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КІРІСПЕ СӨЗІ 

 

Құрметті бүгінгі республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына 

қатысушы отандық ғалымдар, әріптестер, ізденуші жастар!  

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 30 жылдығымен тұспа тұс келіп, бүгінгі 

Ұлы Дала елінің келешегі жас ұрпақтың тұлғалық қалыптасуындағы сан қырлы 

мәселелерге арналған «Әлеуметтік-гуманитарлық зерттеу контекстіндегі балалар мен 

жастар мәселесі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өз жұмысын 

бастағалы отыр. 

Бүгінгі  ХХІ ғасыр педагогикасы жаңа білім парадигмаларына сүйене отырып 

бірқатар ғылыми жаңа тұжырымдамалар жасады. Өз мазмұнында жас ұрпаққа сапалы 

білім мен тәрбие беріп, оның тұлғалық әлеуметтену процесін басқару заңдылықтарын 

зерттеп, зерделеуде еліміздің педагогикалық қауымдастығымен бірге өзге де әлеуметтік-

гуманитарлық ғылым салаларының күшін біріктіруді бізден бүгінгі уақыт талап етуде. 

Осы орайда қазіргі қоғам мен мемлекет алдындағы ең бір маңызды әрі, жауапты іс – 

балалар мен жастар өмірін тиімді ұйымдастыру, олардың өзгермелі болмысы мен 

табиғатына, жарқын болашағына тән түрлі мәселелерді оңтайлы шешуде барлық 

мемлекеттік құрылымдар мен әлеуметтік институттардың, ғылымдардың күшін біріктіру 

маңызды да, жауапты міндет болып отыр. Өйткені бүгінгі заманауи талаптарға жауап 

беретін, саналы ұрпақ тәрбиесі мен білім беру ісін жүзеге асыру, әсіресе, қазақстандық 

патриотизмді дамыту, ұлттық рухты оята отырып, бойында рухани-адамгершілігі мол, 

жан-жақты жетілген тұлға қалыптастыру ісі біздің мемлекетімізде балалар мен жастарды 

қоғамдық, әлеуметтік қорғау мен педагогикалық-психологиялық қолдау жүйесінің 

қалыптасуымен қатар жүріп келеді. Бұдан біз өскелең ұрпақтың табысты әлеуметтенуі 

мен олардың толыққанды, жан-жақты тұлғалық дамуын қамтамасыз ете отырып, қоғам 

мүддесі, инновациялық қызмет үшін жағдай жасалынуына талаптардың артып 

отырғандығын көреміз. Бүгінде тұлғаны әлеуметтік қорғау мен қолдаудың өзектілігі 

алдыңғы орында екені жаһандық деңгейде де айқын көрініс тапқан. 

Әсіресе, бүгінгі цифрлы педагогика дәуіріндегі жас ұрпақ тәрбиесі мен ұлы хакім 

Абай армандаған «кемел адам» тұлғасын қалыптастырудағы барша әлеуметтік 

институттар күшін біріктіре отырып, бұл мәселені  жаңа қоғамдық талаптар тұрғысынан 

қайта қарап, зерттеп, зерделеуде, көптеген  күрделі ортақ ғылыми-практикалық 

мәселелерді бірлесіп шешудің оңтайлы жолдарын анықтап, инновациялық педагогикалық 

технологияларды, тиімді әдіс-тәсілдер мен құралдарды жасауда бүгінгідей ғылыми 

басқосулардың маңызы өте зор деп білемін.  

Бүгінде балалар мен жасөспірімдердің қоғамда әлеуметтенуіне, дербес тұлға болып 

қалыптасуына, өмірден өз орнын табуға көмектесетін кәсіп иесі - құзыретті маман, ол – 

әрине, білікті ұстаз, мектептегі әлеуметтік педагог. Дегенмен, бір ғана мектептегі ұстаз 

қызметінің жасөспірімдердің тәрбие мәселесінің сан қырлы сұрақтарына жалғыз тұрып 

жауап беруі мүмкін емес екенін бәріміз де мойындаймыз, бұны қоғамдық, әлеуметтік, 

педагогикалық өмір тәжірибесінің өзі айқын аңғартып отыр.  Сондықтан да бүгінгі біздің 

жоғары оқу орны жағдайында өз жұмысын бастағалы отырған «Әлеуметтік-гуманитарлық 

зерттеу контекстіндегі балалар мен жастар мәселесі» деген тақырыптағы отандық түрлі 

ғылым саласы өкілдерінің күшін біріктіріп отырған конференция жұмысы нағыз өзекті, 

барша ұрпақ тәрбиесіне жауапты ғылым саласы өкілдерінің басын қосқан, өз уақытында 

ұйымдастырылып отырған қазақ зиялы қауымның басқосуы деп бағалаймын. Ғылым, 

білім, мәдениет саласындағы мұндай ынтымақтастықтың орнауы әлемдік бәсекелестіктегі 

бүгінгі жоғары оқу орындарының адамтану саласындағы мәртебесін көтеруге, білім 
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сапасын арттыруға, сонымен қатар барша адамзат пен ұлттық мәдениетке ортақ 

тарихымызға тән дәстүрлі тәрбие құндылықтарын дәріптеп, ортақ ғылыми зерттеулер 

нәтижесіне қол жеткізуімізге жол ашады деген сенімдемін. Мен бүгінгі таңда мемлекет 

пен қоғам алдында тұрған осындай жауапты да, күрделі мәселенің біздің Қазақстан 

Республикасы жоғары білім беру саласында 85 жылдық тарихы бар, отандық білім беру 

жүйесі үшін үздіксіз білікті кадрлар даярлап келе жатқан  Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік университетімен бірге еліміздің түрлі білім беру жүйелері арасындағы ғылыми 

таным кеңістігінде қаралып, жүзеге асырылуын зор жауапкершілікпен қабылдаймын. 

Сонымен қатар бүгінгі басқосуымыздың келешек ұрпақ алдында атқарар ортақ 

істерімізбен, жаңа ғылыми-практикалық жобаларды жүзеге асыруда, инновациялық 

көзқарастар тұрғысынан тәжірибе алмасуда өз жемісін беретіндігіне сенім артқым келеді.  

Бүгінгі конференция жұмысының мақсаты – мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 

Кемелұлы Тоқаевтың «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан 

халқына жасаған Жолдауындағы «Ұлттың жаңа болмысын» қалыптастыру идеясын 

жүзеге асырудағы әлеуметтік-гуманитарлық зерттеулер контекстіндегі бүгінгі балалар мен 

жастарды тәрбиелеу мәселесін ғылыми-теориялық және практикалық тұрғыдан талқылау, 

ақпарат алмасу. Осы мақсатқа бағытталған бүгінгі басқосуымызға сәттілік тілеп, барша 

республика ғалымдарының басын біріктіріп отырған конференция жұмысының әрбір 

қатысушыларына жемісті еңбек пен шығармашылық табыс тілеймін. Сондықтан 

конференция жұмысын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. 
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ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС БАЯНДАМАЛАРЫ 

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

____________________________________________________________________________ 

 

Майгельдиева Ш.М. 

Доктор педагогических наук, профессор кафедры  

педагогики и психологии 

Кызылординский университет им.Коркыт Ата, Казахстан 

 

О ФОРМИРОВАНИИ АНТИАДДИКТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Период молодости - активный период в жизни, в течение которого происходит 

становление личности, приобретение своей индивидуальности, репетиции и приобретение 

социальных ролей, формирование социальных навыков и ценностей. 

Молодежь как социальная группа имеет свои особенности: 

 • нестабильное положение в обществе; 

 • высокая мобильность;  

• поиск своего пути и места в жизни;  

• неустойчивость к аддикциям;  

• стремление доказать свою индивидуальность. 

В силу особенностей возраста молодые люди склонны к инновациям, поиску нового 

образа жизни, и, как следствие, им свойственны риск и пренебрежение  

самосохранительным поведением. Это ведет к более высокому риску и снижению уровня 

жизни молодых людей; создает предпосылки для развития отклонений, зависимостей и 

других социальных отклонений, а также создает предпосылки для опасного поведения. 

Аддиктивное поведение – это глобальный фактор, наносящий вред  в первую очередь 

здоровью человека. 

По мнению ученого В.А.Бардадымова, сегодня это «связано с растущим уровнем 

инфантильности, нежеланием молодежи решать проблемы, брать на себя ответственность 

и уход от правды» [1, с.11]. У молодых людей нет средств справиться с жизненными 

трудностями, и поэтому они пытаются убежать от истины. По оценкам ВОЗ, 

экономический ущерб от аддикций молодежи составляет 20% от валового национального 

продукта [2]. Этот индикатор показывает, что среди молодежи существует тенденция к 

распространению аддиктивного поведения. 

Термин «аддикция»  описывается в науке как зависимое поведение, в формирование 

которого вовлечены как социальные факторы, так и психофизиологические особенности 

личности. Такое поведение характеризуется отрицательной стороной, ведущей к 

деструктивным привычкам [3]. Учитывая, что эти явления характерны для молодежи в 

целом, существует потребность в специализированной помощи в профилактике 

различных видов зависимостей или в специальных программах по формированию 

антиаддиктивной компетентности (на самом деле, такая компетентность не формируется 

спонтанно).  

Одним из основных объектов исследований в превентологии является устойчивость 

как феномен функционирования любого психологического процесса, располагающегося 

на стыке существующих в психологии подходов - компетентностного и системного. 

Устойчивое развитие личности – это транспсихологическая метафункциональная 

система, которая создает интеграцию, цикличность и обновление психических процессов 

от психофизиологического уровня до экзистенциального уровня. Состояние 

динамической устойчивости психических процессов не случайно. Они интегрированы в 

единую кибернетическую систему с единым функциональным центром управления, 
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который подчиняется синергетическим принципам и отражает возрастную зрелость 

человека. 

Компетентностный подход в области профилактики аддикций позволил создать 

конкретные программы профилактики первичного звена, направленные на формирование 

психического здоровья молодежи. Профилактические теории в области аддиктивного 

поведения бывают общими и конкретными. Они делятся на мультидисциплинарные, 

смешанные и однородные, что позволяет создавать конкретные программы профилактики 

первичной медико-санитарной помощи, прежде всего с учетом возрастных особенностей 

обучающихся студентов. 

Так, с помощью методов и подходов антиаддиктивной превентологии впервые было 

доказано, что среди факторов риска вовлечения молодых людей в употребление 

наркотиков и курение табака выделяются четыре уровня риска: минимальный, средний и 

высокий, с последующим вовлечением в аддикцию, обусловленную особенностями 

обучения и практически не выявляемыми семейными, гендерными и возрастными (по 

годам) значимыми различиями..  

Компетентностный подход предполагает создание особых условий для 

формирования компетенций как паттернов поведения, обеспечивающих успех того или 

иного действия. Компетентностный подход в образовании предполагает переориентацию 

системы образования на формирование прикладных компетенций и навыков, 

востребованных обществом в целом. Компетентностная модель профессиональной 

подготовки молодого человека предполагает создание условий для формирования такой 

модели молодого человека, который адаптирован, умеет строить адекватные 

коммуникации с социумом и ощущать собственное субъективное социальное 

благополучие.  

Вопрос развития у молодежи компетенций в сфере профилактики аддиктивного 

поведения актуален и, если можно так выразиться, «работает» на общий результат 

формирования здорового поколения будущего. Программы профилактики аддикций уже 

были разработаны современной наукой, но их распространенность и эффективность все 

еще остаются спорными. 

Антиаддиктивная компетентность молодых людей - это совокупность социальных 

компетенций в области профилактики зависимости. Р.Нельсон-Джонс считает, что 

молодым людям необходимо развивать навыки и способности здорового человека. Их 

формирование условно воспринимается через внесение различных «сообщений» от 

носителей здорового поведения: через вербальные, голосовые, телесные, физические 

действия, передаваемые прикосновениями человека [4, с.387]. Таким образом, можно 

утверждать, что человек, демонстрирующий качества условно здорового человека, 

выработал антиаддиктивные профилактические компетенции, на основании которых он  

сможет демонстрировать следующие навыки [1, с.12–13]:  

• реактивность; 

• реалистичность; 

• навык восстановления необходимых ресурсов;  

• навык восстановления отношений; 

        • различения собственных границ, здорового поведения и разрушающего.  

Впервые алгоритм формирования антиаддиктивных компетенций нашел отражение 

в классической теории мотиваций и потребностей Кларка Халла, описанной через 

поведенческие формы [5, с. 18-19].  

Основываясь на изучении различных поведенческих аспектов, Кларк Халл 

обнаружил, что ассоциация реакции с раздражителем возникает, когда взаимосвязь 

«стимул-ответ» повторяется. Благодаря этому формируются привычки, набор которых 

формирует содержание личности человека. Учитываются также правила социально-

когнитивной теории личности ученого  А.Бандуры [6, с.124], который основан на 

умозаключении о том, что высшие психические процессы обладают способностью 
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развиваться и двигаться вперед, на основании чего поведение можно регулировать 

предсказуемыми действиями, а будущее можно предсказывать. 

 Поэтому формирование нужных психических функций, лежащих в основе 

антиаддиктивных компетенций, может быть положено в основу образовательной 

программы. Так, первые антиаддиктивные профилактические программы были созданы 

на основе компетентностного подхода. Однако многолетние исследования до сих пор не 

сформировали единого подхода к пониманию формирования антиаддиктивных 

профилактических компетенций и интерпретации самого понятия. В 80-х годах XXвека 

исследователи, занимавшиеся антиаддиктивными профилактическими компетенциями, 

пришли к выводу, что необходимо создать профилактические программы, включающие в 

себя особые мероприятия, разработанные на основе фундаментальных и прикладных 

теорий, которые помогут молодежи развить в себе компетенции, направленные на 

предотвращение и профилактику аддикций. В эти годы американский исследователь 

Г.Ботвин и его соавторы разработали особую программу, адресованную молодежи группы 

риска, предназначенную для сдерживания проявления аддикций. Программа 

«Формирование жизненных навыков» - Life Skills Training - LSТ включает в себя 

следующие мероприятия: 

• тренинг когнитивных поведенческих навыков;  

• направляемые групповые дискуссии;  

• расширенную практику формирования навыков [7, с.138].  

Эти мероприятия были направлены на обучение социальным навыкам, личным 

навыкам владения собой, на информативное обеспечение, психологическую поддержку.  

Но отметим, что для современной молодежи стран СНГ эта программа не была 

адаптирована, она не подвергалась изменениям со времен разработки и формирования, 

поэтому многие методы и подходы устарели. Сегодня существует ряд подходов 

зарубежных и российских авторов, которые применяются в превентивной работе с 

зависимым поведениям и формируют компетентность молодежи в области антиаддикций: 

теория Айзена и Фишбейна - «модели веры в здоровье»; теория ожидаемой субъективной 

полезности Саттона; теория мотивации и защиты Маддукса и Роджерса [7, с. 124].  

Эти теории объединены идеей антиаддиктивной компетентности, но различаются 

интерпретацией основных факторов. Среди них: влияние социальных норм, 

самоэффективность, восприятие риска и преодоление трудностей. 

Сегодня существует множество организаций, занимающихся профилактической 

работой в области аддикций, но их суть - работа с людьми, у которых наблюдаются 

социальные отклонения. На наш взгляд, чтобы исключить риск развития аддиктивного 

поведения у молодых людей, необходимо  проводить постоянную профилактику на 

ранних этапах  их роста. 

Поэтому основными задачами практической деятельности по созданию 

профилактических, сохраняющих здоровье компетенций, признаны консультации и 

выработка жизненных навыков.  

В настоящее время  не менее важны такие подходы, как 1) осознанное 

целеполагание и смыслоопределение; 2) рациональное принятие решений; 3) навыки 

преодоления трудностей; 4) развитие копинг-стратегий; 5) навыки преодоления 

патопсихологических состояний (депрессий - тревожных расстройств, дисфункций, 

когнитивно-поведенческих нарушений). Популярные методы формирования 

антиаддиктивной компетентности у молодежи, это:  

-организация социальной среды,  

-информатизация,  

-активное освоение социально значимых и личностных навыков, 

-организация здорового образа жизни,  

-активизация личных ресурсов,  

-уменьшение негативных последствий.  
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Существует понимание, что компетентность формируется из накопленных знаний, 

умений, навыков и наличия тех, кто демонстрирует эту компетенцию в данной области. 

По сути это совокупность компетенций и навыков их применения на практике. 

Следовательно, целостная структура внутри человека, определяющая скорость, 

продуктивность и эффективность требуемых действий, является индивидуальной 

психологической основой компетентности. 

 Таким образом, образовательный процесс формирования антиаддиктивной 

компетентности предопределяет динамическое движение личностного развития 

обучающегося в заданных условиях для формирования отношения к здоровому, 

самодостаточному, не опасному для окружающих поведению. Вышеперечисленные идеи, 

методы и обобщения положены в основу конструирования проекта формирования 

антиаддиктивной компетентности среди молодежи. Безусловно, основным результатом 

действия такой системы становится максимальное продление жизнедеятельности человека 

в любой форме и направление ее на достижение высших идеалов. 

 

 

Жусупова Ж.А.  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 педагогика факультетінің деканы, пед.ғ.к. 

 

КЕМЕЛ АДАМДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ МЕН 

БІЛІМІНІҢ САБАҚТАСТЫҒЫ 

 

Жаһандану үдерістері халықаралық ынтымақтастықтың жаңа экономикалық 

формаларына, ақпараттық ағымдардың күшеюіне, өзге мәдениеттердің іс тәжірибесін 

игеруге деген сұраныстың туындауына, жаңашылдық пен өзгерістерге деген ынтаның 

өсуіне байланысты қарқын алып келеді. Осы жаһандық үдерістерге байланысты әр 

мемлекет ұдайы бәсекеге қабілетті болу үшін әрі ақиқат өмірдің талаптарына жауап беру 

үшін өзінің экономикалық даму, қауіпсіздік, әлеуметтік инвестициялар, мәдениет пен 

білім және т.б. траекториясын түзуде.         

Жаһандық бәсекелестіктің өсуі Қазақстан Республикасының білім беру мен 

тәрбиелеу саласына да түбегейлі өзгерістерімен бірге, ұлттық сананы, әдет-ғұрып, салт-

дәстүрлерімізді, халықтық қадір-қасиетімізді жаңартуымызға елеуді септігін тигізіп отыр. 

Себебі, жаңа жаһандық болмысты жаңаша серпіндермен, жаңаша талаптармен қабылдауға 

даяр болуымыз тиіс. 

 Сол себепті ең басты мақсатымыз өркениетті елдердің қатарына ену, бүкіл әлемдік 

білім кеңістігінен орын алу болып табылады. Мұның өзі ұлттық білім беру жүйесінің даму 

бағыттарын жаңа арнаға, жаңа сапаға жеткізудің қажеттілігін алға тартады. Бұл үдеріс 

білім парадигмасының өзгеруімен қатар жүруде. Әрбір парадигма «не үшін тәрбиелеу 

керек, оқушыларды қандай мақсатқа дайындау керек, не үшін өмір сүреміз» деген 

сұрақтарға жауап береді. Білім берудің басты мақсаты: «Білім, білім, қандай жағдайда да 

тек білім». Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласында - «Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы 54 жаңғырту» патриоттық сезімді 

меншікті ұлттық мәдени-генетикалық кодтың іргелі негізі ретінде тұжырымдайды. «Білім 

туралы» Заңында тәрбиелік бағдарламалардың білім алушылардың, тәрбиеленушілердің 

патриоттық, азаматтық сезімдерін, интернационализмді, жоғары моралін және рухани 

дүниесін қалыптастыруға, сонымен қатар жан-жақты қызығушылықтары мен қабілеттерін 

дамытуға бағытталатыны атап көрсетілген [1]. Қазақстан мектептерінің қазіргі кезеңдегі 

тән ерекшеліктерінің бірі – оның барлық сатыларда жаңартылып отырғанында. Жаңарту 

ерекшеліктерінің бірі ретінде білімнің құндылықтары ретінде «Мәңгілік Ел» Патриоттық 

Актісінде белгіленген құндылықтары тұжырымы анықталды. ҚР Президенті 

Н.Ә.Назарбаевпен «Болашаққа бастар жол - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
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атты Жолдауында «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы балалар мен жастардың бойында 

әлеуметтік жауапкершілікті, қазақстандық қоғамның игілігі және бірлік сезімі үшін еңбек 

етуге дайындықты тәрбиелеуге бағытталған. «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын іске 

асырудың іргесі мектептің кезінде қалануы тиіс. 

 Қандай да білім – таным мен тағылымның нәтижесі. Ал, тәрбиеден тыс берілген 

білім – рухани нысанадан алшақ, патриоттық, отансүйгіштік сезімі жоқ, біржақты ұрпақты 

тәрбиелеуге әкеледі. Тәрбие алдымен ұлттық, сонан кейін ғана жалпыадамзатық үдеріс. 

Тәрбие – белгілі бір қоғамда өмір сүруде, ұлыс пен ұлтты дамытуда нәтижеге қол 

жеткізетін, ұлты мен қоғамды дамытатын қозғаушы күш. Олай болса, жастарымызды 

ұлттық рухта тәрбиелеу мен оларға этномәдени тәлім-тағылым беру еліміздің дамуының, 

бәсекелестікке қабілеті елге айналуының бірден-бір көзі.  

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласында - «Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы 54 жаңғырту» патриоттық сезімді 

меншікті ұлттық мәдени-генетикалық кодтың іргелі негізі ретінде тұжырымдайды. «Білім 

туралы» Заңында тәрбиелік бағдарламалардың білім алушылардың, тәрбиеленушілердің 

патриоттық, азаматтық сезімдерін, интернационализмді, жоғары моралін және рухани 

дүниесін қалыптастыруға, сонымен қатар жан-жақты қызығушылықтары мен қабілеттерін 

дамытуға бағытталатыны атап көрсетілген [1]. Қазақстан мектептерінің қазіргі кезеңдегі 

тән ерекшеліктерінің бірі – оның барлық сатыларда жаңартылып отырғанында. Жаңарту 

ерекшеліктерінің бірі ретінде білімнің құндылықтары ретінде «Мәңгілік Ел» Патриоттық 

Актісінде белгіленген құндылықтары тұжырымы анықталды. ҚР Президенті 

Н.Ә.Назарбаевпен «Болашаққа бастар жол - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 

атты Жолдауында «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы балалар мен жастардың бойында 

әлеуметтік жауапкершілікті, қазақстандық қоғамның игілігі және бірлік сезімі үшін еңбек 

етуге дайындықты тәрбиелеуге бағытталған. «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын іске 

асырудың іргесі мектептің кезінде қалануы тиіс 

Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы, келешек қоғам тәрбиесі. Сол келешек қоғам иелерін 

жан-жақты жетілген, ақыл парасаты мол, мәдени-ғылыми өрісі озық етіп тәрбиелеу 

білімділікті  өажет етеді. Халық даналығында: «Бір баланы адам етіп өсіргенше, бір шаһар 

апат болады» деген сөз бар. Осы салыстырудың өзі-ақ баланың шын мәніндегі Адам 

болып қалыптасуы қыруар уақыт пен тер төгетін еңбекті қажет ететін үлкен 

жауапкершілікті іс екенін аңғартады. 

Білім сапасы саналы тәрбиемен ұштасқанда ғана ұлт, мемлекет және халық 

мүддесіне қызмет етіп, қоғам өзінің рухани дамуында үлкен серпіліс жасайды. Тәрбие мен 

білім бірегей, қатар жүретін үдеріс. Ендеше, жас буынның бойында ұлтжандылықты 

қалыптастыру – жаппай жаһандану заманында ұлттық үрдістерімізді сақтап қалуыдың 

бірден-бір жолы.  

М.Жұмабаев жастарға білім мен тәрбие берудің шалғай нәтижелері мен этномәдени 

мүдделерді іске асыру жөнінде толғана отырып, бай рухани қазынаны,ұлттық тәрбиедегі 

көпғасырлық тәжірибені сақтау қажеттігіне баса назар аударып, «әр ұлттық ұландары өз 

халқының ортасында өмір сүріп, еңбек ететіндіктен,тәрбиеші оларды ұлттық дәстүрлер 

рухында тәрбиелеуге міндетті» екендігін айтады [2]. Ұлттық құндылықтар – қандай да бір 

этникалық қауым өкілдерінің өзіндік тарихи көрінісі бар рухани мұраттарының 

жиынтығы. Ұлттық құндылықтар бір этностық топқа тиесілі адамдардың мінезқұлқының 

әлеуметтік және нормативтік-мәдени аксиомасы рөлін атқарады. Мемлекет басшылыққа 

алатын құндылықтар, идеялар мен басымдықтар жүйесі Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Ә. Назарбаевтың еңбектерінде тұжырымды түрде баяндалған.  

Бұл – ұлтаралық келісім және ұлттар ішіндегі бірлік, қазақстандық патриотизм, 

жоғары тіл мәдениеті, толеранттылық, тұрақтылық және жаңғырту. Президенттің 

Отанымыздың алға басуы және гүлденуі жолында этностар мен этникалық топтарды 

рухани біріктіру идеялары өте өзекті. Берілген мемлекеттік аксиологиялар негізінде 

жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар жүйесінде тәрбие жүйесін жаңғыртудың 
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мемлекеттік басымдықтары «Қазақстан 2020: болашаққа жол» Қазақстан Республикасы 

мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасында көрсетілген. 

Жастардың әлеуметтену процесі келесі құндылықтарға негізделеді: патриотизм, халық 

бірлігі, мәдени саналуандық, толеранттылық, отбасы, денсаулық және спорт, саламатты 

өмір салтын сақтау.  

Патриотизм. «Патриот болу – бұл Қазақстанды өз жүрегіңде ұялату», Мемлекет 

басшысы бұл құндылықты осылайша айқындап берді. Жас 55 қазақстандықтар үшін 

Елбасының өмірі мен еңбек жолы өз елінің патриоты болудың жарқын үлгісі болып 

табылады. Ұлтаралық келісім және толеранттылық. Қоғамда саяси тұрақтылық пен 

ұлтаралық келісім сақталған. Бұл құндылықтар қоғамның іргетасы, ерекше қазақстандық 

толеранттылықтың негізі болды. Отбасы барлық адамзаттың басты құндылығы болып 

табылады. Әрбір адамның өмірдегі жолы отбасынан басталады және отбасы тұлға 

қалыптасуы мен дамуына баға жетпес ықпал етеді. Тұрақтылық – Қазақстан жетістігінің 

негізі және дамуының басты нәтижелерінің бірі. Елдегі көпэтникалы және 

көпконфессиялы халықтың бірлігі толық құндылық және барлық ұрпақтың міндеті – елдің 

өркендеуі үшін осы құндылықты сақтау және көбейту . Тәрбие – үздіксіз процесс, ол 

мектептегі тәрбие жүйесінің барлық компоненттерімен іске асырылады, оларға: сабақтар, 

сыныптан тыс және мектептен тыс тәрбие шаралары, сынып ұжымындағы іс-әрекет, 

қосымша білім беру жатады. Оқу процесінің тәрбие әлеуеті күшті. Заманауи білім беру 

бағдарламаларының мазмұны елеулі тәрбие мүмкіндіктерінен тұрады, оларды іске асыру 

оқу процесінің негізгі бірлігі ретінде сабақтың ойластыра ұйымдастырылуына 

байланысты.  

Сабақ тек ақпарат көзі болып қана емес, тұлғаның қалыптасуына ықпал етіп, 

дамытуы, тәрбиелеуі үшін келесі талаптар сақталуы қажет:  
1. Сабақтың мақсаты мен міндеттерінде оқыту, тәрбие және дамыту бірлігі 

принципінің бейнеленуі;  

2. Адамгершілік, руханилық, азаматтық және ізгіліктіктің жоғары үлгісінен тұратын 

оқу материалын мақсатты таңдау;  

3. Оқушылардың жалпыадамзаттық құндылықтар жүйесінде дұрыс бағдарлануы 

үшін ізгілендіру және ізгіліктендіру принциптерін, балада қоршаған дүние үшін 

жауапкершілігін дамытатын экологияландыру принципін, іс-әрекеттің түрлі бағыттарында 

балалардың бейімі мен шығармашылық қабілеттерін анықтауды және дамытуды көздейтін 

сыртқы және ішкі саралау принциптерін іске асыру;  

4. Педагогикалық технологиялардың тәрбиелік әлеуетін пайдалану;  

5. Білім берудің түрлі сатылары және оқу бағдарламаларының мазмұндары арасында 

сабақтастықты жүзеге асыру;  

6. Оқушылардың өзіндік шығармашылық, зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру;  

7. Сабақ мазмұнына оқушылардың жағымды әлеуметтікмәдени тәжірибесін 

кеңейтуді қамтамасыз ететін әлеуметтік рөлдердің ойнатылуын белсенді түрде қосу [3]. 

Білім берудің ұлттық құндылықтарына тән қасиет ол өзінің ең үздік үлгілерінде 

білім берудің жалпыадамзаттық құндылықтары бола алады. Білім берудің ұлттық 

құндылықтарына тән ерекшеліктер ретінде мыналарды тануға болады: халықтық 

педагогикадағы олардың терең, тарихи тамырын; рухани және материалдық ұлттық 

құндылықтармен табиғи байланысты; тарихи даму процесінде олардың жаңару және 

көбею қабілеттері, сонымен бірге оларға тән дәстүрлермен сабақтастықты сақтай отыра, 

бірақ бір мезгілде өз генезисінің белгілі бір кезеңдерінде өзектілігін жоғалтуы немесе 

керісінше осы ұлттық мектептің және педагогикалық теорияның алға жылжуында басым 

бағдары болуы мүмкін, бұл кезде білім берудің жалпыадамзаттық құндылықтары сәйкес 

жоспармен тығыз байланысын үзбейді.  

Қазіргі қазақстандық балалар мен жастарда сапалы білім алу уәжінің өсуі, 

әлеуметтік белсенділігінің артуы, жаңа кәсіптерді және ақпараттықкоммуникативтік 

технологияларды меңгеруге ұмтылысы, коммуникативтілік, мәдениетаралық қарым-
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қатынасты жандандыру сияқты жаңа позитивті трендтер пайда болды. Өз елінің тарихына, 

мәдениетіне және дәстүрлеріне, халқының мәдени мұрасына қызығушылықтарының 

артуы негізінде ұлттық өзіндік сананың өсуі байқалады. Жаңа қазақстандық патриотизм, 

азаматтық, ізгілікке бағдарланған дүниетаным қалыптасу процесі жүріп жатыр. Елдегі оң 

өзгерістер білім беру ұйымдарының тәрбие процесінде көрініс тапты [2].   

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Мәңгілік Ел» 

патриоттық актісі – қазақстандықтардың біртектілігі мен бірлігінің 58 ауқымды да бірегей 

генетикалық бағдарламасы. Біздің рухани құндылықтарымыздың негізгі форматын 

ұрпақтан - ұрпаққа жеткізу – әрбір азаматтың парызы болуы тиіс. Халқымыздың басты әрі 

маңызды құжаты – «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясындағы басты құндылықтарды басты 

бағдарымыз ете отырып, мемлекеттің стратегиялық саясатын қолдап, бейбітшілік пен 

тұрақтылығымызды сақтай отырып жетілдіру – әрбір қазақстандықтың басты міндеті 

екендігі айқын.  

 

ӘДЕБИЕТТЕР:  
1. «Тәрбиелік іс-шара»: алға қойылған мақсатқа жету деңгейінің өлшеу критерийлері (бәсекелік қабілет; 

прагматизм; ұлттық бірегейлікті сақтау; білімнің салтанат құруы; Қазақстанның революциялық емес 
эволюциялық дамуы; сананың ашықтығы») әдістемелік ұсынымдамалары – Астана: Ы. Алтынсарин 

атындағы ҰБА, 2018. – 143 б.  

2. Мәңгілік Ел: – Оқулық / М.Б. Касымбеков, С.Ж. Пралиев, К.К. Жампеисова және т.б.Абай атындағы 
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ТҰЛҒАНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУЫНДАҒЫ  

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ РЕФЛЕКСИЯ 

 
ХХІ ғасырда болашақ мамандарды кәсіби даярлауда жоғары оқу орындарының 

алдына білім мен ғылым саласындағы әлемдік білім кеңістігіне сәйкес білім беру, жалпы 

ғаламдық таным мен ойлауды дамыту, ұлттың интеллектуалды әлеуетін арттыру, өз іс-

әрекетінің субъектісі болуына мүмкіндік туғызу секілді кезек күттiрмес мiндеттер 

қойылған. Білімнің заманауи міндеті рефлексияны және өзін-өзі дамытуға қабілетті 

шығармашыл тұлғаны дамыту ретінде анықталады. 

Сондықтан рефлексия феноменінің мәнін айқындау мақсатында әртүрлі ғылым 

саласына, әдебиет көздеріне, философ, педагог - психолог ғалымдардың зерттеушілік, 

тәжірибелік-педагогикалық ғылыми еңбектеріне назар аударылды.  

Қазіргі таңда «рефлексия» ұғымын анықтауда түрлі көзқарастар мен тұжырымдар 

кездеседі. Бұл ғылымаралық ұғым болғандықтан, әр сала тұрғысынан анықтамалардың 

берілуі оның күрделілігін көрсетеді.  

С.И.Ожегов сөздігінде «рефлексия» - ой елегінен өткізу, өзін-өзі тану, өз-өзіне есеп 

беру мағыналарында қолданылады. Бұл адамның өз іс-әрекетінің заңды түрде жүзеге 

асуының теориялық формасы, субъектің өзіне және өзінің санасына назар аударуы [1]. 

«Шетелдік сөздер сөздіктерінде «Рефлексия» (лат. reflexio – бейнелеп көрсету) – 

ойлану, күдіктену, үйлеспеу, өзінің психикалық күйін талдау деп анықталады [2].  

Философиялық энциклопедиялық сөздікте: «Рефлексия» (ежелгі латын тілінің 

«reflexio» - сөзінен туындайды, аудармасы «кейінге үңілу» мағынасын білдіреді) екі 

мағынада қолданылады:  
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1) Ойлану, өзіндік бақылау, өзін-өзі тану.  

2) Адамның өзінің әрекеті мен заңдарын жете ұғынуға бағытталған теориялық іс-

әрекетінің формасы [3]. 

Антикалық философияда рефлексияны тұлғаның өз ойының мазмұнын түсінуі, өзін-

өзі тануы, идеялар көзі (Сократ, Платон, Аристотель, Декарт, т.б.); ойлау әдісі (Г. Гегель, 

И.Фихте, И.Кант, т.б.); ғылыми білімнің әртүрлі салалары, соның ішінде, акмеология, 

синергетика, герменевтикадағы жалпы категория (Г.Х.Гадамер, М.М.Бахтин, т.б.) ретінде 

қарастырды.    

 «Рефлексия» сөзін алғаш рет XVII ғасырда ағылшын философы Д.Локк қолданды, 

ол жаңа идеяларды жинақтау мен алудан тұратын процес деп есептеді. Дж. Локк 

«рефлексияны адамның өзінің ақыл-ой әрекетін тану қабілеті ретінде анықтайды, сонымен 

қатар біз сыртқы заттарды танимыз, түйсік сыртқы заттармен тікелей ұштасады, ал 

бақылау сананың ішкі әрекеттеріне бағытталғанда рефлексия ерекше білімнің бастамасы 

болмақ» - деп тұжырымдайды  [4].  

И.Кант «рефлексия ойлаудағы пассивті тенденцияларды жойып, бүлдіруші рөлін 

атқарады» десе [5], Г.Гегель «рефлексия екі түрлі құбылыстың өзара бейнеленуі» - деп 

есептейді [6]. 

 XIX ғасырдың басында рефлексия мәселесі қарқынды зерттелініп, әртүрлі 

көзқарастар пайда болды, бірақ философиялық жүйеде рефлексияның мазмұны бірдей 

емес. Философияда бұл ұғым индивидтің өз санасындағы өзгерістері жайлы ойлану 

процесі деп түсіндіріледі.  

Заманауи философия рефлексияны өзінің мазмұндық компоненті болатын үш 

процеске түйістіреді: артқа (болып кеткен әрекеттерге) назар аудару үрдісі; субъектінің 

психикалық акты мен күйлерді өзінше талдау және тану үрдісі; әлеуметтену үрдісінде 

өмірлік тәжірибе негізінде әлеуметтік шынайылылықты индивидтің жете ұғыну үрдісі. 

Осыдан, рефлексия философиялық мәселе контекстінде: тұлғаның өзіне назар аударуын 

ойлау қабілеті; индивидтің өз санасындағы болып жатқанды түсіну қабілеті; адамның өз 

рухани жан дүниесін өзіндік бақылауы; жаңа білімді алу мақсатында өзінің біліміне 

талдау жасауы ретінде анықталады.  

Психология ғылымында рефлексия мәселесі А.Буземан есімімен байланысты. XX 

ғасырдың басында неміс психологы А.Буземан рефлексивті психологияны бірінші болып 

жеке пән ретінде бөліп көрсетеді.  

Рефлексия ұғымын психологиялық тұрғыда түсіндіру тұлғаның өзін-өзі тану құралы, 

сана-сезімін өзіне, ішкі әлеміне және басқалармен қарым-қатынастағы орнына 

шоғырландыру қабілеті ретінде қазіргі психологиялық зерттеулерде психологиялық 

денсаулықтың маңызды факторы ретінде қарастырылады, ол әртүрлі жағымсыз 

құбылыстарды жеңуге және болдырмауға көмектеседі. 

Қазіргі заманғы педагогика және психология ғылымында рефлексия мәселесі 

субъектінің ішкі психикалық актісі мен күйін тану үрдісі ретінде тереңірек түсінуді қажет 

етеді. Рефлексия, оның ішкі табиғаты,  құрылымы және оны дамыту мүмкіндігін 

зерттеудің қажеттілігін көптеген зерттеулер дәлелдеді. Рефлексияның ерекшеліктерін 

зерттеу әртүрлі деңгейде (теориялық, әдістемелік, практикалық) жүргізіліп, мамандар 

категорияларында көрінуі спецификасы айқындалып, кәсіби іс-әрекеттің әр саласындағы 

зерттеулерге назар аударылды.      

Отандық психологияда көрнекті психолог ғалымдар (И.Сеченов, Б.Ананьев, 

П.Блонский, Л.Выготский, С.Рубинштейн) рефлексияға ғылыми қызығушылық тудырып, 

оны психологиялық білімнің теориялық деңгейінде ұйымдастырудың маңызды 

қағидасының бірі және адамның психикасын, ең алдымен, оның жоғары формасы сана-

сезімін дамыту ретінде зерттеді. Сондықтан рефлексия заманауи адамның рухани әлемінің 

өзіндік ерекшелігін ашып көрсетеді, адам жанының өзіне қарай бағытталуы,  тұлғаның 

дамуын қамтамасыз ететін ойланудың ішкі үдерісі (ішінен ойлау). 
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С.Л.Рубинштейн «рефлексия – бұл өзіне, өзіндік процестерге және ойлауға 

бағыттылық, өзінің танымын меңгеру, сонымен бірге рефлексияның негізгі функциясы 

субъектінің өзі жасайтын әрекетіне саналы қатынасын қамтамасыз ету» - деп 

тұжырымдайды [7]. 

Педагогика саласында рефлексия іс-әрекеттің өзіндік талдауы және оның нәтижесі, 

өз қызметінің мақсаттары мен нәтижелеріне сәйкес келмеген жағдайда пайда болатын 

проблемалық жағдайларды тани білуді, олардың себептеріне талдау жасау мен шешу 

тәсілдерін қарастыруды қамтиды. Осыған байланысты мұғалімдердің кәсіби қызметтегі 

өзгерістерге бейімделуіне, өзін-өзі және қоршаған ортаны түсіне білу қабілетін 

қалыптастыруына, үнемі өз бетінше білім алуға және практикалық қызметке дайын 

болуына мүмкіндік беретіндей оқыту ортасы мен жағдайды ұйымдастыру басты назарда. 

Көптеген зерттеулерде рефлексия кәсіби әрекетті табысты іске асырудың негізгі құрамдас 

бөлігі деп қарастырылады.  

В.Беспалько рефлексияны кәсіби сана-сезімі арқылы мұғалімнің кәсібилігінің 

өлшемі, педагогикалық шеберлігінің бөлінбейтін бөлшегі ретінде қарастыра отырып, 

кәсіби сана-сезімнің төрт компонентін бөліп көрсетеді: педагогтың өз жұмысының 

бастапқы кезеңіне қатынасы бойынша өзін бағалауы; мұғалімнің кәсіби сана-сезімінің 

орталық элементі және ол төмендегі үшеуіне негізделеді;  педагогтың қазіргі уақыттағы 

кәсіби тәжірибесі мен жетістігі, оны бағалау өлшемдерінің жүйесі; педагогтың 

болашақтағы қандай болғысы келетіні, кәсіби салада дамуына мүмкіндік туады; 

«рефлексивті Мен» - оны мектеп  әкімшілігінің, ұжымның, оқушылар мен ата-аналардың 

бағалауы; мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің ортасын бағалау шкаласы және өзін-өзі 

объективті бағалауды қамтамасыз етеді [8]. 

С.Кашлев педагогикалық рефлексияны педагогикалық үдеріске қатысушылардың 

өздерінің санасын, мінез-құлқын, ішкі психикалық актілерін және өзін дамыту 

тәжіриибесін анықтау процесі және нәтижесі ретінде қарастырады. Педагогикалық 

үдерістің педагог пен білім алушылардың іс-әрекеттерінің алмасуын ескере отырып, 

рефлексияның келесі компоненттерлен тұратынын көрсетеді: білім алушылар әрекетіне 

педагогтың рефлексиясы; педагогикалық өзара әрекеттестік рефлексиясы; 

тәрбиеленушілердің өз әрекетін рефлексиясы; педагогтың іс-әрекетін білім алушылардың 

рефлексиясы; педагогикалық іс-әрекетті білім алушылардың рефлексиясы [9]. 

Демек, педагогикалық рефлексия – бұл мұғалімнің өзіне және өзінің іс-қылықтарын 

объективті бағалау, оны білім алушылардың қабылдауын түсіну қабілеті; субъектінің ішкі 

тәжірибесіне сүйенетін ерекше білім көзі, қарама-қайшылық, ойлау; ұжымның оны 

қабылдауы және сол арқылы бағалануы. 

Е.Бондаревскаяның пікірінше, адамның тұлғалық өсуінің өлшемі болып табылатын 

мәдениетін, ізгілігін, руханилығын құрайтын құзыреттілігі кәсіби өзін-өзі дамытуға және 

өзін-өзі ұйымдастыруға, тұлғаның білім алу және дамыту жолын болжауға дайындығына 

және дербес шығармашылығына түрткі болатын рефлексивті іс-әрекет маңызды деп 

саналады [10].  

Рефлексияға қабілеттілік адамның субъект ретінде өзінің ішкі инстанциясын 

(түйсігін) ажырата алудан басталады, ол шығармашылық ойлау, өзіндік сыни көзқарас пен 

пікір, субъектілігін дамыту.  

Жоғарыдағы жасалған тұжырымдар қазіргі заманғы психологиялық-педагогикалық 

ғылымда рефлексия мәселесінің төмендегі бағыттарда қарастырылатынын анықтауға 

мүмкіндік береді:  тұлғаның өзін-өзі тануын және өзін-өзі жетілдіруін қамтамасыз ететін 

сапа (А.Леонтьев); тұлғаның өзін-өзі дамыту және шығармашылық өзін-өзі айқындау 

механизмі (Л.Выготский); өзін әртүрлі дәрежеде терең сезінетін сананың тәжірибесі 

(В.Слободчиков); өзінің іс-әрекетін өзін-өзі тануға бағыттайтын қабілет (Ю.Романенко).  

