық-бағытталған филиалдарының ең жақын және таныс дәстҥрлері 

("нейролингвистикалық бағдарламалау", эриксондық гипноз және т.б.). 

Ҥшіншіден, Орыс православие мен классикалық орыс 

философиясының рухани дәстҥрлері негізінде қалыптасқан адамға 

психологиялық кӛмек кӛрсетудің отандық тәсілдерін қалпына келтіру. 

Тӛртіншіден, психологиялық кӛмек кӛрсету теориясы мен 

практикасының нақты ғылыми рефлексиясына айқын кӛрінетін ҥрдіс. 

Кеңестік философиядағы дәстҥрлі қуатты эпистемологиялық дәстҥрден 

туындайтын және қазіргі ғылымның тҧжырымдамалық аппараты мен 

әдіснамасына негізделген ҥрдіс. 

Сонымен қатар, белгілі психиатр-дәрігерлер мен психотерапевтер 

медициналық психотерапиялық кӛмекке сәйкес психологиялық кӛмек 

кӛрсетудің тҧрақты, ондаған жылдар бойы ҥзілмеген дәстҥрін 

жалғастыруда. 

Бҧған мектеп психологтарының, сондай-ақ халықтық білім беру 

мекемелеріне, әлеуметтік-психологиялық бюроларда және жҧмыспен қамту 

қызметтерінде, кәсіпорындарда және т. б. жҧмыс істеуге арналған 

отбасыларға психологиялық қызмет кӛрсетуге бағытталған практикалық 

психологтардың кәсіби дайындығын кҥшейтудің белгілі фактісі қосылуы 

керек. 

Соңғы онжылдықта Достастық республикаларында, шын мәнінде, ӛте 

білікті емес, бірақ психологиялық қызмет кӛрсетуге қызығушылық 

танытатын мамандардың нақты кәсіби дәлелденген қабаты пайда болды: 

мектеп оқушыларының психодиагностикасынан бастап фирмалар мен 

кәсіпорындардың директорларына басқарушылық кеңес беруге дейін. 

Соңғы жылдардағы жарияланымдарды талдау негізінде психолог-

практиканың негізгі принциптерін қалыптастыруға мҥмкіндік бар: 

1. Тҧлға қызметінің принципі. 
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2. Жеке тҧлғаның жауапкершілік принципі. 

3. Психологиялық мәселелерді пән мен әдіс бойынша 

психотехникалық деп тҥсіндіру принципі. 

4. Психотерапиялық ӛзара әрекеттесудің диалогтық сипаты принципі. 

5. Психолог-консультанттың қызметіндегі жҥйелілік принципі. 

6. Клиенттің проблемаларындағы психологиялық проблемалардың 

ерекшеліктерін бӛліп кӛрсету принципі. 

7. Кері байланыс принципі. 

8. Психологиялық және әлеуметтік-психологиялық қҧрылымдардың 

белсенді делдалдық принципі. 

9. Әлеуметтік-психологиялық қҧбылыстарды символдық 

материалдандыру принципі. 

10. Психиканың интеллектуалдық және эмоционалды аспектілерінің 

органикалық бірлігі принципі. 

11. Гуманистік қҧндылықтарды жандандыру. 

12. Кеңесшінің клиентке деген ерекше эмоционалды қатынасы немесе 

қабылдау принципі. 

Олардың шетелдік және отандық, орыс және кеңестік дәстҥрлермен 

байланысы мен байланысы айқын. Сонымен қатар, психологиялық 

практиканың ӛзі адам қызметінің дербес саласы ретінде "қызмет кӛрсетуге" 

бағытталмайды, әдеттегідей және жиі басқа тәжірибелер мен пәндерге 

(педагогика, медицина, спорт және т.б.) емес, ӛзінің психотехникасына, 

ӛзіндік философиясына, әдіснамасына және психологиялық кӛмек 

саласында жҧмыс істейтін психолог қызметінің нақты практикалық 

мазмҧнына бағытталған [6, 51 б ]. 
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Адамгершілік — бҧл рухани тәрбие. Адамгершілік - адам 

бойындағы ең асыл қасиет және адамзат баласының ең жоғарғы мақсатына 

бағытталады. Бҧл қасиет адамды мейірімділікке, Отанын, елін, отбасын 

сҥюге ҥйретеді. Егер адамда адамгершілік қасиет болмаса, ол адам ӛз - 

ӛзін сыйламайды. 

Рухани - адамгершілік тәрбиесі - ӛзіндік сананы дамытуға жағдай 

жасауды, жеке тҧлғаның әдеп ҧстанымын, оның қоғам ӛмірінің нормалары 

мен дәстҥрлерімен келістірілетін моральдік қасиеттерін және бағдарларын 

қалыптастыруды болжайды. Оқушыларды рухани - адамгершілікке 

тәрбиелеу, болашағына жол сілтеу – бҥгінгі қажетті, кезек кҥттірмес 

мәселе. Әсірсе, мектеп жасына дейінгі балаларды адамгершілікке 

тәрбиелеудің мазмҧны осы жастағы балалардың ерекшеліктеріне сай келуі 

тиіс. Негізгі міндет – балалардың жақсы әдет, мінез - қҧлықын 

қалыптастыру. Баланың сезіміне әсер ету арқылы ішкі жан дҥниесін ояту 

нәтижесінде оның рухани - адамгершілік қасиеттері қалыптасады. 

Жаңа кезеңдегі білім берудің ӛзекті мәселесі жас ҧрпаққа - 

адамгершілік - рухани тәрбие беру. «Адамгершілікке тәрбиелеу қҧралы – 

еңбек пен ата - ана ҥлгісі» - деп, Ы. Алтынсарин атамыз айтқандай, 

қҧнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру баланың 

туылған кезінен басталуы керек. Халықта «Ағаш тҥзу ӛсу ҥшін оған кӛшет 

кезінде кӛмектесуге болады, ал ҥлкен ағаш болғанда оны тҥзете алмайсың» 

деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың бойына жастайынан ізгілік, 

мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік қҧнды қасиеттерді 

сіңіріп, ӛз - ӛзіне сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен педагогтар шешуші 

роль атқарады. Рухани - адамгершілік тәрбие - екі жақты 

процесс. Адамгершілікке, еңбекке тәрбиелеу кҥнделікті ӛмірде, 

ҥлкендердің қолдан келетін жҧмысты ҧйымдастыру барысында, ойын және 

оқу ісінде жоспарлы тҥрде іске асады. 

Мектепке дейінгі балаларды адамгершілік сана - сезімін оятып, 

жағымды мінез - қҧлқын қалыптастыруда даярлық тобының балаларына 

арналған ашық сабақтар: «Мамандықтар», «Ҧ дыбысы мен әрпі», тәрбие 

сағаты: және ойын - сабақтарын: «Ойнайық та, ойлайық!» ӛткіздім. Мҧның 

бәрі адамгершілікке бағытталды әрі дәл осыған кереғар қасиеттерді бала 

бойынан кездестірдім және оған керекті әдіс - амалдарды да іздестіріп, 

қолданып келемін. 

Халқымыз «баланы ойын ӛсіреді»деген сӛзі тегін айтылмаса керек. 

Бала ойнап жҥріп, ойланады, жҥйкесі тынығады, ойы сергиді, денесі 

шымырланады. Ӛздерінің қҧрбы - қҧрдастарымен жақсы араласуды 

ҥйренеді. Сан алуан ойындар баланың дене тәрбиесін дамытып, жас 

жеткіншектің бойына адамгершілік, сҥйіспеншілік, кішіге кӛмек, ҥлкенге 

қҧрмет кӛрсете білуге, қиыншылықтан қорықпауға, мақсатқа жетуде 

тӛзімділікті ҧлғайтуға тәрбиелеуде ерекше мәні бар. Ең бастысы, ойын 

баланы жан - жақты, тез ойланып шешім қабылдауға, ойын шыншыл 

ойнауға кешірімді, жанашырлыққа тәрбиелейтіні анық. 
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Рухани - адамгершілік білім беру – жас ҧрпақтың бойына ӛмірдің 

мәні, сҥйіспеншілік, бақыт, сыйластық, татулық, бірлік, тӛзімділік сынды 

қҧндылықтарды дарыту арқылы адамның қоғамда ӛз орнын табуына, 

қабілет - дарынының ашыла тҥсуіне, ақыл - парасатын дамытуына, яғни 

сәнді де мәнді ӛмір сҥруіне қызмет етеді. 

«Жҧмыла кӛтерген жҥк жеңіл» демекші бала тәрбиелеудегі осындай 

міндеттерді іске асырушылар – мектепке дейінгі мекемелер мен отбасы. 

Осы екі арнада жҥргізілетін тәлім - тәрбие сабақтаса, ҧштаса ӛткізілгенде 

ғана кӛздеген мақсат нәтижелі болары ӛзсіз. Бҥгінгі жаңа қоғам мҥддесіне 

лайықты, жан - жақты жетілген, бойында ҧлттық сана, ҧлттық психология 

қалыптасқан ертеңгі қоғам иегері боларлық парасатты азамат тәрбиелеп 

ӛсіру – отбасының балабақшаның, барша халықтың міндеті. 

Қорыта келгенде, уақыт талабынан туындап, білім беру жҥйесінде 

болып жатқан ӛзгерістер баланы тәрбиелеу осы заман талабына сай 

ҥйлесімді деңгейді қайта қҧруды міндеттейді. Тәрбие мен оқу егіз деген сӛз 

бар. «Тәрбие бар жерде ғана сапалы білім саналы ҧрпақ болады» деген 

дана халқымыздың мақал сӛзіне сҥйенеміз. 
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Кез-келген қоғам оның мҥшелері белгілі бір табиғи және әлеуметтік-

тарихи жағдайларға байланысты қабылданған қҧндылықтар мен мінез-

қҧлық нормаларын ҧстанған жағдайда ғана ӛмір сҥреді. Адам әлеуметтену 

процесінде жеке тҧлғаға айналады, соның арқасында ол әлеуметтік 

функцияларды орындауға қабілетті болады. 

Кейбір сарапшылар әлеуметтенуді ӛмір бойы процесс деп тҥсінеді, 

оны тҧрғылықты жері мен ҧжымының ӛзгеруімен, отбасылық жағдайымен 

және кәріліктің келуімен байланыстырады. Мҧндай әлеуметтену-бҧл 

әлеуметтік бейімделуден басқа ештеңе емес. Әлеуметтену әлі де жеке 

тҧлғаны қалыптастыруды, ӛзін-ӛзі анықтауды және ӛзін-ӛзі жҥзеге асыруды 

қамтиды. 
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Бҧл міндеттер ӛздігінен де, мақсатты тҥрде де, бҥкіл қоғам, бҧл ҥшін 

институттар және жеке адам жасаған. Бҧл мақсатты тҥрде қҧрылған 

әлеуметтенуді басқару процесі білім беру деп аталады, ол кӛптеген 

ғылымдармен айналысатын кӛптеген аспектілері мен аспектілері бар 

кҥрделі әлеуметтік-тарихи қҧбылыс болып табылады[15, 98-бет]. 

Қазіргі жағдайда әлеуметтік және техникалық прогрестің логикасынан 

туындайтын ҥйлесімді дамыған тҧлғаның талаптары 1-ші жоспарға шығады. 

Қазір әлемдік қауымдастық білім берудегі гуманистік стандарттарды оның 

жҧмысының әлеуметтік, педагогикалық және экономикалық тиімділігін 

арттыру арқылы жҥзеге асыруда сӛзсіз. Әлеуметтік тиімділік қоғамда да, 

педагогикалық процесс ретінде білім берудің мазмҧны мен дамуында да 

гуманизмді бекітудің әртҥрлі формаларында кӛрінеді. 

Білім беру әлеуметтік қҧбылыс ретінде бейтарап әлеуметтік 

маңыздылық болып табылады. Кез-келген қоғамның жоғары адамгершілік, 

ақыл-ой, ғылыми-техникалық, рухани-ӛркениетті және экономикалық 

әлеуеті білім беру саласының қалыптасу мәніне тікелей байланысты. Бірақ 

әлеуметтік табиғаты мен тарихи сипаты бар білім осы әлеуметтік 

функцияны жҥзеге асыратын қоғамның тарихи тҥріне байланысты. Ол 

әлеуметтік дамудың міндеттерін, қоғамдағы экономика мен мәдениеттің 

деңгейін, оның саяси және идеологиялық кӛзқарастарының сипатын 

кӛрсетеді, ӛйткені мҧғалімдер де, студенттер де қоғамдық қатынастардың 

субъектілері болып саналады. 

Бастапқы тҥрінде білім беру маңызды, ӛмірлік маңызды ақпарат пен 

еңбек дағдыларын оқыту мен тәрбиелеу арқылы беруді білдірді. Уақыт ӛте 

келе ол адамның мәдениет әлеміне ену әдісі ретінде әрекет ететін қоғамның 

тәуелсіз функциясына айналды. Белгілі бір адам ҥшін бҧл белгілі бір 

қҧндылықтар мен білімдерді қабылдау және сақтау процесі ғана емес, оны 

біртіндеп ӛзгерту және жетілдіру. 

Әлеуметтік-мәдени қҧбылыс бола отырып және әлеуметтік-мәдени 

функцияларды орындай отырып, білім жеке салалардың (экономика, саясат, 

мәдениет) және тҧтастай қоғамның қалыптасуының қажетті және маңызды 

факторы болып табылады. 

Білім берудің негізгі функциялары: 

 Адамның мәдениет әлеміне кіруінің оңтайлы және қарқынды тәсілі. 

 Байланыс ортасы [19, б. 89] 

 Адамның тҧлға және кәсіпқой ретінде дамуы мен қалыптасуының 

қҧралы. 

 Жеке тҧлғаны әлеуметтендіру тәсілі, оның ӛзін-ӛзі растау процесі. 

 Ҧрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ету қҧралы. 

 Әлеуметтік прогресс факторы. 

 Мәдени ӛзгерістер мен қайта қҧрулардың ҥдеткіші. 

Барлық осы функцияларды 2-ге азайтуға болады: әлеуметтік 

тәжірибені, мәдениетті жаңа ҧрпақтарда кӛбейту және жеке тҧлға мен 
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тҧтастай қоғамның қалыптасуы. Білім мазмҧны мәдени мҧрадан, сондай-ақ 

адамның ӛмірі мен тәжірибесінен алынады және толықтырылады. Яғни, 

білім әлеуметтік-мәдени қҧбылыс болып саналады және әлеуметтік-мәдени 

функцияларды орындайды. Білім беру процесінде адам мәдени 

қҧндылықтарды игереді, ол тарихи дәстҥрге енген жаңа әлеуметтік идеялар 

мен алдыңғы ҧрпақтардың мҧраттары арасындағы тҧрақтандырушы себеп 

болып саналады. Ол тарихи және әлеуметтік тәжірибені жаңғырту мен беру 

процесін тежеуге және жас ҧрпақтың санасында жаңа саяси және қаржылық 

болмысты, қоғамдық және мәдени қалыптасудың жаңа бағдарларын бірден 

бекітуге мҥмкіндік береді. 

Педагогикада білім берудің белгілі бір классикалық модельдері 

бҧрыннан қалыптасқан, олар қоғамның даму деңгейіне және оның қазіргі 

жағдайларға қойылатын талаптарына байланысты оқыту мен тәрбиеге деген 

кӛзқарастың әртҥрлі аспектілерінде ерекшеленеді. [17, 217 Б.]. 
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Оқыту әдісі-бҧл ӛзінің мақсаттары, міндеттері бар және тҧтас 

қҧрылымды білдіретін педагогикалық әсер ету әдісі.Әдістемелік әдіс-бҧл 

оқушының жауап әрекетін тудыратын мҧғалімнің нақты, жиі қарапайым 

әрекеті.Оқыту әдістемесі-белгілі бір мазмҧн мен әдістердің жиынтығы 

(педагогикалық технология). 

«Әдістемелік» және «әдіснамалық» ҧғымдарын шатастырмау керек. 

Әдістеме-белгілі бір дҥниетанымды кӛрсететін және белгілі бір ғылымның 

негізін қҧрайтын негізгі принциптерді қамтитын философиялық 
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категория.Оқыту әдістерін әр тҥрлі тҧрғыдан қарастыруға болады. Оқыту 

әдістерінің бірнеше жіктелуі бар: 

Арнайы педагогика ҥшін ю.к. Бабанский жасаған оқу процесіне тҧтас 

кӛзқарасты ескере отырып, әдістерді жіктеу ерекше маңызды. Ол әдістердің 

ҥш тобын анықтайды. [1,71 Б.] 

I топ-оқу-танымдық қызметті ҧйымдастыру және жҥзеге асыру 

әдістері. Бҧл әдістер тобына мыналар кіреді: 

 ауызша, кӛрнекі және практикалық (оқу ақпаратын беру және 

қабылдау-білім кӛзі); 

 индуктивті және дедуктивті (интеллектуалдық қызмет); 

 репродуктивті және проблемалық-іздеу (ойлауды дамыту); 

 мҧғалімнің басшылығымен оқушылардың ӛзіндік жҧмысы. 

 II топ-ынталандыру және ынталандыру әдістері. 

 III топ-бақылау және ӛзін-ӛзі бақылау әдістері. 

В. А. Онищук ҧсынған оқыту әдістерінің жіктелуі қызығушылық 

тудырады. Автор мҧғалім мен оқушылардың іс-әрекеттерін жіктеудің негізі 

ретінде алды. Олар оқытудың келесі әдістерін анықтады: 

 коммуникативті; 

 танымдық; 

 тҥрлендіргіш; 

 жҥйелеуші; 

 бақылау. 

Арнайы білім беру мекемелері оқушыларының танымдық іс-әрекетін 

дамытудың кемшіліктері (әсіресе ойлау және сӛйлеу, сенсорлық-

перцептивті іс-әрекет, назар) қандай да бір жіктеуді немесе тәсілдерді 

толығымен қолдануға мҥмкіндік бермейді. 

Тҥзету оқыту жҥйесінде ауызша, кӛрнекі, практикалық оқыту әдістері 

кеңінен қолданылады. Оларды қолдану мҥмкіндіктерін тҥзету дидактикасы 

тҧрғысынан а.н. Граборов, г. м. Дулнев, и. Г. Еременко және басқалар 

егжей-тегжейлі ашты.. 

Проблемалық балалармен жҧмыс жасауда кӛрнекі, ауызша, 

практикалық әдістерді қолдану ерекшеліктері. 

Ақпаратты беру әдісіне сәйкес әдістердің ҥш тобы бӛлінеді: 

1. Бақылау мен демонстрацияны қамтитын кӛрнекі әдістер. 

Бақылау-бҧл объектіні немесе қҧбылысты мақсатты қабылдау, оны 

мҧғалім арнайы жоспарлайды. Қысқа немесе ҧзақ, тҧрақты немесе 

эпизодтық болуы мҥмкін. 

Демонстрация дегеніміз-тақырыпты, қҧбылысты немесе әрекетті 

кӛрсету, кӛрсету. 

Демонстрацияға арналған кӛрнекі қҧралдар бар: 

- заттық кӛрнекілік қҧралдары (нақты заттар немесе олардың 

кӛшірмелері); 
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- бейнелік кӛрнекілік қҧралдары (иллюстрациялар, слайдтар, 

фильмдер); 

- шартты-символикалық қҧралдар (формулалар, символдар, схемалар). 

Проблемалық балалармен жҧмыс жасауда кӛрнекі әдістер ең қол 

жетімді және маңызды, әсіресе жҧмыстың бастапқы кезеңдерінде. Оларды 

қолданған кезде балалардың ерекшеліктерін есте ҧстаған жӛн, мысалы: 

қабылдаудың баяу қарқыны, қабылдау кӛлемі тарылған, қабылдаудың 

дәлдігі зардап шегеді. Суреттер ҥлкен, қол жетімді, нақты стильде болуы 

керек. 

Проблемалық балалармен тҥзету жҧмыстарында оқудың 

полисенсорлық негізін қамтамасыз ету принципі қолданылады, яғни оқыту 

барлық сезімдерге негізделген. 

2. Ауызша әдістер. 

Әңгіме-бҧл оқу ақпаратын қамтитын мҧғалімнің монологы. 

Әңгіме-мҧғалім мен оқушының диалогы. 

Тҥсініктеме-бҧл тікелей қабылдаудан жасырылған маңызды 

белгілерді, байланыстарды, қатынастарды ашатын тҥсініктеме. 

Әңгіме қысқа, нақты болуы керек, Материалды ҧсыну 

эмоционалдылық пен мәнерлілікті қажет етеді. Әңгіме барысында 

сҧрақтарды нақты тҧжырымдау маңызды, олар балаға тҥсінікті болуы 

керек.19,576 бет ] 
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Қазақстан Республикасының Мемлекеттік егемендік алуы, біздің 

қоғамда ӛрістеп жатқан демократияландыру процестері қоғамның ӛзінің де, 

оның жаңа әлеуметтік институттарының да тарихын ҧғыну жӛніндегі 

міндеттерді қояды. Қазіргі жағдайда халықтың рухани ӛмірінде ҧмытылған 
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және тыйым салынған қҧбылыстарды қайтару міндеті шешілуде. Ӛткеннің 

мәдени-тарихи мҧрасын жаңғырту қазіргі заманның ӛзекті мәселесіне 

айналуда, оның қҧрамдас бӛліктерінің бірі ӛскелең ҧрпақты тәрбиелеудің 

бай дәстҥрлері мен тәжірибесі бар халық педагогикасы болып табылады. 

Ӛскелең ҧрпақты патриотизм мен интернационализм рухында 

тәрбиелеу процесінде педагогтер тарих, мәдениет, ағарту бойынша 

материалдарды жеткіліксіз пайдаланатынын атап ӛткен жӛн. Ал жастарға 

қызмет қағидаттары мен қазіргі заманның ӛзекті мәселелері ӛткеннің 

прогрессивті гуманистік идеяларында терең тарихи тамыры бар екенін 

кӛрсету ӛте маңызды. Бҧл идеяларды таратуда XIX ғасырдағы қазақ 

ағартушылары, қоғамдық білім берудің адамгершілік қағидаттары мен 

мҧраттарын қорғаған ағартушылықтың дәйекті поборники ҥлкен рӛл 

атқарды. Ш.Уәлихановтың педагогикалық кӛзқарастары. Және Алтынсарин, 

ал Қҧнанбаева білім берудің даму тарихында оң рӛл атқарды, олар әлі де ӛз 

маңызын жоғалтпайды. Олардың ілімдері кӛптеген педагогикалық 

проблемалар кӛрініс тапқан, қолдануға енгізілген біртҧтас және ерекше 

педагогикалық жҥйе ^ ең маңызды ғылыми ҧғымдар - жалпы педагогикалық, 

дидактикалық және әдістемелік: оқытудағы кӛрнекілік, тәжірибе және 

байқау. оқу, білім беру, сыныптан тыс және сыныптан тыс жҧмыстардың 

тҥрлері. Қазақ ағартушылары тәрбиенің әртҥрлі компоненттерінің 

ерекшеліктеріне ерекше назар аударды: адамгершілік, дене тәрбиесі және 

еңбек халықтық дәстҥрлер негізінде. 

Зерттеушілер Қазақстандағы халық білімінің тарихымен байланысты 

кӛптеген мәселелер мен мәселелерді зерттеді. Т.Тәжібаев, А. Ситдықов, А. 

Сембаевтың тарихи-педагогикалық еңбектері Қазақстандағы халық білімінің 

және мектеп ісінің даму тарихымен байланысты мәселелерді әзірлеуге 

арналған. 50 жылдан бастап Қазақстандағы мектептер мен халыққа білім 

беру тарихы бойынша революцияға дейінгі және кеңестік кезеңдерде 

бірнеше кандидаттық диссертациялар жазылып, қорғалды. Атап айтқанда, 

Л.П. Герасимованың "Қазақстандағы педагогикалық білім беру тарихынан" 

диссертациясы (1950 ж.). Бҧл аймақта мҧғалімдер семинарияларының 

қҧрылу тарихы туралы. И.Я. Гармстың "революцияға дейінгі ҚР қазақтары 

арасындағы халық білімі" атты кандидаттық диссертациясында (1958 ж.) 

Қазақстандағы мектеп біліміне талдау жасалды. Бҧл диссертациялардың 

мазмҧны жеке мақалалар тҥрінде жоғары оқу орындары мен педагогикалық 

журналдардың "ғалымдардың жазбалары" беттерінде жарияланған. Бірақ 

жоғарыда аталған зерттеулердің авторлары Қазақстанның ҚРге қосылуы 

кезінде қазақ ағартушыларының шығармашылығындағы халықтық 

педагогика мен білім беру идеяларының тарихын зерттеуге арнайы міндет 

қоймады. В.В. Востровтың, Х. А. Қауанованың "қазақ халқының 

материалдық мәдениеті", к. т. Жҧмағҧловтың "Ы. Алтынсарин және қазақ 

халқының мәдениетін дамыту", халық педагогикасы саласындағы 

әзірлемелер: а. э. Измайловтың "Орта Азия және Қазақстан халықтарының 
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халық педагогикасы", К. ж. Қожахметованың "Қазақ этнопедагогикасы"аса 

маңызды әзірлемелер болып табылады. 

Соңғы уақытта ҧлттық педагогика мәселелері қазақ халқының салт-

дәстҥрлерімен, әдет-ғҧрыптарымен, оның мәдениетімен, тілдік 

проблемаларымен, адамгершілік-рухани қҧндылықтарымен байланысты 

практикалық міндеттерді шешу кезінде жиі ескеріле бастады. Бҧл басқа мән-

жайлардан басқа Республиканың егемендігі туралы декларацияның 

қабылдануына, оның Тәуелсіздігінің жариялануына байланысты. 

Республика егемендігі идеялары қазіргі қоғамның экономикалық, саяси 

және идеологиялық ӛмірінің барлық дерлік формаларына ене бастады. 

Халық педагогикасы ғасырлар қойнауынан келе жатқан оқыту мен 

тәрбиелеудің халықтық әдістерінен туындайтын менталитеттің 

ерекшеліктерін, тілдің ӛзіндік ерекшелігін кӛрсету міндетін қояды. Дҥниеде 

айтады: "Если хочешь білуге бӛтен халық, оқып-ҥйрен, оның салт-дәстҥрі". 

Бҧл халық педагогикасының идеяларын білім беруді дамытуда және қазақ 

ағартушыларының шығармашылығында қазіргі кезеңде зерделеу ӛзекті 

деген қорытынды жасауға мҥмкіндік береді. Жоғарыда айтылғандар халық 

педагогикасы идеяларының революцияға дейінгі кезеңде қазақ 

ағартушыларының шығармашылығында қалай іске асырылғанын және 

олардың білім мен тәрбиенің дамуына қаншалықты ықпал еткенін зерттеу 

проблемасын тҧжырымдауға мҥмкіндік береді. Бҧл мәселені зерттеу біздің 

зерттеуіміздің мақсаты болып табылады. 

   Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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оқытумен қатар тәрбие жҧмысының маңыздылығын тҥсінуімен мҥмкін 

болады. 

Тәрбие жҧмысы-бҧл ӛзін-ӛзі дамыту мен ӛзін-ӛзі жҥзеге асыру 

мақсатында педагогикалық топ немесе жеке мҧғалім жҥзеге асыратын 

ересектер мен балалардың бірлескен ӛмірін ҧйымдастырудың мақсатты 

қызметі. Оның мазмҧны, әдістемесі мен технологиялары белгілі бір оқу 

орнының тәрбие жҧмысының жҥйесімен анықталады. 

Мектептегі тәрбие жҧмысының жҥйесін ӛзара байланысты блоктар 

тҥрінде ҧсынуға болады (суретті қараңыз. 5). 

Суреттен кӛрініп тҧрғандай, мектептегі немесе мектептен тыс 

мекемедегі тәрбие жҧмысының жҥйесі оқу процесінде және сабақтан тыс іс-

әрекетте оқушыларды тәрбиелеуді қамтиды, оның барысында мектепте, 

сыныпта, топта ҧжымдық және жеке тәрбие мәселелері шешіледі. Тәрбие 

жҧмысын ҧйымдастыру гуманистік қатынастар мен қолайлы моральдық-

психологиялық ахуал орнату мақсатында мектептің қоғаммен ӛзара іс-

қимылын, отбасымен ынтымақтастығын білдіреді. 

Тәрбие жҧмысын ҧйымдастырушылардың функциялары әртҥрлі, олар 

атқаратын лауазымына және жҥзеге асырылатын оқу процесіне байланысты 

ӛзгереді. Мысалы, мектеп директорының тәрбие ісі жӛніндегі 

орынбасарының қызметі кӛптеген функцияларды қамтиды, олардың 

негізгілері: әкімшілік (әлеуметтік, даму, білім беру, тәрбие) 

ҧйымдастыру (аналитикалық-рефлексивті, тҥзетуші, бағалау-нәтижелі, 

ынталандырушы); технологиялық (диагностикалық, конструктивті, 

әдістемелік, коммуникативтік, ҧйымдастырушылық, зерттеу). 

Сынып жетекшісінің негізгі функциялары: жҥйелік-

ҧйымдастырушылық, диагностикалық, коммуникативті, тәрбиелік, дизайн, 

ҧйымдастырушылық-белсенділік, дамыту, әдістемелік, ынталандыру, 

бағалау, қауіпсіздік және қорғаныс, тҥзету. Бҧл функциялар мҧғалім-

тәрбиеші қызметінің маңызды бағыттарын анықтайды. 

Әр тҥрлі білім беру жҥйелерінің болуы, сондай-ақ мектептегі тәрбие 

жҧмысының жҥйесі әртҥрлі әлеуметтік институттар арасында білім беру 

функцияларын қайта қарауды және қайта бӛлуді, мҧғалімдер қызметіндегі 

мақсаттар мен міндеттерді ӛзгертуді талап етеді. 

Жетекші міндеттер арасында мыналарды атап ӛту керек: адамның 

жеке басын абсолютті қҧндылық ретінде тану; гуманистік тәрбие идеяларын 

білу және оларды практикада қолдану; білім беру ортасын анықтау; жеке 

тҧлға мен ҧжымның тәрбиелік деңгейін анықтау; студенттерді тәрбиелеу 

бағдарламасын қҧру; білім беру процесін ҧйымдастырудың инновациялық 

тәсілдерін қамтамасыз ету (жҥйелік-қҧрылымдық, гуманистік, қҧндылық, 

мәдени, ҧйымдастырушылық-іс-қимыл, қарым-қатынас, тҧлғаға 

бағытталған, жан-жақты және т. б.); ӛзін-ӛзі басқару органдарымен жан-

жақты іс-әрекетті және жҧмысты ҧйымдастыру; тәрбие процесінің әдістері 

мен вариативтік технологиялары жҥйесін пайдалану. 
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Осы міндеттерді іске асыру педагогтың, оқу-тәрбие процесін 

ҧйымдастырушының кәсібилігі мен жалпы мәдениетіне жоғары талаптар 

қояды. Тәрбие жҥйесін қҧру 

білім беру мекемесі мҧғалімнен бӛлімдердің тәрбие жҥйесін қҧруды 

талап етеді: сынып, топ, бірлестік және т.б. сонымен, сынып жетекшісінің 

тәрбие жҧмысының негізгі бағыттарын бӛліп кӛрсетуге болады: Бірлескен 

басқару және ӛзін-ӛзі басқару арқылы әртҥрлі қызықты әлеуметтік маңызды 

ҧжымдық іс-шараларды ҧйымдастыру; ҧжымда қолайлы моральдық-

психологиялық климат қҧру ҥшін балалардың қарым-қатынасын 

ҧйымдастыру. 

Бірқатар мҧғалімдер (Е.Н. Степанов, Е. В. Алексеева, А. А. Андреев, 

Л. в. Байбородова және т. б.) сыныптың білім беру жҥйесін жеке тҧлға мен 

ҧжымның дамуына ықпал ететін ӛзара әрекеттесетін компоненттердің тҧтас 

және реттелген жиынтығы болып табылатын сынып қоғамдастығы 

мҥшелерінің ӛмірі мен тәрбиесін ҧйымдастыру әдісі ретінде қарастырады 

(жеке-топтық, қҧндылық-бағдарлау; функционалды-белсенділік, кеңістік-

уақыт, диагностикалық-аналитикалық). 

Мҧғалім-тәрбиеші қызметінің жҥйесі әр тҥрлі педагогикалық іс-

әрекеттің дәйекті жиынтығын білдіреді. 

Суретте кӛрсетілгендей. 6. педагог қызметі жҥйесінің қҧрылымы 

мақсат қою, диагностикалық, болжамдық, жобалау, конструктивті, тҥзетуші 

коммуникативтік және ҧйымдастырушылық қызметтерді қамтиды. 

Мақсат қою қызметі-тәрбиенің, ҧжым мен тҧлғаны дамытудың жақын 

және алыс мақсаттарын анықтау. Тҧлғаны тәрбиелеудің жетекші мақсаты 

ретінде дамыту адамның болмысының, санасы мен ӛзін-ӛзі тануының 

органикалық бірлігін, оның қҧндылық және эмоционалды-қажеттілік 

саласын қамтиды. 
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Білім беру жеке тҧлғаның мәдени дамуының мақсатты процесі ретінде 

оқушының жеке басын таңдауға әсер ететін ӛзара байланысты және ӛзара 

тәуелді элементтер жҥйесі болып табылады. Бҧл белгілі бір уақыт 

кезеңіндегі баланың нақты даму деңгейі, ол мақсатты, содан кейін 

мазмҧнын, формаларын, әдістерін, тәрбие қҧралдарын анықтаудың негізгі 

себебі болып табылады-белгілі бір дәрежеде мҧғалімнің кәсіби деңгейі әсер 

етеді. Тәрбие процесі тиімді және тиімсіз болуы мҥмкін. Оның сипаты тек 

қоғам мен микро орта мәдениетімен ғана емес, сонымен бірге осы процеске 

кіретін тәрбие субъектілерімен, олардың мақсаттарымен, мотивтерімен, 

кӛзқарастарымен, тҧтастай алғанда мәдениет деңгейімен де анықталады. 

Білім беру оқу процесі арқылы жҥзеге асырылады—ӛзара 

әрекеттесудің мақсатты процесі: жеке тҧлға-жеке тҧлға, жеке тҧлға-топ, 

жеке тҧлға-ҧжым. Бҧл процесс әртҥрлі әлеуметтік институттарда 

ҧйымдастырылады және жҥзеге асырылады: отбасы, білім беру (балалар ҥйі, 

интернат), Білім беру (мектеп, гимназия, лицей), кәсіптік білім беру 

(колледж, кәсіптік, кӛркем, музыкалық, медициналық училище) мекемелері, 

жоғары оқу орындары, секциялар, клубтар, мҧражайлар, театрлар, балалар 

бірлестіктері мен ҧйымдары. Білім беру педагогикалық мақсаттарды жҥзеге 

асыруға бағытталған субъектілердің арнайы ҧйымдастырылған ӛзара іс - 

қимылымен-білім беру немесе педагогикалық процесте неғҧрлым мақсатты 

және тиімді жҥзеге асырылады. 

Педагогикалық процесс – бҧл бірлескен іс-әрекетпен, 

ынтымақтастықпен, оның субъектілерінің бірлесіп қҧрылуымен, мәдени 

мазмҧнмен және мәдениетті дамыту және оны қҧру әдістерімен 

сипатталатын кәсіби ҧйымдастырылған тҧтас оқу процесі. Бҧл процесте 

мҧғалімнің кӛшбасшылық рӛлін оқушының дамуымен, оның белсенділігі 

мен тәуелсіздігімен байланыстыру керек, игерілген мәдениеттің мазмҧнын 

оқушының ӛзі және ӛзін-ӛзі дамыту туралы білімінің болуымен тығыз 

байланыстыру қажет. 

Дәстҥрлі педагогикада оқу және тәрбие процестерінің шартты бӛлінуі 

бар. Бҧл бӛлу жеке тҧлғаның дамуындағы оқытудың жетекші рӛлі туралы 

идеямен байланысты. Дәстҥрлі педагогика мектепті ең алдымен "оқу 

мектебі"ретінде қарастырады. Гуманистік педагогика "педагогикалық" және 

"тәрбиелік" ҧғымдары мағынасына жақын деп саналатын "даму мектебін" 

жақтайды, "оқу-тәрбие процесі"термині жиі қолданылады. Осылайша, білім 

беру процесі-бҧл мҧғалімдер мен студенттердің ӛзара әрекеттесуінің 

мақсатты процесі, оның мәні осы процестің субъектілерінің ӛзін-ӛзі жҥзеге 

асыруына жағдай жасау болып табылады. 

Оқу процесінің мақсаты-оқушыларды ӛзін-ӛзі тәрбиелеуге, ӛзін-ӛзі 

дамытуға, ӛзін-ӛзі жҥзеге асыруға бағыттау. 

Ӛзін-ӛзі дамыту ҥшін жағдай жасау және қолдау ретінде білім беру 

процесін ҧйымдастыру оның ізгі ниетін ескере отырып, оқушымен тығыз 

қарым-қатынаста жҥзеге асырылады. 



173 
 

Е. В. Бондаревская атап ӛткендей,білім беру теориясында бҧл талап 

жеке тҧлғаға бағытталған тәсіл арқылы кӛрінеді, онда оқушы ӛзара 

әрекеттесу-ынтымақтастық жағдайында толық серіктес ретінде танылады. 

Бҧл тәсіл қазіргі жағдайда оқу процесін ҧйымдастыруда гуманистік 

педагогика идеяларын жҥзеге асыруға мҥмкіндік береді. 

Б. п. Битинас ӛзінің қҧрылымында білім беру процесін тәрбие 

процесінің негізгі элементі болып табылатын бір-бірінен кейінгі білім беру 

жағдайларының дәйекті, ҥздіксіз ӛзгеруі ретінде қарастыруға болады деп 

санайды. 

Тәрбиелік (педагогикалық) жағдай — белгілі бір уақыт кезеңіндегі 

педагогикалық жҥйенің нақты жағдайы. 

Оқу процесінің тиімділігі мҧғалімнің шеберлігіне, оның 

педагогикалық жағдайды сауатты талдай білуіне және тәрбиенің негізгі 

мақсатын ескере отырып туындайтын педагогикалық мәселелерді шешуге, 

сондай-ақ оқу процесінің әдістері мен технологияларына байланысты 

(суретті қараңыз. 3). 

Оқу процесін ізгілендіру келесі принциптердің тҧтас кешенін жҥзеге 

асыру арқылы мҥмкін болады: 

* баланы сӛзсіз қабылдау, оған тҧрақты оң кӛзқарас; 

* әр адамға қҧрмет кӛрсету және ӛзін-ӛзі бағалау сезімін сақтау; 

* жеке тҧлғаның басқаларға ҧқсамау қҧқығын тҥсіну және тану; 

* еркін таңдау қҧқығын беру; 

* баланың жеке басын емес, оның іс-әрекетін, іс-әрекетін бағалау; 

* әр нақты баланың "сезіну" (эмпатия) қабілетіне ие болу, мәселені ӛз 

кӛзімен, ӛз позициясынан қарау мҥмкіндігі; 

* баланың жеке-психологиялық және жеке ерекшеліктерін ескеру. 
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Дін әлеуметтік қҧбылыс ретінде, оның қоғамдық қатынастардағы 

детерминизмі XIX ғасырда арнайы зерттеу тақырыбына айналуда. XVIII 
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ғасырда ағартушы ойшылдар дінді қысымшылық қҧралы, ерекше әлеуметтік 

институт ретінде тҥсінді. Дінді мҧндай тҥсіну діннің қоғамдағы орнын алу 

ҥшін оның әсерін жоюға тырысқан зайырлы идеологиялардың пайда 

болуының алғышарты болып табылады. Анықтай отырып, тәуелділік, дін, 

қоғам, ойшылдар Ағарту кӛрсетті, бҧл дін ретінде қызмет етеді белгілі бір 

әлеуметтік топқа, сондықтан ол мҥмкін емес ҥміткер жалпыға бірдей 

кӛзқарас болуы тиіс артта қалып қойды. Бҧл дәстҥрдің мҧрагері белгілі бір 

дәрежеде діннің дінді сақтауға мҥдделі тарихи процесс субъектілерінің 

әлеуметтік-экономикалық жағдайына тәуелділігін қарастыруды 

жалғастырған марксизм болды. Бҧл тҧжырымдамадан айырмашылығы, ХХ 

ғасырдың басында дінді әлеуметтік ӛзгеріс факторы ретінде зерттеген 

М.Вебер тҧжырымдамасы пайда болды. Осылайша, ол діннің қоғамдық 

қатынастардың барлық спектрінің ӛзгеруіне әсер етуі (белгілі бір мағынада 

жаңа әлеуметтік жҥйені қалыптастыру) әмбебап дҥниетаным екенін және 

жалпыға бірдей жағымды мазмҧнға ие екенін кӛрсетті. Рас, діннің 

позитивтілігі, Вебердің пікірінше, қазіргі және болашақ емес, ӛткенге қайта 

оралады. Бірақ тҧтастай алғанда, бҧл зерттеулер діннің қоғамда оң 

маңыздылығын сақтайтынын кӛрсетті. Олар қоғамның рухани негіздерін 

ескере отырып, зайырлы идеологияны қҧруға мҥмкіндік береді. 

Бҧл тараудағы біздің міндетіміз-дінді қоғамдық ӛзгерістердің 

детерминанты ретінде зерттеген тҧжырымдамаларды зерттеу. Бҧл ХХ 

ғасырдың басындағы неміс әлеуметтік ойшылдарының тҧжырымдамалары 

М. Вебер мен В. Зомбарт. Біз ҥшін діннің әлеуметтік ӛзгерістерге әсерін 

кӛрсететін бірқатар себептік тәуелділіктерді талдау маңызды. Вебер мен 

Зомбарттың тҧжырымдамаларына талдау жасамас бҧрын, олар әлеуметтік 

жҥйенің дамыған теориялық моделінен тыс бірқатар себеп-салдарлық 

қатынастарды (дін – мінез – қҧлық мотивациясы – еңбек этикасы-

экономикалық практиканың ӛзгеруі) талдайтындығын атап ӛткен жӛн. Осы 

олқылықтардың орнын толтыру ҥшін біз Т.Парсонстың әлеуметтік жҥйелер 

тҧжырымдамасына жҥгінеміз, әлеуметтік жҥйенің теориялық моделіне 

кӛзқарасымызды ҧсынамыз және оның негізінде Вебер мен Зомбарт 

анықтаған діннің әлеуметтік ӛзгерістерге әсерін қатаң сипаттаймыз. 

XIX ғасырдың екінші жартысында марксистік зерттеу парадигмасы 

әлеуметтік-гуманитарлық мәселелерді зерттеушілерге ҥлкен әсер етті. 

Марксистік әлеуметтану әдіснамасы бҥгінгі кҥнге дейін айтарлықтай әсер 

етеді (Коллинздің оны қолдануын қараңыз). Қоғамды марксистік талдаудың 

негізі тарихты материалистік тҥсіну деп аталды. Оны К.Маркс "неміс 

идеологиясының" бірінші тарауында, "саяси экономиканы сынға алу" 

кіріспесінде және бірінші томға "капиталды"енгізуде мәлімдеді. Қоғам ол 

табиғи-тарихи процесс ретінде талдай бастады. Бҧл тәсілдің алғышарттары 

"неміс идеологиясының"бірінші тарауында нақты тҧжырымдалған. Бҧл 

әдіснаманың бастапқы нҥктесі идеялар мен білімнің емес, адамның 

материалдық және ӛндірістік қызметінің әлеуметтік дамуының негізгі 
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факторлары ретінде тану болды. Идеология понималась Марксом бейнесі 

ретінде қалыптасқан шаруашылық қарым-қатынастар. 

Маркс ӛзі ҧсынған әдіснаманы дәлелдейтін нақты тарихи талдау 

жасамағанын атап ӛткен жӛн. Сайып келгенде, ол негізінен дәлелденбеген 

ҥй-жай болып қала берді, кейбір нақты болжам, оны жеке мысалдар 

қолдады, бірақ ешқашан ғылыми негізделген теория мәртебесін алған жоқ. 

Осыған байланысты бҧл тҧжырымдама Маркс тҥсінгендей идеология болды, 

яғни әлеуметтік топтың қызығушылығына негізделген шындықты 

прагматикалық тҥсіну. Бҧл тҧжырымдама кейбір айқын болжамдарға 

сҥйенді (мысалы, дерексіз тақырыптарды талқылау ҥшін адам алдымен 

толық болуы керек деген тҧжырым). Алайда, бҧл айқын болжамдарды 

теориялық тҧжырымдама ҥшін дәлелдеу базасының орнына қолдануға 

болмайды. Сонымен қатар, бҧл ережелерді кеңейту деп тҥсінуге болмайды. 

Шынында да, адам тек жақсы тамақтанған кезде дҥниетанымдық жҥйелер 

жасай алады деген тезистен бҧл жҥйелердің мазмҧны адамның аштықты 

қанағаттандыру процесін кӛрсетуі керек деген тҧжырымға келмейді. Кем 

дегенде, соңғы мәлімдеме дәлелдеуді қажет етеді. Сонымен қатар, Маркс 

тамақсыз жҥрген адамдардың шығармашылық белсенділігі фактілерін 

назардан тыс қалдырады. Кӛптеген діндердің тәжірибесінде ораза ҧстау 

және белгілі бір уақытқа тамақтануды толық тоқтату сенім тақырыбын 

тҥсінудің қажетті шарты ретінде қарастырылады. Адамның физикалық және 

рухани табиғатына тәуелділіктің осы діни кӛзқарасының кӛрінісі-бҧл ораза 

кезінде шӛл далада орын алған Иса Мәсіхтің рухани дамуын сипаттайтын 

әйгілі евангелиялық эпизод. 
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В последнее время большое внимание в научной литературе уделяется 

вопросам профилактики насилия в семье и минимизации жертв среди 

несовершеннолетних. Однако по-прежнему актуальным остается вопрос 
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специальной профилактики насилия в отношении несовершеннолетних в 

семье. 

По мнению А. М. Бадонова, авторитет родителей по отношению к 

детям всегда проявлялся в контроле их поведения и стимулировании 

одобряемых обществом действий и поступков. Конечно, все родители хотят 

от своего ребенка послушания, послушания, скромности, усердия и других 

положительных качеств. Но, не понимая этого, родители иногда 

противоречат себе. Если вы хотите нормальных отношений с родителями, 

взаимного доверия и уважения, стоит ли задумываться о том, какой стиль 

воспитания вы выбрали? С точки зрения родителей послушный ребенок-это 

идеал, образец, и чтобы достичь этого идеала, родители прилагают все 

усилия и пытаются контролировать жизнь ребенка. Для ребенка родители 

всегда имеют большую репутацию, но они могут создать неудобные 

условия для жизни ребенка и причинить ему вред. Властное поведение 

родителей заставляет ребенка действовать интуитивно по принципу 

"избегание наказания-получение вознаграждения" [12: 116]. Этот принцип 

не всегда работает, и дети по – прежнему наказываются родителями. 

Проблема насилия и халатности в семье многогранна и включает в 

себя участие в ее решении специалистов различных специальностей: 

психологов, социальных работников, социальных педагогов, 

психотерапевтов, врачей и т. конечно, к наиболее распространенным 

формам в практике социальной работы с случаями насилия в отношении 

детей в семье относятся: кризисные центры; телефоны доверия; учреждения 

социального обслуживания семьи и детей, социально-реабилитационные 

центры для несовершеннолетних, а также приемные семьи,  

Профилактика насилия и жестокого обращения в отношении детей и 

семьи, являющихся составной частью общей профилактики бытового 

насилия, проводится в соответствии с Законом Республики Казахстан "О 

правовых, экономических и иных нормативных правовых актах, 

осуществляемых субъектами профилактики бытового насилия, 

направленных на защиту конституционных прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина в сфере семейно-бытовых отношений, 

предупреждение и пресечение бытового насилия, а также выявление и 

устранение причин и условий, способствующих, комплекса социальных и 

организационных мер " ("бытовые 

Правовой основой профилактики является система различных по 

своей юридической силе нормативных правовых актов, к числу которых 

можно отнести: 

Конституция РК является основополагающей в системе, 

провозглашенной "брак и семья, мать, отец и ребенок находятся под 

защитой государства" (п. 1 ст. 27). Важными гарантиями реализации защиты 

указанных ценностей являются другие конституционные нормы, 

предусматривающие: обязанность государства в соответствии с 

Конституцией признавать и гарантировать права и свободы человека (пункт 
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1 статьи 12); право каждого на признание правосубъектности и право на 

защиту своих прав и свобод всеми не противоречащими закону способами 

(пункт 1 статьи 13); недопустимость какой-либо дискриминации по мотивам 

происхождения, социального, должностного и имущественного положения, 

пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места 

жительства или по любым иным обстоятельствам" (пункт 2 статьи 14); 

право каждого на судебную защиту своих прав и свобод (пункт 2 статьи 13); 

равенство всех перед законом и судом (статья 14); неприкосновенность 

человеческого достоинства, а также); право каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи, а в предусмотренных законом 

случаях-на бесплатное оказание юридической помощи (пункт 3 статьи 13); • 

не допускать ограничения прав и свобод, предусмотренных статьями 10, 11, 

13-15, пунктом 1 статьи 16, статьями 17, 19, 22, пунктом 2 статьи 26 (Пункт 

3 статьи 39) Конституции и т.д. 