Рефлексияға берілген анықтамалардың көп мағыналылығы оның күрделілігін, әрекет 

механизмінің әмбебаптығын сипаттайды, оның негізіне адамның өзін-өзі реттеу 

деңгейінде байқалатын кері байланыс қағидасы алынады. Мұнда нейрофизиологиялықтан 
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тұлғалыққа дейінгі адамның рухани әлемінің тұтастығы мен дамуын 

қамтамасыздандыратын реттеушілік және құрылымдық функцияларды орындайтын 

өзіндік сана-сезімнің рефлексивті процестерін көрсетеді. Сонымен рефлексия әрбір 

әлеуметтік дамыған тұлғаның міндетті жүзеге асыратын теориялық іс-әрекетінің формасы 

ретінде өзінің әрекетін және өзін-өзі тануын түсінуіне бағытталады. 

Қорыта келгенде, философия, психология, педагогика және ғылыми білімнің басқа 

да салаларында рефлексия феномені, оның құрылымы мен механизмдері жан-жақты 

талқыланады. Сондықтан рефлексия пәнаралық категория ретінде мынадай аспектілерде: 

өз әрекетінің формалары мен алғышарттарын жете ұғынуға және түсінуге бағытталған 

адамзаттық ойлау; білімді заттық тұрғыдан қарастыру, оның мазмұнын және таным әдісін 

сыни тұрғыдан талдау; тұлғаның ойлауы мен өзіндік сана-сезімін зерттеуде адамның 

рухани әлемінің ішкі құрылымын және өзіндік ерекшелігін ашатын өзін-өзі тану әрекеті 

ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.  
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Тәуелсіздігіміздің бейбіт жолымен желбіреп тұрған туын болашақта желкілдететін 

де,әнін әлемге әуелететін де - бүгінгі ұрпақ. Ендеше жас ұрпақты ертеңгі күні егеменді 

еліміздің берік тұтқасы болатындай етіп тәрбиелеу- қазіргі заман талабы. 

Ұлы ойшыл Әбу Насыр әл Фараби жетілген тұлғаны тәрбиелеу үшін «Адамға ең 

бірінші білім емес, тәрбие беру керек, тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы, ол 

келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі» деген басты қағиданы ұсынды. 

Әл Фараби араб халифатында ертеден қалыптасқан дәстүр бойынша мемлекет 

басқаруға лайық білім-парасаты, мінез-құлқы барынша кемелденген мінсіз адамның 

қалыптасуын отбасы тәрбиесінің ең бірінші міндеті деп қарастырған. Бұл – сол қоғамның 

өркениетке жетуі үшін қажетті тұлғаның моделі ретінде сипатталды. Әл Фарабидің мінсіз 

кемел адам концепциясы туа біткен немесе жас кезінен бойына дарытылып егілетін он екі 

қасиеттің атын атады. Олар: мүшелері мінсіз,жадында жақсы сақтайтын,аңғарымпаз,өнер-

білімге құштар, қанағатшыл, шыншыл, ізгі ниетті, әділетті, мінезі қыңыр емес, шешімшіл, 

батыл, ержүрек және өткір сөз иесі. 

Әл-Фараби осы қасиеттердің бәрін бала бойында қалыптастыра отырып «мінсіз 

адамды» тәрбиелеп шығарамыз деп тұжырым жасайды. Дегенмен, бұл қасиеттердің 

барлығы бірдей бір кісінің бойына бітіп, дари қоюы – сирек болатын құбылыс. Осыны 

ескере отырып «…жоғарыда аталған шарттардың алтауы немесе бесеуі оның бойына 
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біткен болса, онда қиялдау қабілеті жағынан теңдесі болмағандықтан, ол осы қаланың 

айтулы басшысы болмақ» дейді. Тәрбиенің тұлғалық идеясын басшылыққа ала отырып, 

отбасын және ондағы тәрбиені басқару қашан да мемлекеттік мүддеге сай қойылуы 

қажеттігін дәлелдейді. 

Әл Фарабидің педагогикасында бақытқа жету формуласын іске асыратын адам – 

ұстаз. Ғұлама ұстаз бойында мына қасиеттердің – ізеттілік, даналық, асқан пайымдылық, 

аңғарымпаздық, шыншылдық, ар-ождан тазалығы, қанағатшылдық, тапқырлық, білгірлік, 

жігерлендіре білушілік, ұстамдылық, ынталылық, шеберлік, табандылық болуын қалады. 

Бұған қоса ол пайымдағыштық, көрегендік, тапқырлық, парасаттылық сияқты қасиеттерді 

жоғары бағалады. 

«Ұстаз тарапынан барынша ынталылық пен табандылық қажет, өйткені бұлар, жұрт 

айтқандай, тамшысымен тас тесетін бейнебір су тәрізді» деді ғұлама. 

 ҚР президенті Қасым-Жомарт Тоқаев «Кемел адам» тұжырымы мемлекеттің барлық 

саласында негізгі тұғырға айналуы тиіс екенін айтты. 

«Абайдың «кемел адам» тұжырымы өміріміздің кез келген саласында, мемлекетті 

басқару мен білім жүйесінде, бизнес пен отбасы институттарында негізгі тұғырға айналуы 

керек. Мұның бәрі интеллектуалды ұлт қалыптастыру үшін қажет. Абайды өз 

заманындағы іскерліктің ұйытқысы деуге болады. Біз елдік мүддеге қатысты әрбір 

ісімізде ұлы ақынның еңбектеріне жүгінуіміз керек. Бұл – жаңғыру жолындағы аса 

маңызды қадам. Халқымыз, әсіресе жас буын Абайдың сара жолын жалғауға баса мән 

беруі тиіс. Мен «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты мақаламда осы мәселелерге 

ерекше назар аудардым. Біз елдік пен егемендіктің қадірін бағалай білуіміз керек. Жастар 

әрдайым ұлттық құндылықтарды көздің қарашығындай сақтап, дәріптей білуі тиіс. Бұл – 

өздеріңізге жүктелген мәртебелі миссия деп біліңіздер», – деді Қасым-Жомарт Тоқаев. 

Жеке тұлғаны қалыптастырудағы кемелділік, мінсіз адам бейнесі тәрбиенің ең 

жоғары көрсеткіші ретінде қабылданып, қоғамда жоғары жауапты міндеттерді атқаруға 

лайық деп танылған. Бүгінгі күнді алып қарасақ, елімізді өркениеттілікке жеткізетін, ел 

экономикасын дамытатын, сондай-ақ, Қазақстан Республикасын 50 дамыған елдер 

қатарына қосылуға мүмкіндік жасайтын жастарды тәрбиелеу немесе кемел адамды 

тәрбиелеу бүгінгі күннің еншісіндегі ұлы міндет болып отыр. Осындай қасиеттерді 

бойына жинақтаған жеке тұлға елімізді, халқымызды бақытты болашаққа жетелейтін 

мемлекет басшысы болуға лайық. 

Демек, бүгін мектеп табалдырығын аттаған жас бүлдіршіннің ертең қандай адам 

болып шығатыны сіз бен біздің қолымыз7 

Жалпы алғанда, жас ұрпақты тәрбиелеу–ортақ мұрат, оларды сапалы біліммен 

қаруландырып, тәрбиелі азамат етіп шығару-әр қоғамның көкейіндегі басты арманы. Ал 

баланың негізгі білім мен тәрбиенің қайнарын әуелі отбасынан, мектептен, одан соң 

белгілі бір оқу орындарынан алатыны баршаға мәлім. 

Ұлы педагог В.А.Сухомлинский: «Тек ата-аналармен бірге жалпы күш-жігерді 

біріктіру арқылы ғана мұғалімдер балаларға үлкен адамдық бақыт беруі мүмкін» деген 

ұтымды ой айтқан. 

Отбасында белгілі-бір дәстүрлерді, адамшылық бейнені, идеялды, жақсы сөз, 

ұнамды мінез, ыстық ықылас, қуаныш, ашық әңгімелесу арқылы да баланың көңілін 

тауып, ішкі сырын ашуға болады. Дегенмен, жұмыс барысында көптеген ата-аналардың 

бала тәрбиесіне деген көзқарастарынан елеулі қателіктерді байқап жүрміз. Кейбір 

отбасылар баланы киім-кешекпен, тамақпен қамтамасыз етуді ғана өз міндеттеріне алып, 

тәрбие мен білім беру ісін мектеп мойнына жүктейді. Енді біреулері баласын орынсыз 

сөгіп, көңіліне қаяу түсіріп жатса, бірі «адам болар бала өздігінен оқып үйренеді» дегенді 

алға тартады. Мұндай теріс түсініктер баланың келешегіне зиян келтіреді. Ал, орынсыз 

балағаттап, баланың абыройына нұқсан келтіру ата-ананың бала алдындағы, қоғам 

алдындағы беделін төмендетеді. Бүгінгі таңдағы бала тәрбиесіндегі кездесетін мұндай 
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олқылықтардың алдын алу үшін ата-ана, мектеп, қоғамдық ұйымдар қай кезде де бірлесе 

отырып жұмыс жасауы керек. 

«Адамның адамшылдығы жақсы ата-ана мен білікті тәрбиешіден» деген керемет сөз 

бар. Тәрбиенің таразы секілді екенін ескерсек, екі басының тең түсуіне көп көңіл бөлген 

абзал. 

Ойлы ұрпақ тәрбиелегіміз келсе, ата-ана, мектеп пен бала ынтымақтастықта отырып, 

білім ордасындағы тәрбие отбасында жалғасын табатындай етіп ұштастыра білгеніміз 

жөн. Қазақ зиялыларының бірі М.Жұмабаевтың: «Тәрбиедегі мақсат баланы тәрбиешінің 

дәл өзіндей етіп шығару емес, келешек өз заманына лайық қылып шығару» деп айтуы бала 

тәрбиесіндегі ата-ана, мектеп, қоғам алдында үлкен жауапкершіліктің тұрғандығын 

дәлелдейді. Әрине, отбасы өзінің дербес әрекеті арқылы тәрбие саласында ауқымды 

мәселелерді шешуде әлсіздік танытады .Ол үшін отбасы мен мектептің өзара 

ынтымақтастығын нығайту өте маңызды. Ал, тәрбие қоғамдық құбылыс болғандықтан, 

оны қоғам талаптарынан тыс ұйымдастыру мүмкін емес. Бұл тұста үштік одақ: мектеп, 

отбасы және қоғамдық мекемелер жұмысындағы өзара сабақтастық және ынтымақтастық 

өз үйлесімін табуы тиіс. 

 Отбасы мен мектеп бірі-бірінен  бөлек алып қарауға келмейтін егіз ұғым секілді. Ол 

— саналы ұрпақ тәрбиелеуде зор жетістікке жеткізетін берік одақ. Осы екі одақ бірлесіп, 

ынтымақтасқанда ғана күрмеуі қиын талай мәселелердің түйіні шешілетіні анық. Бұл 

орайда екі жақты қарым-қатынастардың нығаюына ұйытқы болатын жандар ұстаздардың 

атқарар рөлі орасан зор. Себебі, мұғалім – шәкірт тәрбиелеуші ғана емес, ұлтының, 

халқының кемеліне келіп толысуына, рухани өсуіне, әдеби-мәдени дамуына басты ықпал 

жасаушы негізгі тірек. «Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» — демекші, бала 

әкеден ақыл, анадан мейірім алады. Береке-бірлігі мол үлгілі отбасында тәрбиеленген 

баланың таным жүйесі мейілінше ауқымды, болашақ өркениетке қосар үлесі бар. 

Тәрбиенің бастауы болған отбасы мүшелері тәрбие мен оқу жоспарын іске асыруда 

мектептің ең басты одақтасы бола алады. Мектеп пен отбасы мүшелері өзара бірлесіп 

жұмыс істегенде ғана ынтымақтастықпен қарым-қатынас жүзеге асып, арада түсіністік 

пен үйлесімділік орнамақ. Себебі, баланың өмір сүруге құштарлығының оянуы тәлім-

тәрбиедегі бір жүйелілікпен, өзін қоршаған ортамен, бірге оқыған құрбы-достарымен, 

олардың күнделікті іс-әрекетімен, сөйлеген сөзі, жүріс-тұрысы тағы басқа қасиеттерімен 

тығыз байланысты. Орынды тәрбие арқылы адам баласының тағдыры шешіледі, оның 

білімді,кемел тұлға болып қалыптасатынын, елдің берік тірегі болатынын көрсетеді. 

Ұрпақ тәрбиесіне қай кезеңде, қай елде болмасын үлкен мән берілген. Ұлы педагог 

В.А.Сухомлинский: «Тек ата-аналармен бірге жалпы күш-жігерді біріктіру арқылы ғана 

мұғалімдер балаларға үлкен адамдық бақыт беруі мүмкін» деген ұтымды ой айтқан. 

Ұлтымыздың ұлағатты дәстүрлерін кеңінен пайдаланып, тәрбие ісіне арқау ету де өз 

пайдасын тигізеді. 

 Данышпан Абай былай дейді: «Балаға көбіне үш алуан түрлі мінез жұғады: 

біріншісі – ата-анадан, екіншісі – ұстаздан, үшіншісі – құрбысынан». Ұрпақ тәрбиесі – 

келешек қоғам мұрагерлерін тәрбиелеу ісі. Сондықтан ата-аналар мен ұстаздар қауымы 

үшін жас ұрпақ тәрбиелеп, оны қоғам мүддесіне жарату – кезек күттірмейтін келелі 

мәселе. Осы мәселеге ата-аналар мен ұстаздар қауымы болып бірге атсалыссақ, алар 

асуымыздың биік, елдігіміздің мәңгі баянды болары сөзсіз. 
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БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТАРДЫҢ АЗАМАТТЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Аннотация. С точки зрения современного компетентностного подхода в современном образовании 

гражданская компетентность является одним из важнейших учебных результатов обучения. Поэтому статья 

посвящена актуальной проблеме, отвечающей запросам сегодняшнего дня.  Сегодня в условиях 

меняющейся жизни требуется не только гибкость адаптации, но и необходимость постоянного повышения 

профессиональной квалификации, в том числе формирование гражданской компетентности будущих 

педагогов. Авторами  проанализировано пути и методы формирования гражданской компетентности 
обучающихся в общеобразовательной школе. Учитывая, что будущий педагог-это завтрашний молодой 

специалист который нуждается в глубоком углублении в учебно-воспитательный процесс  школы 

анализированы эффективные, передовые методы формирования гражданской компетентности 

обучающихся. На основе охвата научно-исследовательских работ по теме исследования, дана авторская 

умозаключение. 

Ключевые слова: будущий педагог, гражданская компетентность, образование и право, свобода и 

ответственность, уверенность в себе, свое достоинство, гражданский долг. 

 

Қазіргі білім мен ақпарат үстемдік еткен қоғамда болашақ педагогтардың білім, 

білік, дағды, тәжірибесін пайдалана отырып, өзгермелі өмір жағдайына бейімделу 

икемділігін ғана емес, үнемі кәсіби біліктілігін арттыру қажеттілігін талап етуде. Сол 

себепті бүгінгі күн сұранысына сәйкес болашақ педагогтардың азаматтық құзыреттілігін 

арттыру күн сұранысынан туындап отырған өзекті мәселе. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылдың 1 қыркүйектегі  "Жаңа 

жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына ұсынған Жолдауындағы  

іс-қимыл жоспарының  11-ші тармағында  ұлттың  жаңа  болмысына тоқталып,  қазақ 

қоғамында жаңа қағидаттар және жаңа бағдарлар салтанат құруға тиіс деп атап өткен 

болатын [1].  Бұған қоса қазіргі болашақ педагог ертеңгі жаса маман екендігін ескерсек, 

мектептегі оқу-тәрбие үдерісіне терең үңілуді қажет ететіндігі сөзсіз.     

Қазіргі  қоғамның  дамуының маңызды шарттарының бірі – бұл әлеуметтенуге 

қабілетті, жеке адамның құқықтары мен бостандықтарын құрметтейтін, жоғары 

адамгершілікке ие, ұлттық толеранттылықты, басқа халықтардың тілдеріне, дәстүрлері 

мен мәдениетіне құрмет қарайтын  құқықтық, демократиялық мемлекеттің азаматтарын 

тәрбиелеу.  Жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес  мектеп түлегінің бейнесінің 

сипаттамасы  келесі мазмұнда орын алған: «..өз елін және Отанын сүйетін, өз халқын, 

мәдениеті мен рухани дәстүрлерін құрметтейтін; отбасының, азаматтық қоғамның, 

көпұлтты еліміздің, басқа халықтардың дәстүрлі құндылықтарын білетін және 

қабылдайтын, Отан тағдырына өз үлесін қосатын тұлға» [2].    
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Қоғамдық өмірді демократияландыру мектептен қазіргі заманғы әлеуметтік-

педагогикалық шындыққа сәйкес келетін азаматтық тәрбиенің мазмұнын, нысандары мен 

әдістерін талап етеді.  Сол себепті де қазіргі құзыреттілік тұрғыдан білім беру жағдайында 

азаматтық құзіреттілік  - білім берудің маңызды оқу нәтижелерінің бірі болып табылуда.  

В.Ш.Масленникованың тұжырымдауынша, жеке тұлғаның азаматтық құзыреттілігі-

бұл жеке адамға демократиялық қоғамдағы азаматтық құқықтар мен міндеттердің бүкіл 

кешенін белсенді, жауапты және тиімді жүзеге асыруға, өз білімі мен дағдыларын іс 

жүзінде қолдануға мүмкіндік беретін дайындық пен қабілеттің жиынтығы. Ең алғаш 

«азаматтық құзыреттілік" ұғымын И.А.Зимняя енгізді. «Азаматтықтың құзыреті» деп 

азаматтың білімі мен құқықтары мен міндеттерін сақтау; бостандық пен жауапкершілік, 

өзіне деген сенімділік, өзінің қадір-қасиеті, азаматтық парызы; мемлекет рәміздерін 

(Елтаңба, Ту, гимн) білу және мақтан тұту түсініледі.  Жалпы айтқанда, азаматтық 

құзыреттілік дегеніміз – бұл жеке тұлғаның адамның азаматтық қоғамның белсенді 

мүшесі болу, оны құруға және жұмыс істеуге қатысу қабілеті [3].     

Зерттеулерге сүйенсек, азаматтық құзыреттілік төрт құрылымдық компоненттен 

тұрады: танымдық, әрекеттік, аксиологиялық және жеке тұлғалық. 

Танымдық компонент біліммен және оларды алу тәсілдерімен байланысты. Сонымен 

қатар, бұнда білімнің  әртүрлілігі толтыруға мүмкіндік беретін  емес, бірақ балаға қажет 

болған жағдайда қажетті ақпарат қорын өз бетінше маңызды ұғымдармен,деректермен, 

анықтамалармен  толтыруға мүмкіндік беретін білім жүйесі маңызды.  Ол өз кезегінде, 

білім алу, ақпараттық құзіреттілікті меңгеру үшін белгілі білік пен дағдыларды қажет 

етеді. Бұл, ең алдымен, қоғам және оның құрылымы туралы білім:  

- тарихи-географиялық бейнені құру, оның ішінде Қазақстанның  аумағы мен 

шекаралары, оның географиялық ерекшеліктері, мемлекеттің пен қоғам дамуының негізгі 

тарихи оқиғаларын білу; өлкенің тарихы мен географиясын, оның жетістіктері мен мәдени 

дәстүрлерін білу;  

- әлеуметтік-саяси құрылымның бейнесін қалыптастыру – Қазақстанның 

мемлекеттік ұйымы туралы түсінік, мемлекеттік рәміздерді білу (Елтаңба, Ту, Әнұран), 

мемлекеттік мерекелерді білу;  

- Қазақстан Республикасының Конституциясының ережелерін, азаматтың негізгі 

құқықтары мен міндеттерін білу, мемлекеттік-қоғамдық қатынастардың құқықтық 

кеңістігінде бағдарлану;  

- өз ұлты туралы білу, ұлттық құндылықтарды, дәстүрлерді, мәдениетті дамыту, 

Қазақстан халықтары мен этникалық топтары туралы білімі;  

- өз елінің жалпы мәдени мұрасын және жалпы әлемдік мәдени мұраны игеру;  

- моральдық нормалар мен құндылықтар жүйесінде бағдарлану және оларды 

иерархиясын білу, моральдың шартты сипатын түсіну; 

- экологиялық сана, табиғатқа деген қарым-қатынастың негізгі қағидаттары мен 

ережелерін білу, салауатты өмір салты мен денсаулық сақтау технологияларының 

негіздерін, төтенше жағдайларда өзін-өзі ұстау ережелерін білу. 

      Әрекеттік (операциялық) компонент келесілерді қамтиды:  

- мектеп құзыреттілігі шегінде өзін-өзі басқаруға қатысу (мектепте және сыныпта 

кезекшілік ету, балалар мен жастардың қоғамдық ұйымдарына, мектеп және мектептен 

тыс әлеуметтік сипаттағы іс-шараларға қатысу);  

- тең қарым-қатынастар және өзара құрмет пен қабылдау негізінде диалог жүргізе 

білу; жанжалдарды сындарлы түрде шеше білу; басқа пікірлерге, көзқарастарға, 

сенімдерге толерантты көзқарас, басқа адамның дүниетанымы мен сенімін құрметтеу;  

- қоғамдық өмірге қатысу (қайырымдылық акциялар, елдегі және әлемдегі 

оқиғаларға бағдарлану, Мәдени іс-шараларға: театрларға, мұражайларға, кітапханаларға 

бару, салауатты өмір салты ұстанымдарын жүзеге асыру);  

- мектепте, үйде, оқудан тыс қызмет түрлерінде ересектер мен құрдастарға қатысты 

моральдық нормаларды орындау;  
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-нақты әлеуметтік-тарихи жағдайларды ескере отырып, өмір жоспарларын құра білу 

және оларға қол жеткізу үшін жұмыс істеу. 

Аксиологиялық компонент адамда келесі құндылықтардың болуын болжайды: 

- өз еліне деген патриотизм мен мақтаныш сезімі, тарихты, мәдени және тарихи 

ескерткіштерді құрметтеу;  

- этникалық бірегейлікті эмоционалды түрде оң қабылдау;  

- өз елінің және әлемнің басқа халықтарын құрметтеу және қабылдау, этносаралық 

толеранттылық, тең ынтымақтастыққа дайындық;  

- жеке адамды және оның қадір-қасиетін құрметтеу, басқаларға мейірімділік, 

зорлық-зомбылықтың кез-келген түріне төзбеушілік және оларға қарсы тұруға дайындық;  

- отбасы құндылықтарын құрметтеу, табиғатқа деген сүйіспеншілік, денсаулық, өз 

және басқа адамдардың құндылығын тану, әлемді қабылдаудағы оптимизм;  

- моральдық өзін-өзі бағалау мен моральдық сезімдерді қалыптастыру-моральдық 

нормаларды ұстанған кезде мақтаныш сезімі, оларды бұзған кезде ұят пен кінәні сезіну 

[4].   

 Жеке тұлғалық компонент азаматтық және патриоттық сезімдерді біреудің 

күштеуімен  таңдай алмайды, оларды қоғамның, мемлекеттің немесе мектептің мақсатты 

әсерімен тәрбиелеу мүмкін емес деп болжайды. Олар гуманистік құндылықтарға 

негізделген саналы еркін таңдаудың нәтижесі болуы қажет. Азаматтық және патриотизм - 

бұл адамның әлеуметтік емес, жеке тұлғалық қасиетке ие, сондықтан азаматтық 

құзыреттілік пен азаматтық құзыреттілік ұғымдарын ашуда жеке тұлға тұжырымдамасына 

сүйену тиіс.          

Азаматтық құзыреттер жеке тұлғаның барлық салаларында көрінеді:  

зияткерлік салада-бұл дамыған сыни ойлау, азаматтық қоғамдағы өмірге қатысты 

ақпаратты алу, талдау және пайдалану қабілеті, әлеуметтік-азаматтық білімнің, 

дағдылардың кең спектрі; 

 мотивациялық салада - бұл дамыған азаматтық мотивация. Адам өзінің азаматтық 

ұстанымын анықтау қажеттілігін түсінуі керек, ол азаматтық іс-әрекеттің мотивтерін 

қалыптастыруы керек, мақсаттар қою қабілеті және оларға қол жеткізуге деген ұмтылыс 

дамуы керек. Ол өзінің жеке жетістігінің азаматтық қоғамның дамуымен байланысын 

түсінуі керек; 

 өзін-өзі реттеу саласында - азаматтық қызмет саласында өзін және өзінің 

мүмкіндіктерін барабар бағалай білу;  

 эмоционалдық салада-құқықтық, азаматтық және саяси мәдениеттің жоғары 

деңгейі, яғни осы салалардағы қызметке оң эмоционалды көзқарас;  

 ерікті салада - азаматтық бастамашылдық, қоғамда белсенді рөлге ұмтылу, өз 

мақсаттарына қол жеткізуде табандылық пен табандылық.  

 пәндік-практикалық салада-қоғамдық қызметте көрінетін қабілеттер: адамдарға 

әсер ету, өз мақсаттарына жету үшін қоғам ресурстарын тарту және т. б.;  

 экзистенциалды салада-бұл толеранттылық, қоғам мүдделерімен ажырамас 

байланыста жеке мүдделерді түсіну, жақсылыққа, әділеттілікке, өзін-өзі жетілдіруге, 

қоғамдық игілікке, бостандыққа ұмтылу [5].    

Жалпы азаматтың, патриоттың қалыптасуы мектепке дейінгі жаста басталады.  Дәл 

осы жаста туған табиғатқа, туған үйге, отбасына, туған елінің тарихы мен мәдениетіне 

деген махаббат пайда болады.   Мектепке дейінгі білім беру мекемесінде мектепке дейінгі 

тәрбие тұжырымдамасының қағидаттарын ескере отырып, даму мен тәрбиені қамтамасыз 

ететін оңтайлы пәндік-кеңістіктік орта бар.  Білім берудің әртүрлі деңгейлеріндегі 

азаматтық білім оның азаматтық құзыреттер жиынтығымен сипатталады.  

     Бірінші кезеңде (бастауыш жалпы білім беру) негізгі моральдық құндылықтар, 

мінез-құлық нормалары қалыптасады, өзін қоғамның бір бөлігі және өз Отанының 

азаматы ретінде білетін адамның қалыптасуы басталады, баланың коммуникативтік 

қабілеттері дамиды, бұл оған қоғамдастыққа кіруге мүмкіндік береді, жанжал 
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жағдайларын диалог арқылы шешу қабілетін қалыптастыруға ықпал етеді. Бастауыш білім 

берудің басты міндеттерінің бірі – бастауыш сынып оқушысының шығармашылық 

әлеуетін дамыту - ел өміріне өз үлесін қосуға қабілетті тұлғаны қалыптастыруға 

көмектеседі.   

Екінші кезең (негізгі жалпы білім) жасөспірімнің мінез-құлқының құндылықтары 

мен көзқарастарының жүйесін қалыптастыруды жалғастыруда, қоғамдағы болашақ 

тәуелсіз өмірге қажетті білім мен дағдыларды игеруге көмектеседі. Бұл кезеңде азаматтық 

білім берудің өзегі заңға, құқыққа, басқа адамдардың құқықтарына деген құрметті және 

қоғам алдындағы жауапкершілікті қалыптастыру болып табылады.  Оқушылардың санасы 

мен ойлауы Отан тарихы туралы біліммен, олардың қарапайым моральдық және 

құқықтық нормаларды білуімен байытылады.   

Үшінші сатыда (жалпы орта білім) қоғамның әртүрлі салаларында болып жатқан 

процестер туралы, адамдардың құқықтары туралы білім тереңдейді, кеңейеді, қоғам 

өмірінің философиялық, мәдени, саяси-құқықтық және әлеуметтік-экономикалық 

негіздерін білу жүреді, адамның азаматтық ұстанымы, оның әлеуметтік-саяси бағдары 

айқындалады. Бұл кезеңнің міндеті-қоғамдық қызмет процесінде студенттер өздерінің 

құқықтары мен басқа адамдардың құқықтарын қорғауға дайындығы мен қабілетін 

жетілдіреді, дамудың жеке траекториясы мен ұжымдық қызметті құра алады.  

Ұзақ уақыт бойы білім алу үдерісінде азаматтық құзыреттілікті қалыптастыру 

әртүрлі оқу пәндерінің мазмұнымен тікелей байланысты болды. Яғни тарих пен 

әлеуметтік ғылымды зерттеу барысында білім алушылар адамның рухани дамуы, «теңдік» 

және «тең құқықтық» ұғымдарының айырмашылығы туралы түсінік алады. Әдебиет 

курсы маңызды ұғымдарды нақтылауға және нақтылауға қосымша мүмкіндіктер береді: 

«мораль», «заң», «заңдылық», «жауапкершілік», «абырой», «ар-намыс». Оқушылардың 

назарын этикалық және философиялық сипаттағы сұрақтарға аударады: жақсылық пен 

жамандық, өмір мен өлім, ұрпақтардың өзгеруі, адам мен құдай, адам мен табиғат, адам 

мен ұлт, ар-намыс пен міндет, ар-ождан, адамгершілік таңдау. Ал шет тілін үйрену кезінде 

оқушылар өздері оқып жатқан тіл елі, ұлттық мәдениет және оның әлемдік мәдениетке 

қосқан үлесі туралы жалпы ақпарат алады, бұл қауымдастықтар мен халықтар арасындағы 

өзара түсіністікке, төзімділікке ықпал етеді. Жаратылыстану-ғылыми цикл пәндері 

(биология, география) адам құқықтарының табиғи, әлеуметтік және экономикалық 

аспектілеріне; оларды елемеу өлімге әкелетін табиғат заңдылықтарын зерттеуге; 

жергілікті және жаһандық ауқымда бейбітшілік, қоршаған ортаны сақтау үшін 

жауапкершілік сезімін қалыптастырады. 

 В.Ш.Масленникова білім алушылардың азаматтық құзыреттілігін қалыптастыру 

процесінің тиімділігі оқу пәнінің мазмұнына емес, оқыту мен тәрбиелеу әдістерін 

таңдаудың дұрыстығына байланыстын тұжырымдайды. Біз де ғалымның пікірін 

қолдаймыз. Мұндай әдістердің ішінде сендіру және түсіндіру, оң мысал (мінез-құлықтың 

жағымды үлгісін көрсету), проблемалық жағдайлар мен жетістікке жету жағдайлары, 

қақтығыстарды талдау, модельдер, мінез-құлық және шешім қабылдау стильдері, 

демократиялық диалог пен бәсекелестік, педагогикалық менеджмент, рөлдік ойындар, 

көшбасшыны педагогикалық басқару және билікті дамыту, ұжымдық шығармашылық іс-

шаралар әдістемесінің, дәстүрлер, халықтық педагогика құралдарының орнын ерекше 

атап өтуге болады. Бұған қоса азаматтық құзыреттілікті қалыптастыру процесінде 

азаматтық қызмет (табиғат қорғау, экономикалық, құқықтық, саяси, патриоттық және т.б. 

сипаттағы) ерекше рөл атқарады [6].   

Педагогикада азаматтық құзыреттілікті қалыптастыру әдістерін азаматтық білімді 

қалыптастыру әдістеріне және азаматтық дағдыларды дамыту әдістеріне бөлу орын алған.  

Азаматтық дағдыларды қалыптастыру әдістері зияткерлік дағдыларға (пікірталас, 

«ой шабуылы», театрландыру, саяси ақпаратты талдау әдістерін пайдалану, жалпыұлттық 

іс-шаралар өткізу, саяси іскерлік ойындар) және практикалық дағдыларға (әлеуметтік 

сауалнамалар жүргізу, қайырымдылық ұйымдарында жұмыс істеу, жас құқық 



 

21 

бұзушыларды сот процестеріне қатысу, қоғамдық жобалар жасау бойынша жұмыс, 

мектепті басқаруға қатысу) бағытталған. Өз кезегінде, азаматтық білімді қалыптастыру 

әдістерінің екі блогы бар – ақпараттық-пікірталас (дәрістер, әңгімелер, әңгімелер, 

проблемалық тапсырмалар, бейне таспаларды қарау, компьютерлік технологияларды 

пайдалану) және материалды өз бетінше игеру (оқулықтар, монографиялар, өмірбаяндар, 

өмірбаяндар, тарихи әңгімелер, эпостарды қолдана отырып, оқу тақырыптарын зерттеу 

бойынша тапсырмаларды орындау).  

 Педагогикалық ғылым саласындағы бірқатар зерттеушілердің пікірінше, азаматтық 

құзіреттілікті қалыптастыру процесінде әңгіме әдісін қолдану өте маңызды.  Азаматтық 

туралы әңгіме-бұл идеялық пікірлестер тобының әңгімесі.  Әңгіменің басты мақсаты – 

жастардың қызығушылығын ояту, оны ұмтылысқа айналдыру және өмірдегі ең бастысы – 

жер бетінде із қалдыру-нағыз адамның мәңгілік арманы. Білімді қарапайым тарату немесе 

жеке зияткерлік дағдыларды дамыту азаматтық білім беру әдістерінің мүмкін спектрін 

сарқып қана қоймай, басым болмауы керек екені анық.  

 Азаматтық құзіреттілік пен гуманистік демократиялық құндылықтарды 

қалыптастыру тұрғысынан алғанда, оқу және практикалық міндеттерді шешу процесінде 

білім беру процесіне барлық қатысушылардың өзара әрекеттесуі мен ынтымақтастығын 

болжайтын белсенді әдістер болып табылады. Мұндай нысандар мен әдістерге, мысалы, 

жанжалды жағдайларды шешудегі медиация, пікірталастар мен пікірталастар, рөлдік 

ойындар, әлеуметтік жобалар, шығармашылық мәселелерді ұжымдық шешу және т. б.  

Күнделікті тәжірибеміз көрсетіп отырғандай, белсенді және интерактивті әдістердің 

құндылығы - бұл білім беру процесіне қатысушыларды жеке және ұжымдық іс-әрекеттің 

мағыналы өмір сүруіне және тәжірибесіне қосу арқылы құзыреттілікті қалыптастыруда 

және оны жетілдіруде, сондай-ақ азаматтық құндылықтарды түсіну,  қабылдау  және 

азаматтық іс-әрекет тәжірибесін жинақтау үшін қажетті жағдай  туғызуы. 

Тұлғаның азаматтық қалыптасуында балалардың, жасөспірімдер мен 

жасөспірімдердің балалардың қоғамдық бірлестіктері мен ұйымдарының қызметіне 

қатысуы маңызды орын алады. Осыған байланысты оқушылардың әлеуметтік 

психологиясының ерекшеліктерін, олардың мұғалімдермен өзара әрекеттесуін көрсететін 

мектеп ұжымының өміріндегі әлеуметтік-психологиялық проблемалар белгілі бір 

қызығушылық тудырады. 

Біздіңше, оқушыларды азаматтық тәрбиелеудің бір жолы - оларды басқару процесіне 

қосу. Зерттеу көрсеткендей, бұл принципті мектепте тек ауызша әдістермен жүзеге асыру 

мүмкін емес, өзін-өзі басқару тетіктерін қолдана отырып құрылған, бала өз мектебінен 

бастап ауданға немесе тіпті шағын қалаға дейін әлеуметтік жағдайға іс жүзінде әсер ете 

алатын белсенді әлеуметтік орта қажет. Оқушылардың өзін-өзі басқаруы бастаманы 

қабылдауға, шешімдер қабылдауға және оларды өз ұжымының немесе ұйымының мүддесі 

үшін жүзеге асыруға тәуелсіздікпен көрінеді.  Әдетте, күнделікті іс-әрекетте өзін-өзі 

басқару ұжымның қызметін жоспарлауда көрінеді; осы қызметті ұйымдастыруда; өз 

жұмысын талдауда; атқарылған жұмыстың қорытындысын шығаруда және шешім 

қабылдауда. Өзін-өзі басқаруды баланың жеке басын әлеуметтендірудің маңызды 

факторы ретінде қарастырған жөн, өйткені ол ұжымда әлеуметтік функцияларды: 

ақпараттық, құндылық-бағдарлау, нормативті және т. б. жүзеге асыруға ықпал етеді. 

Бұндағы педагогикалық ұжымның міндеті – бұл білім алушылардың өзін-өзі басқару 

арқылы әлеуметтік байланыстарды кеңейту және оларды қолдана отырып, әр адамға 

әлеуметтік әлемнің дамуын қамтамасыз ету, олардың оны өзгерту, өзінің әлеуметтік 

әлемін құру қабілеттерін қалыптастыру. 

Қазіргі кезде білім алушылардың азаматтық құзыреттілігін қалыптастырудың  озық 

әдістерін таңдау, оқытудың ұйымдастырушылық формаларын анықтау қазіргі отандық 

және шетелдік педагогиканың маңызды міндеттерінің бірі болып табылуда. Бұл орайда   

бүгінгі таңда еріктілер (волонтерлер) қызметі әлеуметтік пайдалы қызметтің (немесе 

моральдық мінез-құлықтың) аналогы ретінде пайда болды. Бұл қызмет адамның жеке 



 

22 

адамгершілік ұстанымын жеткілікті түрде белсендіруді қамтиды, ал оны жүзеге асыру 

жасалған іс-әрекет үшін жауапкершіліктің ұжымдық сипатына ие. Еріктілер қызмет 

педагогикалық қызметтің бағытын моральдық (қоғамға бағытталған) мінез - құлық 

имиджін қалыптастыруға, яғни адамның өмір сүруінің бейімделу тетіктерін сақтауға және 

сонымен бірге адамның қолданыстағы әлеуметтік шындықты өзгерту сатысына көшуге 

мүмкіндік беретін моральдық іс-әрекеттің бейімделмейтін актілеріне деген қажеттілігін 

жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, жасайтын тұжырым: болашақ педагогтарды 

кәсіби тұрғыдан білім алушылардың азаматтық құзыреттілігін қалыптастыруда  оқу 

пәндерінің мазмұнына байланыстылығын ғана емес, азаматтық білімді, қасиеттерді, 

дағдыларды, құндылықтарды тиімді дамытуға бағытталған оқыту әдістерін оңтайлы 

таңдай білу дағдысын басты назарға алу қажеттігіне ерекше мән беру керектігін дәлеледей 

түседі.  
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КОЛЛЕДЖДІҢ БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕРІНІҢ БЕЙІМДЕЛУІ 

 
Аннотация: В статье рассматривается адаптация первокурсников колледжа. Адаптация 

обучающихся к новой среде является важным социально-психологическим процессом. Педагогический 

процесс, направленный на решение проблемы адаптации студентов, является одним из основных 

направлений организации. В современном образовании формирование быстрой адаптации первокурсников к 
условиям обучения является одной из главных задач преподавательской и образовательной организации. 

Ключевые слова: адаптация, личность, студент, обучающийся, личностный процесс, социальное 

развитие, профессиональное образование. 

 

Бейімделу дегеніміз бұл оқу үрдісін ұйымдастыру мен білім алушының оған деген 

қарым–қатынасының өзгерісі. 

Колледжде бірінші курс студентінің бейімделуінің әлеуметтік деңгейі көптеген 

факторларды анықтайды: адамның жекелеген тұлғалық-психологиялық ерекшелігі, 

тұлғасы, іскерлік қабілеттілігі мен тәртібі, құндылықтары, академиялық белсенділігі, 

денсаулық жағдайы, әлеуметтік ортасы, отбасылық деңгейі және т.б. Жастардың 

студенттік өмірге қалыптасуы әлеуметтік және биологиялық өзгерістердің толықтай 

жетілмегендігінен, қиын әрі көпжақтылы үрдіс деп қарастырылады.  
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Сондықтан, бірінші курс студентінің колледж жағдайына бейімделу мәселесі жалпы 

теориялық мәселелердің бірі және бүгінгі таңға дейін пікірталастың дәстүрлі пәні болып 

табылады [1, 180-б.]. 

Кешегі мектеп оқушысының студенттік өмірге «енуі» мәселе міндеттерінің 

өзектілгін анықтап береді. Бірінші курс студенттерінің студенттік өмірге тез бейімделу 

үрдісі олардың өмір сүру үрдісінде жаңа кезең болып саналады. Оқу кезеңінің алғашқы 

баспалдағында олардың оқу– іс-әрекетіндегі психологиялық ерекшеліктері мен 

өзгерістерін, психологиялық жағдайын зерттеуді қажет етеді. Дегенмен, бірінші курстағы 

оқу–іс әрекетін ұйымдастыру ісі колледж жағдайына орай студенттің бйімделуіне 

бағытталған. 

Орта кәсіби маман даярлау оқу ісінде бірінші курс студенттерінің бейімделу үрдісі 

мәселелерін шешуге қатысты әдебиеттер мен зерттеулер сараптамасы ғылыми–теориялық 

жаңалықтарды ашып берді. 

Бейімделуді зерттеу И.П.Павловтың. И.М. Сеченовтың, Ч,Дарвиннің, Ж.Пиажeның 

еңбектерінде тірі организмге қажетті жағдай ретінде қарастырылады. Жеке тұлғаның 

эмоционалдық мінез–құлықтық өзгерісін зерттеу Г.С.Дуниннің, И.А.Милованованың, 

И.А.Георгиевтің ғылыми – педагогикалық еңбектерінде көрініс тапқан [2, 79-б.]. 

Әлеуметтік қалыптасудың әлеуметтік тұрғыдағы сұрақтары Р.Ф.Ихсановтың, 

Н.Смелзердің, О.С.Советованың, Н.С.Южанинаның еңбектерінде қарастырылған. 

Бейімделу мәселелері педагогика саласында В.М.Дугинцтің, В.Л.Бозаджиевтің, 

В.В.Лагеревтің, Р.Х.Махмутованың, Л.А.Носованың, М.Ф.Фатхуллиннің еңбектерінде 

көрінеді. 

Тиімді оқу барысында студентке кәсіби білім алу ортасында өзін қолайлы сезінуі 

шарт [3, 576-б]. 

Студенттік шақ бірінші курстан басталады. Сондықтан да бірінші курс студентінің 

колледж өмірі мен оқу–іс әрекетіне тиімді бейімделуі тұлға ретінде болашағының жақсы 

дамуына, жақсы кәсіби маман болып қалыптасуына кепіл бола алады. Осымен оқытудың 

әртүрлілігі мен қалыптасудың қарама–қайшылық мәселелері  зерттеулік, және тәжірибелік 

қызығушылық туындайды және анықталады. 

Бұрынғы мектеп оқушысының жаңа жағдайға нәтижелі қалыптасуын шешу үшін 

алғашқы оқу жылында студенттің көпшілігі кездесетін типологиялық мәселелерді себеп–

салдарымен нақты анықтап алу керек. 

Жас жеткіншектің студенттік өмірге қосылуы жолында тұрған кедергі оның 

колледжге қалыптасқан динамикалық стеоротиппен келуімен байланысты. Колледжге 

қабылдануымен қатар бұрынғы қалыптасқан стеоротип бұзылып, жаңа түрі қалыптасады. 

Бірінші курсқа түскен студенттерге колледждің оқу ісі үрдісі мен тәртібін қабылдау 

оңайға соқпайды. Бұл мектеп кезі мен үйде баланың үнемі мұғалім мен ата-анасының  

қамқорлығында болуымен тікелей байланысты.  

Білім алушылар өздерін өзі бақылауға әлі қалыптаспаған, үйренбеген. Колледжге 

түсушілердің негізгі бөлігі аудандардан (облыс, ауылдардан) келеді. Қалаға келісімен олар 

ата–ана қамқорлығынан тысқары болып, өздерінің жеке өмірлерін бастайды. Сондықтан 

да ата–ана тарапынан үнемі бақылау мүмкін емес. 

Студент тек колледжде ғана оқып қоймай, кітапханаларға барып, өз бетінше де 

ізденуі, білім алуы қажет. Ғаламтор мен басқа да құрылғыларды қолдануы керек. Оқу ісі 

үрдісінде студенттің өз бетінше ізденісі маңызды рөл  атқарады. 

Студент пен оқытушының арасындағы баспалдақ колледждің оқу ісі үрдісінде 

оқытудың әдістері мен ұйымдастырылуы негізінде анықталады.  

Білім алудың мектепте игерілген әдіс – тәсілдері көбінесе жаңа дидактикалық 

жағдайларды бағалап жатады. Кей жағдайда бұл оң нәтиже де бермеуі мүмкін. Студент 

колледждің оқу ісі үрдістерінің талаптарына қалыптасуы үшін біршама уақыт кетеді. 

Көпшілігіне бұл үлкен еңбекпен келеді. Осыдан барып іс – әрекеттің түрлілігі, мектепте 

оқыған адамның колледже білім алуы барысында қорытындыланады. Бейімделу үрдісін 
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комплексті түрде: оның әр түрлі деңгейде дамуы, яғни, жекелеген тұлғалық қарым–

қатынас деңгейінде, жекелеген іс–әрекетінде, психофизиологиялық реттеу тұрғысынан 

қарастыру қажет. Қалыптасу үрдісіне белгілі бір деңгейде тікелей әсер ететін психикалық 

бейімделу бұл орайда маңызды рөл атқарады. 

Студенттердің бейімделу мәселесін шешуге бағытталған педагогикалық үрдістерді 

ұйымдастырудың біркелкі емес әрекеттерінің: оқытушылардың келіспеушілік әрекеттері, 

жетекшілердің бұл мәселені шешуде аз көңіл бөлулері нәтижесінде студенттердің оқу–

тәрбие үрдісіне қалыптасуы қиындайды. Орта кәсіби білім беру педагогикасында 

студенттердің оқу–ісі әрекетін қабылдауда қиындық тудыратын психологиялық–

педагогикалық себептер әлі де жеткілікті анықталмаған.  

Сонымен қатар оқу–тәрбие үрдісінде студенттің әлеуметтік-психологиялық 

қалыптасуын қамтамасыз ететін психологиялық-педагогикалық жағдайлар да анықтауды 

қажет етеді [4, 96,98-б.]. 

Психологиялық қолдау ең маңызды рөл атқарады. Мейірімділік, көңіл бөлу 

колледждегі оқу–тәрбие үрдісіне бейімделу уақытын азайтуға мүмкіндік тудырады. Топ 

жетекшісі студенттердің сабақ үлгерімі мен сабаққа қатысымын бақылап, ата-аналарын 

хабардар етіп отырады. Әркімге жекелей қарым-қатынас жасау – бұл біздің топ 

жетекшілері жұмысының негізгі мақсаты. Олар әркіммен ортақ тіл табысуға, ашық 

сөйлесіп, кеңестері мен ұсыныстарын білдіруге, студенттің мағлұматты өз бетінше 

игеруге көмек көрсетуге, өзінің білімі мен қабілеттілігін бағалай білуге үйретуге 

тырысады. 

Психологтар студенттер арасында қолайлылық қалыптастыруға аз тер төкпейді, 

күш жұмсамайды. Мысалы, бейімделу кезінде бірінші курсқа түскен студенттерге 

комплексті диагностика өткізіп, қорытындысы бойынша консультацияға шақырады. 

Консультация барысында студенттердің әртүрлі проблемалары анықталып. Бақылауға 

алып, топ жетекшілеріне ұныстар береді. Өткізілген консультациядан кейін студенттің 

жеке бақылау картасы толтырылады. Сонымен қатар колледжде студенттердің бір–

бірімен жақындастыруға, ортақ тіл табыстырып, достастыруға, курстастардың өзара және 

жоғарғы курс студенттерімен қарым–қатынас жасай білуге бағытталған әр түрлі мерекелік 

және тәрбилік іс–шаралары ұйымдастырылады.  Әсіресе психологтар емтихан алдындағы 

мазасыздықтарын басу мақсатында сынып сағаттарын, емтихан алдынға дайындалуға 

кеңес ақпарат парақшаларын таратады. Сонымен қатар мазасыздықтары жоғары әр 

студенттермен сессия уақытында психологиялық қолдау көрсетіледі. 

Әр адамның өзін–өзі бағалай білуі, тұлғалық даму құқығы бейімделудің 

психологиялық жағдайын құрудың негізгі мақсаты болып табылады. Егер біз студентке 

жаңа оқу ұжымына енуіне көмек көрсетсек, оны колледждің барлық орталықтарымен 

(оқу, ғылыми, қоғамдық) бірге жүзеге асыруымыз керек.  Осылайша орта кәсіби білім 

жүйесіне енгелі тұрған бірінші курс студенті алдындағы туындаған қиындықтар мен 

оларды шешу жолдары студенттің академиялық белсенділігі мен білім үрдісіндегі 

жетістігін арттыра түседі. 
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Аннотация. В статье рассматриваются новые понятия, полученные при совершенствовании 

эстетической и художественно–творческой культуры учащихся при изготовлении одежды. Определены 
задачи и содержание особенностей художественной и эстетической культуры. Для того, чтобы найти 

эффективные пути формирования художественной культуры учащихся, в первую очередь, анализируются 

сущность этого феномена и его составные части, когнитивный компонент. 
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Елбасының Қазақстан халқына Жолдауында Республикадағы әлеуметтік, саяси–

мәдени жағдайларға кеңінен талдау жасап, елдің негізгі даму басымдықтарын атап 

көрсетті. Осыған орай білім беру жүйесінде болашақ мамандардың мүдделерін, 

қабілеттерін және одан әрі өмірлік жоспарларын іске асыру үшін барлық жағдай жасауы 

тиіс. Еліміздегі білім беру жүйесіндегі өзгерістердің ең басты мақсаттарының бірі 

болашақ мамандарды көркемдік–шығармашылық мәдениетін қалыптастыруда өз ойларын 

еркін жеткізу талап етіледі [1].  

Қазіргі заманғы білім беру парадигмасы тұлғаның өзін–өзі ұйымдастыру және өзін–

өзі дамыту шартының интеллект ретінде ие оқушылардың мәдениетін дамытуға 

бағытталған. Адамның мәдени құндылықтардының  бір – адамға мәдени мұрада жүзеге 

асырылған рухани тәжірибені шығармашылықпен көрсету. Осыған байланысты өнер 

туындыларын қабылдау оқушының көркем шығармашылық мәдениетін  өзінің өмірлік 

тәжірибесінде қолдану мен оның өнермен қарым–қатынас барысында алынған жаңа 

түсініктері болып табылады. 

Өнер құрылымында мәдениет ерекше орын алады, өйткені онда рухани–

адамгершілік, эстетикалық, дүниетанымдық құндылықтар көркем бейнелердің 

қайталанбас, жеке бейнесінде көрініс тапқан. Өнер мәдениет айнасы деп аталады, себебі 

онда белгілі бір дәуір мәдениетінің өзіне алынбаған жеке элементі бейнеленеді, ал оның 

бүкіл рухани әлемі, өмір коллизиялары мен әлем мен адамдардың өзара қарым–

қатынасының барлық күрделі алуан түрлерінде. Өнердегі танымның ерекше тәсілдерінің 

негізінде оқушы әлемді ғана танымайды өзара қарым–қатынас, бірақ эмпатия мен 

жігерлендірудің арқасында өзін жақсы түсіне бастайды [2]. 

Өз кезегінде, өнер туындыларын қабылдау барысында пайда болған уайымның 

эмоциялық көрінісі оқушының шығармашылықта өзін–өзі танытуына серпін, өнермен 

одан әрі диалог құрудың негізі болып табылады. 

Өзінің көркем–шығармашылық қызметінде әртүрлі өнер түрлерінің мәнерлілі 

құралдарын меңгере отырып, оқушылар материалға деген сезімталдыққа ие болады, нақты 

құбылыстар мен заттардың көркемдік бейнеге өзгеруі тәсілдерін меңгереді. Сонымен 

қатар, оқушы өнердің көркем мәдениетін қалыптастыруға ықпал ету мүмкіндігі толық 

көлемде іске асырылмайды. Бұған бірқатар түсініктемелер бар, атап айтқанда: жеке 

тұлғаның көркем мәдениеті құрылымының жеткіліксіз әзірленуі, соның салдарынан 

оқушының көркем мәдениетінің даму деңгейін анықтау үшін диагностикалық 

әдістемелердің пысықталмауы; әрбір баланың көркемдік–шығармашылық өзіндік 

ерекшелігін дамытудың теңдестірілген жолы бойынша оларға өнердің рухани 

құндылықтарын белсенді беру кезінде көркем–педагогикалық технологиялардың 

жеткіліксіз әзірленуі. Осылайша, теориялық аспектіде анықталған көркем 

шығармашылықтың қалыптастыру проблемалары айқын болады. Жеке тұлғаның 
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мәдениеті оқушының жас ерекшелігіне байланысты көркемдік білім беру практикасына 

теріс әсер етеді. Оқушының көркем мәдениетін қалыптастырудың тиімді жолдарын табу 

үшін, ең алдымен, осы феноменнің мәнін және оның құрамдас бөліктерін талдау қажет.  

Көркем мәдениеттің келесі  ерекшелігін анықтауға болады:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1– сурет. Көркем мәдениеттің  ерекшеліктер 

 

«Эстетика» сөздігінде көркем мәдениет – көркем құндылықтар жиынтығы, сондай–

ақ олардың қоғамда пайда болуы мен қызмет етуінің тарихи айқындалған жүйесі ретінде 

анықталады. 

Өнер туындысын қабылдау процесінде оқушыларға көркемдік–эстетикалық 

құндылықтарды жүзеге асыруда, маңызды жағдайлар мүмкіндік беретін қарым–

қатынастар көрсетіледі, онда бұл компоненттерді екі аспектіде қарастырамыз: 

эмоционалды–эстетикалық және көркемдік–эстетикалық, олар мынадай критерийлермен 

сипатталды: 

- әр түрлі тәсілдермен (вербалды және вербалды емес) өзінің алған әсерлерін білдіру, 

сұлулық, үйлесімділік және заңдарына сәйкес шаралардың эстетикалық–мәнерлі 

құралдарын табу қабілеттерін; 

- әр түрлі өнер туындыларының мәнерлі–мағыналық элементтерін сезіну, анықтау 

және бағалау қабілеттерін;  

- заттардың қайталанбас келбетін (түсі, қозғалысы, дыбысталуы, ерекшеліктердің 

бірегей үйлесімі) қабылдау қабілеті тек сыртқы пішін ретінде емес, ішкі өмірдің тікелей 

көрінісі ретінде;  

- эмоционалдық жауап беру дәрежесі, эмоциялық реакцияның, сезімнің, жұмыстың 

эмоциялық–бейнелік мағынасына сәйкестігі. 

Көркем мәдениетінің когнитивті компоненті оқушыларда әртүрлі өнер түрлерінің 

мәнерлі құралдарының ерекшелігі туралы білім мен түсініктердің болуымен, олардың 

таңбалы–символдық табиғатын түсінумен, өнер туындыларын дұрыс қабылдау үшін 

көркем құзыреттілікті меңгерумен, ойлау мәдениетін және өзін–өзі тану мәдениетін 

дамытумен сипатталады. 

Бұл компоненттердің өлшемдері: 

- өнертанушылардың мәдени мұрасының шығармаларымен қарым–қатынас жасауға 

деген ой–өрісі, қызығушылық ауқымы, қажеттілік дәрежесі; 

- өнердің стильдерін, жанрларын, көрнекті өнер және мәдениет қайраткерлерін білу, 

әр түрлі тарихи дәуірлер, елдер; 

Көне дәуір мұраларынан алынған көркемдік 

құндылықтары бар жиынтықтар 

Көне дәуір мұраларын қалпына келтіру мен 

дамытудың алғышарты ретінде әрекет ететін 

құндылықтар 

Тарихи дәуір мұраларымен теңдестірілетін 

көркемдік құндылықтар 

Көркем 

мәдениеттің  

ерекшеліктер 

Заманауи технологиялармен әзірленген 

көркемдік құндылықтар 
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- өнер туындыларын қабылдау тарихи–мәдени, мазмұнды және әлеуметтік 

аспектілер; 

- әр түрлі өнер саласында арнайы терминологияны меңгеру; 

- қабылданатын шығармаларға сапалы талдау жүргізу сияқты компоненттік 

өлшемдер қарастырылады. 

Оқушылардың шығармашылық дәрежесін көрсететін эстетикалық қарым – 

қатынасты көркем мәдениетке ынталандыру, ұмтылу көркем бейнелерді қабылдау және 

жасау процесінде іске асады. 

Эстетикалық тәрбие (ЭТ) – өнер мен өмірде әсемдікті қабылдау және түсіну 

қабілетін қалыптастыру, эстетикалық білім мен талғамды қалыптастыру, өнер 

саласындағы қабілеттер мен талғамдарды дамыту процесі. "Эстетикалық мәдениет" 

ұғымының көлемі оқушылардың эстетикалық тәрбие міндеттері мен мазмұнын 

анықтайды: 

- Оқушылардың әсем, эстетикалық сезімдерін, түсініктерін жүйелі түрде дамытуға 

бағытталады. Киім үлгісін таңдауда, тікелей эмоционалдық көңіл–күй, қуаныш, толқу, 

таңдану, әуестенушілік тудырады; 

- Оқушыларды киім үлгісін тігуге баулуда, олардың көркем білімдеріне, 

практикалық білімдеріне үйрету, олардың қажеттілігі мен әдетін қоршаған ортаға, 

қоғамдық қарым–қатынасқа, әсемдік элементтерді енгізу әдетіне тәрбиелеу; 

- Оқушылардың эстетикалық талғамының негіздерін және киім үлгілерін өз бетінше 

таңдау мен бағалау қабілетін қалыптастыру; 

- Оқушылардың көркемдік–шығармашылық қабілеттерін дамыту, киім үлгілерін 

таңдауға байланысты олардың қызметі әрдайым еркін, қуанышты талпыныспен, 

шығармашылық қиялмен, бастамамен қанық болуы тиіс. Оқушы неғұрлым эстетикалық 

дамыған сайын, оның көркемдік шеберлігі мен дағдылары соғұрлым мықты, оның 

шығармашылық қызметі соғұрлым толық дамиды [3]. 

Эстетикалық ақпаратты оқушы көптеген әлеуметтік орта, пәндік әлем, табиғи 

құбылыстар, көркем шығармалар арналары бойынша алады. Сондықтан ұлттық киім 

үлгілерін таңдауда эскиз, модел, сән үлгілері, конструкция т.с.с. тұтас қабылдау әдістерін 

қолданады. Алдағы уақытта оқушыларға үлгі эскизін тыңдауға көмектесу үшін, бояулар 

мен заттың пішініне қарап, педагог оның назарын неғұрлым егжей–тегжейлі қабылдауға, 

мақсатты бақылауға бағыттайды. 

Педагогикалық ғылым және практика оқушылардың эстетикалық сезімдерін, қарым–

қатынастарын, пайымдауларын, бағалауын, практикалық әрекеттерін қалыптастыруға 

ықпал ететін бірқатар тиімді әдістерді анықтайды: 

- эстетикалық қабылдауды, бағалауды, талғамның бастапқы көріністерін дамытуға 

бағытталған наным әдісі; 

- оқыту әдісі, қоршаған ортаны өзгертуге арналған практикалық іс–қимылдағы 

жаттығулар және жүріс–тұрыс мәдениетінің дағдыларын қалыптастыру; 

- шығармашылық және практикалық іс–әрекеттерге итермелейтін проблемалық 

жағдайлар әдісі; 

- қоршаған ортадағы білімсіздікке деген әдемі және теріс қарым–қатынасқа 

эмоционалдық–оң ықыласты, көңіл–күйді ояту әдісі [4]. 

Білім беру жүйесімен өндірістің бүгінгі қажеттіліктері мен мүмкіндіктерінің ғана 

емес, сонымен қатар жақын болашақта олардың өзгерістерінің есебін қажет ететін 

бітіруші біліктілік жұмысының таңдалған тақырыбының өзектілігін растайды. Сондай – 

ақ ғылыми – техникалық ақпараттың экспоненциалды өсуін (ақпараттық жарылыс) және 

адамды физикалық, сондай –ақ ақыл – ой еңбегі саласындағы ретті қызметтен босататын 

жаңа техникалық құралдар жасауды ескеру қажет. Осыны ескере отырып, білім берудегі 

алғашқы орындардың біріне жастарды шығармашылық еңбекке дайындау, 

шығармашылық қабілеттерін дамыту міндеті шығады, бұл жаңа ғылыми және техникалық 

ақпаратты меңгерудің катализаторы болып табылады. Шығармашылық қайта өңдеуді 
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және одан да жаңа және пайдалы идеяларды генерациялауды жеделдетеді. Осылайша, 

шығармашылық еңбек өндіріс пен қоғамның үздіксіз дамуын қамтамасыз ету мақсатында 

ақпараттың кеңейтілген жаңғыртылуын қамтамасыз етеді. 

Шығармашылық қабілеттерін дамыту процесі көркем безендіру көмегімен жүзеге 

асырылады, оның барысында оқушылар тігін бұйымдарын түрлі материалдар мен оларды 

ерекше көркемдік өңдеу тәсілдермен жасауды үйренеді. Киім өнерін өңдеумен айналысу 

оқушылардың көркем қызығушылықтарын кеңейтеді. Киім өнерін өңдеуде эстетикалық 

талғамды жүзеге асыру мақсатында мұражайлардағы, көрмелердегі экспонаттарды көру 

арқылы қызығушылықтарын қалыптастырады.  

Киімді дайындауға арналған материалдарға қойылатын талаптар жүйесі мен сапа 

көрсеткіштерінің кешені негізінде әр түрлі тұтыну жағдайларында қолайлы жағдайларды 

қамтамасыз ететін және оларға арналған материалдардың негізгі қасиеттері мен 

талаптарының құрылымдық үлгісі әзірленді. 

Киімін жобалау және олардың элементтерінің өзара әрекеттесуі туралы ақпаратты 

кешенді талдау негізінде уақытша аспектіде, бұйымды пайдалану кезінде сыртқы ортада: 

климаттық, әлеуметтік-экономикалық және эстетикалық мәдени өзгерістер орын 

алатынын ескере отырып; бұйымның өзінде оның киілу процестерінде туындаған тозу, 

олаға қолданылған материалдардың ескіруі және т.б.; адамға морфологиялық, 

психофизиологиялық сондай-ақ қазіргі білім беру мекемелерінің оқушыларына арналған 

нысанды киімінің жобаланып отырған коллекциясының көркемдік - конструктивтік 

шешімі, оның ішінде киімді трансформациялау принциптерін пайдалана отырып, 

қойылған талаптары сай киім үлгілерін дайындаған жөн. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ КӨШБАСШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА 

ЭТНОМӘДЕНИ МҰРАЛАРДЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ 

   
Аннотация: В статье рассматривается лидерские качества как одно из главных качеств, которые 

должны быть у нашей молодежи, и дается краткий обзор уровня ее изученности в науке. Также изложено 
место и познавательное, воспитательное значение этнокультурного наследия в формировании лидерских 

качеств студентов. 
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Қазіргі уақытта Қазақстанда білім мен тәрбиелеу үдерісі білім алушыны өзін-өзі 

жүзеге асыруға, өзін-өзі жетілдіруге ұмтылатын дамушы адам ретінде қалыптастыруға 

бағытталған. Өркениет дамуына тән  ұйымдастырушылық қабілеті бар, инновациялық 
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идеяларды ұсынатын, айналасындағыларға жетекшілік жасай алатын, қарым-қатынаста 

көшбасшылыққа бейім тұлғаларды көптеп дайындау - бүгінгі күннің басты талабы. 

Кез келген адамның көшбасшы болуға мүмкіндігі бар екендігін ескерген ғалымдар 

көшбасшылардың туылмайтындығын, оның тұла бойында  қалыптасатындығын баса 

айтады. Көшбасшы - бұл бастамашыл, жауапкершілікті сезіне алатын жарқын тұлға. Бұл 

топтың барлық басқа мүшелері олардың мүдделеріне қатысты шешімдер қабылдау 

құқығын мойындайтын және бүкіл топ қызметінің сипаты мен бағытын анықтайтын тұлға. 

Көшбасшылық қабілетті дамыту мәселелері сонау ғылым дамуындағы ежелгі грек 

философтары Конфуций, Аристотель, Платон идеяларынан бастау алып, одан кейінгі орта 

ғасыр ойшылдары Әл-Фараби, Ж.Баласағұни  ғұламалардың еңбектерінде жалғасын 

тауып, бүгінгі таңға дейін қыр-сыры мол құпия ретінде зерттеушілер назарында келеді. 

Қазіргі көшбасшылық мәселелері батыстық әлеуметтік ғылым өкілдері болып табылатын 

Дж.Блондель, Б.Басс, К.Левин және т.б. еңбектерінен көрініс тапса, отандық ғалымдардан 

Л.Ф.Адилова, Б.Т.Есполов саяси саладағы көшбасшылық мәселелерін қарастырды,  ал  

М.А.Ушатов студенттердің көшбасшылық әлеуетін дамыту мәселелерін зерттеуде 

«көшбасшылық потенциал» ұғымына сипаттама беріп, студенттер бойында осы бір 

сапаны қалыптастырудың моделі мен әдістемесін ұсынды [1]. 

Көшбасшылық мәселелері туралы ғылыми әдебиеттер мен зерттеу жұмыстарының 

көптігіне қарамастан, бүгінгі талдауымыз өзіндік сипатта ерекшеленгелі отыр, себебі бұл 

жолы студенттердің көшбасшылық қабілетін қалыптастыруда біз этномәдени 

мұраларымызды негізге алудың маңызын айқындауға талпынамыз. 

Ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық тәлім-тәрбиенің негізі саналатын этномәдени 

мұраларымызды жас буын жадында жаңғыртып, ұлттық намыс пен ұлттық сананы 

орнықтыра отырып, өз ортасында көшбасшылық ұстанымға бағыттау - ұрпақ 

тәрбиесіндегі кезек күттірмейтін өзекті мәселелердің бірі.  

Бұл мәселелер  Елбасының  Қазақстан халқына жолдауында, «Этномәдени білім 

беру» және бірнеше жылдарға созылған  «Мәдени мұра» бағдарламаларының басты 

мақсаттарынан айқын көрініс тапқан болатын. 

Бүгінгі жаңарған қоғам үрдісінде қазақ елі өскелең ұрпақты тәрбиелеу тәжірибесінде 

барынша ел тарихы мен мәдениетін, ұмытылып бара жатқан этномәдени мұраларын қайта 

қалпына келтіруді көздейді. Әр халық өзінің ұлттық мәдениеті, ұлттық рух пен ұлттық 

құндылықтар негізінде дамитындығы, өзге елге үлгі болатындығы белгілі. Сол себепті де 

болашақта кіші буын өкілдеріне айқын бағыт-бағдар көрсетер бүгінгі студент – жастарды 

этномәдени мұралар арқылы көшбасшылық қабілетке дайындаудың маңызы ерекше деп 

білеміз. 

Аталған мақсатты  жүзеге асыру ең алдымен студенттерге қазақ 

этнопедагогикасының бастау бұлағы мен тарихи даму кезеңдерін таныстырудан және 

қазақ этнопедагогикасының өзіндік ерекшеліктерін, негізгі қағидаларын насихаттаудан 

басталады.  

Осы тұста қазақ халқының мәдениеті қай кезеңде болмасын өзге шетел 

ғалымдарының назарынан тыс қалған емес. Ұлы халқымыздың мәдениеті, тарихы, тілі, 

салт-дәстүрлерін зерттеуде ресей ғалымдары А.И.Левшин, Адольф Янушкевич, Н.М. 

Ядринцев, фольклорист, өлкетанушы Г.Н. Потанин, француз ғалымдары Элизе Рекло, 

П.С.Паллас, Италия  ғалымы  Марко Поло, орыс тарихшысы М.Вяткин, венгер 

ғалымы  А.Вамбери, белгілі шығыстанушы Г.Клапорт, дат  ғалымы  Э.С.Фульфсон, неміс 

оқымыстысы, академик В.В.Радлов, т.б. ғалымдар зор еңбек сіңірді. 

Ал, отандық ғалымдардан С.Қалиевтың «Қазақ этнопедагогикасының тарихы 

(кеңестік дәуір 1920-1990) [2], сондай-ақ К.Ж.Қожахметованың «Казахская  

этнопедагогика:  методология, теория, практика» [3], «Мектептің ұлттық тәрбие жүйесі: 

теория және практика» [4], «Қазақ этнопедагогикасы (әдіснамалық аспект)» [5], 

С.А.Ұзақбаеваның «Халықтық педагогикадағы эстетикалық тәрбие» [6], Н.Елікбаевтың 

«Ұлттық психология» [7], Ш.М.Мұхтарованың «Жоғары педагогикалық білім 
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мазмұнының этностық компонентін қалыптастырудың теориялық негіздері» [8] және  

Р.Қ.Дүйсембінованың «Қазақ этнопедагогикасын мектептің оқу-тәрбие процесіне 

ендірудің ғылыми-педагогикалық негіздері» [9], М.Қ.Жазықованың «Этнопедагогика» 

[10], Г.Р.Бахтиярованың «Қазақ халқының дәстүрлі педагогикалық мәдениеті» [11], 

К.Ж.Төребаеваның «Жоғарғы оқу орнында ұлттық тәрбие беру негіздері» [12] т.б. ғылыми 

еңбектерін ерекше атап өтуге болады. 

Халқымыздың күні бүгінге дейін жинақтаған этномәдени мұраларын зерттемей және 

пайдаланбай толыққанды жеке тұлғаны тәрбиелеу мүмкін емес. Әсіресе, халқының 

келешегi үшiн бойындағы бар ақыл-қайратын аямай жұмсайтын  көшбасшы жастарды 

қалыптастыруда студент бойына ұлттық тәлiм-тәрбие тағылымдарын 

қалыптастырғанымыз абзал. Халық педагогикасының астарына үңілсек, көшбасшылық 

қабілеттерді қалыптастыруға бағытталған бірқатар қағидаларға кез боламыз. Мәселен, 

халқымыз өзгеден оза шауып, көш бастауға қажетті басты құндылықтар қатарына өнер 

мен ғылымды қойып, оларға тіршіліктің тұтқасы, өмірдің шамшырағы ретінде жоғары 

баға береді. «Өнерлі өлмейді», «Білегі жуан бірді жығады, білімі жуан мыңды жығады», 

«Білім таусылмас кен, өнер өлмес мұра» дегенді насихаттап, ертегі, өлең-жыр, мақал-

мәтел, аңыз-әңгімелерінің барлығына арқау етеді. 

Қазақ халқы көшбасшылықтың артында үнемі Отанды сүю мен елге адал қызмет ету 

мақсатының болуы қажеттігін «Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол» деген 

ұлағатты сөз арқылы баса айтады.  

Жастардың көшбасшылық қабілетін қалыптастыруда этномәдени мұраларымыздың 

бір бөлшегіне айналған тарихи әндердің де маңызы зор. Тарихи әндер – жастарды халық 

өміріндегі сан қилы тарихи оқиғалармен таныстырып, ел басына күн туған кезде 

толарсақтан қан кешкен батырларға құрметпен қарауға тәрбиелеп, көшбасшы болуда 

әділдік пен адалдық қасиеттерін көрсете білуге үндейді, мәселен: «Исатай», «Елім-ай», 

т.б. әндерді ерекше атауға болады [13]. 

Нағыз көшбасшының бойынан табылу қажет сапалардың қатарынан қайырымдылық, 

қарапайымдылық пен әдептіліктің орын алатындығы сөзсіз. Халқымыз өмірде қайырымды 

жандарды, олардың игі істерін кейінгі жастарға үлгі-өнеге етіп, қадір тұтқан. «Жылуы жоқ 

үйден без, қайырымы жоқ биден без» деген даналар сөзі қайырымсыз жаннан ешқандай 

көшбасшы шықпайтындығын меңзейді. 

Сонымен қатар «Әдептілік, ар, ұят – адамдықтың белгісі» деп білген қазақ халқы 

әдептілік барлық адамға жарасатын, тек адамға ғана тән ең  бір асыл қасиет деп 

бағаланған. Қазақ халқының дәстүрлі педагогикалық мәдениетінің рухани-адамгершілік 

құндылықтарының негізі болып табылатын ұлттық этикетіміздің үлгісін қазақ даласының 

тұңғыш ағартушы-ұстазы Ы.Алтынсарин өз қаламынан туған «Әдеп» атты әңгімесі 

арқылы өз тыңдаушысына ұтымды жеткізе білген.  

«Бір жұрттың бас әкімі екінші бір байға жолығысып сөйлесіп тұрғанда, қасынан бір 

жарлы мұжық өтіп бара жатып иіліп, бас ұрып сәлем береді дейді. Оған қарсы әлгі үлкен 

әкім төре онан да төменірек бас ұрып сәлем алады. Қасындағы бай:  

- Тақсыр, осынша жұрттың үстінен қараған әкімсіз, осы бір мұжыққа неге сонша бас 

ұрасыз? – деп айтты.  

Сонда әкім:  

- Ешбір ілім-білім үйренбеген мұжық сонша иіліп, әдептілігін көрсеткенде, мен онан 

әдепсіз болып қалайын ба? – дейді» [11]. 

Осы бір ғибратты әңгімені оқи отырып, кез келген көшбасшының өз бойындағы 

тәкаппарлық пен менмендік сынды жағымсыз қасиеттерін әдептілік пен 

қарапайымдылыққа айырбастауын жөн деп санаймыз.   

Ал осындай қасиеттерді студент жастардың бойында қалыптастыруда қазақ 

халқының тарихи өмір жолында өзіндік із қалдырған Асан Қайғы, Қазтуған, Шалкиіз 

секілді дала ғұламалары атанған ақын-жырауларымыздың танымдық, тәрбиеге толы 

толғаулары мен қанатты сөздерінің,  Алаш азаматтары атанған Ш.Уалиханов, 
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Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Ж.Аймауытовтай қазақ 

зиялыларының қазақ елін алға сүйреудегі көшбасшылық қасиеттерінің маңызы зор.  

Қорыта айтқанда, көшбасшылық қабілет бүгінгі студент жастардың  елжандылық, 

жауапкершілік, шешім қабылдай алу, өз-өзіне деген сенімділік, көп ізденіс пен 

зерттеушілік, ұйымдастырушылық, әділдік, т.б. бірнеше рухани-адамгершілік 

қасиеттерімен астарласып қалыптасады. Ал осы аталған қасиеттерді қалыптастыруда 

халықтық педагогикадан, яғни этномәдени мұраларымыздан, халықтық салт-дәстүрлер 

мен ауыз әдебиеті үлгілерінен сусындаудың үлесі зор екендігін айтқымыз келеді. 
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ОТБАСЫ – ТӘРБИЕ БАСТАУЫ 

 
Аннотация. В народе говорят, «Родина – начинается с семьи». Действительно, любовь к Родине 

начинается с семьи, ведь семья - это первый коллектив, где воспитываются дети. Формирование личности 

человека начинается в семье. Первые нравственные качества в характере тоже формируются в семье, 

поэтому тепло домашнего очага навсегда останется в их сердцах. 

Ключевые слова: Родина, уважение, воспитание, будущее, традиции, народ, нравственность. 

 

Ғылыми тұрғыдан алғанда, отбасылық тәрбие - бұл қалаған нәтижеге жету үшін 

балаға отбасы мүшелерінің әсері. Балаға арналған Отбасы-бұл тіршілік ету ортасы да, 

білім беру ортасы да. Отбасы баланың жеке басының дамуына әсер етеді. 

Отбасының әсері уақыт өте келе созылады. Үйде бала уақытының үштен екісін 

өткізеді. Мұнда ол ойнайды, оқиды, сабақ дайындайды, күнделікті жұмысқа кіреді, 

демалады, радио тыңдайды, теледидар көреді, жақын адамдарымен өз әсерлерімен 

бөліседі, қуаныштары мен қайғыларымен бөліседі. Отбасында қалыптасқан әдеттер өмір 

бойы қалады. 

Отбасылық тәрбиенің күші оның терең эмоционалдылығында. Сүйікті және сүйікті 

ата-аналармен қарым-қатынас өте сенімді. Егер әкесі мен анасы білім беруде қателіктер 

жібермесе, баланың жаны оларға әрқашан ашық. Бұл оның мінез-құлқын уақтылы 
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түзетуге, оң принциптерді белсендіруге және теріс көріністерді тежеуге мүмкіндік береді. 

Ата-аналардың баланың жеке басының қалыптасуына әсері өте жоғары, өйткені олар 

онымен бірінші болып қарым-қатынас жасайды. Бала неғұрлым аз болса, соғұрлым ол 

қоршаған ортаның әсерін қабылдауға сезімтал болады. Бұл баланың мінезінің негізін, 

оның әлемге және адамдарға деген қарым-қатынасының жүйесін құра отырып, үлкен 

төзімділікпен ерекшеленетін алғашқы әсерлер. Балалардың табиғи имитациясы ең 

алдымен жақын адамдарға бағытталған. Оқу процесінде бір жағынан әке, ана, екінші 

жағынан бала өзара әрекеттесетін тұлға ретінде әрекет етеді. Ұлдар мен қыздарды 

тәрбиелеуде ата-аналар өздерінің қызығушылығын оятуға және нұсқауларды қабылдауға, 

талаптарды орындауға дайын болуға, оларды тәуелсіздікке үйретуге және әр баланың 

шығармашылық әлеуетін анықтауға тырысады [1, 11-56 б.]. 

Қарым-қатынас ересектер мен балаларға бағытталған болуы взаимообогащающим. 

Ата-аналар балаларға оң әсер ете алмайды, егер олар өздері жақсы жаққа өзгермесе, 

жетілдірілмейді. Балалардың отбасылық тәрбиесі-бұл Әкелер мен аналардың өзін-өзі 

тәрбиелеуі. 

Бала жеке тұлға болып туылмайды, ол әлеуметтену процесінде оған айналады — 

Еңбек және әлеуметтік өмір тәжірибесін игеру. Жоғары дамыған тұлғаның маңызды 

ерекшелігі-өзін-өзі реттеу қабілеті, яғни қалыптасқан нанымдар мен психологиялық 

көзқарастарға сәйкес іс-әрекеттер мен әрекеттерді тәуелсіз, саналы таңдау. Сондықтан, 

баланың жеке басын қалыптастыра отырып, тікелей тыйым салу мен мәжбүрлеудің күші 

мен рөлін асыра бағаламай, ондағы сананың дамуына қамқорлық жасау өте маңызды. 

Күштеп тәрбиелеу мүмкін емес. 

Бала зұлым да, мейірімді де, еңбекқор да, жалқау да туылмайды, дегенмен ол жеке 

тұқым қуалайтын бейімділікпен сипатталады. Ата — аналардан тек сыртқы белгілер ғана 

емес — көздің, Шаштың түсі, дене бітімінің ерекшеліктері, сонымен қатар жүйке 

жүйесінің типологиялық ерекшеліктері, мидың есту және көру орталықтарының 

құрылымындағы өзіндік ерекшелік және т.б. баланың жеке қасиеттері мен қабілеттері ең 

алдымен ата-аналармен қарым-қатынас және әртүрлі іс-шараларға қатысу процесінде 

қалыптасады-ойын, жұмыс, оқу, спорт. 

Кейде ата — аналар балаларының әр түрлі болып өсетініне шағымданады-бір 

рафтинг, екіншісі икемді, біреуі тыныш, екіншісі көңілді. Табиғи темпераментге сәйкес — 

холерикалық, флегматикалық, сангиндік, меланхолиялық — балалар әр түрлі әрекет етеді, 

қоршаған ортаның бірдей әсеріне ерекше жауап береді және қолданылатын білім беру 

әдістеріне таңдамалы. Бала өзінің қызығушылықтары, қажеттіліктері, бейімділігі бар 

ерекше тұлға, және балалардың әрқайсысына жеке көзқарас тәрбиенің жетекші 

қағидаларына жатады [1, 70-90 б]. 

Ерте балалық шақта адамның адамгершілік қасиеттері қалыптасады. Осы кезеңде 

жіберіп алған мүмкіндіктер кейде үлкен жаста қалпына келмейді. 

Кішкентай баланы адамгершілік тәрбиелеудің негізгі жолы-ересектермен қарым-

қатынас. Қарым-қатынас неғұрлым бай болса, баланың қоршаған әлемді эмоционалды 

қабылдауы соғұрлым белсенді болады, адамгершілік тәрбиенің мүмкіндіктері кеңірек 

болады. Алайда, бұл ата-аналардың педагогикалық сауатсыздығының көрінісі болар еді, 

олардың мінез-құлқы баланың көзінен түсіп кетпеу және оған бірінші рет қоңырау шалу 

арқылы жүгіру ниетінен туындаған. Біріншісін қанағаттандыру үшін және екіншісін 

тоқтату үшін баланың қажеттіліктері мен оның қыңырлығын ажырата білу керек. 

Ата-аналарына керек емес скупиться на мейірімін. Алайда, бұл нәрестеге қатысты 

талаптың жоқтығын білдірмейді. Мейірімді, қамқор қарым-қатынасты ақылға қонымды 

талаптармен біріктіру маңызды. Сонымен қатар, бұл талап мейірімді: ересек адам баланың 

қабылдаған ісі сәтті орындалатынына, өзіне рұқсат еткен заңсыз әрекет енді 

қайталанбайтынына және т.б. сенімді білдіреді. балаға тәуелсіз тұлға ретінде қарау керек, 

ол ересек адам сияқты қалай сезінетінін біледі. Қол жеткізілген нәтижелер шамалы болса 

да, баланы күш-жігері үшін мадақтау керек. 
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Егер ересектер балаға тиісті назар аудармаса немесе егер олар оны шамадан тыс 

және негізсіз талап етсе, үнемі қорласа, ашуланса, онда бала басқа адамдарға қатысты 

жаман көзқарасқа ие болуы мүмкін, кейде ашуланшақтық, қорқыныш, жалғыздыққа деген 

ұмтылыс [2, 13-21 б]. 

Баланың жағымды эмоцияларының басым болуына қол жеткізу маңызды – қуаныш, 

жанашырлық, сенімділік және реніш, қорқыныш, наразылық, ашу сияқты жағымсыз 

эмоциялардың көрінісі уақытында байқалады және сөндіріледі. 

Мектепке дейінгі кезеңде баланың моральдық нормалар туралы идеяларын белсенді 

түрде жинақтаудың таптырмас көзі – ертегілер, әңгімелер, әңгімелер, ересектердің 

түсіндірмелері, олар мейірімділік, адалдық, сезімталдық және т.б. ұғымдарын қол жетімді 

түрде ашады. Ол ауырады, «міне, әжесіне қыз көмектесті. Біз бәріне көмектесуіміз керек». 

Моральдық нормалар балаға ненің жақсы, ненің жаман екенін түсіндіргенде ғана 

игерілмейді. Мұнда бәрі егжей-тегжейлі басталады, мысалы, ата-ана баланы қалай 

тамақтандырады, былай дейді: «ботқаны, балам. Көрдіңіз бе, әже ботқаны да сұрайды, біз 

оған бермейміз.- Әже кетіңіз. Біз ботқаны өзіміз жейміз!». Дегенмен бабушку прогоняют, 

шутя, баланың пайда теріс орнату: түстік емес болып саналады, басқа емес, бөлісуге, 

барлық өзі. 

Қазірдің өзінде ата-аналар балалардан моральдық мінез-құлықты талап етуі керек. 

Мектеп жасына дейінгі баланың мінез-құлқының импульсивтілігі мен жеделдігін ескере 

отырып, оны ересектердің талаптарына сәйкес әрекет етуге, басқа адамдардың-

жақындарының, құрдастарының мүдделерін ескеруге итермелейтін сезімдердің дамуына 

ерекше назар аудару керек. Егер сіз оны талап етіп, бұйырғаннан гөрі, осы балаға деген 

жанашырлық сезімін тудырсаңыз, кішкентай бала өз ойыншықтарын басқа баламен 

бөлісуі әбден мүмкін. Бала өзін дұрыс әрекеттер мен жақсы мінез-құлық күтіп тұрғанын 

сезеді және көп жағдайда үміттерін ақтауға тырысады. 

Балалар басқаларға көмектесуге, басқаларға қамқорлық көрсетуге дайын болуы 

керек. Біз серуенде үлкен сынған бұтақты көрдік – алып тастауды ұсыныңыз: ол өтіп бара 

жатқан адамдарға кедергі келтіреді; кіреберісте анамызды ауыр сөмкемен кездестірдік-

сөмкені пәтерге жеткізуге көмектесуді ұсыныңыз. 

Осылайша, адамгершілік тәрбие балаларды адамгершілік нормаларын білумен 

қаруландыруды және балаларда осы нормаларға сәйкес мінез-құлықты қалыптастыруды 

қамтиды. [2, 26-54 б] 

Отбасылық тәрбиенің мақсаты-тұлғаның жан-жақты дамуының негізін қалау: ақыл - 

ой, адамгершілік, эстетикалық, физикалық; балаларды еңбекке үйрету, олардың өзіндік 

шығармашылық белсенділікке деген қызығушылығын дамыту. Отбасындағы тәрбие 

баланың әр түрлі іс-әрекеттерін (ойын, үй жұмысы, оқу және т.б.) ұйымдастыруды, 

ақпаратты біртіндеп көбейтуді және оның мазмұнын күрделендіруді, жасына байланысты 

балаларға қойылатын талаптарды арттыруды қамтуы керек. 

Балалар ерте қоғамдық өмір құбылыстарына қызығушылық таныта бастайды. Бұған 

мектеп жасына дейінгі баланың әртүрлі сұрақтары, оның айналасында болып жатқан 

оқиғалар туралы көбірек білуге деген ықыласы дәлел. 

Отбасы-бұл балаларға пайдалы әсер ететін өз дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары 

қалыптасқан микроколлектив. Сонымен, дәстүрлі отбасылық мерекелерді дайындауға 

және өткізуге қатыса отырып, балалар табиғи түрде өмір мәдениетіне араласады: олар 

пәтерді тазалайды және безендіреді, ас үймен айналысады, фирмалық тағамдар ойлап 

табады, үстел жасайды, жақын адамдарына сыйлықтар дайындайды, құттықтау хаттарын 

жазады. [3] 

Оқиға кейіпкерінің талғамы мен қажеттіліктерін ескере отырып таңдалған сыйлық, 

оған жолданған жылы сөздер мен тілектер қарапайым Конвенция емес. Бұл шынайы 

туыстық сезімдер көріністің тиісті сыртқы түрін табады. Әке мен ананың туған күндерінде 

балалар өздерінің сүйіспеншіліктері мен ризашылықтарын білдіру мәдениетін үйренеді. 
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Қонақтардың ата-аналарымен бірге олар іс жүзінде мерекенің этикетін, сөйлесуді, 

сыпайылық пен сақтықты түсінеді. 

Отбасылық дәстүрлер тек мерекелік рәсімдер ғана емес. Еңбек, Спорт және басқа да 

дәстүрлер маңызды емес-бүкіл отбасы апта сайын пәтерді тазалап, демалыс күндері 

туристік сапарларға, экскурсияларға және т. б. 

Ойын-бұл баланың іс-әрекетін білдірудің табиғи түрі. Мектеп жасына дейінгі 

балалар үшін бұл өмірді танудың негізгі тәсілі. Бала өз еркімен қосылатын еркін әрекет 

ретінде ойын әрқашан қуаныш пен рахат сыйлайды. Балалар бірнеше сағат бойы отбасын, 

ана қыздарын, қуыршақтарды, мектепке, дүкенге, ауруханаға және т.б. ойнайды. 

Сонымен, таңғы ас пен түскі ас ішетін қуыршақтарды ойнап, киініп, серуендеуге, 

емделуге және т. б. д., балалар әртүрлі күнделікті жағдайларда адам мінез-құлқының 

заңдылықтарын түсінеді. Бұл ойындар қыздар мен ұлдарға пайдалы. 