Международные документы. Национальное законодательство, 

касающееся предупреждения насилия и жестокого обращения, в основном 

приведено в соответствие с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами с участием 

Казахстана и международными стандартами в этой области. 

 

    Литература 

1. https://primeminister.kz/kz/news/interviews/garantirovannyy-socpaket-

dlya-detey-iz-maloobespechennyh-semey-chto-vhodit-i-kto-budet-poluchat   

2. Закон Республики Казахстан "Об органах внутренних дел 

Республики Казахстан" (с изменениями и дополнениями от 27.12.2019 г.)) 

3. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 591-II 
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Кілт сөздер: Дінді әлеуметтік-мәдени педагогика, психология, ғылым, 

дидактикалық, әдістеме, топтық жұмыс философия, әрекеттесу. 

Дінді әлеуметтік-мәдени ӛзгерістердің факторы ретінде қарастыру 

дінді басқа ішкі жҥйелермен белгілі бір қатынастарда орналасқан арнайы 

әлеуметтік-мәдени Ішкі жҥйе ретінде әлеуметтік қҧбылыс ретінде зерттеуді 

қамтиды. Ағарту дәуірі дінге оның функционалды мақсаты тҧрғысынан 

қарай бастады. Бҧл тәсілдің нәтижесі марксизмде айқын кӛрінетін діндегі 

кез-келген ӛзіндік мазмҧнның қалауынан толық бас тарту болды. Дінге 

қатысты ағартушылықтың жалпы кӛзқарасын дамыта отырып, Э. Дюркгейм 

https://primeminister.kz/kz/news/interviews/garantirovannyy-socpaket-dlya-detey-iz-maloobespechennyh-semey-chto-vhodit-i-kto-budet-poluchat
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дінді ерекше әлеуметтік институт ретінде қарастыруды ҧсынды, бірақ 

қоғамда белгілі бір оң функцияларды орындайды. Бҧл тәсіл т.Парсонстың 

теориясында одан әрі дамыды. Мҧнда туындайтын мәселені келесідей 

тҧжырымдауға болады: діннің ӛзіндік мазмҧны қоғам ҥшін қаншалықты 

функционалды бола алады. Бҧл сҧрақтың жауабы зайырлы мемлекеттің діни 

ҧйымдарға қатысты нақты саясатын қҧруды және жҥргізуді анықтайды. 

Дін адамды трансцендентальды ӛмірге бағыттайды, ал зайырлы 

әлеуметтік ішкі жҥйелер әлеуметтік жҥйе белгілеген айқын функцияларды 

орындайды. Практикалық маңызы бар теориялық мәселе-діннің әлеуметтік 

жҥйеде ӛз мазмҧнын қаншалықты сақтай алатындығы және оның мазмҧны 

қаншалықты оң немесе теріс жҧмыс істей алатындығы. Бҧл сҧраққа жауап 

беру ҥшін діннің ӛзіндік мазмҧнын шындыққа нақты кӛзқарас ретінде 

қарастыру қажет. 

Діннің ӛзіндік мазмҧнын талдау бірқатар бағыттар бойынша 

жҥргізілуі мҥмкін. Ең алдымен, діннің ӛзіне қатысты ең тән тҧжырымдарын 

анықтау маңызды. Діннің ӛзін-ӛзі тануы шешілмеген діни санамен 

салыстырғанда дін тақырыбы туралы жаңа тҥсінік беретін теологияда 

кӛрінеді. Әрі қарай, дін мазмҧнын философиялық әдістеме тҧрғысынан, 

сондай-ақ зайырлы дінтану тҧрғысынан қарастыруға, дін ғылымында 

тәуелсіз ғылыми пән ретінде қалыптасқан дінге деген кӛзқарасты зерттеу 

қажет. Бҧл тәсілдерді зерттеу діннің ӛзіндік мазмҧнын анықтауға мҥмкіндік 

береді. Дін адамның сенімдері мен іс-әрекеттерінің тҧтас кешені ретінде 

әрекет етеді. Оның мазмҧнын тҥсіндіру ҥшін діни сана тақырыбын, сенім 

тақырыбын зерттеудің маңызы зор. Сондықтан зерттеудің бҧл бӛлігі діннің 

ӛзіндік мазмҧнын зерттеу мақсатында Діни сенім тақырыбына әртҥрлі 

кӛзқарастарды талдауға бағытталған. 

А.мен, В. Гараджи, М. Томпсон, и. Яблоков және басқалардың қазіргі 

заманғы конфессиялық және зайырлы дінтану зерттеулерінде дінді 

анықтауға әртҥрлі кӛзқарастарды табамыз. Теориялық талдау қҧралдарының 

жетіспеушілігі кӛбінесе діни тәжірибе мен діни нысандарды талдаудан 

аулақ болуға тырысады, бірақ онсыз дінді әлеуметтік институт ретінде 

толық тҥсіну мҥмкін емес. 

Діннің негізгі тҧжырымдамасы, оның маңызды мазмҧны, адамның 

сенімі-Қҧдай, Қҧдайдың болмысы. М. Томпсон [81, c. 383] Қҧдайдың келесі 

қасиеттерін тізімдейді: ол әлемнің жаратушысы, Мәңгілік, қҧдіретті, білімді, 

трансцендентті және имманентті [81, c. 103-110]. Мҧнда Қҧдайдың барлық 

қасиеттерінің антиномиясы кӛрсетілген. 

Жаратушы Қҧдайдың идеясын барлық шындықтың жалғыз себебі 

ретінде тҥсіндіру ҥшін сананың шындықты бір нәрсе ретінде қарастыруға 

мҥмкіндік беретін абстрактілі әрекетке қабілеттілігін тҥсіндіру қажет. 

Сананың рефлексивті табиғатын тек рефлексия теориясымен тҥсіндіруге 

болмайды. 

Діннің ӛзінде бҧл сенім ешқандай негіздемені қажет етпейді, ол 

тікелей адам ҥшін сенімді нәрсе ретінде енгізіледі. Қҧдайдың бар екендігінің 
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дәлелі-ойлау ҥшін осы идеяның заңдылығын беруге тырысудың мәні. Бірақ 

діннің ӛзінде Қҧдай берілген нәрсе ретінде қабылданады. Ағарту дәуірі, 

әдетте, дінді халықты мойынсҧнудың қҧралы ретінде, оған жат нәрсе 

ретінде қарастырды. Бірақ бҧл жағдайда діни қызметкерлер тиранның еркін 

орындай отырып, оған жат идеяларды халыққа жеткізуі керек еді. 

Сондықтан, бҧл кӛріністер мәні бойынша полемикалық болуы керек, балама 

кӛзқарасты білдіруі керек. Алайда, бастапқы діни мәтіндерде бҧл 

полемиканың ешқандай белгілері жоқ, бҧл дін адамның ӛзін-ӛзі тануының 

барабар нысаны болғандығын білдіреді. 
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Кілт сөздер: педагогика, психология, ғылым, дидактикалық, әдістеме, 

топтық жұмыс Философия, әрекеттесу.  

Білім беру процесіне қатысатын адамдардың әртҥрлі топтары 

арасындағы ӛзара әрекеттесудің тҧжырымдамасы мен мәні кӛптеген 

ғалымдарды қызықтырды және білім берудің даму тарихында әртҥрлі 

ғылымдар тҧрғысынан қарастырылды және әлі кҥнге дейін ӛзектілігін 

жоғалтпайды. Қазіргі орыс қоғамында ересектер мен балалардың бірлескен 

ӛмірін ҧйымдастыру мәселесі барған сайын байқалады мҧғалімдер мен ата-

аналар мектеп жасына дейінгі баланы тәрбиелеудің мақсаттары мен 

міндеттері туралы дҧрыс тҥсінікке ие. Мҧғалімдер мен ата-аналардың ӛзара 

әрекеттесу қажеттілігі туралы алғаш рет XIX ғасырдың соңында п.Ф. 

Каптерев, Н.К. Крупская, п. Ф. Лесгафт, К. Д. Ушинский және т. б. сияқты 

кӛрнекті отандық мҧғалімдер сӛйледі [42; 49]. 

Философия, психология, педагогика сияқты әртҥрлі ғылымдар 

тҧрғысынан әртҥрлі кӛзқарастар мен авторлар тҧрғысынан ӛзара 

әрекеттесудің кӛптеген тҧжырымдамалары бар. Бҧл параграф біздің 

зерттеуімізге ең қызықты және жақын авторлық ҧстанымдарды кӛрсетеді. 

Егер ӛзара әрекеттесуді философия тҧрғысынан қарастыратын болсақ, 

онда ол белгілі бір жылдамдықпен және белгілі бір кеңістік уақытында 
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жҥзеге асырылатын салыстырмалы ҧғым ретінде пайда болады, яғни 

материяның, қозғалыстың және ақпараттың берілуімен бірге жҥретін 

материалдық процесс ретінде [73] 

Біздің зерттеуіміз ҥшін ең қызықтысы-психология тҧрғысынан ӛзара 

әрекеттесу тҧжырымдамасы [67], онда әлеуметтік объектілер (субъектілер) 

бір-біріне тікелей немесе жанама әсер ететін және ӛзара шарттылық пен 

байланыс тудыратын процесс ретінде айтылады, яғни ӛзара әрекеттесу ҥшін 

кем дегенде екі объект немесе субъект қажет. Білім беруде мҧндай нысандар 

білім беру процесінің қатысушылары болады: мҧғалімдер, ата-аналар, бір-

біріне ӛзара әсер ететін немесе топтың мҥшелері ҥшін ортақ әрекетті жҥзеге 

асыруға мҥмкіндік беретін бірлескен әрекеттерді тікелей ҧйымдастыратын 

балалар. 

Ӛзара әрекеттесудің екі негізгі компоненті бар-бҧл мазмҧн мен стиль. 

Бірінші компонент ӛзара әрекеттесудің себебін анықтайды, яғни. адамдар не 

туралы немесе не туралы, ал біздің жағдайда мҧғалімдер мен ата-аналар 

қарым-қатынасты бастайды. Ӛзара әрекеттесу стилі-бҧл басқалармен қарым-

қатынас кезінде адам қандай формалар мен әдістерді қолданады [63] 

Біздің зерттеуіміз негізінен стиль тӛңірегінде қҧрылады немесе 

мҧғалім мен ата-ана сияқты тақырыптардың ӛзара әрекеттесуінің басқа тҥрі 

айтылады. Ӛнімді (конструктивті және тиімді) және ӛнімді емес сияқты 

ӛзара әрекеттесулер бар. Ӛзара әрекеттесудің ӛнімді стилі мҧғалімдер мен 

Dow ата-аналары арасында сенімді қарым-қатынас орнатуға кӛмектеседі, 

бҧл ӛзара әрекеттесудің әр қатысушысының жеке әлеуетін ашуға және 

бірлескен қызметте оң нәтижелерге қол жеткізуге кӛмектеседі. Ӛзара 

әрекеттесудің нәтижесіз стилі, керісінше, сенім деңгейін тӛмендетеді және 

жеке әлеуетті іске асыруға кедергі келтіреді, бҧл бірлескен қызметтің 

оңтайлы нәтижелерінің тӛмендеуіне әкеледі. 

Психологияда ӛзара әрекеттесу стилін анықтауға болатын бес 

критерий бар: 

біріншіден, ӛзара әрекеттесу кезінде алатын серіктестердің позициясы 

бойынша, яғни. тең дәрежеде қарым-қатынас жасаңыз немесе біреуі ӛзін 

екіншісінен жоғары қояды; 

екіншіден, алға қойылған мақсаттарға сәйкес олар болуы мҥмкін: 

барлық қатысушылардың мақсаттары ескерілгенде, жалпы дамиды; немесе 

басым серіктес тек ӛзінің мақсаттарын алға тартады және екінші тараптың 

пікірін ескермейді; 

ҥшіншіден, жауапкершілік бойынша: жауапкершілік ӛзара 

әрекеттесудің барлық қатысушыларына бӛлінеді немесе оны тек басым 

серіктес кӛтереді; 

тӛртіншіден, серіктестер арасында пайда болатын қарым-қатынаста 

(мейірімділік пен сенім; агрессия, реніш, тітіркену); 

бесіншіден, серіктестер арасындағы сәйкестендіру/оқшаулау 

механизмінің жҧмыс істеуі бойынша [67]. 
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Біздің зерттеуіміз ҥшін әртҥрлі ғалымдар мен оқытушылар 

қарастыратын, осы тҧжырымдамаға әртҥрлі сипаттамаларды енгізетін 

педагогикалық ӛзара әрекеттесудің тҧжырымдамасы мен мәні ең қызықты. 

Кейбір зерттеушілер ӛзара әрекеттесу белгілі бір уақытта субъектілер 

арасында (қарым-қатынастың кемінде екі субъектісі) болатын процесс 

екенін айтты (В.И. Вернадский, Б.С. Соловьев, Н. А. Умов, П. А. 

Флоренский, Б. М. Кедров, Я. А. Пономарев); басқалары ӛзара әрекеттесуді 

субъектілер арасында қандай-да бір қарым-қатынас болатын байланыс 

ретінде зерттеді, кортекс кезінде олар ойлармен, сезімдермен, рухани 

қҧндылықтармен алмасады (Л. П. Буева, м. с. қаған және т. б.).[38,40].  
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ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ МЕН ӘДІСТЕМЕЛЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ. 

ҤЛГІ СИПАТТАМАСЫ 

Алипова Раушан Мухтархановна 

Ғылыми жетекшісі: 

Кӛшербаева Газиза Нуралиевна – п.ғ.к. 

 

Кілт сөздер: педагогика, психология, ғылым, дидактикалық, 

Әдістеме, топтық жұмыс, философия, әрекеттесу 

Зерттеу әдістері мен әдістемелерінің сипаттамасы 

Зерттеу Санкт-Петербургтегі Петродворцов ауданының 10 

мемлекеттік бюджеттік мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің негізінде 

жҥргізілді, олар бір-бірінен қысқа қашықтықта және халық ҥшін қол жетімді 

жерде орналасқан (№1 кесте) 

Педагогтардың ата-аналармен қарым-қатынас стилін меңгеру деңгейін 

анықтау мақсатында келесі әдістер қолданылды: 

Педагогтар мен ата-аналарға сауалнама жҥргізу. 

Тестілеу. 

Педагогикалық Қҧжаттаманы талдау. 

Пайдаланылған әдістер: 

"Ата-аналардың ОУ жҧмысына қанағаттануы"сауалнамасы. 

К.Томастың қақтығыс жағдайындағы мінез-қҧлыққа арналған тест-

сауалнамасы (Томас әдістемесі). 

Ҥлгі сипаттамасы: 
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Зерттеуге қатысушылар саны: 

Педагогтар-175 адам. 

- Ата-аналар-1099 адам. 

. Аудандағы балабақшалар әртҥрлі жобалық қуатқа ие, топтардағы 

балаларды орта есеппен 20-25 адам жинақтайды, кадрлармен қамтамасыз 

ету 100 %. 

. Мектепке дейінгі білім беру ҧйымдарындағы барлық мҧғалімдердің 

жоғары және орта арнайы білімі бар, орташа жасы 40-50 жас. 

. Ата-аналардың жартысынан кӛбінің жоғары білімі және тӛртіншіден 

арнайы орта білімі бар, ата-аналардың негізгі ҥлесі 20-дан 30 жасқа дейін. 

Яғни, ата-аналардың едәуір бӛлігі мҧғалімдерден гӛрі басқа ҧрпақ, 

сондықтан бҧл факторды ӛзара әрекеттесу кезінде де ескеру қажет. 

Мектепке дейінгі білім беру ҧйымының рейтингі ерте жастан 

ауданның мектепке дейінгі мекемелеріне ата-аналардың берген 

ӛтініштерінің санын, олардың қалауын ескере отырып жасалған.  

Dou ата-анасының қанағаттанушылығын зерттеу ҥшін сауалнама 

жасалды, ол шартты тҥрде 4 сҧрақ блогына бӛлінді (№2 қосымша.Ата-

аналардың қанағаттану сауалнамасы мектепке дейінгі білім беру ҧйымы): 

ата-аналардың хабардарлығы, консультациялық кӛмек, балабақша қызметіне 

қатысу және қарым-қатынас (жеке компонент). №6 диаграммадан. Ата-

аналардың білім беру қызметіне қанағаттануы біз №4,5,6 балабақшаларда ең 

жоғары деңгей бар екенін кӛреміз, ата-аналар балалары баратын мектепке 

дейінгі мекемеге толығымен қанағаттанады. №3 және 10 балабақшаларда 

толық қанағаттанған ата-аналардың пайызы біршама тӛмен, ал басқа 

мекемелерде ата-аналардың жартысынан азы мектепке дейінгі білім беру 

мекемелерінің жҧмысына қанағаттанады. 

Егер салыстыру қанағаттануы ата-аналардың МДМ-мен рейтинг 

мекемесінің ауданында кӛруге болады арасындағы ӛзара байланыс осы 

компоненттері. Қанағаттану деңгейі жоғары бақтарға ӛтініштер саны, біз № 

16 диаграммада кӛріп отырған қанағаттанушылық деңгейі тӛмен бақтарға 

қарағанда әлдеқайда кӛп. 

Ата-аналардың қалауын анықтау және мҧғалімдердің ата-аналармен 

ӛзара әрекеттесуіндегі проблемалық ӛрісті анықтау ҥшін 5 бӛлім бойынша 

сауалнамаға талдау жҥргізілді, олар бҧрын айтылған: ата-аналардың 

мектепке дейінгі, топтық қызметі туралы хабардар болуы; консультациялық 

кӛмек; ата-аналардың балабақша қызметіне қатысуы; мҧғалімдердің жеке 

және кәсіби қасиеттері; басқалары (ҥйге жақын, материалдық-техникалық 

база және т.б.). Барлық осы қанағаттану ӛлшемдерін № 7, 8 

диаграммалардан кӛруге болады. 

Олардан мҧғалімдердің ата-аналармен ынтымақтастығы бойынша 

жҧмысты жоспарлау кезінде қай мектепке дейінгі мекемеде не нәрсеге назар 

аудару керектігін кӛруге болады. Кейіннен біз бҧл деректерді проблемалық 

аймақтарды анықтау ҥшін ғана емес, сонымен қатар белгілі бір мектепке 

дейінгі мекемеде ата-аналармен ӛзара әрекеттесудің ең қызықты формалары 
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мен әдістерін анықтау ҥшін нҧсқаулық ретінде қолдана отырып, 

ынтымақтастық технологиясын жасау кезінде қолданамыз. 

Егер жалпы ҥрдіс туралы айтатын болсақ, онда 5 критерий бойынша 

қанағаттану деңгейі біркелкі бӛлінді. Сәл аз(13%) ата-аналар балабақшада 

болу кезеңінде БҚҚ және топтағы балалардың қызметі туралы хабардар 

болуына қанағаттанады, 18% - ы консультациялық қызметтің жоғары 

деңгейде екенін және тек 21% - ы ғана білім беру мекемесінің қызметіне 

белсенді тҥрде тартылатынын айтады.  
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ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУДЫ КЕЗЕҢГЕ КЕЛТІРУ ТӘСІЛДЕРІ 
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Сарыбаева Әлия Хожанқызы – п.ғ.к.,доцент м.а. 

 

Кілт сөздер: педагогика, психология, ғылым, инновациялық-

дидактикалық, Әдістеме, топтық жұмыс,  тұлға-әлеуметтік.  

Жалпы баланың даму процесіне әртҥрлі кӛзқарастар бар. Оның даму 

процесін ең алдымен стадион процесі ретінде қарастыру керек. Балалар 

психологиясы ҥшін ең маңыздысы – бір кезеңнен (немесе кезеңнен) 

екіншісіне ауысуды тҥсіндіру. 

Балалық шақ, кезең деген не? Осы кезеңдердің объективті белгілері, 

критерийлері бар ма? Кейбір авторлар бҧл процесті уақыт 

координаттарында қарастырады, уақытты кезеңдерге Бӛлмей аралықтарға 

бӛледі. Баланың ӛміріндегі белгілі бір жас немесе оның дамуының тиісті 

кезеңі салыстырмалы тҥрде жабық кезең болып табылады, оның мәні ең 

алдымен баланың дамуының жалпы қисығындағы орны мен функционалды 

мәнімен анықталады. Әр жас немесе кезең келесі кӛрсеткіштермен 

сипатталады: 

1) белгілі бір әлеуметтік даму жағдайы немесе баланың осы кезеңде 

ересектермен қарым-қатынасының нақты тҥрі; 

2) негізгі немесе жетекші қызмет тҥрі (баланың дамуының белгілі бір 

кезеңдерін сипаттайтын бірнеше тҥрлі қызмет тҥрлері бар); 
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3) негізгі психикалық ісіктер (әр кезеңде олар жеке психикалық 

процестерден жеке қасиеттерге дейін болады). 

Бҧл кӛрсеткіштер кҥрделі қатынастарда. Осылайша, осы кезеңде пайда 

болған ісіктер баланың дамуының әлеуметтік жағдайын ӛзгертеді: бала 

ересектермен қарым-қатынастың басқа жҥйесін талап ете бастайды, әлемге 

басқаша қарайды және ересектердің кӛмегімен олармен қарым-қатынас 

жҥйесін ӛзгертеді. Басқаша айтқанда, белгілі бір әлеуметтік жағдайда пайда 

болған ісіктер оған қайшы келеді және оны табиғи тҥрде бҧзады. 

Балалық шақты кезеңдеу мәселесі психологтардың назарын әлдеқашан 

аударған. Кейбір ғалымдар бҧл процесс ҥздіксіз деп санайды, ал басқалары 

оны дискретті деп санайды. Ҥздіксіз дамуды жақтаушылар бҧл процесс 

тоқтамай, жеделдетпей немесе баяуламай жҥреді деп мәлімдейді; бір кезеңді 

екіншісінен бӛлетін шекаралар жоқ. Дискретті дамуды жақтаушылардың 

пікірінше, ол біркелкі емес, содан кейін жеделдейді, содан кейін баяулайды 

және дамудың негізгі, жетекші факторы бар. Сондықтан бір-бірінен сапалы 

тҥрде ерекшеленетін даму кезеңдері мен кезеңдерін бӛліп кӛрсету қажет. 

Балалар дамудың барлық кезеңдерінен бір сатыдан ӛтпей және алға 

ҧмтылмай ӛтеді деп саналады. 

Балалық шақ кезеңдерінің кӛптеген жіктелімдері бар. Оларды екі 

тҥрге бӛлуге болады. 

1. Кезеңдердің моносимптоматикалық бӛлінуі (белгілі бір белгі 

бойынша). Мҧндай жіктеуді "энергетикалық тепе-теңдік"ҧғымын енгізген 

п.п. Блонский ҧсынды. Бҧл қаңқаның оссификация дәрежесімен 

байланысты. Оссификацияның кӛрсеткіші тістердің болуы және жағдайы 

болуы мҥмкін. Сондықтан ол ҧсынған балалық шақ кезеңдері деп аталады: 

тіссіз, сҥт-тіс және тҧрақты-тіс балалық шақ. Оссификацияға сәйкес, әрине, 

баланың кҥнтізбелік жасын елестетуге болады, алайда ол балалық шақтың 

психологиялық кезеңімен тікелей байланысты емес, бҧл белгі психиканың 

дамуына мҥлдем қатысы жоқ. 

В. Штерн сӛйлеу дамуының симптомы бойынша бір уақытта ҧқсас 

жіктеуді ҧсынды. Алайда кез-келген симптоммен дамуды бағалауға бола ма? 

Сонымен қатар, барлық осы жіктеулер балалық шақтың кейбір белгілерінің 

артында не тҧрғанын ашпайды. 

2. Полисимптоматикалық классификациялар балалар 

психологиясының сипаттамалық кезеңіне тән. Бірақ олар сонымен бірге 

балалық шақтың жеке кезеңдерін сипаттауда қандай психологиялық 

процестер жатқанын бағалауға негіз бермейді. 

Қазіргі уақытта дамуды кезеңдерге бӛлудің екі тәсілі белгілі: 

стихиялық және нормативтік. Стихиялық кӛзқарасты жақтаушылар даму 

процесі балалардың ӛмірінде болып жатқан кӛптеген кездейсоқ факторлар 

мен жағдайлардың әсерінен ӛздігінен дамиды деп санайды. Нормативтік 

оқыту мен тәрбиені дҧрыс ҧйымдастырумен барлық әсер етуші факторларды 

ескере отырып, идеалды даму процесі болып саналады. 
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Л. с. Выготскийдің айтуынша, барлық кезеңдерді ҥш топқа бӛлуге 

болады. 

Бірінші топқа даму процесіне байланысты сыртқы критерий негізінде 

қҧрылған периодизация кіреді. Оған биогенетикалық принцип бойынша 

қҧрылған кезеңділікті, дамудың ҥш сатысы (инстинкт, жаттығу (дағдылар), 

ақыл – ой) теориясының авторы К.Булердің кезеңділігін жатқызуға болады, 

ол бала мектепке дейінгі жастан кейін бір нәрсені тҥсіне бастайды деп 

сенген. 
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дидактикалық, әдістеме, топтық жұмыс, тұлға-әлеуметтік.  

Тҧлға – әлеуметтік дамудың феномені, сана мен ӛзін-ӛзі танитын 

нақты тірі адам. 

Ағылшын тіліндегі тҧлға("тҧлға") сӛзі латынның "тҧлға"сӛзінен 

шыққан. Бастапқыда бҧл сӛз ежелгі грек драмасындағы театрландырылған 

қойылым кезінде актерлер киген маскаларды білдіреді. Шын мәнінде, бҧл 

термин бастапқыда театр актісіндегі кҥлкілі немесе қайғылы фигураны 

кӛрсетті. Осылайша, басынан бастап Сыртқы, Ҥстірт әлеуметтік образ 

"тҧлға" ҧғымына енгізілді, ол белгілі бір ӛмірлік рӛлдерді ойнаған кезде 

жеке тҧлға – белгілі бір "тҧлға", басқаларға қарайтын қоғамдық тҧлға. 

Жеке тҧлға сонымен қатар жеке тҧлғаның ең жарқын және кӛрнекті 

сипаттамаларының ҥйлесімі ретінде қарастырылды. Сонымен, адам туралы 
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оны "кӛпшіл адам" немесе "ҧялшақ адам" деп айтуға болады, бҧл ҧялшақтық 

немесе достық оның ең тән белгілері екенін білдіреді. 

Идеалистік психология адамды ерекше ӛзгермейтін рухани болмыс 

ретінде, мотивтер жҥйесінде екі негізгі қажеттілік бар "толығымен 

психикалық болмыс" ретінде қарастырады: танымның идеалды қажеттілігі 

және ӛмір сҥру, әрекет ету ҥшін әлеуметтік қажеттілік " басқалар ҥшін» 

Әлеуметтік психология саласындағы зерттеулердің әсерінен жалпы 

психологиялық проблемаға-жеке тҧлға проблемасына жаңа кӛзқарастар 

пайда болды. 

Бҧрын психологтар негізінен бір жағынан психикалық 

функциялардың, процестер мен жағдайлардың, екінші жағынан 

психологиялық тҧлғалық қасиеттердің арақатынасы мәселелерін талқылады. 

Кӛбінесе Негізгі міндет болды: оқшауланған зерттелген функциялар мен 

процестерден тҧтас тҧлғаны қалай "жинау" керек. Оның дамуы негізінен 

жеке іс-әрекеттерді зерттеу тҧрғысынан қарастырылды. Сонымен бірге, 

әрине, тҧлғаның дамуы әлеуметтік жағдайлармен, факторлармен, 

әсерлермен, тҧтастай алғанда әлеуметтік ортамен анықталады деп айтылды. 

Алайда, бҧл ӛте жалпы мәлімдеме болды. Психологиялық деңгейде 

"әлеуметтік орта" зерттелмеген немесе тек ішінара зерттелген. 

Әлеуметтік психология Әлеуметтік психология саласына қатысты 

қҧбылыстарды талдауға бет бҧрды, соған байланысты бірқатар жаңа 

ҧғымдар, әдістер мен зерттеу принциптері пайда болды. Тҧлға әртҥрлі 

деңгейдегі адамдардың қауымдастықтарын (топ, ҧжым, отбасы, сынып, ҧлт 

және т.б.) зерттеу аясында қарастырыла бастады. Ерекше бағыт пайда болды 

- адамның әлеуметтік психологиясы. Әлеуметтік психологиядан жеке 

тҧлғаны зерттеуге деген кӛзқарас бірқатар жаңа мәселелерді тҧжырымдауға 

және жеке тҧлғаның жалпы психологиясында дәстҥрлі тҥрде 

зерттелгендердің жаңа аспектілерін анықтауға мҥмкіндік берді. 

Жеке тҧлғаның психологиясына қатысты мәселелерге назар аудару 

оның бірлескен іс-әрекеттегі, қарым-қатынастағы және басқа адамдармен 

қарым-қатынастағы орны мен рӛлін зерттеу саласына кӛшті. Осыған 

байланысты жеке тҧлғаның әлеуметтік дамуының психологиялық тетіктерін, 

адамды (жеке адамды) ӛндіріске, бӛлу және тҧтыну саласына қосу, оны 

мәдениет әлемімен, қоғамдық сананың әртҥрлі формаларымен және т. б. 

таныстыру процесін зерттеу қажеттілігі туындады. Басқаша айтқанда, егер 

бҧрын жеке тҧлға қандай да бір тҧтас жҥйе ретінде қарастырылса және 

қоғам оған сыртқы орта ретінде қарастырылса және психологиялық 

зерттеудің міндеті оның қандай ішкі жҥйелерден, қасиеттерінен, 

элементтерінен (жеке тҧлға) тҧратынын анықтау ҥшін азайтылса, қазір тағы 

бір жоспар пайда болды: әлеуметтік қатынастар жҥйесіндегі жеке тҧлғаны 

зерттеу, яғни оны әлеуметтік жҥйенің элементі ретінде қарастыру. 

Психологиядағы жеке Тҧжырымдаманың әртҥрлілігі туралы тҥсінік 

қалыптастыру ҥшін біз осы саладағы кейбір танымал теоретиктердің 

кӛзқарастарына жҥгінеміз. 
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Мәдени дамудың, мәдени мінез-қҧлықтың әр формасы адамзаттың 

тарихи дамуының жемісі болып табылады. Л. с. Выготскийдің ҧстанымымен 

табиғи материалды тарихи тҥрге айналдыру әрдайым дамудың ӛзіндік тҥрін 

кҥрделі ӛзгерту процесі болып табылады және қарапайым органикалық 

жетілу емес. Айта кету керек, тек психологтар ғана емес. Антропологтардың 

пікірінше, қазіргі типтегі адамның қалыптасуы кезінде (Homo Sapiens) 

шынымен дамудың жаңа тҥрі пайда болды (л.с. Выготский, Я. Я. 

Рогинский). 

Л. с. Выготскийге дейінгі және кейінгі балалар дамуының ең танымал 

батыстық тҧжырымдамалары баланың даму процесін баланың 

психикасының дамуына натуралистік кӛзқарастың негізін қҧрайтын табиғи-

ғылыми парадигма тҧрғысынан сипаттады.  
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Дәстҥрлі тҥрде ҧйымдастырушылық және әдістемелік жоспарда 

іскерлік қарым-қатынастың әлеуметтік-психологиялық тренингін ӛткізудің 3 

негізгі кезеңі қарастырылады: 1) тренингтің ҧйымдастырушылық 

мәселелерін шешу, топты жинақтау, топ пен оның қатысушыларының 

психологиялық портретін жасау, кіріспе дәріс, тренинг бағдарламасын 

әзірлеу сияқты элементтерді қамтитын дайындық кезеңі; 2) іскерлік қарым-

қатынастың әлеуметтік-психологиялық тренингі әдістерінің кӛмегімен 

қойылған міндеттерді шешуді іске асыратын негізгі кезең; 3) тренингтің 

нәтижелерін қорытындылайтын, жетекші жҧмысының тиімділігін, курстың 

басында белгіленген мақсаттарға қол жеткізудің сәттілігін талдауды 

қамтитын қорытынды кезең. 

Дайындық кезеңі барлық кейінгі жҧмыстардың сәттілігін қамтамасыз 

ететін белгілі бір іс-шараларды ӛткізуді қамтиды. Топ мҥшелері кҥнделікті 
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ӛмірден, кҥнделікті мәселелерді шешуден ажыратылған кезде, топтық 

жҧмысты жҥргізу ең қолайлы болып табылады, олар топтың қызметіне 

толық қосылуға және оқыту принциптерін сақтауға кедергі келтіретін 

белгілі бір бірлестіктерге ие болмайды. Топ қатысушыларын топқа 

кірмейтін адамдармен (қаладан тыс жерде, кеме бортында) қарым-

қатынастан оқшаулау жағдайында сабақ ӛткізген жӛн. Тренингте болып 

жатқан оқиғаларды достарымен және туыстарымен талқылау әдетте 

сабақтың әсерін әлсіретеді, ал шетелдіктердің тҥсіндірмелері мен кеңестері 

топтағы адамның мінез-қҧлқына бақылаусыз әсер етуі мҥмкін. 

Мҥмкіндігінше, қатысушылардың сабақтан тыс уақытта бір-бірімен 

байланысын шектеу ҧсынылады, ӛйткені жҥргізуші топта болып жатқан 

процестерді бақылауға мҥмкіндігі жоқ және сабақ кезінде кҥтпеген 

қҧбылыстарға тап болуы мҥмкін. 

Топ мҥшелері жҧмыс істейтін ҧйымда сабақтар ӛткізбеу керек, ӛйткені 

ҧйымдастырушылық мәдениеттің, билік иерархиясының және айтылмаған 

ережелердің жасырын және айқын әсері топта болып жатқан процестерге 

қатты әсер етуі мҥмкін, қатысушылар арасында сенімді қарым-қатынас 

орнатуға кедергі келтіруі мҥмкін. Жҥргізушіге мҧндай әсерді 

бейтараптандыру қиын болуы мҥмкін және мҥмкін болмауы мҥмкін. Егер 

ҧйымнан тыс жерде қолайлы бӛлмені таңдау мҥмкін болмаса, мысалы, 

жиһаздың орналасуын ӛзгерту, плакаттарды, кестелер мен ҧрандарды алып 

тастау, оларды тҥстермен, оқу ережелері кӛрсетілген плакаттармен және 

жҥргізушінің жоспарына сәйкес басқа материалдармен алмастыру арқылы 

барлығын мҧқият дайындау керек. Бӛлме жақсы дыбыс ӛткізбейтін 

қасиеттерге ие болуы керек, жылы және қатысушылардың қозғалысы ҥшін 

жеткілікті кең болуы керек. Шаршы пішінді бӛлмені қолданған жӛн. Топ 

мҥшелерінде релаксация рәсімдерімен байланысты және ӛте жағымсыз 

релаксация атмосферасын қҧра алатын психологиялық жеңілдету 

кабинеттерінен аулақ болу керек. Креслолар, атап айтқанда, ыңғайлы болуы 

керек, бірақ демалуға болмайды, ҥлкен кедергілерді тудырмайтын жеңіл 

ҥстелдерді қолданған жӛн. Кейбір кәсіби жҥргізушілер кеңістікті жағдайдың 

талаптарына байланысты оңай қҧруға мҥмкіндік беретін арнайы дизайнды 

қолданады (мысалы, кез-келген мақсат ҥшін дӛңгелек, шаршы, тікбҧрышты 

пішінді ҥстелді жинауға болатын кішкентай ҥшбҧрышты ҥстелдер болуы 

мҥмкін). 

Егер тренингті ҧйымдастыру мәселесі, атап айтқанда сабаққа арналған 

ҥй-жайларды таңдау және жобалау мәселесі жетекші әкімшінің немесе басқа 

арнайы тағайындалған адамның бақылауында болса, бҧл ӛте жақсы. 

Егер тренинг ҧйым басшысының тапсырысы бойынша ӛткізілсе, сабақ 

уақытында қатысушылар жҧмыстан босатылуы тиіс. Жеке бос уақытты 

пайдаланбау керек, ӛйткені бҧл тренингте жҧмыс істеуге деген ынтаны 

тӛмендетеді. Ерекшелік топ мҥшелерінің ерекше тілектерімен ғана рҧқсат 

етіледі. 
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Әр сабақтың жиілігі мен ҧзақтығы туралы мәселені жҥргізуші шешеді, 

оны таңдау жеке қабілеттері мен қалауына, сондай-ақ қойылған 

міндеттердің ерекшеліктеріне байланысты анықталады. Аптасына ҥш 

сағатқа созылатын бір реттік кездесулер қажет емес. Кездесулер арасындағы 

ҥлкен олқылықтар әрбір кезекті сабаққа кӛп нәрсе ҧмытылады, тренингтің 

бірыңғай матасы ҥзіледі, нәтижесінде топтың эмоционалдық климаты, 

қалыптасқан тҧлғааралық байланыстар, сенімділік пен ашықтық 

атмосферасы зардап шегеді. Дегенмен, кейде әртҥрлі практикалық 

себептерге байланысты (әдетте қатысушылар мен кӛшбасшылардың 

жҧмыспен қамтылуы), бҧл опция жалғыз мҥмкін. Бҧл жағдайда әр сабақ 

логикалық тҥрде аяқталғанына кӛз жеткізу керек. 
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Еуропада "этикалық бизнес – салауатты бизнес" (Francis, 1993) деген 

тіркес тамыр жайған. Шетелде этиканы сақтау Қарапайым коммерциялық 

ойлармен, баспасӛздегі жағымсыз пікірлерден, шағымдар мен сот істерінен 

аулақ болуды қалайды [8]. Біздің елімізде психологиялық кеңес алуға 

жҥгінетін кӛптеген клиенттер этикалық комитеттердің бар екенін, маманның 

кәсіби саладағы мҥшелігінің маңыздылығын біледі ме 

қоғамдастыққа? Этикалық комитеттерге жҥгіну сирек кездеседі, 

кӛбінесе Интернеттегі психологиялық порталдарда сирек талқылаулармен 

шектеледі. Біздің елімізде этиканы сақтау мәселелері-психологтың жеке 

адамгершілік мәселелері. Жеке практикада, кӛп жағдайда, психолог ӛзінің 

кәсіби және әлеуметтік жауапкершілігі минималды болған кезде және 

мҥмкін этикалық бҧзушылық ешқандай заңды санкцияларға алып келмейтін 

моральдық таңдау жағдайында жҧмыс істейді. 

Осылайша, этикалық ӛлшемнен этикалық дилемма жағдайы 

психологиялық, жеке тҧлғаға ауысады, мҧнда шешім қабылдау кәсіби 

этикалық жҥйенің жетілуіне емес, маманның жеке санасының жетілуіне, 
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белгілі бір этикалық жҥйені қабылдау туралы хабардар болуына, оның 

қҧндылықтары мен дҥниетанымына байланысты болады.дҥниетаным, жеке 

жетілу және даналық. 

Психологиялық этика және деонтология саласындағы зерттеу 

нәтижелерін талдау негізінде біз анықтаған, кеңесші психологтың кәсіби 

қызметінде этикалық проблемалардың туындауына әкелетін ең ӛткір 

қайшылықтарды қарастырыңыз. 

Кәсіби және жеке этикалық жҥйелердің дилеммасы. 

Психолог мамандығына кӛмек кӛрсететін кәсіптердің этикалық 

стандартының талаптары қоғамдағы жеке адамгершіліктің орташа 

деңгейімен салыстырғанда ӛте жоғары [5; 9]. Мҧның салдары-е. к. Веселова 

сипаттаған кӛмекші мамандықтардың мамандарында Қос этикалық стандарт 

қҧбылысының пайда болуы [1]. Бҧл екі этикалық жҥйені ҧстанудан тҧрады: 

кәсіби (жҧмыста) және жеке, моральдық талаптар Кҥнделікті ӛмірде 

әлдеқайда тӛмен. Әдетте, мҧндай жағдайда оқиғалардың нәтижесінің екі 

нҧсқасы пайда болады. Оң нәтижемен кәсіптің жоғары этикалық жолағы 

адамды жеке дамуға итермелейді және кәсіби этикалық қағидаларды саналы 

тҥрде интернационализациялауға әкеледі, бҧл қҧндылық жанжалдарын 

азайтуға кӛмектеседі. 

Екінші нҧсқада этикалық кәсіби кодекс кәсіби рӛлді жҥзеге асыру 

ҥшін қажетті мінез-қҧлық ережелері ретінде оқытылады. Алайда, бҧл 

жағдайда қҧндылық қақтығысы жағдайында кәсіби кодексті ҧстану 

маманнан ҥлкен кҥш-жігерді талап етеді, бҧл тез кәсіби кҥйіп кетуге әкелуі 

мҥмкін. Сондай-ақ, қос моральдық стандарт Кодекстің талаптарын 

орындамау жазалауға және ауыр зардаптарға әкеп соқпайтын, бірақ 

коммерциялық немесе басқа да пайда әкелетін "әлсіз моральдық таңдау" деп 

аталатын жағдайларда Этикалық кодекстің қағидаларын бҧзуға ықпал етуі 

мҥмкін. 

Психологиялық мектептер қҧндылықтарының алшақтығы. 

Тҧлғаның адамгершілік санасының негізі-дҥниетанымдық жҥйе. 

Әртҥрлі кеңес беру мектептерінің ӛкілдері болып табылатын психологиялық 

қауымдастықты талқылауға кҥрделі этикалық дилемма жасаған кезде, 

әртҥрлі моральдық нҧсқаулықтары бар адамдардың ӛзара әрекеттесу 

жағдайында туындайтын моральдық қақтығыстар жиі таратылады. И. Р. 

Мироненко орыс психологиясындағы моральдық нҧсқауларды іздеу 

мәселесіне арналған жҧмыста адамгершілік саласындағы дағдарыс жағдайы 

кҥрделі әртҥрлілік пен ӛзара әрекеттесудің қарқындылығындағы 

қҧндылықтар туралы идеялардың алшақтығынан туындағанын айтады 

қазіргі қоғамда да, психологиялық әдіснамада да, практикада да 

мәдениеттер [7]. 

Әлемдік ғылым интеграция процесінде, онда әр тҥрлі теориялар мен 

тәсілдердің қҧндылық-моральдық негіздері сӛзсіз ашылады, бҧл оларды 

тудырған мәдениеттер идеалдарының кӛрінісі болып табылады. Әрбір 

психологиялық теория, нақты психологиялық зерттеу сияқты, белгілі бір 
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философиялық тҧжырымдамадан, адамның мәні мен оның мақсаты туралы 

идеядан туындайды, оны растайды немесе жоққа шығарады. Бҥгінгі таңда 

психологиялық ғылымда бірыңғай қҧндылық бағдарлары жоқ. Психиканың 

негізгі функциялары, оның әртҥрлі мектептердің тҧжырымдамаларындағы 

эволюциялық мақсаты туралы идеялар, сондай-ақ адамның мәні мен идеалы 

туралы сҧрақтарға жауаптар айтарлықтай ерекшеленеді. 

Осылайша, дҥниетанымдық жҥйелердегі айырмашылықтар қоғам 

мҥшелеріне моральдық тҧрғыдан кӛрінетін жағдайдың жалғыз шешімін 

табуды қиындатуы мҥмкін. 

і сізге қажет нәрсені таба аласыз ба? Әдебиеттерді таңдау қызметін 

қолданып кӛріңіз. 

Әділеттілік пен қамқорлық моральының дилеммасы. 

Таңдау жағдайларының ең қиын тҥрлерінің бірі-этикалық дилемма. 

Этикалық дилемма моральдық таңдау жағдайын білдіреді, оның 

шығуы тек екі ӛзара ерекше шешімді қамтиды, ал екі шешім де моральдық 

тҧрғыдан мінсіз емес [12]. Басқаша айтқанда, маман осы нақты жағдайда 

Кодекстің қандай этикалық принципін ҧстанатынын және қайсысын бҧзу 

керектігін таңдауы керек. Бҧған Кәсіби этиканың постулатын орындау 

Әлеуметтік этикалық қағидаларды бҧзуға әкелетін жағдайларды да 

жатқызуға болады. 
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Бір сабақты жоспарлау – мҧғалімнің тиянақты бір сабаққа 

дайындығы, яғни сабақты жоспарлау, тақырыптық жоспарлауды әрбір жеке 

сабаққа сәйкес нақтыландыру, сабақтың негізгі мазмҧны мен бағыты 

анықталғаннан кейін сабақтың жоспары мен қысқаша мазмҧнын терең 

ойластыру мен қҧрастыру. Сабақ жоспары мҧғалімнің жҧмыс тәжірибесіне, 

білімдарлығына, педагогикалық шеберлігінің деңгейіне қарамастан, әрбір 

мҧғалім ҥшін қажет. Сабақтың жоспары, тақырыптық жоспар, бағдарлама 
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мазмҧны негізінде, мҧғалімнің оқушыларды және олардың дайындық 

деңгейін білуінің негізінде қҧрастырылады. Сабақты жоспарлауда және оны 

ӛткізу технологияларын дайындауда екі ӛзара байланысты бӛліктер бар: 

сабақ мақсатын, оның әрбір қадамын терең ойластыру; арнайы дәптерге 

сабақ жоспарын белгілі бір тҥрде жазып алу. 

 Сабақтың мақсаты бағдарлама материалының мазмҧны негізінде, 

мектептің материалдық базасының және оқушылардың белгілі бір оқу 

жағдайына сәйкес ҧйымдастыруға болатын оқу материалымен жҧмысының 

мазмҧны негізінде анықталады. Сабаққа дайындалудың бҧл бӛлімінде 

мҧғалім болашақ сабақтың ӛту барысын болжайды, оны ой-санасынан 

ӛткізіп, ӛзінің оқушылармен бірлесіп жасайтын іс-әрекеттерінің ӛзіндік бір 

сценарийін дайындайды.Ӛзінің және оқушылардың сабақтағы әрекеттерінің 

негізгі мазмҧны мен бағыттылығын анықтағаннан кейін барып мҧғалім 

оқушылар меңгеруге тиісті қажет және жеткілікті материалды таңдайды, 

сабақта талданатын жаңа тҥсініктерді енгізудің жҥйелілігін анықтайды. 

Мҧғалім оқушылардың белсенділігін арттыратын қызықты материалды 

таңдайды, оған оқушылардың назарын жалпылама сҧрақтар, есептер арқылы 

аударатын, сабақтың қҧрылысын алдағы жҧмыстың кӛлеміне қарай алдын 

ала анықтайды. 

 Сонымен мұғалімнің сабаққа дайындығы дегеніміз – тек оқу 

материалының тиянақты талдауы, оны оқып білу кезеңдеріне сәйкес 

қҧрастыруы ғана емес, сонымен қатар оқушылардың осы материалмен 

жҧмысы кезінде пайда болуы мҥмкін сҧрақтары, ауаптары, пайымдаулары - 

оны қабылдауы, тҥсінуі, т.б.Сабақтың осындай алдын ала талдасмасы 

неғҧрлым тиянақты жасалса, сабақ ӛткізу барысында кездейсоқ жағдайларға 

тап болу мҥмкіндігі біртҧтас педагогикалық процесте солғҧрлым аз болады. 