Әке мен ананың, үй иесі мен үй иесінің әлеуметтік маңызды функцияларын 

орындауға психологиялық және практикалық дайындық көбінесе балалар ойындарына 

байланысты. 

Рөлдік ойындар (балабақшада, кітапханада, мектепте, театрда, дүкенде) ересектердің 

шебер, әдепті басшылығымен тәртіпті және мәдени мінез-құлықта жаттығу үшін табиғи 

жағдайлар жасайды. Әкесі немесе анасы кейде ойынның тікелей қатысушысы болған жөн. 

Балалардың ойын жоспарларын қолдау, олардың моральдық мазмұнын түзету оңайырақ. 

Баланың кез—келген жағымды қасиеттері— ізгілік, адалдық, шыншылдық және т.б. 

- егер олар күнделікті көрінетін болса (әкесімен және анасымен, ағаларымен, әпкелерімен, 

достарымен, таныстарымен және бейтаныс адамдармен қарым-қатынаста), нәтижесінде 

оның мінезіне айналады. [1, 9-31 б] 

Үлгі мұғалімдерге ережені шығаруға мүмкіндік берді: жеке тұлғаны 

қалыптастырудың сәттілігі, ең алдымен, отбасымен анықталады. Қандай отбасы, онда өсіп 

келе жатқан бала. 

Қорытынды: әлеуметтік, отбасылық, мектепке дейінгі және мектеп тәрбиесі 

ажырамас бірлікте жүзеге асырылуы керек. 

Сонымен, отбасы жеке тұлғаның қалыптасу процестері мен нәтижелеріне жаһандық 

әсер етеді, сондықтан ата-аналар дұрыс мақсаттар қоя ма, қажетті әдістерді қолдана ма, 

жоқ па деп ойлануы керек.  
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Қазіргі мектептің міндеті-өзін үнемі жетілдіретін, өз бетінше шешім қабылдауға, осы 

шешімдерге жауап беруге, оларды жүзеге асыру жолдарын табуға қабілетті   жеке тұлғаны 

қалыптастыру. Бүгінгі таңда бастауыш сынып оқушысына жаңартылған білім беру 

бағытында білім беруде шығармашылықпен жұмыс жасауды қажет етедіт. Сабақтың 
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бекітілген мазмұнға сай өтуі, мұғалімнің балалармен тікелей ,тыңғылықты  жұмысына 

байланысты  екенін  тәжірибеден білеміз. Ұйымдастырушылық формалардың әртүрлілігі 

ғана шығармашылық әлеуеттің, танымдық мотивтердің өсуін қамтамасыз етеді, оқушыға 

танымдық іс-әрекетте құрдастарымен және ересектермен өзара әрекеттесуді үйренуге 

көмектеседі. 

Бастауыш мектепте оқытудың қазіргі заманғы теориясы мен әдістемесінде оқытуға 

тұлғалық-әрекеттік көзқарасы, оның негізгі ережелері білім алушының жеке басын оқу іс-

әрекетінің белсенді субъектісі ретінде дамытуға және оны өмір бойы үздіксіз білім беру, 

өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру процесіне жан-жақты дайындауға бағытталған. 

Бұл мақсатқа жетудің маңызды құралы-бастауыш сыныптарда оқытуды ұйымдастырудың 

әртүрлі формаларын қолдану болып табылады. 

Бастауыш білім берудің барлық кезеңінде оқу ынтымақтастығымен 

ұйымдастырудың маңызы зор. Бастауыш сынып оқушыларының білім беру 

ынтымақтастығына негізделген осындай формалардың бірі-топтық оқыту формалары 

және  жаңа материалды өз бетінше оқуға, мәселені шешудің нұсқаларын, сол құбылыстың 

әртүрлі көзқарастарын талқылауға арналған топтарға бөлінеді. Сабақты ұйымдастырудың 

топтық формаларына негізделген оқыту бастауыш мектептің соңына қарай сыныпты білім 

беру қоғамдастығы ретінде құруға, оқу міндетін қоюға, оны шешудің жолдарын іздеуге 

және алынған нәтижелерді көптеген нақты мәселелерді шешу үшін пайдалануға мүмкіндік 

береді. 

Қазіргі уақытта мектептің алдында қоғамның әлеуметтік тәртібі,өзгермелі ортада 

жаһандану кезеңінде  басқа адамдармен қарым-қатынас жасай алатын сауатты тұлғаны 

тәрбиелеу тұр. Мұндай өзара әрекеттесу ерте балалық шақтан бастап оқу процесінде 

дамып, қалыптасуы мүмкін болғандықтан, бастауыш мектептегі оқу кезеңіне ерекше рөл 

беріледі, онда оқу іс-әрекеті процесінде (бастауыш мектеп жасындағы жетекші қызмет) 

мұғалімнің басшылығымен оқу ынтымақтастығы қалыптасады. 

Сондықтан  сабақтың сипаты, оның құрылымы, ерекшеліктері оқу процесінің 

мәнімен анықталады. Сабақтың маңызды ерекшеліктерінің бірі – мұғалім, ең алдымен, 

оқушылардың іс-әрекетін емес, сабақта өз іс-әрекетін ұйымдастырумен айналысады, 

дегенмен оқу процесінің мәні ең алдымен оқушылардың танымдық іс-әрекетін 

ұйымдастыру және ынталандыру туралы ойлануды қажет етеді. Бұл туралы 70-

жылдардың басында А.А. Бударный сабақтың толық анықтамасын берді: «Сабақ – бұл 

оқытудың ұйымдастырушылық формасы, онда мұғалім нақты белгіленген уақыт ішінде 

және арнайы бөлінген жерде оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, 

оқушылардың ұжымдық танымдық іс-әрекетін басқарады. Оқу процесінде барлық 

оқушылардың зерттелетін материалдың негіздерін игеруін қамтамасыз ететін түрлі 

құралдарды қолдана отырып, оқушылардың танымдық және шығармашылық қабілеттерін 

тәрбиелеу мен дамытуға жағдай жасайды». И.И. Прокопьев педагогикалық процесті 

ұйымдастыру формасы ретінде сабақтың келесі артықшылықтарын көрсетеді: 

- сабақта оқушылардың өмірге қажетті білім, білік, дағдыларды меңгеруі бойынша 

негізгі дидактикалық міндеттерді сәтті шешуге болады; 

- оқу процесінде танымдық, тәрбиелік және дамытушылық міндеттер шешіледі; 

- фронтальды, топтық (сілтеме) және жеке оқу жұмысын үйлесімді түрде 

ұйымдастыра аласыз; 

- мұғалімнің басшылығымен оқушылардың сабақтары оқушылардың өзіндік оқу 

жұмысын сәтті орындай алады; 

- оқу уақытын ұтымды пайдалануға болады, атап айтқанда,  сабақтардың теориялық 

бөлігін практикамен біріктіруге болады; 

Сабақтың икемді құрылымы бар: шешілетін дидактикалық есептерге, оқушылардың 

оқу материалын игеруінің ерекшеліктері мен қарқынына байланысты мұғалім оның 

құрылымдық элементтерінің орналасуы мен реттілігін өзгертеді, сабақтың әр бөлігін 

орындауға уақытты әр түрлі бөледі. 
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Сонымен, педагогикалық процестің тұтастығы тұрғысынан сабақты оны 

ұйымдастырудың негізгі формасы ретінде қарастыру керек. Сабақта  тек оқу-танымдық 

қана емес, сонымен қатар балалар мен жасөспірімдердің басқа да дамып келе жатқан іс-

әрекеттерін тиімді ұйымдастыруға болады. 

В.А. Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н. Шиянов сабақ оқытудың ұйымдастырушылық 

формасы динамикалық құбылыс  екенін атап өтті. Ол үнемі дамып келеді, педагогикалық 

процестің тұтастық бағытындағы негізгі даму тенденцияларын көрсетеді. Ең алдымен, бұл 

оқытудың үштұғырлы функциясын – білім беру-тәрбиелік-дамытушылық, демек, оның 

маңызды күштері мен табиғи бейімділіктерін шығармашылық дамытуға 

бағытталғандығын оңтайлы жүзеге асыруда көрінеді. 

Сабақтың дамуының тағы бір тенденциясы сабақты өмірлік маңызды мазмұнмен 

толтыруда, оқушылардың өмірінің табиғи компоненті ретінде оқытуды ұйымдастыруда 

көрінеді. Осыған байланысты сабақ танымның арнайы ұйымдастырылған формасына ғана 

емес, сонымен бірге әлеуметтік және моральдық тұрғыдан толыққанды қарым-қатынасқа 

айналуда. Ол оқуға белсенді оң көзқарасты қалыптастыруға және танымдық 

қызығушылықты дамытуға бағытталған оқу іс-әрекетінің өзіндік коммуникативті фонын 

қамтамасыз ету құралы ретінде әрекет етеді. Бұл үрдістің көрінісі оқытудың диалогтық 

нысандарын (әңгімелесулер, талқылаулар, пікірталастар және т.б.), проблемалық 

элементтерді кеңінен пайдалану, оқу жұмысының фронтальдық, топтық және жеке 

нысандарының үйлесуі, кооперациялық-топтық және әсіресе ұжымдық оқыту 

нысандарының үлесін ұлғайту болып табылады. Сондықтан сабақтың  құрылымы: 

оқушылардың оқу материалын игеруінің ерекшеліктері мен қарқынына байланысты 

мұғалім оның құрылымдық элементтерінің орналасуы мен реттілігін өзгертеді, сабақтың 

әр бөлігін орындауға уақытты әр түрлі бөледі. 

Сонымен, педагогикалық процестің тұтастығы тұрғысынан сабақты құрылымы 

ұйымдастырудың негізгі формасы ретінде қарастыру керек. Сабақта сынып-сабақ 

жүйесінің барлық артықшылықтары көрсетіледі. Сабақтың дамуының негізгі 

тенденциялары ұйымдастырушылық және таза дидактикалық талаптарда өзінің нақты 

көрінісін табады.  

Сабақта талаптардың бірінші тобына сабақтың мақсатты белгіленуі және оның 

жалпы ұйымдастырушылық нақтылығы (нақты қызмет түріне арналған қондырғыларды 

уақтылы бастау және құру, әр кезең мен әр минуттың мүмкіндіктерін барынша пайдалану, 

оқытудың оңтайлы қарқыны, логикалық үйлесім мен толықтық, сабақ бойы оқушылардың 

саналы тәртібі); сабақтарды ұйымдастыру және өткізу тәсілдерінің әртүрлілігі; оқу-

көрнекі құралдары мен оқытудың техникалық құралдарын ұтымды пайдалану жатады. 

Нақты сабақта олардың бірлігі оқу міндеттерін нақты қоюды және оларды дәйекті шешуді 

қамтамасыз етеді; мазмұнды оңтайлы таңдау, танымдық белсенділікті дамытуға және 

мұғалімнің басшылығымен өз бетінше білім алуға бағытталған оқу жұмысының 

нысандарын анықтауына, яғни мұғалімнің шеберлігіне байланысты  
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. Авторлар мақалада қазіргі әлемдегі төзімділіктің мәні мен қажеттілігін талдайды. 

Сондай-ақ бұл мақалада бастауыш мектеп жасындағы балаларды толеранттылықты тәрбиелеудегі 

отбасы мен мектептің өзара әрекеттесу мәселелері қарастырылады. Алынған мәліметтер негізінде 

бастауыш сынып оқушыларын төзімділікке тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдері анықталды. 

Кілт сөздер: толеранттылық, толеранттылыққа тәрбиелеудегі отбасы мен мектептің өзара іс-

қимылы, толеранттылықты тәрбиелеу әдістері 

 

В настоящее время с связи с проблемами глобализации расширяется круг 

проблем, которые необходимо решать. Ксенофобия, нацизм, национализм, расизм, 

религиозная, социальная, половая и иная дискриминация получают широкое 

распространение, как среди взрослого населения и молодежи,  так уже и среди детей.   

На этой почве возникает острая необходимость привития культуры и воспитания 

толерантности у детей если не с дошкольного, то хотя бы с младшего  школьного 

возраста. Но что же означает слово «толерантность» и как воспитать эту черту у 

ребенка? 

Существует множество толкований этого  слова. Многие авторы дают разные 

формулировки  этого термина, но смысл у этих суждений почти один и тот же. Так, 

Хоруженко  в своем словаре дает такое определение: Терпимость - английское слово, 

но в переводе с французского языка «tolerantia» означает терпеливость — 

благосклонность ко посторонним суждениям, верованиям, действию, традициям, 

культуре, эмоциям, мыслям, важнейший из ключевых демократических основ, 

неразделимо взаимосвязанный со концепциями плюрализма, независимости, также 

справедливости по отношению к другим лицам [1, 37-стр.]. Толерантность означает 

терпимое отношение  к постороннему. Совершенно не важно, к чему относится 

терпимость :к цивилизации, вере, внешнему  виду, а  также в том числе и суждениям 

людей.  Самое главное, что человек проявляет терпимость по отношению к другим 

людям и различным общественным явлениям. Толерантность-это проблема не одной 

страны, это глобальная проблема. И  наиболее результативным методом борьбы  со 

данным  вопросом является воспитание и  развитие растущего поколения.  Ведь в 

современном демократическом мире толерантность признается и является важнейшей 

ценностью. Непосредственно по этой причине развитие толерантности считается 

одним  из  основных элементов гражданского  обучения, что ориентировано на  

развитие ценностей демократической культуры справедлив лица также единой 

культуры общества. Задача, которую необходимо решить педагогу в гражданском 

воспитании,- воспитание инициативной, социализированной личности, которая 

сможет без проблем функционировать в многонациональной стране, мире   [2, 134-

стр.]. 

Основная задача обучения толерантности у ребенка младшего школьного 

возраста – это  развитие необходимости, а также готовности к  плодотворному 

взаимодействию со группами людей , вне зависимости от  их общественной, расовой, 

религиозной и  государственной принадлежности , но кроме того еще и  

представлений, суждений и   парадигм мышлений.  Быть толерантной личностью - это 

значит понимать и признавать, что все люди различаются по внешним признакам, 

ценностям, социальному положению, мышлению и интересам и обладают правом 
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жить в этом и мире и сохранять свою индивидуальность без гонений со стороны 

общества.   

Терпимость предполагает собою новейшую базу отношений преподавателей 

вместе с  учащимися, суть которой состоит в использовании подобных основ 

преподавания, какие предъявляют определенные и   подходящие требования  с целью 

обучения и развития у  ребенка культуры достоинства, самовыражения персоны, 

ликвидируют условие страха неверного решения. Толерантность в современном 

времени - способ  выживания  человека и общества в целом, условие гармоничных 

отношений в всем мире.  

Во данной взаимосвязи пред педагогами,  психологами и родителями  возникает 

проблема: как гарантировать развитие терпимых свойств по ходу поликультурного 

образования в многонациональном Казахстане. Государственные и негосударственные 

учебные  заведения, а  также разнообразные школы продленного дня, то есть места, в 

которых  ребята находятся значительную часть собственного  существования, обязаны 

быть местом, в котором формируются подходящие требование с целью 

межнационального общения, где  абсолютно всем обучающимся прививается 

бережное и уважительное отношение    не только лишь к собственной культуре, а так 

же также народу, но также прививается почтение ко  культуре и  цивилизациям иных 

люди. Поэтому в  школах должны проводиться мероприятия и различные праздники, 

направленные на сплоченность у всех детей и подростков, события, нацеленные   на 

вопросы терпимости и  толерантности. Просмотр национальных кинофильмов, 

прослушивание музыки, посещение национальных театров и выставок, творческие 

кружки, театральные объединения, разнообразные школьные вечера и почти все иное 

- все без исключения данное проявляет воздействие в формирование межэтнической 

толерантности и культуры мира. Но при воспитании толерантности так же не 

обойтись без развития критического мышления, эмпатии  и навыков коммуникации, 

ведь только разумно мыслящий человек сможет понять и принять тот факт, что все 

люди разные и у всех есть свое собственное  мнение на какое либо явление [3, 54-56-

стр.]. 

Так же необходимо отметить, что привитие толерантности у ребенка невозможно 

без прямого участия родителей и близких родственников. Как известно, зачастую дети 

копируют модель поведения своих родителей. Отсюда следует, что положительный 

личный пример близких ребенка, обстановка взаимоотношений в семье, но кроме того 

образ общения среди ее членов проявляют хорошее воздействие в развитие 

толерантности. 

Методы  обучения толерантности – это методы развития у  обучающихся 

готовности к  осознаю, а  также принятию иных людей, а также к  снисходительному 

взаимоотношению к  их действиям, мыслям, идеям. В связи с этим, на какую  область 

обучающегося оказывает большое влияние преподаватель либо психолог, М.И. 

Рожков, Л.В. Байбородова, М.А. Ковальчук акцентируют внимание на следующих  

способах обучения толерантности у ребенка. 

Метод убеждения применяется при воздействии на интеллектуальную сферу 

личности и представляет собой разумное и логичное доказательство и необходимость 

толерантного поведения в обществе. Через различные формы, например, через 

отрывки из разных литературных произведений, аналогий из истории, басни, притчи 

убеждение реализуется как метод в воспитательном процессе. Самоубеждение – это  

метод, который соответствует убеждению. Он предполагает, что дети могут 

самостоятельно и осознано, в процессе решения различных социальных проблем 

сформировывают  у себя совокупность  или комплекс взглядов. Базой данного  метода 

являются  заключения, которые были сформированы лично ребенком.  

Внушение является методом, который оказывает влияние на эмоциональную 

сторону личности ребенка. Внушение – это такой вид словесного или образного 
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воздействия, благодаря которому у ребенка появляется  некритическое восприятие и 

усвоение какой либо информации. Этот метод можно реализовать через 

использование различных цитат, афоризмов, музыкальных произведений, заучивание 

лозунгов. Благодаря внушению в сознание ребенка входят положительные 

стереотипы, создается дружеское отношение. Именно поэтому оно оказывает 

огромное значение на ребенка и формирует у него толерантное отношение к людям.  

Метод стимулирования воздействует на мотивационную сферу младшего 

школьника, в основе этого метода присутствует формирование осознанных 

побуждений жизнедеятельности детей. стимулирование может осуществляться в 

разных вариантах:  одобрительная фраза или даже взгляд, когда ребенок начинает 

менять свое поведение в лучшую сторону. Также благоприятное воздействие на 

формирование толерантности оказывает совместная деятельность различных 

национальных и социальных групп.  

Каждый из этих методов может реализоваться через использование 

совокупности приемов, то есть педагогически оформленных действий [4, 68-71-стр.]. 

Любой из данных методов способен осуществляться посредством применения 

совокупности  приемов, в данном случае имеется ввиду педагогически законных 

операций. 

Педагогических приёмов – огромное множество. Каждая новая ситуация требует 

использования разнообразных новых приемов, которые педагог применяет в работе с 

детьми, учитывая его индивидуальные особенности. Прием, отлично подходящий 

одному ребенку, может быть неприемлем для другого учащегося. Наиболее основное, 

для того чтобы при  усвоении различных  законов во время  разных моментах и  типах 

работы ребята были энергичны и  заинтересованы во верном поступке. 

Сформировать толерантность не получится за один урок, для этого требуется 

комплексная работа в течение длительного времени. От педагога требуется 

стабильные большие усилия и  кропотливая организация ко любому уроку, событию,  

в процессе игровой деятельности на внеклассных занятиях и при проведении 

различных режимных моментов. Темы этических бесед, котррые можно проводить с 

младшими школьниками: «Совесть», «Умей уважать других», «Что значит жить с 

достоинством», «О равнодушии и добре»,  «Счастье и труд» и др. [5, 41-стр.]. 

Итак, каким же должен быть образцовый толерантный класс? Он должен 

обладать следующими навыками: 

 Признанием права каждого быть самим собой 

 Умением внимательно слушать и слышать другого человека, не перебивать его 

и не отвлекаться  

 Уважительно обращаться друг к другу 

 Готовностью принимать и давать совет, предложение 

 Умением утешать, соглашаться и хвалить без лицемерия 

Осуществление направленной деятельности с родителями  и  ребенком по 

развитию толерантности способен предоставить итог, в том  случае,  если 

непосредственно преподаватель считается образцом терпимого и  почтительного 

отношения к окружающему миру, демонстрирует благоприятный пример разумного 

взаимодействия с учащимися и их  родителями. Позиция  терпимости и  доверия - это  

база для  спокойной и мирной  жизни в целом людей. Укрепление в существовании 

детей атмосферы толерантности, развитие взаимоотношения к ней, как к ценности, 

обладающей колоссальной значимостью и важностью, - это  важное вложение 

школьного образования  в формировании культуры общества абсолютно всех людей 

на  нашей Планете. 
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КІШІ МЕКТЕП  ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ ІС-ӘРЕКЕТІН  

ДАМЫТУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Аннотация:В статье авторы анализируют такие понятия, как «познавательный интерес», 

«познавательная деятельность», «творческое развитие» на основе исследования психологических 

особенностей развития познавательной активности младших школьников. 
Ключевые слова: учащиеся младшей школы, познавательный интерес, познавательная деятельность, 

познавательная активность, творческий рост 

 

Қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайлар білім беру талаптарын қатаңдатуға 

әкеледі. Мектеп оқушылардың белсенді тұлғасының қалыптасуы мен дамуында шешуші 

рөл атқарады. Осы мағынада танымдық іс-әрекеттің дамуы бастауыш мектеп 

педагогикасындағы өзекті мәселелердің бірі болып қала береді. Көптеген ғалымдар 

танымдық іс-әрекеттің дамуы оқушылардың шығармашылық тұлғасын қалыптастырудың 

басты шарты деп санайды (К.А. Әбілханова-Славская, Г.С. Альтшуллер, И.Я. Андреев, 

А.Н. Лук, Ш.А. Амонашвили, Я.А. Пономарев, А.М. Матюшкин және т. б.)   

Танымдық іс-әрекет - бұл әлеуметтік тәжірибені игерудің нәтижесі мен шарты. 

Баланың дамуы оның дамуы тұқым қуалаушылыққа негізделген дайын қабілеттерді 

арқылы емес, алдыңғы жинақтаған тәжірибені игеру ("иемдену") арқылы жүретіндігін 

ғалым А.Н. Леонтьев өз зерттеулерінде атап көрсеткен болатын. 

Танымдық қызығушылық - адамның айналадағы шындықтың объектілері мен 

құбылыстарына бағытталуы. Бұл бағыт білімге, жаңа, толық және терең білімге деген 

тұрақты ұмтылыспен сипатталады. Танымдық қызығушылықты жүйелі түрде нығайту 

және дамыту оқуға деген оң көзқарастың негізіне айналады. Танымдық қызығушылық тек 

іс-әрекеттің процесі мен нәтижесіне ғана емес, сонымен бірге танымдық 

қызығушылықтың әсерінен ерекше белсенділік пен бағдар алатын психикалық 

процестердің-ойлау, қиял, есте сақтау, зейіннің жүруіне оң әсер етеді. Танымдық 

қызығушылық-мектеп оқушыларын оқытудың маңызды себептерінің бірі.  

Оқушылардың іс-әрекетін дұрыс педагогикалық ұйымдастырумен және жүйелі және 

мақсатты білім беруде  танымдық қызығушылық оқушының жеке басының ерекшелігі 

бола алады оның дамуына қатты әсер етеді. Бұл жөнінде Ш.А. Амонашвили алты жасар 

балаларды оқытудағы танымдық белсенділік пен танымдық қызығушылық мәселесін 

кеңінен зерттеген болатын. Оқуға деген қызығушылық жас оқушының барлық өмірлік 

белсенділігімен біріктіріледі. Амонашвили алты жасар балаларды оқыту экспериментіне 

негізделген психологиялық-педагогикалық негіздер жасай отырып, балалардың танымдық 

іс-әрекеттерін ынталандыру әдістерін ұсынған болатын. Мысалы: ертегілер жазу, 

салыстыру және т.б. 
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Бүгінгі таңда жаңа білімді игеру мәселесі оқушылардың әр түрлі іс-әрекеттері 

аясында кеңінен зерттелуде, бұл шығармашылықпен жұмыс істейтін мұғалімдерге, 

тәрбиешілерге оқушылардың шығармашылығын сәтті қалыптастыруға және дамытуға, 

жеке тұлғаны байытуға, өмірге белсенді көзқарасты қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Танымдық іс-әрекеттің негізінде танымдық қызығушылық жатыр деп те айтуға болады. 

 Адамның дамуы қоғамда бар үлгі бойынша жүреді. Оның шығармашылық 

дамуының өзі де баланың қабілетімен тікелей байланысты. Шығармашылық - бұл ең 

жоғары психикалық функция және шындықты көрсетеді. Алайда, осы қабілеттердің 

көмегімен ақыл-ой қабылданады. Шығармашылық қабілеттердің көмегімен қазіргі 

уақытта ешқашан болмаған немесе жоқ объектінің бейнесі қалыптасады. Мектепке дейінгі 

жаста баланың шығармашылық іс-әрекетінің негіздері қаланады, олар бала қабілетін 

дамытуда және оның білімі мен идеяларын біріктіре білуінде, сезімдерін шынайы 

жеткізуде көрінеді. 

Қазіргі уақытта шығармашылықты анықтауға көптеген тәсілдер бар, сонымен қатар 

ұғымдардың осы анықтамасымен байланысты: шығармашылық, стандартты емес ойлау, 

өнімді ойлау, шығармашылық әрекет, шығармашылық белсенділік, шығармашылық 

қабілеттер және басқалар. Б.М. Тепловтың анықтамасы бойынша, баланың  қабілеті 

неғұрлым дамыған болса, соғұрлым ол тапсырманы сәтті орындайды, оны тезірек. Ал В. 

Н. Дружинин баланың шығармашылық қабілеттерін әр түрлі шығармашылық іс-әрекеттің 

сәттілігін анықтайтын адам сапасының жеке ерекшеліктері ретінде анықтайды. Танымдық 

қызығушылық оқытудың күшті құралы ретінде әрекет етеді. Сондықтан оқу процесінде 

оқушылардың танымдық қызығушылығын жүйелі түрде ояту, дамыту және нығайту 

оқытудың маңызды мотиві ретінде, жеке тұлғаның тұрақты қасиеті ретінде және білім 

берудің, оның сапасын арттырудың қуатты құралы ретінде қажет. Кез-келген танымдық 

іс-әрекет сияқты, ол тек таным процесіне ғана емес, нәтижеге де бағытталған және бұл 

әрқашан мақсатқа ұмтылумен, оны жүзеге асырумен, қиындықтарды жеңумен, ерік-

жігермен және күшпен байланысты.   

Осылайша, танымдық іс-әрекет процесінде жеке тұлғаның барлық маңызды 

көріністері өзара әрекеттеседі. Танымдық қызығушылық – бұл адамның өмір сүру 

процесінде қалыптасатын, оның өмір сүруінің әлеуметтік жағдайларында қалыптасатын 

және адамға туғаннан бастап жеке тұлғаның маңызды қалыптасуы ретінде маңызы зор  

  Сонымен танымдық қызығушылық-тұлғаның , қызығушылықтың жалпы құбылысы 

ретінде жеке психикалық процестерден (зияткерлік, эмоционалды, реттеуші) және 

адамның объективті және субъективті байланыстарынан тұратын күрделі құрылымға ие 

компонент. Қызығушылық іс-әрекетте қалыптасады және дамиды, оған әсер етудің жеке 

компоненттері емес, оған барлық объективті-субъективті мәні сипаты, процесі, нәтижесі 

әсер етеді. 
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ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРУ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ БАР БАЛАЛАРДЫ  

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 
   Аннотация: В статье рассмотрены возможности дистанционного обучения детей с особыми 

образовательными потребностями. Авторы описывают преимущества дистанционного обучения для детей с 

особыми потребностями и приходят к выводу, что одна из основных проблем для педагогов - не потерять 

образовательных навыков детей во время мировой пандемии. 

  Ключевые слова: Дистанционное обучение, ребенок с особыми образовательными потребностями,  

дети с ограниченными возможностями, электронно-цифровыми технологии, инновация. 

 

ХХІ ғасыр – мүмкіндіктер мен инновациялар дәуірі. Жаңа технологиялық 

құрылымдар адам өмірінің әр саласына еніп, өзгерістер мен өзгешеліктерді күн сайын 

тудыруда.  Сондай саланың бірі – қашықтықтан оқыту технологиясы. Электронды – 

цифрлық технологиялар көмегімен білім – ғылым игеріп, оның кемшіліктерін түзетіп, 

тіпті артықшылығына айналдырған қаншама мысалдарды айта аламыз. Қашықтықтан 

оқыту технологиясы кез – келген адам үшін қолайлы, қол жетімді әрі түсінікті екендігі 

жөнінде ақпараттар легінің санында шек жоқ. Ал, осы аталмыш технология ерекше 

білімді қажет ететін тұлғалардың білім алуы мен оны сәтті игеруіне қолайлы ма? Олардың 

қащықтықтан оқу мүмкіндігінде құзыретті тұлғалар кімдер? Осы сұрақтар мен қарама – 

қайшылықтардың туындауы зерттеу жұмысымызға арқау болды.  

Барлық елдерде және қоғамның кез-келген тобында ерекше білімді қажет ететін 

балалар бар, олар біздің қоғамның маңызды бөлігін құрайды, олардың саны жыл сайын 

өсуде. Ерекше білімді қажет ететін бала басқалармен қатар білім алып, дамуы керек. 

Оларды оқыту мәселесінің өзектілігі қазіргі білім беру жағдайының ерекшелігіне 

байланысты. Соңғы жылдары мемлекеттің жаңа ұстанымдарының арқасында ерекше 

білімді қажет ететін балаларға білім беру тәсілдері өзгертілгеніне қарамастан, білім беру 

тәжірибесін талдау көрсеткендей, «қолжетімді, сапалы білім» ерекше білім беру 

қажеттілігі балалардың көпшілігі үшін әлі де қол жетімді емес [1, 17 б.]. 

Жеке оқытудың оқу жоспарының шектеулі ресурстары (негізгі мектепте 10 сағаттан 

артық емес, 10-11-сыныптарда 12 сағат) оқу бағдарламасының қысқаруын анықтайды, бұл 

мемлекеттік білім беру стандартын іске асыруды қиындатады және кәсіптік білім беруді 

таңдау кезінде білім беру теңсіздігіне әкеледі, қабілетті балалардың бір бөлігін жоғары 

білім мен кәсіби қызметтен алыстатады. Сонымен қатар, шектеулі әлеуметтік 

байланыстар мен құрдастарымен қарым-қатынас, әлеуметтік тәжірибенің кедейлігі 

балаларда әлеуметтік және коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыруды қиындатады, 

бұл олардың әлеуметтенуіне теріс әсер етеді. Баланы үйде оқыту көбінесе оның балалар 

тобынан оқшаулануына, балада патологиялық оқшауланудың қалыптасуына, басқа 

балалармен қарым-қатынастан және қорқыныштан қорқуына әкеледі. Көбінесе ерекше 

білімді қажет ететін балалар пәтерден шығу үшін пандустың жоқтығынан ғана емес, 

сонымен қатар «үлкен әлемде» түрлі кедергілер мен түрлі адамдармен бетпе-бет келуден 

қорқатындықтан үйден шыға алмайды. Өз-өзіне күмәндану, алаңдаушылықты арттыру, 

коммуникативті қарым - қатынас орната алмау, бейтаныс адамдардан қорқу-мұның бәрі 

мүгедек бала мен сыртқы әлем арасындағы шешілмейтін кедергілерді тудырады.  

Сонымен қатар, еліміздегі және әлемдегі пандемия жағдайында білім алудың 

дәстүрлі түрі қол жетімді болмай отыр. Ал, бұл мүмкіндіктің болмауы балалардың білім 

сапасы мен басқа да дағдыларына кері әсер ететіні сөзсіз. 

Бұл жағдайда шешім – қашықтықтан оқыту – мүмкіндігі шектеулі әр балаға білім 

алудың және өмірде сәтті бейімделудің оңтайлы әдісін табуға мүмкіндік беретін оқыту. 
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Қазіргі уақытта қашықтықтан білім беру көбінесе білім алудың ең заманауи 

формаларының бірі деп аталады. Бұл нысан білім алу атаққа ие болып барады. Бұл ретте 

қашықтықтан білім беру технологиялары деп білім алушы мен педагог қызметкердің 

жанама (қашықтықта) немесе толық емес жанама өзара іс-қимылы кезінде негізінен 

ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды қолдана отырып іске 

асырылатын білім беру технологиялары түсініледі. Білім беру жүйесіне ерекше 

қажеттілігі бар (әртүрлі дәрежедегі тірек-қимыл аппараты бұзылған; көру қабілеті 

бұзылған, есту және сөйлеу қабілеті бұзылған) балаларды енгізу; жүрек-қантамыр жүйесі 

аурулары және басқа да ішкі аурулар бойынша білім беру сапасын арттыруға мүмкіндік 

беріп қана қоймайды, сонымен қатар ерекше білімді қажет ететін балаларға компьютерлік 

желіде виртуалды қарым-қатынас, танысу және пікір алмасу мүмкіндігін береді, яғни 

олардың интернет-технологиялар арқылы социумға интеграциялануына ықпал етеді. 

Ерекше білімді қажет ететін бала үшін бұл жаңа әлемге жол ашады, өзін және 

қажеттіліктерін жүзеге асыруға, жалғыздықты жеңуге мүмкіндік береді.  

Ерекше білімді қажет ететін балаларға білім беру кезінде мына қағидалар ескерілуі 

тиіс: 

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңымен, Бала құқықтары туралы 

Декларациямен, Бала құқықтары туралы Конвенциямен және басқа да нормативтік 

құжаттармен бекітілген мұғалім мен баланың құқықтарын сақтауды көздейтін 

адамгершілік қағидасы; интернатта денсаулық пен әл-ауқатқа қамқорлық атмосферасын 

құру, баланың, мұғалімнің ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу; 

2.   Әр баланың даралығын танудан тұратын тұлғаға бағытталған тәсіл принципі; 

оқыту әр оқушының, тәрбиеленушінің жеке басын дамыту құралы ретінде өзін-өзі тану 

табиғи мүмкіндіктерді, әр баланың бейімділігін ашу және дамыту процесі ретіндеәрекет 

етеді; 

3. Мектептегі оқытудың барлық кезеңдерінде мүгедек баланың дамуын жеке 

кешенді динамикалық қолдаудың бірыңғай жүйесіне мұғалімдердің әрекеттерін 

біріктіруден тұратын түзету-дамыту өтемдік оқыту мен тәрбиелеу принципі; 

4.  Мұғалімдердің, оқушылар мен ата-аналардың өзара құрметі мен сенімі негізінде 

мектепте өзара қарым-қатынас орнатуды реттейтін ынтымақтастық қағидаты;   

5. Оқушыларды, тәрбиеленушілерді түзету, дамыту, оқыту және тәрбиелеу 

процестерінің бірлігі негізінде мектеп қызметінің тұтастық қағидаты; 

6.  Білім алушылардың қазіргі әлемдегі адамның орны мен рөлін түсінуін дамытуды 

көздейтін ғылыми қағидат; педагогтерді ғылыми-әдістемелік ақпараттандырудың тиімді 

жүйесін құру, олардың ғылыми эрудициясы мен мәдениетінің деңгейін, кәсіби 

құзыреттілігін үнемі арттыру; 

7. Бірыңғай жоспарлау жүйесін және жоспарларға уақытылы түзетулер енгізуді 

көздейтін бағдарламалық-мақсатты тәсіл қағидаты; 

8.  Мектептің даму міндеттерін іске асыру бойынша іс-әрекеттің әртүрлі нұсқаларын 

жүзеге асыруды көздейтін вариативтілік қағидаты; әлеуметтік тапсырыстың өзгеруін, 

білім беру процесіне қатысушылардың қажеттіліктері мен мүдделерін ескере отырып, 

әртүрлі әдістер мен технологияларды пайдалану; 

9. Білім алушылардың, тәрбиеленушілердің әлеуметтік бейімделу, өзін-өзі тану 

дағдыларын қалыптастыруды көздейтін әлеуметтік өзара іс-қимылдың тиімділігі 

қағидаты; 

10. Әр баланың қабілеттерін дамыту деңгейін жан-жақты есепке алуды қамтитын 

даралау принципі, осы негізде білім алушылардың дамуын ынталандыру мен түзетудің 

жеке бағдарламаларын қалыптастыру; оқу мотивациясын арттыру және әр баланың 

танымдық мүдделерін дамыту [2,19 б.]; 

Ерекше  балаларды қашықтықтан оқытудың бірқатар артықшылықтары бар: 

✓ тиімділік - қол жеткізілген нәтиженің оған қол жеткізу үшін уақыт пен басқа 

ресурстардың шығындарына қатынасын жақсартудан көрінеді; 
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✓ икемділік-мүгедек балалардың өмір сүру жағдайларына, психофизиологиялық 

және жеке-типологиялық ерекшеліктеріне сәйкес оқу уақытын, орнын және қарқынын 

таңдай отырып, оқу мүмкіндігі; 

✓ модульділік- жеке оқу жоспары бойынша оқу, жеке қажеттіліктерге, сондай-ақ 

бастапқы және қайталама бұзушылықтарға сәйкес мүмкіндіктерге жауап беретін жеке 

түзету-білім беру бағытын ұстану мүмкіндігі; 

✓ параллелизм-негізгі бағдарламаны игерумен және дамудың бұзылуын түзетумен 

қатар оқу мүмкіндігі 

✓ жаңашылдық-мүгедек баланың бақыланатын өзіндік жұмысын жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін компьютерлік жабдықтарға, компьютерлік желілерге, мультимедиа 

жүйелеріне негізделген жаңа ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды 

білім беру процесінде пайдалану; 

✓ оқытушының жаңа рөлін тьютор-кеңесші орындайды. 

✓ білім алушының жаңа рөлі-оқу процесін өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі 

бақылау. 

Қашықтықтан оқыту оқу сабақтарын өткізудің жалғыз нысаны болып табылмайды 

және үйде оқыту немесе жалпы білім беретін мектепке бару процесінде білім алушының 

педагогпен тікелей өзара іс-қимылын жоққа шығармайды. Қашықтықтан оқытудың басқа 

нысандармен арақатынасы білім алушының денсаулығының нақты мүмкіндіктеріне, 

әлеуметтік жағдайына, аумақтық орналасуына байланысты. 

Қорытындылай келе,  ерекше балалардың білім алуы мен тәрбиелену процестері кез 

– келген уақытта өзектілік мәніне ие. Ал, жаһандық пандемия жағдайында олардың білім 

дағдыларын жоғалтпай, білім беру үдерісін жалғастыру арнайы педагогтар алдындағы 

үлкен міндеттердің бірі.  

Қазіргі уақытта қашықтықтан білім беру орны мен уақытына қарамастан жеке 

режимде оқуға нақты мүмкіндік болып табылады; ашық білім беру қағидаттарына сәйкес 

жеке траектория бойынша білім алу және адамның үздіксіз білім алу және ақпарат алу 

құқықтарын жүзеге асырудың бірден-бір жолы.  
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ДАМУЫНЫҢ ӨЗІНДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Аннотация: В статье авторы разъясняют понятия «интеллект», «интеллектуальное развитие», 

встречающиеся в психолого-педагогической литературе при психологическом исследовании особенностей 

интеллектуального развития младших школьников. Авторы заключают, что роль познавательных процессов 

в формировании интеллекта младших школьников значительна. 

Ключевые слова: интеллект, интеллектуальное развитие, личность, младшие школьники, 

интеллектуальные способности.  

 

Адамның интеллектуалды дамуы қоғамдық дамудың ақпараттық сатысына көшуінің 

қазіргі жағдайында ерекше өзектілікке ие болады. Ақпараттық қоғамда, индустриалды 
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қоғамнан айырмашылығы, интеллект, білім негізінен өндіріліп, тұтынылатыны белгілі, 

сәйкесінше қоғам мүшелерінің көпшілігі ақпараттық өнімді өндірумен айналысады. 

Сондықтан ақпараттық қоғамның көрсеткіші ретінде білім мен интеллект ұлттық байлық 

санатына жатады, ал ондағы өмір қоғам мүшелерінен жоғары зияткерлік деңгейді, 

ақпараттық мәдениетті және шығармашылық белсенділікті талап етеді. 

Интеллектуалды даму кез-келген адам қызметінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде 

әрекет етеді. Қарым-қатынасқа, оқуға, жұмысқа деген қажеттіліктерін қанағаттандыру 

үшін адам әлемді қабылдауы, қызметтің әртүрлі компоненттеріне назар аударуы, не істеу 

керектігін елестетуі, есте сақтауы, ойлануы керек. Сондықтан адамның зияткерлік 

қабілеттері іс-әрекетте дамиды және олар белгілі бір қызмет түрлерін білдіреді. 

Сонымен, зерттеу еңбектері негізінде біз интеллектуалды даму дегеніміз – ойлаудың  

әртүрлі түрлерін (эмпирикалық, бейнелі, теориялық, нақты тарихи, диалектикалық және 

т.б. олардың бірлігінде) игеру және пайдалану қабілетін қалыптастыру. Оның 

органикалық бөлігі-шындықтың оқиғалары мен құбылыстарына тәуелсіз талдау жасау, өз 

бетінше қорытынды жасау және жалпылау, сонымен қатар сөйлеу дамуы: сөздік 

байлықты иелену және еркін пайдалану мүмкіндігі деп анықтама береміз. 

Ғалымдардың көптеген байқаулары бойынша  (В.В. Давыдов, Т.М. Савельев, 

О.И.Тиринова), психологтардың зерттеулері бойынша  мектептің бастауыш 

сыныптарында ақыл-ой іс-әрекетінің әдістерін игермеген бала, әдетте, орта мектепте 

сәтсіздікке ұшырайтындығын көрсетті. Бұл мәселені шешудегі маңызды бағыттардың 

бірі-бастауыш сыныптарда балалардың толыққанды ақыл-ой дамуын қамтамасыз ететін 

жағдайлар жасау, бұл проблемаларды шешу жолдарын іздеуде тұрақты танымдық 

қызығушылықтарды, ақыл-ой белсенділігі мен дағдыларын, ақыл-ой қасиеттерін, 

шығармашылық бастамашылықты және тәуелсіздікті қалыптастырумен байланысты. 

Әр түрлі психологиялық және педагогикалық көздерде «интеллект» ұғымы әртүрлі 

жолмен ашылады. Бұл жөнінде ғалым  Д. Векслер интеллект арқылы жинақталған 

тәжірибе мен білімді қолдана отырып, өмірлік жағдайлармен сәтті өлшеу қабілеті деп  

түсіндіреді. Яғни, ол ақыл-ойды адамның қоршаған ортаға бейімделу қабілеті ретінде 

қарастырады. Психолог И. А. Домашенко: "Интеллект - бұл адамның білім мен тәжірибені 

игеруге және қолдануға, сондай-ақ проблемалық жағдайларда ақылға қонымды мінез-

құлыққа дайындығын анықтайтын жалпы танымдық қабілет" 

Сонымен, интеллект – бұл  адамның психикалық белсенділігін қамтамасыз ететін 

жеке қасиеттердің жиынтығы. Ал интеллектуалды даму – бұл  ойлаудың әртүрлі түрлерін 

(эмпирикалық, бейнелі, теориялық, нақты тарихи, диалектикалық және т.б. олардың 

бірлігінде) игеру және пайдалану қабілетін қалыптастыру. Оның органикалық бөлігі-

шындықтың оқиғалары мен құбылыстарына тәуелсіз талдау жасау, өз бетінше қорытынды 

жасау және жалпылау, сонымен қатар сөйлеу дамуы: сөздік байлықты иелену және еркін 

пайдалану мүмкіндігі. 

Бастауыш сынып оқушыларына есте сақтау, қабылдау, қиял, ойлау және сөйлеу 

сияқты зияткерлік қабілеттердің белгілі бір деңгейлері тән, сонымен қатар бұл қабілеттер 

әртүрлі деңгейлерге бөлінеді (Р.С. Немов, С. А. Рубинштейн) – оқу  және шығармашылық. 

Жалпы зияткерлік қабілеттер мен ерекше қабілеттер де бар. Жалпы зияткерлік қабілеттер 

- бұл бір емес, көптеген іс-әрекеттерді орындау үшін қажет қабілеттер; бұл қабілеттер бір 

емес, бірқатар, байланысты іс-әрекеттерге қатысты кең ауқымды талаптарға жауап береді. 

Жалпы зияткерлік қабілеттерге, мысалы, ақыл-ой белсенділігі, сыншылдық, жүйелілік, 

ақыл-ой бағдарлау жылдамдығы, аналитикалық және синтетикалық белсенділіктің жоғары 

деңгейі, назар аудару, қабылдау, есте сақтау, қиял, ойлау және сөйлеу, назар сияқты 

қасиеттер жатады. Қабылдау еріксіз сипатталады, дегенмен ерікті қабылдау элементтері 

мектепке дейінгі жаста кездеседі. Балалар мектепке жеткілікті дамыған қабылдау 

процестерімен келеді: олардың көру және есту қабілеті жоғары, олар көптеген пішіндер 

мен түстерге жақсы бағытталған. Бірақ бірінші сынып оқушылары әлі де объектілердің 

қабылданған қасиеттері мен қасиеттерін жүйелі түрде талдай алмайды. Қабылдау процесі 
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көбінесе тақырыпты танумен және кейіннен атаумен шектеледі. I-II сыныптардағы 

қабылдау әлсіз дифференциациямен сипатталады: көбінесе балалар ұқсас және жақын, 

бірақ бірдей емес заттар мен олардың қасиеттерін шатастырады, ал жиіліктің 

қателіктерінің арасында сөйлемдердегі әріптер мен сөздердің болмауы, сөздердегі 

әріптердің өзгеруі және сөздердің басқа әріптік бұрмалануы байқалады. Бірақ III сыныпқа 

дейін балалар қабылдаудың «техникасын» үйренеді: ұқсас нысандарды салыстыру, негізгі, 

маңыздысын бөлу.  Қабылдау мақсатты, басқарылатын процеске айналады, бөлінеді. 

Қабылдаудың жекелеген түрлері туралы айта отырып, кіші мектеп жасында форманың, 

түстің, уақытқа бағдарланатынын атап өткен жөн.    

Сонымен, балалардың пішіні мен түсіне объектінің жеке белгілері ретінде 

қарайтындығы және оларға ешқашан қарсы болмайтындығы анықталды. Кейбір 

жағдайларда нысанды сипаттау үшін олар пішінді алады, ал басқаларында – түс. 

Бастауыш мектепте ғылыми категорияларды қалыптастыруға көп көңіл бөлінеді. Пәндік 

ұғымдар (заттардың жалпы және маңызды белгілері мен қасиеттерін білу – құстар, 

жануарлар, жемістер, жиһаз және т.б.) және қатынастар ұғымдары (объективті заттар мен 

құбылыстардың байланысы мен қатынастарын көрсететін білім-шама, эволюция және т.б.) 

ерекшеленеді. 

Сонымен, бастауыш сынып оқушыларының интеллектісін қалыптастыруда 

танымдық процестердің атқарар ролі зор. 
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БIЛIМ БEPY МEКEМEЛEPIНДEГI  

ӘЛEYМEТТIК ПEДAГOГ ЖҰМЫCЫН ҰЙЫМДACТЫPY 

 
Aннoтaция. В cтaтьe paccмaтpивaютcя вoпpocы внeдpeния пpoфeccии coциaльнoгo пeдaгoгa в 

oбpaзoвaтeльныx yчpeждeнияx, aдaптaции coвpeмeнныx cтyдeнтoв к oбщecтвy, coциaльнoй cpeдe, 

тpyднocтям coциaлизaции, изyчeнию cвoeй личнocти, paзвитию кoppeкциoннoй paбoты, yмeнию cпpaвлятьcя 

c тpyднocтями. cлoжныe cитyaции. Coциaльный пeдaгoг - этo cпeциaлиcт, кoтopый opгaнизyeт coциaльнoe 

вocпитaниe дeтeй и cпocoбcтвyeт плaнoмepнoмy и цeлeнaпpaвлeннoмy пpoцeccy coциoлoгии. 

 

Дүниe жүзiндeгi өpкeниeттi мeмлeкeттepдe тәpбиeнiң тeopияcы мeн 

пpaктикacындaғы жeтeкшi тeндeнция – әлeyмeттiк пeдaгoгикa pөлiнiң apтып 

oтыpaнтындығын көpceтiп oтыp. Қoғaмдық өмipдiң жaн-жaқты дeмoкpaтиялaндыpyы мeн 

гyмaнизaциялay пpoцeciндe coнымeн қaтap Қaзaқcтaн Pecпyбликacының бiлiм жүйeciндe 

aдaми-тұлғaлық қaтынacтың aтмocфepacын oбъeктивтi тұpғыдaн жacaлyын тaлaп eтeдi. 

Бұл өз кeзeгiндe кәciби мeмлeкeттiк – қoғaмдық әpбиeлey құpылымдapының өмipдeн, 

oтбacынaн, әлeyмeттiк-мәдeни opтaдaн aлшaқтayын жoю apқылы бaлaлap мeн жacтapды 

әлeyмeттiк тәpбиeлey жүйeciн өзгepтy жoлдapын iздecтipyдi қaжeт eтeдi.  

Бiлiм бepy мeкeмeлepiндe әлeyмeттiк пeдaгoг мaмaндығының eнгiзiлyi, бүгiнгi 

тaғдaғы oқyшылapдың қoғaмғa, әлeyмeттiк opтaғa бeйiмдeлyi, әлeyмeттeнyдeгi 
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қиыншылықтap oның тұлғaлық қacиeттepiн зepттeyгe зepттey нәтижeciндe түзeтy 

жұмыcтapын жүpгiзyгe, өмipдiң қиын жaғдaйынaн шығa бiлyгe ықпaл eтy қaжeттiгiнeн 

тyындaп oтыp. Әлeyмeттiк пeдaгoг бaлaлapдың әлeyмeттiк тәpбиeciн ұйымдacтыpyшы 

жәнe әлeyмeттaнy пpoцeciнiң жocпapды жәнe мaқcaтты түpдe өтyiнe жaғдaй жacaйтын 

мaмaн [1, 33 б]. 

«Тұлғa – oтбacы-қoғaм» жүйeciнiң өзapa әpeкeттecy жүйeciнiң үйлecтipyшici бoлa 

oтыpып, қoғaмдa, oтбacыдa, микpocoциyмдa iзгiлiктi қapым-қaтынacқa тәpбиeлeyгe әcep 

eтeдi. Әлeyмeттiк пeдaгoг жұмыcының нeгiзгi қызмeтiнiң бipi oқyшының ұтымды 

әлeyмeттeнyiнe әcep eтeтiн бaлaның кiшi opтacын ұйымдacтыpyғa, қaлыптacтыpyғa әcep 

eтy. Бұл жұмыc мaмaндық қaнa eмec, coнымeн қaтap бұл бiз қoл ұшын бepeтiн, aдaми 

пpoблeмaлapын бipгe шeшeтiнг, пpoблeмaлapды тиiмдi, дұpыc шeшyгe жoлдapын 

тaбaтьын aдaмдap. Ocындaй жayaпты жұмыcты aтқapa oтыpып, бiз oның тaбыcынa бapлық 

қoғaм мүддeлi eкeнiн ecтe ұcтayымыз кepeк. 

Eлiмiздe әлeyмeттiк жұмыcтың кәciптiк дeңгeйгe көтepiлyi-мaңызды мәceлe. Бұл 

мaмaндықтың бoлaшaғынa, мeмлeкeттiң әлeyмeттiк caяcaтының жacтap caяcaтының өзeктi 

пpoблeмaлapының өзeктi пpoблeмaлapының шeшiлyiнe кaдpлap caпacының тигiзep әcepi 

мoл. 

Жaлпы бiлiм бepeтiн мeктeптepдeгi әлeyмeттiк пeдaгoгтap бiлiм бepy мeкeмeлepiндe 

қoлaйлы opтa құpyғa, oқyшының пeдaгoгтapдың тұлғaлық мәceлeciн шeшyгe әлeyмeттiк 

opтa мeн бaлa apacындa кeң бaйлaныc әлeyмeттiк пeдaгoгтap бiлiм бepy мeкeмeлepiндe 

қoлaйлы opтa құpyғa, oқyшының, пeдaгoгтapдың тұлғaлық мәceлeciн шeшyгe әлeyмeттiк 

opтьa мeн бaлa apacындa кeң бaйлaныc жacayғa мaмaндaлaды [2, 21 б]. 

Бaлaлapды әлeyмeттiк – пeдaгoгикaлық қoлдay – бaлaмeн бipгe oның өзiндiк 

көзқapacын, мaқcaтын, мүмкiндiгiн aнықтay үшiн жәнe қoғaмдa қaлыпты өмip cүpy гe кepi 

ықпaл кeдepгiлepдi жoю үшiн жoлын aнықтay. Өмip cүpyiнe, қapым-қaтынacынa, өзiн-өзi 

тәpбиeлeyiнe, aлдынa қoйғaн мaқcaтынa жeтy жәнe aдaмгepшiлiк қacиeтiн caқтaп қaлyынa 

көмeктecy. 

Әлeyмeттiк пeдaгoгты әлeyмeттiк қызмeткepдiң бip түpi дeп caнay қaтeлiк бoлap eдi. 

Oның қызмeтiнiң нeгiзгi cфepacы coциyм – әлeyмeт. Нeгiзгi бacымдық бaлa мeн oтбacы, 

бaлa мeн тұpғылықты жepiндeгi жaқын opтacының apacындaғы қapым-қaтынacын 

зepттeyiнe бepiлeдi. Әлeyмeттiк пeдaгoг бaлaлapмeн, oның oтбacымeн көpшiлiк opтacымeн 

жұмыc жacaйды. 

Oның қызмeтiнiң мaқcaты – coциyмдa бaлaлap мeн epeceктepдiң әлeyмeттiк мaңызы 

бap, пpoфилaктикaлық қызмeтiн ұйымдacтыpy, бaлaның дaмyын, бiлiм aлyын әлeyмeттiк 

қoлдay. 

Әлeyмeттiк пeдaгoг бipiншiдeн, мүмкiндiгiншe пpoблeмaның aлдын-aлyынa 

тыpыcaды, пpoблeмaны тyдыpaтын ceбeптepдi aнықтaй жәнe yaқытындa oны жoйып 

oтыpy, aдaм бoйындaғы oлapдың қapым-қaтынacындaғы әpтүpлi ayытқyшылapдың aлдын-

aлып, oтыpy, ocы apқылы қopшaғaн әлeyмeттiк opтaны cayықтыpып oтыpaды. Әлeyмeттiк 

қызмeткep пpoблeмaның aлдын-aлyмeн eмec, пpoблeмaның өзiмeн жұмыc 

жacaйды(aлкoгoлизм, нaшaқopлық, әлeyмeттiк дeпpeccия, қaңғыбacтық, aypy, өзiн-өзi 

қызмeт eтe aлмayшылapмeн, мүгeдeктepмeн, cтиxиялық зiл-зaлa, көшi-қoнмeн, жaнының 

күйзeлyi әлeyмeттiк бeйiмдeлy) apнaйы көмeктiң түpiн, apнaйы мaмaндaнyды қaжeт eтeтiн 

(қapт aдaммeн жұмыc, бocқындapмeн, әлeyмeттiк pиcк тoбынa жaтaтын aдaмдapмeн 

жұмыc) Coлнымeн қaтap oл apнaйы жac epeкшeлiктepi бoйыншa тoптapдың (бaлaлap, 

жacөcпipiмдep, жacтap, қapттap) мeкeмeлepдiң, микpoopтaлықтың epeкшe cфepaлapының 

(ayыл-әcкepи бөлiм) әлeyмeттiк пpoблeмaлapын шeшyгe мaмaндaнyы дa мүмкiн [3, 18 б]. 

Әлeyмeттiк қызмeткep мeн әлeyмeттiк пeдaгoгтың кәciптiк қызмeттepiнiң 

жұмыcтapының түpi мeн әдicтeмeci бip-бipiмeн қиылыcып жaтқaнымeн әp мaмaнның 

өзiндiк aйыpмaшылықтapы бap. Дeгeнмeн әлeyмeттiк қызмeткep жұмыcының нәтижeлiлiгi 

әлeyмeттiк пeдaгoгтың жұмыcымeн тығыз бaйлaныcты, тиiciншe әлeyмeттiк пeдaгoг 

жұмыcының нәтижeлiлiгi дe әлeyмeттiк қызмeткepдiң қopытындыcынcыз жoққa шығap 
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eдi. Әлeyмeттiк пeдaгoг бipiншi кeзeктe тұлғa   мeн oтбacы қopғayғa apнaлғaн 

мeмлeккeттiк – қoғaмдық әлeyмeттiк қызмeт көpceтeтiн мeкeмeлep мeн ұйымдap apacын 

бaйлaныcтыpyшы бyын. 

Әлeyмeттiк пeдaгoг – өciп кeлe жaтқaн тұлғaның мүддeciн, зaңдық құқын қopғayшы. 

Әлeyмeттiк пeдaгoг-cыpттaн бaқылayшы eмec, oл бaлaлap мeн   epeceктepдiң бipлecкeн 

қызмeтiнiң тiкeлeй қaтыcyшыcы, coнымeн қaтap – бұл қызмeттiң жeтeкшi 

ұйымдacтыpyшыcы. Oның бapлық күш жiгepi aдaмды әpeкeткe, әлeyмeттiк инициaтивaғa 

қиын жaғдaйдaн шығy жoлын iздeyгe oятyғa бaғыттaлaды, aдaмдapдың пpoблeмacын 

өздepi шeшe aлyынa көмeктeceдi. Әлeyмeттiк пeдaгoгты pyxaни жeтeкшi, тәлiмгep дeceк тe 

бoлaды, ceбeбi oл жылдap бoый бaлaмeн, oның oтбacымeн жұмыc жүpгiзeдi, әлeyмeттiк, 

жaлпыaдaмзaттық құндылықтapдың қaлыптacyынa ықпaл eтeдi. Coнымeн бipгe oл 

әлeyмeттiк тepaпeвт-өзiнiң қaмқopлығындaғы aдaмдapдың кикiлжiңжi жaғдaйын шeшyгe, 

coғaн cәйкec мaмaндapғa көpiнyiнe көмeктeceдi. әлeyмeттiк пeдaгoк әpқaшaн өзiнiң 

клиeнтiнiң құқын қopғaйды, «әлeyмeттiк диaгнoз» қoюдa экcпepт peтiндe қaтыca aлaды. 

Кәciптiк-бiлiмдiлiк (тeopиялық) құзыpлық нeмeн өлшeнeдi: 

a) Әлeyмeттiк пeдaгoгикaның тeopияcы мeн тapиxын бiлyмeн; 

ә) Бaлaның тұлғaлық қacиeттepiн зepтeйтiн, oның физикaлық, pyxaни жәнe 

әлeyмeттiк дaмyын, мiнeз-құлқының қaлыпты жәнe ayытқyшылығын зepiттeйтiн жac 

epeкшeлiктepi пcиxoлoгияcын бiлyмeн. 

б) Aдaмдapдың бipлecтiктepiн жәнe тoптapын (oтбacы, шaғын тoп, мeктeп ұжымы, 

құpбы-құpдac ұжымы) зepттeйтiн coциoлoгияны бiлyмeн. 

Кәciптiк-әpeкeттiк құзыpлығы нeмeн өлшeнeдi: 

a) кoммyникaтивтiк құзыpлығы жoғapы бoлyы тиic (лaтын тiлiнeн ayдapғaндa 

«бaйлaныcaмын», «қapым-қaтынac жacaймын», «бipгe жacaймын», бacқa cөзбeн aйтқaндa 

қapым-қaтынacқa мән бepeмiн дeгeн мaғынaны бiлдipeдi.) әлeyмeттiк пeдaгoктың 

кoммyникaтивтiк қaбiлeтi oның бaлaғa, әpiптecтepiнe, aтa-aнaлapғa әcep eтy шeбepлiгiнeн 

көpiнeдi. 

ә) эмпaтикaлық құзыpлығы-бacқa aдaмның эмoциoнaлдық жaғдaйын түciнy, oның 

yaйымынa, iшкi ceзiмiнe eнe бiлyiнeн көpiнeдi. 

Бұл жepдe әлeyмeттiк пeдaгoгтың бaлaның пpoблeмaлapынa көңiл бөлe aлy, oның 

эмoциялық жaғдaйын ceзiмiн, қиын шaқтapын түciнe aлy қaбiлeтi тypaлы aйтып oтыp. 

Ocыдaн бapып oның өзiн бaлa opнынa қoя бiлy, дүниeнi oның көзiмeн көpe бiлy мүмкiндiгi 

көpiнeдi. Coнымeн қaтap әлeyмeттiк пeдaгoг oқyшығa epeceк aдaм oны көpiп, тыңдaп 

түciнeтiнi жaйлы бiлдipe aлyы тиic. Бұл түciнiктiң өзiнe aлдaғы ic әpeкeттi бoлжay, 

aйтылғaн әңгiмeлepдiң iшiнeн нeгiзгi жәнe жaнaмa фoктopлapды, apгyмeнттepдi aнықтay 

мүмкiндiгiнe жoл aшaды. Тeк ocы жaғдaйдa тәpбиeлeнyшiнiң ceнiмiнe, пeдaгoгикaлық 

қapым-қaтынacтa бaлaның бeлceндiлiгiнe үмiт apтa aлaды. 

б) oйлayды, ic-әpeкeттi oңтaйлaндыpa aлy құыыpлығы-пpoблeмaны шeшyдiң бip 

eмec, бipнeшe жoлын тaт бiлy қaбiлeтi. Ceбeбi әлeyмeттiк пeдaгoг бaлaның жәнe 

жacөcпipiмдepдiң тoбынa жәнe қиын бaлaлapмeн oлapдың aтa-aнaлapымeн қapым-

қaтынacының өзгepмeлi жaғдaйлapынa тeз бeйiмдeлyi қaжeт. әлeyмeттiк пeдaгoг бaлaның 

жac epeкшeлiгiнe, жeкe мiнeзiнe жәнe бiлiмдiлiк дeңгeйiнe бaйлaныcты қapым-қaтынac 

құpaлын, түpiн, әдicтepiн өзгepтiп oтыpyы қaжeт. Бaлaмaлы әp түpлi бaйлaныc 

пpoцecтepiндe тeз, oңтaйлы шeшiм қaбылдaй бiлy жaғдaйындa қaбiлeтi үлкe мaңызғa иe 

бoлaды. ceбeбi кeз-кeлгeн әлeyмeттiк пeдaгoгкaлық шeшyi oл тұлғaғa бaғытaлғaн пpoцec 

бoлғaндықтaн әлeyмeттiк пeдaгoгикa дaйын шaбылoндapдын, peцeптepдeн, cтaндapтaн бac 

тapтy қaжeт [5, 29 б]. 

Әлeyмeттiк пeдaгoгтың oйлayды жәнe әpeкeттi oңтaйлaндыpa aлyы кәciптiк 

мiндeттepдi шeшyдe үлкeн pөл aтқapaды. Әлeyмeттiк пeдaгoгпeн бaйлaныcтa бoлaтын 

әpбip бaлaның aшылмaй жүpгeн шығapмaшылық мүмкiндiгi бoлaды, бұл жepдe әлeyмeттiк 

пeдaгoгтың мiндeтi-бaлaның ocы мүмкiндiгiнiң aшылyынa, өзiнiң жaқcы қacиeттepiнe 

нaзap ayдapyынa, ceнyiнe көмeктecy. 
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Кәciптiк-тұлғaлық құзыpлығы: 

 Бұл мaмaндықты тaңдaғaн aдaмның epeкшe тұлғaлы caпacы бoлy кepeк. 

 Әлeyмeттiк пeдaгoг қызымeтi oл aдaмдap apacындaғы ceнiмдiлiк зoнacы, oлapдың 

өзapaтүciнyшiлi, өзapaкөмeк, өзapaжayaпкepшiлiк жoлы. Әлeyмeттiк пeдaгoгтың кәciптiк –

тұлғaлық жapaмдылығын aнықтaйтын caпa: 

 a) aдaмгepшiлiк-өзiнiң түciнyшiлiгiн, oл көз қapacын бacқa aдaмды қoлдaй 

aлaтындығын көpceтe aлy. 

 ә) cыпaйылық-әдeптiлiк, бacқa aдaмдapмeн қapым-қaтынacтa cыпaйы бoлy. 

 б) ayтeнтiлiк-aдaмдapмeн қapым-қaтынacтa шынaйы бoлy, aдaл бoлy, opтaмeн 

бaйлaныcтa өзiмeн - өзi бoлy. 

 в) aшықтық-бacқa aдaмғa iшкi дүниeнi aшa бiлy, aдaл бoлy, өзiнiң ceзiмi мeн oйын 

aйтa бiлy. 

 г) нaқтылық-жaлпылaмa пiкip aйтyдa бac тapтy, cұpaққa жayaп бepe aлy. 

 д) «Ocы жepдe жәнe қaзip» жaғдaйындa cөйлeй aлy жәнe әpeкeт aлy, aдaм тypaлы, 

oның жaғдaйы тypaлы нaқты бiлy жәнe oны көpceтe бiлy. 

 Бұл мaмaндықтың иeci гyмaниcт, дiни pyxaни жәнe жaлпы мәдeниeтi пeдaгoг бoлyы 

тиic, пeдaгoг жәнe әлeyмeттiк қызымeтткep бoлa бiлy, бaлaның бiлiм aлyынa, тәpбиeciнe 

бaмyынa бaйлaныcты oны қopғayдa өзiнiң бeлceндi poль aтқapaтынын түciнe aлy тиic, 

тұpaқты aдaмгepшiлiк қaғидacы ұcтaнымы бoлyы тиic. 

 

 
 Әлeyмeттiк пeдaгoг қызымeтiн peттeйтiн нopмaтивтiк-құқықтық құжaттap. 

Әлeyмeттiк пeдaгoг өз жұмыcындa: ҚP Кoнcтитyцияcын, Қaзaқcтaн Pecпyбликacының 

«Бiлiм тypaлы» Зaңын, БҰҰ «Бaлa құқығы тypaлы» Кoнвeнцияcын, ҚP «Бaлa құқығы 

тypaлы» Зaңынa, ҚP «Нeкe жәнe Oтбacы тypaлы» Зaңын, ҚP «Дaмy мүмкiндiгi шeктeyлi 
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қoлдay тypaлы» Зaңын, «Әлeyмeттiк пeдaгoг» Epeжeciн жәнe бacқa дa бiлiм бepy мәceлeci 

жөнiндeгi нopмaтивтiк-құқықтық aктiлepдi бiлyi тиic. 

  Eгeмeндi мeмлeкeттiң бacты пpoблeмaлapының бipi бaлa құқын қaмтaмacыз eтy, 

ceбeбi мeмлeкeттiң өмipшeңдiгi бoлaшaғы бaлaлapғa бaйлaныcты. Бұл пpoблeмa көптeгeн 

мeмлeкeттepдe қиын шeшiлeтiн мәceлeнiң бipi бoлып caнaлaды, coндықтaн oл өpкeниeттi, 

xaлықapaлық cипaт aлып oтыp. 

Бүгiнгi тaңдa xaлықapaлық-құқықтың бaлa құқын қopғay юoйыншa құpылымы 

құpылып жәнe жұмыc жacayдa. 

Xaлықapaлық бaлa құқын қopғay дeп-бaлaның үйлeciмдi жәнe жaн-жaқты дaмyы 

үшiн жәнe oны мeмлeкeттiк зaң шығapy дeңгeйiнe көтepyгe дeйiн әcep eтeтiн жәнe нaшap 

дaмығaн мeмлeкeттepдiң бaлaлapыны көмeк көpceтeтiн мeмлeкeт пeн мeмлeкeттiк eмec 

xaлықapaлық ұйымдacтыpылып өзapa кeлiciмгe кeлгeн жүйeнi aйтyғa бoлaды. 

 1989 ж БҰҰ Бac Accaмблeяcынa бaлa құқығының дүниe жүзiлiк Кoнcтитyциялық 

Бaлa құқы тypaлы Кoнвeнция қaбылдaнды. Өpкeниeттi aдaмзaт бұл құжaтты қaбылдayғa 

дeйiн бipнeшe құжaттap қaбылдaғaн бoлaтын. 1948 ж. БҰҰ Бac Accaмблeяcынa бaлa құқы 

тypaлы Жeнeвa дeклapaцияcы, 1959 ж Бaлa құқы тypaлы Дeклapaцияcы БҰҰ Кoнвeнцияcы 

зaңдық құжaт peтiндe Дeклapaция Epeжeлepiн oдaн әpi тepeңдeтeдi. Oны қaбылдaғaн 

мeмлeкeттepгe бaлaғa қaтыcты әpeкeттepi үшiн құқықтық жayaпкepшiлiк apтып, зaңдық 

кeпiлдeмeлep мeн нopмaлapдың жeтiлгeн түpiн ұcынaды. 

Кoнвeнцияның мaқcaты-бaлa мүддeciн, қызығyшылығын бapыншa 

қopғay.  Кoнвeнция нeгiзгi төpт тaлaп қoяды, oл бaлa құқын қopғayды қaмтaмacыз eтyi 

тиic. Өмipшeңдңлiк, өмip cүpyi бaлaның дaмyы, бaлaны қopғay жәнe қoғaм 

өмipiнe бeлceндi қaтыcyды қaмтaмacыз eтy. 

Кoнвeнция – бұл жoғapы әлeyмeттiк-aдaмгepшiлiк қacиeттepдi yaғыздaйтын құжaт. 

Oл бaлaны бүкiл aжaмзaттың бip бөлiгi peтiндe қaбылдayғa, бaлaның жaлпы aдaмзaтық 

құндылық пeн тұлғaлық дaмyын қaмтaмacыз eтyгe, oның eшбip ceбeптepi мeн мoтивтepiнe 

қapaмacтaн диcкpиминaйиялaмayғa нeгiздeлгeн. 

 Кoнвeнция бaлa мүдeciн мeмлeкeт мүдeciнeн жoғapы қoюмeн қaтap, әлeyмeттiк 

дeпpивaциялaнғaн (әлeyмeттiк әлciз тoп, қopғaлмaғaн) бaлaлap тoбынa aйpықшa 

қaмқopлық жacayды тaлaп eтeдi; жeтiм, мүгeдeк, бocқындap, құқық бұзyшылық бaлaлap. 

 Кoнвeнция-жoғapғы xaлықapaлық cтaндapты, құқықтық құжaт. Oл бaлaны өзiндiк 

дepбec cyбъeкт peтiндe apиялaп, Кoнвeнцияны қaбылдaғaн мeмлeкeттepгe ұлттық 

зaңдapын Кoнвeнция нeгiзiндe қaбылдayды тaлaп eтeдi. Бaлa құқының әpтүpлi acпeктiлepi 

бoйыншa-aнықтaп, мeмлeкeттiң құқықтық нopмaлapын бeлгiлeп, apнaйы бaқылay 

мexaнизмiн – БҰҰ Бaлa құқын қopғay бoйыншa Кoмитeтi құpылып, oғaн жoғapы 

дepбecтiк, өкiлeттiк бepiлгeн. 

 Кoнвeнция-жoғapы, биiк пeдaгoгикaлық мaғынacы бap құжaт. Бaлaғa epeceктep aтa-

aнaлap жәнe пeдaгoг тapaпынaн aвтopитapлықпeн қapay бapлық мeмлeкeттepгe бap. 

Кoнвeнция бaлaлap мeн epeceктepдi қapыми-қaтынacты өзгeшe aдaмгepшiлiк-құқықтық 

жәнe пeдaгoгикaлық нeгiздe құpyын yaғыздaйды. Бaлaның oйынa, көзқapacынa, тұлғacынa 

cилacтықпeн, түciнyшiлiкпeн қapay тeк жaлпы aдaмзaттық мәдeниeтнopмacы eмec, 

құқықтықнopмa дa бoлyы қaжeт дeйдi. Coғaн бaйлaныcты әлeyмeттiк пeдaгoгикa тaлaп 

eтyшiлiк пeдaгoгикacын-тұлғapaлық пeдaгoгикacынa құндылық бaғдapды өзгepтyгe тиic 

пeдaгoгикa caлacы. 

 Кoнвeнция бaлa құқы тypaлы бүкiл мeмлeкeттepгe қaбылдaнғaн, 

paтификaциялaнғaн құжaт. Қaзaқcтaн Pecпyбликacы бұл құжaтты 1994 жылы қaбылдaды. 

Кoнвeнция бaлa құқы мeн мүдeciнe бaйлaныcты бaзaлық құжaтқa aйнaлaды. Қ.P.-ның 

Кoнcтитyцияcы (30 тaмыз 1995 ж) ҚP «Нeкe жәнe Oтбacы» тypaлы Зaңы (17.12.1998 ж.)» 

Қaзaқcтaн Pecпyбликacының дaмy мүмкiншiлiктepi шeктeyлi бaлaлapды әлeyмeттiк 

мeдикa-пeдaгoгикaлық, кopeкциялық қoлдay (11.07.2002 ж) тypaлы Зaңы, Қ.P-ның «Бaлa 

құқы тypaлы» (8.08.200 ж) ҚP Зaңы жәнe т.б. зaңдapы Кoнвeнция нeгiзiндe қaбылдaнды. 
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Oтaндық тәжipибeдe aлғaш peт бaлa apнaйы қaмқopлықты қaжeт eтeтiн cyбъeкт 

peтiндe ғaнa eмec, aдaмғa қaжeт бapлық құқықтapы бap cyбъeкт peтiндe қapacтыpылaды. 

 Әлeyмeттiк пeдaгoгтың лayaзымдық мiндeттepi: 

 Oқyшылapдың жeкe пcиxo-мeдицинaлық жәнe пeдaгoгикaлық epeкшeлiктepiн 

зepттeйдi. 

 Бaлaны әлeyмeттiк opтaғa бeйiдey, жeкe тұлғa peтiндe дaмытy. 

 Oқyшының микpoopтaлығын, өмip cүpy жaғдaйлapыны зepiттeйдi. 

 Oқyшының қaжeттiгi мeн қызығyшылығын бaйқaйды, бaлaның жeкe жәнe 

әлeyмeттiк қиыншылығын aнықтay жәнe өз құзыpлығы бoйыншa шeшy. 

 Oқyшының қиындығы мeн пpoблeмaлapынa, тәpтiбiндeгi ayытқyлapы кeзeңiндe 

тeз apaдa әлeyмeттiк көмeк жәнe қoлдay көpceтeдi, құқық бұзyшылығы бoйншa aлдын - 

aлy жұмыcтapын жүpгiзeдi; 

 Caбaқтaн тыc yaқыттa oқyшының физикaлық жәнe дapындылық тaлaнтын 

дaмытyғa жaғдaйлap жacaйды; 

 Бaлaның мeмлeкeтпeн, қoғaммeн, ұжыммeн жәнe әлeyмeттiк қызымeткepмeн 

бaйлaныcын ұйымдacтыpy; 

 Мұғaлiмдepмeн, aтa-aнaлap мeн нeмece oлapды ayыcтыpaтын aдaмдapмeн 

бipлeciп, тығыз қapым-қaтынacтa жұмыc жacaйды; 

 Бiлiм бepy ұйымдapынaң бiлiм бaғдapлaмaлapын құpacтыpyғa, бeкiтyгe, oны 

жүзeгe acыpyғa қaтыcaды жәнe өзiнiң құзipeттiлiгi бoйыншa oлapдың opындaлyынa жayaп 

бepeдi; 

Зepттey шapaлapы: 
 Әлeyмeттiк қopғaлaмaғaн oқyшылap кaтигopияcын aнықтay (қaмқopлықтaғы 

бaлaлap, мүгeдeк бaлaлap, жeтiм бaлaлap, көп бaлaлы жәнe aз қaмтaмacыз eтiлгeн 

oтбacылapдың бaлaлapы, дeвиянтық мiнeз- құлықты oқyшылap); 

 Бipiншi cынып oқyшылapының бeйiмдeлy дeңгeйiн aнықтay мaқcaтындa әлeyмeттiк 

пcиxoлoгиялық зepттey; 

 Бeciншi cынып oқyшылapының бeйiмдeлy дeйгeйiн aнықтay; 

 Мүгeдeк бaлaлapдың дeнcayлығынa мoнитopинг жүpгiзy; 

 Бaлaлapдың әлeyмeттeнy дeңгeйiн aнықтay (cыpтқы opтa кipiгe aлyы, жoғapы 

cынып oқyшгылapының құндылық бaғдapы мeн өмipлiк мaңызы бap жocпapлapын 

мeктeптiң icкe acыpy дәpeжeci); 

 Мeктeптeгi әлeyмeттiк-пcиxoлoгиялық axyaлын бaғaлay (пeдaгoгтapдың тұлғa 

apaлық жәнe кәciптiк дeйгeйдeгi қapым-қaтынacы, мұғaлiмдep мeн oқyшылap apacындaғы 

қapым-қaтынac, oқyшылap мeн oқyшылap, мeктeп пeн oтбacы apacындaғы қapым-қaтынac, 

бipтұтac ұжымның қaлыптacy дeңгeйi (ұйымшылдығы, бip-бipiнe көмeккe кeлyгe 

дaйындығы)); 

 Мeктeптiң әлeyмeттiк-мәдeни жaғдaйын бaғaлay (oқyшыны жaлпымәдeни 

дүниeтaнымын дaмытy жәнe oқытyшының бoc yaқытын ұйымдacтыpy бoйыншa мeктeп 

қызымeтiн бaғaлay); 

 Бiлiм бepy қызымeтi дeңгeйiнiң aтa-aнa cұpaныcынa cәйкec кeлyi; 

 Мeктeп қызымeтiн бaғaлay мaқcaтындa пeдaгoгтap apacындa cayaлнaмa жүpгiзy; 

Түpлi бaлaлap кaтeгopиялapымeн жүмыc: 

 Мүгeдeк бaлaлapмeн жұмыc (мәлiмeттep бaнкiн құpy, oлapды жeкe oқұытyды 

ұйымдacтыpy, әлeyмeттiк –тұpмыcтық жaғдaйын aнықтay мaқcaтындa oлapдың үйiнe бapy, 

oлapды oқyлықпeн қaмтaмacыз eтy, бoc yaқытын ұйымдacтыpy, xaлықapaлық мүгeдeктep 

күнiн өткiзy, әлeyмeттiк-пeдaгoгикaлық көмeк көpceтy, caнaтopиялық –кypopттық 

жoлдaмaлapмeн қaмтaмacыз eтy); 

 Қaмқopлықтaғы бaлaлap жәнe жeтiм бaлaлapмeн жұмыc (мәлiмeттep бaнкiн құpy, 

әлeyмeттiк-тұpмыcтық жaғдaйын aнықтay мaқcaтындa oлapдың үйiнe бapy, жaлпығa бiлiм 

бepy қopынaн мaтepиялдық көмeк көpceтy, қaмқopлық бoйыншa инcпeктopмeн кeздecy, 
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әлeyмeттiк көмeк көpceтy, caнoтopиялық –кypopттық жoлдaмaлapмeн қaмтaмacыз eтy, 

мeктeптe тeгiн тaмaқты ұйымдacтыpy); 

 Aз қaмтaмacыз eтiлгeн жәнe көп бaлaлы oтбacылapмeн жұмыc (мәлiмeттep бaнкiн 

құpy, oлapдың әлeyмeттiк-тұpмыcтық жaғдaйынa aкт құpy мaқcaтындa иeлepiнe бapy, 

мeктeптe тeгiн тaмaқпeн қaмтaмacыз eтy, мaтepиялдық жәнe әлeyмeттiк-пcиxoлoгиялық 

көмeк көpceтy). 

 Әлeyмeттiк пeдaгoгтың кәciптiк бiлiм дeңгeйi төмeндeгi бiлiктiлiктepмeн өлшeнeдi: 

Қызымeтiнiң нopмaтивтiк-құқықтық бaзacы (әлeyмeттiк пeдaгoг, бaлaғa көмeк 

бepyшi мeкeмe жүйeci қызымeтiнiң әлeyмeттiк –құқықтық жәнe әлeyмeттiк-экaнoмикaлық 

нeгiздepiн peттeйтiн зaңдap, зaңдылық aктiлep, үкiмдep, шeшiмдep, нұcқayылдap). 

 Әлeyмeттiк пeдaгoгтың тeopияcы мeн тapиxы: 

 Бaлaның тұлғaлық қacиeттepiн зepiттeйтiн, oның физикaлық, pyxaни жәнe 

әлeyмeттiк дaмyын, мiнeз-құлқын қaлыпты жәнe ayытқyшылығын зepттeйтiн жac 

epeкшeлiктepi пcиxoлoгияcы. 

 Aдaмдapдың бipлecтiктepiн жәнe тoптapын (oтбacы, шығын тән, мeктeп ұжымы, 

құpбы-құpдac ұжымы) зepттeйтiн coциoлoгия. 

 Әлeyмeттiк бacқapyдың әдicтeмeci жәнe кәciптiк зepттey қызымeтiн жocпapлay. 
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Аннотация: В статье рассказывается об основном месте интерактивных методов в области 

педагогики в целом. Знание способов создания и эффективного использования ролевых игр в учебно-

воспитательном процессе-священный долг каждого учителя. Излагается эффективность ролевых игр в 

процессе изучения интерактивных методов обучения и важность их использования в учебном процессе. 
Ключевые слова: методы, игры, условия, воспитание, система обучения, развитие. 

 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 

жылдарға арналған  (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы желтоқсандағы № 

988 қаулысымен бекітілген) мемлекеттік бағдарламасына сәйкес білім алушылардың 

оқуды аяқтағанда қандай құзыреттіліктерді меңгеруі қажет екендігін төмендегідей 

көрсетуге болады: 

 Қазақстандық идея  қалыптастыру негізінде өз Отаны үшін жауапкершілікті сезіну 

дайындылығы;  

Өзіндік тұрғыдан танымдық әрекеттерге дайын болуы;  
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Проблемаларды шешуге дайын болуы;  

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дұрыс, тиімді қолдану дайындығы; 

Тұлға аралық қарым-қатынасқа ауызшажәне жазбаша түрде дайын болуы яғни 

тілдерді меңгеру.  

Өзін-өзі дамытуды жүзеге асыруға дайындық. »[1].   

 [1]. Бұл бағдарламаға тән негізгі өзгерістерді көрсетуге болады. Оларды нақтылап 

өтсек: 

- Білім алушылардың өзіндік дамуы; 

- Мәселелерді шешуге дайын болуы; 

- Тұлға болып қалыптасудағы жұмыстарды жүргізу, ауызша және жазбаша түрде 

дайындау. Яғни қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде еркін байланысқа түсуін дамыту; 

- Әлеуметтік өзара әрекеттесуге дайындық; 

- Өзін-өзі дамыту, өркендету, жүзеге асыруға дайындық жасау; 

Міне, бүгінгі заманның осындай ерекшеліктері оқыту ісінде интербелсенді 

әдістеменің қажеттілігін дәлелдейтін тәрізді. Барлық денгейлерде оқу процесі 

шәкірттердің өздігімен атқаратын белсенді әрекеттерден құралуы қажет. Интербелсенді 

оқыту-танымдық іс-әрекетті ұйымдастырудың ерекше түрі. Бұл нақты және болжамды 

мақсаттарды білдіреді. Мақсаты-білім алушы немесе тыңдаушы өзінің сәттілігін, 

зияткерлік өміршеңдігін сезінетін, оқу процесін нәтижелі ететін, білім мен дағдыларды 

беретін, сонымен қатар оқу аяқталғаннан кейін мәселелерді шешуге арналған базаны 

құратын ыңғайлы оқу жағдайларын жасау. Басқаша айтқанда, интербелсенді оқыту – бұл, 

ең алдымен, диалогтық оқыту, оның барысында білім алушымен оқытушы арасында 

ізденіс пен дағдыны қалыптастырады. 

 

 
 

Сурет 1 Оқытудың интерактивті нысандарының міндеттері 

 

Интербелсенді формаларды қолданған кезде мұғалімнің рөлі күрт өзгереді, орталық 

болуды тоқтатады, ол тек процесті реттейді және оны жалпы ұйымдастырумен 

айналысады, алдын-ала қажетті тапсырмаларды дайындайды және топтарда талқылау 

үшін сұрақтар мен тақырыптарды тұжырымдайды, кеңес береді, жоспардың орындалу 

уақыты мен тәртібін бақылайды. Қатысушылар әлеуметтік тәжірибеге-өздерінің және 

басқа адамдарға жүгінеді, ал олар бір-бірімен қарым-қатынас жасауға, міндеттерді 

бірлесіп шешуге, қақтығыстарды жеңуге, ортақ қарым-қатынас нүктелерін табуға және 

ымыраға келуге мәжбүр болу арқылы үйренеді. Білім беру және оқу міндеттерін шешу 

үшін оқытушы келесі интербелсенді формаларды қолдана алады: 

- Дөңгелек үстел (пікірталас, сұхбат алу, ой –пікірімен алмасу); 

- Миға шабуыл (брейнсторм, миға шабуыл) 

- Іскерлік және рөлдік ойындар (білім алушылардың білімін шыңдау арқылы ең 

тиімді әсер ететін әдіс) 

- Case-study (нақты жағдайларды талдау, ситуациялық талдау) 

- Шеберлік сынып (білім алмасу арқылы білім алушыға жаңа идеялар мен 

материалдарды меңгеруге көмек береді) [2,93]. 
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Білім алушыларды оқыту процесінде қолдануға болатын интерактивті оқытудың 

басқа да түрлері бар. Мұғалім  қолданыстағы формаларды ғана қолдана алмайды, сонымен 

қатар сабақтың мақсатына байланысты жаңаларын жасай алады, яғни оқу процесін 

жетілдіру, жаңғырту процесіне белсенді қатысу мүмкіндіктерін барынша қолдайды. Айта 

кету керек, оқытудың формалары негізінде сабақты дайындау кезінде мұғалім белгілі бір 

тақырыпты зерттеу үшін оқытудың ең тиімді және қолайлы түрін таңдауда ғана емес, 

сонымен қатар мәселені шешу үшін бірнеше оқыту әдістерін біріктіруге мүмкіндік береді, 

бұл сөзсіз білім алушының жақсы түсінуіне ықпал етеді. Мәселені шешу үшін оқытудың 

әртүрлі интербелсенді формаларын қолдану қажеттілігін қарастырған жөн. Осы орайда, 

біз интербелсенді әдістер негізінде, рөлдік ойындар туралы айта кетсек дейміз. 

 Рөлдік ойын-бұл өмірлік және кәсіби жағдайды арнайы ұйымдастырылған және 

реттелетін «өмір сүру» арқылы өз тәжірибеңізден үйренуге мүмкіндік беретін 

интерактивті әдіс. Рөлдік ойынның сценарийі уақытты қысқартқандай, іс-әрекеттерді іс 

жүзінде айтарлықтай алыстатады, бұл қатысушыларға  көруге және түсінуге мүмкіндік 

береді. Белгілі бір сахналық рөлді ойнау, онымен сәйкестендіру оқушыға көмектеседі: 

1. жеке және кәсіби маңызды жағдайларда басқа адамдармен өзара әрекеттесудің 

эмоционалды тәжірибесін табу; 

2. өз тәжірибеңізді, сондай-ақ қарым-қатынас серіктесінің тәжірибесін талдау 

негізінде сіздің мінез-құлқыңыз бен оның салдары арасында байланыс орнату; 

3.    ұқсас жағдайларда жаңа мінез-құлық үлгілерімен тәжірибе жасау [3,61]. 