 Осындай мҧқият талдаудан кейін және сабақтың қҧрылысын 

тиянақты ойластырғаннан кейін мҧғалім сабақтың жоспарын жасайды. 

Сабақтың конспектісі, әсіресе жас мҧғалімдер ҥшін, толық және жан-жақты 

жасалады. Мҧндай конспект мҧғалімге тек бір сыныптағы ғана емес, 

сонымен бірге барлық қосарқы сыныптардағы жҧмысы кезінде де қажет 

болады. 

 Алайда, сабақтың ойдағыдай ӛтуі тек мҧғалімнің мҧқият 

дайындығына ғана емес, сонымен қатар оның оқушыларды алдағы 

сабақтағы жҧмысқа әзірлеуіне және оқушылардың ӛздерінің сабаққа деген 

психологиялық дайындығына байланысты. Ол ҥшін оқушыларды келер 

сабақтағы жҧмыс жоспарымен таныстырып, оларды оқулықтың немесе 

әдеби шығарманың жекелеген тараулары мен тақырыптарымен алдын ала 

таныстыруға бағыттап, жаңа материалды меңгеруге септігін тигізетін 

бақылау мен кҥрделі емес сынақтар ӛткізу қажет. 

 Сабақтың жоспарында сабақтың тақырыбы, сабақ ӛткізілетін сынып 

бӛлмесі және дидактикалық міндеттері нақтыланған сабақтың мақсаты, 

сабақта ӛтілетін материалдың қысқаша мазмҧны, оның міндеттері кӛрініс 

табады. Сондай-ақ, сабаққа қатысатын оқушылардың ӛзара қатынасын 
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ҧйымдастыру, оқушылардың оқу-танымдық қызметін дамытатын 

тапсырмалар, білім беру әдістері мен дидактикалық әдіс-тәсілдері 

анықталады. Тапсырмалар арқылы алға қойылған міндеттерге қарай, ал ол 

міндеттерді орындау барысында бҧған дейінгі алған білімдері 

толықтырылады, жаңа ғылыми тҥсініктер және білім жолындағы кездесетін 

әр тҥрлі жағдайларда қолданыла алатын әрекеттердің тәсілдері 

қалыптасады, оқушылардың оқу әрекетін бақылау мен тҥзету жҥзеге асады, 

олар білімсіздіктен білімге, епсіздіктен біліктілікке қарай қадам жасайды. 

 Сабақтың сапасы мен нәтижелі ӛтуі, кӛбінесе, мҧғалімнің ӛзінің және 

басқалардың жетістіктері мен қателерін дҧрыс талдай алуына байланысты. 

Ӛз жҧмысына талдауды сабақ ӛткізе салысымен және келесі сабақтың 

алдында, яғни сабақтың конспектісінің негізі дайын болған кезде жҥргізуі 

тиімді. Бҧндай жағдайда мҧғалім ӛткен сабақтың нәтижелеріне сҥйене 

отырып, келесі сабаққа дайындығы кезінде осының барлығы ескерілуін 

ойластырады. Ӛзін-ӛзі бағалау ӛткен сабақтың талдауына негізделеді, яғни 

мҧғалім жасаған жоспарын тағы қайтара талдап, сәтсіздіктерінің себебін 

табуға тырысып, дидактикалық тҧрғыдан ҧтымды тҧстарын қайталауға 

тырысады. 

 Осылайша, қазіргі уақытта да сабақ оқушылардың мектепте білім 

алуын ҧйымдастыру тҥрінің ең негізгісі болып қала береді. Сабақтың 

нәтижелілігі мҧғалімнің дайындық деңгейіне, оқушылардың оқу-танымдық 

әрекетін ҧйымдастыра алуына және ол оқу әрекетінің нәтижесін болжай 

алуына байланысты. 
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Жалпы білім берудің Қазақстандық моделі негізі болуы ҥшін 

студенттер санасына ӛз халқының тарихи тамырын, рухани және 

адамгершілік қағидаларын азаматтық және отан сҥйгіштік идеяларын басқа 
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халықтарға деген ізгі кӛзқарастарын сіңіру қажет. Студенттерге 

инновациялық-дидактикалық, деңгейлеп саралап оқыту, оңтайлы әдіспен 

оқыту, модулдік технологиясы арқылы білім берудің теориялық тҧрғыдан 

негіздеуден басталды. Білім алу, шеберлікке, іс-әрекет дағдыларына ҥйрету 

мен меңгеру барысы және адамды ӛмір мен еңбекке бейімді етіп даярлаудың 

негізгі қҧралы – оқыту. Оқыту барысының нәтижесінде білім беру мен 

тәрбие мақсаттары жҥзеге асырылады. Білім берудегі инновациялар – 

қоғамның тҧрақты ӛзгеріп отыратын мҧқтаждықтарныа сәйкес оның 

дамуының қажетті және табиғи шарты. Бір жағынан қҧндылы/угардың 

сақталуына ықпал етсе,екінші жағынан, олар барлық ескі нәрседен бас 

тартып, әлеуметтік қайта жасалымдардың негізін ӛзгерте алады. 

Тәрбиенің басты мақсаты қоғамның нарықтық қарым-қатынас 

кезеңінде саяси экономикалық және рухани дағдарыстарында жеңіп шыға 

алатын XXI ғасырды қҧрушы, шебер, ӛмірге икемделген, жан-жақты, 

мәдениетті тҧлғаны тәрбиелеп дамыту – деген тҧжырымдаманы негізге ала 

отырып Қазақстан Республикасы қазіргі отандық білім беру жҥйесінің басты 

мәселелерінің бірі келешек ҧрпақты заман талабына сай интеллектуалды, 

жоғары мәдениеттілігі ҧштасып жататын азамат етіп тәрбиелеу міндетін 

жҥзеге асыру. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында білім беру 

жҥйесінің басты міндеті ғылым және тәрбие жетістіктері мен қатар ҧлттық 

рух пен жалпы адамзаттық қҧндылықтар негізінде жеке адамды 

қалыптасгырып, дамытуға жағдай жасау қажеттілігі айтылған [1]. 

Уақыт талабына сай әлеуметтік ӛзгерістер мен қоғамдағы ӛндірістік 

қатынастардың дамуы тәрбие талабы жаңғырып, ӛзгеріп, дамып отыруына 

эсер етіп отыр. Бҧл тҧрғыда философиялық, психологиялық және 

педагогикалық тақырыптағы ғылыми зерттеулер кеңінен арналған. 

Біз қадам басқан XXI ғасыр жан-жақгы дамыған, білімді, ӛз ісіне және 

ӛзгенің ісіне әділ баға бере алатын, ӛзіне сенімді, отанының әлеуметтік-

экономикалық жағынан дамуына зор ҥлесін қоса алатын азамат тәрбиелеуді 

талап етіп отыр. 

Бҥгінде біз орта білім беруді одан әрі ақпараттандырудың екінші 

кезеңіне кӛштік, ол мазмҧндық тҧрғыда болады және компьютерлік 

сауаттылықтан жеке тҧлғаның ақпараттық мәдениетінің іргелі операциялық 

негіздеріне ауысуын білдіреді, мҧнда әрбір студент ақпаратқа, қазіргі 

инновациялық технологияларға назар салып қана қоймай, оны тиімді 

қолдана білуі, интернет, ғаламдық ақпарат жҥйесін пайдалана алуы тиіс. 

Яғни, біз ӛмір сҥріп отыған әлем – жаңару ҥстіндегі ақпараттық ілімдік орта. 

Олай болса, педагогикалық және ақпараттық – коммуникациялық 

технологиялардың ҥйлесуі білім беру ҥдерісінің қажетті деңгейіне қол 

жеткізуі тиіс. 

Білім берудегі инновациялар – қоғамның тҧрақты ӛзгеріп отыратын 

мҧқтаждықтарныа сәйкес оның дамуының қажетті және табиғи шарты. Бір 

жағынан қҧндылықтардың сақталуына ықпал етсе,екінші жағынан, олар 
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барлық ескі нәрседен бас тартып, әлеуметтік қайта жасалымдардың негізін 

ӛзгерте алады. Осыдан келіп, оқу процесін жаңаша жҥргізуге 

талпынғандарға арналаған ерекше талаптар туындайды. 

Жеке тҧлға алдымен ӛз әрекеті арқылы дамиды. Технология - жеке 

тҧлғаны дамытуға негізделген мақсатты педагогикалық жҥйе. Технология - 

жан-жақты оқытудың,сапалы білім берудің, жеке тҧлғаны жан-жақты 

дамытудың тың ізденістерін, тиімді, нәтижелі ізденістерін талап етеді 

[2].Студенттердің білім алу, даму іс-әрекеттерін мақсатты тҥрде 

ҧйымдастыра білу, оған басшылық ету,білімді ӛз ынтасымен алуына жағдай 

жасау-педагогикалық технологиялардың басты белгілері болып табылады. 

Сабақта жаңа педагогикалық технологияларды қолданудағы мақсат - 

студентті ғылыми ойлауға, болмысты тануға, ӛз бетінше білім алуға, 

ізденуге дағдыландыру, шәкіртті оқу процесінде мҧғаліммен бірдей субьект 

ретінде қабылдап, қарым-қатынасын жетілдіріп, студенттердің танымдық 

қҧндылықтарын, тәжірибелік іс-әрекеттерін дамыту, студенттің ақыл-ой 

әлеуетін қалыптастыруға белсене қатысу, жеке тҧлғаның рухани жаңаруына 

жағдай жасау, дарынды балалардың қабілетін дамытуға қолайлы жағдай 

туғызу, шығармашылық жҧмысқа бағыттау [3]. 
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Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жҥйесі жасалып, 

әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бҧл оқу-тәрбие ҥрдісіндегі 

елеулі ӛзгерістерге байланысты болып отыр. Себебі, білім беру парадигмасы 

ӛзгерді, білім берудің мазмҧны жаңарып, жаңа кӛзқарас, жаңаша қарым-

қатынас пайда болуда. Келер ҧрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім 

беруде мҧғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық 

негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі. 

Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны 

кҥшейген заманда ақыл-ой мҥмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, 

талантын дамыту білім беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр. Ол 

бҥгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару оқытушының қажымас 
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ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен келмек. Сондықтан да әрбір 

оқушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, 

шығармашылыққа тәрбиелеуді жҥзеге асыратын жаңартылған 

педагогикалық технологияны меңгеруге ҥлкен бетбҧрыс жасалуы қажет. 

Ӛйткені мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу ҥрдісін ҧйымдастыру 

жаңа педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді. 

Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған 

міндеттердің бірі — оқытудың әдіс тәсілдерін ҥнемі жетілдіріп отыру және 

қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда 

оқытушылар инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ 

барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы әрі қызықты ӛтуіне 

ықпалын тигізуде. 

«Инновация» ҧғымын қарастырсақ, ғалымдардың кӛбі оған әртҥрлі 

анықтамалар берген. Мысалы, Э.Раджерс инновацияны былайша 

тҥсіндіреді: «Инновация- нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея». 

Майлс «Инновация — арнайы жаңа ӛзгеріс. Біз одан жҥйелі 

міндеттеріміздің жҥзеге асуын, шешімдерін кҥтеміз», — дейді. 

Инновациялық қҧбылыстар білім беру саласында ӛткен ғасырдың 

сексенінші жылдарында кеңінен тарала бастады. Әдетте инновация бірнеше 

ӛзекті мәселелердің тҥйіскен жерінде пайда болады да, берік тҥрде жаңа 

мақсатты шешуге бағытталады, педагогикалық қҧбылысты ҥздіксіз 

жаңғыртуға жетелейді. » Масырова Р.Линчевская Т — «Жаңару» дегенімізді 

былай деп тҥсіндіреді: «Жаңару — белгілі бір адам ҥшін әділ тҥрде жаңа ма, 

әлде ескі ме оған байланысты емес, ашылған уақытынан бірінші қолданған 

уақытымен анықталатын жаңа идея. 

Қазақстанда ең алғаш «Инновация» ҧғымына қазақ тілінде анықтама 

берген ғалым Немеребай Нҧрахметов. Ол «Инновация, инновациялық ҥрдіс 

деп отырғанымыз — білім беру мекемелерінің жаңалықтарды жасау, 

меңгеру, қолдану және таратуға байланысты бір бӛлек қызметі» деген 

анықтаманы ҧсынады. Н.Нҧрахметов «Инновация» білімнің мазмҧнында, 

әдістемеде, технологияда, оқу-тәрбие жҧмысын ҧйымдастыруда, мектеп 

жҥйесін басқаруда кӛрініс табады деп қарастырып, ӛзінің жіктемесінде 

инновацияны, қайта жаңарту кеңістігін бірнеше тҥрге бӛледі: жеке тҥрі 

(жеке — дара, бір-бірімен байланыспаған); модульдік тҥрі (жеке — дара 

кешені, бір-бірімен байланысқан); жҥйелі тҥрі (мектепті толық қамтитын). 

Әдіскер С.Кӛшімбетова ӛзінің зерттеуінде оқу-тәрбие ҥрдісінде 

оқытудың инновациялық әдіс-тәсілдерін қолданудың мынадай 

ерекшеліктерін атап кӛрсеткен: 

— дербес оқыту технологиясы оқу-тәрбие ҥрдісінде ғылымның 

негіздерін игерту ҥшін ізгілік, адамгершілік қасиеттерді қалыптастыра 

отырып, жеке тҧлғаның әлеуметтік-психологиялық жауапкершілін 

арттырады. 

— қоғам мен табиғат заңдылықтарын кіріктіру негізінде меңгеруі; 
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— оқытушы білмейтін шығармашылық ізденіс негізінде ӛмірге келген 

жаңа қабілет; 

— саралап деңгейлел оқыту технологиясында оқытудың мазмҧны мен 

әдістері шығармашылық ізденіс іс-әрекет жасау негізінде адамның 

инновациялық қабілеттерінің қалыптасуына бағытталады. 

— ақпараттық бағдарламалап оқыту — оқытудың мазмҧнын 

пәнаралық байланыс тҧрғысынан ҧйымдастыру; 

— иллюстрациялы тҥсіндірмелі оқытуда «адам-қоғам-табиғат» 

ҥйлесімдік бағыттағы дҥниетанымында жҥйелі саналы мәдениет 

қалыптасады; 

— ізгілендіру технологиясында педагогика ғылымының алдыңғы 

қатарлы ғылыми жаңалықтарды тәжірибеде «бала –субъект», «бала-объект» 

тҧрғысынан енгізіле бастайды да, ал ғылыми білімдер «оның тҧрмысының 

әлеуметтік жағдайы мен іс-әрекетінің әлеуметтік нәтижесінің бірлігінде 

қарастырады; 

     Әдебиеттер тізімі 

1. Қазақстан Республикасының «Білім беру» заңы. 2011. 

2. ҚР 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тҧжырымдамасы.Основы 

педагогического мастерства. Зязюн И.А. 1989. 

3. Беспалько В.Н. Слагаемые педагогические технологии. М,1989. 

4. Амонашвили Ш.А. Личность – гуманная основа педагогического 

процесса. М, 1990. 

 

ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ОҚЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 

 

Егембердиева Раушан Анваровна 

Ғылыми жетекшісі: Атемова Калипа Турсуновна – п.ғ.д., доцент 

 

 Кілт сөздер: педагогика, психология, ғылым, әлемдік, әдістеме, 

топтық жұмыс. 

Қазіргі білім берудегі оқытудың негізгі бағыттары және жалпы 

психологиялық негізінің қалыптасуы Қазіргі замандагы оқытудың негізгі 

бағыттарының барлығы кейбір жалпы негіздемелер тҧрғысынан 

қарастырылды.  

1. Оқытушы мен оқушының ӛзара байланысының ӛзііщік негіздемесі 

бойынша контакт және қашықтан оқыту тҥрлерін бӛлуте болады. Бірінші 

тҥріне оқытудың дәстҥрлі игеріліп жатқан бағыттары. екіншісіне-қазіргі 

уақытта қҧрылып жатқан, арнайы ӛзара әрекеттесетін техникалық 

қҧралдардыц кӛмегі арқылы жҥзеге асырылатын ―қашықтықтан‖ окыту. 12  

2. Саналы ―интуитивизм‖ принципінің негіздемесі бойынша оқыту 

тәжірибені игеру сипатына қатысты бӛлінеді. Мэселен баланың туған тілін 

ішкі тҥйсікпен меңгеруі, оған Л.С.Выготский ―тӛменнен жоғары‖ жол деп 

анықтама берген (оған 60 жылдардың ортасында Г.К.Лозановтың пайда 
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болған сугтестопедиялық бағыты да жатады) жэне саналылық принципіне 

негізделген оқыту да жатады.  

3. Оқытудың саналылық принципіне негізделетін теориясын 

қарастыру ӛте маңызды, себебі ол оқушының оқыту процесінде аңгару 

объектісі болып табылады. Егер оқушылар тек ережелер мен қҧралдарды 

аңғарса, онда бҧл оқытудың Н.Ф.Тальзина бойынша, дәстҥрлі, ―мәлімет 

беруші‖ догматикалык‖ формасы. Егер бҥл белгілі бір ережелерге 

бағынатын әрекеттердің ӛзін аііғару болса, онда бҧл ой-әрекеттерінің 

қалыптастыру теориясы (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Тальзина). Егер бҧл 

ісәрекеттің бағдарламасын, алгоритмін аңғару болса, онда бағдарламаланған 

оқыту, алгоритмизациялау теориясы (Н.Ф.Тальзина, Л.Н.Ланда). Егер бҥл 

проблеманы, міндеттерді шешу ҥшін қажетті қҧралдар, тәсілдер, эдістерді 

талап ететін оқыту болса, онда бҥл проблемалық оқыту. (В.Оконь, 

М.И.Махмутов, А.М.Матюшкин, И.Я.Лернер).  

4. Білім беру процесінде басцарудың орын апуы негіздемесі бойынша 

оқыту а) оған негізделетін (мысалы, дәстҥрлі оқыту) және б) басқаруды 

меңгерудің негізгі механизм! ретінде қарастырылатын (ой-еңбегі 

әрекеттерін сатылап қалыптастыру теориясы, багдарламаландырылган, 

алгоритмизацияланған оқыту) болып екіге бӛлінеді.  

5. Оқытудың болашщ цызметпеи байланысы негізі бойынша белгілік - 

контекстік оқыту (А.А.Вербицкий) жэне дәстҥрлі контекстен тыс окыту.  

6. Оқытуды ҧйымдастыру тәсілі негізі бойынша окытудың белсенді 

тҥрлері мен әдістерін камтитын тҥрі мен дэстҥрлі (акгіараттық, мәлімет 

берушілік) оқыту тҥрі бӛлініп шыгады. Аталған негіздерге сэйкес дәстҥрлі 

оқыту контактілік (қашыктан оқыту да мҥмкін), саналылык принципіне 

негізделген (пәнді меңгерудің ӛзін аңғарту, яғни білім алу) мэлімет беруші, 

пәндік принципке қҧрылған максатты бағытта басқаруга кон13 бейтін 

оқыту, контекстен тыс (жоғары білім жҥйесінде оқу процесінде болашақ 

кәсіби қызметті мақсатты ҥлгілеусіз) оқыту ретінде сипатталынады. 

Н.Ф.Тальзиианың дэстҥрлі окьпуға ақпараттық-мәлімет берушЬтік, 

догматикалық, пассивті деген анықтамалар беруі-жогарьща аталған 

сипаттамаларды бейнелейді.  

Бҧл жерде оның «жақсы», «жаман» деп баға беретін емес, фактіні 

белгілеуші анықтама екенін атап еткен жӛн.  

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 

1. Баранова И.В. Особенности механизма управления инновационными 

процессами // Материалы научно-практической конференции ―Проблемы 

образования в Казахстане. Реальность и перспектива‖ приуроченной 60-

летию института. Алматы, 1993. 106 с.  

2. Большаков В.Ю. Психотренинг: социодинамика. Упражнения. Игры. - 

СПб.: ―Социально -психологический центр‖, 1996-380 с,  

3. Борцовский Г.А., Извочиков В.А Новые технологии обучения: вопросы 
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ПСИХОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ МІНДЕТТЕРІ 

 

Егембердиева Раушан Анваровна 

Ғылыми жетекшісі: Атемова Калипа Турсуновна – п.ғ.д.,  доцент 

 

 Кілт сөздер: педагогика, психология, ғылым, әлемдік, әдістеме, 

топтық жұмыс.  

Психология білімінің жедел дамуы, қоғамның талабы болып 

табылады.Бірақ қоғам психология білімін қолдануды білмейді, сондықтан 

практикалық психологияны міндеті барлық адамдардың психологиялық 

сауаттылығын артыру.Бҧл мақсатқа жету ҥшін квалафикациясы жоғары 

жақсы дайындығы бар мамандар қажет.Қазіргі заманғы психология білім 

жаңа әдістемелік бағдарламаларды талап етеді.Біз осы әдістемелік ғылыми 

зерттеу нәтижелері болу ҥшін практиалық тенденциядан ӛту 

керек.Психолгияны оқыту әдістемесі – оқыту пәні және жеке ғылым ретінде 

,бҧл ғылымға кӛптеген белгілі психологтар кӛңіл аударғанына қарамастан 

әлі жеткілікті дәрежеде зерттелмеген. 

Психологиялық білім ҧзақ уақыт бойы жаратылыстану 

ғылымдаррының бірі болғанмен қазіргі таңда гуманитарлық болып 

табылады.Басқа ғылымдарға қарағанда психологиялық білім психологияны 

оқыту процесінде міндетті тҥрде есепке алу қажет. 

– Психология ғылымының пәні ҥнемі қатысты жекелік болып 

табылады. 

Ол адамдардың жасына, мінез-қҧлқы мен іс – әрекетіне байланысты 

ӛзгеріп отырады. Сондықтанда жеке тҧлғаның қабылдауының нақтылығы 

басқа ғылымдар сияқты емес. 

 Психологиялық білім әрбір жеке тҧлғаның ерекшелігіне 

байланысты дамиды. Бҧнддай ерекшеліктер психология ғылымдарынан 

басқа кездеспейді. 

 Психология кӛріністерді меңеру процесі тек қана логикалық 

емес, бейнелік- кӛркемдік,ойлауды сонмен қатар дамыған ой-ӛрісті талап 

етеді.Студент – психолог беейнелді ойлауды және оларды орынды ҥйлестіре 

білу екрек.Сондай-кақ психолог –кеңесші ӛзінің жҧмыс барысында 

клиенттің ой-ӛрісін жобалап, жағдайға дҧрыс бейімделуіне дҧрыс бағыт 

беріп отыру керек. Бҧл мҥмкіндік психолог –кеңесшінің клиентті дҧрыс 

тҥсініп, жағдайдан дҧрыс шығуына кӛмектеседі. 

 Психологиялық білімді нақты бір ғылым ретінде емес, 

әдістемелік мақсаттарда қолдануға болады. Психологиялық кӛріністерді 

толық сипаттау ҥшін мына жағдайларды анықтау қажет. 

1. Тҥсініктер жҥйесі ( анықтауыш , бейнелеуіш) 

2. Психологиялық кӛріністердің функциясы. 

3. Механизмдер ( кӛріністің пайда болуы және қҧбылысты жҥйелеу) 
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4. Тҥрлер ( классифиациясы ) 

5. Заңдылықтары. 

6. Индивидуалды, жас және жыныстық ерекшеліктері. 

7. Ӛсіп жетілу заңдылықтары.( онтагенез немесе филогенез) 

8. Бҧзылуы. 

9. Психологиялық теориялар. 

10. Меңгеру әдістері. 

 Психологияны оқыту әдістемесінің пәні – әдістер , психологияны 

оқыту қҧралдары және олардың ерекшеліктері болып табылады. 

Оқыту әдісі: Әдіс грек тілінен аударғанда оқып, игеру және іс-әрекетте 

пайдалану деген мағананы білдіреді. 

Оқыту әдісі дегеніміз – бҧл бір-бірімен байланысты, мҧғаліммен 

оқушның меңгеру іс-әрекеттері.Оның 3 тҥрлі қызметі бар: Оқыту мақсаты, 

мазмҧнын игеру мҥмкіндіктерін және оқушы мен мҧғалімнің дҧрыс қарым – 

қатынасын орнату. 

Пәннің міндетті: Студенттерге психология нәнінің ерекшеліктерін 

ҥйрету. Студенттер педагогикалық процесті басқарумҥмкіндіктерін 

қалыптастыру. Студентке педагогикалық қабілетін жетілдіру. Ағарту іске 

қабілетін дҧрыс ҧйымдастыруталабын дамыту. Студенттерге 

профисионалдық білімді жетілдіруге және ӛз-ӛзін тәрбиелеуге кӛмектесу. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ РЕТТЕУШІ ӘМБЕБАП 

ОҚУ ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ БАСТАПҚЫ 

ДЕҢГЕЙІН ЗЕРТТЕУ 

Жахып Гүлжан  

Ғылыми жетекшісі: Алметов Нығметжан – п.ғ.д.,  профессор   

  

 Кілт сөздер: педагогика, психология, ғылым, әлемдік, әдістеме, 

топтық жұмыс.  

Топтардағы тапсырмаларды орындай отырып, балалар анықтамалық 

әдебиеттерді, оқулықты пайдаланады, қажетті ақпаратты іздеу және таңдау 

әдісін қолданады, оқығандарын талқылайды, осылайша ӛзара ақпарат 

алмасады, онда топтың әр оқушысы белсенді қатысады. 
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Материалды зерттегеннен кейін топтар әр жаңа топқа әр алдыңғы 

топтан 1 адамнан болатындай етіп қайта қҧрылады.Жаңа топтың әр мҥшесі 

ӛзінің жаңа әріптестеріне алдыңғы топтың қҧрамында оқыған және 

қойылған сҧрақтарға жауап беретін тақырыптың бір бӛлігін тҥсіндіреді. 

 Жҧмыстың соңында қорытынды жасаңыз.Топтық жҧмысты кез-келген 

тақырыпты оқып-ҥйрену кезінде математика сабағында бастауға болады, 

онда студенттердің топтардағы бірлескен іс-әрекеті орынды болады. Ең 

бастысы, топтық жҧмыс ҥшін бірінші тапсырма балаларға белгілі оқу 

материалын беру керек, осылайша басты назар бір-бірімен ӛзара әрекеттесу 

әдістерін игеруге аударылады. Әрі қарай, бастауыш сынып оқушыларының 

бір-бірімен ынтымақтастығын ҧйымдастыру кез-келген оқу материалында 

белсенді тҥрде жҥзеге асырылуы мҥмкін. 

Математика сабақтарында топтық жҧмыс оқу материалын қайталау 

және бекіту кезеңдерінде тиімді. Мҧғалім дидактикалық карталарды 

дайындайды, олардың екеуі де бір-бірін толықтыратын етіп жасалады, 

соның ішінде қайталанудың барлық сҧрақтары. Алдыңғы жҧмысты 

қайталауды аяқтауға болады. 

Топтық жҧмыс сабағының міндетті соңғы элементі рефлексия болуы 

керек. Топтық рефлексия-бҧл ҧйымдасқан және саналы тҥрде бағытталған 

процесс, оның барысында топ мҥшелері тапсырманы қаншалықты жеңе 

алғанын, мақсаттарына қол жеткізгендерін және жақсы топтық 

қатынастарды қалыптастырғанын талқылайды. Рефлексия оқушыларға ӛз 

тәжірибесі бойынша оқуға мҥмкіндік береді. Талданбаған және болашақ 

жҧмыс ҥшін пайдаланылмаған бал саңырауқҧлақтары пайдасыз. Жіберілген 

қателер, егер олар ескеріліп, тҥзетілсе, қорқынышты емес. Егер топта 

достық атмосфера болса, Рефлексия сәтті болады. 

Топтық оқыту формаларын ҧйымдастырудағы мҧғалімдердің жҧмысы 

мен әдебиеттерін талдай отырып, біз оқытудың тиімділігін арттыруға 

мҥмкіндік беретін топтық жҧмыстың әртҥрлі тҥрлерін қолдануға назар 

аудардық. 

Біз қатысқан математика сабақтарын талдау топтық жҧмыстың 

жоғары педагогикалық тиімділігін кӛрсетеді; ынтымақтастық жағдайындағы 

қызмет тиімділіктің жоғары деңгейін қамтамасыз ететіндігін, сыныпта 

Достық жағдайды қалыптастыратындығын, оқушылардың ӛзін-ӛзі бағалауы 

мен коммуникативтік мәдениетін арттыруға кӛмектесетінін сенімді тҥрде 

дәлелдейді. Әр оқушының оқу материалын жҥйелі тҥрде айтуы, ӛз ойларын 

тҧжырымдау студенттерді дамытады. Жолдастардың бақылауы 

қателіктердің алдын алуға кӛмектеседі. Нәтижесінде оқу процесіне 

қанағаттану сезімі пайда болады, оқушылардың шығармашылық қабілеттері 

дамиды, әр оқушы ҥшін сәттілік жағдайы қалыптасады. 

Шағын топтармен сабақтарда жҧмыс істейтін мҧғалім басқаша әрекет 

ете алады: 

1. Ол басқара алады 

 2. Ҧйымдастыру 
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 3. Оқушылардың жҧмысын бағалау 

 4. Топ жҧмысына қатысу 

 5. Қатысушыларға әртҥрлі шешімдерді ҧсыныңыз 

 6. Тәлімгер, зерттеуші немесе дереккӛз ретінде әрекет ету ақпарат. 

Тиімді топтық жҧмысты ҧйымдастырғысы келетін мҧғалім жасамауы 

керек екенін есте ҧстаған жӛн: 

топтық жҧмысты "заңды ҥзіліс" ретінде қабылдауға, сыныптан шығуға 

мҥмкіндік береді; 

қалғанын ҧмытып, барлық назарыңызды бір топқа бӛлуге тырысыңыз; 

жіберілген қателерді тҥзетуге мҥмкіндік беріңіз (студенттер бҧл 

туралы ӛздері сҧраған жағдайларды қоспағанда); 

қатысушыларға қысым жасаңыз немесе олардың сӛйлеуіне кедергі 

жасаңыз; 

алғашқы мәлімдемелерді тҥзетуге немесе сынауға болмайды, тіпті 

егер 

олар ӛрескел қателіктерден тҧрады, студенттер бҧл жҧмысты 

мейірімді тҥрде орындауы керек; 

 беруге болмайды тым категоричных бағалау – олар жҧмыс істейді 

научастников подавляюще; 

егер оған оқушылардың бірі жауап бере алса, сҧраққа жауап бермеу 

керек; 

 жӛн жҥре сыныбы бойынша немесе тҧруға жуық оқушылар 

началегрупповой жҧмыс: оқушылар жиі ҧялып, ойын жеткізуге, 

вприсутствии мҧғалімдер. Бірақ талқылаудың соңына қарай, қатысушылар 

сӛйлескен кезде мҧғалім де жҧмысқа қатыса алады: топтарда талқылаудың 

қалай жҥріп жатқанын тыңдау,қатысушыларды бағыттау және қолдау, 

сҧрақтарға жауап беру. 
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Оқу процесінің тиімділігі мҧғалім таңдаған оқыту формаларына 

байланысты. Оқыту формалары белгілі бір уақытта қоғамның нақты 

талаптарына сәйкес келеді, олар оқу процесінің нақты мақсаттары мен 

міндеттеріне сәйкес келуі керек. Әлемдік педагогикалық ойдың тарихы мен 

оқыту практикасы оқытуды ҧйымдастырудың әртҥрлі формаларын біледі. 

Қазіргі уақытта Әдістемеде оқытудың ҥш тҥрін бӛлуге болады: жеке, 

фронтальды және топтық, олардың әрқайсысының ӛзіндік артықшылықтары 

мен кемшіліктері бар, ал олардың ҧтымды ҥйлесімімен оқытудың жоғары 

тиімділігіне қол жеткізіледі. 

В. И. Дьяченко топтық оқыту әдісі 15-16 ғасырларда пайда болғанын, 

пайда болған буржуазиялық қоғамның талаптарына сәйкес келмейтін жеке 

оқыту әдісі жҥйесінде қайшылықтар болған кезде пайда болғанын айтады. 

Жеке оқыту әдісі топтардың ӛсуіне байланысты тиімділігін жоғалтты. Ол 

сондай-ақ оқытуды ҧйымдастырудың топтық формасы бҥкіл оқу-тәрбие 

процесінде тӛңкеріс жасағанын, ол жҥйе қҧраушы компонентке айналғанын 

атап ӛтті [20]. 

XVI ғ. П.И.Пидкасистый жеке-топтық деп атайды, XVI-XVII ғғ. 

соңында ҧжымдық оқыту формасы пайда болады, яғни белгілі бір дәрежеде 

жеке және топтық жҧмысты қамтитын сыныптық-сабақ жҥйесі [42]. Алайда, 

сынып-сабақ жҥйесінің кемшіліктері бар, осыған байланысты педагогика 

тарихында оны әртараптандыруға әртҥрлі әрекеттер бар. Сонымен, Ллойд 

Трамп ҧжымдық оқыту формасын топпен біріктіруге тырысты, ал ХХ 

ғасырдың басында АҚШ ғалымдары Роджер Джонсон мен Дэвид Джонсон 

шағын топтардағы ынтымақтастықта оқыту технологиясын әзірлеумен 

айналысады, бҧл технологияны Е.С. Полат жалғастырды [19]. 

Қазіргі уақытта оқытуды ҧйымдастыру нысаны оқушылардың жҧмыс 

тиімділігін арттыру жолдарын іздеуде ҥлкен маңызға ие болуда. Бҥгінгі 

таңда студенттердің дағдылары мен дағдыларын дамыту ҥшін кӛптеген 

әдіскерлер топтық жҧмыс тҥріне кӛбірек кӛңіл бӛледі. Ол сынып-сабақ 

жҥйесіне ҥйлесімді ҥйлеседі және оны заманауи талаптарға бейімдеп, кейбір 

кемшіліктерін тҥзетіп толықтырады. 

Педагогикалық сӛздік оқушылардың топтық жҧмыс формасына келесі 

анықтама береді: сабақтағы топтық жҧмыс – мҧғалімнің жалпы және нақты 

тапсырмаларында жҧмыс істейтін әртҥрлі шағын топтардың жҧмысын 

қамтитын сабақта оқу-танымдық іс-әрекетті ҧйымдастырудың бір тҥрі [24]. 

Е. И. Пассов мынадай анықтама береді: «топ – бҧл оқу тапсырмасын 

орындау мақсатында уақытша мҧғалім немесе ӛз бастамасы бойынша 

біріккен және ортақ мақсаты мен функционалдық қҧрылымы бар 

оқушылардың белгілі саны (3-5 адам)» [40]. 

Л. В. Гикал ӛзінің «топтық жҧмыс сабақты ҧйымдастырудың тиімді 

формасы ретінде» атты мақаласында топтық жҧмыс формасын «оқу 

тапсырмасын бірлесіп орындау ҥшін сынып негізінде шағын жҧмыс топтары 

қҧрылатын қызметті ҧйымдастыру формасы" ретінде анықтайды [13]. 

Жоғарыда аталған барлық анықтамаларда жалпы тапсырманы 



204 
 

орындау ҥшін біріктірілген студенттердің шағын топтары қҧрылатындығы 

айтылған. Алайда, топтық оқыту формасы мен топтық оқыту әдісі арасында 

айырмашылық бар. Оқыту формасы қарым-қатынас тҥрінде қалыптасады. 

Оқытудың ҧйымдастырушылық формалары ӛз кезегінде оқыту әдісін 

анықтайды. 

Топтық жҧмыс-бҧл оқытуды ҧйымдастырудың толыққанды тәуелсіз 

тҥрі. Топтық жҧмыстың бірегейлігі оның белгілері арқылы қамтамасыз 

етіледі, мысалы, студенттер арасындағы тікелей ӛзара әрекеттесу (балалар 

оқу тапсырмасын шағын топтың қҧрамында бірге орындайды) және мҧғалім 

тарапынан оқушының іс-әрекетін жанама басқару. Мҧғалім бҥкіл топтың 

жҧмысын жалпы басқарады: оған тапсырманы, оны орындау жӛніндегі 

нҧсқаулықты ҧсынады, топ жҧмысының нәтижелерін бағалайды. Әр 

оқушының іс-әрекетін топ ішіндегі балалардың ӛздері басқарады [39]. 

Осыған байланысты топтық жҧмыстың маңыздылығын асыра бағалау қиын. 

Ол мектеп оқушыларын оқыту процесін белсендіреді, теориялық жалпылау 

ҥшін кең негіз жасайды, оқушылардың мақсат қою, бақылау, бағалау сияқты 

кҥрделі реттеуші әмбебап оқу әрекеттерін игеруіне жағдай жасайды. 

Топтық жҧмыстың даму әлеуеті зор, онда оқушы жалпы істің маңызды 

қатысушысы болады - ӛйткені бҥкіл топтың нәтижесі оның жҧмысына 

байланысты болады [52]. Мҧндай жағдайда студент оқу іс - әрекетін тиімді 

игереді және оның дамуында келесі кезеңге ӛту ҥшін алғышарттар 

жинайды-жеке тәуелсіз оқу іс-әрекетін ҧйымдастыру, яғни.жоғары деңгейде 

реттеуші әмбебап оқу іс-әрекеттерін қалыптастырудың алғышарттары бар. 
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зерттеулер ӛткізіледі. Оқушыларды сабақтан тыс қызметтің барлық 

бағыттары бойынша біріктірудің ҧйымдастыру формалары ҥйірмелер, 

секциялар, клубтар, студиялар, оқушылардың ғылыми қоғамдары, зерттеу 

немесе жобалық зертханалар, кіші ғылым академиясы, балалардың 

қоғамдық бірлестіктері жатады. 

Оқушылардың сӛз қҧдіретіне деген сезімін оятуда, әдеби 

дҥниетанымын кеңейтуге, ӛз беттерімен кӛркем шығармалар оқуға баулуда, 

оқырмандардың дағдысын қалыптастыруда сыныптан тыс жҧмыстардың 

маңызы, рӛлі ерекше. Әдебиет сабағы, сабақ процесіндегі жҧмыстар мен 

сыныптан тыс жҧмыстар тонның ішкі бауындай қабысып, бірлікте жҥріп 

отыруы керек.  

Оқу бағдарламасындағы оқып, талдауға ҧсынылатын шығармалардың 

барлығын сабақ процесінде игеріп біту мҥмкін нәрсе емес. Кӛркем 

шығарманы оқудың басты кезеңдері сыныптан тыс мезгілде жҥзеге 

асырылады. Сыныптан тыс оқулардың басты мақсаттарының бірі – кітаппен 

жҧмыс істеуге ҥйрету, ӛз беттерімен оны тыңдай білу, оқығандарының 

ішінен ең негізгі, басты мәселелерді еске ҧстау дағдыларын қалыптастыру.  

Сыныптан тыс оқу  барысында «кітап сыйлау» немесе «кітап 

алмастыру» әдісін ӛткізу ӛте тиімді. Толығырақ айтқанда, әдістің негізгі 

атауы «Буккроссинг» деп аталады. Оқушылар оқыған қызықты 

кітаптарын «Еркін»  сӛрелеріне қойып, орнына сол сӛреден ӛзі оқымаған 

кітапты алып кетуі арқылы достарымен бӛліседі. Немесе, «Еркін сӛрелерде» 

оқушыларға белгілі бір автордың туындысы беріліп, кітап айналымда 

жҥреді. Мысалы, Зейнолла Қабдоловтың «Ҧшқын» және «Жалын» 

романдарын екі сыныпқа беріп, «Буккроссинг» әдісі арқылы оқытылады.  

Оқушылар романды оқып болғаннан кейін алған білімдерін дамытып, 

әрі қарай ҧштай тҥсу ҥшін оқырман конференциясын ӛткізу тиімді болып 

саналады. Екі сынып болып романдарды салыстырып, ҧқсастықтарын 

талдап, неліктен романдар «Ҧшқын» және «Жалын» екенін тҥсіндіре кетіп, 

пікір талас ӛткізеді. Мҧндай конференцияның негізгі мақсаты – кӛзқарасты 

кеңейту, кӛркем талғамды қалыптастыру, оқырман мҥдделерін дамыту. 

Жаппай кітап оқу  азайып кеткен қазіргі заманда  «буккроссинг» қоз-

ғалысын  кітап пен оқырман арасын жақындатудың тиімді жолы. Егер адам 

кітапқа қарай жҥргісі келмесе, онда кітаптың ӛзін  адамға қарай жҥргізіп, 

оны оқырман орбитасында шыр айналдыру, адамдардың кітапқа деген 

ықыласын ояту, рухани мәдениетін кӛтеру болып табылады. 

Сыныптан тыс жҧмыстары оқушылардың ӛзіндік ой ӛрісін дамытуға, 

білімге қызығушылығын арттыруға ҥйретеді; оларды ӛз беттерінше жаңа 

ғылымның жетістіктерін ҥйренуге жетелейді. Бос уақыттарын дҧрыс 

пайдалануға талпындырады.  
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  Кілт сөздер: педагогикасы, педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту, 

технологиясы 

Проблемалық оқыту технологиясы жаңа емес, ол 20-30 жылдары 

кеңестік және шетелдік мектептерде таралды. Проблемалық оқыту 

американдық философ, психолог және педагог Дж. Дьюи (1859-1952), 1894 

жылы Чикагода тәжірибе мектебін қҧрды, онда оқу жоспары ойын және 

еңбек қызметімен алмастырылды. Оқу, санау, жазу сабақтары 

физиологиялық жетілу кезеңінде балаларда ӛздігінен пайда болатын 

қажеттіліктерге, инстинкттерге байланысты ғана жҥргізілді. Ол оқытудың 

тӛрт инстинктін анықтады: әлеуметтік, қҧрылыс, кӛркемдік ӛрнек, зерттеу. 

Инстинкттерді қанағаттандыру ҥшін балаға білім кӛзі ретінде берілді: сӛз, 

ӛнер туындысы, техникалық қҧрылғылар, балалар ойынға және практикалық 

іс - әрекетке-жҧмысқа тартылды. 

1923 жылы КСРО - да Дьюи негізіндегі "кешенді жобалар" болды. 

Сынып-сабақ жҥйесі ескірген форма деп жарияланды, ол зертханалық - 

бригадалық әдіспен ауыстырылды, бірақ 1932 жылы БКП ОК қаулысымен 

бҧл әдістер жойылды. 

Бҥгінгі таңда проблемалық оқыту дегеніміз-танымдық белсенділікті 

дамыту мақсатында мҧғалімнің басшылығымен проблемалық жағдайларды 

қҧруды және оқушылардың белсенді тәуелсіз әрекетін қамтитын сабақтарды 

ҧйымдастыру, нәтижесінде білім, Дағдылар, дағдылар шығармашылық 

игеріліп, ақыл-ой қабілеттері дамиды. [27, б. 123] 

Дж. Дьюи білімге деген ҧмтылыс АДАМДА белгілі бір жолмен шеше 

алмайтын проблемаға тап болған жағдайда ғана пайда болады деп сендірді. 

Мәселені шеше отырып, ол ҥйренеді. 

Оқушыларға арналған барлық ақпараттың негізгі кӛздерінде білімнің 

проблемасыз кӛрсетілуінің табиғаты студенттерді проблемалық мәселелерді 

шешуге жҥйелі тҥрде қосуды іс жҥзінде мҥмкін емес етеді. Бірақ кҥнделікті 

қарым-қатынаста мектепке кірмес бҧрын, проблемалар баланың алдында 

жҥйелі тҥрде тҧрды. Енді студент бола отырып, ол мҧғалім ҧсынған және 

оқулықтарда сипатталған білімді дәйекті тҥрде тҥсінеді. Сондықтан, атап 

айтқанда, проблемалық оқытуды мектеп практикасына жаппай енгізу және 
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осы негізде ойлауды дамыту, ақыл-ой қызығушылығы, мектеп жасындағы 

қҧбылыстарға зерттеу тәсілі туралы мектепке дейінгі жаста байқалғанмен 

салыстырғанда айту қиын. Проблемалық оқытудың мәні неде? 

Проблемалық оқыту-бҧл мектептегі жасанды қҧбылыс, оны 

қызықтыратын сҧраққа жауап іздейтін оқушыдан емес, мҧғалімнен 

оқушыны оқу жҧмысына қалай қызықтыруға болатындығы туралы 

алаңдайды, бҧл олардың бҥгінгі ӛміріне тек сыртқы міндеттермен 

байланысты, бірақ ішкі фактор емес. [24, б. 98] 

Бҧл жағдайды жеңе отырып, мҧғалімнің ӛзі проблемалық жағдайды 

жасанды тҥрде жасайды, яғни оқушының жағдайын тудырады, онда олар 

бҧрыннан бар білімді, дамыған дағдыларды белгісіз фактімен немесе 

қҧбылыспен салыстыру нәтижесінде бҧрынғы білімнің жаңа фактіге сәйкес 

келмейтінін анықтайды. 

Проблемалық жағдай - белгілі бір психикалық кҥй [23,б.65] немесе 

интеллектуалдық қиындық [24,б. 53], белгілі бір білім арқылы қажетті 

қҧбылысты, фактіні, процесті тҥсіндіру мҥмкін болмаған кезде немесе 

белгілі бір тәсілдермен қажетті әрекетті орындау мҥмкін болмаған кезде 

пайда болады. Анықтамадан кӛріп отырғанымыздай, проблемалық 

оқытудың қазіргі теориясында проблемалық жағдайдың екі тҥрі бӛлінеді: 

психологиялық және педагогикалық. Біріншісі студенттердің қызметіне 

қатысты, екіншісі оқу процесін ҧйымдастыруды білдіреді. 

Педагогикалық проблемалық жағдай білім объектісінің жаңалығын, 

маңыздылығын, сҧлулығын және басқа да ерекше қасиеттерін баса 

кӛрсететін белсенді әрекеттер, мҧғалімнің сҧрақтары арқылы жасалады. 

Психологиялық проблемалық жағдайды жасау тек жеке. Тым қиын да, оңай 

танымдық тапсырма да студенттер ҥшін қиын жағдай туғызбайды. 

Сондықтан проблемалық жағдайды жасау ҥшін оның ерекшелігін, 

яғни оның барлық компоненттерін ескеру қажет. 
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Проблемалық оқыту технологиясы жаңа емес, ол 20-30 жылдары 

кеңестік және шетелдік мектептерде таралды. Проблемалық оқыту 

американдық философ, психолог және педагог Дж. Дьюи (1859-1952), 1894 

жылы Чикагода тәжірибе мектебін қҧрды, онда оқу жоспары ойын және 

еңбек қызметімен алмастырылды. Оқу, санау, жазу сабақтары 

физиологиялық жетілу кезеңінде балаларда ӛздігінен пайда болатын 

қажеттіліктерге, инстинкттерге байланысты ғана жҥргізілді. Ол оқытудың 

тӛрт инстинктін анықтады: әлеуметтік, қҧрылыс, кӛркемдік ӛрнек, зерттеу. 

Инстинкттерді қанағаттандыру ҥшін балаға білім кӛзі ретінде берілді: сӛз, 

ӛнер туындысы, техникалық қҧрылғылар, балалар ойынға және практикалық 

іс - әрекетке-жҧмысқа тартылды. 

1923 жылы КСРО-да Дьюи негізіндегі "кешенді жобалар" болды. 

Сынып-сабақ жҥйесі ескірген форма деп жарияланды, ол зертханалық - 

бригадалық әдіспен ауыстырылды, бірақ 1932 жылы БКП ОК қаулысымен 

бҧл әдістер жойылды. 

Бҥгінгі таңда проблемалық оқыту дегеніміз-танымдық белсенділікті 

дамыту мақсатында мҧғалімнің басшылығымен проблемалық жағдайларды 

қҧруды және оқушылардың белсенді тәуелсіз әрекетін қамтитын сабақтарды 

ҧйымдастыру, нәтижесінде білім, Дағдылар, дағдылар шығармашылық 

игеріліп, ақыл-ой қабілеттері дамиды. [27, б. 123] 

Дж. Дьюи білімге деген ҧмтылыс АДАМДА белгілі бір жолмен шеше 

алмайтын проблемаға тап болған жағдайда ғана пайда болады деп сендірді. 

Мәселені шеше отырып, ол ҥйренеді. 

Оқушыларға арналған барлық ақпараттың негізгі кӛздерінде білімнің 

проблемасыз кӛрсетілуінің табиғаты студенттерді проблемалық мәселелерді 

шешуге жҥйелі тҥрде қосуды іс жҥзінде мҥмкін емес етеді. Бірақ кҥнделікті 

қарым-қатынаста мектепке кірмес бҧрын, проблемалар баланың алдында 

жҥйелі тҥрде тҧрды. Енді студент бола отырып, ол мҧғалім ҧсынған және 

оқулықтарда сипатталған білімді дәйекті тҥрде тҥсінеді. Сондықтан, атап 

айтқанда, проблемалық оқытуды мектеп практикасына жаппай енгізу және 

осы негізде ойлауды дамыту, ақыл-ой қызығушылығы, мектеп жасындағы 

қҧбылыстарға зерттеу тәсілі туралы мектепке дейінгі жаста байқалғанмен 

салыстырғанда айту қиын. Проблемалық оқытудың мәні неде? 

Проблемалық оқыту-бҧл мектептегі жасанды қҧбылыс, оны 

қызықтыратын сҧраққа жауап іздейтін оқушыдан емес, мҧғалімнен 

оқушыны оқу жҧмысына қалай қызықтыруға болатындығы туралы 

алаңдайды, бҧл олардың бҥгінгі ӛміріне тек сыртқы міндеттермен 

байланысты, бірақ ішкі фактор емес. [24, б. 98] 

Бҧл жағдайды жеңе отырып, мҧғалімнің ӛзі проблемалық жағдайды 

жасанды тҥрде жасайды, яғни оқушының жағдайын тудырады, онда олар 

бҧрыннан бар білімді, дамыған дағдыларды белгісіз фактімен немесе 

қҧбылыспен салыстыру нәтижесінде бҧрынғы білімнің жаңа фактіге сәйкес 

келмейтінін анықтайды. 
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Проблемалық жағдай – белгілі бір психикалық кҥй [23,б.65] немесе 

интеллектуалдық қиындық [24,б. 53], белгілі бір білім арқылы қажетті 

қҧбылысты, фактіні, процесті тҥсіндіру мҥмкін болмаған кезде немесе 

белгілі бір тәсілдермен қажетті әрекетті орындау мҥмкін болмаған кезде 

пайда болады. Анықтамадан кӛріп отырғанымыздай, проблемалық 

оқытудың қазіргі теориясында проблемалық жағдайдың екі тҥрі бӛлінеді: 

психологиялық және педагогикалық. Біріншісі студенттердің қызметіне 

қатысты, екіншісі оқу процесін ҧйымдастыруды білдіреді. 

Педагогикалық проблемалық жағдай білім объектісінің жаңалығын, 

маңыздылығын, сҧлулығын және басқа да ерекше қасиеттерін баса 

кӛрсететін белсенді әрекеттер, мҧғалімнің сҧрақтары арқылы жасалады. 

Психологиялық проблемалық жағдайды жасау тек жеке. Тым қиын да, оңай 

танымдық тапсырма да студенттер ҥшін қиын жағдай туғызбайды. 

Сондықтан проблемалық жағдайды жасау ҥшін оның ерекшелігін, 

яғни оның барлық компоненттерін ескеру қажет. Осындай компоненттердің 

ішінде 

А. М. Матюшкин шақырады: 

* жаңа, белгісіз тәсілге немесе іс-әрекет жағдайына танымдық 

қажеттілік туындайтын әрекетті орындау қажеттілігі; 

* туындаған проблемалық жағдайда ашылуы тиіс белгісіз; 

* оқушылардың қойылған тапсырманы орындаудағы, шарттарды 

талдаудағы және жаңасын ашудағы мҥмкіндіктері. 
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Оқыту психологиясы-бҧл білім мен дағдыларды игерудің 

психологиялық заңдылықтарын, оқыту мен оқу іс-әрекетінің психологиялық 

механизмдерін, оқу процесіне байланысты жас ерекшеліктерін зерттейтін 
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ғылыми бағыт. Оқыту психологиясының негізгі практикалық мақсаты оқу 

процесін басқару мҥмкіндіктерін іздеуге бағытталған. Бҧл ретте оқу-

жаттығу ретінде қаралады спецификалық қызметі, ол себептері, мақсаттары 

және оқу әрекеттері. 

Оқыту психологиясының орталық міндеті-оқушының педагогикалық 

процесте жҥзеге асыратын оқу іс-әрекетіне қойылатын талаптарды талдау 

және әзірлеу. Ол неғҧрлым нақты міндеттер кешенінде кӛрсетілген: 

* оқу мен ақыл-ой дамуының байланысын анықтау және процестің 

педагогикалық әсерін оңтайландыру шараларын әзірлеу; 

* баланың психикалық дамуына әсер ететін педагогикалық әсердің 

Әлеуметтік және әлеуметтік факторларын анықтау; 

* педагогикалық ҥдерісті жҥйелі-қҧрылымдық талдау; 

* оқу іс-әрекетінің ерекшеліктеріне байланысты психикалық дамудың 

жеке кӛріністерінің табиғатын ашу. 

Оқыту психологиясының негізі-студенттердің жас және жеке 

ерекшеліктерін ескеру ертең қол жеткізуге болатын деңгейге бағдарланған 

болуы керек деген ой. Сонымен қатар, оқыту-бҧл тек білім беру ғана емес, 

сонымен бірге мотивацияны және жеке тҧлғаны қалыптастыру. 

Н. п. Локалова оқыту психологиясы мәселесінде басты орын білімді 

игеру процесін зерттеу деп санайды. Білімді игеру процесі білімді 

практикада қолдануды зерттеумен тығыз байланысты зерттеледі, ӛйткені 

шынайы ассимиляцияның маңызды шарты-студенттердің алған білімдерін 

ӛз бетінше пайдалану. Білімдерін қолдану қҧрамдас бӛлігі бола тҧра, оларды 

меңгеру, бар сол уақытта және ӛз арнайы ерекшеліктері бар, ӛйткені 

оқушыға ғана қолдануға тура келеді ӛздерінде бар білімді бір оқу пәнін, 

бірақ және алып жҥруге алынған білімдер мен іскерліктер басқа ғылым және 

жаңа тҥрлерін оқыту. Білім, білік және дағдыларды берудегі бҧл 

жаттығуларды оқушылар салыстырмалы тҥрде жаңа міндеттер қойылған 

жағдайда жҥзеге асырады-оқушының ақыл-ой дамуында маңызды рӛл 

атқаратын проблемалар. Оқу мен даму процестерінің арақатынасы оқу 

психологиясының маңызды теориялық мәселелерінің бірі болып табылады. 

Оқыту психологиясының принциптері: 

оқыту психологияның жасқа байланысты Даму мҥмкіндіктері туралы 

деректері негізінде осы дамудың ертеңгі кҥніне бағдарланып, проксимальды 

даму аймағына негізделген. 

оқыту оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып 

ҧйымдастырылады, бірақ оларға бейімделу негізінде емес, оқу іс-әрекетінің 

жаңа тҥрлерін жобалау ретінде. 

оқыту білім берумен, іс-әрекеттер мен операцияларды жасаумен 

шектелмейді, бірақ оқушының жеке басын қалыптастыру, оның мінез-

қҧлқының мотивациясын дамыту процесі. 

даму және білім беру әсері кез-келген емес, тек қалыптастырушы 

білім беру қызметін қамтамасыз етеді. 
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Оқыту психологиясының принциптері оқытушы мен оқушылардың іс-

әрекетінің бірлігі ретінде оқыту әдістерін дамытуға негіз болады. 

Оқыту әдістері мҧғалімнің оқушылардың іс-әрекетін басқару 

сипатында ерекшеленеді. 

К. Д. Ушинскийдің пікірінше, оқу процесінің тиімділігінің 

психологиялық критерийлері: оқушылардың білімі, дағдылары мен 

дағдыларының қоры, білімді қолдану қабілеті, оқу, еңбек іс-әрекетінің әр 

тҥрлі тҥрлерінің қалыптасу деңгейі, сондай-ақ баланың ақыл-ой және 

адамгершілік дамуындағы ісіктердің болуы. 

Оқу процесінің ӛзі-бҧл білім, білік және дағдыларды игеруді 

қамтамасыз ететін қызмет. Оқыту әрқашан оқытушы мен оқушының 

белсенді ӛзара әрекеттесу процесі болып табылады. Ол кӛп тараптардың. 

Оқытудың психологиялық жағы оқытудың қҧрылымында, оның тетіктерінде 

ерекше ерекше қызмет ретінде; оқушы мен мҧғалім тҧлғасының 

психологиялық ерекшеліктерінде; оқыту әдістерінің, тәсілдері мен 

нысандарының психологиялық негіздерінде кӛрінеді. 

Оқыту-бҧл білім беру процесін ҧйымдастырудың бір тҥрі, алдыңғы 

буынның тәжірибесін жаңа ҧрпаққа беруге бағытталған әлеуметтік жҥйе. 

Оқытуды ҧйымдастыру кеңістік пен уақытта жҥзеге асырылады. Оқыту 

жҥйесінде оқушы мен оқушы белсенді ӛзара әрекеттеседі. Бҧл ӛзара 

әрекеттесу қарым-қатынас арқылы жҥзеге асырылады, нәтижесінде оқу 

қызметі жҥзеге асырылады [6]. 

Оқу іс – әрекетінің барлық компоненттерінің психологиялық мазмҧны 

педагогикалық психология - "оқыту психологиясы"бӛлімінде ашылады. 

Мектептің басында бала ӛзінің мҥмкіндіктерін біледі, ол талаптар мен 

рецепттерге бағынуға дайын, басқа кӛзқарасты кӛре алады, белсенді және 

оқығысы келеді. 

Кіші мектеп жасы - шеберлікке және қҧзыреттілікке ие болу уақыты. 

Ересектерде ешқандай проблемалар болмайды, бірінші сынып оқушылары – 

ынталы студенттер және тілалғыш оқушылар. 

Оқушы-баланың алғашқы мәртебесі. Әр бала дерлік бәрін дҧрыс 

жасауға тырысады. Жетекші қызмет-оқу. Бҧл жастағы әлем Ғылыми білім 

мен меңгеруді қажет ететін ҧғымдар жҥйесі ретінде кӛрінеді. Ӛз қызметінде 

студент ересектермен диалогта қабылдайтын іс-әрекеттің жалпы мәдени 

ҥлгілеріне назар аударады.  
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Мектептің психологиялық қызметі-бҧл халықтық білім беру 

жҥйесіндегі мамандандырылған бӛлім, оның негізгі міндеті әр баланың 

толыққанды психикалық және жеке дамуына ықпал ететін жағдайларды 

қамтамасыз ету, олардың бҧзылуы оқушылардың жас және жеке 

мҥмкіндіктерін уақтылы жҥзеге асыруға кедергі келтіреді және 

психологиялық-педагогикалық тҥзету қажеттілігіне әкеледі. Мектептің 

педагогикалық қызметінің жҧмысын оқу-тәрбие мекемесінде (Балабақша, 

мектеп, ПТУ, балалар ҥйі, мектеп-интернат) немесе халыққа білім беру 

бӛлімінің жанындағы психологиялық кабинетте жҧмыс істейтін, ӛңірдің 

барлық оқу-тәрбие мекемелеріне консультациялық кӛмек кӛрсететін 

практикалық психолог жҥзеге асырады. Қызметтің негізгі бағыттары. 

мектептің педагогикалық қызметі-психопрофилактика, психодиагностика, 

даму және психокоррекция, психологиялық кеңес беру. Психодиагностика 

мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы студенттерді терең 

психологиялық-педагогикалық зерттеуге, жеке ерекшеліктерін анықтауға, 

оқу мен мінез-қҧлықтағы бҧзушылықтардың себептерін анықтауға 

бағытталған. Психопрофилактика мҧғалімдер мен ата-аналардың жеке тҧлға 

мен Зияткерліктің қалыптасуындағы ықтимал бҧзушылықтардың уақтылы 

алдын алу мақсатында әр жас кезеңінде балалардың психикалық дамуы 

туралы психологиялық білімді алу және пайдалану қажеттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. Даму және психокоррекциялық бағыттардың 

міндеттері психологиялық қызметтің баланың дамуының жас нормаларына 

сәйкестігін қамтамасыз етуге, педагогикалық ҧжымдарға балаларды оқыту 

мен тәрбиелеуді дараландыруға, олардың қабілеттерін дамытуға, жеке 

тҧлғаны қалыптастыруға кӛмектесуімен анықталады. Консультативтік 

жҧмыс мҧғалімдерге, ата-аналарға, балаларға жеке, кәсіби және басқа да 

нақты ӛмірлік мәселелер бойынша кӛмек кӛрсетуден тҧрады. 

Жалпы алғанда, тҥріндегі тапсырманы психологы ретінде белгілеуге 

болады психологиялық қамтамасыз етуді, педагогикалық қызмет. Мҧндай 

қамтамасыз етуді қалай, қалай қҧруға болады? Мектептегі психологиялық 

қызметтің екі стратегиясын, екі негізгі бағытын бӛліп кӛрсетуді ҧсынамыз. 

Оларды психологиялық кеңес беру және жобалау (немесе "дизайн") деп 

атауға болады. 



213 
 

Қызметті жобалау. 

Психологтың кәсіби қызметінің бҧл тҥрі болашақ жағдайды болжау 

және оған белгілі бір әлеуметтік қызметтің оңтайлы ағымын қамтамасыз 

ететін психологиялық жағдайлар жасау ҥшін басқа мамандықтардың 

ӛкілдерімен (біздің жағдайда, ең алдымен, мҧғалімдер) кҥрделі ӛзара 

әрекеттесу болып табылады. 

Кеңес беру. 

Кеңес беру арқылы біз тҥзету міндеттерін шешуді тҥсінеміз (кең 

мағынада), яғни., басқаша айтқанда, психолог клиентке (жеке адамға, топқа, 

ҧйымға) бҧрыннан бар жағдайларға бейімделуге кӛмектесуі керек. 

Егер кеңес беру кезінде психологтың мақсаты белгілі бір жағдайға 

барынша ену және оны тҥзетудің психологиялық тетіктерін іздеу болса, 

онда Жобалық іс — әрекетте оның міндеті белгілі бір жағдайдың 

психологиялық мазмҧнын анықтау болып табылады деп айта аламыз. 

Толыққанды жобалау іс-әрекеті ҥшін психологтың басқа мамандармен ӛзара 

әрекеттесуі қажет, тек мҧғалімдермен бірге педагогикалық іс-әрекетке 

мазмҧнды талдау жҥргізуге, оның психологиялық компоненттерін 

оқшаулауға болады. Сондай-ақ, әлеуметтанушылармен ынтымақтастық 

қажеттілігі туралы айтуға болады, мысалы, қоғамдағы бҥкіл білім беру 

жҥйесінің дамуын анықтайтын әлеуметтік тенденцияларды анықтау немесе, 

әрине, білім беру саласының маңызды факторы болып табылатын ҧрпақтар 

арасындағы қатынастардағы ӛзгерістер бағытын болжау. 

Жобалау қызметі. 

Мектептегі психологтың белсенділігінің бҧл тҥрін жобалау қызметі 

ретінде бӛліп, оның мазмҧнына тоқталайық. Бҧл жҧмыстың бірінші 

аспектісі-бҥкіл білім беру жҥйесінің және оның жеке элементтерінің 

ҧйымдастырушылық шешімдерін психологиялық қолдау. Мектепте оқуды 

бастаудың жас шектері, оқытуды саралау мәселесі, жалпыға бірдей және 

міндетті оқытудың оның сапасына әсері, оқу орны мен тҧрғылықты жерді 

таңдау арасындағы байланыс — осы мәселелердің барлығы психологиялық 

аспектілерді ескере отырып, жан-жақты шешуді қажет етеді.  
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 Казахстан вступил в новый этап социально-экономической 

модернизации и политической демократизации. В период вхождения 

Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира 

поднимались вопросы соблюдения современных социальных политик, 

защищающих наиболее «уязвимые» группы населения и поддерживающих 

развитие экономики. 

 Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями 

является важнейшей задачей для современных систем социальной помощи и 

социального обслуживания. В соответствии с реабилитационной 

программой 44-й сессии Ассамблеи Совета Европы от 5 мая 1992 года 

инвалидность определяется как наличие ограничений, не позволяющих 

человеку стать таким же здоровым членом общества, как физическое, 

психологическое, социальное, культурное, юридическое и другие барьеры. 

Общество-должно адаптировать свой стандарт в соответствии с запросами 

людей с инвалидностью к целям создания условий для их самостоятельной 

жизни. Выражается как личностно-психологическая адаптация инвалида, а 

также как эмоционально-психологическое восприятие социумом проблемы 

инвалидности. Инвалиды являются наименее защищенной, социально 

уязвимой частью общества, так как относятся к менее мотивированным 

слоям населения. Это в первую очередь заболевание, приведшее к 

инвалидности-я вызываю, их физическое состояние зависит от недостатков. 

Кроме того, это связано с тем, что группы социально защищены, в большом 

количестве, наличием психологического фактора, который формирует их 

отношение к обществу и затрудняет с ними общение. Психологическая 

проблема возникает при отрыве инвалидов от внешнего мира. 

Профилактика таких проблем заключается не только в социальной 

политике, но и в том, чтобы люди объединялись в решении этой проблемы. 

Социально-экономические проблемы связаны с микросоциальной средой 

(семья, трудовая группа, жилье, рабочее место и т.д.) и макросоциальной 

средой (информационная среда, социальные группы, рынок труда и т.д.).) 

важнейший путь решения проблем социальной защиты инвалидов через 

государственную политику страны. А в качестве аспекта решения вопросов 

инвалидности законность в отношении инвалидов основывается на 

особенностях Конституции Республики Казахстан и базового закона «об 

социальной защите инвалидов Республики Казахстан». Для управления 

общественными отношениями в различных сферах жизнедеятельности 

инвалидов приняты соответствующие специальные законодательные акты, 

кроме того, в «отраслевых» актах указана степень инвалидности. Исходя из 

закона, рассмотрим основные цели и задачи, пути реализации 

государственной политики на пути социальной защиты инвалидов. 
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 В документе ООН об экономических, социальных и социальных 

положениях отмечается, что каждый ДК Гедек (взрослый или ребенок) 

имеет право на достижение своей возможной степени физического и 

психического здоровья. Документом, охватывающим все стороны жизни 

инвалидов в целом, является принятое ООН "стандартное правило 

обеспечения равных возможностей для инвалидов". В этом документе - 

жизнь рассматривается не только как ценность, но и как качество жизни без 

болезней, страданий, социального становления и развития. 

 Закон О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан был 

принят 21 июня 1991 года. В настоящем Законе инвалидность трактуется 

как «состояние, требующее социальной помощи и защиты в связи с 

ограничением жизнедеятельности вследствие наличия физического или 

умственного дефекта». Также в статье 1 настоящего закона говорится, что» 

ограниченность жизнедеятельности человека заключается в его 

самообслуживании, передвижении, ориентации, общении, контроле за 

своим поведением, а также полном или частичном освобождении от 

способностей и возможностей заниматься трудовой деятельностью". В 

каждом государстве есть люди с такими ограниченными возможностями, 

нуждающиеся в социальной защите. В Казахстане наряду с лицами, 

ставшими инвалидами по рождению или ставшими инвалидами по 

различным обстоятельствам жизни, есть лица, участвовавшие в Великой 

Отечественной войне, Афганской войне, пострадавшие от полигона и т.д. В 

связи с защитой прав инвалидов на международном уровне Генеральная 

Ассамблея ООН 13 декабря 2006 года приняла «Конвенцию о правах 

инвалидов». Эта конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года. Одновременно 

с этой конвенцией был принят ее Факультативный протокол. В настоящей 

Конвенции флаг женщин-инвалидов и детей гласит: «Государства-

участники признают, что женщины-инвалиды и девушки-инвалиды 

подвергаются множественной дискриминации и в этой связи принимают 

меры по обеспечению полной и равной реализации ими всех прав человека 

и основных свобод.  
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В соответствии с Конституцией Республики Казахстан гражданину 

гарантируется социальное обеспечение на случай болезни, инвалидности, 

потери кормильца и по иным законодательным основаниям, минимальный 

размер заработной платы и пенсий, в связи с достижением возраста. 

Социальная защита-это система мер по обеспечению определенного 

уровня жизни граждан, которые не могут обеспечить себя определенным 

уровнем жизненно необходимых благ (по старости, состоянию здоровья, 

потере кормильца или работы и другим законным основаниям) и участия в 

соответствующем оплачиваемом труде. В целом больным при временной 

нетрудоспособности назначается социальное пособие. Социальные пособия 

также назначаются женщинам (мужчинам), усыновившим (удочерившим) 

ребенка непосредственно из роддома в связи с беременностью и рождением 

ребенка. В этом случае социальное пособие назначается на весь период со 

дня усыновления (удочерения) до истечения 56 дней со дня рождения 

ребенка. 

При рождении ребенка выплачивается единовременное пособие в 

размере 10-кратного минимального расчетного показателя. Порядок 

выплаты социальных пособий работникам за счет средств работодателя 

предусмотрен законом. В нашей стране принят закон "О государственных 

социальных пособиях по инвалидности, в случае потери кормильца и по 

возрасту". 

Если временная нетрудоспособность работника связана с травмой или 

профессиональным заболеванием, то социальное пособие выплачивается 

работодателем в размере 100 процентов от среднемесячной заработной 

платы с первого дня нетрудоспособности до выхода на работу либо 

установления инвалидности. За неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязанностей по выплате социального пособия работодатель 

несет ответственность в порядке, установленном законом. 

На работодателя также возлагается обязанность возместить вред, 

причиненный в связи с травмой и иным нарушением здоровья работника. 

Если по вине работодателя работник получил травму или иной вред 

здоровью при исполнении им служебных обязанностей и вследствие этого 

он полностью или частично утратил трудоспособность, то работодатель 

обязан возместить работнику причиненный ему вред в установленном 

порядке и при отсутствии выплаты страхового возмещения. Материальная 

ответственность работодателя наступает в случае, когда доказана 

виновность работодателя в причинении ему травмы или иного вреда 

здоровью работника независимо от того, где он был получен (на территории 

предприятия или за его пределами). Если работодатель докажет, что он не 

виновен в причинении вреда здоровью работника, то он освобождается от 

возмещения вреда. 
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Возмещение причиненного вреда означает выплату денежной суммы в 

размере заработной платы, дохода (или в размере их соответствующей 

заработной платы), выплату единовременного пособия и возмещение 

дополнительных расходов, понесенных в связи с нарушением здоровья 

пострадавшего работника, вследствие утраты им трудоспособности либо ее 

снижения. Требовать возмещения причиненного вреда в случае смерти 

пострадавшего работника; нетрудоспособных лиц, находящихся на 

иждивении умершего, или лиц, имеющих право на получение от него 

финансовой помощи на содержание до даты его смерти; ребенка умершего, 

родившегося после его смерти; а также иного члена семьи, занимающегося 

содержанием внуков братьев и сестер одного из родителей или 

неработающих и не достигших восьмилетнего возраста детей умершего. 

Установлены также порядок и условия возмещения пострадавшим 

работникам дополнительных расходов, понесенных в связи с полученной 

трудовой травмой. Так, предприятие возмещает не только заработную 

плату, утраченную вследствие утраты здоровья пострадавшего работника, 

но и дополнительные расходы, понесенные им в связи с полученным 

ущербом (включая проезд на дополнительное питание, приобретение 

лекарств, медицинское обследование и восстановление здоровья, 

стоматологию, уход за ним, санитарное лечение, проезд пострадавшего к 

месту лечения, а при необходимости и сопровождающего его лица). 

Работники, ставшие инвалидами вследствие полученных травм или 

профессионального заболевания, обеспечиваются средствами 

передвижения, другими видами трудовой социальной реабилитации за счет 

средств работодателей, с которыми они состоят в трудовых отношениях. 

В случае уклонения работодателя от выполнения указанных 

обязанностей он будет отвечать перед судом по искам инвалидов или 

органов социальной защиты, представляющих их интересы. В соответствии 

с действующим законодательством инвалиды имеют право на 

трудоустройство. Государство также принимает меры по социальной защите 

малообеспеченных граждан. Право на получение адресной социальной 

помощи имеют граждане Республики Казахстан, оралманы, лица, имеющие 

статус беженцев, иностранцы, лица без гражданства, имеющие право на 

проживание и постоянно проживающие в Республике Казахстан, со 

среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности. Адресная 

социальная помощь безработным, не зарегистрированным в 

соответствующих органах по вопросам занятости, не назначается. 

Безработные, отказавшиеся от предложенной работы или трудоустройства 

без уважительных причин, самостоятельно отказавшиеся от участия в 

общественных работах, обучении и переобучении, лишаются права на 

получение адресной социальной помощи в течение шести месяцев.  
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Одной из главных и основных задач трудового воспитания является 

осознание подростками общественно полезных, сельскохозяйственных 

достижений и непосредственное участие в них, знание производства, 

привитие опыта работы с ним. Он также подчеркнул, что" сад, сад, где 

работают дети, и школа, в которой нет ни малейшего места, не может быть 

настоящей школой". В то же время Ушинский уделял особое внимание 

обмену мыслительным трудом и физическим трудом. "Заниматься 

физическим трудом после умственного труда - это не только душевный, но 

и очень полезный отдых". 

Один из казахских просветителей И. Алтынсарин в своих стихах и 

рассказах на педагогическую тематику, переводах сделал вывод, что 

продуктивный труд - средство трудового воспитания. 

Абай считал настоящим полезным трудом различные ремесла, 

земледелие и образование, обучение. Он сделал философский вывод, что 

умственное образование приходит через сложный труд. 

Он особо оценил важную роль воспитания молодежи прежде всего в 

семье, школе и через литературу. 

2.народ, переживший образ труда и пенсии, начал трудовое 

воспитание ребенка с семьи. - Да, - сказал он, - но я не могу. 

Популяризация труда дает молодежи представление о человеке труда 

как образце-образце в сказке "Аязби" Аязби" КерКула "Кендебай" Кендебай 

и др. 

Казахский народ в трудовом воспитании молодежи в связи с 

повседневной профессией, бытом, заботился о выпасе скота, охоте и 

промысле. 

Наш народ считал труд и искусство близнецами. Особое искусство для 

девушек и женщин считалось вязанием шерсти, вязанием узоров, войлоком, 

валянием, резьбой, шитьем, тиснением войлока, дублением кожи, шитьем 

головных уборов. 
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А профессии, связанные с кожей, деревом, железом, выполняли 

мужчины. Большим искусством считается сапожник (сапожник, сапожник, 

сапожник, сапожник, сапожник, сапожник, сапожник, сапожник, Шидер). 

Народ высоко ценил Плотников, изготовлявших из дерева - ашамай, 

тележки, кузовные топоры, кузнец, изготовлявший из железа 

инструментальные орудия труда или ювелирные украшения. 

Трудовое и трудовое воспитание, имевшее место в народной 

педагогике, сопряжено с принципами современной теории педагогики. В 

процессе свободного труда человек создает материальную и духовную 

ценность для удовлетворения потребностей себя и членов всего общества. В 

процессе творческого труда человек определяет меру своих сил и 

способностей. Одним из главных требований общества является 

добросовестное, добросовестное отношение к труду, вклад каждого 

гражданина в жизнь, приложив все усилия на своем месте, способствуя 

приумножению богатства в обществе. 

3. трудовое воспитание в школе-составная часть общей системы 

воспитания. Трудовое воспитание, воспитание и профессиональная 

ориентация, непосредственное участие школьников в общественно 

полезном производительном труде являются основными источниками 

воспитания сознательного отношения к обучению, нравственного и 

интеллектуального становления личности как гражданина, при этом мы 

должны понимать это как цель трудового воспитания. 

Основная цель трудового воспитания-Воспитание подрастающего 

поколения о труде и всестороннее развитие личности. 

Целью трудового воспитания является не только трудовая подготовка, 

но и развитие способности молодых людей вооружаться знаниями, 

умениями и навыками, помочь в выборе профессии. 

Задачи трудового воспитания: 

* Любовь к труду и уважительное отношение к людям труда. 

* Ознакомление учащихся с видами труда в отраслях народного 

хозяйства, формирование у них умений и навыков в процессе трудовой 

деятельности. 

* Подготовка к выбору профессии. 

Ученые доказали необходимость придания значения экономическим 

(степеням) его результатам в процессе привития воспитательной 

деятельности к труду. Когда труд непродуктивен, он вызывает у человека 

чувство ненависти к труду. Важно то, что в процессе целенаправленного 

труда из одного вида труда рождается другой, и непрерывный труд 

становится ежедневным навыком человеческого организма. 

В современном мире ориентация и умение строить работу на 

общечеловеческие ценности, взаимопонимание, сотрудничество являются 

залогом успешного труда. 
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Наука, которая говорит, что трудно достичь достоинства настоящего, 

предугадать будущее, прежде чем познать историю, имеет свой принцип. 

Он– жизненная заповедь, великое слово. Это, наверное, воспитательный 

пример истории, пролог к труду. Воспитание и труд играют незыблемую, 

важную и значимую роль в правильном понимании хода развития нашей 

жизни, в том числе в познании и ориентации науки, воспитания, настоящего 

и настоящего. Действительно, какими бы ни были накопленные 

материальные блага человечества, столько же и запасов его духовного 

богатства. Один из них-сокровище для всех. Абу Наср аль-Фараби (870-950) 

говорил, что все это сокровище делает народ, это плод честного и 

самоотверженного труда. 

Мы знаем, что Аль-Фараби проповедовал проблему воспитания, 

связанную с логикой. В своей работе" ум и понимание " он утверждал, что 

разум и мораль связаны с образцовым воспитанием, основой которого 

является чистый труд, а труд, в свою очередь, является основой воспитания. 

В зависимости от истории развития общества, в соответствии с 

которой трудовое воспитание развивалось, совершенствовалось, менялось, 

обновлялось в различных формах. Из истории педагогики известно, что в 

основе педагогики великого чешского педагога Я. А. Коменского (1592-

1670), выступавшего против средневекового школьного воспитания, были 

гуманизм и демократизм. Следовательно, это не только педагогика, но и 

главный принцип перестройки современного общества - гуманистический и 

демократический. Я. Коменский пропагандирует точку зрения о том, что 

школа - это должна быть "нравственная мастерская", воспитывающая в 

ребенке любовь, нравственные качества. На этом основании он считал, что 

воспитание необходимо проводить в соответствии с этим. Английский 

педагог Джон Локк (1632-1704) доказал, что "соответствие природе", 

предложенное Коменским в воспитании, осуществляется через трудовое и 

физическое воспитание. Чарльз Дарвин, английский естествоиспытатель, 

основатель эволюционного учения о происхождении видов животных и 
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растений путем естественного отбора, высоко оценил значение труда, 

трудового воспитания, его теоретической основы - трудового воспитания. 

Целью воспитания швейцарского педагога Генриха Песталоцци (1746-1827) 

является развитие силы ребенка. К различным движениям, движениям 

стремится сам ребенок. Таким образом, Песталоцци доказывает проведение 

физического воспитания в сочетании с трудовым воспитанием. Также одним 

из основных вопросов педагогической теории и деятельности Песталоцци 

является совмещение обучения с продуктивным трудом, в том числе 

ручным и сельскохозяйственным трудом. Песталоцци считал, что труд учит 

нравственности, формирует у детей взаимность друг с другом и их 

правильное взаимодействие со взрослыми. Правильно организованный труд 

развивает у детей интеллект, формирует нравственные качества. На этой 

основе он проповедовал, что основной целью трудового воспитания 

является формирование всесторонне развитого человека, активно 

участвующего в жизни общества. 

К. Д. Ушинский, сыгравший главную роль в разработке теории 

трудового воспитания. В своем труде он показал большое значение труда 

для всестороннего развития человека. К. Д. Ушинский в своей статье" 

психическое и воспитательное значение труда "специально рассматривает 

сущность трудового воспитания: а в учебниках" Детский мир"," родной 

язык " написал для детей большое количество материалов по этому 

воспитанию. 

К. Д.Одно из главных требований Ушинского - воспитание 

трудолюбия, умения трудиться и трудолюбия. Кто бы ни занимался 

полезным трудом, он знал, что этот человек может стать достойным 

гражданином общества Ушинский с самого раннего детства рекомендовал 

прививать сознанию ребенка необходимость и важность труда, воспитывать 

стремление делать полезное дело и добросовестно и аккуратно выполнять 

то, что он делает. 

Одной из главных и основных задач трудового воспитания является 

осознание подростками общественно полезных, сельскохозяйственных 

достижений и непосредственное участие в них, знание производства, 

привитие опыта работы с ним. Он также подчеркнул, что" сад, сад, где 

работают дети, и школа, в которой нет ни малейшего места, не может быть 

настоящей школой". В то же время Ушинский уделял особое внимание 

обмену мыслительным трудом и физическим трудом. "Заниматься 

физическим трудом после умственного труда - это не только душевный, но 

и очень полезный отдых". 

Один из казахских просветителей И. Алтынсарин в своих стихах и 

рассказах на педагогическую тематику, переводах сделал вывод, что 

продуктивный труд - средство трудового воспитания. 

Абай считал настоящим полезным трудом различные ремесла, 

земледелие и образование, обучение. Он сделал философский вывод, что 

умственное образование приходит через сложный труд. 
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Понятие «социальная технология» изначально появилось в 

социологии и отражало применение различных методик для обеспечения 

функционирования общественной сферы. Постепенно технологии 

социальной ориентации развивались, и расширялся спектр их действия. 

Были оформлены технологии социальной работы, которые по своей 

структуре и значению схожи с технологиями социальной педагогики.  

Это обусловлено наличием тесной взаимосвязи и сходных черт в 

функционировании социального работника и педагога. Технологии 

социальной работы представляют собой методику реализации практических 

направлений функционирования социального работника, ориентированной 

на целесообразное применение различных методов, приемов и средств 

нацеленных на получение продуктивных и качественных итогов трудовой 

деятельности. технологии базируется на разработке программы работы, 

включающей стадии проведения социальных мероприятий, обоснование 

определенных целевых направлений и задач для разрешения проблем 

социального характера, алгоритм выполнения деятельности и способы 

проведения контрольных мероприятий и оценку итогов проделанного труда. 

Технологии социальной направленности имеют определенные показатели 

оценки продуктивной работы социального специалиста.  

 Получить выполненную работу или консультацию специалиста по 

вашему учебному проекту Узнать стоимость Социально-педагогическая 

технология относится к одной из вариаций интегративного характера 

отдельно взятой социальной и педагогической технологии. Допустимость ее 

создания и использования определяется спецификой социально-

педагогической работы, структурным строением, позволяющим 

дифференцироваться и поэтапно практически воплощаться. Социально-

педагогический труд включает в себя целевое направление, определение 

ведущих методик и приемов организации протекания работы и его 

инструментального оснащения, а также мониторинг результатов, 
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проделанной работы. Конкретизация цели и итогов, которые требуется 

достигнуть обуславливаются квалифицированным и оптимальным подбором 

содержания, методов и способов построения конкретного вида 

деятельности. Педагогические технологии, внедряемые в социальную сферу 

базируются на методах, способах, приемах практической работы педагога, 

которая отличается осмысленной, обоснованной и рациональной поэтапной 

деятельностью и использованием конкретного инструментального 

оснащения. При этом, содержание, методы и формы конструирования 

технологического педагогического процесса являются тесно 

взаимосвязанными и могут сосуществовать только в единстве и 

сотрудничестве.  

Содержание технологии предопределяет ее форму и методику 

осуществления, а те в свою очередь оказывают воздействие и способны 

приводить к изменению содержания. Помимо этого, прослеживается связь и 

зависимость между формами и методами педагогической социальной 

работы. Ты эксперт в этой предметной области? Предлагаем стать автором 

Справочника Условия работы Схема построения социально-педагогической 

технологии имеет следующий вид:  

Постановка ведущей педагогической задачи – состоит из поиска, 

подготовки анализа и группировки информации, оказание поддержки 

социальному объекту в постановке и правильной формулировке, 

имеющейся задачи. 
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 Актуальность темы определяется, во-первых, происходящими в 

современном мире сложными и противоречивыми процессами. 
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Глобализация экономических, культурных, политических и других 

структур, как свидетельствуют факты, имеет не только позитивные, но и 

негативные последствия, выражающиеся в том, что постепенно возрастает 

дезинтеграция общества. Средний класс, считавшийся основой западного 

общества и состоявший из наиболее образованных и активных его членов, 

фактически разрушается, «нижняя прослойка среднего класса медленно, но 

верно скатывается к нищете».1 

 Характерной чертой нашей эпохи является кризис многих сфер 

общественной жизни, рост поляризации между богатыми и бедными 

странами, углубление пропасти между богатыми и бедными слоями 

общества даже в развитых и «благополучных» странах Западной Европы и 

США. Это приводит к усилению чувства неуверенности в завтрашнем дне, 

страха перед неизвестностью, осознания одиночества. Многие индивиды, 

оказавшись перед трудными проблемами, переживают глубокий 

психологический стресс, нередко приводящий к суициду, алкоголизму, 

наркомании. 

 Для нейтрализации негативных факторов глобализации необходимы 

серьезные изменения в экономической и социальной политике, 

политических приоритетах, а также активные меры психологической 

адаптации индивида к современным условиям социума. В связи с этим 

многократно возрастает роль гуманистической психотерапии, 

предлагающей человеку пути гармонизации внутреннего мира, раскрытия 

потенциала и создания подлинной системы ценностей. 

 Во-вторых, несмотря на широкое распространение различных видов 

гуманистической психотерапии, во многих странах, в том числе и в России, 

 Мартин Г.-П., Шуманн X. Западня глобализации: атака на 

процветание и демократию. М., 2001. С.224. ч теоретическое осмысление 

данного явления встречается довольно редко. Насколько нам известно, 

российскими учеными изучение данного вопроса с рассматриваемых нами 

позиций ранее не проводилось. В некоторых работах затрагиваются 

определенные аспекты гуманистической психологии или упоминаются 

отдельные направления гуманистической психотерапии, однако работы, 

посвященные социально-философскому анализу гуманистической 

психотерапии, не были нами обнаружены в обозримом поле российской 

литературы, хотя гуманистическая психология и психотерапия занимают 

важное место в современных науках о человеке. 

 В-третьих, в соответствии со спецификой изучаемого явления, анализ 

затрагивает области философского, психологического и социологического 

знания. Работа отражает сформировавшуюся в современном научном 

познании тенденцию к междисциплинарному анализу смежных проблем и 

осуществляется на современном материале. 

 В-четвертых, гуманистическая психотерапия оказала огромное 

влияние а такие сферы общественной жизни, как образование, социальная 

работа, консультирование, управление производством и т.д. То есть анализ 
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гуманистической психотерапии способствует пониманию перечисленных 

выше явлений. 

 Гуманистическая психотерапия сформировалась в рамках более 

широкого гуманистического движения, возникшего на Западе во второй 

половине XX века. Гуманистическое движение является одним из 

фундаментальных направлений, реализующимся в философии, литературе, 

психологии, психотерапии и пр., обратившимся непосредственно к 

вопросам 

 1 См., например: Анциферова Л.И. Психология 

самоактуализирующейся личности в работах Абрахама Маслоу//Вопросы 

психологии, 1973. №4. С. 173-180; Брылева Л.Г. Онтология 

самоактуализации личности как предмет прикладной культурологии. СПб., 

1998; Леонтьев Д.А. Развитие идей самоактуализации в работах 

А.Маслоу//Вопросы психологии, 1987. №3. С.150-158; Польская Н.А. 

Онтологические основания экзистенциальной психотерапии и 

психопатологии. Саратов, 1998. 

2 Бурдин А.В. Социально-философский анализ феномена «больной дух». 

Пермь, 1999. 

3 См., например: Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и 

исследования. М., 2000; Холл Кэлвин С., Гарднер Л. Теории личности. М., 

1997; Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, 

исследования и применение). СПб., 1997; Шульц Д.П., Шульц С.Э. История 

современной психологии. СПб., 1998. самоосуществления (самореализации, 

самоактуализации) личности. 

 Специфика психотерапии вообще заключается в том, что это явление 

синтетическое, впитавшее в себя идеи психологии, медицины, философии, 

физиологии, лингвистики, социологии и т.д. Едва ли можно утверждать, что 

психотерапия уже является полностью сформировавшимся социальным 

институтом с четко определенным местом в структуре общества, с единой 

методологической базой и четкими функциями. На данном этапе, вероятнее 

всего, происходит становление данного явления. В различных 

психотерапевтических школах обсуждаются новые, более эффективные 

подходы, формируются новые взгляды на личность, на природу и методы 

лечения нервных расстройств, на взаимоотношения человека и мира. 

Различные психотерапевтические направления опираются на философские 

теории, которые, по их мнению, создают наиболее адекватную картину 

человека в мире. В связи с этим именно социально-философский анализ 

позволяет наиболее глубоко и всесторонне исследовать данное явление. В 

ходе этого анализа мы не только выявляем теоретические, в том числе 

философские и социальные предпосылки, но также исследуем влияние 

психотерапии на современное общество. При рассмотрении психотерапии 

это приобретает особую важность, поскольку специфика данного явления 

заключается в том, что, с одной стороны, при формировании метода 
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Экзистенциально-гуманистическая парадигма теории социальной 

работы базируется на теоретических концепциях психологии. Немалую роль 

в ее оформлении сыграли феноменология и символический 

интеракционизм. Такое многообразие концепций дало основание 

исследователям рассматривать данную парадигму терапии 

как интеракциональную, где основной акцент делается на межличностном 

взаимодействии. Поэтому считается, что работы А. Маслоу, К. Роджерса, В. 

Франкла, Р. Мэя, Дж. Мида, Э. Гуссерля заложили теорию и практику 

данного метода не только в классической терапии, но и в технологиях 

практики социальной работы. 

Гуманистические подходы А. Маслоу, К. Роджерса 

Гуманистические темы в данной модели представлены 

психологическими концепциями Абрахама Маслоу и Карла Роджерса. 

Концепция А. Маслоу 

Этот американский психолог развивал подходы в психологии, которые 

исследовали "Я-концепцию" и проблемы самоактуализации личности. 

Понятие самоактуализации – центральное в его концепции гуманистической 

психологии. Под самоактуализацией ученый понимал наиболее полное 

раскрытие способностей и реализацию потенциала человека. Изучив 

биографии выдающихся личностей истории и современности, он 

выделил характеристики самоактуализирующихся людей: 

 1) более эффективное восприятие реальности и более 

комфортабельные отношения с ней; 

 2) принятие (себя, других, природы); 



227 
 

 3) спонтанность, простота, естественность; 

 4) центрированность на задаче (в отличие от 

центрированности на себе); 

 5) некоторая "отъединенность" и потребность в 

уединении; 

 6) автономность, независимость от культуры и среды; 

 7) постоянная свежесть в оценке; 

 8) мистичность и опыт высших состояний; 

 9) чувство сопричастности и единения с другими; 

 10) более глубокие межличностные отношения; 

 11) демократическая структура характера; 

 12) различие средств и целей, добра и зла; 

 13) философское, невраждебное чувство юмора; 

 14) самоактуализирующееся творчество; 

 15) сопротивление аккультурации, "трансцендирование 

любой частной культуре". 

Самоактуализацию Маслоу рассматривал как процесс, состоящий из 

определенных поведенческих актов, наиболее важные из которых связаны с 

переживанием, решением задач в пользу личностного роста, обретением 

реальности, принятием ответственности за свои действия и т.д. 

Маслоу выдвинул концепцию о фундаментальных 

потребностях человека, которые делятся на нижележащий и вышележащий 

уровни. Эти потребности находятся в определенной иерархии, а их 

неудовлетворение ведет к неврозам и психологической 

неприспособленности личности. Теоретические подходы А. Маслоу нашли 

отражение в сфере образования, психиатрии, социальной работы. 

Концепция К. Роджерса 

В подходах к теории личности Роджерс разворачивал определенную 

систему понятий о самопредставлении индивида в процессе жизненного 

развития, формируя на этой основе концепцию о полноценно 

функционирующем человеке. По мнению Роджерса, человек находится в 

постоянной тревоге из-за несоответствия, которое выражается в его 

стремлении быть самим собой и в то же время смертельного страха быть 

таковым, в стремлении познать свой реальный жизненный опыт и в то же 

время боязни сделать это. Стремлению человека быть самим собой мешают 

определенные тенденции, осложняющие жизненное функционирование 

индивида. 
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САБАҚТЫ  ЖОСПАРЛАУ – МҦҒАЛІМНІҢ ТИЯНАҚТЫ  САБАҚҚА 

ДАЙЫНДЫҒЫ 

Даулетбаева Раушан Адильбековна 

Ғылыми жетекшісі: Кӛшербаева Газиза Нуралиевна – п.ғ.к.    

 

Кілт сөздер: педагогика, психология, ғылым, инновациялық-

дидактикалық, әдістеме, топтық жұмыс.  

Бір сабақты жоспарлау – мҧғалімнің тиянақты бір сабаққа 

дайындығы, яғни сабақты жоспарлау, тақырыптық жоспарлауды әрбір жеке 

сабаққа сәйкес нақтыландыру, сабақтың негізгі мазмҧны мен бағыты 

анықталғаннан кейін сабақтың жоспары мен қысқаша мазмҧнын терең 

ойластыру мен қҧрастыру. Сабақ жоспары мҧғалімнің жҧмыс тәжірибесіне, 

білімдарлығына, педагогикалық шеберлігінің деңгейіне қарамастан, әрбір 

мҧғалім ҥшін қажет. Сабақтың жоспары, тақырыптық жоспар, бағдарлама 

мазмҧны негізінде, мҧғалімнің оқушыларды және олардың дайындық 

деңгейін білуінің негізінде қҧрастырылады. Сабақты жоспарлауда және оны 

ӛткізу технологияларын дайындауда екі ӛзара байланысты бӛліктер бар: 

сабақ мақсатын, оның әрбір қадамын терең ойластыру; арнайы дәптерге 

сабақ жоспарын белгілі бір тҥрде жазып алу. 

 Сабақтың мақсаты бағдарлама материалының мазмҧны негізінде, 

мектептің материалдық базасының және оқушылардың белгілі бір оқу 

жағдайына сәйкес ҧйымдастыруға болатын оқу материалымен жҧмысының 

мазмҧны негізінде анықталады. Сабаққа дайындалудың бҧл бӛлімінде 

мҧғалім болашақ сабақтың ӛту барысын болжайды, оны ой-санасынан 

ӛткізіп, ӛзінің оқушылармен бірлесіп жасайтын іс-әрекеттерінің ӛзіндік бір 

сценарийін дайындайды.Ӛзінің және оқушылардың сабақтағы әрекеттерінің 

негізгі мазмҧны мен бағыттылығын анықтағаннан кейін барып мҧғалім 

оқушылар меңгеруге тиісті қажет және жеткілікті материалды таңдайды, 

сабақта талданатын жаңа тҥсініктерді енгізудің жҥйелілігін анықтайды. 

Мҧғалім оқушылардың белсенділігін арттыратын қызықты материалды 

таңдайды, оған оқушылардың назарын жалпылама сҧрақтар, есептер арқылы 

аударатын, сабақтың қҧрылысын алдағы жҧмыстың кӛлеміне қарай алдын 

ала анықтайды. 

 Сонымен мұғалімнің сабаққа дайындығы дегеніміз- тек оқу 

материалының тиянақты талдауы, оны оқып білу кезеңдеріне сәйкес 

қҧрастыруы ғана емес, сонымен қатар оқушылардың осы материалмен 

жҧмысы кезінде пайда болуы мҥмкін сҧрақтары, ауаптары, пайымдаулары - 

оны қабылдауы, тҥсінуі, т.б.Сабақтың осындай алдын ала талдасмасы 

неғҧрлым тиянақты жасалса, сабақ ӛткізу барысында кездейсоқ жағдайларға 

тап болу мҥмкіндігі біртҧтас педагогикалық процесте солғҧрлым аз болады. 
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 Осындай мҧқият талдаудан кейін және сабақтың қҧрылысын 

тиянақты ойластырғаннан кейін мҧғалім сабақтың жоспарын жасайды. 