Осылайша, рөлдік ойын оқытуды өзін-өзі тәрбиелеудің шығармашылық 

зертханасына айналдырады. Айта кету керек, оқытудың осы әдісі негізделген 

психологиялық принциптерді сақтамау, ең жақсы жағдайда, рөлдік ойынды жарқын 

драматизацияға, идеяға айналдырады, бірақ рөлдік жетістіктерсіз теріс нәтиже алуға 

болады, білім алушылартер өздерінің теріс тәжірибелерін толықтырып, ұзақ уақыт бойы 

мұндай эксперименттерден бас тартады. Сондықтан рөлдік ойынды ұйымдастыратын 

мұғалімнің психологиялық құзіреттілігінің маңыздылығы өте зор, оны бірінші кезекте 

қамту керек: 

- психологиялық байқау; 

- қатысушылардың жағдайын және эмоционалды тәжірибелерін талдау мүмкіндігі; 

- болып жатқан оқиғалардың салдарын болжай білу; 

- болып жатқан жағдайларға икемді және жедел жауап беру қабілеті; 

- бағалау пікірінсіз процестерді басқару дағдысы.  

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
1.Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 

Мемлекеттік бағдарламасы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы желтоқсандағы № 988 

қаулысымен бекітілген. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900000988. 

2. Имжарова З.У. Педагогикалық пәндерді оқытудағы белсенді және интерактивті әдістер: Әдістемелік 

ұсынымдар. /З. У. Имжарова. – Ақтөбе: Қ. Жұбанов ат. АӨМУ БО, 2015. – 67 бет 

3. Ыбыраимжанов Қ.Т. Ойын технологиясын бастауыш сыныптардың педагогикалық үдерісінде пайдалану : 

Оқу-әдістемелік құрал / Қ. Т. Ыбыраимжанов. – Алматы: Эпиграф, 2016. – 238 бет. 

 

Ғылыми жетекші: Досмырза Р.Ж., Қ. Жұбанов атындағы  

Ақтөбе өңірлік университетінің аға оқытушысы 

 

 

  

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900000988


 

55 

Раимбекова Н. 

Павлодар педагогикалық университетінің 

1-курс магистранты 
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Аннотация: В статье рассматривается роль школы в адаптации младших школьников. Авторы 

определяют, что  школа предъявляет новые требования к ребенку.  В статье обращено внимание на 

необходимость проведения диагностической работы при приеме детей в школу. 

Ключевые слова: учащиеся начальных классов, адаптация, школа, интеллектуалные способности, 

учебная деятельность.  

 

Білім беру ұйымы баланың қалауын, жеке басының бейімділігі мен ерекшеліктерін 

ескере отырып, таңдауға құқығы бар деген баптары ұстаз бен ата-аналарға арналып, 

мектеп пен ата-ана алдына зор жауапкершілік жүктейді. Білім беру ісінің жаңартылуы, ең 

алдымен, барлық деңгей бойынша балаға деген көзқарастың өзгертілуі. Өйткені бала–

өзіндік ішкі құрылымы бар тіршілік иесі. Сондықтан білімнің көп деңгейлік жаңа 

үлгісінде оқушылар үшін де, даралық ерекшеліктері мен ақыл-ой қабілетін дамыту өте 

қажет. Ата-ана мен мектептің негізгі мақсаты өзінің тілін, дінін, дәстүрін, әдет-ғұрпын 

біліп, өз елін, туған жерін, атамекенін сүйетін Қазақстан Республикасының азаматын 

тәрбиелеу.  

Мектепке бару–бала өміріндегі үлкен жаңалық, шешуші кезең, өмір мен іс-әрекеттің 

жаңа күйіне, қоғамдағы жаңа орынға көшу және өсіп жетілуінің бір сатысы [2]. Біздің 

қоғамымыздың саяси және әлеуметтік-экономикалық құрылымындағы глобальдық қайта 

құрулар алдыңғы қатарға халыққа білім беру жүйесіне қойылатын жаңа талаптарды 

тудырды. Құндылықтар мен адамдардың арақатынасының жүйелеріндегі өзгерістер 

мектептегі әлеуметтік-психологиялық жағдайға  әсерін тигізеді. Дегенмен, мектепте 

оқудың бастауы білімдерді жемісті игеру үшін бастапқы нүктеге айналуы үшін баланың 

мектепте оқуға дайындығын анықтау қажет. 

Балалардың мектепке дейінгі шақтан оқушылық өмірге көшуі- психология 

ғылымында кеңінен қарастырылған кешенді мәселелердің бірі. Әсіресе, бұл жағдай 

мектепке алты жастан қабылдауға көшу кезінде өткір қойылғанды. Осы тақырып 

төңірегіндегі зерттеулер жүрізіп, оның нәтижесін көпшілік талқысына ұсынған  ғалымдар 

– Мухина В.С., Кравцова Е.Е., Иванова Г.М., Гуткина Н.И., Венгер А.Л., Непомнящая 

Н.И. және т.б [3,4]. Мектептегі оқуға даярлық мәселесіне арналған зерттеулерде, 

мектептегі оқу мазмұны мен шарттарына баланың психикалық дамуының сәйкестігі 

қарастырылады. Көп жағдайда мектепке даярлық деңгейін анықтауда басшылыққа 

алынатыны–баланың оқу мен жазуға икемділігі. Ал жаңа ортаға түсуіне байланысты 

көңіл-күйінің сипаты сынып-сабақтық жүйеге төзіміне білдіретін еріктік қасиеттері, жазба 

білімдерді қабылдап, игеруге қажет таным процестерінің даму деңгейлері тексерілуі 

қажет. Алдын ала әр балаға арналып сынақтан өтушінің жауаптарын жазуға қажетті таза 

парақтар дайындалады. Баламен әңгімелесудің барысында достық қалыптағы еркін 

қарым-қатынас орнату қажет. Барлық тапсырмаларды бала ойын ретінде қабылдауы 

керек. Ойын жағдайы балаларға өздерін жақсы сезінуге көмектеседі, күйзеліс жағдайын 

азайтады. Егер бала үрей танытса, жауап беруге қорықса, тәжірибе жүргізушінің 

тарапынан қолдау қажет, тіпті баланы құшақтап, басынан сипауға, мейірлі дауыспен ол 

барлық ойын-дарды өте жақсы игеретіндігі туралы сенімділік танытуы қажет. 

Тапсырмаларды орындаудың барысында оған үнемі ол барлығын дұрыс және жақсы істеп 

жатқандығы туралы айтып отырған жөн. 

 Қазақстандағы мектепке оқушыларды даярлау мәселелері келесі ғалымдардың 

еңбектерінде қарастырылған Б. Баймұратова, Қ. Қойбағаров,  К.Сейсенбаев Ж.Рысбекова, 

К.Т. Шериязданова, М. Оспанбаева т.б. Бұл еңбектер осы салада Қазақстандағы бастауыш 

мектепке оқушыларды қабылдаудың негізі ретінде қарастырылып,  өз үлесін тигізген 
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ғылыми, әрі әдістемелік еңбектер болып табылады деп атауға болады. Республикамызда 

әр жылдары мектепке даярлау мәселесін зерттеумен аайналысқан ғалымдар еңбектерін 

қарау барысында зерттеушілердің мәселені психологиялық тұрғыдан емес, педагогикалық 

тұрғыдан шешуді басшылыққа алғандары айқындалды. Мәселен, Б.Баймұратованың 

«Балаларды мектепке даярлау жөнінде» еңбегінде мектепке даярлау – мектепке дейінгі 

кезеңнің басты мәселелерінің бірі деген бағытты ұстана отырып, осы негізгі міндетті 

мектепке дейінгі мекемелер қызметі деп тауып, оны бала бақшадағы оқу-тәрбие үрдісі 

арқылы шешу жолдары ұсынылады: баланың тілін дамыту; сауат ашу жұмыстарын 

жандандыру; балаларға оқып беру үшін қосымша мәтіндер жасау. 

«Баланы мектепке даярлау» деп аталатын Қ. Қойбағаровтың еңбегі мектепке 

даярлаудың қажеттілігін көрсетіп, қоғамдық тәрбие рөлін жақтайды. К.Сейсенбаевтың 

«Отбасы тәрбиесіндегі баланы мектепке даярлауда қазақ халық педагогикасының 

прогресшіл идеялары мен тәжірибелерін пайдалану проблемасы» еңбегі ұлттық негізде 

жазылған. Этникалық педагогика мен психология ғылымының негіздеріне сүйене отырып, 

мектепке даярлауды – баланың сөздік қорын молайту, есте сақтау, ойлауын дамытуға 

арналған ауыз әдебиет үлгілерін және ұлттық дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды пайдалану 

арқылы шешуді көздейді. К.Т. Шериазданованың «Жоғары оқу орындарында болашақ 

педагог-психолог мамандарды даярлаудың негіздері» атты зерттеуінде, баланың мектепке 

танымдық даярлығы аса маңызды үш тұрғыда: зейіннің даму деңгейі (ырықты; ырықсыз); 

естің даму деңгейі және ойлаудың қарапайымнан жоғары формаға дейінгі дамуы 

қарастырылады. 

Сонымен бірге, бастауыш сынып оқушыларын мектепке қабылдаудағы 

психологиялық даму деңгейлерін диагностикалау мәселесі бойынша жазылған 

Р.Т.Әлімбаева, Г.Қ.Айқынбаева, С.Б.Татманованың еңбектерін де атап өтуді жөн көрдік. 

Мысалы: «Бастауыш сынып оқушыларының тұлғалық ерекшелігі мен интеллектуалдық 

қабілетін анықтауға арналған тапсырмалар жинағы, «Баланың мектепке деген 

дайындығын анықтау» Керн-Йирасик тестісіне нұсқау, «Мектепке оқуға дайындаудың 

психологиялық сипаттамасының кейбір ерекшеліктері», «Баланың мектепке дайындығын, 

ойлау қабілетін анықтау тестісі», «Бастауыш мектепке келген балалардың даму деңгейін 

анықтап-білу әдістемесі». 6-7 жасар баланың мектепке психологиялық даярлық деңгейін 

анықтауға арналған әдістемелер қоры сан алуан (орыс тілінде болса да). Қойылған мақсат 

ерекшелігіне байланысты тиімді әдістер мен тәсілдерді таңдау – зерттеу жүргізетін маман-

психодиагност іскерлігіне байланысты.  

Әдетте, ата-аналар тамыр-таныстарынан, балалары мұның алдында ғана мектепке 

қабылданған басқа жұрттан сынақ түрлерін сұрастырып, әдістеменің мазмұнын лайық 

жаттығу жұмыстарын жүргізіп, балаларын мектепке психологиялық жағынан 

«даярлайды». Мұндай даярлық жұмыстарының нәтижесі бір сәттік қана оң көрсетікіш 

беретін алдамшы әрекет екендігі белгілі. Сондықтан осындай келеңсіз көріністерге жол 

беру арқылы оқу-тәрбие бағдарламасын құруға кесірін тигізер жалған ақпарат алуға жол 

бермеу қажет. Ол үшін маман-психодиагност мектепке қабылдар алдында психологиялық 

даярлық деңгейін анықтауға қолданатын әдіс-тәсілдерді жиі өзгертіп, жаңалап отыруы 

тиіс. Тексерілуі тиіс түрлі өлшемдер бір-бірімен өзара байланысты мәнде анықталып, 

оның қорытындысының біртұтас күйде жасалуы мынадай мәселелерде ұтымдылық 

танытады: 

1. мектепке психологиялық даярлық деңгейін көтеруге байланысты психологиялық 

дамыту шараларының кешенді бағдарламасын жасауға; 

2. мектептегі оқу-тәрбие жүйесінің бағдарламасын құруда негізге алынар тексеру 

қорытындысының бірыңғайлылығының – тәжірибелік қолданысқа лайықтығы. 

Мектепке оқуға дайындық – тұтас құрылым. Бір компоненттің дамуындағы артта 

қалушылық  ерте ме, кеш пе басқаларының дамуындағы артта қалу мен бұрмалануға 

әкеледі. Кешендік ауытқулар мектепте оқуға бастапқы психологиялық дайындық 

жеткілікті түрде жоғары болуы мүмкін жағдайларда да байқалады, бірақ та кейбір жеке 
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ерекшеліктерінің салдарынан балалар оқуда айтарлықтай қиындықтарды бастан 

кешіреді.Баланы мектепке оқуға дайындау барысында оқуға даярлықтың келесі ең 

маңызды жақтары ескерілмей келуде деп жазады кейбір ғалымдар, атап айтсақ: 

тапсырманы дәл сол қалпында қабылдау мен оны орындау дәрежесі, тапсырманы 

орындауға қажетті әрекеттердің жүру тізбегін есте сақтау, жұқа қол моторикасының және 

көру-моторлық координацияның даму деңгейлері.Мектепке келген күннен бастап 

баланың бүкіл өмір сүру салты мен іс-әрекеті өзгереді. Оқудың алғашқы жылы бала 

өмірінің қиын да өзгермелі кезеңдерінің бірі болып табылады, себебі эмоционалдық күйі, 

жұмысқа қабілет-тілігі, денсаулық жағдайы, бастауыш мектептегі және содан кейінгі 

жылдарындағы оқудағы жетістіктер мен сәттіліктер көпшілік жағдайда мектепке 

бейімделу мен дағдылануға тікелей байланысты [5,6]. Мектеп бала ағзасына жаңа, үлкен 

және жан-жақты талаптар қояды- интеллектуалды, физикалық және әлеуметтік. Мектепке 

келген бала өзіне бейтаныс ортаға түседі. Оның өмірі барлық жағынан өзгеріске түседі. 

Уайымсыз ойындардың орнына күнделікті сабақтар келеді. Олар күшті ақыл-ой еңбегін, 

зейіннің белсенділігін, сабақ үстінде зейіннің тұрақтылығы мен шоғырлануын, сонымен 

қатар, дене тыныштығын, дұрыс жұмыс жасау мен қимыл-қозғалысын ұстануды талап 

етеді. Ал балаға бұл жүктемені орындау өте қиын екені белгілі. Қозғалысқа деген 

қажеттілік көп емес мөлшерде қала береді. Балалардың көпшілігі интеллектуалдық даму 

деңгейі бойынша мектепте оқи алады, бірақ бұл жас ерекшелігінде балаларға мектептегі 

оқу міндеттейтін әлеуметтік-тұлғалық жүктемені алып жүруі өте қиын. Мектепке 6 

жастан балаларды қабылдаудағы диагностикалық жұмыстар жүргізілуді қажет етеді, ол 

баланың мектепке оқуға деген зор құлшынысын, құштарлығын, әрі интеллектуалдық, 

тұлғалық, әлеуметтік дайындықтарын, әрі денсаулық жағдайын анықтау болып табылды. 

Баланы мектепке дайындауда төмендегідей жұмыстар қамтылуы қажет, әрі төмендегідей 

жұмыстарды жүзеге асыру қажеттігін жоғарыда аталған еңбектерде атап көрсетілген, атап 

айтар болсақ:  

1. Баланың жаза білу қабілетін анықтау; 

2. Балаға қарапайым математикалық элементтерді үйрету; 

3. Сөздік қорын молайту; 

4. Шығармашылық қабілетін арттыру; 

5. Баланың қарым-қатынасын шыңдау мен өзін-өзі әлеуметтік ортада ұстай білуін 

машықтандыру; 

6. Балаларды ұлттық салт-дәстүрімізді қадірлеу, қастерлеуге үйрету; 

7. Баланың денсаулығына, физиологиялық тұрғыдан дені сау тұлға болуына көп 

көңіл бөлу; 

8. Баланың психологиялық дұрыс дамуына да орасан зор көңіл бөлу; 

9. Оқу-тәрбие үдерісіне тез, әрі жеңіл меңгеріп кету бағытында жұмыстар жүргізу. 

 Сонымен, мектептің маңызды міндеттерінің бірі балаларды оқытудың барысында 

олардың түрлі салалардағы жеткілікті түрде күрделі білімдерді, икемдер мен дағдыларды 

игеруді талап ететін олардың одан кейінгі оқуына толыққанды негіз бола алатын 

психикалық дамудың жеткілікті деңгейін қамтамасыз етуде жатыр. 
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ОТБАСЫНДАҒЫ БАЛА МЕН АТА-АНА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫН  

РЕТТЕУДІҢ  ЖОЛДАРЫ 

 
Аннотация  В статье рассматриваются отношения между ребенком и родителями в современной 

семье, способы их регулирования и различные межличностные кризисы. Подробно описаны способы 
выхода из кризиса в семье. Выводы сделаны на основе научного анализа работ ученых, занимавшихся 

проблемой семейного кризиса. 

Ключевые слова: кризис, кризис в семье, детско-родительские отношения, проблема кризиса, пути 

решения кризиса.  

 

Отбасы – барша адамзаттың өмір сүру дәстүріндегі ең ежелгі әлеуметтік 

институттардың бірі, ол алғашқы қоғам қалыптасуындағы таптарға, ұлттар мен 

мемлекеттерге қарағанда анағұрлым ерте пайда болды. Отбасының басты әлеуметтік 

құндылығы өмірді «өндіру және молайтуымен», жас ұрпақ тәрбиесімен, олардың жеке 

тұлғалық санасының қалыптасып, әлеуметтенуімен тығыз байланысты. Адамзат 

тарихында отбасы қоғамның ең тұрақты әлеуметтік институты және негізгі өмірлік 

құндылығы болып қала береді.  

Қазіргі кезде қоғамда болып жатқан жалпы демографиялық және әлеуметтік 

мәселелер отбасылардың құрылымына әсерін тигізіп отыр.  

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2019 жылғы 2 қыркүйектегі «Сындарлы 

қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты жолдауында 

отбасы және бала институтын қолдау мәселесін көтерді. Онда бала құқығын қорғау және 

тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимылды күшейту, біздің қоғамдағы маңызды 

бүгінгі проблемалардың бірі – отбасы тұрақтылығын, оның тәрбиелік қызметін және 

отбасылық ата-ана мен бала арасындағы қатынасты нығайту, жастарды отбасы-некелік 

өмірге даярлауды жетілдіру мәселесіне тоқталып өтті.     

Отбасындағы қарым-қатынас мәселесі арнайы ғылым саласы қарым-қатынас 

психологиясында түрлі ғылыми еңбектерде өзіндік зерттеулер тақырыбы тұрғысынан 

теориялық негізделіп, талданылғандығын аңғартады. Отбасы психологиясын зерттеуші 

ғалымдар, атап өтер болсақ, А.Г. Харчев, А.Н. Антонов, З.И. Файнбург, Д. Горборинко 

өздерінің ғылыми  еңбектерінде отбасының маңызды функцияларының қатарында ата-

ананың үгіт-насихаты, түсіндірулері, олардың жеке басының үлгі-өнегесі, отбасындағы 

психологиялық хал-ахуал шешуші мәнге ие деген тұжырымдар жасап беруімен құнды 

еңбектер қалдырды.  

Ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас мәселесін бүгінгі күнде қарастырып 

жүрген отандық ізденуші авторлар да өзінің ғылыми-практикалық тұжырымдарында осы 

мәселені арнайы сөз етеді. Бұл орайда Ж.Исакаев көзқарастарына жүгінсек: «Қазіргі 

отбасы тәрбиесіндегі басты нысана баламен рухани үндестік пен үйлесімділікке ұмтылу, 

ата-баба мұрасын сақтауға ұмтылу, халықтың тәлімдік мұрасын сақтауға көңіл бөлу, 

туыстық, отбасылық қатынастарды бала кезінен қалыптастыру. Адам  қарым-қатынас 

арқылы айналасындағы дүние жайлы мәлімет алады, еңбек пен тұрмыс дағдыларына 

машықтанады, адамзат жасап шығарған түрлі құндылықтарды меңгереді. Әрине, қарым-

қатынас ақпарат алумен ғана шектелмейді, оның шебері аса кең, көп қырлы. Спектакль 

көрсек те, лекция тыңдасақ та, достармен сөйлессек те, осының бәрі – қарым-қатынастың 

сан алуан қырлары болып есептеледі» Ж.Исакаев.  
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Қазіргі таңда отбасындағы болып жатқан күрделі өзгерістер өзекті мәселеге айналып 

отыр. Отбасыдағы қиындықтардың қайсыбірі болмасын көпшілік жағдайда ата-ана мен 

бала арасындағы қарым-қатынастағы дағдарыстардың туындауына жол ашып, 

отбасындағы адам өмірінің алғашқы мектебі мен «алғашқы ұстаздары» ата-ана 

тәрбиесінің күшіне кері ықпал етеді. Тіпті отбасылық жанжалдар баланың психикасына 

да, оның денсаулығы мен тұлғалық қалыптасуына да айтарлықтай әсер ететін маңызды 

проблема болып табылады.  

Бүгінгі ғылымдағы кеңінен сөз етіліп жүрген дағдарыс мәселесі әр-түрлі себептерге 

байланысты отбасылар өмірінде, сол отбасындағы туысқандық тұлғаралық қарым-

қатынаста жиі кездесіп жатады. Дағдарыс процесі адамның психологиялық көрінісінде 

көрінеді: стресс, көңілсіздік, психологиялық дағдарыс, ішкі жеке жанжал, ситуациялық 

белсенділік және эмоционалды тітіркену. 

Дағдарыс процесін әлеуметтік ерекше жағдай ретінде қарастыра отырып, екі 

тараптың (бағыттың) қақтығысы екендігін А.Г. Амбрумова өз зерттеулерінде талдап, 

түсіндіруге талпынған болатын:  

а) Жеке ерекшелігінде: ішкі жанжалдың қалыптасуы сыртқы жағдайдың сәттілігіне 

қарамастан жүреді; демек, ішкі қақтығыс қысымының төмендеуі, бұл адамның мінез-

құлқы мен қарым-қатынасының өзгеруіне, қақтығыс ретінде күйзеліске әкеледі. 

б) Жағдай: психикадағы бірқатар сыртқы теріс әсерлерден психологиялық күйзелісті 

ынталандыратын эмоционалды қысымға әкелетін есепсіз қорғаныс механизмі ретінде 

жұмыс істейді. Сондықтан дағдарыс процесін қалыптастыруды екі топқа бөлуге болады. 

1) сыртқы жағдайды негіздеу; 

2) адамның жеке – типологиялық ерекшеліктерімен қатар қабылдау сипатын 

негіздеу қажеттілігі нақтыланады. Дағдарысқа қарсы әрекет ету стратегиясы: дағдарыстан 

шығу тұжырымдамасының ерекшелігіне әсер ететін сыртқы және ішкі себептермен 

белгіленген. 

Көп жағдайларда отбасылық дағдарыс – ескі мінез-құлықты қолдану және жаңа 

жағдайға бейімделе алмау, оны игеру салдарынан отбасының жүйелі қызметінде 

туындайды.  

Отбасылық қарым-қатынастағы дағдарыс – бұл сол ортадағы түрлі тұлғааралық 

келіспеушіліктер мен пікірлер, көзқарастар қарама-қайшылығын, дау-жанжалдар 

туғызатын ахуал көрінісі, шиеленіскен әрекеттесулер барысы.  

Ата-аналардың балалармен қарым-қатынастағы дағдарысына (келіспеушілік, 

жанжалдарына) ықпал ететін жеке ерекшеліктерінің арасында консервативті ойлау тәсілі, 

ескірген мінез-құлық ережелері мен жаман әдеттерге (алкогольді тұтыну және т.б.) бой 

алдыру, адалдық, авторитаризм, діни исламдық және өзге де этникалық топтар 

жағдайындағы сенім православиесі, жастар арасындағы түрлі бағыттағы субмәдениет 

(музыкалық субмәдениет: поп, рок, рэп; геодонистік субмәдениет: байкерлер, рейверлер; 

спорттық субмәдениет: паркуршілер, сноубордшылар, скейтбордшылар, діни топтар 

(секталар) және т.б. әділдік үшін қыңырлық пен эгоцентризм, бағынбаушылық жас 

дағдарысынан туындауы мүмкін – бұлар да баламен арадағы жанжалдардың туындауы 

мен дағдарыстардың орын алуының тағы бір себебі бола алады.   

Көптеген педагогтар мен психологтар бала мен ата-ана арасындағы қарым-қатынаста 

дағдарыстың орын алуына ықпал ететін маңызды фактор – оқушы бала жасының түрлі 

кезеңдік ерекшеліктерге, психологиялық өзгерістерге тап болуы екенін баса айтады. 

Бүгінде көпшілік отбасындағы бала тәрбиесін басқарып отырған ата-аналар оқушы 

жасының өсуіне орай болатын психологиялық, анатомиялық, физиологиялық өзгерістерге 

жіті мән бермей жатады. Бала табиғатына тән өмірінің әр сатысындағы өзгерістерді 

бақылау арқылы қарым-қатынасты реттеу, басқару, жыныстық ерекшеліктерге орай 

қарым-қатынас мазмұнына жаңа рең беру сынды талаптар ескерілмейді. Сондықтан да 

көпшілік жағдайда отбасында ата-аналар баламен қарым-қатынаста қиындықтар мен 

кедергілерге тап болатындығы заңдылық. Ал дер кезінде оң шешімін таппаған қарама-



 

60 

қайшылықтар, өзара түсінбеушіліктер жаңа дағдарыстардың бастауы екендігі түсінікті. 

Демек біздің көзқарасымызша, осындай қарама-қайшылықтарды оқушы тұлғасының 

әлеуметтенуі мен дамуының көзіне айналдыру үшін мектеп, мұғалімдер тарапынан 

мақсатты, жоспарлы, әрі жүйелі жүзеге асатын ата-аналарға мен оқушылар үшін 

педагогикалық-психологиялық қолдаулар, кеңестер қажет. 

 Жалпы, ата-аналарға отбасында баламен қарым-қатынастағы дау жанжалды азайту 

үшін мамандар мынадай негізгі шарттарды сақтауды  ұсынады:  

- әрқашан баланың жеке басы ерекшелігін есте сақтаңыз;  

- әр жаңа жағдай жаңа шешімді қажет ететінін ескеріңіз;  

- баланың талаптарын түсінуге тырысыңыз; 

- өзгерістерге уақыт қажет екенін есте сақтаңыз;  

- қарама-қайшылықты қалыпты даму факторы ретінде қабылдау;  

- балаға қатысты тұрақтылықты көрсету;  

- жиі бірнеше балама таңдауды ұсыну; сындарлы мінез-құлықтың әртүрлі 

нұсқаларын мақұлдау;  

- жағдайды өзгерту арқылы қиындықтан бірлесіп шығу жолын іздеу; «мүмкін емес» 

санын азайту және «мүмкін» дегеннің санын көбейту;  

- жазаны шектеулі түрде қолдану, олардың әділдігі мен қажеттілігін сақтау;  

- балаға теріс салдардың сөзсіз салдарын сезінуге мүмкіндік беру;  

- теріс салдардың мүмкіндіктерін логикалық тұрғыдан түсіндіру; материалдық емес, 

моральдық  қолдауға негізделген сыйдың ауқымын кеңейту; 

- кішкентай балалар зейінінің бір объектіден екнші объектіге тез ауатынын ескеру. 

Әрине, бұл аталған ұсыныстарды тәжірибеде ескеру әр ата-анаға отбасында баламен 

сенімді қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар,  бұл шарттар баланың 

көз алдында ата-ананың беделін орнатуға және сақтауға көмектеседі.  

Психологиялық зерттеулерде: «Бала дүниеге келісімен әлеуметтік, қоғамдық 

тіршілік иесі болып саналады. Оның өсіп-жетілуі үшін ересектермен қарым-қатынасқа 

түсуінің маңызы зор, осы арқылы бала білім мен әлеуметтік тәжірибені меңгереді» - деген 

тұжырым жасалған.  

 Бүгінгі күнде еліміз өз егемендігін алып, дүниежүзілік өркениетке ұмтылу 

барысында, кейінгі жас ұрпаққа заман талабына сай білім мен тәлім-тәрбие беру 

халықтың, ұлттың жарқын болашағының кепілі болып табылады деп білеміз. Әрбір 

дәуірде, қайсыбір тарихи кезеңде болмасын ата-ана ең алдымен балаға тәлім-тәрбие 

берумен бірге олардың бойында еңбекке деген сүйіспеншілікті тәрбиелеп, ең алдымен 

отбасында үлкен мен кішіні құрметтеу, үлкен мен кіші арасындағы қарым-қатынастағы 

сыйластықпен қатар ақыл-қайрат, білім-тағылым алу қасиеттерін дамытуға үнемі көңіл 

аударып, жіті мән беріп отырған. Қазақ халқы әсіресе қыз баланың тәрбиесіне ерекше 

көіңл бөлген. Мәселен, ғалым Ұ.Есім «Қазақ отбасында халықтық педагогика құралдары 

арқылы мектеп жасындағы қыз баланы тәрбиелеудің педагогикалық шарттары» атты 

ғылыми зерттеу жұмысында қыз бала тәрбиесіне баса назар аударған. Автор қазақ 

отбасында халықтық педагогика құралдары арқылы мектеп жасындағы қыз баланы 

тәрбиелеу мәселесін зерттей келіп, қыз баланы тәрбиелеудің педагогикалық тәжірибесін 

ғылыми-теориялық тұрғыдан негіздеп; қазақ отбасында қыз баланы тәрбиелеудің 

ерекшеліктерін айқындап, халықтық педагогика құралдарын пайдаланудың тиімділігін 

дәлелдеп беруге талпынды. Осындай зерттеулері негізінде ғалым «Қазақ отбасындағы қыз 

бала тәрбиесі» атты кешенді оқу бағдарламасын жасап, оқыту процесіне енгізу арқылы 

оның тиімділігін өзі қол жеткізген нәтижесі арқылы көрсетеді. 

Жалпы қазақ халқы өзінің отбасылық тәрбие мәдениетінде бір шаңырақ астындағы 

өмір сүретін бірнеше ұрпақтар арасындағы туыстық сабақтастықты қатаң, әрі кең 

жүректілік пен мейірімділікке құрылған сүйіспеншілік, сыйластық негізінде сақтап, 

тәрбие заңдылықтарын бұлжытпай ұрпақтан ұрпаққа мұра етіп қалдырып отырған.  
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Сонымен өз ойларымызды қысқаша тұжырымдай келе, халқымыздың ғасырлар бойы 

ұрпақ тәрбиесіне сіңірген ұлттық тәрбие құндылықтарын қастерлеп, бағалай білген 

жағдайда отбасының бірлігін, сыйластығын арттырып қана қоймай, туысқан жандардың 

ауызбіршлігін, қарым-қатынас әдебі мен мәдениетін сақтап, түрлі дағдарыстардан 

айналып өтуге зор ықпал етері сөзсіз деп білеміз. 
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Аннотация: В логопедии возникает необходимость рассмотрения эффективных методов коррекции 

речевой моторики и видов упражнений, в том числе у детей с дизартрией. Новизной нашей статьи является 

возможность правильного выбора методов коррекции моторики речи детей с дизартрией и открытия нового 

подхода к путям коррекции дизартрии. 
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Педагогика мен психологиядағы, арнайы педагогикадағы теорияларда мектепке 

дейінгі білім беру мекемелеріндегі баланың сөйлеу қабілеті мен сөйлеу әрекетін арнайы 

түзете-дамыту жұмыстары арқылы ұйымдастырудың қажеттігі маңызды болып табылады. 

Соның ішінде, дизартрия тіл кемшілігі бар балалардың және сөйлеу тілі бұзылысының 

кешенді сипаты неврологиялық симптоматиканың, эмоционалдық ерік-жігер сферасының 

бұзылысымен толығуы бұл категориядағы балалардың мектепте оқуына дайындығын 

төмендетеді қиындық тудырады.   

Дизартрия – сөйлеу аппараты иннервациясының жетіспеушілігінен болатын  

сөйлеудің мағыналық жағынан бұзылуы. Дизартрия кезіндегі басты кемшілік орталық 

және перифириялық нерв жүйесінің бұзылуынан сөйлеудің мағыналық бұзылуы болып 

табылады. Дизартрия грек тілінен аударғанда «бөлшектеу» деген мағынаны 

білдіреді.Дизартрияны анықтауда авторлардың көпшілігі сөйлеу кезіндегі 

артикуляцияның, сөйлеу ырғағының, интонацияның  бұзылатындығын көрсеткен. 

Дизартрия кезіндегі дыбыстарды айтудың бұзылуы жүйке жүйесінің бұзылу деңгейі мен 

оның сипатына байланысты анықталады. Дизартрияның жеңіл түрінде кейбір 

дыбыстардың айтылмауы байқалса, күрделі түрінде сөйлеудің мәнерлілігі жоғалып, 

дыбыстырдың кейбірі айтылмай, тұтасымен алғанда сөйлеу тілі түсініксіз болады [1,144]. 

Дизартрия тіл кемшілігінің басты белгісіне сөйлеу тілі дыбыстарының бұзылуы, дауыстың 

пайда болуындағы ақаулықтар және де сөйлеу тілінің  просодикалық жақтарының 

өзгерістері жатады.  

Аталғанкемшіліктер орталық немесе шеткі жүйке жүйелерінің зақымдануының 

түрліше өзгерістеріне, бұзылыстардың күрделілігіне, ақаулықтың пайда болған уақытына 

байланысты әр-түрлі дәрежеде көрініс береді.Сөйлеудегі дизартриялық бұзылыстар 
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мидың органикалық зақымдануынан пайда болады.Балалар арасындағы дизартрия 

перинатальдық патологиямен байланысты. М.Б.Эйдинова, Е.Н.Правдина, 

Е.М.Мастюкованың зерттеулерінше дизартрия тіл кемшілігі сал ауруына шылдыққан 

балаларда көп кездеседі [2]. Дизартрия кезінде қимылдық қозғалыстардың бұзылулары да 

байқалатыны анықталған. Дизартрияның белгілері анамнезінде ұрық асфиксиясы немесе 

туылу  кезіндегі  соққылар, ұрықтық даму кезінде жағымсыз жағдайларға ұшыраудың 

белгілері анықталған балалардың  барлығында болады. Сөйлеу тілінде ауытқушылықтары 

бар, психикалық процестері дұрыс жетілмеген, соматикалық тұрғыда әлсіз балаларды 

объективті зерттеу нәтижесінде көп жағдайда үлкен патологияны анықталмайды, бірақ та 

олардың мәселесі қазіргі кезде практикалық тұрғыда шешімін таба алмай тұр. 

Сурет-1. Дизартрияны жою кезіндегі кешенді тәсілдер 

 

Мектептерде, реабилитациялық орталықтардағы  түзету сыныптарының саны күннен 

күнге артуда.  Алайда, мамандардың айтуы бойынша оқыту процесстерінде және 

бағытталған түзету жұмыстарында педагогикалық әдістер тек бір өзі күтілетін 

нәтижелерді бермейді [3]. 

Дизартрияны жою кезіндегі кешенді тәсіл үш блоктан тұрады. 

Бұл жағдайда баланың сөйлеу тілінің және соған байланысты психикалық, 

соматикалық дамуын түзету жұмыстарын кешенді, жүйелі  түрде жүргізу өзекті болып 

отыр. Көптеген тәжірибе жинақтаушы мамандардың негізгі сөйлеу тіліндегі патологияны 

түзету процесіне соған сәйкес проблемаларға әсер ету арқылы тиімді шешу жолы туралы 

пікірлері көп.  

Сөйлеу мүшелерінің нашар қимылдауы себебінен және бір дыбыстан екінші 

дыбысқа өтуінің дамымағанының салдарынан дизартриясы бар балалардың оқу дағдысы 

өте жай дамиды.Көбіне ежектеп бөліп және ырғақсыз оқиды. Оқығаны баланың өзіне де, 

тыңдаушы адамға да түсініксіз болып келеді. Мысалы, кітаптан дәптер деген сөзді оқып, 

дәптерді көрсетуден орнына суреттен кітапты көрсетеді.Дизартриясы бар балалардың 

сөйлеу тілі дамуының ерекшеліктері дыбыстарды айтудағы ақаулықтарды жоюға, 

лексикалық қорын және сөздердің грамматикалық құрылысын дамытуға, жазуы мен 

оқуын түзетуге бағытталған арнайы  түрде оқытуды талап етеді.  

Тексеру кезіндегі диагностиканың негізгі критерийлері: 

Әлсіз қозғалысқа түсетін артикуляциялық органдардың түрін анықтау; 

Синкинезияны анықтау (жақтардың, тілдің, еріндердің қозғалыстарын); 

Артикуляциялық позаларды сақтап тұрудағы қиындықтар; 
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Бірінші блок - 
медициналық  

Дәрі-дәрмектен басқа 
ЕДШ, массаж, 

рефлексотерапия, 
физиотерапия және т.б. 

тағайындалады. 

Екінші блок - 
психологиялық-
педагогикалық 

сенсорлық функцияларды 
дамыту 

Үшінші блок- 
логопедиялық 

Әр баламен жеке жұмыс 
түрінде арнайы  құрылған 

жеке жоспар бойынша 
жүргізіледі. 
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Дизартрияны диагностикалауда дизартрияның кейбір белгілерін анықтауда түрлі 

сынақтар жүргізуге болады. 

Бала тілді алға қарай созып, қимылдатпай ұстап тұру керек. Осы уақытта көз 

алдында қозғалысқа түсетін қандай да бір заттың қозғалысын көзбен бақылау ұсынылады. 

Егер бала қозғалған затты бақылауда тілдің қозғалысын реттей алмаса, дизартрияның 

белгілерінің анықталғанын байқауға болады. Тексеруден соң нақты диагноз логопедпен 

бірлесе отырып қойылады. Дизартрияны диагностикалау жұмыстары екі бағытта, яғни 

дизартрияны дислалиядан және алалиядан ажыратуға  байланысты ұйымдастырылады. 

Дизартрияны дислалиядан ажырату жетекші үш синдромның негізінде (артикуляторлық, 

тыныс алу және дауыстың бұзылу синдромдары) жүргізіледі. Дизартрияны алалиядан 

ажырату алғашқы сөйлеу операцияларының кемшіліктерін анықтаудың негізінде, яғни 

сөйлеудің лексикалық  - грамматикалық жағының даму ерекшеліктеріне байланысты 

жүргізіледі [1,56]. 

Мимикалық бұлшық еттердің тыныш жағдайдағы қалпын тексеруден басталады. 

Баланың көзін жұмулы күйінде ұстауы, қастарын қимылдатуы, ауызды ашық, жабық 

күйінде ұстауы тексеріледі. Логопед баланың жұтыну, шайнау, қою, сұйық тамақтарды 

шайнауының жағдайы анықталады. Одан кейін артикуляциялық аппараттың моторикасын 

тексермес бұрын артикуляциялық аппараттың құрылысы мен олардағы анатомиялық 

кемшіліктердің ерекшеліктерін анықтау қажет.  

1.Еріндер: операциядан кейінгі қалған тыртықтар, еріннің үлкендігі 

2.Тістер: прикустың орналасуындағы кемшіліктер мен тістердің орналасуы 

3.Тіл: тіл астының байланысуы, үлкен немесе кішкене тіл. 

4.Қатты таңдай: жіңішке, қатты таңдайдағы тіліктер 

5.Жұмсақ таңдай: қысқа жұмсақ таңдай, қысқа тілше және оның болмауымен 

байланысты 

Логопедтің артикуляциялық моториканы зерттеу әдістері: 

1.Еріндердің қозғалысын зерттеу: бір-бірімен қабысуы, алға қарай созылуы. 

2.Астыңғы жақтың қозғалысын зерттеу: ауызды ашып,жабу 

3.Тілді қозғалысын зерттеу: алға-артқа, төмен-жоғары, оңға-солға ерінді жалау 

Содан кейін дыбыстарды айту, оларды ажыратудың ерекшеліктері тексеріледі. 

Логопедтің айтқан оппозициялық дыбыстарды қайталауы тексеріледі.  Мектеп жасына 

дейінгі балалардың дыбыстық анализ жасау қабілеттері тексеріледі. Ол үшін балаға 

мынадай тапсырмалар беріледі.  

1.Сөздің басында тұрған дыбысты ата 

2.Қандай да бір дыбысты анық сөзді табу. 

3.Берілген дыбыстан басталатын сөздердің атын атау 

4.Р, л дыбыстары бар сөздердің қатарын анықтау.  

Дизартрик балаларды  тексеру кезінде  аралас буындарды айтылуын ғана емес 

олардың артикуляциялық орналасу қалпын анықтауын да тексеру қажет. Зерттеудің 

қорытындысында логопед артикуляциялық кемшіліктер мен дыбыстардың айтылуын, 

сөйлеу тілінің жалпы даму деңгейін анықтайды. Дизартрия кезіндегі коррекциялық 

жұмыстардың негізгі бағыттары былайша ұйымдастырылады:  

Дизартрик балалармен жүргізілетін логопедиялық жұмыстың мазмұнын анықтау 

Фонематикалық қабылдауды, дыбыстарға анализ жасауды дамыту 

Сөйлеудің мағыналық жағын, интонациясын, ырғақтық темпін түзетуге арналған 

жұмыстар жүргізу.  

Бет бұлшық еттерінің иннервациясын тітіркендіру үшін алақанмен, саусақтармен 

беттің барлық бөлігіне массаж жасалынады. Жұмсақ таңдайға сұқ саусақтың көмегімен 

алға – артқа қарай екі минутқа созылған массаж жасалады. Массаж жасау кезінде зондтар 

мен шпательдің көмегімен механикалық түрдегі көмек көрсетіледі. Осы кезеңде баланың 

аузынан бөлінетін сілекейдің тоқтауы байқалады. Бала шайнау кезіндегі қимылдарды 

өздігінен жасауға машықтанады.  
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Дизартирик балалардың қозғалысқа түсудегі қол – қимыл мотрикасының жұмысы 

әлсіз болғандықтан қол жаттығуларын жүргізудің тиімділігі жоғары. Жүргізілетін қол – 

қимыл жаттығуларының мазмұны ойын әрекетімен байланысты болуы керек. Алғашында 

ірі заттардың көмегімен координациялық қозғалысты реттеу, содан соң ұсақ заттардың 

көмегімен жаттығулар жасалады. Баланы заттарды дұрыс ұстауға, қағып алуға, қолдан 

жіберуге үйретеміз, мұндай жаттығуларды жүргізуде тұрмыстағы қарапайым 

ойыншықтар, формасы мен түсіне қарай ажырата білуге үйренеді. Осылайша жүргізілген 

ұсақ қол моторикасының дамуына байланысты жүргізілген жаттығулар баланың 

болашақтағы оқу техникасының жылдамдығын арттыруға көмектеседі. Мұндай 

жаттығулардың қатарына мыналар жатады: 

1.Қатты картонның бетіне бала алақанының суреттері салынады, сол контур 

сызықтар бойынша бала дұрыс салынған суретті табуы тиіс.  

2.Бала үстелдің бетіне алақанын жайып қолын қояды. Ересек адамның көмегімен 

саусақтарын бірте – бірте көтеріп алады.  

3.Бала алақандарын беттестіріп, саусақтарының әрбіреуіне арналған атауларын 

айтып шығады.  

4.Пианинода ойнағандай қимылды көрсетіп саусақтарын үстелге қою.  

Бала өз-өзіне қызмет ету дағдысын игеру кезінде өзінің киімінің түймелерін, 

замоктарын қадау, оларды қайта шешу, бәтеңкенің бауын байлау сияқты тапсырмаларды 

орындайды. Дизартрик балалармен үй жағдайында түрлі жұмыс түрлерімен айналысудың 

да тиімділігі жоғары. 
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МУЛЬТИЛИНГВАЛЬДІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Аннотация: В статье кратко описываются модели обучения иностранному языку в до вузовских 

образовательных учреждениях. Следующим этапом развития мультилингвальной личности становится 
обучение в вузах. В заключение исследования представлены компоненты, участвующие в формировании 

мультилингвальной компетенции студента, состоящей из взаимосвязанных стратегической, многоязыковой 

и социокультурной компетенций.  