Сабақтың конспектісі, әсіресе жас мҧғалімдер ҥшін, толық және жан-жақты 

жасалады. Мҧндай конспект мҧғалімге тек бір сыныптағы ғана емес, 

сонымен бірге барлық қосарқы сыныптардағы жҧмысы кезінде де қажет 

болады. 

 Алайда, сабақтың ойдағыдай ӛтуі тек мҧғалімнің мҧқият 

дайындығына ғана емес, сонымен қатар оның оқушыларды алдағы 

сабақтағы жҧмысқа әзірлеуіне және оқушылардың ӛздерінің сабаққа деген 

психологиялық дайындығына байланысты. Ол ҥшін оқушыларды келер 

сабақтағы жҧмыс жоспарымен таныстырып, оларды оқулықтың немесе 

әдеби шығарманың жекелеген тараулары мен тақырыптарымен алдын ала 

таныстыруға бағыттап, жаңа материалды меңгеруге септігін тигізетін 

бақылау мен кҥрделі емес сынақтар ӛткізу қажет. 

 Сабақтың жоспарында сабақтың тақырыбы, сабақ ӛткізілетін сынып 

бӛлмесі және дидактикалық міндеттері нақтыланған сабақтың мақсаты, 

сабақта ӛтілетін материалдың қысқаша мазмҧны, оның міндеттері кӛрініс 

табады. Сондай-ақ, сабаққа қатысатын оқушылардың ӛзара қатынасын 

ҧйымдастыру, оқушылардың оқу-танымдық қызметін дамытатын 

тапсырмалар, білім беру әдістері мен дидактикалық әдіс-тәсілдері 

анықталады. Тапсырмалар арқылы алға қойылған міндеттерге қарай, ал ол 

міндеттерді орындау барысында бҧған дейінгі алған білімдері 

толықтырылады, жаңа ғылыми тҥсініктер және білім жолындағы кездесетін 

әр тҥрлі жағдайларда қолданыла алатын әрекеттердің тәсілдері 

қалыптасады, оқушылардың оқу әрекетін бақылау мен тҥзету жҥзеге асады, 

олар білімсіздіктен білімге, епсіздіктен біліктілікке қарай қадам жасайды. 

 Сабақтың сапасы мен нәтижелі ӛтуі, кӛбінесе, мҧғалімнің ӛзінің және 

басқалардың жетістіктері мен қателерін дҧрыс талдай алуына байланысты. 

Ӛз жҧмысына талдауды сабақ ӛткізе салысымен және келесі сабақтың 

алдында, яғни сабақтың конспектісінің негізі дайын болған кезде жҥргізуі 

тиімді.  
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 Кілт сөздер: педагогика, психология, ғылым, дидактикалық 

театрлар, конференция. 

Сыныптан тыс ҧйымдастыру кезінде оқушылардың 

сабақтары эскурсиялар, дӛңгелек ҥстелдер, конференциялар, пікірталастар, 

олимпиадалар, сайыстар, дидактикалық театрлар, кітапханалық сабақтар, 

қоғамдық пайдалы іс-тәжірибелер, ізденушілік және ғылыми 

зерттеулер ӛткізіледі. Оқушыларды сабақтан тыс қызметтің барлық 

бағыттары бойынша біріктірудің ҧйымдастыру формалары ҥйірмелер, 

секциялар, клубтар, студиялар, оқушылардың ғылыми қоғамдары, зерттеу 

немесе жобалық зертханалар, кіші ғылым академиясы, балалардың 

қоғамдық бірлестіктері жатады. 

Оқушылардың сӛз қҧдіретіне деген сезімін оятуда, әдеби 

дҥниетанымын кеңейтуге, ӛз беттерімен кӛркем шығармалар оқуға баулуда, 

оқырмандардың дағдысын қалыптастыруда сыныптан тыс жҧмыстардың 

маңызы, рӛлі ерекше. Әдебиет сабағы, сабақ процесіндегі жҧмыстар мен 

сыныптан тыс жҧмыстар тонның ішкі бауындай қабысып, бірлікте жҥріп 

отыруы керек.  

Оқу бағдарламасындағы оқып, талдауға ҧсынылатын шығармалардың 

барлығын сабақ процесінде игеріп біту мҥмкін нәрсе емес. Кӛркем 

шығарманы оқудың басты кезеңдері сыныптан тыс мезгілде жҥзеге 

асырылады. Сыныптан тыс оқулардың басты мақсаттарының бірі – кітаппен 

жҧмыс істеуге ҥйрету, ӛз беттерімен оны тыңдай білу, оқығандарының 

ішінен ең негізгі, басты мәселелерді еске ҧстау дағдыларын қалыптастыру.  

Сыныптан тыс оқу  барысында «кітап сыйлау» немесе «кітап 

алмастыру» әдісін ӛткізу ӛте тиімді. Толығырақ айтқанда, әдістің негізгі 

атауы «Буккроссинг» деп аталады. Оқушылар оқыған қызықты 

кітаптарын «Еркін»  сӛрелеріне қойып, орнына сол сӛреден ӛзі оқымаған 

кітапты алып кетуі арқылы достарымен бӛліседі. Немесе, «Еркін сӛрелерде» 

оқушыларға белгілі бір автордың туындысы беріліп, кітап айналымда 

жҥреді. Мысалы, Зейнолла Қабдоловтың «Ҧшқын» және «Жалын» 

романдарын екі сыныпқа беріп, «Буккроссинг» әдісі арқылы оқытылады.  

Оқушылар романды оқып болғаннан кейін алған білімдерін дамытып, 

әрі қарай ҧштай тҥсу ҥшін оқырман конференциясын ӛткізу тиімді болып 

саналады. Екі сынып болып романдарды салыстырып, ҧқсастықтарын 

талдап, неліктен романдар «Ҧшқын» және «Жалын» екенін тҥсіндіре кетіп, 

пікір талас ӛткізеді. Мҧндай конференцияның негізгі мақсаты – кӛзқарасты 

кеңейту, кӛркем талғамды қалыптастыру, оқырман мҥдделерін дамыту. 

Жаппай кітап оқу  азайып кеткен қазіргі заманда  «буккроссинг» қоз-

ғалысын  кітап пен оқырман арасын жақындатудың тиімді жолы. Егер адам 

кітапқа қарай жҥргісі келмесе, онда кітаптың ӛзін  адамға қарай жҥргізіп, 

оны оқырман орбитасында шыр айналдыру, адамдардың кітапқа деген 

ықыласын ояту, рухани мәдениетін кӛтеру болып табылады. 
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Сыныптан тыс жҧмыстары оқушылардың ӛзіндік ой ӛрісін дамытуға, 

білімге қызығушылығын арттыруға ҥйретеді; оларды ӛз беттерінше жаңа 

ғылымның жетістіктерін ҥйренуге жетелейді. Бос уақыттарын дҧрыс 

пайдалануға талпындырады. Мҧндай сыныптан тыс жҧмыстардың 

тиімділігін атап ӛтсек: сыныптан тыс жҧмыс қҧрылымының 

ҧйымдастырылуы, сыныптағы оқушылардың іс-әрекетін бақылауға 

қолайлылық, оқу-танымдық тапсырмаларды орындаудағы ҧжымдық 

бірлескен іс-әрекеттің жҥзеге асуы, оқыту уақытының ҥнемделуі. 

 Оқушылардың танымдық қызметін дҧрыс қалыптастырудағы ӛз 

бетімен жҧмыс істеу прцесінің сапасын танытатын, алға қойған барлық 

міндеттерді толық орындауға жетелейтін сыныптан тыс жҧмыстар болып 

табылады. Ҧтымды ҧйымдастырылған сабақтан тыс жҧмыстар оқушы 

тҧлғасының дамуына мҥмкіндік береді.  
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Самостоятельные, реформирование.  

Становление социальной работы – тема, имеющая 

междисциплинарный характер. Она предполагает и осмысление 

событийистории развития добровольной общественной инициативы и 

государственной социальной политики, и истории социологических и 

философских идей, которые выступали как их теоретическая основа. 

Социальное реформирование в конце нынешнего века тесно связано с 

новыми ориентирами гражданской культуры, где социальная защита 

человека занимает особое место. Современная помощь и поддержка в 

Казахстане наименеезащищенных слоев населения связаны с многими 

важнейшими моментами, такими, как государственная необходимость в 

профессиональной деятельности при защите нуждающихся, общественная 

потребность в благотворительной помощи, состояние развития той фазы 

гражданской культуры, при которой социальное образование становится 

актуальной проблемой общественной жизни. Отсюда понятно 
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формирование интереса к историиобщества как процессу 

крупномасштабной и долговременной трансформации общности, 

позволяющей с учетом социоэтнических детерминант создавать систему 

социальной защиты человека. 

История социальной работы в Казахстане – новая тема о историческом 

познании. Актуальность исторического познания социальной работы как 

составной части социальной политики связана с прагматическими задачами. 

Споры осамостоятельном пути развития Казахстана как особой цивилизации 

заставляют более пристально изучать ее прошлое, в нем искать ответы на 

современные вопросы. Историческое прошлое социальной работы - не 

только многовековая коллективная память законодательных и политических 

доктрин, но и формы, методы, принципы работы с общностями и 

индивидами в социокультурной среде с учетом Казахстанской 

ментальности. 

Современное состояниеобщественных отношений неотделимо от 

важнейших тенденций исторического становления государственности в 

Казахстане. Проблемы социальной помощи и защиты слабых, неимущих, 

обездоленных принимали различный характер не только в зависимости от 

экономического состояния производительных сил и производственных 

отношений, но и от уровня развития общества как главной помогающей 

силы. 

Речь идет о социальной работе как профессиональной деятельности с 

различными группами населения, отдельными лицами, семьями, 

общностями людей, с социально-уязвимыми группами населения 

(инвалиды, престарелые, пожилые люди, дезадаптированные дети и 

подростки, группы социального риска), административной работе в системе 

социального обслуживания, социальной защиты населения. 

На занятиях будущие социальные работники 

рассматривают  многовековую теорию и практическую деятельность 

социальной работы стран Западной Европы, США, России и Казахстана. 

В процессе учебы студенты старших курсов посещают различные 

организации для изучения деятельности социальных работников. В новом 

учебном году студенты уже  побывали в  Кокшетауском детском 

психоневрологическом медико-социальном учреждении. 

Здесь пребывает 72 ребенка, из них 18 детей посещают группу 

дневного пребывания, которая работает с мая 2009 года. Группу посещают 

дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.  
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Предметом исследования – этический портрет бедняка и его 

отражение в кинематографе XX века. Но, когда мы говорим портрет 

бедняка, то в первую очередь имеем в виду портрет человека - человека, 

поставленного в экстремальную, подчас, невыносимую ситуацию. Так 

делает учѐный, когда помещает предмет своего исследования в идеальные, с 

точки зрения эксперимента, условия: вакуум или иную среду. Для этика 

такой средой оказывается жизнь человека "на грани": будь-то на грани 

смерти, преступления или чего-то подобного. Не потому, разумеется, что в 

условиях обычной жизни нравственному выбору нет места. А в силу того, 

что предельные условия наиболее выразительно очерчивают область 

морали, еѐ границы и силу, если таковая имеется. Ведь в положении, когда 

нравственное поведение становится непозволительной роскошью – а именно 

так часто воспринимается нищета – моральные коллизии обнажаются 

наиболее полно. 

Оказавшись в пограничной ситуации – смерти, страдания, страха –

человек, согласно К. Ясперсу, освобождается от всех ранее сковывавших его 

условностей, общепринятых взглядов. Юлиус Эвола писал: "качества, 

которые собственно и делают его человеком, нередко пробуждаются в 

суровой атмосфере, на грани нужды и несправедливости, в обстановке, 

которая бросает человеку вызов, подвергает его духовному испытанию"1. 

Поэтому наибольший интерес для нас представляет человек крайне бедный, 

иными словами, нищий*. Именно он чаще других оказывается и 

1 Эвола Ю. Люди и руины. М., 2007. 

Здесь необходимо прояснить, в каких случаях мы употребляем 

понятия «бедность»*, «бедный», а в каких – «нищета», «нищий». Их 

употребление напрямую связано с определением и классификацией 

бедности. Большей частью в данной диссертационной работе они 

выступают в качестве перед лицом смерти, на которую его обрекает голод 

или незащищѐнность от болезней и преступлений, направленных против 

него; или он сам вынужден преступать закон и т. д. Таким образом, те 

качества и возможности, прежде всего, нравственного характера, которые 
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человек обнаруживает в подобных обстоятельствах, также становятся 

предметом нашего исследования. 

Кроме того, понимание многих ключевых категорий этики, так или 

иначе, связано с представлениями о бедности и отношением к ней. Здесь 

мы, прежде всего, будем говорить о справедливости и милосердии. Да и 

сама бедность в истории этики нередко трактовалась как существенный 

элемент нравственной жизни: таковой она была, например, у киников. 

Мы также не сможем избежать рассмотрения бедности как проблемы: 

экономической, социальной, нравственной. 

Актуальность проблемы. Мы учитываем то воздействие, явное или 

подспудное, которое оказывают люди из низких социальных групп на 

политику, экономику, культуру человеческого сообщества. Глобальное 

влияние бедняков на культуру, особенно в сфере этики, отмечал Ф. Ницше. 

Но бедняки не только участвуют в создании культуры; они также являются 

еѐ отражением и многое могут «поведать» о ней, еѐ судьбе, а также о самом 

человеке.  

Бедность до сих пор остаѐтся наиболее живучим феноменом в 

человеческой истории. Среди различных мировых проблем: экологии, 

перенаселения, опасности голода, нехватки ресурсов, терроризма, проблема 

бедности выглядит, на первый взгляд, не столь устрашающей. 

взаимозаменяемых, так как понятие "нищета" входит в более широкое 

понятие «бедность». В тех случаях, когда необходимо подчеркнуть различие 

между ними, это будет оговариваться особо. 

Но все эти проблемы являются следствиями или причинами бедности, 

за исключением, пожалуй, возможной гибели нашей планеты от действия 

природных сил. Даже в случае с терроризмом нельзя отрицать тот факт, что 

рядовые исполнители в основном набираются из рядов людей, социально 

незащищѐнных, которым нечего терять. 

Несмотря на длительную историю своего существования, проблема 

бедности именно в XX в. приобрела пугающие размеры и последствия. 

Потрясения, в первую очередь, мировые войны, отбросившие человечество 

вспять, породившие концлагеря фашистского (и, в гораздо меньшей 

степени, советского) образца, которые превращали людей в мусор, - ввергли 

огромные массы до сих пор благополучных людей в нищету, подорвали 

веру в нравственный прогресс человечества. События уже в современной 

России, связанные с переходом к капиталистической системе, 

продемонстрировали мировому сообществу, что с людьми по-прежнему 

можно творить любую несправедливость, не только не опасаясь возмездия 

за неѐ, но и придавая ей форму законности. Возможно, что увеличение 

случаев нарушения прав человека на уровне государства в западных 

странах, которые мы можем теперь наблюдать, являются, отчасти, 

отголосками российских реалий. 

Другая сторона подобных катастроф сделала очевидным следующий 

факт: никто не защищѐн, любой может попасть в тиски нищеты, начиная с 



235 
 

жителей стран третьего мира, большая часть населения которых и так 

влачит жалкое существование, и заканчивая гражданами благополучных 

стран. Никакой "запас прочности" — наличие образования, работы, 

квартиры, - не гарантирует убежища от этой проблемы. Поистине, "от сумы 

да от тюрьмы не зарекайся!". Разработка инструментов для защиты каждого 

члена общества от социальных катаклизмов или, по меньшей мере, 

смягчения их последствий является актуальной задачей для экономистов, 

социологов, правоведов и этиков. 
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  Кілт сөздер: педагогикасы ,педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту.  

Бҥгінгі қазақстандық мектептерге қоғамның қарқынды дамуына ілесе 

алатын, заман талабына сай ойлайтын, ғылыми-әдістемелік білімі жеткілікті, 

педагогика мен психологияны терең меңгерген ізденімпаз мҧғалім қажет. 

Бҧл мҧғалімнің кәсіби шеберлігінен кӛрінеді. Басқаша айтқанда, білім беру 

ҥдерісі мҧғалімнің дайындық деңгейі мен мамандық сапасына ҥлкен талап 

қояды. Ол мҧғалімнің ӛзін-ӛзі дамытуына, ӛзіндік білім алуына және 

ӛздігінен шығармашылық тҥрде қызметтерін іске асыруға мҥмкіндік береді. 

Мҧғалім – бҥгінгі  оқушы – ертеңгі қоғамның, елдің тірегін ӛмірге 

дайындаушы. 

Кәсіби мҧғалім – қҧзырлығы жоғары, әлеуметтік тҧрғыдан жетілген, 

әдіс-тәсілдерді меңгерген, шығармашылықпен жҧмыс істейтін, ӛзін-ӛзі 

кәсіби жетілдіруге ҧмтылған маман. Мҧғалім, Педагог мамандығы, 

зиялылар ішіндегі кӛп топтасқан мамандықтардың ірі тобына жатады. Білім 

беру жҥйесінде педагогтар мемлекеттік қызметкерлер болып табылады. 

Педагог ӛз мамандығының сапасын, біліктілігін арттыруды психологиялық 

тҧрғыдан қамтамасыз етуі ҥлкен роль атқарады. Педагогтың іс-әрекеті 

кӛбінде оның кәсіби шеберлігінің кеңістігіне қатысты, педагогикалық 
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қарым-қатынас механизмдеріне, оқушылардың (студенттердің) 

психологиялық ерекшеліктерінің табиғатына да байланысты. Педагогикалық 

іс-әрекеттің дамуының жоғары деңгейі мынада – педагог ӛзін-ӛзі дамыту 

механизмдерін қалыптастыруға мақсат қояды және оқушыларға 

(студенттерге) ӛз қабілет-қарымы бойынша даму бағыттарын ҧштайды, 

кәсіби дамуды кӛздейді. 

Кәсіби даму - (лат. profiteor – ӛз ісімді хабарлаймын) – еңбек әлемінде, 

соның ішінде жекеленген кәсіби ролдердің, кәсіби мотивацияның, кәсіби 

білімдер мен дағдылардың әртҥрлі аспектілерін игеруге бағытталған 

адамның онтегенезде болып жатқан әлеуметтену ҥрдісі. Кәсіби дамудың 

негізгі қозғаушы кҥші әлеуметтік топтар мен институттарға 

идентификациялану негізінде әлеуметтік контекстке интеграциялануға 

тҧлғаның талпынысы болып табылады. 

Кәсіби даму – нәтижесінде адамның ӛзінің барлық ӛмірінің барысында 

ӛз кәсіби дағдылары мен іскерліктерінің деңгейін және сапасын сақтауға 

мҥмкіндік алатын ҥрдіс. Бір рет қана кәсіби маман болу мҥмкін емес. Кәсіби 

маман болып қалу ҥшін, тҧлғаның ҥнемі кәсіби дамуы қажет. 

Кәсіби даму іс – әрекеттің барлық саласына қатысты: педагог, 

менеджер, кеңес беруші, психолог, дәрігер, дизайнер, әртіс және тағы басқа. 

Кәсіби даму – бҧл жҥйелі беку, білім  саласында жетілу және кеңею, 

тҧлғалық сапалардың дамуы, жаңа кәсіби білімдер мен дағдыларды 

меңгерудегі қажеттілік, ӛзінің барлық еңбек жолында белгілі міндеттерді 

атқара білу. 

Кәсіби даму міндеттілік немесе жалған емес, ойлаудың, пайдалы 

әдеттің негізі болуы керек. Қоғамдық қызығушылықтардың кӛзқарасы 

бойынша, адамның кәсіби дамуы тек кәсіби әдеп кодексінің бір пункті: 

ӛзімен жҧмыстанбайтын адам, кәсіби маман деп танылмайды деп те қарауға 

болады. 

Кәсіби даму адамнан саналы, бағытталған, белсенді оқуды талап етеді. 

Мҧндай оқу басқа формалардан анық ерекшеленеді.  

Адамның кәсіби дамуының деңгейлік жоспары мынадай бағытта 

болғаны жӛн: [1] 

1. Жҧмыс, еңбек әрекеті – қандай дағдылар қолданылмайды және неге? 

Тҥсіндіріңіз. 

2. Кәсіби дағдылар – ӛз дағдыларыңызды 5 баллдық жҥйеде бағалаңыз. 

Бҧл сізге қандай дағдыларыңызды жетілдіруіңізді анықтауға 

кӛмектеседі. 

3. Қҧндылықтар – Сіздің қҧндылығыңыз  топтың ӛзекті деп санайтын 

қҧндылықтарымен  қаншалықты сәйкес екендігін тексеріңіз. Бҧл ӛз 

қҧндылықтарыңызды қайтадан қарауға кӛмектеседі. 
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развитие самостоятельные. 

Прошедшие на рубеже веков дискуссии о роли и месте государства в 

системе общественной благотворительности, о генезисе общественной 

помощи подняли целый ряд самостоятельных вопросов о субъектах и 

объектах помощи, обязательности и необязательности призрения, 

оперативном и упреждающем вмешательстве, которые постепенно 

выделились и оформились в самостоятельные области познания 

общественного призрения. Этому способствовала и общественная практика, 

которая на рубеже веков разделилась на отдельные «отрасли попечения» со 

своими системами -знаний и технологиями помощи. Они представляли 

такие самостоятельные области познания и практики, как трудовая помощь, 

технология патроната, детское призрение, работа с инвалидами, подготовка 

специалистов, теория и история социальной помощи, помощь в кризисных 

ситуациях. 

Первые работы в области теории и практики «трудовой помощи» 

появляются в конце XIX века. В начале XX века этой проблеме уделяют 

внимание А. Горовцев, А. Вирениус, Е. Максимов, А. Раевский, Г. Швиттау 

и другие. 

Проблемы личности в контексте общественного призрения начинают 

определяться тогда, когда актуализируются подходы к личностям 

благотворителя и нуждающегося на основе их деятельности, запросов, 

сценариев помощи и жизненных стратегий. Этот подход характерен не 

только для «Концепции трудовой помощи», но и для проблем инвалидизма 

и социальной патологии: нищенства, проституции, социальной патологии 

детства, которые образовывали свои сферы познания и практики. 

Профессиональное нищенство как антиобщественное явление находит 

отражение в достаточно большом количестве монографий, например Д. 

Дриля, Я. Харламова, А. Левенстима, Е. Максимова, П. Чистякова. В них 

прослеживается генезис этого явления, дается классификация и типология 

профессиональных нищих, предлагаются законодательные меры, а также 

http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskaya-podderzhka-professionalnogo-razvitiya-studentov-pedagogicheskogo-vuza-sre#ixzz2RqWb9wwC
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http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskaya-podderzhka-professionalnogo-razvitiya-studentov-pedagogicheskogo-vuza-sre#ixzz2RqWb9wwC
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меры репрессивного характера по искоренению данного социального 

недуга: изоляция, высылка, помещение в институты «труда» 

Бедность, пауперизм, вызывающие их социально-экономические 

условия, роль государства в регулировании социальных проблем и 

организации институтов для их решения, пути нейтрализации социального 

неравенства через механизмы социального обеспечения народного 

образования, университетской политики, социальной медицины — вот то 

проблемное поле, где формировались парадигмы социальной политики 

нарубеже веков. На макроуровне, в системе «власть - общественная 

безопасность — социальная справедливость» осуществлялся поиск моделей 

нового государственного управления, критериев социальной 

справедливости, механизмов справедливого распределение и 

перераспределения. Логика научного и прикладного поиска осуществлялась 

на основе идентификации существовавших проблем с моделями 

распределения и перераспределения, имевшими место в исторической 

практике всей человеческой цивилизации. Парадигмы и приоритеты 

социальной политики в России складывались на основе фундаментальных 

идей различных отечественных и западноевропейских школ 

консервативного, либерального, социал-реформистского, марксистского, и 

анархистского толка.  
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гуманизация. 

 Білім берудегі гуманизация да тҧлғаның ақыл – ой, эмоциональдық, 

еріктік және адамгершілік әлеуетін  байыту, ӛзін – ӛзі кӛрсету, ӛзін – ӛзі 

дамыту шекарасын кеңейту және ӛзіндік қалыптасу ҥшін ақиқат жағдайлар 

туғызуды талап етеді. Мҧны білім берудің гуманистік мақсаты деп санаған 

философ Э.В. Ильенков еді.  Аталған гуманистік мақсат әр адамның жеке 

дамуының адамдық мәдениетінің шегін, танылған және танылмаған, 

жасалған және жасалмаған аймағын анықтауға мҥмкіндік береді. Адамды 

мәдениеттің жаңа деңгейін меңгеруге кӛшіру, оның әлемге, басқа адамдарға 
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және ӛзіне деген қатынасын ӛзгерту, ӛз іс – әрекеттері және оның әкелер 

жағдайына деген жауапкершілігін арттыру – білім беруді 

гуманизациялаудың басты нәтижесі. [4] 

Ал білім берудің дәстҥрлі жағдайында педагог тек педагогикалық 

әрекетті қатаң жҥзеге асырушы ретінде болады. Осыдан келіп педагогтың 

кәсіби дайындығының да мақсаты ӛзгереді. Ол кәсіби білім, іскерлік, 

дақдылардан басқа (кәсіби қҧзыреттілік) педагогтың жалпымәдени дамуын, 

тҧлғалық ҧстанымдардың қалыптасуын (педагогтың педагогикалық іс – 

әрекетке мотивациялық – бағалы қатынасын) қамтиды. Бҧл бірлік - 

қасиеттердің жиынтығы емес, сапалы жаңа білім ретінде кӛрінеді. Ол 

педагогтың тҧлғасының даму деңгейін сипаттайды. 

Психологтар кәсіпке «ену» дегеніміз - бҧл «суперроль», «ӛсу», 

адамның ӛмірінің бейнесі мен стильін анықтау дейді. Адамның жалпы 

қанағаттануы кӛп жағдайда онда іргелі қажеттіліктерінің қаншалықты 

болуына байланысты: шығармашылық ӛзін – ӛзі жетілдіру қажеттілігі, 

қоршаған ортадағы референтті тҧлғалардың жекелік қҧндылықтарын тҥсінуі 

мен мойындауы, ӛзін – ӛзі дамыту және даму қажеттілігі және тағы басқа. 

Әр адам тек ӛз жҧмысын орындауы  және «тек ӛмір сҥруі» мҥмкін 

емес, ол ӛз жҧмысы немесе кәсібі, ӛзі немесе ӛз әрекеттері кәсібінде белгілі 

орын алатындай мақсат қоюы тиіс. Осындай жағдайда ғана тҧлғалық және 

кәсіби қасиеттері мен кәсібі арасында қайшылықтар болмайды, болашақта 

кәсіби іс – әрекетінде қҧнды қатынастарды кҥтуге болады. Бір сӛзбен 

айтқанда, тҧлғалық даму мен тҧлғаның кәсіби ӛсуінде бірлік байқалады. 

Тҧлғалық даму мен тҧлғаның кәсіби ӛсуі кәсіпте ӛсу ҥрдісінде 

(мамандық таңдау, кәсіби білім алу, педагогикалық әрекетті жҥзеге асыру) 

қайшылықтарды мақсатқа бағытталған шешу жҥзеге асқанда ғана шектеулі 

бірлік болады. 

Кәсіби дамуда педагогтың кәсіби ӛзіндікдаму мен ӛзіндік білім алу 

психологиясы ерекше. Әр педагог ӛзін іштей ҥнемі оқуға, ізденуге 

итермелеп, дайындап отыру керек. К.Д. Ушинский айтқандай, «мҧғалім 

ӛзінің білімін ҥздіксіз кӛтеріп отырғанда ғана мҧғалім, оқуды, ізденуді 

тоқтатысымен оның мҧғалімдігі де жойылады». Ӛмірдің ӛзі педагогтың 

алдындағы кҥн тәртібіне педагогикалық білім берудің ҥздіксіздігі мәселесін 

қойып отыр. 

Кәсіби ӛзіндікдамуда, басқа да әрекет сияқты, мотивтердің кҥрделі 

жҥйесі мен белсенділіктің қайнар кӛздерінің ӛзіндік негізі бар. Педагогтың 

ӛзін – ӛзі тәрбиелеудің қозғаушы кҥші мен қайнар кӛзі – ӛзін – ӛзі жетілдіру 

қажеттілігі болып табылады. Ӛзіндікдамуда ӛзін – ӛзі бағалау деңгейі ҥлкен 

мәнге ие. 

Психологтар дҧрыс ӛзін – ӛзі бағалаудың қалыптасуының екі әдісін 

бӛліп кӛрсеткен: біріншісі – ӛзінің жеткен жетістіктерінің деңгейімен 

мақтану, ал екіншісі – ӛз жетістіктерін қоршаған ортадағылардың 

кӛзқарастарымен салыстыру. Кәсіби ӛзіндік бағалауда педагог әрекеті, кім 

алдына жоғары міндеттер қойса, онда қиындықтар болатынын кӛрсетті. 
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Қиындықтармен кҥресу педагогикалық – психологиялық жағдайды реттеп, 

тҥзетіп, дамуға әкеледі. Бҧл әрине шығармашыл педагогтарда кездесетін 

жағдай. Егер педагог ӛз алдына жоғары міндеттер қоймай жеткен 

жетістіктерімен шектеліп қана қойса, олардың кәсіби дамуы тӛмендей 

берері сӛзсіз. Сондықтан да пеадагогикалық кәсіпті таңдаған әрбір адам ӛз 

санасында педагог бейнесін қалыптастыра алуы қажет. 

Егер ӛзіндікдамуды мақсатқа бағытталған әрекет деп қарасақ, онда 

оның негізгі міндетті бӛлігі – ӛзіндікталдау болуы шарт. Педагогикалық 

әрекет  танымдық психикалық ҥрдістерді дамытуға ерекше талаптар қояды: 

ойлау, қиял, ес.  Әр педагог ӛз психикалық ҥрдістернің дамуын талдап, 

реттеп отырса, ӛзіндік дамуын байқай алады. 

Кәсіби ӛзіндікдамудың қҧрамдас бӛлігі – педагогтың ӛзіндік білім алу 

жҧмысы.  Кәсіби ӛзіндік білім алудың тиімді жолы – педагогикалық 

ҧжымның шығармашылық ізденіс жҧмысына қатысу, білім беру мекемесін 

дамытуда жаңашыл жобалар, авторлық курстар мен педагогикалық 

технологияларды  жасақтау. 
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Становление социальной работы – тема, имеющая 

междисциплинарный характер. Она предполагает и осмысление 

событийистории развития добровольной общественной инициативы и 

государственной социальной политики, и истории социологических и 

философских идей, которые выступали как их теоретическая основа. 

Социальное реформирование в конце нынешнего века тесно связано с 

новыми ориентирами гражданской культуры, где социальная защита 

человека занимает особое место. Современная помощь и поддержка в 

Казахстане наименеезащищенных слоев населения связаны с многими 

важнейшими моментами, такими, как государственная необходимость в 

профессиональной деятельности при защите нуждающихся, общественная 

потребность в благотворительной помощи, состояние развития той фазы 
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гражданской культуры, при которой социальное образование становится 

актуальной проблемой общественной жизни. Отсюда понятно 

формирование интереса к историиобщества как процессу 

крупномасштабной и долговременной трансформации общности, 

позволяющей с учетом социоэтнических детерминант создавать систему 

социальной защиты человека. 

История социальной работы в Казахстане – новая тема о историческом 

познании. Актуальность исторического познания социальной работы как 

составной части социальной политики связана с прагматическими задачами. 

Споры осамостоятельном пути развития Казахстана как особой цивилизации 

заставляют более пристально изучать ее прошлое, в нем искать ответы на 

современные вопросы. Историческое прошлое социальной работы – не 

только многовековая коллективная память законодательных и политических 

доктрин, но и формы, методы, принципы работы с общностями и 

индивидами в социокультурной среде с учетом Казахстанской 

ментальности. 

Современное состояниеобщественных отношений неотделимо от 

важнейших тенденций исторического становления государственности в 

Казахстане. Проблемы социальной помощи и защиты слабых, неимущих, 

обездоленных принимали различный характер не только в зависимости от 

экономического состояния производительных сил и производственных 

отношений, но и от уровня развития общества как главной помогающей 

силы. 

Речь идет о социальной работе как профессиональной деятельности с 

различными группами населения, отдельными лицами, семьями, 

общностями людей, с социально-уязвимыми группами населения 

(инвалиды, престарелые, пожилые люди, дезадаптированные дети и 

подростки, группы социального риска), административной работе в системе 

социального обслуживания, социальной защиты населения. 

На занятиях будущие социальные работники 

рассматривают  многовековую теорию и практическую деятельность 

социальной работы стран Западной Европы, США, России и Казахстана. 

В процессе учебы студенты старших курсов посещают различные 

организации для изучения деятельности социальных работников. В новом 

учебном году студенты уже  побывали в  Кокшетауском детском 

психоневрологическом медико-социальном учреждении. 

Здесь пребывает 72 ребенка, из них 18 детей посещают группу 

дневного пребывания, которая работает с мая 2009 года. Группу посещают 

дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 
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Ол барлық балалар әртҥрлі екенін мойындайды, ал мектептер мен 

білім беру жҥйесі барлық оқушылардың жеке қажеттіліктеріне бейімделуі 

тиіс. Инклюзивтілік барлығын бірдей етуге ҧмтылуды білдірмейді. Оның 

негізгі компоненті-икемділік, балалардың тҥрлі жылдамдықпен оқитынын 

тану, ал мҧғалімдерге оқыту процесінің икемділігін қолдау ҥшін арнайы 

дағдылар қажет. 

Кӛп жағдайда балаларға жақсы, тҥсінікті, қолжетімді оқыту қажет. 

Бҧл ӛз кезегінде баланың жеке қажеттіліктеріне, қабілеттері мен даму 

ерекшеліктеріне сәйкес келетін тҥрлі әдістерді пайдалануды 

кӛздейді.(«Барлығы ҥшін мектептер. Арнайы білім алу қажеттілігі бар 

бала-ларды білім беруге қосу». «Спасите детей» қоры Лондон, 2002 ж) 

Ерекше білім беру қажеттілігі – бҧл әр оқушының оқуы табысты бо-

луын қамтамасыз ету мақсатында психологиялық-педагогикалық 

әдістермен жҥзеге асырылатын оқу ҥдерісіндегі кӛмек пен қызмет кӛрсету 

қажеттілігі. 

Жалпы білім беруді дамыту инклюзивтілік принципті негізге ала 

отырып, білім берудегі қҧндылықты бағдарлардың ӛзгеруін болжайды. 

Инклюзивті білім берудің негізгі қҧндылықтары оқу ҥдерісінің барлық 

қатысушыларына тӛмендегілерді мәлімдейді: 

- мҥмкіндіктердің алуан тҥрлілігін кедергілер мен проблемалар емес, 

ре-сурстар ретінде қарастыру. Мҧғалімнің педагогикалық шеберлігін 

жетілдіру және оқытудың жоғары сапасын қамтамасыз ету ҥшін қоғамдағы 

толе-рантты мінез-қҧлық мәдениетін тәрбиелеудің ресурстары. Бір 

оқушының қиындықтарын жеңуге қатысты жҧмыс, әдетте, басқа балаларға 

да пайда әкеледі; 

 оқу ҥдерісін оқуда жоғары жетістіктері бар оқушыларға ғана 

емес, барлық сынып оқушыларына бағдарлап қҧру; 

 ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыларды тек мамандармен 

(ло-гопед, арнайы педагог, психолог, жеке кӛмекші) ғана емес, барлық білім 

беру процесіне қатысушылар тарапынан және де бірінші кезекте мҧғалім 

тарапынан қолдауды қамтамасыз ету; 
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 оқу процесінде оқушыға кӛмек кӛрсету мәселелерін командалық 

тәсілмен шешу; 

 оқушыларға қолдау кӛрсетуді ҧйымдастыру кезінде 

"кемсітуден" бас тарту. Кӛмек "инклюзивті білім алушы", "ерекше", 

"дағдарысты", "инклюзияға жататын" балаларға емес, оқушылар 

қауымдастығының толық қҧқылы мҥшесі болатын оқушыға кӛрсетіледі. 

Кемсіту дисриминацияның кӛрінісі болып табылады. 

Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардың табысты оқуы ҥшін 

мек-теп олардың жеке ерекшеліктеріне қарай барлық қажетті оқу 

жағдайлары мен қызметтерін жасауы керек [4]. 

Сапалы білім алудың жағдайларына халықаралық қауымдастық 

тӛмендегілерді жатқызады: 

 оқушылардың алауан тҥрлі мҥмкіндіктерін қабылдай алатын 

мҧғалім; 

 білім алушының қажеттілігіне қарай білім мазмҧнын бейімдеу; 

 білім алушының тҥрлі мҥмкіндіктеріне қарай оқу процесінің 

формасын ҧйымдастыру, оқытудың кӛпнҧсқаулығы мен амал-тәсілдерін 

қолдану; 

 білім алушылардың жетістіктерін әртҥрлі тәсілмен бағалау; 

 мамандардың кӛмегі; 

 жеке сабақтарды жҥргізу ҥшін техникалық қҧралдармен, оқу-

әдістемелік қҧралдармен қамтамасыз ету; 

 ерекше білім беру қажеттіліктерін барлық деңгейде (орталық, 

аудан, мектеп) қамтамасыздандыру процесін басқару 
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 "Инклюзивті білім беру" ҧғымы білім беру адамның негізгі 

қҧқықтарының бірі болатын және де ол әділ қоғамның негізін қҧрайтын 
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тҧжырымнан қалыптасқан. Барлық оқушылар жеке қасиеттеріне немесе 

проблемаларына қарамастан білім алуға қҧқылы [2]. 

Әлемдік қоғамдастық барлық адамдардың нәсілдік, этникалық, 

жыныстық, дене, психикалық және басқа да айырмашылықтарына 

қарамайтын қҧқықтары теңдігі принципін басшылыққа ала отырып, БҦҦ-

ның халықаралық қҧқықтық актілерінде инклюзивті білім берудің негізгі 

ҧғымдарын бекітті. 

 «Инклюзивті білім беру – барлық дискриминация формасына 

тосқауыл қоятын, оқушының білім алуындағы әртҥрлі қажеттіліктері мен 

алу-ан тҥрлілігін есепке ала отырып, сапалы білім беруді қамтамасыз етуге 

бағытталған, жалпы білім беруді дамытудың ҥздіксіз процесі» [2]. 

Әлемдік заманауи қоғамдастықта жаңа мәдени норма қалыптастыру-

адам арасындағы айырмашылыққа сыйластықпен қарау және әр адамның 

даралану қҧқығын, сонымен бірге қоғам тарапынан оның қандай да бір 

ӛзгешелігін, білім алу ортасындағы ерекшеліктерін есепке алу және 

мойындау. Сондықтан да инклюзивті білім беру оқушының оқу процесі 

барысындағы әртҥрлі қажеттіліктері мен мҥмкіндіктерін, алуан тҥрлі 

ерекшеліктерін мойындаудан басталады. 

Жоғарыда талданған пікірлердің негізінде кӛптеген мемлекеттер-де 

ерекше білім беруге қажеттіліктері бар балалардың қажеттіліктерін 

бағалаудың және оқыту барысында қолдауды ҧйымдастырудың әлеуметтік-

педагогикалық моделі қалыптасты. Ал, ол біздің еліміздегі білім бе-ру 

жҥйесінде осы кҥнге дейін сақталып келген медициналық және 

дефектологиялық модельден тҥбегейлі ерекшеленеді. 

Біздің білім беру жҥйесінде білім беруді басқару органдарынан, 

ПМПК-дан бастап әрбір жалпы білім беру мектебіне дейін ең алдымен білім 

берудегі медициналық ҥлгіден (тәсілден) әлеуметтік ҥлгіге кӛшу қажет. 

Ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушылардың сапалы білім алуға 

қҧқығын қамтамасыз етуді болжайтын әлеуметтік-білім беру моделін енгізу 

- жалпы білім беру жҥйесіндегі ӛзгерістерді талап етеді. Бҧл барлық 

оқушыларды дискри-минациясыз және кемсітусіз білім алуда тең қҧқығы 

мен мҥмкіндіктерін қамтамасыз етуге мҥмкіндік беретін икемді жҥйе болуы 

керек. 

Қазақстан халықаралық қҧқықтық актілермен қатар БҦҦ-ның 

"Мҥгедектердің қҧқықтары туралы" (2016 жылы) және "Білім беру 

саласындағы дискриманцияға қарсы кҥрес туралы" (2017 жылы) кон-

венцияларын ратификациялай отырып, әрбір азаматтың қандай да бір 

кемсітушіліксіз сапалы білім алу қҧқығын қамтамасыз етудің саяси 

еркіндігін кӛрсетеді. 

Конвенцияның негізгі ережелеріне сәйкес Қазақстан барлық деңгейде 

(мектепке дейінгі, мектеп, ТжКБ ҧйымдарында, жоғары оқу орындарын-да) 

инклюзивті білім беруді қамтамасыз етуге міндеттенеді.Бҧл ретте 

инклюзивті білім беру жеке алынған нәрсе емес екенін тҥсіну маңызды, 

инклюзия бҥкіл білім беру жҥйесінің принципі болып табылады. 
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Мектеп оқу процесінде қандай да бір себептердің салдарынан оқу ба-

рысында қиындықтарға тап болған балалар бар екендігін және олардың 

нәтижесі ретінде – қанағаттандырылуы қажет ерекше білім беру 

қажеттіліктер бар екенін қабылдауы тиіс. 
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ӘЛЕМНІҢ ЖЕТЕКШІ ЕЛДЕРІ МЕН ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ОРТА 

БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ РЕФОРМАЛАР 

МӘСЕЛЕЛЕРІ:САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ 

 

Мергалиева Майгуль Адиловна 

Ғылыми жетекшісі: 

Кенжебекова Рабига Ибрагимовна – п.ғ.д., профессор 

  Кілт сөздер: педагогикасы ,педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту 

 Қазақстанның Болон процесіне жедел кіруі нәтижесінде еліміз ҥш 

деңгейлі моделге енді: бакалавриат-магистратура- PhD докторантура. 

Қазіргі кҥні 42 жоғары оқу орны еуропалық агенттіктердің сапа 

менеджменті жҥйесінің сертификаттау аудитінен ӛтіп ҥлгерді. Докторлық 

және магистратуралық бағдарламалары ҥшін кластерлі бастамалар негізінде 

озық мамандықтардың тізімі анықталды. Бҧл қҧжаттар мемлекет 

саясатының білім саласындағы негізгі міндеттерін айқындады. 

 Қазақстанда ӛткізілетін әлеуметтік-экономикалық реформалар 

нәтижесінде, жоғарғы оқу орындарын қоса алғанда, соңғы жылдары алға 

қойылған келесі міндеттерді атап ӛтуге болады: 

1. жоғарғы білім жҥйесін демократияландыру және басқарудың бір 

орталықтан жҥргізілмеуі; 

2. жоғарғы оқу орындарының қҧрылымы мен жҥйесін әртараптандыру; 

3. жаңа заңнамалық және нормативтік-қҧқықтық базаны қҧру; 

4. жоғары білім берудің жаңа мемлекеттік стандарттарын қалыптастыру. 

 Жалпы, Қазақстанның білім беру жҥйесін жаңғырту арқылы ҥлкен 

нәтижелерге қол жеткізуге болады, егер келесі жағдайлар орындалса: 

ҥкіметтің білім беру саясатында орнатқан барлық бағдарламалары білім 

беру жҥйесінің аясында жинақталған әлем тәжірибесінің мҥмкіндігіне 

негізделіп жасалуы қажет. Ҧлттық білім беру жҥйесі әлем бойынша 

жаһандану ҥрдісін кешуде. Сондықтан, кӛптеген мемлекеттер ҥшін, әсіресе, 
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Орталық Азия ҥшін, ӛзінің білім беру жҥйесін ӛзгертуде дҧрыс бағыт таңдау 

мәселесі тҧр. Жаңа заманның негізгі ҥрдістері білім беру саясатына да 

ықпалын тигізе бастады. Білім беру жҥйесі әлеуметтік саясаттың басты 

бағыттарының біріне айналуда, себебі, жаңа әлемде мемлекеттің 

экономикалық жетістіктері білім беру жҥйесімен, азаматтардың 

білімділігімен, мамандардың бәсекеге қабілеттілігімен анықталады. 

 Қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық ӛзгерістер жағдайында 

ҧзақмерзімді стратегия арқылы білім реформасын жҥзеге асыруға болады. 

Сол мақсатта ҚР білім беру жҥйесі белгілі даму сатыларынан ӛтіп келеді. 

Оған ҚР Президентінің жыл сайынғы халыққа Жолдаулары негіз болуда. 

Атап айтқанда, «Қазақстан-2030» стратегиялық бағдарламасында білім беру 

мәселесі тӛртінші ҧзақмерзімді басымдықта кӛрсетілді. Басымдық атауында 

«Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі мен әл-ауқаты» деп 

кӛрсетілгенімен, қҧжаттың аталған бӛлігінде азаматтардың денсаулығы мен 

салауатты ӛмір салтын сақтау мәселесіне мән берілген.Атап айтқанда, 

тәуелсіздік жарияланған алғашқы жылдардағы ӛршіп тҧрған нашақорлық 

пен наркобизнес,  темекі мен алкогольді тҧтыну мәселені ерекше кӛңіл 

аударылған. Білім беру мәселесі кейінгі бағдарламаларда тарқатылып 

айтылды.    

 Соңғы жылдардағы қҧжаттарға кӛңіл аударатын болсақ, 2015 жылғы 

30 қарашадағы «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: ӛсім, реформалар, 

даму» Жолдауының «Жаңа әлеуметтік саясат» тармағында 2016 жылдың 1 

қаңтарынан бастап білім беру саласы қызметкерлерінің жалақысы – 29 

пайызға дейін артатыны айтылды. Сонымен қоса 2017 жылдан «Баршаға 

арналған тегін кәсіби-техникалық білім» бағдарламасы басталатыны 

жарияланды. 

 Бҧл Жолдауда негізінен дағдарысқа қарсы кҥрес, қаржы секторын 

тҧрақтандыру, бюджет саясаты, жаңа инвестициялық саясатқа ден 

қойылған. 

 2017 жылғы 31 қаңтардағы «Қазақстанның ҥшінші жаңғыруы: 

жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Жолдауында ҥш тілдік оқыту, 

мҧғалімдердің деңгейі, кәсіптік білім беру туралы қозғалады. «Тӛртінші 

басымдық – адами капитал сапасын жақсарту» бӛлімі келесі жылғы 

жолдаудың алғышартындай кӛрінеді. 

Атап айтқанда, жаңа индустрияландыру талаптарына білім беру 

жҥйесін, коммуникация мен стандарттау салаларын бейімдеу қажеттігі 

айтылды. Әдеттегідей оқу орындары жалпы аталмай, агроӛнеркәсіп кешенін 

дамыту мақсатында аграрлық университеттердің рӛлін қайта қарау міндеті 

қойылды. Яғни, аграрлық университеттер ауыл шаруашылығымен біте 

қайнасқан ғылыми және оқыту орталығы болуы тиіс. Ол тапсырманы оқу 

орындары толықтай орындамай отырғаны белгілі. 

Бҧл жолдауда ӛнеркәсіптік тӛңкеріс жағдайында еліміздің 

бейімделуіне 10 даму қағидасы алға қойылған. Оның ішінде «Адами 

капитал – жаңғыру негізі» жетінші қағидасында білім беру сапасын арттыру 
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мен интеллектуалдық ҧлт қалыптастыру сҧрақтары қарастырылған. Жалпы, 

бҧл Жолдаудағы негізгі идея заманның ӛзгерістеріне бейім болу, 

инновациялық дамудың кӛшінен қалып қалмау. Бҧл жерде ең алдымен 

оқыту бағдарламасын жаңартқан жӛн. 