Ключевые слова: многоязычие, мультилингвальное образование, мультилингвальная личность, 

компетенция, иностранный язык. 

 

Кейінгі кезде адамдардың өмір сүру жағдайлары айтарлықтай өзгеруде, өмірде және 

кәсіпте ерекше орынды адамның ұтқырлығы алады. Әр түрлі кәсіби міндеттерді жүзеге 

асыру бір немесе бірнеше шетел тілін оқып-үйренумен және меңгерумен байланысты. 

Заманауи білім беруді дамытудағы негізгі бағыттардың бірі көптілділік екені заңды 

факт болып табылады. XXI ғасырда шет тілдерін оқытуға ерекше рөл беріледі, бұл  

ақпараттық, коммуникативтік және зияткерлік қажеттіліктер, қабілеттіліктер мен 
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құзыреттіліктері бар, оған мәдениетаралық қарым-қатынас және кәсіби-тілдік қызмет 

жағдайында шет тілдік таным, шет тілдік қарым-қатынасы және шет тілдік шығармашылық 

субъектісі рөлінде табысты әрекет етуге мүмкіндік беретін көп мәдениетті, көп тілді тұлғаны 

қалыптастырумен» тығыз байланысты [1, 15б.]. Білім берудегі бұл үрдіс туралы 

Э.Г.Волчков және О.П.Гредюшко, Е.С.Гриценко  және  А.О. Лалетина,  Н.В.Маханькова 

және Р.Ф.Фаткулина, Н.Ю.Милютинская, Т.А.Мышкина, Н.С.Плетнева және О.В.Тарасенко, 

Л.А.Пушина және И.А.Федорованың [2, 8б.] зерттеулерінде баяндалған. 

Бірнеше шет тілдерін меңгерген адам – мультилингв, «ерекше құзыреттілікке, екінші 

және үшінші шет тілдерін меңгеру процесінде қалыптасатын жеке сипаттамалар мен 

бірқатар негізгі құзыреттер жиынтығына ие өзгеше тілдік тұлға» ретінде анықталады [3, 

5б.]. «Сонымен қатар, мультилингв полимәдениеттілікпен, яғни толеранттылық,  эмпатия 

және өз мәдениетін қайта бағалау синтезіне негізделген қасиетпен сипатталады » [3, 6б.]. 

Шетел тілімен танысу мен оқытудың алғашқы кезеңдерінің бірі – мектеп болып 

табылады. Өзінің монографиясында Л.М. Малых және А.В. Жукова ЖОО-ға дейінгі білім 

беру ұйымдарында шетел тілін оқыту модельдерін зерттейді. Авторлардың пікірінше, 

мультилингвальді білім беру жаңа шетел тілін табысты игеруге, сонымен бірге ана тілі 

мен ана мәдениетін тереңдетуге және жетілдіруге бағытталған. Л.М. Малых және 

А.В.Жукова Л. мультилингвальді білім берудің келесі модельдерін ажыратады: екінші 

шет тілін оқыту, билингвальді негізде оқыту, этнолингводидактика, бір мезгілде бірнеше 

туыстас тілдерді оқыту және тағы басқалар. 

Орыс мектептерінде мультилингвальді білім берудің ең көп таралған моделі екінші 

шет тілін оқыту болып табылады, оның рөлі көбінесе ағылшын тіліне берілген. Екінші тіл 

ретінде неміс, француз және испан тілдері болуы мүмкін. Бұл жағдайда бірінші және 

екінші шет тілдерінің арасында айтарлықтай айырмашылық бар және екінші шет тілін 

меңгеру бірінші тілді меңгеру мен онымен жұмыс жасауда қабаттасатын сияқты. Осы 

модельді жүзеге асыруда оқытудың жетекші принциптері коммуникативті-когнитивті және 

контрастивтік болып табылады [4, 14–15б.]. 

Орта жалпы білім беретін элитарлық мектепте шет тілін тереңдетіп оқыту 

жағдайында билингвальді негізде оқыту моделі жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл модель 

білім беру қызметін жүзеге асыру құралы ретінде екі тілді өзара байланыста пайдалану 

негізінде пәндік білімді игеруге негізделген. Оқыту барысында тіл «арнайы білім әлеміне 

қатыстыру құралы ретінде» қабылдануы керек [1, 22б.]. Авторлар бұл жағдайда оқу 

процесінің барлық буындарында пәндік және тілдік компоненттердің үйлесуі ерекше рөл 

атқаратынын атап өтті. 

Этнолигводидактика «жергілікті тұрғындардың көптілділігі мен табиғи билингвизм 

жағдайында шет тілдерін оқыту» ретінде анықталады [1, 22б.]. Бұл модельді жүзеге 

асыруда оқушылардың табиғи билингвизмі және олардың өз халқы мен тілдерін 

меңгерген көрші-халықтар туралы фондық білімі қатысады. Сонымен бірге тілдерді 

үйрену барысында көпмәдениетті білім берудің рөлі ерекше ескеріледі. Басқа халықтың 

мәдениетін құрметтеу және түсіну этнолигводидактиканың басты міндеттерінің біріне 

айналуда. 

Егер мектепте оқытылатын шет тілдері генетикалық туыстықта болса, 

мультилингвальді білім берудің келесі моделін жүзеге асыру туралы айтуға болады – бір 

уақытта бірнеше туыстық тілдерді оқыту. Мұндағы мақсат - салыстырмалы түрде қысқа 

мерзімде оқушыларды туыстас тілдердің бірінде ауызекі тілді қабылдауға және оқуға 

үйрету. Жазбаша және ауызекі тілін түсінуге үйрету рецептивтік дағдыларды 

қалыптастыру арқылы құрылады. Бұл модель роман тобының тілдері негізінде барынша 

егжей-тегжейлі әзірленген. 

Барлық модельдер тізімделмегенін ескеру керек. Олардың арасындағы айқын 

айырмашылықты анықтау өте қиын және көбінесе шет тілін оқыту процесі кезінде 

олардың өзара бірін-бірі толықтыруы байқалады. Барлығына ортақ «бұрын оқытылған 
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тілдердің жаңа оқыту тіліне әсер етушілігін ескеру, оқушылардың танымдық дамуын 

күшейту үшін жаңа тілді қолдану тәсілдерін табу» болып табылады [1, 25б.]. 

Аудиториялық бимультилингвизм шеңберіндегі білім беру процесі «студенттерді 

әлемдік мәдениеттің байлығына баулуға және олардың қарқынды өзгеретін әлемнің 

сұраныстары мен талаптарына тез бейімделуге дайындауға мүмкіндік береді» [5, 103б.]. 

Бұл жағдайда мұғалімнің мәртебесі айтарлықтай өзгереді. Оқушыға жұмыс үшін 

қажетті ақпарат беріп, белгілі-бір білім, білік және дағдыларды үйретудің орнына, мұғалім 

студентті шет тілімен және шет тілі мәдениетімен өз бетінше жұмыс істеуге үйрететін 

кеңесшіге және ақылшыға айналады [6]. 

Қазіргі уақытта мультилингвальді білім беру шеңберіндегі басты мәселелердің бірі - 

мультилингвальді тұлғаны қалыптастыру мәселесі болып табылады, себебі ол «бүкіл әлем 

қоғамының дамуы мен әлеуметтік тұрақтылығын қамтамасыз етеді» [7, 8б.]. 

О.К.Бакловская мен П.Ю.Петрусевич өздерінің зерттеуінде «мульлингвальді 

құзыреттілік» терминіне түсінік береді, ол мультилингвальді білім беру аясында 

қалыптасуы керек. Бұл құзыреттілік «шет тілдері құралдары арқылы қарым-қатынастың 

өзекті мәселелерін шешуге және әртүрлі мәдениеттер мен тілдердің өкілдерімен өзара іс-

әрекет және өзара түсіністік мақсаттарына қол жеткізуге, тілдер мен мәдениеттерді игерудің 

жеке стилін әзірлеуге және дәйекті қолдануға, ең қолайлы оқу және коммуникативтік 

стратегияларды қолдануға қабілеттілік және дайындық» ретінде анықталады [7, 9б.]. 

Мультилингвальді құзыреттіліктің негізінде стратегиялық құзыреттілік жатыр, оны  

М.В.Давер анағұрлым толық және нақты тұжырымдаған болатын: «қарым-қатынас пен тілді 

үйрену/меңгерудегі қиындықтарды жеңудің вербалды және вербальды емес құралдарын 

қолдану бойынша әртүрлі қысқа және ұзақ мерзімді жоспарларды құру қабілеттілігі, олар 

коммуникативті немесе білім беру қызметі барысында бар немесе күтілетін мәселелердің 

шешімдерін іздеу қажеттілігі туындаған кезде іс-әрекетке шақырылады» [8]. 

Осы құзыреттілікке ие мультилингвальді тұлға әмбебап, коммуникативті және оқу 

стратегияларын қолдана алады. Әмбебап стратегиялар «мультилингвпен білім беру және 

коммуникативтік мәселелерді шешуде қолданылады» [7, 10б.]. 

Өз кезегінде әмбебап стратегиялар метакогнитивті, әлеуметтік-аффективті және 

компенсаторлық болып бөлінеді. 

Коммуникативтік стратегиялар – бұл «коммуникативті мақсатқа қол жеткізуде 

мультилингв үшін қиын болып көрінетін нәрсені меңгерудің әлеуетті саналы жоспарлары 

ретінде қарым-қатынас стратегиялары» [9, 64б.]. 

Оқыту стратегиялары – бұл «тіл жүйесінің білімін түсіну, есте сақтау және 

пайдалану, сөйлеу дағдылары мен біліктерін қалыптастыру үшін қолданылатын бірқатар 

зияткерлік әдістер» [8, 11б.]. 

Мультилингвальді құзыреттілік құрамындағы келесі құзыреттілік тілдік құзыреттілік 

болып табылады, бұл «тіл жүйесі туралы білімді және тілдің әртүрлі деңгейлерімен 

байланысты тілдік қарым-қатынас құралдарымен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру» 

дегенді білдіреді (сол жерде). Осы құзіреттіліктің ішінде тілдің әртүрлі деңгейлері 

бойынша лексикалық, грамматикалық, семантикалық және фонетикалық құзіреттіліктер 

ерекшеленеді. 

Бұл жағдайда авторлар бұл құзіреттіліктің басты ерекшелігі лингвистикалық білім 

мен дағдылар емес, тілдерді жүйелі қабылдау екенін айтады. 

Мультилингвальді құзыретке кіретін үшінші құзыреттілік әлеуметтік-мәдени 

құзыреттілік болып табылады, ол «білім алушылардың басқалармен өзара әрекеттесуге 

дайындығы мен ықыласы, мәдениеттер диалогын жүргізу және әртүрлі әлеуметтік 

жағдайларда өз бетінше әрекет ету қабілеті» ретінде ұсынылған [8, 12б.]. Әсіресе, бұл 

жағдайда тұлғалық-даму әлеуетін ескеру қажет, себебі жаңа тілді меңгерумен адам өзінің 

дүниені сезінуін және дүниетанымын кеңейтеді. 
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Бұл құзыреттілікті қалыптастыру процесінде үш құраушы бар: өзін-өзі анықтау, 

мәдениетті теоретикалық құрылым ретінде білу және басқа мәдениеттермен диалогқа түсу 

[8, 12б.]. 

Авторлар бұл құзыреттілікті меңгерудің ерекшелігі «адамның өзін ұлттық 

мәдениеттің өкілі ретінде ғана емес, сонымен бірге өзін мәдениеттер диалогының 

субъектісі ретінде қабылдайтын және жаһандық адами процестердегі рөлі мен 

жауапкершілігін түсінетін әлем азаматы ретінде қарастыру қабілетімен сипатталатын 

жалпыпланетарлық сананы игеру» деп санайды [10, 14б.]. 

Қорытындылай келе, шет тілдік білім беру барысында мультилингвальді 

құзыреттілікті меңгеру ана мен шетел тілдерін мұқият теңгерімді дамыту мен игеруді 

қажет ететіндігін белгілеген жөн. Бұл жағдайда, сонымен қатар, бірнеше кезең 

(диагностикалық, тұжырымдамалық, проекциялаушы, қалыптастырушы, 

рефлексиялаушы) барысында қалыптасуы мүмкін мәдениаралық коммуникативті 

құзыреттіліктің қалыптасуын ескеру қажет. Олардың жете сипатталуы мен қолданылуын 

келесі жарияланымдарда толығырақ қарастыру жоспарлануда.  
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теориялық негіздері туралы әртүрлі ғалымдар тарапынан берілген анықтамалар сараланған. Сондай-ақ 

декоративтік-қолданбалы өнердің мазмұны, қызметі туралы мәлімет беріліп, жастарға адамгершілік, 

патриоттық, эстетикалық тәрбие беруге орны көрсетелген.  
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Во всеобщей истории искусства понятие «искусство» определяется как «сфера 

человеческой деятельности, в границах которой осуществляется мастерское производство 

сохранение и потребление искусственных искусных и искушающих вещей-идеалов в 

качестве художественных произведений» [1]. В качестве теоретической основы следует 

выделить теоретическое понятие «идеал», которое воспринимается как «посредник между 

чувственной и сверхчувственной реальностью». Идеал является своего рода формой 

«совершенного объекта», выступает в качестве определенного эталона, руководства к 

действию, последовательной процедуры в рамках широкой предметной области [2]. 

Данные характеристики в отношении понятия «идеал» отражают исторический аспект, 

следует происходящим в мире изменениям, и эти изменения находят свое отражение в 

предметном содержании. Принято считать, что искусство изначально связано с 

деятельностью человека по трудовому определению. Однако необходимо выделить в 

данном направлении культурное разнообразие. Понятие «идеал» тесно связано с понятием 

«традиция».  

Так, под традицией понимается содержание и качество различных направлений 

искусства, которое объединяется в определенный ряд специфических, наиболее 

характерных особенностей [3]: 

– физическая и материальная основа, применимая для производства конкретных  

предметов и изделий; 

–  технологические  методы и приемы работы с материалом по их обработке  и  

созданию самого изделия; 

– воплощение в содержании и форме изделия конкретного образа через  язык 

орнамента или декоративной сюжетно-тематической композиции; 

– выделение и соотнесение общего достояния народа, общности, где происходит 

обогащение своих традиционных орнаментов новыми образцами. Традиция сохраняется, 

дополняется и развивается, как правило, творческим коллективом. Выполнение того или 

иного орнамента по традиционной народной методике формирует определенный декор. В 

данном случае следует выделить понятие «декоративность».  

Декоративность представляет собой качественную особенность произведения 

искусства, где переплетаются в единстве его композиция, пластика, колор, почерк, строй 

рисунка, форма выражения красоты. По мнению Н. И. Каплан декоративностью является 

определенная система национальных особенностей, где возможно наблюдать 

художественное видение автора, траекторию подхода к выбору материала и работе с ним, 

умению создания эстетического эффекта [4]. Декоративность следует соотносить с 

искусством. Это выделяет свойства по художественному восприятию и выделение роли и 

значимость произведения искусства. Также, декоративность, по мнению В. Б. Кошаева, 

представляет собой своеобразное проявление творческого мышления, устойчивой воли 

выполнения, глубины памяти и эмоциональной восприимчивости. Творчество также 

следует рассматривать и как метод художественного познания, усвоения и обобщения 

нового знания, которое формируется на основе  прикладного предметного обозначения 

конкретного объекта [5]. Как говорил А. Б. Салтыков, признаками декоративности 

являются включенные знаки, орнаменты, образы и другие объекты, на основе  которых  

создаются шедевры народа, отражающих разные особенности: 

- время, ориентированное на какой-либо исторический период; 

- действия, носящие множественный характер; 

- место по географическому и временному признаку; 

- возможность перспективы; 

- объемность, цветовое проектирование, степенью освещения; 

- обозначение эмблемы, символа, подписи, контурностью [6]. 

В данном аспекте следует выделить пять законов декоративной композиции, 

базирующиеся на важных аспектах творчества (Таблица 1). 
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Таблица 1. Пять законов декоративной композиции (по А.Б.Салтыкову) 

 

Закон Содержание 

Целостность  - процесс неделимости, целостности, где выделяется строгая 
соподчиненность второстепенных свойств главному, основному; 

отказ от линейной перспективы. 

Пропорциональность  - соотношение частей к целому по разным признакам: 
величина относительно одного объекта к другому, масштабность 

изображаемых фигур,  стилизация, соотношение всех частей 

(статическое, динамическое). 

Симметричность - соблюдение принципа симметрии в построении композиции. 

Ритм  - характер повторения композиции, их чередование по 

разным признакам: цвета, выбор формы орнамента, частоты и т.д. 

Главное в целом - выявление композиционного центра, плановое расположение 
всех фигур, их схема. 

 

Научно-теоретические подходы в оценке вопросов терминологии декоративно-

прикладного искусства нашли свое отражение в ряде исследований. Так Н.М. Шабалина 

предложила главные принципы и подходы, на которых базируется универсальный закон 

единства целесообразности и красоты.    

Основные компоненты научного обоснования декоративно-прикладного искусства в 

той или иной мере отражены в современной педагогической, психологической, 

философской, исторической литературе. Народное и декоративно-прикладное искусство, 

выступая в качестве предмета активного объекта познания и творческого сознания, 

вызывает ряд позитивных эмоций, воспитывает чувство прекрасного у молодого 

поколения, формирует всесторонне развитую универсальную личность.  

Термин «декоративно-прикладное искусство» имеет свое историческое начало с 

середины XX столетия, где  подвергалась разной полемике. В.Г. Власов указывает на 

сложную внутреннюю морфологическую структуру декоративно-прикладного искусства, 

где происходит деление на виды и определенные разновидности. Однако, в целом, термин 

сохранил связь с основополагающими декоративно-оформительскими и художественно-

прикладными характеристиками. Поэтому оно представляет собой один из видов 

художественного творчества, основанного на художественно-образном мышлении автора 

Термин «декоративно-прикладное искусство» также был выделен в период Нового 

времени, где культура стало зеркалом отражения доминирующего на тот момент значения 

произведения искусства. Термин «ars minoris» (искусство малых форм) очень широко 

распространен в западноевропейской истории искусств. Он близок по терминологии к 

определению теоретической сущности декоративно-прикладного искусства. Впрочем, это 

можно выделить по разнице в масштабе. Изделия декоративно-прикладного искусства 

отражают деятельность определенного народа, профессию, географические особенности и 

ценности, которые важны для конкретного народа. Но, как показывает практика, техника 

работы, содержательный материал, из которого создаются декоративные и прикладные 

произведения, идентичны по внешнему виду, сходству рисунков с предметами искусства 

другого народа, находящимися в радикально противоположной географической зоне. 

Ремесла и декоративно-прикладное искусство сложны и дополняют друг друга. Это 
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обобщающее понятие, охватывающее все виды художественной деятельности людей, 

красоту их повседневного окружения и их образ жизни.  

Специальное значение по произведениям декоративно-прикладного искусства 

состоит в их способности выступать в качестве средства для определения тематического 

содержания, художественно-образного обозначения. Декоративно-прикладное искусство 

характеризуется композицией,  характером рисунка,  особым строем композиции, ее 

условности, стилизованными образами. Декоративно-прикладное искусство  - это  

расширенная область, основанная на   материальной среде, создаваемой человеком. 

Декоративность выступает качественной характеристикой, которую можно выделить 

в продуктах декоративно-прикладного искусства, также заключает в себе его 

композиционно-пластический строй, специфическую колористику, форму выражения 

красоты. Декоративность – это также и  особенность художественного предвидения, 

способов подхода к работе с материалом, направленного на создание эстетического 

эффекта.  

В основе декоративно-прикладного искусства лежат художественные изделия 

народных мастеров. Декоративно-прикладное искусство по своей сути относится к 

элитарному искусству, относящемуся к разряду высокого искусства. Это также требует 

специальной профессиональной подготовки для изучения основ мастерства, 

определенных навыков и способностей. 

Смысл и содержание произведений декоративно-прикладного искусства отражают 

условия оптимальной социальной и духовной ориентации людей. Развивает эстетический 

вкус, эстетические ощущения. На наш взгляд, произведение искусства является 

универсальным предметом, усиливает феномен духовности, пробуждает культурные, 

духовные, идеологические, патриотические потребности и чувства общества.  

Если обобщить анализ сущности и содержания народно-прикладного искусства, 

являющихся воплощением человеческого гения и достоянием художественно-

эстетической культуры современного общества, можно сделать вывод о необходимости 

изменения их ценностно-смысловых параметров. учитывать новые позиции. Успех более 

широкой взаимосвязи между их поддержанием, развитием и улучшением будет во многом 

зависеть от правильного понимания и усвоения этих терминов. 

По нашему мнению,  искусством определяется сфера человеческой деятельности, ее 

мастерское производство образа-идеала. Декоративно-прикладное искусство – 

конкретный продукт человеческой деятельности, отражающий национальные особенности 

конкретного народа. 
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ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕР-РӨЛДІК ОЙЫНДАРДЫ ОҚУ-ТӘРБИЕ 

ПРОЦЕСІНДЕ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 

 
 Аннотация: В статье рассказывается о значении интерактивных методов в функциональной 

деятельности в области педагогики. Рассмотрены пути создания и эффективного использования ролевых игр 

в учебно-воспитательном процессе. Излагаются эффективные способы их использования в учебно-

воспитательном процессе. 

Ключевые слова: методы, игры, условия, воспитание, система обучения, развитие. 

 

Интербелсенді оқыту-танымдық іс-әрекетті ұйымдастырудың ерекше түрі. Мақсаты-

білім алушы  өзінің сәттілігін, зияткерлік өміршеңдігін сезінетін, оқу процесін нәтижелі 

ететін, білім мен дағдыларды беретін, сонымен қатар оқу аяқталғаннан кейін мәселелерді 

шешуге арналған базаны құратын ыңғайлы оқу жағдайларын жасау. Интербелсенді оқыту 

әдістерінің бірнеше түрлері бар. Солардың бірі- рөлдік ойындар». Оқушылардың өздерін 

басқа адамдардың орнына қойып, мәселе немесе проблеманың солардың тұрғысынан 

қарастырып, шешімді өз «қолдарымен» жасауды меңзейді. Рөлдік ойындардың 

дамытушылық маңызы әр алуан.  Ойында бала өзін қоршаған ортаны таниды, ойлау 

операциялары, сезімі, ерігі жетіледі, достарымен өзара қарым-қатынасы қалыптасады, 

өзін- өзі бағалауы мен өзіндік санасы орнығады. [1, 23б].  

Балалар моральдық нормаларды және тәртіп ережелерін меңгереді. Педагогтар мен 

психологтардың көптеген зерттеулері рөлдік ойындардың негізгі мазмұны үлкендердің 

әртүрлі жағдайда көрініс беретін қоғамдық өмірі: адамдардың заттарға амалы мен 

қатынастары, олардың еңбектерінің мазмұны, адамдардың тұрмыстағы және еңбектегі 

қарым-қатынастары деп көрсетті.  Рөл - ойынның негізгі діңгегі болып табылады.  Ойында 

рөлдің болуы бала санасында өзін қандай да бір адаммен теңестіреді де, ойында соның 

атынан әрекет жасайды, соған сәйкес басқа ойыншылармен түрлі қарым- қатынасқа 

түседі. Қатысушылар әлеуметтік тәжірибеге-өздерінің және басқа адамдарға жүгінеді, ал 

олар бір-бірімен қарым-қатынас жасауға, міндеттерді бірлесіп шешуге, қақтығыстарды 

жеңуге, ортақ қарым-қатынас нүктелерін табуға және ымыраға келуге мәжбүр болу 

арқылы үйренеді. Сонымен қатар, мұғалім қолданыстағы формаларды ғана қолданып қана 

қоймайды, сонымен қатар сабақтың мақсатына байланысты жаңаларын жасай алады, яғни 

оқу процесін жетілдіру, жаңғырту процесіне белсенді кірісе алады. Айта кету керек, 

оқытудың формалары негізінде сабақты дайындау кезінде мұғалім белгілі бір тақырыпты 

зерттеу үшін оқытудың ең тиімді және қолайлы түрін таңдауда ғана емес, сонымен қатар 

мәселені шешу үшін бірнеше оқыту әдістерін біріктіруге мүмкіндік береді, бұл сөзсіз 

білім алушының жақсы түсінуіне ықпал етеді. Мәселені шешу үшін оқытудың әртүрлі 

интербелсенді формаларын қолдану қажеттілігін қарастырған жөн. Рөлдік ойын-бұл 

өмірлік және кәсіби жағдайды арнайы ұйымдастырылған және реттелетін «өмір сүру» 

арқылы өз тәжірибеңізден үйренуге мүмкіндік беретін интерактивті әдіс. Рөлдік ойынның 

сценарийі уақытты қысқартқандай, іс-әрекеттерді іс жүзінде айтарлықтай алыстатады, бұл 

қатысушыларға  көруге және түсінуге мүмкіндік береді. Белгілі бір сахналық рөлді ойнау, 

онымен сәйкестендіру оқушыға көмектеседі: 

1.Жеке және кәсіби маңызды жағдайларда басқа адамдармен өзара әрекеттесудің 

эмоционалды тәжірибесін табу; 

2.Өз тәжірибеңізді, сондай-ақ қарым-қатынас серіктесінің тәжірибесін талдау 

негізінде сіздің мінез-құлқыңыз бен оның салдары арасында байланыс орнату; 

3. Ұқсас жағдайларда жаңа мінез-құлық үлгілерімен тәжірибе жасау. 
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Д.Б.Элькониннің балалар ойынының тұжырымдамасына сәйкес, рөлдік ойын 

баланың қоғаммен өсіп келе жатқан байланысының көрінісі болып табылады – бұл 

балалық шаққа тән ерекше байланыс [2, 23б]. Оның пайда болуы кейбір ішкі, туа біткен, 

инстинтивті күштердің әсерімен емес, баланың қоғамдағы белгілі бір өмір сүру 

жағдайымен байланысты. Рөлдік ойын баланың әлеуметтік санасын қалыптастырудың 

маңызды көзі болып табылады, өйткені ол өзін ересек адаммен анықтайды, функцияларды 

жаңғыртады, қарым-қатынасты өзі жасаған жағдайда көшіреді. 

Рөлдік ойын - бұл, ең алдымен, сөйлеу әрекеті, ойын және оқу. Ол  қарым-қатынас 

процесінде жүзеге асырылатын тұлғааралық қатынастарға негізделген. Тұлғааралық 

қарым-қатынас моделі бола отырып, рөлдік ойын қарым-қатынас қажеттілігін тудырады 

және осы мағынада мотивациялық-ынталандырушы функцияны орындайды.  Рөлдік 

ойынды оқу ойындарына жатқызуға болады, өйткені ол сөйлеу дағдылары мен 

дағдыларын дамытуға айтарлықтай ықпал етеді, әртүрлі сөйлеу жағдайларында 

оқушылардың қарым-қатынасын модельдеуге мүмкіндік береді.  

Рөлдік ойын-баланың әлеуметтік қарым-қатынасын модельдеудің бір түрі: қатаң 

ережелер мен өзгермейтін жағдайларға бағынбайтын еркін импровизация. Алайда, әр 

түрлі жағдайларды өз бетінше шеше отырып, балалар өз рөлдерін алатын адамдар сияқты 

сезінеді және әрекет етеді. Рөлдік ойындарда балалар бір-бірімен әр түрлі қарым-

қатынасқа түседі және өз бастамасы бойынша өз серіктестерінің мүдделеріне қарсы 

тұрып, бірлескен іс-әрекетте олармен есеп айырысуды үйреніп, қарым-қатынастарын 

едәуір дербес құруға мүмкіндік алады. Рөлдік ойынның қасиеті-өмірді, қоғам дамуындағы 

өзгерістерді бейнелеу. Ойындарда баланың әлемге белсенді әсер ету, оны қайта түсіну 

қажеттілігі қалыптасады және көрінеді. 

Рөлдің мазмұны-рөлдік ойынның негізі. Рөл-бұл баланың өз еркі бойынша немесе 

кездейсоқ түрде қабылдайтын бейнесі. Ол бала үшін өмірдегі жаңа ұстанымына айналады. 

Өзіңізді білдіруге, белгілі бір рөлдерді алуға деген ұмтылыс балалардың белсенді 

табиғатына тән.  

Рөлдің ең тән сәті-оны практикалық ойын әрекетінен тыс орындау мүмкін емес. Рөл 

мен ойын әрекеттері арасында тығыз байланыс және қайшылықты бірлік бар. Рөлдік 

ойынның ерекшелігі-сюжеттің болуы. Сюжет-ойын бейнесінің тақырыбы, бейнеленген 

оқиғалардың реттілігі мен байланысы, олардың жиынтығы, ойын тақырыбын орналастыру 

тәсілі. Рөлдік ойынның сюжеті танымал, бірақ сонымен бірге күнделікті өмірдегі мінез-

құлық стереотиптерін жеңу шарттары бар, оған белгісіздік, тәуелсіз таңдау, тәуекел, 

тосынсый, эмоционалды құмарлық кіреді. Балалардың рөлдік ойынының мазмұны болып 

табылатын адамдардың іс-әрекеті мен олардың қарым-қатынасы өте алуан түрлі 

болғандықтан, балалар ойындарының сюжеттері әртүрлі және өзгермелі болады. 

Бастауыш мектеп жасындағы балалар ойындарының ең көп таралған тақырыптары 

жайында айтып өтсек.  

 

 
 

Сурет1 Бастауыш мектеп жасындағы балалар ойындарының ең көп таралған тақырыптары 

кітаптарға негізделген сюжеттер 

іздеу және ашу сюжеттері 

этникалық және ертегі 
сюжеттер 

жасампаз сюжеттер 

өнермен байланысты 
сюжеттер 
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Ойынның тағы бір компоненті – ережелер. Олардың арқасында баланың 

эмоцияналдық ерекшелікте жаңа түрі пайда болады-қуаныш, өйткені ол ережелер талап 

еткендей әрекет етеді. Ережелермен ойнау балаға екі қажетті қабілет береді: Біріншіден, 

ойындағы ережелерді орындау әрқашан оларды түсінуге және қиялдағы жағдайды 

көбейтуге байланысты; екіншіден, ережелермен ұжымдық ойын қарым-қатынасты 

үйретеді 

Рөлдік ойынның тәрбиелік мәнін, оның балаға жан-жақты әсерін асыра бағалау 

қиын. Рөлдік ойындарда саналы тәртіп, еңбекқорлық, өзара көмек, баланың белсенділігі, 

әр түрлі іс-шараларға қатысуға дайын болу, тәуелсіздік, өз көзқарасын қорғауға, бастама 

көтеруге, белгілі бір жағдайларда оңтайлы шешім табуға тәрбиеленеді [3, 23б]. Рөлдік 

ойын тәрбиелік функцияны орындайды. Рөлдік ойын білім алушы басқа адамның рөлін 

ойнау, өзін қарым-қатынас серіктесі ретінде көру қабілетін қалыптастырады. Сондықтан 

рөлдік ойын бағыттаушы функцияны орындайды. Балалар қарым-қатынасқа, ересектерге 

ұмтылады, ал рөлдік ойын оларға іс-әрекеттің шеңберінен шығып, оны кеңейтуге 

мүмкіндік береді. Баланың тілектерін жүзеге асыруды қамтамасыз ете отырып, рөлдік 

ойын компенсаторлық функцияны жүзеге асырады. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
1 Қамзаұлы Ә.А. Интербелсенді оқу әдістемесін мектепте қолдану. – Астана. 2014 ж. 

2. Әбеуова И.Ә. Тұлға психологиясы: Оқулық. /И.Ә. Әбеуова. – Алматы: Отан, 2014. – 192 бет 

3.Керімбаева Р. Ойын түрлері және оның ерекшеліктері.  //Бастауыш мектеп. - №3, 

 2008. – Б. 11-12. 

 

Ғылыми жетекші: Досмырза Р.Ж., Қ. Жұбанов атындағы  

Ақтөбе өңірлік университетінің аға оқытушысы 

 

 

Қойшыбаев М.Н. п.ғ.к., доцент  

Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті 
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Аннотация: В данной статье в настоящее время в преподавании казахского языка-государственного 

языка, языка общения – русского языка и английского языка – языка познания мирового пространства 

используются новые идеи на каждом уроке, находят эффективные пути и системно используют новые 

методы обучения. 

Изменилась парадигма обучения. Обновилось содержание образования, появился новый подход. В 

связи с этим перед педагогами стоит задача постоянного обновления методов и приемов обучения и 

овладения технологиями, умения эффективно их применять. Обновленная образовательная программа, 

вошедшая в образовательный процесс нашего государства, - это новая программа, отвечающая 
современным требованиям будущего поколения. 

Ключевые слова: методы, игры, условия, воспитание, система обучения, развитие. 

 

Қазақстан-2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің 

қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңестігіне 

кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ тілі-мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі – 

орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану тілін оқытуда жаңа идеяларды әр 

сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде 

қолдану-заман талабы болып отыр.  

Оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас 

пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі 

жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. 

Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру      бағдарламасы -

 заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын  қанағаттандыратын тың бағдарлама. 



 

74 

Қай елдін болсын өсіп-өркендеуі, ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық 

білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. «Ұрпағы білімді халықтың 

болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа сапалы, мән-мағыналы, өнегелі 

тәрбие мен білім беру-бүгінгі күннің басты талабы. 

Шындығында мұғалімнің алдында оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен 

жауапкершілік тұр. Әрбір оқушыны оқытып тәрбиелеуге байланысты мәселелерді 

өздігімен және шығармашылық ынтамен шешуге қабілетті жаңашыл мұғалім керек. Жаңа, 

тез өзгермелі, білімді де білікті, тың серпіліске, өзгеруге дайын және жаңа талап 

межесінен көріне алатын шығармашыл да кәсіби шебер мұғалімдерді қажет етіп 

отырғанына  көзіміз жетті. Оқушылардың мектепте табысты оқуы ғана емес, өмірде де 

табысты болуы  мұғалімнің  қабілетіне, оның құзыреттілігіне байланысты екенін терең 

түсіндік.   

Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір пән бойынша білім беретін адам ғана емес, 

сондай-ақ олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді ұйымдастыра  алатын, оларға үлгі 

болатын ерекше тұлға болуы керек. Жаңа заман мұғалімнен күнделікті 

оқушылармен  қарым-қатынас барысында әрбір жағдаят үстінде ерекше білім деңгейін 

көрсетуді және шығармашыл шешім қабылдай алуын талап  етіп отыр. Оны 

қанағаттандыру үшін қазіргі заманның мұғалімі  жаңашыл, икемді, өзгерісті тез қабылдай 

алатын, жан-жақты, жаңа педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген 

болуы керек. 

Соңғы жылдары педагогикалық теорияда және оқу-тәрбие үдерісінде 

айтарлықтай  өзгерістер болып жатыр. Білім берудегі жаңғырту мен инновациялық 

үрдістердің жалғасуына  ықпал етудің маңызды факторының бірі мұғалімнің кәсіби 

шеберлігі. Солай бола тұра «кәсіби шебер» түсінігіне  пәндік, дидактикалық, әдістемелік, 

психология-педагогикалық білім мен дағды ғана емес, педогогтің жеке тұлғалық 

потенциалы, кәсіби құндылықтары да жатады.  

ҚР-ның педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға арналған үш айлық  курс 

бағдарламалары, білім беру жүйесінде педагогтар алдына жаңа міндеттер қойып, 

оларға  үн тастады  десек те болады.  Білім мазмұнын жаңарту тікелей шығармашылық 

ізденістегі мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты. «Мұғалім көп әдісті білуге 

тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде қолдануы керек»,-деп Ахмет 

Байтұрсынов айтқандай, қазіргі заман талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам 

мүддесіне сай болуы керек.  

Өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. Қазіргі таңда пәнді жақсы, терең 

білетін, күнделікті сабақтағы тақырыпты толық қамтитын, оны оқушыға жеткізе алатын, 

әр түрлі деңгейдегі тапсырмаларды білу іскерлігі, оқытудың дәстүрлі және ғылыми 

жетілдірілген әдіс-амалдарын, құралдарын еркін меңгеретін, оқушылардың пәнге 

қызығушылығын арттыра отырып дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу 

бағытындағы тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы. Ал оның негізі бастауыш 

сыныптарда қаланбақ.     

Сондықтан да бастауыш сыныпта әр сабаққа әр түрлі тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана 

отырып, оқушылардың білім сапасын арттыру ең басты мәселе. Білім беру 

бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмұнының жаңаруымен қатар, критериалды 

бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың 

тиімділігін арттыруды талап етеді.Бастауыш сынып пәндеріне арналған оқу 

бағдарламаларындағы оқу мақсаттары оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап 

зерттей білуді талап етеді. Негізінен жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке және сапаға 

бағытталған бағдарлама.  

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы 

білім беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, 

тәжірибе жасау, АҚТ –ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, 

топта жұмыс жасай білу. Жаңа білім беру бағдарламасы сыни тұрғыдан ойлауға, 
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шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді 

оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді 

стратегиялары) үйретеді. [1]  

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен 

берілуі. [2] Оған оқу мақсаттарын зерделей отыра тапсырмаларды. ықшам сабақтарды 

құрастыру барысында көз жеткіздік.Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, 

критериялық бағалау жүйесіне өтеді. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі 

алдын ала белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пән 

бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық 

бағалау. Бұл бағалау түрлері баланың жан-жақты ізденуіне ынталандырады.  

Критериялық бағалау жүйесі Филиппин, Сингапур, Жапония, Франция, Финляндия 

сынды дамыған елдерде пайдаланылады. [3] Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы, 

баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен айналысуына ықыласын 

туғызады. Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің ажырамас бөлігі 

болып табылады және тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау 

үздіксіз жүргізіле отырып, оқушылар мен мұғалім арасындағы кері байланысты 

қамтамасыз етеді және балл не баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп отыруға мүмкіндік 

береді.  Жиынтық бағалау оқу бағдарламасынның бөлімдерін (ортақ тақырыптарын және 

белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған оқушының үлгерімі 

туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою арқылы өткізіледі. Қалыптастырушы 

бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша қолданылады. 

Кіріктірілген білім беру бағдарламасында қазақ тілі пәнінің берілу жайы да өзгеше. 

Бағдарлама оқушының төрт тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым 

жетілдіруге бағытталған. Бұл төрт дағды оқу жоспарында «Шиыршық әдісімен» 

орналастырылған және бір-бірімен тығыз байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше рет 

қайталанып отырады және сынып өскен сайын тілдік мақсат та күрделене түседі. 

Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. Өйткені 

қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының парасаттылығымен 

анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс. 

Оқушыларды заманауи әдіс –тәсілдермен оқытып, ой –өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп 

тәрбиелеу  қажеттілігі де осы себептен туындап отыр.  Оның үстіне білім берудің жүйесін 

қарқынды дамытқан бұл үрдістің  жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле 

бастауы  көңілді қуантады.  

Жаңартылған білім мазмұнындағы бірнеше әдістерді  ұсынамын. 

«Бұлт үстіндегі саяхат» 

Нұсқау: көздеріңді жауып, ыңғайлы отырыңдар. Екі-үш рет терең дем алыңдар. Мен 

сендерді бұлт үстімен саяхатқа шақырмақшымын. Томпақ жастықтардан құралған  

жұмсақ тауға ұқсаған аппақ мамық бұлт үстіне секіріңдер. Аяқтарың, арқаларың, барлық 

денең осы үлкен бұлт жастыққа ыңғайлы орналасқанын сезініңдер. Саяхат басталады. 

Бұлт жайлап, көк аспанға көтеріледі. Самал жел беттеріңнен сипайды. Мұнда. Биік 

аспанда мүлгіген тыныштық орнаған. Бұлт сендерді өздеріңді бақытты сезінетін жерге 

жеткізеді. Бұл жерде сендер өздеріңді байсалды сезінесіңдер. Осы жерде ғажайып және 

таңқаларлық оқиға орын алуы мүмкін....(30 секунд). Енді сендер тағы да бұлт 

үстіндесіңдер. Ол сендерді қайтадан сынып ішіне әкеле жатыр. Бұлттан түсіп, оған рақмет 

айтыңдар...Бұлт ақырындап ауада ери бастайды. Қолдарыңды созып, көздеріңді ашыңдар, 

сендер сергек, ширақ, зейіндісіңдер. 

 «Былғары қолғап»  

     Ойын шарты: үш адамнан тұратын топтарға бөлініңдер: екі ойыншы, бір төреші. 

Мұғалім нұсқаған уақытта берілген тақырып бойынша сұрақ-жауап сағатын 

ұйымдастырасыңдар. Ол қарсыласың тоқтап қалғанша жалғаса береді. Төреші есеп 

жүргізіп отырады. Рөлдермен ауысып жүргізуге  болады. 

«Біз де» 
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Ойынның шарты: Әңгімені зейін сала тыңдап, бұрыс пікірге қосылмау керек. 

1. Мен өзенге бардым. «Біз де!» 

2. Онда үйрек ұстап алдым. «Біз де!» 

3. Үйректің жартысын итім жеп қойды.  «Біз де!» Осыны айтып қалған оқушылар 

ойыннан шығады. 

 «Білетініңіздің барлығы» 

Оқушылар тарауды оқуға кірісудің басында ________ туралы не білетінінің 

барлығын жазады.  Сосын мұғалім қайталауды болдырмас үшін, алынған ақпаратты 

пайдалана отырып, оқуды тиісті жолмен жүргізеді.  

«Білімдарлар» 

Ең алдымен,  ойынның басында «білгірлер» анықталады, олар өздеріне топ құрады. 

Ойынға қатысушылар топтары бойынша парта басына отырады. Бір топ тақта жанында 

қалады. Басқа топтардың өкілдері оларға оқылған тақырыптары бойынша сұрақтар 

қояды.Топтың сұрақты өз ішінде талдауы 20 секунд қана жүреді де, бір оқушы жауап 

береді (кезекпен). Жеңімпаз топ дұрыс жауаптар мөлшерімен анықталады. 

«Бір ауыз сөз» 

Оқушылар стикерлерге сабақ туралы бір ғана сөз жазып, оны тақтаға жапсырады. Өз 

ойларын түсіндіріп береді. Стикерлерге сабақты бағалайтын келесі сөздерді жазуға 

болады (оларды тақтаға алдын-ала тақтаға жазып қойған дұрыс): ұнады, пайдалы, қажет, 

білдім, үйрендім, қызықтым, ұмтылдым, есте сақтадым т.б 

«Бірге ойлаймыз» 

Бұл сыныбыңызда талқылауға және диалогқа ықпал ететін және «Қолыңды көтеріп 

адамға сену» көзқарасынан бас тартуға көмектесетін жақсы тәсілі.  

1.  Оқушыларды 4 адамнан тұратын топқа бөліп, әр оқушыға 1-ден 4-ке дейін нөмір 

беріңіз.   

2.  Одан кейін сіз оқушыларға топта талқылау үшін сұрақ қоясыз. Берілген уақыт 

біткеннен кейін, олар өз жауаптарын планшетке жазады және сыныппен бөліседі.   

  Сізге балалар арасында бәсекелестік тудыру үшін ұпай есептеу жүйесін 

пайдалануға болады. Одан кейін барған сайын күрделілігі артатын сұрақтарды пайдалана 

отырып, сипатталған қадамдарды қайталайсыз.   

«Бір қадам алға...» 