 Ол дегеніңіз – мектептерді компьютерлік сыныптармен қамту арқылы 

жастарды жаңа технологиялық қалыпқа бейімдеу (3Д принтер, робот 

техникасы, жасанды интеллект және т.б); жекелеген пәндерді ағылшын 

тілінде оқытуды бастау, оқу орны мен кәсіпорын, корпорациялардың 

арасындағы ынтымақтастықты нығайту.  Педагог-мамандардың мәртебесі 

тҧрақты кӛтеріліп келеді. Педагогтарды оқыту және олардың біліктілігін 

арттыру жолдарын қайта қарау, ЖОО педагогикалық кафедралар мен 

факультеттерді дамыту туралы айтылғанымен, мәселе келесі Жолдауда 

қайталанып отыр. 
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Қазіргі заман ақпараттық технологиялардың жетік дамыған 

дәуірі.  Ақпаратты  жинап, ӛңдеп және онышартарапқа таратудың тҥрлі 

әдістері мен технологиялары адамзаттың секунд сайын жаңа ақпарат 

алуына, ақпаратпен алмасуына  ҥлкен  мҥмкіндік  тудыруда. Осыған 

сәйкестрансшекаралық деңгейде бҧқаралық ақпарат қҧралдарын 

пайдаланудың қҧқықтық негізін реттейтін халықаралық-қҧқықтық 

нормаларды бӛліп қарастыру мәселесі  туындайды. 

«Ақпараттық кеңістіктің қҧқықтық жағдайын, жеке адамдардың оны 

қолдану тәртібін реттейтін халықаралық-қҧқықтық принциптер мен 

нормалар шартты тҥрде халықаралық ақпараттық қҧқық деген терминге ие 

кешендік институт болып табылады» [1]. 

Бҧқаралық ақпарат қҧралдарына тҥсінік берерден бҧрын, оның 

қатарына телекӛрсетілімдер мен радиохабарларын тарату, тираждалған 

баспа, дыбыс және визуалды ӛнімдері ( мысалы: газет-журнал, кітаптар, 
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компакт-дискілер мен бейне-, магнитофон пленкалары, т.б.) жататынын айта 

кеткен жӛн. Ғаламтордың даму заманында бҧқаралық ақпарат қҧралдары 

санатына интернетті де жатқызуға болады. Дегенмен, дәл солай деуге, 

жаһандық ақпарат алмасу желісін пайдалануға 

нақты  бекітілген  заңды  негіз  жоқ. Тіпті, ғаламторды журналистика 

катарына қосу немесе қоспау мәселесіжурналистика саласының ӛзінде де әлі 

кҥнге дейін тҥрлі пікір тудыруда. 

Бҧқаралық ақпарат қҧралдары саласындағы халықаралық 

ынтымақтастықты реттеу бҧқаралық ақпарат қҧралдарын пайдаланудың 

техникалық шарттары,халықаралық ақпарат алмасу, таратылатын ақпарат 

мазмҧны сияқты негізгі мәселелерге тәуелді. Атап айтқанда, ӛзара ақаулар 

тудырмас мақсатында радиожиіліктерді пайдалануды келісу, қоғамдық 

пікірді қалыптастыруға ықпал ететін теріс пиғылдағы ойларға тыйым салу 

немесежағымды  ойларды қолдау, мемлекеттердің идеологиялық 

мҥдделері.Аталған мәселелер екі жақты және кӛп жақты негізде де жҥзеге 

асырылады. 

Мемлекеттер арасындағы ақпараттық мәселелерді шешуге екіжақты 

мемлекетаралық келісімдер ықпал еткен. Ӛзара байланыс саласындағы 

мҧндай екіжақты келісімнің алғашқысы ретінде 1849 жылы жасалған 

телеграф желісін  қосу  туралы  Австрия-

Пруссия  келісімін  атауға  болар.  Әрине,  телеграф желісі қалың бҧқара 

халыққа арналған ақпараттардытаратпағандықтан, бҧл уақытта  да, бҧл 

келісімде де бҧқараға ақпарат таратудың мәселелері қарастырылмаған 

болатын. Бҧл қҧжатхабарды кең ауқымда тарату техникасы пайда болмай 

тҧрып қабылданған болатын. Ал уақыт ӛте келе кең кӛлемде хабар 

тарататын техниканың пайда болуымен қатар, таратылатын ақпараттың 

мазмҧны туралы мәселелерді, радиожиіліктерді пайдалану сияқты 

техникалық мәселелерді халықаралық-қҧқықтық реттеу қажеттілігі 

туындады. 

Әсіресе, ХХ ғасырдың бас кезінде әлем бойынша белең ала бастаған 

кӛтеріліске  деген ҧрандардың, соғысқа деген насихаттың кӛбеюі 

халықаралық қҧқықтық реттеуді қажет етті. Шешуін іздеген мәселелер: 

тӛңкеріске шақыратын ойлар мен ҧрандардың таратылуын шектеу және 

соғысты насихаттауды тоқтату болатын. Себебі, сол кездің ӛзінде ӛзге 

мемлекеттің рҧқсатынсыз сол елдің халқына тиісті ақпарат таратудың тҥрлі 

техникалық әдіс-тәсілдері  болған.  Осы  жәйттерді   ескере мемлекеттер 

бірте-бірте шетелдік насихатты бҧқаралық ақпарат қҧралдары арқылы 

шектей  бастады.  Оның  дәлелі  ретінде  1923  ж. Танжерде қабылданған 

испандық-франкобритандық келісімді айтуға болады. Бҧл келісім 

Француздық және испандық Мароккодағы тәртіпке қайшы келетін 

Танжерден тӛнген насихаттқа тыйым салды. Сол сияқты 1928 ж. Испания, 

Англия, Франция, Италия арасындағы келісімді, 1938 жылғы Англия мен 

Италия арасындағы араздыққа әкеп соқтыратын насихат жҧмыстарын 

тоқтататын келісімді айтамыз.Осы жылы Литва мен Польша да баспа 
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бетінде жауласпауды уағдаласып тиісті келісімге отырады. Кеңес Ҥкіметі де 

халықты ақпаратпен қамту барысында теріс пікір қалыптастыратын насихат 

жҧмыстарын болдырмауды кӛздеп, мемлекеттер мҥддесін сыйлау саясатын 

ҧстанды. Нақтыласақ, ӛзге елдің ҥкіметіне қарсы бағытталған насихаттан 

теңқҧқылық негізде бас тартты. Бҧл принциптер 1918 ж. Брест келісімінде, 

1921 ж. Англиямен, Польшамен, Италиямен, Норвегиямен арадағы 

келісімдерде бекітілген еді. 1933 ж. КСРО мен АҚШ арасындағы келісімде 

де аталған принциптер орын алды. 

Бҧқаралық ақпарат қҧралдары арқылы насихат жҧмыстарын 

халықаралық-қҧқықтық реттеумен қатар, ӛзара ақпарат  алмасу  жағы  да 

тиісті келісімдер негізінде реттеліп отырды. Қазіргі таңда қоғамдық 

ҧйымдар арқылы мекемелер мен жеке адамдар арасында ақпараттық 

ӛнімдермен алмасу ҥкіметаралық ақпарат алмасумен қатар жҥріп жатыр. 

Ақпарат алмасудың аса маңызды мәселелері саяси мәселелермен қатар 

мемлекетаралық деңгейде талқыланып, шешіледі. 

Халықаралық ақпарат алмасуға халықаралық қҧқықтың жалпы 

императивті принциптері ықпал етеді. Ал арнайы принциптер императивті 

принциптерді     толықтырып     тҧрады.  «Арнайы принциптерді жекелесек, 

халықаралық қауымдастықтың мініне ҧшыраған ойпікірлерді мемлекеттер 

тоқтатуға міндетті; мемлекеттердің ӛздерінің саяси, экономикалық, 

мәдени   мақсат-мҥдделерін жҥзеге   асыруда ақпараттық 

инфрақҧрылымдарын дамыту қҧқығы; мемлекеттердің 

телекӛрсетілімдері  мен радиохабарларды трансшекаралық таратуды жҥзеге 

асыру немесе бекіту қҧқығы; тҧрғындардың ақпарат алуға еркіндігін 

мемлекет қамтамасыз етуге міндетті; ҧлттық ақпарат қҧралдарының ӛзге 

елдің ішкі саясаты мен ісіне араласуын, шетелдік теріс насихат жҥргізуін 

мемлекет болдырмауға, тоқтатуға міндетті; ӛз аумағында халықаралық 

қауымдастықтың тыйым салған және мемлекеттік қауіпсіздік пен қоғамдық 

тәртіпке, халықтың денсаулығы мен санасына қауіпті ой-пікірлерді таратуға 

қарсы тҧруға мемлекет қҧқылы»[2]. 
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       Ақпараттық заманда адамзат бҧқаралық ақпарат қҧралдары (газет-

журнал, теледидар, радио және Интернет) арқылы тәрбиеленіп келе жатқаны 

белгілі.  

Бҧқаралық ақпарат қҧралдары саяси процестердегі ең ықпалды 

қҧрылымдардың бірі және бҥгінгі саяси сахнадағы негізгі қҧрал болып 

табылады. Сондықтан, баспасӛз, радио мен теледидар қазіргі қоғамға ықпал 

ететін және жанама тҥрде тәрбиелейтін мықты институт.  

Бҥгінгі ғылыми зерттеулерде бҧқаралық ақпарат қҧралдарының екі 

негізгі қызметін айқындай аламыз:  

1) гуманитарлық (ақпараттандыру, білім беру, ойын-сауықтық); 

 2) саяси (бҧқаралық сана қалыптастыру). Мақала авторлары осы 

уақытқа дейін зерттеу нысанына айналып отырған мәселе бойынша бірнеше 

мақалалары жарияланған болатын: жоғары оқу орнындағы тәрбие жҧмысын 

дамытудағы басым бағыттар [1], ақпараттық қоғам шарттарындағы тәрбие 

беру мәселелері [2] және қазіргі шарттарда студент жастарды патриоттыққа 

тәрбиелеу [3]. Қоғамдық ӛмірдегі бҧқаралық ақпарат қҧралдарының орны 

айқындалған мақалалар да жарық кӛрді: мемлекет пен қала имиджін 

қалыптастырудағы бҧқаралық ақпарат қҧралдары [4]; жаңа қазақстандық 

патриотизмнің қалыптасуындағы басымдықтары [5]; жоғары мектептегі 

оқытудың инновациялық технологияларының дамуындағы белгілері [6]; 

әлеуметтік-экономикалық даму шарттарындағы білім мен ақпараттың ӛзара 

байланыстары [7]. Бҥгінгі кҥндегі бҧқаралық ақпарат қҧралдарының 

әлеуметтік трансформациялаудағы рӛлі ӛте жоғары.  

Міне, осы БАҚ бҧқараның санасында қазіргі заман адамының ӛмірі 

мен қызметінің салтын қалыптастырады. Азаматтардың мінез-қҧлқы мен 

дҥниетанымын реттейді, саяси ҧстанымдарына ықпал етеді. Барлық 

ақпараттарды беруде адам санасына әсер етудің жасырын қызметін 

пайдаланады. Бҧқара халық манипулятивтік технологиялар ықпалымен ӛз 

мҥдделеріне қарсы шығу қаупі де туындауы әбден мҥмкін. Бҥгінгі кҥні 

телекӛрермен саяси басқарудың элементі ретінде телевизиялық 

коммуникацияның бастауы саналады.  

Бҧл демократиялық  институттың негізі болып табылатын тікелей 

халықтық басқарудың технологиялық шыңы. Әлеуметтік жауапкершілікке 

ие теледидардың әлеуметтік-саяси дамуының аспектілері шын мәнісіндегі 

саяси мәдениеттің дамуына ӛз ҥлесін қосатыны белгілі. Қазіргі мәдени-саяси 

жҥйедегі қажетті ақпаратты алу мен ӛңдеудің маңызды арналық белгісі бар 

байланыс қажеттілігі жаңа ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардағы тиімді және сапалы мҥмкіндігін ҧйымдастырудағы мәні 

зор.  
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Сондықтан әлеуметтік процестерді басқарудың метатехнологияларын 

қалыптастыру туралы да айта кеткен жӛн. Ӛйткені бҥгінгі кҥннің бҧқаралық 

ақпарат қҧралдары бҧқаралық коммуникацияның қҧралына айналды. 

Бҧқаралық ақпарат қҧралдарының саяси қызметі қазіргі кезеңдегі ӛзіндік 

қҧрамдас бӛлігін қҧрайтын және гуманитарлық қызметпен тығыз 

байланысты бірнеше ӛзіндік ерекшелігі бар қызмет тҥрлерін қамтиды.  

Бҧқаралық ақпарат қҧралдарының негізгі қызметтерінің қатарына 

ақпараттандыру жатады. Саяси ақпаратқа қоғамдық маңызы зор мемлекеттік 

органдар тарапынан назарды қажет ететін және оларға ықпал жасайтын 

мәліметтер енеді. Алынған ақпарат негізінде азаматтардың ҥкімет, 

парламент, партиялар мен басқа саяси институттар қызметі, қоғамның 

экономикалық және мәдени ӛмірі туралы ойлары қалыптасады. Бҧқаралық 

ақпарат қҧралдарының ағартушылық қызметі ақпарат кӛздерінен алынған 

мәліметтерді ӛз дәрежесінде бағалау мен реттеуге бағытталады. Масс-медиа 

азаматтардың бҥкіл ӛмірін қамту арқылы олардың саяси және әлеуметтік 

ақпаратты ҧғынуға ықпал жасайды. Сондықтан азаматтардың саяси біліміне 

бҧқаралық ақпарат қҧралдарының әсері мол.   

Бҧқаралық ақпарат қҧралдарындағы ағартушылық әлеуметтендіру 

қызметімен тығыз байланысты. Дегенмен, ағартушылық жҥйелі білім игеру 

мен тҧлғаның танымдық және қҧндылық мҥмкіндіктерін кеңейтсе, саяси 

әлеуметтендіру халықтың саяси нормалар, қҧндылықтар мен мінез-қҧлық 

ҥлгілерін игеруге ҧмтылдырады.  

Сонымен қатар, тҧлғаның әлеуметтік ақиқатқа бейімделуін 

қамтамасыз етеді. Бҧқаралық ақпарат қҧралдарының сыни қызметін саяси 

жҥйедегі масс-медиамен қатар, оппозиция кеңінен қолданады. Бірақ, 

ақпарат қҧралдарындағы сынның кӛлемділігі ӛте кең болғандықтан, 

мемлекеттік саясаттың барлық бағыттары оның назарында болады. 

Қоғамдық пікірдің беделділігіне негізделген бақылау қызметінің 

артықшылықтары ӛте мол. 
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  Кілт сөздер: педагогикасы, педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту 

Жиырма бес жастағы Әбділда 1934 жылы Қазақстан жазушылар 

одағының хатшылығына, ал 1939 жылы оның тӛрағалығына сайланады.
[3]

 

30-жылдары ақын кӛп оқу, тынымсыз іздену ҥстінде ӛндіре де жазады, 

шығармаларының кӛркемдік сапасы жағынан да айтарлықтай биікке 

кӛтеріледі. "Жаңа ҧрпақ" (1935), "Лирикалар" (1936) деп аталған жинақтары 

бірінен соң бірі жарық кӛреді. Белгілі "Оркестр", "Абыл", "Толағай" сынды 

романтикалық поэмалары мен М.Әуезовпен бірігіп жазған "Ақ қайың" деп 

аталатын тҧңғыш пьесасы да сол жылдардың жемісі. Қазақ әдебиетінің сол 

кездегі маңдай алды таланттарының біріне айналған Әбділданы дарын 

сырын танығыш кӛреген М.Әуезов: "Қазақ поэзиясына әсерлі, сапалы 

кӛркем бір ағым кіргізіп келе жатқан ақын" деп (1939) бағалайды. 

Ә.Тәжібаев 1945-1948 жылдары Қазақ ҚСР Ғылым академиясының 

Тіл және әдебиет институтының Жамбыл бӛлімін басқарады. "Қазақ 

әдебиеті" газетінің бас редакторы болады. 

1963 жылы Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің депутаты және Қазақ ҚСР 

Жоғарғы Кеңесі Тӛралқасының мҥшесі болын сайланады. Филология 

ғылымының докторы Ә.Тәжібаев жазушылығына қоса біраз жылдар 

М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және ӛнер институтында ғылыми-зерттеу 

жҧмыстарымен шҧғылданып, ӛмірінің соңғы жылдарын бірыңғай 

шығармашылыққа арнайды. Қарт ақын Ахмет Байтҧрсынҧлы бастаған 

арыстарымыздың ақталғанын кӛріп, тоталитарлық жҥйенің сеңі бҧзылғанын 

сезініп, 1998 жылы 90-ға қараған шағында дҥние салды.
[4]

 

Оның «Жаңа ырғақ», «Аралдар», «Кешеден бҥгінге», «Жартас», 

«Жаңа ӛрімдер», «Қҧрдастар», «Толағай» және 5 томдық жыр жинақтары 

жарық кӛрген. «Майра», «Жартас», «Жалғыз ағаш орман емес», 

«Кӛңілдестер», «Той боларда», «Дубай Шубаевич» т. б. пьесалары 

қойылған. «Ӛмір және поэзия», «Қазақ драматургиясының дамуы мен 

қалыптасуы», «Жылдар, ойлар» т. б. зерттеу еңбектерін жазған. 

Т. абайтану мәселесіне де белсене араласып, ақын ӛлеңдерінің 

кӛркемдік ерекшеліктері мен шеберлігі тақырыбын сӛз ететін мақалалар 

жазды. Оның «Абай және қазақ әдебиеті» («Социалистік Қазақстан», 1945, 

19 тамыз), «Абай және қазақ совет поэзиясы» («Екпінді», 1940, 17 қазан) 

мақалаларында ақынның қазақтың жазба әдебиетін қалыптастырудағы рӛлі 

және Абай бастаған реалистік шеберліктің бҥгінгі қазақ әдебиетіндегі 

дәстҥрлі жалғасы сӛз болады. Кҥнделікті баспасӛзде жарияланған 

мақалаларында ҥнемі Абай мҧрасын жинау және оны дҧрыс талдап, 

оқырман қауымға жеткізу мәселелерін қозғап отырды. Бҧл ҥшін, алдымен, 

ақын мҧрасын жҥйелі зерттеумен айналысатын ғылыми мекеменің 

қажеттігін, ал ондай орталық Абай музейі бола алатынын арнайы мәселе 

етіп кӛтерді. Ғалым-ақынның абайтану ғылымында, әсіресе, 

«Қазақ лирикасы тарихынан» деген монографиялық еңбегінің маңызы зор. 

Бҧл еңбектің 2-тарауы тҥгел дерлік Абай лирикасын зерттеуге арналған. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%96_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82)
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Ғалым Абай лирикасын бірнеше тақырыпқа бӛліп талдау ҥстіңде оның жеке 

шығармаларына тоқталады, ақын шығармашылығының бҥгінгі қазақ 

әдебиетіндегі дәстҥрлі жалғасын сӛз етеді, Абай поэзиясының әлеуметтік 

қуатын, қоғамдық жҥгін, жаңа поэзиясының бастауы ретінде тудырған 

жаңалықтарын ортаға салады, оған ілесе шыққан С. Торайғыров бастаған 

ізбасарларының: С. Сейфуллин, Б. Майлин, I. Жансҥгіров, С. Мҧқанов т. б. 

ақындар шығармаларындағы сабақтастықты, ҥндестікті дәлелдейді. 

Тәжібаевтың ӛзі Абай шығармаларымен ерте танысып, кӛп ҥйренген 

ақын. Сондықтан да ол Абай ӛлеңдері тақырыбына қайта-қайта оралып, 

ақынның әр сезіне ҥңіле қарау қажеттігін талмай кӛтеріп келеді. Абай 

аруағына арнап «Абай мен Мҧхтарға қойдық белгі», «Сағындырған 

Сарыарқа», «Жолдас Абай» ӛлеңдерін жазды. Т-қа жыр жинағы ҥшін 

Қазақстан Республикасының Абай атынд. Мемлекеттік Сыйлығы берілген.
[5]

 

Әбділда Тәжібаев сонымен қатар осы заманғы қазақ поэзиясының аса 

кӛрнекті шебері, ірі драматург және белгілі әдебиет зерттеушісі. Әдебиеттегі 

алғашқы қадамын ӛткен ғасырдың 20-жылдарының соңына ала ӛлең 

жазудан бастаған ол қазақ сӛз ӛнерінің озық дәстҥрлерімен дҥниежҥзілік 

әдебиеттің ҥздік жетістіктерінен ҥйрене отырып, 30-жылдардың орта 

шенінде-ақ айтулы ақын, республикада әдебиет ісін ҧйымдастырушы 

қайраткерге айналды. Ә.Тәжібаев – поэзияда лирика мен поэма жанрын 

қатар алып жҥрген ақын. Оның қаламынан туған 30-дан астам поэма мен ӛте 

кӛп сандағы ӛлеңдері сыршылдық, ойшылдығымен, шыншылдық, 

оттылығымен ерекшеленеді. 

Ә.Тәжібаев атақты драматург те. Драмалық шығармалар жазуды 30-

жылдардың соңына ала бастап, әдебиеттің бҧл кҥрделі жанрында айтулы 

туындылар берді. Әдебиеттану саласында да жемісті еңбек етіп, Ә.Тәжібаев 

талантты ғалым екенін танытты. Оның, әсіресе, поэзия мен драматургия 

саласындағы зерттеулері терең ғылымилығымен, талдауларының 

нәзіктігімен тәнті етеді.
[6] 
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 Кілт сөздер: педагогика, психология тӛзімділік, мәселелері, дамыту 

парасатты, тарихи тағдыр этномәдениет.  

Қазақстан жағдайында, біздің ойымызша қадими мектептерді жадид 

мектептеріне айналдыру жҧмысына кӛбінесе қазақтың жаңашыл ―ғалия‖ 

медресесі мен оқушылар семинарияларында орысша білім алған зиялылары 

батыл кіріскен сияқты. Жадид мектептерін ашып, онда сабақты Еуропа 

педагогикасы жетістіктері негізінде ҧйымдастыруға негізінен солар 

мҧрындық болған. 

Тіпті , кейбір қазақ оқытушылары жадид қозғалысы кҥшейсе қуанып, 

сәл әлсіресе ренжіп отырған. ХІХ ғасырдың 80-жылдарында ІІІ 

Александрдың керітартпа саясатының кезінде ‖ Тәржіман‖ газетіне жасалып 

отырған саяси қысымның кҥшеюіне ӛзінің риза емес екендігін газет 

редакциясына хат жазып, олардың бастамасын ӛзінің барынша 

қолдайтындығын айтып, ниеттестік, қамқорлық кӛрсеткен кісінің бірі- 

Ақмешіт уезі, қазалы қаласының тҧрғыны, оқытушы Әубәкір Салықов 

болды. қатардағы оқытушының жадид қозғалысына ҥн қосуы, оның 

әлеуметтік-педагогикалық маңызын жоғары дәрежеде, ол қамтыған 

аймағының кең болғанын кӛрсетеді. Мҧсылманша білім іздеген қазақ 

жастарының кӛбі ХІХ ғ. аяғы мен ХХ ғ. басында ―ғалия‖ және ―Хусоиния‖ 

медреселерінде оқыды, әсіресе ‖ ғалия‖ медресесі ӛзінің ҧстаған 

жаңашылдық бағытымен, ол кезде, жастар арасында ӛте беделді болды. 

Уфа қаласындағы ‖ ғалия‖ (арабша : алла жоғары) медресесін 1872 ж. 

Зия Камали деген жаңашыл ғалым ашып , оны кӛп жылдар бойы ӛзі 

басқарған . Осы медресенің шәкірті ғайса Тоқтарбекҧлы 1913 жылы ‖ қазақ 

‖ газетінде жарияланған мақаласында ‖ ғалия‖ медресесінде қырыққа жуық 

қазақ жастарының оқып жҥргенін хабарлады. Оның ішінде, Семей 

облысынан –14 шәкірт, Ақмоладан-7 , Астраханнан-6, Жетісудан-6, 

Торғайдан-5 және Сырдариядан-2 жігіттің білім алатынын жазады. 

Сол  ―қазақ‖ газеті 1915 ж. ‖ ғалия ‖ медресесінде қазақ қызы –Мағфура 

Найманқожа қызының оқитынын да жазады. Сонымен Уфа талай қазақ 

жастарының білім, тағлым алып, башқҧрт, татар жастарымен қоян 

қолтықтасып, достасқан қаласы. Татар, башқҧрт жастарының кӛбісі ол кезде 

қазақ даласына келіп бала оқытатын. 

―Жымысқы‖ ойлардан ада, қазақ баласына тек жақсылық жасауды 

ойлап, ӛз қаражатына мешіт салдырған, жәдидше оқытатын мектеп ашқан 

біздің ата- бабаларымыз болған екен. Олардың бірі – Жетісу ӛлкесіндегі 

(қазіргі Талдықорған облысы, Ақсу ауданында) ―Мамания‖ мектебі. Бҧл 

мектепті ашқандар Маман әулеті. Кей деректерде Есенқҧл және Сейітбаттал 

Мамановтар деп нақтырақ айтылып жҥр. 

Кейбір зерттеушілер жазып жҥргендей1 бҧл ағайынды жігіттерді бір- 

бірінен бӛле жарып, бҧл мектепті Есенқҧл ашқан деп нҥкте қоюдың біздің 

ойымызша қажеті жоқ сияқты. Ӛйткені, кейбір деректерде мектеп бҧлардың 

әкесінің, ағасының атымен Маман, Тҧрысбек мектебі деп қосарлана аталады 

https://stud.baribar.kz/26099/xx-ghasyrdynh-20-30-zhyldaryndaghy-qazaq-ziyalylarynynh-pedagogikalyq-oylary/#_ftn5
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( мәселен,‖қазақ‖ газетінде) . Әрине, бҧл тҧста жас та болса, бас болып 

бастама кӛтерген Есенқҧлдың еңбегін жоққа шығара алмаймыз, сондай- ақ 

шама-шарқынша жыл сайын мың жарым сом беріп (―Айқап‖,1914,N1), 

жәрдем еткен, оның алдында қҧрылыс жҧмыстарына айтарлықтай қаржы 

бӛлген Сейітбаттал қажының да еңбегін жоққа шығаруға болмас. Болыс 

болған, би болған, тоғыз болыс Матайды бір ӛзіне қаратқан Сейітбаттал 

қажының еңбегін тҧстастары ―Айқап‖ журналында ( 1914,N 1) жақсы 

жазған. Маман ҧрпақтары тек мешіт салып, медресе ашумен шектелмей, 

қазақ әдебиетінің кӛсегесін кӛгертуді ойлап, қазақ топырағында тҧңғыш 

роман жарысын жариялап, бәйге тікккен, ӛз мектептерінен шыққан ынталы 

оқушылардың қаражатын кӛтеріп, ірі шаһарларға оқуға жіберген. Бай 

атаулының бәрін шық бермес Шығайбайға, сараң қарабайға теңеп, 

―идеологияның‖ ықпалында ӛскен бҥгінгі ҧрпақ ҥшін мал – жанын халқы 

ҥшін садаға қылған байлардың да болғанын білу- тарихтың шынайы бір 

парағын ашу болып табылады. 

Қазақ арасында роман жарысын жариялап, бәйге тіккен Есенқҧл 

Мамановтың игі бастамасы туралы ―Айқап‖ журналында Мҧхамеджан 

Сералин, ―қазақ‖ газетінде Әлихан Бӛкейхановтар пікір білдірген. Екі 

азаматта Есенқҧл Мамановты  әйгілі швед байы Альфред Нобельге теңеген. 

Есенқҧл бҧл жарысқа сыншылыққа қазақтың игі жақсылары -Әлихан 

Бӛкейхановты, Ахмет Байтҧрсыновты, Міржақып Дулатовты, Мҧхамеджан 

Сералинді, Райымжан Мәрсековті, Шәкәрім қҧдайбердиевті, Жақып 

Ақбаевты, Нарманбет Орманбетовты, Нҧрғали Қҧлжановтарды ҧсыныпты. 

Жалпы Маман әулетін қазақтан шыққан алғашқы меценаттар десе 

болады.Осы қазақтың алғашқы меценаттары ашқан ―Мамания‖ мектебінің 

ірге тасының қаланғанына биыл 100 жыл толып отыр. 
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 Тәртібі қиын оқушыларды тәрбиелеу мен оқыту қазіргі уақытта 

әлеуметтік-педагогикалық мәселе ретінде қарастырылады. Мҧның ӛзі 

«тәртібі қиын» оқушылар санының жылдан жылға артып келе жатқандығын 

кӛрсетеді. Бҧдан сәл ертерек уақытта «қиын оқушыларға» кӛбіне 

жасӛспірімдерді жатқызсақ, қазіргі таңда бастауыш сынып оқушыларының 

арасында да осы топқа жататындар аз емес екендігі байқалады. Сондықтан 

«қиын оқушыларды» ерте жастан бастауыш мектеп кезеңінен бастап қолға 

алып, олардың сапалы білім мен саналы тәрбие алуларына мҥмкіндік 

жасалуы қажет. «Тәртібі қиын оқушыларды» тәрбиелеу жҥйесінде 

адамгершілік тәрбиесі маңызды орын алатыны белгілі. Мораль нормаларына 

жауап беретін айналадағы болмысқа жеке адам кӛзқарастарының 

сансалалығын ескере келгенде, адамгершілік тәрбиенің жеке тҧлғаны 

қалыптастырудағы рӛлі ӛте зор. 

Жалпы, мінез-қҧлықтағы қиындық және «қиын балалар» тҥсінігі 1920-

1930 жылдары пайда бола бастады. А. Макаренко, С. Шацкий, Л. 

Выготский, П. Блонский, тағы басқалар «қиын» балалар мәселелерін жан-

жақты зерттеді. Ж. Баласағҧни «Қҧтты білік» дастанында адамгершілік 

тәрбиесін тҧлға бойындағы адамдық, парасаттылық, имандылық, тектілік 

және ізгілік қасиеттерін қалыптастырумен байланыстырады. Оның 

«Адамшылық жаса, адамға адам бол, Адам атын мақтаныш қып адал бол» 

деген ой-пікірлері әл-Фарабидің идеяларымен ҥндесіп жатыр. 

Осы ой-пікірлерлерге ой жҥгіртсек, қазақ даласында тҧңғыш мектеп 

ашып, болашаққа оқу-бiлiм сәулесiн таратқан халқымыздың ағартушы-

педагогы Ыбырай Алтынсарин, ҧлы ғҧлама Абай Қҧнанбаев, кӛрнектi қоғам 

қайраткерi, ғалым-ҧстаз Ахмет Байтҧрсынов, қазақ жерiнде тҧңғыш ҧлттық 

педагогика, психология пәндерiнiң негiзiн қалаған Мағжан Жҧмабаев, 

Жҥсiпбек Аймауытовтардың шығармаларынан да орын тауып, кешегiнi 

бҥгiнгiмен жалғастырып келе жатқан игiлiгi мол асыл қазына болып отыр. 

Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық қызметінде мҧғалімдердің 

бала тәрбиесінде адамгер- шілік мәселесіне жоғары талап қоя білу 

байқалады. Ыбырай Алтынсарин досы Н.И. Ильминскийге 1861 жылы 

қаңтардың 19 жҧлдызында жазған хатында: «Осы жылы қаңтардың 8 

жҧлдызында менің кӛптен кҥткен ісім орындалып, мектеп ашылды. Оған 14 

қазақ баласы кірді, бәрі де жақсы, есті балалар. Мен балаларды оқытуға, 

қойға шапқан аш қасқырдай, ӛте қызу кірісіп кеттім. Кейін парақор болып 

шықпаулары ҥшін оларға адамгершілік жағынан әсер етуге бар кҥшімді 

салып отырмын», — деп ӛзінің сҥйікті ісіне белсене кіріскендігін зор 

қуанышпен жеткізді. 

Ағартушы-педагогтың бҧл пікірінен байқағанымыз, адамгершілікті 

оқу-тәрбие ҥрдісінің арқауы ете отырып, бала тәрбиесінде мҧғалімнің рӛлі 

ерекше екендігін тҥсіндіреді. Әрине, бҧл мәселе қазіргі уақытта да 

маңыздылығын жоғалпағандығы белгілі. Бiрде бiр адамзат қоғамы ӛзiнен 

бҧрынғы аға буынның ақыл-ойын, тәрбиелiк тәжiрибесiн пайдаланбай ӛмiр 

сҥрген емес. 
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 «Тәрбие мақсаты — баланы тәрбиешінің дәл ӛзіндей қылып шығару 

емес, болашақ ӛз заманына лайық қылып шығару ғой» деп М. Жҧмабаев 

тәрбие мақсатын келер кҥн талабымен байланыс- тырғысы келеді. Қазіргі 

таңда, ақпараттың дамыған заманында, бәсекеге бейімді ҧрпақ тәрбиелеу 

оңай іс емес. Интернет желісімен санасын улап, психологиясы әлсіз, 

тынымсыз, шыдамсыз оқушыларды ӛмірдің алауан тҥрлі сынына 

дайындаудың қиындығын М. Жҧмабаев болжап дҧрыс айтқан [1]. 

Қиын балаларды тәрбиелеу мәселесі ХХ ғасырдың 20–30-жж. бастап, 

кҥні бҥгінге дейін педагогтардың, психологтардың және заңгерлердің 

зерттеулеріне арқау болып, әр жақты қарастыры- лып келе жатыр. «Қиын», 

«педагогикалық ықпалдан тыс қалған», «тәрбиесі қиын» балалар 

тҥсініктеріне келер болсақ, алдымен, қиын балалар деп тәрбиесінде кем-

кетігі бар балаларды, педагогикалық ықпалдан тыс қалғандарды, тәрбиеші, 

ата-ана қарауынсыз қалғандарды, тәрбиесі қиын және мінез-қҧлқында 

ауытқушылықтар басым балалар қатарына жатқызуға болады. Оларды 

жалпы және ӛзіндік ерекше-ліктерге қарап бӛлуге болады. Тәрбиесі қиын 

балалар мәселесі педагогикалық тҧрғыдан Д. Дриль, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский, психологтардан В.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, А.А. Бодолев, 

В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, отандық педагог- ғалымдардан Г.А. Уманов, 

В.В. Тифонов, Л.К. Керімов, отандық психологтардан М.М. Мҧқанов, Ж.Н. 

Намазбаева және тағы басқалар қарастырса, әлеуметтану саласы бойынша 

Ш.Е. Жаманбалаева ӛз зерттеулерінде жасӛспірімдердің әлеуметтік және 

жеке даралық білімдері мен ӛмір тәжірибелерінде адамзат қоғамының 

жетістіктерін рухани байлықтарын игеріп, мінез-қҧлқын, дҥниетанымын 

қалыптастырып, кҥнделікті жҥріс-тҧрыстарын басқарып отыруға ӛз билктері 

мен бостандықтарының алатын орнын айқындаған. 
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Балалар, жасӛспірімдер, олардың тәрбиешілері ӛмірінің қиын 

кезеңінде әлеуметтік  педагогтан кӛмек сҧрайды. Ӛмірден тҥңілген, ҥмітін 

жоғалтқан, қиындықты  басыанан кешірген және проблеманы ӛздігінен 

шеше алмаған олар тҥсіністікті, тілектестікті, адамгершілік қолдауды және 

нақты кӛмекті кҥтеді. Оларға сӛзбек және іспен кӛмектесу, олардың ӛзіне 

сенуіне, ӛзінің қҧндылықтарын қайта қарауына және кемелденуіне ықпал 

ету-әлеуметтік педагогтың басты міндеті. Балалар мен жасӛспірімдердің 

жанын тҥсіну және аялау – әлеуметтік педагогтың  негізгі миссиясы.  

Қазіргі заман жастарының қоғамдағы жағдайын әлеуметтік 

депривациялық жағдай ретінде, яғни олардың ӛмір сҥруі мен тҧлғалық 

дамуына жағдайдың жеткіліксіз болуы, шектеулік,  материалдық және 

рухани ресурстардың  жеткіліксіз болуын айтуға болады. Кҥнделікті т 

ӛмірде жастар ішімдікпен, нашақорлықпен,  ассоциалдық  мінез-қҧлықпен, 

қылмыспен кездесуде.  Баланың  жаны мен  психикасына жағымсыз әсер 

ететін  толық емес, кикілжіңді, қолайсыз, бейморалды отбасылар кӛбеюде. 

Балалар мен жастар ҥнемі білім беру мен тәрбие саласында да әлеуметтік 

депривцияға  тҥсуде. Қазіргі таңда сапалы  білім алу тікелей отбасының 

материалдық жағдайына, байланысты болып отыр. Әлеуметтік қатынаста 

депривациялық фактор әлеуметтік жіктелудің кҥннен кҥнге тереңдеуіне 

және қала мен ауыл арасындағы айырмашылыққа байланысты болып отыр. 

Әлеуметтік депривацияның кӛрінісінің бірі ретінде еліміздегі 

жартылай жетім және жетім балалар санының кӛбейіп отырғандығын айтсақ 

болады. Бҧл проблема барлық менмлекеттерде бар мәселе . Бірақ та тірі ата-

анасы бар кезде және олар мемлекет ҥшін товарға ацналып отырған кезде 

жаңа кӛрініс-әлеуметтік жетімдердің кӛбею қаупі туындауда. 

Әлеуметтік жетімдер деуінің себебі – қоғам ӛз мҥшелеріне отбасылық, 

аналық борышын ӛтеуге жағдай тудырмай, жауапкершілік, махаббат, 

аяушылық және мейірімділік сезімін қалыптастырмай отыратындығында. 

Мемлекет пен сол елдің азаматының арасындағы қатігездік, немқҧрайлық 

ата ана мен бала арасындағы қатынаста ӛз кӛрінісін табады. 

Қазақстан қоғамының жоспарлы экономикадан нарықтық, 

тоталитарлық  жҥйеден демократиялық жҥйеге ауысуы ескі 

проблемалардың шиеленісуіне жаңа проблемалардың соның ішінде жастар 

ортасында да пайдалануына әкеліп соғуда. Балалар мен жастардың 

әлеуметтік проблемалары – халық арасындағы ерекше әлеуметтік –

демографикалық тобының ӛздері және қоғам ҥшін маңызды салаларындағы 

проблемалары.  Бҧл проблеманы шешу ҥшін ӛскелең ҧрпақтың және 

оны  әлеуметтендіру институтының белсенділігін ғана емес, мемлекет пен 

қоғам  тарапынан арнайы саясаты қажет етеді. 

Біздің елімізде бала проблемасы мен мемлекеттің жастарға қатынасы 

барлық кезде ӛзіндік, спецификалық кӛріністерге ие болған, ол қоғамның 

әлеуметтік-саяси қҧрылымының ерекшелігін кӛрсететін. 1990 жылдың 

басына дейін ол функцияны комсомол және пионер ҧйымдары атқаратын. 

Кеңес Одағы жастарының 90 пайызы осы ҧйым мҥшесі болғаны белгілі. 
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Кеңес Одағының ыдырауына байланысты идеологиялық, басқарушы 

функцияларды іске асыратын барлық жастар институтытоқырауға ҧшырады. 

Ол ҧйымдардың атқарған қызметі ӛз уақытында ешбір атқарушы билік 

ӛкіліне берілмеді. 1991-1993 жылдары балалар мен жастар мәселесімен 

мемлекет айналыспады. Мҧның ӛзі жастармен әлеуметтік жҧмыс жҥргізетін 

мекемелердің  материалдық базасына ҥлкен зиян тигізді. Жастар ортасында 

жҥйелі және қҧрылымдық дағдарыспен қатар жастар саясатын іске 

асыратын мемлекеттік органдарды қҧру, оны мамандармен қамтамасыз ету 

мәселесі де ӛткір мәселеге айналды. Ол маман әлеуметтік педагог болып 

есептеледі. 

Жастар санасында ӛзекті дҥние-ӛмірлік проблемаларының алуан 

тҥрлілігі болып саналады. Елімізде 500 оқушыға жҥргізілетін зерттеулер 

нәтижесінде тӛмегндегі жағдайлар анықталды. 

Мәліметтерді  талдай келе  бҥгінгі таңдағы жастардың әлеуметтенуі, 

әлеуметтік ортаға бейімделуі кҥрделі процесс екендігін байқауға болады. 

Бҧл қиындық алдымен ӛз болашағы  ҥшін тҧлғалық жауапкершілігін сезінуі 

мен  тҧлға ретінде ӛзін-ӛзі іске асыруы болып табылады. Бҥгінгі таңдағы 

оқушының прроблемаларының кӛзі мектеп болып отыр. Мектеп-оқушының 

біршама бӛлігі ҥшін әлеуметтік бейімделіне жағдай жасай алмай отыр. Бҧл 

жерде проблема тек қана оқушының ҥлгермеушілігінде  болып отырған жоқ, 

мектеп-баланың негізгі ӛмірлік дағдыларын қалыптастыра алмай отыр. 

Ӛскелең ҧрпақтың табысты әлеуметтенуі ҥшін олардың тҧлғалық 

дамуы ҥшін, қоғам мҥддесі ҥшін инновациялық қызметі ҥшін жағдай 

жасалынуы тиіс. Соған байланысты тҧлғаны әлеуметтік қорғаудың ӛзектілігі 

артып отыр. 

    Пайдаланылған әдебиеттер: 
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 Кілт сөздер: педагогика, психология тӛзімділік, мәселелері, дамыту 

парасатты, озық технологиялар.  

Баланың жеке тҧлғасында танымдық белсенділігінің дамуы бес - алты 

жас аралығында қарқынды келеді. Бҧл әсіресе баланы логикалық 

тапсырмаларды белсенді орындауы, жауап кілтін табуға ширақ келуі, білуге 

деген ҧмтылысы танымдық ойындар арқылы оқу әрекетінің міндеттерін 

шешуде айқын кӛрінеді 

Оқу ҥрдісінде оқушының белсенділігі, негізінен екі тҥрлі сипатта 

болады: сыртқы және ішкі белсенділік. 

Сыртқы белсенділік дегеніміз – оқушы әрекетінің сыртқы кӛріністері 

(белсенді қимыл қозғалыстары, практикалық әрекеттері, мҧғалімге зейін 

қойып қарауы, әрекеті т. б.) бірақ осы кезде ол басқа нәрсені ойлап отыруы 

да мҥмкін. 

Оқушының ішкі белсенділігіне оның белсенді тҥрде ойлау әрекеті 

жатады. Оқушы белсенділігі қандай болғанда да ой дербестігіне сҥйенеді 

Оқыту ҥрдісінде оқушылардың белсенділігін дамытуды мақсат еткен 

мҧғалім сабақтың барлық кезеңдерінде олардың ой дербестігін дамытуға 

тырысады. Оқушыда белсенділік бір қалыпта болмайды, оның қарапайым 

және кҥрделі шығармашылық т. б. белсенділік тҥрлері болады. 

Соңғысы оқушының логикалық ойлау қабілеті мен дербестігін керек 

етеді. Оқушыларда жас ерекшеліктеріне және психикалық даму дәрежесіне 

қарай белсенділіктің бірнеше тҥрі қалыптасып дамиды: қимыл, сӛйлеу, 

ойлау, таным, ӛзін – ӛзі тәрбиелеу, қызығушылық, шығармашылық т. б. 

белсенділіктер. 

Мҧғалімнің шығармашылық ізденісінің ең бастысы – оқушының 

ойлау қабілетін дамыту және оқуға деген ынтасын қалыптастыру. Баланы 

бастауыш сыныптардан бастап шығармашылық ойлауға, қалыптан тыс 

шешімдер қабылдай алуға, практикалық әрекеттерге дайын болуға әкелудің 

жолдарын кӛрсету керек. 

Шығармашылық – бҥкіл тіршіліктің кӛзі. Адам баласының сӛйлей 

бастаған кезінен бастап, бҥгінгі кҥнге дейін жеткен жетістіктері 

шығармашылықтың нәтижесі. Бҧған бҥкілхалықтық, жалпы және жеке 

адамның шығармашылығы арқылы келдік. Әр жаңа ҧрпақ ӛзіне дейінгі 

ҧрпақтың қол жеткен жетістіктерін меңгеріп қана қоймай, ӛз іс - әрекетінде 

сол жетістіктерді жаңа жағдайға бейімдей, жетілдіре отырып, барлық салада 

таңғажайып табыстарға қол жеткізеді. 

Оқу материалын терең меңгеруге тек оқушылармен жҥргізетін 

жаттығу жҧмыстарының нәтижесінде қол жеткізуге болады. Сондықтан 

мҧғалім оқушылардың танымдық қабілетін дамытуда мына қағидаларға 

сҥйенеді: 

1. Жаттығу жҧмысы пәннің мәніне, тақырыпқа логикалық байланыста 

болуы керек. 

2. Жаттығуларға сҧрақтар жҥйесі оқушылардың ойлау қабілетін 

дамытарлықтай болуы тиіс. 
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3. Жаттығу жҧмысы сабақтың барлық кезінде болуы керек. Жаңа 

сабақты тҥсіндіруде, бекіту кезінде, білімді тексеруде, сондай - ақ 

қайталауда да қолданылады. 

Қазіргі таңда білім саласының алдында дайын білімді, дағдыларды 

меңгеретін, қайталайтын ғана емес, шығармашылық бағытта жҧмыс 

істейтін, тың жаңалықтар ашатын, біртума ойлау қабілетімен ерекшеленетін 

жеке тҧлға қалыптастыру міндетінің тҧрғаны баршамызға белгілі. Осы 

орайда, оқушылардың шығармашылық мҥмкіндіктерін дамытудың маңызды 

мәселе екендігі туындайды. 

Оқушылардың ана тілі пәнінде танымдық қызығушылығын 

арттырудың бір тҥрі – кӛркем әдебиетті ҥнемі оқып отыруға әдеттендіру. 

Сынып ішінде кітапхана ҧйымдастыру және оқушылардың кітапты оқуын 

қадағалау және оқушыларға кӛптеген ертегі, әңгіме оқып беріп, сонан соң 

ӛздеріне ертегі немесе қысқа мәтіндер оқып келу ҧсынылады және оларға 

хабарлама дайындау тапсырылады. 

 Осылай оқушылардың ана тілі пәніне ықыласы артып, танымдық 

қызығушылығы қалыптасады. Сонымен қатар сабақ тақырыптарына 

байланысты мақал – мәтел, жҧмбақ – жаңылтпаш пайдаланудың маңызы 

зор. Баланың танымдық қызығушылығын арттырып, тілін дамытады.  

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Бастауыш мектеп журналы №5 1998ж 

2. Бастауыш мектеп №3, 4 2010ж 

3. Дамыта оқыту технологиялары Б. А Тҧрғынбаева «Алматы», 2000ж 

4. Қазақстан мектебі, Алматы №8 2003ж 

5. Мен және бәрі, бәрі, бәрі Алматы «Аруна» 2006ж 

 

 

ЖОҒАРҒЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ-

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Досалы Ақбаян Жаңабайқызы 

Ғылыми жетекшісі: 

Арымбаева Кулимхан Маликовна – п.ғ.д., профессор 
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Қазіргі заманғы ғылыми – техникалық ҥрдістің қарқыны білім беру 

жҥйесінің алдына ҥлкен мақсаттар мен жаңа міндеттер жҥктейді. Жас 

ҧрпақты жан – жақты жетілген, ақыл – парасатты, ой – ӛрісі биік, бәсекеге 

қабілетті азамат етіп тәрбиелеу – қоғамымыздың ең ӛзекті мәселесі. Бҧл әр 

мҧғалімнің шығармашылық ізденіспен жаңаша істеуін қажет етеді. 

Бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызығушылығын 

дамытудың негізгі факторы олардың білімі мен дағдыларының дәрежесі 
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ғана емес, сонымен бірге, баланың маңызды психикалық қызметтерін, ақыл 

- ой жҧмысының тәсілдерін қалыптастыруға мҥмкіндік беретін оқу процесін 

жолға қою керектігі саналады. Оқушының шығармашылық қабілеті де оның 

ойлау мен практикалық әрекеттері арқылы ғана дамиды. Ойлауға ҥйренетін 

сабақтарды дамыта оқыту сабақтары деп білеміз 

«Дамыта оқыту деп – оқыту мақсаты, міндеттері, әдіс - тәсілдері 

баланың даму заңдылықтарына сәйкестендірілген оқытуды» атайды. Оқыту 

арқылы баланың психикасында жаңа қҧрылымдар пайда болуы, яғни жаңа 

сапалық ӛзгерістер болуы тиіс деп есептейді. Сондықтан да жаңа сапаға ие, 

шығармашыл, қабілетті адамдар тәрбиелеу ҥшін дамыта оқыту жҥйесін ең 

негізгі басшылыққа алар нысана деп білеміз. 

Оқыту барысында баланың ақыл - ойын, қиялын т. б. танымдық ҥрдістерін 

дамытып қоймай, баланы әртҥрлі әрекеттің субъектісі болып қалыптасуын 

қамтамасыз етуді алдыңғы қатарға шығарды. 

Дамыта оқытуды ҧйымдастыру, балаға ақыл - ой әрекетін меңгеруге 

жағдай жасау деп қарастыру керек. Дамыта оқыту ҥрдісінде оқушы оқу 

әрекетімен шҧғылданып, теориялық ойлауға икемделеді, білімді ӛзі 

меңгеруге мҥмкіндік алады. 

Дамыта оқыту сабақтағы ерекше ахуал, мҧғалім мен оқушы 

арасындағы ерекше қарым – қатынас. Мҧғалім бҧл жағдайда танымдық іс - 

әрекетті ҧйымдастырып, оқушының шығармашылығын арттырады 

Дамыта оқытуда баланың ізденушілік – зерттеушілік әрекетін 

ҧйымдастыру басты назарда ҧсталады. Осыған байланысты Д. Б. Эльконин, 

В. В. Давыдовтардың жасаған жҥйесі 3 негізгі қҧраушыдан тҧрады 

1. Оқу мақсаттарының қойылуы. 

2. Оны шешу жолын бірлесе қарастыруы. 

3. Шешімнің дҧрыстығын дәлелдеуі. 

Сабақты жақсы оқитын оқушылармен ғана белсенді жҧмыс істеп қана 

қоймай, барлық баланың дамуы ҥшін қолайлы жағдай туғызып, қабілеті 

жеткен жерге дейін еңбек ету ойластырылса, әр оқушының оқуға деген 

қызығушылығы артады 

Дамыта оқыту ҧлы неміс педагогы А. Дистербергтің әйгілі «Неміс 

мҧғалімдерінің білім беру ісіне басшылық» атты еңбегінің де негізі болып 

табылады. Дамыта оқыту деп ол баланың білім алуға әрекет етуін 

ҧйымдастыратын оқытуды атаған. «Жаман мҧғалім ақиқатты ӛзі айтып 

береді, ал жақсы мҧғалім оқушының ӛзін ізденуге жетелейді», - деген. Ал 

ойлауға ҥйрететін сабақты дамыта оқыту сабақтары деп білеміз 

Білім негізі бастауыштан басталатыны белгілі. Бастауыш сынып 

оқушысы не нәрсені болса да білуге қҧмар, қолымен ҧстап, кӛзбен кӛргенді 

ҧнатады. Зейіндері тҧрақсыз болғандықтан бір сарынды оқудан тез 

жалығады. Сондықтан оқу мазмҧны мен тәрбие әдістерін жаңарту 

бағытында оқушыларға сапалы білім мен саналы тәрбие беру ҥшін жан - 

жақты іздене отырып, ӛз алдыма мынандай мақсат қойдым: 
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«Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын, ынтасын оятып, 

танымдық белсенділіктерін арттыра отырып, шығармашылық қабілеттерін 

дамытуға жағдай жасау 

Әр сабағымды қызықты, ӛзгеше ӛткізу ҥшін, әр пән бойынша кӛптеген 

жҧмыстар жасауға тура келеді 

Танымдық белсенділік дегеніміз – оқушының оқуға, білімге деген 

ынта – ықыласының, қҧштарлығының ерекше кӛрінісі. Мысалы: мҧғалімнің 

баяндап тҧрған материалын тҥсіну ҥшін, оқушының оны зейін қойып 

тыңдауы, алған білімін кеңейтіп толықтыру ҥшін, ӛздігінен кітап оқуы, 

бақылау, тәжірибе жасау, жазу, сызу сияқты жҧмыстар істеуі керек. Ӛйткені 

ӛтілген материалды саналы қайталауда, жаңадан білім алуда, оның жолдары 

мен дағдыларына ҥйренуде белсенділіксіз мҥмкін емес. Яғни оқушылардың 

белсенділігі ауызша, жазбаша жҧмыстарда, бақылау эксперименттер жҥргізу 

жҧмыстарында, бір сӛзбен айтқанда, оқу ҥрдісінің барлық кезеңінде қажет 

Ал, «таным – ойдың білмеуден білуге қарай дәл емес, білуден 

неғҧрлым толық дәл білуге қарай ҧмтылатын ой - ӛрісінің кҥрделі ҥрдісі». 

Танымдық белсенділік кӛп тҥрлі тҧлғалық қатынастардың 

қалыптасуымен тығыз байланысты. Танымдық әрекеттің белгілі бір ғылым 

саласымен таңдаулы қатынасы, танымдық әрекеті, оларға қатысу және 

қатысушылармен танымдық қарым - қатынасы маңызды келеді. Сонымен 

бірге, адамның барлық жоғарғы таным процестерінің ӛзінің даму деңгейінен 

белсендіруде танымдылық белсенділік тҧлғаның шындықты қайта қҧру 

әрекеті нәтижесінде ҧдайы ізденіске жетелейді. 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Бастауыш мектеп журналы №5 1998ж 

2. Бастауыш мектеп №3, 4 2010ж 

3. Дамыта оқыту технологиялары Б. А Тҧрғынбаева «Алматы», 2000ж 

4. Қазақстан мектебі, Алматы №8 2003ж 

 

ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН КӚПМӘДЕНИЕТТІ ОРТА 

АРҚЫЛЫ ПАТРИОТИЗГЕ ТӘРБИЕЛЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Шоңғарева Іңкәрім Нұрғалиқызы 

Ғылыми жетекшісі: 

Алметов Нығметжан – п.ғ.д.,  профессор 

  Кілт сөздер: педагогика, психология тӛзімділік, мәселелері, дамыту, 

озық технологиялар.  

 Тәрбиенің тҧжырымдамалық негіздері білім беру саласындағы 

мемлекеттік саясатты жҥзеге асыру аясында қазақстандық қоғамдағы 

заманауи әлеуметтікмәдени трансформация ескеріле отырып әзірленді. 

 Тәрбиенің тҧжырымдамалық негіздері жалпыадамзаттық және ҧлттық 

қҧндылықтарды, адам ӛмірі мен денсаулығын, тҧлғаның еркін дамуының 

басымдықтарын, патриотизм, еңбексҥйгіштік, адам қҧқықтары мен 

бостандығын қҧрметтеуге тәрбиелеуді кӛздейді. 
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 Тәрбиенің тҧжырымдамалық негіздері «Мәңгілік Ел» жалпыҧлттық 

идеясы аясында отбасылық тәрбие қҧндылықтары, сондай-ақ оқу және 

тәрбие процестерінің ӛзара кірігуі негізінде білім беру процесінің тәрбиелік 

әлеуетін арттыруға, оқыту мен тәрбиенің кіріктірілуіне, тәрбие әдіснамасын, 

мазмҧны мен қҧрылымын жаңартуға бағдарланған. 

Тәрбиенің тҧжырымдамалық негіздері Қазақстан Республикасы білім 

беру жҥйесінде тәрбиенің даму перспективасын, басым бағыттарын, тәрбие 

мақсаттарын, міндеттерін, бағалау ӛлшемдерін және механизмдерін 

анықтайды. 

Тәрбиенің тҧжырымдамалық негіздері жаһандану дәуірінде қазіргі 

адамда қоршаған әлемге технократтық және тҧтынушылық кӛзқарас ҥстем 

болатын заманауи қоғам дамуының ерекшеліктерін ескереді. 

Осыған байланысты адамзатты ҧлттың тҧрақты дамуының, рухани 

әлеуетінің артуына кепіл болатын прогрестің рухани-адамгершілік 

қҧндылықтарына, ана тілі мен ҧлттық менталитеттің маңыздылығын 

нығайтуға қайта бағдарлау қажет. 

Ҧлттың ерекшеліктерін, психологиясын, менталитетін ескермеу, 

ҧлттық- мәдени қҧндылықтар бастауынан алыстау немесе оларды 

космополитизм мен жалған мәдениет тҥрлерімен алмастыру - адамның 

моральдық азуына, қоршаған әлемге агрессиясының артуына, рухани-

адамгершілік әлеуетінің қҧлдырауына әкеліп соқтырады. 

Жалпыәлемдік тәрбие жҥйесін зерттеу және талдау елімізде біртҧтас 

кешенді тәрбие жҥйесін, оның мақсаты мен мазмҧнын ҧлттық мақсаттар, 

мәдени қҧндылықтар мен дәстҥрлер, діл ерекшеліктерін ескере отырып, 

әлемдік озық тәжірибе, заманауи прогрессивті ағымдар, инновациялар 

ҥйлесімінде қҧрудың маңыздылығын кӛрсетіп отыр. 

Туған жерін, халқын сҥю және қҧрметтеу, отбасылық қҧндылықтарды 

қастерлеу, ҥлкенді сыйлау, кең пейілділік, бауырмалдық, ашықтық, 

қонақжайлылық, толеранттық - қазақ халқының діл ерекшелігі болып 

табылады. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 

«Қазақстан жолы – 2050: «Бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ» Қазақстан 

халқына Жолдауында атап кӛрсетілгендей, егеменді даму жылдарында 

барша қазақстандықтарды біріктіретін және ел болашағының іргетасын 

қалаған басты қҧндылықтар жасалды. Жолдауда бҧл қҧндылықтар атап 

кӛрсетілген: 

Қазақстанның тәуелсіздігі және Астанасы; қоғамымыздағы ҧлттық 

бірлік, бейбітшілік пен келісім; зайырлы қоғам және жоғары руханият; 

индустрияландыру мен инновацияларға негізделген экономикалық ӛсім; 

Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы; тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы; 

еліміздің ҧлттық қауіпсіздігі және бҥкіләлемдік, ӛңірлік мәселелерді шешуге 

жаһандық тҧрғыдан қатысуы. Президент сонымен қатар, 

жалпықазақстандық мәдениетті дамытуға жаңаша серпін беретін белсенді, 

білімді және дені сау азамат қалыптастыру міндетін қойды. 
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Патриот, білімді, дені сау, жауапты және жігерлі, инновациялық 

экономика жағдайында табысты қызмет ететін, қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерін еркін меңгерген, қазақ халқының жалпыадамзаттық қҧндылықтар 

мен мәдениетті бойына сіңірген, толерантты, дҥниежҥзіне танымал және 

мәртебелі – 2020 жылғы қазақстандық жастар осындай болады. 

Қазақстан Тәуелсіздікке қол жеткізген аз уақыт ішінде әлемдік 

қоғамдастыққа толық қҧқылы және беделді мҥше болды, әлемдік 

экономикалық және мәдени кеңістікке белсенді тҥрде кіріге бастады. 

Қазақстандық жастар жаһандану процесіне кірігуі аясында қарқынды білім 

беру, ӛзара ақпараттық және мәдени алмасудың белсенді қатысушысы 

болды. Қазіргі қазақстандық балаларда, жастар ортасында сапалы білім алу 

уәжінің ӛсуі, жаңа кәсіптерді және ақпараттық-коммуникативтік 

технологияларды меңгеруге ҧмтылысы, коммуникативтілік, 

мәдениетаралық                 қарым-қатынастың артуы, әлеуметтік 

белсенділігін жандандыру сияқты жаңа позитивті трендтер пайда болды. Ӛз 

елінің тарихына, мәдениетіне және дәстҥрлеріне, халқының мәдени 

мҧрасына қызығушылықтарының артуы негізінде ҧлттық ӛзіндік сананың 

ӛсуі байқалады. Жаңа қазақстандық патриотизм, азаматтық, ізгілікке 

бағдарланған дҥниетаным қалыптасу процесі жҥріп жатыр. 

Елдегі оң ӛзгерістер білім беру ҧйымдарының тәрбие процесінде 

кӛрініс тапты. Тәрбие практикасында жалпықазақстандық менталитет, 

мәдени, ҧлттық-тарихи дәстҥрлер ескерілген ҧлттың зияткерлік, рухани 

және шығармашылық әлеуетін жаңғырту ҥшін жағдайлар жасалуда. 

Қазақстанның білім беру жҥйесінде оң метапәндік және тәрбиелік 

әлеуеті бар «Ӛзін-ӛзі тану» адамгершілік-рухани білім беру бағдарламасы 

(Бағдарлама идеясының авторы – С.А. Назарбаева) іске асырылуда. 

Бағдарлама білім беру ҧйымдарындағы тәрбие жҧмысының барлық 

салаларын қамтиды және тиісінше іске асырылған жағдайда қоғамда ҧлттық 

және жалпыадамзаттық қҧндылықтарды жаңғырту механизмдерінің мықты 

катализаторы рӛлін атқарады. Халықтық педагогиканың кӛпғасырлық 

тәжірибесіне негізделген, заманауи тәрбие теорияларының 

шабыттандыратын идеялары қолданылған «Ӛзін-ӛзі тану» адамгершілік- 

рухани білім беру бағдарламасына (бҧдан әрі - АРБ) әлемдік білім беру 

кеңістігінде аналог жоқ. Ол балалар мен оқушы жастардың адамгершілік- 

рухани тәрбиесінде білім берудің барлық деңгейлерінің ҥздіксіздігін және 

сабақтастығын қамтамасыз етеді. 
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Шоңғарева Іңкәрім Нұрғалиқызы 

Ғылыми жетекшісі: 

Алметов Нығметжан – п.ғ.д., профессор 

  Кілт сөздер: педагогика, психология тӛзімділік, мәселелері, дамыту, 

озық технологиялар.  

Ақпараттық мәдениет – адамның жалпы мәдениетін қҧраушылардың 

бірі; дәстҥрлі, сондай-ақ жаңа ақпараттық технологияларды қолданып жеке 

ақпараттық қажеттіліктерді тиімді қанағаттандыру бойынша мақсатты 

дербес қызметті қамтамасыз ететін ақпараттық дҥниетанымның және білім 

мен білік жҥйесінің жиынтығы. 

Дене тәрбиесі және салауатты ӛмір салтын қалыптастыру мақсаты 

адамда психикалық тҧрақтылық пен кәсіби қызметінде тиімді қажеттерді 

қамтамасыз ететін салауатты ӛмір салтын, жеке тҧлғалық қасиеттер 

қалыптастыру. Оның қҧрамдасына профилактикалық білім беру кіреді. 

Салауатты ӛмір салтын қалыптастыру адам ағзасының мҥмкіндіктері, 

оның қызметінің ерекшеліктері, адамның дене, психикалық және рухани 

денсаулығының ӛзара байланысы туралы тҥсінік беретін ағарту жҧмысында 

ғана емес, сол сияқты тәрбиеленушілерді тҥрлі спорт тҥрлеріне тікелей 

баулу арқылы да жҥзеге асырылуы тиіс. 

Діни секта – негізгі діни бағыттан бӛлінген және оған қарсы тҧратын 

діни топ. Еңбек және экономикалық тәрбие балаларда, жасӛспірімдер мен 

жастарда ӛзіне-ӛзі қызмет ету білігін және дағдысын, еңбек іс-әрекетінің әр 

тҥріне жауапты және шығармашылық қарым-қатынасын, ҧжымда, топта 

жҧмыс істеу біліктілігін; адамның ӛз әрекетінің мәнін және салдарын дҧрыс 

бағалап, қажетті ресурстарды пайдаланып, олардың шынайы әсерін кҥшейте 

отырып, белсенді және жауапкершілікпен әрекет етуді, яғни жаңа ӛндірісті 

және қоғамды қҧру біліктілігін қалыптастыруды кӛздейді. 

Жалпыадамзаттық қҧндылықтар – бҧл уақыт ӛте келе ӛзгеріске 

ҧшырамайтын және адамдардың белгілі бір шектеулі тобы (әлеуметтік топ, 

таптар, партия, мемлекет немесе мемлекеттердің коалициялары) ҥшін емес, 

барша адамзат ҥшін маңызды абсолют қҧндылықтар. 

Бҧл қҧндылықтар халықтың барлығына тән, ішкі мәні терең және 

сыртқы моральдық ережелер емес, тура ішкі іс-тәжірибе нысаны ретінде 

қабылданады, яғни олардың негізінде адамның ар-намысы махаббат, 
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шынайылық, жайлылық, парыз, кҥштемеу, қайырымдылық, рақымшылықты 

нақтылы тҥрде кӛрсетеді. 

Жалпыадамзаттық қҧндылықтар мәңгі, тарихи тҧрғыдан шектелмеген 

рухани табиғатқа ие, әлеуметтік, саяси, ҧлттық, ғылыми, тҧлғалық және 

басқа қҧндылықтар жҥйесінің ӛзгермелі инварианты болып табылады, әр 

адамда және материалдық әлемде барынша қалыптасады. Олар барлық 

адамдар ҥшін эталон, ҥлгі болып саналады, оларды дамытуға педагогикалық 

процесс бағытталған. 

Жеке тҧлғаның ӛзін-ӛзі тану және ӛзін-ӛзі дамыту қажеттілігін 

қалыптастыруы. Ӛзін-ӛзі тану адамға қоршаған әлемді тҥсінуге және ӛзінің 

сондағы орнын сезінуге, ӛмірлік ҧстанымын анықтауға, қоршаған әлемге 

кӛзқарасын жалпыадамзаттық қҧндылықтар тҧрғысынан жҥйелеуге 

кӛмектесуі тиіс. Ӛзін-ӛзі тану жеке тҧлғаның ӛзін-ӛзі дамытуына, 

ӛзектендіруіне, оның қабілеттері мен әлеуеттік мҥмкіндіктерін жҥзеге 

асыруда қажетті шарт болып табылады. Адам, сонымен ӛзін-ӛзі тануының 

нәтижесінде толысу сезімін, ӛмір қуанышын, оның мәнісін сезіне отырып 

тҧлғалық ӛсу мен ӛзін-ӛзі жетілдіру қабілетіне ие болады. 

Зияткерлік мәдениетті дамыту білім алушылардың белсенді ойлау 

қызметін дамытуды, олардың санасын шынайы, қарапайым біліммен 

байытуды, ойлау қабілетін дамытуды кӛздейді. 

Кәсіби-шығармашылық тәрбие кәсіптік және тҧлғалық маңызды 

негізгі қҧзыреттіліктерді (арнайы, бейіндік, коммуникативтік, әлеуметтік, 

зияткерлік, ақпараттық, дербес) және оның басқа тҥрлерін қалыптастыруды, 

білім алушыларды кәсіптік қауымдастықтың дәстҥрлері мен 

қҧндылықтарына бейімдеуді, кәсіптік этика нормаларын ҧстануды кӛздейді. 

Коммуникативтік мәдениет қалыптастыру мінез-қҧлық ҧстанымдарын 

анықтайды, қҧндылықтар жҥйесін, нормаларын кӛрсетеді және 

шығармашылық қызметте ӛзінің дербестігін кӛрсету ҥшін қарым-қатынас 

жасау, байланыстарды орнату, дамыту, ӛзара келісу, жолға қою және тҥзету 

енгізуге кӛмектеседі. 

Отбасылық тәрбиенің айқындауыш буыны адамгершілік, рухани және 

гуманистік қҧндылықтар тәрбиесі басым адамдар арасында эмоциялық және 

тиімді қарым-қатынастардың әлеуметтік-тарихи тәжірибесін табыстау 

болып табылады. Балалар мен жастардың әлемдік және ҧлттық мәдениеті, 

дәстҥрлері мен барша қазақстандық қоғам қажеттіліктері негізінде қҧрылған 

жалпыадамзаттық және ҧлттық қҧндылықтарға бағдарлануы алдыңғы 

кезекте тҧрады. 

Рухани – адамгершілік тәрбие қоғам ӛмірінің нормаларымен және 

дәстҥрлерімен келісілген тҧлғаның ӛзіндік санасын дамыту, этикалық 

ҧстанымдары мен оның моральдық қасиеттерін және мақсатын 

қалыптастыру ҥшін жағдай туғызуды кӛздейді. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет – сыбайлас жемқорлықты 

кӛпшілік айыптауы кӛрсететін қҧндылықтар жҥйесі; сыбайлас жемқорлыққа 
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тӛзімсіздік қатынасты кӛрсетеді, «адалдық пен сатылмау – жҥріс-тҧрыс 

нормасы» берік азаматтық ҧстанымды білдіреді. 

Тәрбие – жеке тҧлғаны мақсатты қалыптастыру процесі. Бҧл арнайы 

ҧйымдастырылған, басқарылатын және бақыланатын, соңғы нәтижесі 

қоғамға қажет және пайдалы тҧлға қалыптастыру болып табылатын 

тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің ӛзара іс-әрекеті. 

Тҧлғаның әлеуметтік-маңызды және жеке қасиеттерін, ерекшеліктерін 

қалыптастыру (әлеуметтік бейімділік, әлеуметтік белсенділік, әлеуметтік 

тҧрақтылық) әлеуметтік қарым-қатынас жҥйесінде мінез-қҧлықтың ӛз 

стилін, шығармашылығын және дербестігін дамытуды, қоғамда болып 

жатқан ӛзгерістерге жылдам және тәнік (адекватты) әрекет етуді, белсенді 

ӛмірлік ҧстанымы болуын кӛздейді. 
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озық технологиялар.  

 Бейімдік оқыту жаратылыстану-математикалық, қоғамдық-

гуманитарлық бағытта жҥзеге асырылуда бірге келесі жағдайларды ескеру 

қажет.  

 Біріншіден, бейіндік оқытуды анықтауда, 11-12 сынып 

оқушыларының жекелеген қабілеті мен қызығушылығын ескеру ҥшін білім 

беру мазмҧнының қҧрамы мен қҧрылымы педагогикалық жағдайлар жасауға 

бағытталуы керек.  

Екіншіден, екі бағыт шеңберінде білім беру мазмҧнын анықтауда 

оқушылардың базалық жалпы білім беру даярлығын аяқтауды қамтамасыз 

ететін міндетті оқу пәндерінің кӛлемін азайтып, базалық мазмҧндағы пәндер 

ҥшін оқу-әдістемелік кешендердің саны оңтайландырылып, республикада 

қалыптасқан вариативті білім берудің және т.б. институционализациялау  
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Бейіндік оқыту жҥйесінің ҥйлесімділігі аралас оқу пәндерінің есебінен 

қамтамасыз етіледі және оқу мазмҧнының элементтерінің келесідей 

типтерін: базалық мазмҧндағы жалпы білім беретін пәндер (инвариантты 

компонент), жалпы білім беретін бейіндік пәндер және таңдау бойынша 

міндетті пәндер (вариативті компонент), таңдау бойынша курстар (мектеп, 

оқушы компоненті) енгізеді. 

Журналистикаға кіріспе филологиялық бейін коғамдық-гуманитарлық 

бағыттағы бейіндік пәндер әлеуметтік экономикалық бейін 2 12 таңдау 

бойынша пәндерге оқушылар ҥшін қатысу міндетті. Берілген компонент 

білім беру мазмҧнының вариативті элементімен қарастырылып, мектеп 

ӛздігінен ҧйымдастырады.  

Міндетті пәндер «толықтыру» қызметін орындап, «ӛзге» бағыттағы 

мазмҧн есебінен білім беруді толықтырады. Оқушылар басқа бағыттағы 

жалпы білім беретін бейіндік пәндердің тізімінен екі оқу пәнін таңдау 

мҥмкіндігін алады. Қызығушылығы бойынша курстар оқу жоспарының 

оқушы компонентінің есебінен іске асырылады және екі міндетті 

орындайды. Біріншісі – жалпы білім беретін бейіндік пәндердің қолданбалы 

сипатын қамтамасыз ету.  

Екінші міндет – оқушылардың жеке қызығушылығын қанағаттандыру 

бойынша таңдаған бейіні шеңберінде білім беру мазмҧнын іске асыруды 

қамтамасыз ету. Базалық мазмҧндағы жалпы білім беретін пәндердің, 

бейіндік жалпы білім беретін пәндердің, таңдау бойынша міндетті 

пәндердің, таңдау бойынша курстардың шамамен кӛлемдік ара-қатынасы 

56:30:16 пропорциясымен анықталады. Бейіндік оқытуды іске асыру жалпы 

білім беретін мектептерде, гимназияларда, лицейлерде, дарынды балаларға 

арналған мамандандырылған мектептерде, мҥмкіндігі шектеулі балаларға 

арналған арнайы мектептерде жҥзеге асырылады.  

Оқушылардың орнықты ынта-ықыластары мен бейімділіктері деген- 

де біз оларды ҥйірмелердегі және ҥйдегі, тиісті оқу пәндеріндегі сабақтарда 

белсене шҧғылдануы, бір салада мамандық таңдауға алаңсыз талап білдіруі, 

таңдаған мамандығы жӛніндегі еңбек мазмҧнымен жақын танысуға қызығуы 

дәлелденгеннен кейін ғана осындай қорытындыға кел-дік. 

Олар таңдаған мамандығын жақсы білуге талап – танды, ҥйірмелерде 

қатысады, кез келген пәнді жақсы меңгерді, сол сияқты ӛздерін 

қызықтыратын мамандықтар жайында кӛп оқыды. Мысалы, Руслан С. 

физикамен айналысады.  

Ол физикамен байланысты мамандықтар туралы кӛп білуге талпынды, 

физика ҥйірмесіне қатысты. Класс жетекшісімен ата-анасы оның таңдауын 

толық мақҧлдады. Мектепті бітірген соң физика бӛліміне оқуға тҥспек. Тағы 

бір мысал: Ару Н. ӛзіне педагогтың мамандықты таңдап педколледжге 

тҥсуге даярланды. Таңдау оның қызығушылығымен барынша сәйкес келді: 

ол әдебиетті, тарихты, ән-кҥйді жақсы кӛрді. Класс жетекшісі оқушының 

таңдауын толық мақҧлдады. Оған педколледжге тҥсу ҧсыныс берілді. 
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Пайдаланған әдебиеттер 

1. Қазақстан Республикасының білім туралы заңы (2011.24.10. берілген 

ӛзгерістер мен толықтыруларымен).  

2. 12 жылдық орта білім беру мемлекеттік стандарты жобасы. – Астана,  

3. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы.  

ЖОО-ДА КРЕДИТТІК ТЕХНОЛОГИЯ ЖҤЙЕСІНДЕ БОЛАШАҚ 

ОҚЫТУШЫЛАРДЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ПАЙДАЛАНУҒА ДАЯРЛАУ 
 

Мырзахметова Шынара Сайбекқызы 

Ғылыми жетекшісі: Атемова Калипа Турсуновна – п.ғ.д., доцент 

 

  Кілт сөздер: педагогика, психология тӛзімділік, мәселелері, дамыту, 

озық технологиялар.  

 Еліміз әлемдік білім беру жҥйесінің биігінен кӛрінуге алғашқы батыл 

қадамдар жасады. Сондай-ақ, 2007 жылы «Білім туралы» заңға «кредиттік 

оқыту технологиясы» ҧғымы заңнамада анықталған. Осы заңның 11-ші 

бабында білім жҥйесі мәселелерінің бірі оқытуда жаңа технологияларды 

тиімді пайдалану және енгізу, сонымен қатар кредиттік, дистанциялық, 

ақпараттық – коммуникациялық оқыту кәсіби білімнің қоғамда және еңбек 

нарығында болып жатқан ӛзгерістер қажеттілігіне тез ҥйлесуге мҥмкіндік 

туғызатыны белгіленген [1].  

Біз озық технологияларды меңгермей, білім бәйгесінде оза шаба 

алмайтынымызды тҥсіндік. Әрине, 2007 жылдан бастап әлемдік білім 

деңгейіне қол созғанымыз тек қана қажеттілік емес, болашақ ҥшін жасалған 

игі бастама деуге толық негіз бар. Бҧл жҥйе әлемдік деңгейдегі білікті 

мамандарды дайындауға бағытталған. Қоғамның кез келген сынынан 

сҥрінбей ӛтетін, ӛз кәсібінің «қҧлағында ойнайтын» маман иелерін 

даярлауда бҧл жҥйенің берері мол екенін әлем елдері мойындады. Біздің 

әлемдік білім кеңістігінде ӛзгелермен тереземіз тең болуы ҥшін кредиттік 

жҥйеге ену аса қажет екенінің маңыздылығы осында болды. «Еуропа 

аймағындағы жоғары білімге қатысты біліктіліктерді тану туралы» 

Лиссабон Конвенциясы, «Жоғары білімнің еуропалық аймағы туралы» 

 Болон декларациясы, ҚР «Еуропа аймағындағы жоғары білімге 

қатысты біліктілікті тану туралы» Конвенцияны ратификациялау туралы 

заңы кредиттік оқыту технологиясының біздің ЖОО-да қолданылуына 

себеп. Аталмыш жҥйе арқылы оқыту студенттің ӛзіндік жҧмысына баса 

кӛңіл аударуына кеңінен жол ашып берді. Студент білім кӛзін ӛзіндік 

жҧмыс, ӛзіндік ізденіс арқылы таба алатын болды. Демек, ӛзіндік 

жҧмыстарын белсенді ҧйымдастыру аса маңызды. Бҥгінгі студент – болашақ 

маман. Сондықтан, бҧл жҥйеде студенттердің ӛзіндік жҧмысын олардың 

ӛзін-ӛзі толықтыру, дамыту қабілетін арттыруының алғышарты деп 

қарастырады. Кредиттік жҥйенің ашқан жаңалығы да осы. 
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 Оқытушылар студенттердің білім жолындағы бағдаршамы болып, 

оларға тек бағыт-бағдар беруі керек. Ал, білім қазынасын іздеу студенттің 

ӛзіндік ізденісі арқылы жҥзеге асады. Level3 Dublin Institute of Technology 

June 2015 Кредиттік оқыту жҥйесінің ғылыми – теориялық негіздерін 

зерттеген қазақстандық ғалым – педагогтар Ж.А.Қараев, А.Қ.Қҧсайнов, 

Н.Ә.Асанов, Г.К.Ахметова, С.М.Ӛмірбаев, К.Ж. Кожахметова, 

Ш.Т.Таубаева, В.И.Байденко, Ш.М. Майғаранова, С.Т.Иманбаева, 

Б.Абдрасилов, Д.Сулеев т.б. жаңа жҥйенің қырларын танып білуге арналған 

ғылыми мақалалар мен еңбектері жарияланды. Қазақстан Республикасының 

«Білім туралы» Заңын іске асыру мақсатында 2007 жылы 22 – қарашада 

№566 бҧйрық бойынша оқу ҥрдісін оқытудың кредиттік технологиясы 

бойынша ҧйымдастыру ережелері бекітілді, сонымен қатар, осы ереже 

білімнің барлық деңгейі ҥшін қҧптауға лайықты деп танылды.  

Оның тарихы 1988 жылы Еуропаның ең ежелгі білім ордасы болып 

саналатын Болон университетінің 900 жылдығына арналған ректорлар 

форумынан бастау алып отыр. Болон ҥрдісі дегеніміз – Еуропа елдерінің 

ортақ білім жҥйесін қҧруды мақсат етіп, Италияның Болонья қаласында 

Еуропаның 29 мемлекетінің білім министрлері қол қойған декларация. 

Аталған қҧжат қол қойылған қаланың атауына орай, Болон ҥрдісі атауына 

ие болған. 1999 жылы Болонье қаласында (Италия) Еуропаның 29 елінің 

(2003 жылдан бастап 40ел) ӛкілдері ӛз жоғары білім жҥйелерін бірыңғай 

жалпыеуропалық стандартқа келтіруге міндеттеме алды. Бҧл осы заманғы 

Еуропада жоғары білім жҥйесін дамытудың торапты жолы болып табылады 

да, ӛз алдына бҥкіл кӛп ғасырлық тарихында жоғары мектептің терең 

қҧрылымдық реформасын кӛрсетеді [2].  

Сонымен, Болон ҥрдісі – жоғарғы білімнің біртҧтас еуропалық 

кеңістігін қҧру мақсатында Еуропа елдерінің білім жҥйесін жақындастыру 

және ҥйлестіру ҥрдісі. Еуропа елдерінің ҧлттық білім беру жҥйесін ӛз 

серіктес жоғарғы оқу орындарында қолданылып жҥрген ең ҥздік 

тәжірибелерді, озық ғылыми жаңалықтарды, дарынды студенттер мен 

білікті мамандарды тарту.  
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Мергалиева Майгуль Адиловна 

Ғылыми жетекшісі: 

Кенжебекова Рабига Ибрагимовна – п.ғ.к., профессор 

 Кілт сөздер: педагогикасы, педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту 

 Қазақстанның Болон процесіне жедел кіруі нәтижесінде еліміз ҥш 

деңгейлі моделге енді: бакалавриат-магистратура- PhD докторантура. 

Қазіргі кҥні 42 жоғары оқу орны еуропалық агенттіктердің сапа 

менеджменті жҥйесінің сертификаттау аудитінен ӛтіп ҥлгерді. Докторлық 

және магистратуралық бағдарламалары ҥшін кластерлі бастамалар негізінде 

озық мамандықтардың тізімі анықталды. Бҧл қҧжаттар мемлекет 

саясатының білім саласындағы негізгі міндеттерін айқындады. 

 Қазақстанда ӛткізілетін әлеуметтік-экономикалық реформалар 

нәтижесінде, жоғарғы оқу орындарын қоса алғанда, соңғы жылдары алға 

қойылған келесі міндеттерді атап ӛтуге болады: 

 1. жоғарғы білім жҥйесін демократияландыру және басқарудың бір 

орталықтан жҥргізілмеуі;. 

 2. жоғарғы оқу орындарының қҧрылымы мен жҥйесін 

әртараптандыру; 

 3. жаңа заңнамалық және нормативтік-қҧқықтық базаны қҧру; 

4. жоғары білім берудің жаңа мемлекеттік стандарттарын 

қалыптастыру. 

Жалпы, Қазақстанның білім беру жҥйесін жаңғырту арқылы ҥлкен 

нәтижелерге қол жеткізуге болады, егер келесі жағдайлар орындалса: 

ҥкіметтің білім беру саясатында орнатқан барлық бағдарламалары білім 

беру жҥйесінің аясында жинақталған әлем тәжірибесінің мҥмкіндігіне 

негізделіп жасалуы қажет. Ҧлттық білім беру жҥйесі әлем бойынша 

жаһандану ҥрдісін кешуде. Сондықтан, кӛптеген мемлекеттер ҥшін, әсіресе, 

Орталық Азия ҥшін, ӛзінің білім беру жҥйесін ӛзгертуде дҧрыс бағыт таңдау 

мәселесі тҧр. Жаңа заманның негізгі ҥрдістері білім беру саясатына да 

ықпалын тигізе бастады. Білім беру жҥйесі әлеуметтік саясаттың басты 

бағыттарының біріне айналуда, себебі, жаңа әлемде мемлекеттің 

экономикалық жетістіктері білім беру жҥйесімен, азаматтардың 

білімділігімен, мамандардың бәсекеге қабілеттілігімен анықталады. 

Қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық ӛзгерістер жағдайында 

ҧзақмерзімді стратегия арқылы білім реформасын жҥзеге асыруға болады. 

Сол мақсатта ҚР білім беру жҥйесі белгілі даму сатыларынан ӛтіп келеді. 

Оған ҚР Президентінің жыл сайынғы халыққа Жолдаулары негіз болуда. 

Атап айтқанда, «Қазақстан-2030» стратегиялық бағдарламасында білім беру 

мәселесі тӛртінші ҧзақмерзімді басымдықта кӛрсетілді. Басымдық атауында 

«Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі мен әл-ауқаты» деп 

кӛрсетілгенімен, қҧжаттың аталған бӛлігінде азаматтардың денсаулығы мен 

салауатты ӛмір салтын сақтау мәселесіне мән берілген.Атап айтқанда, 

тәуелсіздік жарияланған алғашқы жылдардағы ӛршіп тҧрған нашақорлық 

пен наркобизнес,  темекі мен алкогольді тҧтыну мәселені ерекше кӛңіл 
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аударылған. Білім беру мәселесі кейінгі бағдарламаларда тарқатылып 

айтылды.    

Соңғы жылдардағы қҧжаттарға кӛңіл аударатын болсақ, 2015 жылғы 

30 қарашадағы «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: ӛсім, реформалар, 

даму» Жолдауының «Жаңа әлеуметтік саясат» тармағында 2016 жылдың 1 

қаңтарынан бастап білім беру саласы қызметкерлерінің жалақысы – 29 

пайызға дейін артатыны айтылды. Сонымен қоса 2017 жылдан «Баршаға 

арналған тегін кәсіби-техникалық білім» бағдарламасы басталатыны 

жарияланды. 

Бҧл Жолдауда негізінен дағдарысқа қарсы кҥрес, қаржы секторын 

тҧрақтандыру, бюджет саясаты, жаңа инвестициялық саясатқа ден 

қойылған. 

2017 жылғы 31 қаңтардағы «Қазақстанның ҥшінші жаңғыруы: 

жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Жолдауында ҥш тілдік оқыту, 

мҧғалімдердің деңгейі, кәсіптік білім беру туралы қозғалады. «Тӛртінші 

басымдық – адами капитал сапасын жақсарту» бӛлімі келесі жылғы 

жолдаудың алғышартындай кӛрінеді. 

Атап айтқанда, жаңа индустрияландыру талаптарына білім беру 

жҥйесін, коммуникация мен стандарттау салаларын бейімдеу қажеттігі 

айтылды. Әдеттегідей оқу орындары жалпы аталмай, агроӛнеркәсіп кешенін 

дамыту мақсатында аграрлық университеттердің рӛлін қайта қарау міндеті 

қойылды. Яғни, аграрлық университеттер ауыл шаруашылығымен біте 

қайнасқан ғылыми және оқыту орталығы болуы тиіс. Ол тапсырманы оқу 

орындары толықтай орындамай отырғаны белгілі. 

Бҧл жолдауда ӛнеркәсіптік тӛңкеріс жағдайында еліміздің 

бейімделуіне 10 даму қағидасы алға қойылған. Оның ішінде «Адами 

капитал – жаңғыру негізі» жетінші қағидасында білім беру сапасын арттыру 

мен интеллектуалдық ҧлт қалыптастыру сҧрақтары қарастырылған. Жалпы, 

бҧл Жолдаудағы негізгі идея заманның ӛзгерістеріне бейім болу, 

инновациялық дамудың кӛшінен қалып қалмау. Бҧл жерде ең алдымен 

оқыту бағдарламасын жаңартқан жӛн. 

 Ол дегеніңіз – мектептерді компьютерлік сыныптармен қамту арқылы 

жастарды жаңа технологиялық қалыпқа бейімдеу (3Д принтер, робот 

техникасы, жасанды интеллект және т.б); жекелеген пәндерді ағылшын 

тілінде оқытуды бастау, оқу орны мен кәсіпорын, корпорациялардың 

арасындағы ынтымақтастықты нығайту.  Педагог-мамандардың мәртебесі 

тҧрақты кӛтеріліп келеді. Педагогтарды оқыту және олардың біліктілігін 

арттыру жолдарын қайта қарау, ЖОО педагогикалық кафедралар мен 

факультеттерді дамыту туралы айтылғанымен, мәселе келесі Жолдауда 

қайталанып отыр. 
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  Кілт сөздер: шығармашылық педагогикаға,педагогика, психология 

ақыл-ой, ТРИЗ, тӛзімділік, дамыту, қамқорлық.  

1945 жылы дарынды ойлау жай ойлаудан немен ерекшеленетіндігін 

ҧғынуға ҧмтылған Г. С. Альтшуллер шығармашылықтың ғылыми 

технологиясын дайындауына кірісті. Оның технологиясының басты идеясы 

техникалық жҥйелер белгілі бір заңдармен туындап, дамиды: бҧл заңдарды 

тануға болады және ӛнертапқыштық тапсырмаларды шешу ҥшін қолдануға 

болады. Мектеп жасына дейінгі балалар ҥшін «ТРИЗ» технологиялары – бҧл 

тәрбиешілер ҥшін толық әдістемелік ҧсыныстары бар ҧжымдық ойындар 

мен сабақтар жҥйесі. 

 ТРИЗ негізгі бағдарламасын ауыстыруға емес, оның тиімділігін 

барынша арттыруға арналған. Тәрбиеші жҧмыс істейтін кез келген 

бағдарлама негізінде практикада тексерілген ТРИЗ әдістері мен тәсілдерін 

қолдануға болады. ТРИЗ ҧстанушыларының ҧстанымы: әрбір бала 

тумысынан дарынды және кемеңгер, алайда оны барынша тӛмен шығын 

жағдайында барынша жоғары нәтижеге қол жеткізу ҥшін қазіргі заманға 

бағдарлануына ҥйрету керек.  

Педагог балаларға дайын білім бермеуі керек, олардың алдында 

ақиқатты ашпауы тиіс, ол ақиқатты ӛзі табуы қажет. Егер балалар сҧрақ 

қоятын болса, сол уақытта дереу жауап бермеуі керек. Керісінше, ол ӛзі не 

ойлайтындығын сҧрауы қажет. Оны талқылауға шақыру керек. Жетелеуші 

сҧрақтармен баланың жауапты ӛзі тапты деуге алып келуі керек. Егер бала 

сҧрақ қоймаған жағдайда, педагог қайшылықтарды атап кӛрсетуі тиіс. 

 «ТРИЗ» технологиясында қайшылықтардың кӛптеген тәсілдері 

жинақталған. Алайда деректер банкін, кӛп жағдайда, жас тәрбиеші 

қолданады. Тәжірибелі мол педагогтар табиғат және затты әлемнің 

қоршаған объектілерінде ӛздері қайшылықтарды табады және оларды 

балалармен жҧмыс жасауда қолданады. Бірақ негізгі міндет: балаларды ӛз 

шешімдерін іздеуге және табуға ҥйрету – бҧл шығармашылық ойлауда, 

қиялдауда, жаңаны ойлап табуда байқалатын ӛнертапқыштық кезең.  
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 Айта кететін жайыт, «ТРИЗ» технологиясы баланы ғана емес, 

тәрбиешіні де шығармашылық педагогикаға оқытады. ТРИЗ қолдаушылары 

алдында тҧрған басты мәселе дайын формуланы балалармен сабақ ӛткізуде 

схемалық тҥрде қолдану ниетінен сақтандыру. Балалар тумасынан 

ҥлкендердің ақпараттарын талдай отырып, ӛздерінің қандай да бір жҥйесін 

қҧруға, ӛзінің пәктігі мен аңғалдығын кӛрсесте , жҥріп жатқан ҥдерістердің 

заңдылықтарын ҧғынуға талпынады. «ТРИЗ» бағдарламасы тәрбиешілер 

мен балаларға адам ӛзінің жасына тәуелсіз меңгеретін шығармашылықтың 

әдістері мен қҧралдарын береді. Осы бірыңғай қҧралды қолдана отырып, 

балалар мен ересектер бір-бірімен тіл табысуы, тҥсінісуі жеңіл болады. 7 

ТРИЗ – бір рет қҧрылып, ӛзгермейтін шығармашылық педагогикалық 

жҧмыстар жҥйесі емес, бҧл ҥнемі дамитын технология. 

Яғни адамның ӛмірге деген кӛзқарасынан шығармашылық туындайды, 

ол ӛмірдегі ӛзгерістерді, дамуды қабылдауына байланысты болады. Баланың 

шығармашылық потенциалының тҧлға ретінде даму мәселелері білім 

мақсатының біріне жатады.  

Балалардың шығармашылық қабілеттерінің дамуы тҥрлі бағыттағы 

қызметті болжайды. Бҧл жҧмыс баламен педагогтың бірлескен 

шығармашылық саласын және қҧрдастарымен араласуды қамтамасыз етеді. 

 Қорыта айтқанда заманымыздың болашағы – жас ҧрпақтың ой – ӛрісін 

жоғарлату, тілдік, шығармашылық, әлеуметтік, қатынас ,таным және 

денсаулық қҧзіреттіліктерін арттыру, рухани байлығын, тапқырлық 

тапсырмаларды шешу теориясының негізгі тҥсініктерімен таныстыру, 

проблемалық жағдайдан шығу жолын іздеуде алған білімдерін қолдануға 

ҥйрету, әрбір тәрбиешінің міндеті деп ойлаймын.  
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 Кілт сөздер: педагогика, психология тӛзімділік, мәселелері, дамыту 

парасатты, тарихи тағдыр этномәдениет.  

Қазақстан жағдайында, біздің ойымызша қадими мектептерді жадид 

мектептеріне айналдыру жҧмысына кӛбінесе қазақтың жаңашыл ―ғалия‖ 

медресесі мен оқушылар семинарияларында орысша білім алған зиялылары 

батыл кіріскен сияқты. Жадид мектептерін ашып, онда сабақты Еуропа 
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педагогикасы жетістіктері негізінде ҧйымдастыруға негізінен солар 

мҧрындық болған. 

Тіпті, кейбір қазақ оқытушылары жадид қозғалысы кҥшейсе қуанып, 

сәл әлсіресе ренжіп отырған. ХІХ ғасырдың 80-жылдарында ІІІ 

Александрдың керітартпа саясатының кезінде ‖ Тәржіман‖ газетіне жасалып 

отырған саяси қысымның кҥшеюіне ӛзінің риза емес екендігін газет 

редакциясына хат жазып, олардың бастамасын ӛзінің барынша 

қолдайтындығын айтып, ниеттестік, қамқорлық кӛрсеткен кісінің бірі- 

Ақмешіт уезі, қазалы қаласының тҧрғыны, оқытушы Әубәкір Салықов 

болды. қатардағы оқытушының жадид қозғалысына ҥн қосуы, оның 

әлеуметтік-педагогикалық маңызын жоғары дәрежеде, ол қамтыған 

аймағының кең болғанын кӛрсетеді. Мҧсылманша білім іздеген қазақ 

жастарының кӛбі ХІХ ғ. аяғы мен ХХ ғ. басында ―ғалия‖ және ―Хусоиния‖ 

медреселерінде оқыды, әсіресе ‖ғалия‖ медресесі ӛзінің ҧстаған 

жаңашылдық бағытымен, ол кезде, жастар арасында ӛте беделді болды. 

Уфа қаласындағы ‖ғалия‖ (арабша : алла жоғары) медресесін 1872 ж. 

Зия Камали деген жаңашыл ғалым ашып , оны кӛп жылдар бойы ӛзі 

басқарған . Осы медресенің шәкірті ғайса Тоқтарбекҧлы 1913 жылы ‖ қазақ 

‖газетінде жарияланған мақаласында ‖ ғалия‖ медресесінде қырыққа жуық 

қазақ жастарының оқып жҥргенін хабарлады. Оның ішінде, Семей 

облысынан –14 шәкірт, Ақмоладан-7 , Астраханнан-6, Жетісудан-6, 

Торғайдан-5 және Сырдариядан-2 жігіттің білім алатынын жазады. 

Сол  ―қазақ‖ газеті 1915 ж. ‖ ғалия ‖ медресесінде қазақ қызы –Мағфура 

Найманқожа қызының оқитынын да жазады. Сонымен Уфа талай қазақ 

жастарының білім, тағлым алып, башқҧрт, татар жастарымен қоян 

қолтықтасып, достасқан қаласы. Татар, башқҧрт жастарының кӛбісі ол кезде 

қазақ даласына келіп бала оқытатын. 

―Жымысқы‖ ойлардан ада, қазақ баласына тек жақсылық жасауды 

ойлап, ӛз қаражатына мешіт салдырған, жәдидше оқытатын мектеп ашқан 

біздің ата- бабаларымыз болған екен. Олардың бірі – Жетісу ӛлкесіндегі 

(қазіргі Талдықорған облысы, Ақсу ауданында) ―Мамания‖ мектебі. Бҧл 

мектепті ашқандар Маман әулеті. Кей деректерде Есенқҧл және Сейітбаттал 

Мамановтар деп нақтырақ айтылып жҥр. 

Кейбір зерттеушілер жазып жҥргендей1 бҧл ағайынды жігіттерді бір- 

бірінен бӛле жарып, бҧл мектепті Есенқҧл ашқан деп нҥкте қоюдың біздің 

ойымызша қажеті жоқ сияқты. Ӛйткені, кейбір деректерде мектеп бҧлардың 

әкесінің, ағасының атымен Маман, Тҧрысбек мектебі деп қосарлана аталады 

( мәселен,‖қазақ‖ газетінде) . Әрине, бҧл тҧста жас та болса, бас болып 

бастама кӛтерген Есенқҧлдың еңбегін жоққа шығара алмаймыз, сондай- ақ 

шама-шарқынша жыл сайын мың жарым сом беріп (―Айқап‖,1914,N1), 

жәрдем еткен, оның алдында қҧрылыс жҧмыстарына айтарлықтай қаржы 

бӛлген Сейітбаттал қажының да еңбегін жоққа шығаруға болмас. Болыс 

болған, би болған, тоғыз болыс Матайды бір ӛзіне қаратқан Сейітбаттал 

қажының еңбегін тҧстастары ―Айқап‖ журналында ( 1914,N 1) жақсы 

https://stud.baribar.kz/26099/xx-ghasyrdynh-20-30-zhyldaryndaghy-qazaq-ziyalylarynynh-pedagogikalyq-oylary/#_ftn5
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жазған. Маман ҧрпақтары тек мешіт салып, медресе ашумен шектелмей, 

қазақ әдебиетінің кӛсегесін кӛгертуді ойлап, қазақ топырағында тҧңғыш 

роман жарысын жариялап, бәйге тікккен, ӛз мектептерінен шыққан ынталы 

оқушылардың қаражатын кӛтеріп, ірі шаһарларға оқуға жіберген. Бай 

атаулының бәрін шық бермес Шығайбайға, сараң қарабайға теңеп, 

―идеологияның‖ ықпалында ӛскен бҥгінгі ҧрпақ ҥшін мал – жанын халқы 

ҥшін садаға қылған байлардың да болғанын білу- тарихтың шынайы бір 

парағын ашу болып табылады. 

Қазақ арасында роман жарысын жариялап, бәйге тіккен Есенқҧл 

Мамановтың игі бастамасы туралы ―Айқап‖ журналында Мҧхамеджан 

Сералин, ―қазақ‖ газетінде Әлихан Бӛкейхановтар пікір білдірген. Екі 

азаматта Есенқҧл Мамановты  әйгілі швед байы Альфред Нобельге теңеген. 

Есенқҧл бҧл жарысқа сыншылыққа қазақтың игі жақсылары -Әлихан 

Бӛкейхановты, Ахмет Байтҧрсыновты, Міржақып Дулатовты, Мҧхамеджан 

Сералинді, Райымжан Мәрсековті, Шәкәрім қҧдайбердиевті, Жақып 

Ақбаевты, Нарманбет Орманбетовты, Нҧрғали Қҧлжановтарды ҧсыныпты. 

Жалпы Маман әулетін қазақтан шыққан алғашқы меценаттар десе 

болады.Осы қазақтың алғашқы меценаттары ашқан ―Мамания‖ мектебінің 

ірге тасының қаланғанына биыл 100 жыл толып отыр. Қазақтың талай 

баласын қанаттандырған білім ордасы - ―ғалия‖ медресесін бетке ҧстап, 

жалау еткен ‖Мамания‖ мектебінде  дін сабақтармен қатар, есеп, 

жағырафия, қазақ тілі, тарих, зоология, орыс тілі пәндері жҥргізілген. 
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Ғылыми жетекшісі: Кӛшербаева Газиза Нуралиевна – п.ғ.к. 

 

  Кілт сөздер: педагогика, психология ақыл-ой,ұлттық ойын, 

тӛзімділік, дамыту, ертегі.  

 Халқымыздың «баланы ойын ӛсіреді» деген даналық сӛзі тегін 

айтылмаса керек. Ойын балалар ҥшін айналадағыны танып білу тәсілі. Бала 

ойнап жҥріп ойланады, жҥйкесі тынығады, кӛңілі ӛсіп ойы сергиді, денесі 

шымырланады. Балалар ойындарының тәрбиелік маңызын жоғары бағалай 

келіп, А. С Макаренко былай деді; «Бала ойында қалай болса ӛскен соң 
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жҧмыста да кӛп жағынан ҧқсас болады» Сондықтан балалар ҥн-тҥнсіз 

ойнайды. Тіпті бала жалғыз болғанын ӛзінде де сӛйлесіп жҥреді. Сӛйлесе 

жҥріп бала пікірлесіп, әсер алысып, ойының тҥркі ниеті мен мазмҧнын 

анықтайды. Заман ӛзгерген сайын адам баласының басынан ӛткендері 

баланың ойынында кӛрініс табатынына ешкім де шек келтірмес. Тәрбиелі 

балалардың физиологиялық психологиялық ерекшеліктері есте ҧстап, 

ҧлттық қозғалыс ойындарын балабақша ӛмірінде жас ерекшеліктеріне сай 

келмесе кері әсерін тигізуі мҥмкін. Сонымен қатар ойындар баланың 

белсенділігін арттылып, тәрбиесінде оң әсерін тигізуді, ӛзіне де баға бере 

алады. Әр бір ойын балалардың адамгершілік жолындағы бір кӛтеріліп 

баспалдағы секілді. Ойының тҥркі ниеті – бҧл балалардың нені және қалай 

ойнайтының жалпы анықтамасы. Мысалы: «дҥкен», «аурухана», 

«ҧшқыштар», Отбасы, балалар бақшасы және т. б болып ойнайды. 

Ойын негізінен сергу кезінде ҧйымдаcтырылады. Сондықтан ауада 

арнаулы қҧрылыстар ғимараттар, кӛптеген қҧрылыс материалдары кҥректер, 

доптар, секіргіштер болуға тиіс. Сюжетті рольді ойындар мектепте дейінгі 

балаларға тән ең сипатты бар ойындар болып табылады. 

Мысалы: Дҥкен ойының ойнағанда балалар сатушы мен сатып алушының 

әрекеттерін жасайды. Ал Аурухана ойыны ойнағанда дәрігер мен науқастың 

әрекеттеріне електейді. 

Драматизииялық ойындарда қандай да бір әдеби шығарманың 

ертегінің т, б сюжетті мен мазмҧнына сәйкес болады. Драматизиялық 

ойынында әрекетінің бірі тҥрі. Дидактикалық ойын формасы кішкене 

балаларға мейлінше тән оқыту формасы болып табылады. Мысалы: 

Сиқырлы қақпақтың сырын ашайық деген ойында ересек топтарды тәрбиелі 

балаларды зат туралы айта білуге ҥйрету, балаларды зат туралы айта білуге 

ҥйрету олардың жҥйесі сӛйлеу қабілетін дамыту міндетін алға қояды. 

Дидактикалық ойының нәтижесі қандай жолмен болса да ӛту емес, 

балалардың білімді игеру, ақыл - ой қызметін дамытуда, дара қарым - 

қатынас жасауда жеткен жетістіктерінің бағалау. Дидактикалық ойындар 

топ бӛлімшесінде, аулауда, залда ӛткізіледі. Дидактикалық ойының 

орталығы ойыншықтар мен ойын қҧралдары. 

Дидактикалық ойынның нәтижесі қандай жолмен болса да ҧту емес, 

балаларды білімді игеру, ақыл - ой қызметін дамыту да, ӛзара қарым - 

қатынас жасауда жеткен жетістіктерінің кӛрсеткіші. Дидактикалық ойындар 

да балалардың алдына қандай да бір міндеттер қойылады, оларды шешу 

ҥшін назарды жҧмылдыру, ерікті зейін қою, ойлау жҧмсау, ережені ой 

елегінен ӛткізе білу іс - әрекеттердің қиыншылықтарды жою керек. Олар 

балалардың тҥйісін және қабылдау қабілетін, дамытуға ҧғымдарын 

қалыптастыруға, білімді меңгеруін кӛмектеседі. Дидактикалық ойындар 

табиғатпен таныстыру сабағында математика, тіл дамыту, сауат ашу, кӛркем 

әдебиет сабақтарында жиі қолданады. 

Әрбір топта дидактикалық тҧрғыдан жабдықталған қуыршақ, оның 

кҥнделікті тҧтынуына керекті барлық заттардың комплектілері болу керек. 
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Стол ҥстінде ойындарға лото, домино тақырыптық ойындар («Қайда не 

ӛседі?»), («Бҧл кімге керек») т. б пазлдар, леголар, қимыл белсенділігін, 

еріктілікті талап ететін ойындар жатады. 

Ересек топтағы балалар ҥшін қағазға басылған стол ҥстінде ойналатын 

ойын қызықты келеді. Оларға табиғат қҧбылыстары, кӛліктің алуан тҥрлері 

(Кім не біледі, немен жҥреді, немен жҥзеді, немен ҧшады?) бейнеленген 

ертегілердің кейіпкерлері қимыл кӛрсетеді. 

Қимыл ойындары балалардың қозғалысын жҥгіру, секіру, ӛрмелеу 

лақтыру, қағып алуды жаттықтыруға, дамытуға және жетілдіруге мҥмкіндік 

береді. Қимыл ойындары баланың жҥйке психикалық дамытуына, жеке 

басының аса маңызды салалардың қалыптастыруына да ҥлкен әсер етеді. 

Қимыл ойындары ҥйдің ішінде серуен кезінде бірнеше баламен немесе бҥкіл 

топпен ӛткізіледі. Олар сондай дене шынықтыру сабағына игерген соң 

ӛздігіне ойнай алады. Мысалы: Соқыр теке, Кӛкпар, Асық, Бәйге, Тақия 

тастамақ т. б ойындар жатады. 

Сол сияқты ойындар да топта жас ерекшелігіне сай жҥргізіледі. Ойын 

балаларға сабақта да серуенде ӛте қажет, тіпті бала жай дем алып 

отырғаның ӛзіде де ойын ҥстінде болады. Қимылды ойындар баланың 

барлық жас кезеңінде ӛтеді. Мерекелік ертеңгіліктер, іс - шараларға 

қатысқан ата – аналар, тәрбиешілер, мҧғалімдер баланың тілін дамыту ҥшін 

шығармаларды сахналаудың білімділік тәрбиелік маңызы зор екенін айтады. 

Драмалық ойындар шығарманың мазмҧнын есте сақтауға, кейіпкердің 

жағымды, жағымсыз іс – әрекеттерін, адамгершілік қасиеттерін ажыратуға, 

отан сҥйгіштікке, еңбекқорлыққа, ҧйымшылдыққа тәрбиелейді. Баланы 

халыққа педагогикасы негізінде тәрбиелеу, елді таныту бағытында маңызы 

орын. 

«Орамал кетті», «Асық ату», «Тҥйілген орамал», «Қыз Қуу» «ҦШТЫ, 

ҦШТЫ» т. б ҧлттық ойындар баланың сӛздік қорын молайтуға, ӛмір 

тәжірибесін кеңейту, ептілік қабілеттерін жетілдіруге ӛз әсерін тигізеді. 

«Жҧмыла кӛтерген жҥк жеңіл» дейді қалқымыз. 

Сабақта пайдаланылатын ойын тҥрлерімен ата - аналар әр топтағы 

ақпараттық бҧрыштағы материалдар арқылы және сабақ, ертеңгілік, іс - 

шараларға қатысқанда танысады.  
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  Кілт сөздер: педагогика, психология ақыл-ой, ұлттық ойын, 

тӛзімділік, дамыту, ертегі. 

Қоғамның негізгі бағыты білімді де дарынды балалар даярлау болса, 

ал мектепке дейінгі ҧйымның негізгі кӛкейтесті мәселелері – бала бойында 

адамгершілік тәрбиесін қалыптастыру, мектепке дейінгі кезеңнен бастап 

балаларда адамгершілік мәдениетін тәрбиелеу. Жас ҧрпақ бойына 

батылдық, әділдік, мейірім мен қайырымдылық, ізеттілік пен қамқорлық 

сезімдерін сіңіруді әр тәрбиеші әртҥрлі оқу іс әрекетіне ҧштастыра жҥргізуі 

қажет. Адамгершілік мәдениетін қалыптастырудың тиімді тәсілдеріне 

ҧлттық педагогика элементтері де жатады. Қазіргі таңда қазақ 

педагогикасының міндеті – адам бойындағы жақсы қасиеттерді жас ҧрпаққа 

ҥйрете отырып ҧлтжанды, отансҥйгіш, әдепті, ар намысы биік азамат пен 

азаматшаларды тәрбиелеу. 

Болашақ ҧрпақ тәрбиесі – ата бабамыздан келе жатқан рухани 

мҧралардың бірі. Себебі, артыңа қалған із қандай болса, ҧрпағыңның 

болашағы сондай. 

Адамзат тарихында, адамгершілікке байланысты пайда болған 

категорияларға мыналар жатады: жомарттық, батырлық, ерлік, әділдік, 

қарапайымдылық, кішіпейілділік, адалдық, шыншылдық, ҧяттылық, ар мен 

намыс, т.б. Әрбір қоғам ӛзінің даму процесінде адамгершілік 

категорияларына, оның мазмҧнына кӛптеген ӛзгерістер еңгізіп отырған. 

Адамгершілік – адамдардың тәжірибелік ӛмірінен тамыр алып пайда болған 

әдеп ғҧрыптар мен дәстҥрлерді тудырып, солармен сәйкес дамиды. Ал 

мораль болса, шындыққа қарама қарсы, теріс қарым қатынаста пайда 

болады және адамның ӛзіне субъективті тҥрде міндет қоя білуімен 

туындайды. Адамгершілік қасиеттеріотбасында, қоршаған ортада, балалар 

балабақшасында, мектепте, адамдардың іс әрекетінің барысында бір бірімен 

араласуы нәтижесінде, қоғамдық тәжірибе алуын ӛмірмен байланыстыру 

арқылы қалыптасады. Тәлім тәрбие болмаған жерде адамгершілік мәдениеті 

мен қасиеті де қалыптаспайды. 

Тәрбие баланың дҥниеге келген сәтінен басталады. Мектеп жасына 

дейіңгі баланы дамытатын, ӛсіретін әрі тәрбиелейтін негізгі іс әрекет – 

ойын. Ойын – мектепке дейінгі балалар әрекетінің негізгі тҥрі, сондықтан ол 

бала ӛмірінде тәрбиенің шешуші шарты болып табылады. Баланың ӛзін 

қоршаған ортаны, ӛмір сҥріп отырған айналасындағы заттар мен 

қҧбылыстарды, адамдар арасындағы қарым қатынасты білуі, сезінуі ойын 

негізінде жҥзеге асады. Баланың таным тҥсінігі, іс әрекеті ойынннан бастау 

алады да, болашақ ӛмірінеде жалғасын табады. Ойын ҥстінде бала жеке 

тҧлға ретінде дамиды, адамдармен қарым қатынасты, әрекетті ӛзі реттеп, 
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ҧжымдық ойлаудың алғашқы тәжірибесін алатындығы дәлелденген. Ойын 

арқылы балалар қоғамдық тәжірибені меңгереді, ӛзінің психологиялық 

ерекшеліктерін қалыптастырады. Ойын арқылы бала ӛзін қоршаған ортамен, 

табиғатпен, қоғамдық қҧбылыстармен, адамдардың еңбегімен, қарым 

қатынасымен танысады. Мәселен, кез келген бала еш уақытта жалғыз 

ойнамайды, қатар қҧрбыларымен бірлесіп ойнайды, сол арқылы бір бірімен 

ӛзара қарым қатынас жасайды. 

Ойын – балалар ҥшін айналадағыны білу тәсілі. Халқымыз ойындарды 

тек балаларды алдандыру, кӛңілін кӛтеру әдісі деп қарамай, жас 

ерекшелігіне сай олардың кӛзқарастарын, мінез қҧлқын қалыптастыру деп 

ерекше бағалаған. Ойын балаларды ҧйымшылдыққа ҥйретеді. 

Ойын тҥрлері ӛте кӛп. Ойындар мазмҧндарына қарай, ӛзіне тән 

ерекшеліктеріне қарайбірнеше тҥрге бӛлінеді: 

1. Сюжетті рольдік, 

2. Драматизацмялық, 

3. Дидактикалық, 

4. Қимылды ойындар 

5. Ҧлттық ойындар, 

6. Саусақ ойындар. 

Ойынның пайдасы – баланың ой ӛрісін, сондай ақ балалардың 

адамгершілік сезімін оятады. Адамдармен дҧрыс қарым қатынас жасау, 

еңбек адамдарына басқа ҧлт ӛкілдеріне, достық, туған жеріне сҥйіспеншілік 

сезімін тәрбиелеуге кӛңіл бӛлінеді. Әр ойынның ӛзіндік тәрбиелік маңызы 

болады.  

   Пайдаланылған әдебиеттер 
1. Жолымбетов Ӛ. «Айгӛлек», «Қазақстан баспасы». Алматы, 1975. «Ақ 

сандық, кӛк сандық» Алматы, «Жазушы», 1988. 

2. Шаушекова. Б. «Тәрбиенің қалыптастырушылық ықпалы», «Ізденіс» 

журналы, 2007 ж, №2, 16 -18б 

3. «Ҧлт тағылымы» 2004ж. №4 16 - 17б.                               

 

БАЛАБАҚША ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫ ЖАН-ЖАҚТЫ 

ДАМЫТУ КЕЗЕҢІ 

Аигалиева Асель  Нургабыловна 

Ғылыми жетекшісі: 

Кенжебекова Рабига Ибрагимовна – п.ғ.д., профессор 

 

  Кілт сөздер: педагогика, психология ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту, 

ертегі.  

 Саналы, ӛскелең  ҧрпақ тәрбиелеу – әрбір тәрбиешінің міндеті. 

Баланың ой – ӛрісін дамытуға, олардың қиялына қанат бітіріп, тіл 

байлықтарының молаюына балабақша тәрбиешілерінің сіңірер еңбегі орасан 

зор.Бала тәрбиесі отбасынан бастау алды десек те, ғылымға негізделген әдіс 

– тәсілмен берілетін тәлім – тәрбие ісі кӛбінесе балабақшадан басталып, жан 
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–жақты педагогикалық ӛрісін табады. Әсіресе балабақшадағы тәрбие бала 

табиғатына ерекше әсер етіп, оған ӛмір бойы ізгілікті әсер етіп, 

мағынасы  ӛшпейтін із қалдырады.  

Балабақша жасындағы балаларды жан – жақты дамыту 

кезінде  ертегінің алатын  ролі  ӛте зор.  Ертегі – қай халықтың 

фольклорында да  ертеден келе жатқан кӛне жанрлардың бірі. Ол ҧрпақтан-

ҧрпаққа тараған мол мҧра. Ертегіден халқымыздың ертеңге деген сенімі, 

арман тілегін, қиялын, даналығын, ғасырлық  ӛмір  тәжірибесін  кӛреміз. 

Ертегінің қай тҥрін алсақ та ол баланың ой қиялын ҧштайды. Мінез-қҧлқын, 

ерік-жігерін, сӛйлеу қабілетін, тілін дамытып, сӛздік қорын 

қалыптастырады. 

Қазақ ертегілері ӛзінің тақырыптары, кӛтерген мәселелері, мазмҧнына 

байланысты  қиял-ғажайып ертегілері, тҥрмыс-салт ертегілері, хайуанаттар 

туралы ертегілер, шыншыл ертегілер болып бӛлінеді. 

Қиял-ғажайып ертегілердің оқиғасы қиялға, фантазияға қҧрылады, 

ӛмірде болмайтын нәрселер туралы баяндалады. Кейіпкерлері қиялдан туған 

жалмауыз, жезтырнақ, мыстан кемпір, алып дәу және солармен кҥрескен 

батырлар болып келеді. Сонымен қатар адамға кӛмектесетін қанатты 

тҧлпарлар, қҧстар да қиялдан туған бейнелер. Қиял-ғажайып ертегілері 

адамдардың арманы мен қиялын танытады, болашаққа деген сенімін 

білдіреді. Ертегінің қарапайым кейіпкері арманына жету ҥшін жолында 

кездескен барлық кедергілерді ақылмен, айласымен, достарының кӛмегімен 

жеңіп отырады. Қиял ғажайып ертегілер: «Ер Тӛстік», «Керқҧла атты 

Кендебай», «Ыста тас», «Алтын сақа», «Тас болған шаһар». 

Қиял ғажайып ертегілер қазақ ертегілерінің ішінде ең кӛнесі болып 

табылады. Қиял-ғажайып ертегілері кӛп дәуірді бастан кешіргендіктен, 

ӛзгерістерге де кӛп ҧшыраған. Қазақ қиял-ғажайып ертегілерінің 

кейіпкерлері «ай десе-аузы, кҥн десе-кӛзі» бар сҧлу, не алтын шашты қыз, 

солармен қатар айдаһар, жеті басты жылан, алып қара қҧс, тҧлпар ат, басы 

алтын, арты кҥміс киік сияқтылар араласып отырады. Бҧлардың бір тобы 

ертегі кейіпкерінің досы болса, бір тобы қас жауы болып әрекет етеді. Бҧл 

кейіпкерлердің арасында кейде дос, кейде қас болып кездесетіндері де бар. 

Оларға таусоғар, кӛлжҧтар, кӛреген, желаяқ, саққҧлақ, жҧмбақ жар, жылан 

патшасы, басы алтын киәк жатады. 

Қазақ халық ертегілерінің ерекшелігі – ӛмірде болатын жағдайлар мен 

болмайтын нәрселердің араласып отыруы. Тҧрмыс – салт ертегілеріне 

«Бозынген», «Аю, тҥлкі және қойшы», «Арыстан мен кісі» сияқты шағын, 

тәрбиелік мәні зор ертегілер жатады. Жан-жануарлар туралы ертегілері 

барлығымызға жақсы таныс, олардың кейіпкерлері: қу тҥлкі, қорқақ қоян, 

озбыр қасқыр. Бҧл топқа «Аю, қасқыр, тҥлкі, бӛдене», «Аю, тҥлкі және 

арыстан», «Қоянның зары», «Кҥшік пен мысық» т.б. ертегілер жатады 

Қазақ халық ертегілері жас ҧрпақты тәрбиелеумен қатар, олардың бойына ӛз 

халқының игілігін дарытып, ана тілінде ойлау және мәдениетті сӛйлеуіне, 

сауатты жазу дағдыларына барынша мол әсерін тигізеді. Сонымен қатар, 
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қазақ халық ертегілерін пайдалану оқушыларды қызықтырады, дҧрыс 

сӛйлеуге ҥйретеді, логикалық ойын жетілдіреді. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. Ғабдуллин. М. Қазақ халқының ауыз әдебиеті. – Алматы., 2011 

2. Әбілова З. «Этнопедагогика». – Алматы, 1997 

3. «Қазақтың ҧлттық ойындары» Базарбек Тӛтенаев, Алматы «Қайнар» 

баспасы 1994 ж. 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҦЙЫМДАРҒА ЕРТЕ ЖАС ТОБЫНДАҒЫ 

БАЛАЛАРДЫ ЕРТЕГІЛЕР АРҚЫЛЫ БЕЙІМДЕУ 

 

Аигалиева Асель  Нургабыловна 

Ғылыми жетекшісі: 

Кенжебекова Рабига Ибрагимовна – п.ғ.д., профессор 

 

  Кілт сөздер: педагогика, психология ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту, 

ертегі.  

 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту – баланың жас шамасын және 

ӛзіндік ерекшеліктерін ескере отырып, оның жеке адам ретінде қалыптасуы 

мен дамуына жағдай жасайтын Қазақстан Республикасының ҥздіксіз білім 

беру жҥйесінің бірінші деңгейі. 

Тәрбиенің кілті халық педагогикасында деуге толық негізі бар. 

Ӛйткені халқымыздың тәлім тәрбиелік мҧрасы адамгершілікті, 

қайрымдылықты, мейірбандылықты дәріптейді. Жас ҧрпақты жастайынан 

тәрбиелеудің маңыздылығын қазақ халқы ерте тҥсінген, ешқандай жоғары 

білімсіз-ақ дана халқымыз тәрбиенің небір оңтайлы әдістерін бесіктен 

бастаған. Әңгімелер, ертегілер баламен қатынасының ең нәтижелі қҧралы 

болып табылады. Атақты педагог Ы.Алтынсарин: «Бала кезде ҥш жастан он 

екі жасқа дейінгі аралықта әр адам ӛзінің рухани дамуына қажетті нәрсенің 

бәрін де ертегіден алады»,- деп атап айтқан. 

Ертегілер арқылы мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі 

қҧзыреттіліктерін білім салаларының ӛзара байланысы арқылы 

қалыптастыру ды мақсат еткен бҧл ғылыми жҧмысымның негізгі міндеттері: 

ертегілерді іріктеу және айлық оқу іс-әрекеті тақырыптарына сай ертегі 

кейіпкерлерімен дамытушы ортаны жабдықтау; ертегі кейіпкерлерін білім 

салалары мазмҧнына сай дидактикалық кӛрнекіліктер ретінде пайдалану; 

ертегіні 5 білім беру саласы мазмҧнына сай бӛлімдерге бӛлу, балалармен 

бірлесе отырып тақырыптар қою; білім салаларының байланысы негізінде 

ҧйымдастырылған оқу іс-әрекеттерінде СТО стратегияларын тиімді 

қолдану; ертегілер арқылы балалардың қҧзыреттілігін қалыптастырудың 

білім салалары бойынша нәтиже кӛрсеткіштерін шығару. 

Алдымен «Ертегі дегеніміз не, оның қҧрылымы қандай?» - деп, 

ертегінің пайда болу тарихына талдау жасап кӛрейік. 
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Ертегі – фольклордың негізгі жанрларының бірі. Ертегі жанры – 

халық прозасының дамыған, кӛркемделген тҥрі, яғни фольклорлық кӛркем 

проза. 

Ертегі жанрының пайда болып, қалыптасу тарихы ӛте ҧзақ. Солардың 

бірі – миф жанры. Мифтің ертегіге айналу процесі бірнеше кезеңнен ӛткен. 

Миф – алғашқы рулық қауымның қасиетті деп саналған қҧпия 

әңгімесі мен шежіресі. Оны ол кезде әркімге және әр жерде айта бермеген. 

Мифте қоршаған ортаның, дҥниенің жаратылуы мен аспан әлемі жайында, 

рудың тотемдік бабасы, ілкі атасы мен жасампаз қаһармандар туралы, 

олардың іс-әрекеттері жӛнінде фантастикалық тҥрде баяндалған. Алайда ол 

заманда осының бәрі ақиқат деп қабылданған, мифке жҧрт кәміл сенген. 

Бірақ уақыт ӛтіп, адам санасы мен мҥмкіндігі жетілген сайын миф ӛзгеріске 

ҧшырап, бірте-бірте «қасиетті» сипатынан айрылған, қҧпия болудан қалған. 

Бірте-бірте мифтің бҧрынғы масштабы тарылып, әңгіме жеке бір адамның 

тағдырын баяндайтын жағдайға келеді. Сӛйтіп, миф – хикаяға, содан соң 

ертегіге айналады. 

Т.Барласҧлы ертегінің адам баласына тәлім-тәрбиелік, рухани маңызы 

жӛнінде айта келіп: "Ертегі – рухани тәрбиенің мәні аса зор, кӛзіміз кӛріп, 

қҧлағымыз ести алмайтын, тек ақылмен ажыратып, жҥрекпен ғана тҥйсіне 

алатын материалдық әлеммен бірге шегі жоқ рухани әлем болмысының 

біртҧтас тҥсінікті баян етілген кӛрінісі" - деп анықтама береді [2 

Жаңа мазмҧнда білім беруді ҧйымдастыру 12 жылдық оқытуға 

кӛшумен тікелей байланысты. 12 жылдық мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандартында білім беру процесінен кҥтілетін нәтиже ретінде 

оқушының бойында қалыптасатын қҧзіреттер қатары анықталған. 

Қҧзыреттілік – балалардың іс-әрекеттің әртҥрлі тәсілдерін 

меңгеруінен кӛрінетін білімнің нәтижесі, оны ӛмірде қолдана алу қасиеті. 

Қҧзыреттілік адамдардың қарым-қатынас жҥйесін игеріп, ӛзара іс-әрекетке 

қосылу барысында қалыптасады. Сонымен қатар, қҧзыреттіліктер арқылы 

жеке тҧлғаның ӛмір байлығы, ақыл тереңдігі, кҥйіну-сҥйіну қалпы, 

қиялдауы, ерік-жігері, икемділігі мен мінез-қҧлық сипаты ашылады. 

Жалпы қҧзыреттіліктердің негізі мектепке дейінгі жаста қалыптасатын 

болғандықтан, тәрбиешілердің алдында тҧрған басты міндеттерінің бірі – 

тҧлғаның танымдылық қҧзыреттіліктерін қалыптастырудың теориялық, 

практикалық шарттарын негіздеу болып табылады. 

            Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. Ғабдуллин. М. Қазақ халқының ауыз әдебиеті. – Алматы., 2011 

2. Әбілова З. «Этнопедагогика».-Алматы, 1997 

3. «Қазақтың ҧлттық ойындары» Базарбек Тӛтенаев, Алматы «Қайнар» 

баспасы 1994 ж. 

 

 

БАЛАНЫҢ ЖАН-ЖАҚТЫ ДАМУЫНА СЕНСОРИКА МЕН ҦСАҚ 

МОТОРИКАНЫҢ ӘСЕРІ 



285 
 

 

Нахипова Аяулым Қайратқызы 
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  Кілт сөздер: педагогика, психология ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту, 

сенсорика, моторика.  

Балалардың  ең алғашқы даму кезеңі, білім мен тәрбие берудің 

алғашқы сатысы балабақшадан басталады. Қоршаған ортаға бейімі, еңбекке 

араласуы, білім алу, адамдармен қарым – қатынасы, ойлау, қиялдау 

қабілеттері сӛздік қорларының дамуы мектепке дейінгі кезеңде 

қалыптасады. Осыған орай мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен 

тәрбиелеуде олардың таным қабілеттерін дамыту ерекше орын алары сӛзсіз. 

Сенсорика – бҧл заттардың сыртқы қасиеттері туралы ойларды 

қалыптастырады: олардың пішіні, тҥсі, кӛлемі, кеңістіктегі орналасуы, 

сонымен қатар иісі, дәмі т.б. Мектепке дейінгі жаста сенсорлық дамудың 

мәнін бағалау қиын. Дәл осы жаста сезім мҥшелерінің әрекетін жетілдіру, 

қоршаған орта туралы білімін жинақтауға қолайлы кез. Сенсорлық даму, бір 

жағынан баланың жалпы ақыл-ойының дамуының іргетасын қҧрайды, бір 

жағынан ӛзіндік мәні бар, ӛйткені толыққанды қабылдау баланы 

балабақшада, мектепте оқыту ҥшін қажет. Қоршаған орта қҧбылыстары мен 

заттарын қабылдаудан тану басталады.  

Танудың басқа тҥрлері – есте сақтау, ойлау, елестету – қабылдау 

негізінде қҧралады. Сондықтан қалыпты ақыл-ойдың дамуы толыққанды 

қабылдауға сҥйенусіз мҥмкін емес. Мектепке дейінгі педагогика 

саласындағы атақты шетелдік ғалым О.Декроли толыққанды сенсорлық 

дамуды қамтамасыз етуге бағытталған сенсорлық тәрбие мектепке дейінгі 

тәрбиелеудің негізгі жағы болып саналатынын айтқан.Баланың 

саусақтарының қимылы немесе ҧсақ моториканың жақсы жетіліп дамуы, ол 

мидың және тілдің жетілуімен тікіелей байланысты, 

Әлем бала ӛміріне біртіндеп кіреді. Бала ең алдымен оны ҥйде, 

балабақшада не қоршап тҧрғанын ҧғынады. Біртіндеп ӛмірден алған 

тәжірибесі кӛбейеді. Мектеп жасына дейінгі балалар ӛзінің айналасындағы 

қоршаған ортамен танысуға ӛте қҧштар. Бҧл баланың бірнеше сҧрақтар 

қоюына әкеліп соғады.  

Яғни, балаға әлем аздап ғана сырын ашса, онда баланың білуге деген 

қҧштарлығы арта тҥседі. Ойын – баланың бірінші әрекеті, сондықтан да 

оның мән – мағынасы ерекше. Ҧлы ойшыл Абай Қҧнанбаев: «Ойын ойнап, 

ән салмай, ӛсер бала бола ма?», – деп айтқандай, баланың ӛмірінде ойын 

ерекше орын алады. Мектеп жасына дейінгі балалардың зейіні тҧрақсыз 

болады. Оларды біркелкі жҧмыс тез жалықтырады. Сондықтан олардың 

зейінін ҥнемі қажетті бағытқа аудару ҥшін ойын тҥрінде жҥргізу қажет. 

Ӛйткені ҧйымдастырылған оқу іс – әрекетінде алған білімді ойынмен 

тиянақтау білімнің беріктігіне негіз қалайды. 
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Ойын барысында баланың жеке басының қасиеттері қалыптасады. 

Баланың қуанышы мен реніші ойында айқын кӛрінеді. Ойын кезіндегі 

баланың психологиялық ерекшелігі мынада: олар ойланады, эмоциялық 

әсері ҧшқындалады, белсенділігі артады, ерік қасиеті, қиял елестері дамиды, 

мҧның бәрі баланың шығармашылық қабілеті мен дарынын ҧштайды. 

Мектеп жасына дейінгі балалар кӛргендерін, байқағандарын, айналасынан 

естігендерін ойын кезінде қолданатынын байқауға болады. 

Ойын арқылы оқытудың арқасында дидактикалық ойын пайда болды. 

Берілген ойындарды қолдану іс – әрекеттің әсерлігін арттырып, балалардың 

логикалық ойлауын, математикалық қабілеттерін дамытады. Бҧл ойындарды 

тәрбиешінің шығармашылықпен тҥрлендіре отырып, балалардың 

психофизиологиялық ерекшеліктерін ескеріп, жаңа тақырыпты ӛткенде, 

ӛтілген материалды қайталағанда, білімді тиянақтау кезінде іс – әрекеттің 

мазмҧнына сай пайдалануға болады. Сондықтан, бҧндай ойындар ойнау 

балалардың ойлау, қабылдау, еліктеу қабілеті және заттардың тҥрін, тҥсін, 

кӛлемін ажырата білуін дамыта тҥсу ҥшін ӛте қажет. 

Балабақшада балалармен ӛткізілетін математиканың алғашқы 

ҧғымдарын қалыптастыру іс – әрекетінде ойынның мынадай тҥрлерін 

пайдалануға болады: 

• Дидактикалық ойындар – логикалық ойлауын, математикалық 

қабілеттерін дамыту. 

• Санға байланысты – санамақ, жаңылтпаштар, жҧмбақтар – 

балалардың сандарды танып білуін, тілдерін жаттықтыру, есте сақтауын, 

ойлау қабілеттерін дамыту. 

• Математикалық сергіту сәттері – кеңістікті бағдарлау, қимыл 

қозғалысты дамытуҚҧралда дидактикалық ойындар мазмҧны, ойынды 

ҧйымдастырудың әдіс – тәсілдері кӛрсетілген. Олар балалардың зейінін, 

есте сақтауын, байқағыштығын, кӛзбен мӛлшерлеуін, тапқырлығын 

дамытуға, математикалық білімдерін, икемділіктері мен дағдыларын, 

заттарды тҥсі, ӛлшемі, пішіні бойынша топтастыруға, салыстыруға, 

ажыратуға, кеңістік пен уақытты бағдарлауға ҥйрету. Балалардың 

логикалық ойлау, қабылдау, есте сақтау қабілеттерін, зейінін, қолдың ҧсақ 

моторикасын дамытуға арналған. Жоғарыда айтылған мақсаттарды шешуде 

нәтижесі ҧтымды болу ҥшін балалардың қарапайым математикалық 

тҥсініктерін қалыптастыруда дидактикалық ойындардың жинағын 

ҧсынамын. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Жас ерекшелік педагогика 

2. Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған дамыту ойындары  

3. Білім беру стандар 

 

 

СЕНСОРИКАЛЫҚ  ОЙЫНДАР  АРҚЫЛЫ ОРТА ТОП БАЛАЛАРЫН 

АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ 



287 
 

 

Нахипова Аяулым Қайратқызы 

Ғылыми жетекшісі: 

Базарбаева Клара Конаровна – п.ғ.к. доцент 

  Кілт сөздер: педагогика, психология ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту, 

сенсорика. 

Дҥниедегі пәк те, нәзік те, батыл да батыр - ол бала. Ӛйткені, оның жаны 

таза, нанғыштығы да тез, ол "ӛмірдегі барлық қҧбылысты білсем, ол неге 

олай, неге бҧлай деп, дҥние сырын ашсам״ деп талпынады, алға ҧмтылады. 

Бҥлдіршіндердің алғашқы даму кезеңі, білім мен тәрбие берудің 

алғашқы сатысы балабақшадан басталады. Қоршаған ортаға бейімі, еңбекке 

араласуы, білім алу, адамдармен қарым – қатынасы, ойлау, қиялдау 

қабілеттері сӛздік қорларының дамуы мектепке дейінгі кезеңде 

қалыптасады. Осыған орай мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен 

тәрбиелеуде олардың таным қабілеттерін дамыту ерекше орын алары сӛзсіз. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартында тәрбие мен ҧйымдастырылған оқу іс - әрекеттер нәтижелері 

бес тҥрлі қҧзіреттілікті қалыптастыруға бағытталған. 

«Денсаулық»,«Қатынас», «Таным», «Шығармашылық» және «Әлеуметтік 

орта». Әр білім саласының балалардың дамуына қойылатын талаптары мен 

мақсаттары берілген. Соның ішінде «Таным» білім саласының мақсаты: 

танымдық іс - әрекеттің дағдыларын меңгерген, әлемнің тҧтас бейнесін 

тҥсінуге және ақпаратты ӛмірлік маңызды мәселелерді шешуде қолдануға 

қабілетті тҧлға қалыптастыру 

Соның ішінде балалардың дамуына қойылатын талаптар: 

- қоршаған ортаға қызығушылық білдіруге; 

- алға қойылған міндеттерге бара - бар қызмет тәсілдерін таңдауға; 

- алға қойылған мақсатқа жетуге; 

- экологиялық білімді меңгеруге; 

- сҧрақтар қоюға, эксперимент жасауға, себеп - салдарлық 

байланыстар орнатуға; 

- қҧрастырымдылық іс - әрекеттегі ойды жҥзеге асыруға; 

- заттарды олардың жалпы тҥсінігі негізінде біріктіруге және оларға 

ауызша анықтамалар беруге мҥмкіндік береді. 

«Таным» білім саласы мынадай ҧйымдастырылған оқу іс - 

әрекеттерінде жҥзеге асырылады: 

• сенсорика 

• қарапайым математикалық ҧғымдарын қалыптастыру 

• қҧрастыру 

• экология негіздері 

• қоршаған ортамен таныстыру 

Әлем бала ӛміріне біртіндеп кіреді. Бала ең алдымен оны ҥйде, 

балабақшада не қоршап тҧрғанын ҧғынады. Біртіндеп ӛмірден алған 

тәжірибесі кӛбейеді. Мектеп жасына дейінгі балалар ӛзінің айналасындағы 
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қоршаған ортамен танысуға ӛте қҧштар. Бҧл баланың бірнеше сҧрақтар 

қоюына әкеліп соғады. Яғни, балаға әлем аздап ғана сырын ашса, онда 

баланың білуге деген қҧштарлығы арта тҥседі. Ойын – баланың бірінші 

әрекеті, сондықтан да оның мән – мағынасы ерекше. Қазақ халқының ҧлы 

ойшылы Абай Қҧнанбаев: «Ойын ойнап, ән салмай, ӛсер бала бола ма?», - 

деп айтқандай, баланың ӛмірінде ойын ерекше орын алады. Мектеп жасына 

дейінгі балалардың зейіні тҧрақсыз болады. Оларды біркелкі жҧмыс тез 

жалықтырады. Сондықтан олардың зейінін ҥнемі қажетті бағытқа аудару 

ҥшін ойын тҥрінде жҥргізу қажет. Ӛйткені ҧйымдастырылған оқу іс - 

әрекетінде алған білімді ойынмен тиянақтау білімнің беріктігіне негіз 

қалайды. 

Ойын барысында баланың жеке басының қасиеттері қалыптасады. 

Баланың қуанышы мен реніші ойында айқын кӛрінеді. Ойын кезіндегі 

баланың психологиялық ерекшелігі мынада: олар ойланады, эмоциялық 

әсері ҧшқындалады, белсенділігі артады, ерік қасиеті, қиял елестері дамиды, 

мҧның бәрі баланың шығармашылық қабілеті мен дарынын ҧштайды. 

Мектеп жасына дейінгі балалар кӛргендерін, байқағандарын, айналасынан 

естігендерін ойын кезінде қолданатынын байқауға болады. 

Ойын - айналадағы болмысты бейнелейді. Ойын барысында балалар 

дҥниені тани бастайды, ӛзінің кҥш жігерін жҧмсап, сезімін білдіруге 

мҥмкіндік алады, адамдармен араласуға ҥйренеді. 

Сондықтан да ойшыл ҧлы адамдар балаларды ойын арқылы оқыту 

керек деген ойға келді. Ойын арқылы оқыту, бҧл ой кӛптеген оқытушылар 

мен тәрбиешілерді қызықтырды. Грузин педагогы Ш. А. Амонашвили ойын 

арқылы балаларға ӛте қиын әлемдік танымды тҥсіндіре білді. Ш. А. 

Амонашвили ӛз оқушыларымен ойын ойнағанда ӛзін балалармен бірдей қоя 

отырып, олардың кӛңіліне, ойына, санасына пайдалы ҧғымды беріп, ӛз ісіне 

сенімді болып, қиындықтарды жеңе білуге ҥйретті – баланың кӛздерінде 

білімге деген қҧштарлықты байқады. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Жас ерекшелік педагогика 

2. Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған дамыту ойындары  

3. Білім беру стандар 

 

ДАМЫТА ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ 

Бимырзаева Айнұр Жарылқасынқызы 

Ғылыми жетекшісі:п.ғ.к. Ермекбаев М. 

 Кілт сөздер: педагогикасы, педагогика, ақыл-ой, тӛзімділік, дамыту, 

мектептен, тәрбие, ғылыми инновациялар, практика 

Дамытушылық оқыту идеясының тарихы Конфуций заманынан 

басталады, ол ӛзінің педагогикалық және дидактикалық мәлімдемелерінде 

оқытудағы ең бастысы - жан-жақты дамуды қамтамасыз ету деп 

тҧжырымдайды. Содан кейін бҧл идеяны Сократ, Платон, Демокрит, 
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Аристотель – Ежелгі Грецияда, Квинтилиан – Ежелгі Римде жалғастырды. 

Олар тек философтар ғана емес, сонымен қатар педагогикалық 

жҧмыстардың авторлары ретінде де танымал. Олардың ойлары қазір 

ғалымдардың назарын аударуда. 

Сократ технологиясы (б.з. д. 469 немесе 470 – 399 ж. ж.), ол жастармен 

әңгімелер жҥргізді және қазір жаңашыл мҧғалімдер қолданады, олар 

догматизмді жеңе отырып, оқушылардың шығармашылық ойлауын 

дамытады. Сократ сабақ бермеді, ол әңгімелесушіні ойлануға және 

шындықты ӛз бетінше табуға шақырды. 

Платон (б.з. д. 427 немесе 428 – 347 немесе 348) философияны саясат 

пен педагогикамен тығыз байланыстырды. Ол тәрбиенің міндетін 

ҧрпақтарда ізгілікті дамыту арқылы жанның ҧтымды бӛлігін нығайтуда 

кӛрді. Авторитарлық ҧстанымдарға қарамастан, Платон баланы дамыту, 

тәрбиелеу кҥшпен емес, ойнау керек екенін атап ӛтті, ӛйткені еркін адам 

ешқандай ғылымды қҧл ретінде ҥйренбеуі керек. [2, 34]. 

Демокрит (б.з. д. 460 немесе 470 – 370 ж. ж.) кӛптеген мҧғалімдерді 

толғандыратын сҧраққа жауап берді: баланы оқытуда неғҧрлым пайдалы 

нәрсе - оның әртҥрлі білімнің мӛлшерін игеруі немесе оның ойлауын 

дамыту. Екеуінің де маңыздылығын салыстыра отырып, ол соңғысын артық 

кӛреді: "кӛп санаға емес, ақыл-ойдың жан-жақты біліміне тырысу керек". [3, 

48] 

Аристотельдің пікірінше, тәрбиенің мақсаты (б.з. д. 384 – 322 ж. ж.), 

жанның жоғарғы жақтарын дамыту (рационалды және жануар). Аристотель 

білімнің барлық тҥрлері (физикалық, моральдық және ақыл - ой) бірлікте 

жҥзеге асырылуы керек-сіз кез-келген тҥрге артықшылық бере алмайсыз. 

Адамның сҧлулыққа деген ҧмтылысы оларды біріктіруі керек. Тәрбиенің 

негізгі факторлары: табиғи бейімділік, әдеттер, ойлау қабілетін дамыту. 

Даму идеясына сҥйене отырып, ол адамның табиғаты бойынша тек білім 

беру процесінде дамитын қабілеттердің эмбриондары бар деп санайды. 

Ежелгі Рим философы Квинтилиан (шамамен 35 – 96) ӛзінің 

"шешендік тәрбие туралы" еңбегінде еркін туылған азаматтардың 

қабілеттерін сипаттайды, қабілеттердің даму жағдайларын ашады, ойлау 

мен сӛйлеуді дамыту қҧралдарын анықтайды. Квинтилианның пікірінше, 

адамның табиғаты оны әрі қарай оқыту ҥшін қажетті "тҥсінушілікке" ие, ал 

оқуға қабілетсіз балалар физикалық жағымсыздық сияқты сирек кездеседі; 

ересектер тарапынан білім алу және балалар тарапынан жаттығулар жасау 

кезінде еңбек ету адамға туылған кезде берілетін нәрсенің дамуына ықпал 

етеді.[17, 69]. 

Ол М.Монтай, Я. А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И. г. Песталоцци, А. 

Дистервег және басқалар сияқты танымал мҧғалімдер мен философтармен 

айналысты. Бҧл жҧмыс жоғарыда аталған авторлардың педагогикалық 

жазбаларында даму идеяларын талдау негізінде қҧрылған. Олар ҥлкен 

педагогикалық мҧра қалдырды, соның арқасында даму идеялары бҥгінгі 

кҥнге дейін зерттеліп, қолданылады. 
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Бҧл мәселені зерттеген орыс мҧғалімдерінің ішінде Н.И. Новиков, В. 

Ф. Одоевский, Пирогов, Чернышевский, Добролюбов, Толстой. [9, 203] 

Мишель Монтайн (1533 - 1592) - Қайта ӛрлеу дәуірінің кӛрнекті 

француз ойшылы, адам танымының салыстырмалылығын, оның кӛптеген 

жағдайларға тәуелділігін уағыздаған философиялық скептицизм ӛкілдерінің 

бірі. 

Орта ғасырлардағы схоластикалық ғылымның қарсыласы бола 

отырып, барлық кҥштерін шіркеу мойындаған шығармалардың аз санына 

тҥсініктеме беруге жҧмсады, Монтайн заттарды ӛздері зерттейтін, олардың 

мәніне енетін тәжірибелі ғылымды жақтады. Осыдан Монтайнның 

педагогикалық кӛзқарастары пайда болды: ол жадты механикалық 

жатталған ақпаратпен жҥктемейтін, бірақ ойлаудың тәуелсіздігін дамытуға 

ықпал ететін, сыни талдауға дағдыландыратын білім беруді жақтаушы. 

Бҧған гуманитарлық және жаратылыстану пәндерін зерттеу арқылы қол 

жеткізіледі. Соңғысы Қазіргі Монтайн мектептерінде зерттелмеген. 

Барлық гуманистер сияқты, Монтай ортағасырлық мектептердің қатал 

тәртібіне, балаларға мҧқият қарау ҥшін қарсы шықты. 

Монтайнның пікірінше, Білім баланың жеке басының барлық 

жақтарын дамытуға ықпал етуі керек, теориялық білім физикалық 

жаттығулармен, эстетикалық талғаммен, жоғары адамгершілік қасиеттерін 

тәрбиелеумен толықтырылуы керек. Монтайнның кӛптеген ойларын ХVII – 

XVIII ғасырлардағы мҧғалімдер қабылдады. 
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