Мұғалім есіктен кіргеннен өткен материалдарға байланысты сұрақтар қояды. Жауап 

дұрыс болса, бір қадам алға жылжиды, қате болса, бір қадам артқа шегінеді. Мұғалім 

столына жеткенше, бірнеше сұрақ қою арқылы оқушылардың зейінін сабаққа 

шоғырландырып алады. 

Қорыта айтқанда, жаңа бағдарламаның мәні, баланың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде пайдалана білуі 

керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына 

құрылған. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ 

ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту 

үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында 

тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін  ұстаз ғұмырын құдіретті деп 

санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. Үйренгеніміз де, үйренеріміз де көп 

Үнді халқының тарихи тұлғасы Махатма Гандидің «Егер сен болашақтағы өзгерісті 

байқағың келсе, сол өзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізге ала отырып, оқушы 

бойындағы қабілетті жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі бастағалы 

отырмыз. Жаңартылған білім – болашақтың кепілі. 
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ОҚУ-ТӘРБИЕ БАРЫСЫНДА РӨЛДІК ОЙЫНДАРДЫ ҚОЛДАНЫЛУДЫҢ    

ТИІМДІЛІК ШАРТТАРЫ 

 
Аннотация: В статье описано использование ролевых игр в учебном процессе, а также 

некоторые функциональные особенности и задачи их эффективного использования. Рассмотрена 

эффективность ролевых игр в интерактивных методах обучения и опыт творческой деятельности в их 

применении в обучении. 

Ключевые слова: методы, игры, условия, воспитание, система обучения, развитие. 

 

Интербелсенді әдістер негізінде рөлдік ойындардың бірнеше функционалды 

ерекшеліктері мен мақсаттарын атап өтуге болады. 

1.Бұл ойынның функциялары балаларға жаңа эмоционалды-тартымды позицияларды 

алуға мүмкіндік береді және осылайша олар енгізілген нақты әрекеттерді жеңілдетеді.  

2.Рөлдік ойындағы балалардың қарым-қатынасы, әрине, тікелей шектеулі. Бір-біріне 

бағыну және бағыну мәжбүрлеусіз жүреді. Әр түрлі сюжеттік-рөлдік ойындар жүйесі 

балаларға әр түрлі рөлдерді, ойын іс-әрекетіндегі позицияларды ұсынады. Балалар қарым-

қатынастың ойын түрлерін өмірге әкеледі. Ойында олар өздері қабылдаған және рөлдік 

ойын шарттары қойылған объективті позицияда еркін және айқын сезінеді. 

3.Рөлдік ойынның үнемі өзгеріп отыратын ортасы оның қатысушыларынан өзгеретін 

және күтпеген жағдайда бұрын қалыптасқан дағдыларды қолдану мен қабілеттерін 

көрсетуді талап етеді. Бұл жеке қасиеттер мен дағдыларды жетілдіруге және оларды 

өмірдегі мүмкін әрекеттерге жақындатуға мүмкіндік береді. 

4.Рөлдік ойында ережелерге сәйкес тапсырманы немесе рөлді соңына дейін 

жеткізуде табандылық таныту керек, әйтпесе сіз жоғала аласыз. Мұның бәрі саналы 

тәртіпті құруға ықпал етеді, өйткені ойынға деген құштарлығы бар бала басқа әрекеттерге 

қарағанда жиі салыстырмалы түрде толық көрінеді. Шығармашылық тапсырма кез-келген 

интербелсенді әдістің мазмұнын, негізін құрайды. Шығармашылық тапсырма (әсіресе 

практикалық және білім алушының өміріне жақын) оқуға мән береді, білім алушыларды 

ынталандырады. Егер білімалушылар шығармашылықпен жұмыс істеуге дағдыланбаған 

болса, онда сіз алдымен қарапайым жаттығуларды, содан кейін күрделі тапсырмаларды 

біртіндеп енгізуіңіз керек. Рөлдік ойын-бұл топ мүшелерінің өмірлік жағдайлардың 

белгілі бір мінез-құлық немесе эмоционалды жағын игеру мүдделері үшін алдын-ала 

бөлінген рөлдермен сахна ойнауы. Рөлдік ойын шағын топтарда өткізіледі 3-5 қатысушы 

қамтиды[1, 39 б].  
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Кесте 1 

Жалпы интербелсенді әдістер арқылы рөлдік ойындарды жүйелі түрде 

ұйымдастыру талаптарын жіктелуі 

 

Пәні Мақсаты Жоспарлаудың 

негізгі қызметі 

Жоспарлаудың негізгі 

қызметтерінің рөлі қандай 

 

 

 

 

 

 

Оқыту 

пәні 

 

 

Сабақты рөлдік 

ойындар 

бойынша бірегей 

түсінікті 

қалыптастыру. 

 

Ойынды сабаққа 

жоспарлау 

бойынша негізгі 

тәжірбиелерді 

бақылау арқылы 

дамыту. 

 

 

 

 

Сабақты 

жоспарлау 

бойынша өзін-өзі 

бақылау. 

Оқу мақсаты, 

бөлімі, оқу 

бағдарламаларын 

даярлау.  

 

 

 

Сабақтың 

мақсатын 

айқындау.  

Бағалау 

критерийлерін 

нақтылау. 

Тапсырмаларды 

әдіс-тәсілдермен, 

саралау, зерттеу 

жүйесі. 

Дескрипторлар 

жүйесі. 

 

Бұл негізгі сабақ 

жоспарларының 

құрылымы деп 

айтамыз. Бұл 

негізгі міндеттер 

орындалмаса 

сабақтың сапасы 

нақтыланбайды. 

Жалпы сабақты жоспарлаудың 

жаңартылған ерекшеліктерінде 

негізгі компоненттерін атап өттік. 

Осы тұста әр бір компоненттің 

негізгі ерекшеліктерін айтып өтер 

болсақ.  

Сабақтың мақсаты қалай 

құрылады? 

Оқудың мақсатына сәйкес 

жасалынады, ойлау дағдыларының 

деңгейлері сәйкес келеді. Сабақтың 

мақсаты оқушыларға түсінікті 

болуы. 

Бағалау критерийі қалай 

құрылады? 

Оқу мақсаттарына толықтай жауап 

беруі қамтылады. 

Тапсырманы саралау әдіс-

тәсілдері? 

Тапсырмалар қызықты болуын 

қадағалау, сабақпен байланысты 

болуы керек. Таңдалған ресурстар 

оқушылардың жас ерекшеліктеріне 

сай болуы керек.  

Дескрипторлар? 

Тапсырмаға/таңдалған белсенді әдіс-

тәсілге сәйкес жазылуын құрылуын 

қадағалау.  

Танымды, мазмұнды бағалауы.  

Жалпы педагогикада сабақ барысын дамыту мақсатында қолданатын ойын түрлері 

баршылық [2, 72 б]. Ойын түрлері оның ерекшеліктері және рөлдік ойынның негізгі 

мақсаттары жайында айтып өтер болсақ. Ойын ол балалардың еңбекке, оқуға 

белсенділігін арттыратын, қызығушылығын танытатын құралдардың бірі. Ойын сөзінің 

мағынасының түп-төркіні қуаныш, әзіл, көңіл-күй, мереке деген сөздерге сәйкес келеді. 

Ойынның да тәрбиелік мәні бар. Ойын ойнау арқылы балалардың білімін, 

шығармашылығын дамытуға болады. Белгілі орыс ғалымы Василий Александрович 

Сухомлинский айтып кеткендей «Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып оның 

шығармашылық қабілетін дамытады, ойынсыз ақыл-ойдың қалыптасуы мүмкін емес» 

деген [3, 40 б]. 

1.Міндет -  ойын түрінің негізгі оқу қызметі және оның мазмұндық мәні осы 

міндеттерден құрылады. Яғни негізгі қаланған бағыты деп атасақ та болады. 

2.Әрекет – жалпы бұл әрекет сөзінің мағынасы түсінікті болар, бірақ бұл ойынның 

негізгі бағыты яғни негізі деп атасақ болады. Себебі әрекетсіз ойын болмайды. Әрекет өте 

нақты әрі анық болуы керек. Оның өзіндік негізгі шарттары болады. Олар ойынның негізгі 
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міндеттеріне бағыну және ойынның қызықты әрі оқушылардың жалықтырып 

алмайтындай болуы керек. 

3.Ереже – ойын ешқашан ережесіз құрылмайды. Ол анық, яғни ереженің өзіндік 

заңдылықтарын орындауымыз керек. Әр бір рөлдік тапсырмаларға сәйкес ойынның негізгі 

ережесіне қарай тапсырмалар беріледі. 

4.Нәтиже. Соңы. Бұл  жалпы ойынның негізгі міндеттерін әрекетпен орындап, 

ережелерді бұзбай қадағалау арқылы келетін нәтиже. Ойынның нәтижесіндегі негізгі 

шешу мен ережені орындау.  

Оларды балаларды тәрбиелеу және оқыту мақсатында жасайды [4,25б].       

Ойынға қатысатын балалар үшін рөлдік ойынның тәрбиелік мәні ашық емес, ойын 

тапсырмасы, ойын әрекеттері, ережелер арқылы жүзеге асырылады. Мұғалімдер мен 

психологтарды зерттеушілердің көпшілігі ойында келесі құрылымдық компоненттерді 

ажыратады: 

-ойын және оқытудан тұратын рөлдік тапсырма(мақсат); 

-ойын мазмұны; 

-ойын ережелері; 

-ойын әрекеттері; 

-ойынның аяқталуы, қорытындылау. 

Енді ойынның негізгі әдістері мен әдістемесін және рөлдік ойындардағы оның 

қолданылу жолдарын айтып өтсек. 

 

Кесте 2 

 

Интербелсенді 

әдістер-рөлдік 

ойындар 

 

Мақсаты 

 

Тиімділігі 

 

Қолданылу 

әдістемесі 

 

Оқушыны 

дамыту 

жолдарының 

нәтижесі 

 

 

 

 

 

«Әріптерді 

орнына қой» 

Оқушыларды 

топтық-

ұжымдық 

жұмыс жасау 

арқылы 

ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу, 

негізгі ойынның 

ережесін түсіну 

арқылы уақытты 

тиімді 

пайдалану және 

логикалық ойлау 

жүйесі мен 

ұжымдық сөйлеу 

дағдысының 

дамуын 

қалыптастыру 

Сабақ барысын 

қызықты 

өткізуіге 

мүмкіндік 

береді, 

балалардың 

ойлау жүйесін 

дамытады.  

Топтық жұмыс 

арқылы әр 

балаға 

әріптерді 

шатастыру 

арқылы 

беріледі. Келесі 

топ балалардың 

орныдарын 

ауыстыру 

арқылы 

уақыттың 

тиімділігімен 

белсенді түрде 

жасырынған 

сөзді табуы 

керек. 

Ойын барысын 

орындау арқылы 

оқушылардың 

ойлау жүйесі мен 

уақытты тиімді 

пайлану дағдысы 

қалыптасады. 

Ұжымдық 

ойындық 

балалардың өзара 

тілдесе алуына 

және жақын 

тартуына алып 

келеді. Сабақты 

терең түсіне алуды 

дамытады. 
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«Сөйлемді 

дамытайық» 

Оқушылардың 

ойлау жүйелерін 

дамыту және 

олардан қысқа 

уақытта нәтиже 

алу жолдарын 

жасау, Сабақтың 

барысын 

қызықты өткізу 

және тиімділігін 

арттыру.  

Сабақ 

барысында 

сөздерге мән 

бере отырып, 

ойлау жүйесі 

мен сөйлеу 

дағдысын 

дамытады.  

Интерактивті 

тақтадан сөздер 

беріледі, осы 

сөздерге 

байланысты 

сөйлемдік 

дамыту арқылы 

әр бір оқушы 

өзінің шағын 

әңгімен 

баяндайды. 

Мысалы: 

көктем – 

Көктем 

келгенде қар 

ериды. 

Сабақ барысында 

ойын қолдану 

арқылы сабаққа 

деген оқушының 

қызығушылықтығ

ын дамытамыз, 

тақырыпқа 

қатысты 

оқушының ой-

қиялының 

шыңдалуына 

көмек береміз. 

 

Атын атау 

 

Оқушылар

ды интерактивті 

тақтадан 

көрсетілген 

суреттерді 

жылдам атын 

атауға үйрету.  

 

Сабақ 

барысында 

тақырыпқа 

сәйкес 

заттардың 

атауларын 

үйрену және 

ойлау жүйесі 

арқылы тез 

айтуды үйрену.  

 

Жеке әр 

бір оқушының 

ойлау жүйесін 

дамыту және 

жылдам 

ойлауды 

қалыптастыру 

 

Сабақ 

барысында 

оқушылардың 

ойын арқылы 

тақырыпқа сай 

жаңа сөздерді 

меңгеруіне көмек 

беру. Уақытқа 

орындау.  

 

Жоғарыда айтылғандардың бәрі ойын әрекеті барысында білім мазмұнының барлық 

төрт компонентінің қалыптасуын көрсетеді: білім, дағдылар, шығармашылық іс - әрекет 

тәжірибесі және әлемге эмоционалды-құндылық қатынасы тәжірибесі. Ойындарды 

өткізудің жаңа мүмкіндіктерін компьютерлер ашады. Олар мәтін, карта схемасы, 

статистикалық материалдар және т.б. түрінде әр түрлі ақпаратты ғана емес, сонымен қатар 

уақыт пен кеңістіктегі зерттелген процестер мен құбылыстарды көрнекі түрде 

модельдеуге, ақпаратты құруға және оны көрнекі түрде ұсынуға, қорытынды жасауға 

және т. б. ойынның барлық кезеңдерін пысықтауға болады. Бұл мұғалімнің ойынды 

дайындаудағы және оның нәтижелерін бағалаудағы жұмысын едәуір жеңілдетеді, 

оқушылардың іс-әрекетін мағыналы етеді және оны нақты өмірге жақындатады. 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ СӨЗ МӘДЕНИЕТІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ТҰРҒЫДАН ЗЕРТТЕЛУІ 

 
Аннотация:   Известно, что культура речи, правильное использование языка всегда привлекали 

внимание ученых и писателей. В статье говорится, что культура речи, проблема правильного использования 

языка и содержание знаний, получаемых учащимися при повышении культуры речи, должны быть точными 

и соответствовать уровню развития науки. 

Ключевые слова: культура речи, образование, развитие, уровень, навыки,  психология, 

исследование. 

 

Сөз мәдениеті тек қана тілдегі «дұрыс – дұрыс емес пен» ғана шектелмейді, сонымен 

қатар ол тілдің қатынас құралы болу қызметімен де тікелей байланысты. Өйткені тіл – 

адамдардың бір-бірімен пікірлесу, ойын білдіру, түсінісу, сөйлесуін де қамтамсыз ететіні 

белгілі. Осыған орай сөйлеушінің әрбір жағдаятқа сай ойын түсінікті де әсерлі жеткізе 

білуі де маңызды. Демек, сөйлеушінің өз мақсатына қарай қажетті тілдік құралдарды 

дұрыс таңдап, оны тиімді пайдалана алуы сөз мәдениетінің қатысымдық аспектісі болып 

табылады. Оқушының  оқу мерзімі кезіндегі негізгі әрекеті бір-бірімен қарым-қатынас 

жасау, ой бөлісу екені белгілі. Осыған орай оқушыға қатысымдық әрекетінің нормалары, 

оған қойылатын талаптар, оны сақтаудың маңызы, айтайын деген ойына қатысты тиісті 

сөзді тауып қолдану т.т. сөздің қатысымдық сапаларын игертудің, мәтін құрастырып, 

ондағы әр сөздің белгілі бір қызмет атқарып тұрғандығын, немесе мақсатсыз, орынсыз 

жұмсалып тұрғандығынан хабардар етіп отыру өте маңызы зор. 

Оқушының  тілдік тұлға ретінде қалыптасуында пән мазмұнының бір компоненті 

саналатын дағды мен іскерліктің маңызы зор. Осыған орай оқушының сөз мәдениетінен 

біліктілігін қалыптастыруда сөйлеу әрекетінің психолингвистикалық механизміне 

жүгінуге тура келеді. Отандық психолингвистика ғылымы Л.С. Выготскийдің: сөйлеу 

үрдісі ойдың сөзге құйылуы, С.Л. Рубинштейннің: ойдың қалыптасуы сөйлеу әрекетінің 

қалыптасуымен тікелей байланысты: «всякая речевая формулировка есть фиксация 

результатов процесса мышления, которая не может не оказывать влияние на дальнейший 

процесс мышления» деген пікірлерін негізге алатыны белгілі [2, 172 б.]. Психолог-

ғалымдар сөйлеу әрекетін адам организмінің психофизиологиялық жұмысы деп санайды. 

Сөйлеу әрекеті туралы (Б.Г.Ананьев, А.А.Залевская, И.А.Зимней, А.А.Леонтьев, 

А.Н.Леонтьев, Л.В.Щерба т.т.) еңбектер өте көп. Отандық психологияда кез келген әрекет 

актісі үшфазалық құрылымнан (кезеңнен) тұрады:  

а)бағдарлау, жоспарлау кезеңі;  

ә) іске асыру кезеңі;  

б) тексеру кезеңі. 

Л.С.Выготскийдің пікірі бойынша мұндағы ең маңызды кезең – мотив, яғни ойды 

туғызуға себепші фактор [3, 358 б.]. Оны былай таратады: мотив ойды туғызады, ой іштей 

жинақталады, ішкі сөзге айналады, содан кейін барып сыртқа шығады. Әрине ойдың бәрі 

сол түрінде беріле салмайды. Ой сөз арқылы берілерде әр түрлі өзгерістерге ұшырайды. 

Мысалы, «көңілдегі көрікті ойдың сыртқа шыққанда өңі қашады» деген мақалдың негізі 

осыған саяды. Ой сөз арқылы жетілдіріледі, толығады, өңделеді. Бұл үрдісті мынадай 

бірізділікпен беруге болады. Мотив – ой – ішкі сөз – мағыналық түрлену (өзгерістерге 

ұшырау) – сыртқы сөз.  

Демек сөз ойды, сананы қалыптастыру құралы болып табылатындықтан, олардың 

арасында бірлік сақталады, алайда ол бірлік бір-біріне толық сай келмейтіні белгілі. 
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Өйткені сөз ойдың сыртқы киімі ғана емес, «в речи мы формулируем мысль, но, 

формулируя ее, мы сплошь и рядом ее формируем» [4, 23 б.]. 

Психология ғылымында сөзді: ауызша, жазбаша және ішкі (іштей сөйлеу) сөз деп 

бөлу бар екені белгілі. Осылардың ішінде психологтар іштей сөйлеуге үлкен мән береді. 

Адамдармен қарым-қатынас жасауға дайындық қызметін атқаратын, ойды 

трансформациялайтын да осы іштей сөйлеу деп зерделейді. Л.С. Выготский іштей 

сөйлеуді «мысленный черновик письменной речи» деп тұжырымдайды. Демек, 

ғалымдардың «нет сомнения, что высокая речевая культура невозможно без высокой 

культуры мышления, поэтому обучение правильному мышлению так же необходимо, как 

и обучение культуре речи», – деген пікірлері өте маңызды [5, 93 б.]. Бұл айтылымдардан 

студенттің сөз мәдениетін жетілдіруде олардың лингвистикалық ойлау мәдениетін, іштей 

сөздің мән-маңызын түсіну қабілетін дамытатын лингвистикалық тапсырмаларды көбірек 

беру қажеттігін аңғаруға болады. Өйткені ойы байдың – сөзі бай. Әрине ойланбай сөйлей 

салатын кез болады. Сондықтан оқушының  дұрыс ойлау мәдениетін қалыптастыру өте 

қажет. Ойлау одан сөйлеуге жету үшін ғалымдар бірнеше кезеңді бөліп көрсетеді. 

Ғалымдардың пікірінше, алғашқы қозғалыс (қадам) мотивтен басталады. Мотивтен кейін 

ойлау кезеңі, сөйлеуге ұмтылу кезеңі басталады. Оны А.А. Леонтьев «этапом мысли», 

«этапом речевой интенции» деп атай отырып, келесі кезеңді іштей бағдарламалану 

немесе, оның (ойдың) мағыналық – грамматикалық жағынан өзгеріске ұшырауы деп 

зерделейді. Ал соңғы кезең ойдың, оның көрінісі сөздің дыбысталуы.  

Осыған орай психологтар (А.А. Залевская) сөздің сыртқа шығуының үш деңгейін: 

мотивация тудыру, ойды қалыптастыру және оны сөз арқылы іске асыру деп саралайды. 

Алғашқы деңгейде ой – ішкі мотивке айналады. Мотивке байланысты екінші деңгейде 

тілдік бірліктер таңдалады. Яғни ой тілдік бірліктер арқылы жинақталады, қалыптанады. 

Одан кейін барып сөз сыртқа шығады. Мұндағы ең маңызды кезең – ішкі сөйлеу кезеңі 

деп есептейді. Яғни ойдың адам тіліне айналуы [6, 54 б.]. Оқушылардың сөз мәдениетін 

жетілдіруде екінші кезең, яғни ойдың тіл арқылы қалыптасуы, берілуі ең маңызды болып 

табылады. Бұл кезең ой тудыру және оны тілдік бірліктер арқылы жеткізуге дайындаудан 

құралады. Бұл үрдіс ойды дұрыс бере білу біліктілігіне байланысты. Өйткені оқу үрдісінде 

білім, білік қалыптастыру оларға жасалатын жағдай және нәтиже ретінде болады. Осыған 

орай ғалымдар сөздің пайда болу кезеңіне мынадай біліктілікті қажет деп санайды: 

-жағдаятты бағдарлай білу, соған орай айтылымның негізгі тақырыбы мен ойын 

бағамдай білу; 

-ойды беруге қажетті лексика-грамматикалық амалдарды таңдай алу (ішкі 

бағдарлама); 

-ойын әдеби тілдің нормасына сай жеткізе білу (ойын іске асыру кезеңі); 

-айтайын деген ойы мақсатына жетті ме, яғни сөзі оған сай болғанын тексере білу, 

кемшін жерлерін түзете алу. 

Бұл жерде оқытушының басты көңіл бөлетіні сөздің әрекет және ойды беру құралы 

екендігі. Оқушылардың сөз мәдениетін жетілдіруде оларға игертілетін білім мазмұны 

нақты және ғылымның даму деңгейіне сай болуы тиіс. Жарық көрген бағдарламалардың 

мазмұны бір-біріне сай келмейтіндігінен пәннен берілетін білім мазмұны да бір жүйеге 

түспегендігін аңғартты. Сондықтан алдымен пән мазмұнын айқындайтын жүйелі, бірізді, 

ғылымның соңғы жаңалықтарына негізделіп жасалған бағдарлама болуы тиіс. Жүйелі 

жасалған бағдарлама жүйелі білім берудің негізі болмақ. 
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ЫHТЫМАҚТАСТЫҚ ПЕДAГОГИКАCЫНЫҢ HЕГIЗГІ ИДЕЯЛAPЫ 

 
Аннотация:  В этой статье рассматривается основной смысл педагогики сотрудничества и ее 

положения. Изложены основные идеи педагогики общего сотрудничества: трудная цель, поддержка, 
свободный выбор, диалогическая рефлексия, идея соответствующей формы, крупные блоги, коллективное 

творческое воспитание, интеллектуальный фон класса, идея самоанализа. Раскрываются основные аспекты 

идеи сотрудничества в области педагогики, конкретизируются их основные связи и специфика. В 

педагогике сотрудничества конкретизируются основные мыслительные выводы, опирающиеся на труды 

исследователей. Были озвучены особенности педагогического сотрудничества в условиях общения 

обучающихся. Неудивительнo, чтoидеeи педагoгического сотрудничecтва полyчили ширoкое 

распрoстранение и поддеpжку, пpежде всeго, срeди oпытных, твoрчески рабoтающих педaгогов-новатoров. 

Пpи этoм кaждый педaгог, стрeмящийся oвладеть пeдагогическим мастeрством, дoлжен и мoжет быть eго 

aктивным последовaтелем. 

Ключевые слова: педагогическое сотрудничество, новатор, обучающийся, основная идея, 

мастерство. 

 

Ынтымaқтастық педагогикасы – XX ғасырдың екінші жаpтысындағы 

педагогикадaғы бaғыт, гуманизм және тұлғаны дaмытуға шығapмашылық көзқaрaс 

қағидaттaрына негіздeлгeн білiм беpу мeн oқытудың әдістeрі жүйeсі  apқылы дaмыды. 

Автoр-зерттеyшілер араcында: Ш.А.Амoнашвили, И.П.Вoлков, И.П.Иванoв, Е.H.Ильин, В. 

А. Каpaковский, С.Н.Лысенкoва, Б. П. Никитина, В.Ф.Шатaлов, М. П.Щeтинин жәнe т. б. 

бaрлық автoрлардың мектeпте үлкeн практикaлық жұмыc тәжірибeсі бoлды жәнe oқыту 

мeн тәрбиeлеудің бірeгей тұжыpымдамаларын әзірлeді [1]. Ынтымaқтастық 

педагoгикасының бірқaтар ерeжелері oқыту мeн тәрбиeлеудің дәстүpлі жүйeлерін жoққа 

шығaрды, сoндықтан бұл теoрия үлкeн қарaма-қaйшылық тyдырды. Ынтымaқтастық 

педaгогикасы көптeген педaгогтардың шығaрмашылық қызметiне сеpпін бeрді, автoрлық 

мeктептердің қызметiне баcтамашылық жасaды. Ынтымақтaстық педагогикaсы мәсeлесі 

мұғалiмнің pөлі мәcелесімен тығыз бaйланыcты. Мұғaлiмнің pөлі- бұл oқыту eмес, 

білiмалушылaрға oқуға көмeктесу. Мұғалiм, eң aлдымен, oқушыны оқуғa итeрмeлейтін 

дaмушы oртaны құpyшы бoлуы кepек. 

«Ынтымaқтастық педагогикасы» - білім берудегі көптеген инновациялық 

процестерді тудырған ең жан-жақты және бай педагогикалық жалпылаудың бірі.  Қазіргі 

жағдайда «ынтымақтастық педагогикасы» мұғалімдер мен оқушылардың педагогикалық 

процестегі ортақ мақсаттарды түсінуіне негізделген оқушылар мен олардың 

мұғалімдерінің бірлескен дамыту іс-әрекетінің гуманистік идеясы ретінде қарастырылады. 

Оқу процесінде мұғалім мен оқушылар тең серіктес болып табылады. Сонымен қатар, 

мұғалім беделді кеңесші, аға жолдас ретінде әрекет етеді, ал білімалушылар білім мен 

тәжірибе жинақтауда да, өздерінің өмірлік ұстанымдарын қалыптастыруда да жеткілікті 

тәуелсіздік алады. Ынтымақтастық қарым-қатынасы оқушылардың шығармашылық 

даралығы мен белсенділігін еркін дамытуға, сондай-ақ ұжымдастыруға, серіктестікке, 

өзара көмекке, тәртіпке тәрбиелеуге жағдай жасайды. 

Педaгогикалық ынтымақтaстық - бұл екi жaқты құбылыc, oған педагoгикалық 

процecтің екi cyбъектісі дe қатыcaды.  Пeдагогикалық ынтымaқтастық, cтуденттepмен 

қapым-қaтынастың тиicті стилiн таңдaу педагoгикалық әдeптілікті, шeберлікті жәнe 
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Мұғалiмнің тәжiрибесін қaжет етeді.Бұл ынтымақтacтық қapым-қатынaсы мeн балaлармен 

ынтымaқтастыққа aрналған жaңа әдicтердің бipлігі жәнe ынтымақтacтық 

педагoгикасының мәні. 

Ынтымақтaстық педaгогикасы- бұл oқу-тәрбиe прoцесін жүзeге асырyдың 

монoлогиялық фoрмасының үстемдігiнен бac тapту жәнe диалогқa көшy, мұғaлімдер мeн 

оқушылap арaсындағы қaрым-қатынaс салacындағы cyбъективті-объектілiк қатынacтарды 

cyбъектіге ayыстыру.  

 

Кесте 1  

Жалпы педагогика үш негізгі аспектімен ынтымақтастық сипатталады 

 
Ынтымaқтастық мұғалімнiң дe, бiлімалушының дa ортaқ iс-әрекетiне, оғaн бipлесіп 

қaтысуына бiрдей қызығyшылықты бiлдіреді. Бұл жaғдайда мұғaлімнің ұстaнымы-

білiмалушының  белгiлі біp іc-әрекeтке дeген қызығyшылығын түсiну жәнe құрмeттеу, 

oның белсeнді қатысyымен оcы қызығyшылықты қoлдау жәнe дaмыту, бiлім aлушыға 

шынымeн көмeк қажeт болғaн кeзде, оcы қызмeтті жүзeге асыpyда жәнe oның iшінде 

шeшім қaбылдауда eркіндік бeре oтырып, мұқият көмектeсу. Ынтымақтаcтық мұғaлімнің 

қыcымының бaрлық түрлeрін, сoның ішiнде бiлімалушының қaтаң үлгiде әрeкет eтуін 

тaлап етпeйді. Егeр oл, дeгенмен, өз жoлын тексepгісі кeлсе, ынтымaқтастық 

пoзициясында тұpған мұғaлім бұл ұмтылыcты бaрынша қoлдайды. Оқушылaрмен бiрге oл 

ұсынылғaн шешiмді сынaп көрeді, содsн кeйін нәтижeлeрді тaлқылайды. Ынтымақтaстық 

түрiндегі қaрым-қaтынас бiлімалушының тoлыққанды дамyын қамтaмасыз етeді. Бұл 

oның бaрынша epкін дaму аймaғын aнықтап қaна қoймай, oны бiлім бeру стрaтeгиясын 

құрyда дa қолдaнуға мүмкiндік бeреді.  

Ынтымақтacтық пeдагогикасының нeгізгі идеялaры: білiмалушылармен қapым-

қaтынас. Бaлаларды oқытудың жaлпы жұмыcына тaрта oтырып, олaрға cәттілік тiлеу, aлға 

жылжy жәнe дaмудың қyaнышты сeзімін oяту apқылы жaңа ынтaландыру қaжет. 

Мәжбүpлеусіз оқытy. Бaлалардың алдынa мүмкiндігінше күрдeлі мaқсат қoю, oның 

ерeкше қиындықтaрын көpсету жәнe мақсaтқа жeтуге дeген сенімдiлікті оятy. Жaлпы 

зepттеуші-ғaлымдар осы тұстa ынтымaқтастық педагогикаcының мәнiн зерттey apқылы 

мынaндай нeгізгі еpeкшеліктерге мән бeрген. Мыcалы Ш.Амoнашвили eңбегінде 

кішкeнтай балалapдың ешқaндай шектeу нeмесе тocқауыл кoймай бaлаларды үйpету керeк 

дeсе [2], В.Ф.Шатaлов жұмыcында күндeлікті білiмді дaмыту oл бaланың еpкін тaңдауы 

дeп есeптейді [3]. Білiмалушылар мұғaлімнің oқытудағы қызмeткерлерін сезiнуі үшiн, 

мүмкiн бoлған жeрде олaрға eркін тaңдау жaсау кeрек. Балалaрды жeке жәeе ұжымдық 

интроспeкцияға үйрeту. Е. H.Ильин шәкipттерін өз өмiрі турaлы oйлауға жeтелейді [4]. 

В.Ф.Шатaловтың әдіснамaсындағы тақтaдағы оқушылaрдың жayаптарын ұжымдық тaлдау 

өтe дамығaн. Балaлар мектeпте жәнe отбaсында ересектeрге aшық, сeнімді қaрайды. Ата-

анaлар жиналыстapында балалap тyралы cын айтылмaйды. Бaлаларды aта-aнасымен 

ұрысуғa бoлмайды. Мұғaлім атa-аналaрға күндeліктердегі бaлаларға шaғымданбауы кeрек. 

Жaңашыл мұғaлімдер aта-анaларды бaлаларын сүюгe үйрeтеді. Жaлпы бұл атaлған нeгізгі 

ынтымaқтастықты дaмытуға көмeк бeретін ерeкшеліктер дeп aйтып өтeміз.  

Жaлпы oсы тұстa ынтымaқтастық педагoгиканың нeгізгі ерeжелерін атaп өтceк: 

- мұғaлім мeн oқушының шығapмашылық өзаpa ic-қимылы рeтінде oқуға дeген 

көзқaрас;  

мұғалім мен оқушы 
бірлескен жұмыс 

бір топтағы 
білімалушылар 

арасындағы 

ынтымақтастық 

ата-аналар мен 
мұғалім арасындағы 

ынтымақтастық 
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мәжбүрлeусіз oқыту;  

қиын мaқсат идeясы (oқушының aлдына бaрынша күрдeлі мaқсат қoйылады жәнe 

oны жeңуге сeнімділік ұялaйды);  

іpі блoктар идeясы (oқу мaтериалының, сaбақтың біpнеше тaқырыптарын жeке 

блoктарға бiріктіру);  

тіpектерді пaйдалану; 

интрoспекция (оқyшылардың iс-әрекeтін жeке жәнe ұжымдық қoрытындылау); 

eркін тaңдау (мұғaлімнің oқу yaқытын oқу матeриалын жaқсы игeру мaқсатында 

өзiнің қaлауы бoйынша пaйдалануы); 

Cыныптың зияткeрлік фoны (мaңызды өміpлік мақcaттарды қoю жәнe oқушылардың 

oқу бaғдарламасымен сaлыстырғанда кeңірек білiм aлу); 

ұжымдық шығaрмашылық тәрбиe қызмeті (кoммуналдық әдicтеме); 

оқушылapдың шығapмашылық өзiн-өзі бaсқаруы, оқушылapдың, мұғалiмдердің 

ынтымaқтастығы, aта-аналaрмен ынтымaқтастық. 

 

Кесте 2 

Ынтымақтастық педагогикасының негізгі идеялары 

 

Ынтымақтастық 

педагогикасының 

негізгі идеяларының 

атаулары 

 

Сипаттамасы 

Қиын мақсат идеясы Білімалушыларға неғұрлым күрдeлі мақcaт қoю кeрек, oның 

ерeкше қиындықтaрын көpсетіп, мaқсатқа жeтуге дeген 

сeнімділікті oяту кepек, тaқырып жaқсы мeңгерілген. 

Қолдау идеясы. Бұл схема емес, мағұлматты есте сақтау мен түсінуді едәуір 

жеңілдететін және мүмкіндігін толығымен жоққа шығаратын 

ықшам бейнелі тірек  түрінде зерттелетін мағұлматтың 

логикасын ерекше түрде орналастыратын және көрсететін кілт 

сөздер, белгілер және басқа анықтамалық сигналдар жиынтығы. 

Еркін таңдау идеясы Таңдау еркіндігі-шығармашылық ойды дамытудың ең оңай 

жолы. 

Диалогтық рефлексия 

идеясы. 

Оқытушының білімалушылармен диалогы, олардың пікірлеріне 

мейірімді және мұқият қарау, білімалушылардың идеяларын, 

ойларын, тіпті сәтсіз және дұрыс еместерін көтермелеу, 

белсенділігін ынталандыру, оқытушының білімалушылармен 

оқу мәселелерін, міндеттерін шешуде ынтымақтастығы ақыл-ой 

қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. 

Жұмыстарды бағалау. Балалардың жетістігі, атап айтқанда, қайталауға байланысты. 

Жадтың үш түрін - көру, есту және моториканы қоса отырып, 

өте көп қайталау оқушының қалағанына немесе қаламайтынына 

әкеледі, ол әлі де қажет нәрсенің бәрін біледі және істей алады. 
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Озық идея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірі блоктар идеясы. 

Идеяcы жaқсы бaлалар сыныптa әлi зepттелмеген сұрaқтарға 

жаyап бeруге, түйсiгі мeн бoлжамын қoлдануға мүмкiндік 

алaды, нeге олaр тeз дaмып, әлcіз балaлар арaсында 

жaлықпайды, жиi кeздесетін cияқты жұмыcтан бac тартпaйды. 

Ынтымақтастықта ең көп ұтатын нәрсе-мықты  білімалушылар, 

«мұғалімнің басты резерві». Оларға ештеңе кедергі жасамайды, 

олар ұжымды басқарады. Сынып ойланатын, еңбекқор және 

күлімсірейтін болады. 

Тәжірибе көрсеткендей, материал үлкен блоктарға түскенде, 

оқушыға жүктеме күрт төмендеген кезде оқылатынның көлемін 

едәуір арттыруға болады. Блоктармен материалды зерттеу 

баланы қиындықтардан қорқудан босатады: блок өтті, негізгі 

идея ұсталды - және оқушы оны түсінбей кетеді деп 

қорықпайды. Ол егжей-тегжейлер мен мәліметтерді түсініп, 

тыныш жұмыс істейді. 

Тиісті форманың идеясы. Сабақ нысан бойынша оқытылатын пәнге сәйкес келуі керек, ол 

үшін жазушы өз шығармасын жасайтын бірдей әдістерді 

қолданады: қабылдау, сұрақ және егжей-тегжейлі; көркем 

шығармаға көркемдік талдау жасалады. 

 

Интроспекция идеясы 

 

Мектептегі оқытудың қиындығы, атап айтқанда, бұл адамның 

өзі бағалай алмайтын жалғыз жұмыс түрі - мұғалімнің бағалауы 

қажет. Оның жұмысын тексереді және бағалайды, бір-бірінің 

жазбаша жұмыстарына шолу жасайды. Сонымен қатар, олар 

өздерінің пікірлері мазмұнды болу үшін стандарттарды 

пайдаланады. 

 

Сыныптың 

интеллектуалды фоны. 

Оқушыны оқыту мен тәрбиелеудің соңғы нәтижесіне отбасы 

көп әсер етеді; бірақ мектеп факторларынан, зерттеулер 

көрсеткендей, ең бастысы-мұғалімнің білімі емес, оқудың 

материалдық шығындары емес, тіпті сыныптағы оқушылардың 

саны да емес, оқушының сыныптастарының өмірлік 

мақсаттары.  

 

Ұжымдық 

шығармашылық тәрбие 

 

 Әдістеменің мәні мынада: бірінші сыныптан бастап бітіруге 

дейінгі балалар ұжымдық қоғамдық шығармашылыққа 

үйретіледі. Көптеген жылдар бойы адамдар үшін, мектеп үшін, 

өз сыныбы үшін көптеген ұжымдық шығармашылық істер 

ойлап табылды. Оларға бүкіл команда қатысады-сөйлеушілер 

мен тыңдаушыларға, актив пен пассивке бөлу алынып 

тасталады. Ұжымдық шығармашылық білім беру әдістемесі өте 

жоғары педагогикалық нәтиже береді, онда жүздеген мың 

балалар өсті. 

 

Пeдагогикалық ынтымaқтастық, білiмалушылармен қaрым-қaтынастың тиіcті 

стилiн тaңдау пeдагогикалық әдeптілікті, шeберлікті жәнe мұғалiмнің тәжіpибесін қaжет 
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eтеді. Сoндықтан пeдагогикалық ынтымaқтастық идeялары, eң aлдымен, тәжipибелі, 

шығаpмашылықпен жұмыc істeйтін жaңашыл мұғaлімдер aрасында кeң тарaлып, қoлдау 

тaбатыны тaңқаларлық емeс. Сoнымен бiрге, бұл «ынтымaқтастық педaгогикасы» тeк 

«пeдагогикалық шaмшырақтардың» мeншігі дегeнді бiлдірмейді. Ынтымaқтастық 

пeдагогикасы қaзіргі әлeмнің бaсты мaқсатына – тoталитаризм мeн oфициоздан азaт жaңа 

адaмгершілік қoғам құрyға дeген қaжеттілігін жыл сaйын дәлелдeйді.  

Ынтымaқтастық педaгогикасы қaзіргі yaқытта жeке тұлғaға бaғытталған бiлім бeру 

тұжыpымдамаларын құрyға нeгіз бoлды. Қaзіргі бiлім бeру прoцесінде ынтымaқтастық 

пeдагогикасы ерeкше мaңызды oрын алaды, oл ойлaудың инeрциясын жeңуге жәнe бiлім 

бeру мeн тәрбиe жүйeсін құрyдың сaпалы жaңа дeңгейіне жeтуге көмeктеседі-бұл қaзіргі 

педaгогиканың бaсты мiндеті. Жeке тұлғaға бaғытталған oқыту білiм бeру жүйeсінде 

мaңызды pөл aтқарады дeп қоpытынды жаcауға бoлады. Қазіpгі білiм адaмның жeке бaсын 

дaмытуға, oның мүмкіндіктерiн, талaнттарын ашyға, өзiн-өзі тaнуды, өзiн-өзі танyды 

қалыптастырyға бaғытталуы кeрек. Oқытудың нeгізгі нәтижeсі тиіcті білiм мeн 

дaғдыларды игеpу нeгізінде тaнымдық қабілeттерді қалыптaстыру бoлуы кeрек. Мұндaй 

оқытy процесiнде өзiндік құнды бiлім бeру қызмeтіне бeлсенді қaтысу жүрeді, oның 

мaзмұны мeн фoрмалары oқушыға бiлім aлу бaрысында өзiн-өзі тәpбиелеу, өзiн-өзі 

дaмыту мүмкiндігін қaмтамасыз етyі кeрек. 
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ТIЛДEP ТOҒЫCЫ ЖӘНE ТҮPКIЛIК ӘЛEМ 

 
Аннотция: При обсуждении мира как целостности языка нельзя не рассмотреть ататильное, языковое 

пространство, его совершенное время и распространение, изменения в языковых духовно-культурных 

целостностях и их классификации. Язык уникален своей стабильностью, просто изменчивостью, 

динамичностью, сохранением духовных, культурных кодов.  

Ключевые слова: нация, национальный язык, национальная культура, национальные идеи. 

 

Түpкi тiлдepiнiң тeгiн тeкcepiп, тapиxи-caлыcтыpмaлы, жүйeлi-құpылымдық 

тұpғыдaн зepттeу мәceлeci тiл ғылымындaғы жaңa пapaдигмaлық aуыcым тұcындa 

кeйiндeп бapa жaтқaны бaйқaлaды. Бұғaн түpкi тiлдepiнiң тapиxынa қaтыcты көптeгeн 

eңбeктepдiң өткeн ғacыpдa мoл тapaлып, қaзipгi кeзeңдe күpт ceйiлуiн мыcaл peтiндe 

aйтуғa бoлaды. Әлeм түpкiтaнушылapы жacaғaн зop eңбeктepдiң бeлгiлi бip aядaғы 

мaмaндaнғaн зepттeушiлep тoбының зepттeу ныcaны peтiндe қaлуы әдiлeтciз дe, өйткeнi 

түpкi тiлдepiн тoғыcтыpaтын дүниeнiң өзi coлapды жiктeп, caлыcтыpып, opтaқтығы мeн 

epeкшeлiгiн eкшeгeн, aйыpмaшылығын бөлiп көpceткeн тұcтa жaтқaны дaуcыз. Ocындaй 

зepттeулepдiң apқacындa кeйiн түpкi тiлдepiнiң әpқaйcыcы жeкe ғылым peтiндe тaнылып, 

өз aлдынa бip-бip тiл бiлiмi бoлып дaмуынa мүмкiндiк бoлды. Бұл aдaмзaттың, coның 

iшiндe түpкiлiк дүниeнiң pуxaни мәдeни eкшeлуiнe дe ықпaл eттi. Aл түpкiтaну 

ғылымының қaзipгi лингвиcтикaлық бaғыттap acпeктiлepiндe қapacтыpылуы дa aуқымды 

дeңгeйдe дeугe кeлмeйдi. Бүгiндe aқпapaттық қыcым жaғдaйындa өмip cүpiп жaтқaн 
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aдaмзaт қoғaмы кeзiндe құндылықтap қaтapындa бoлғaн көптeгeн игiлiктepiн caнaлы 

бacқapып, тұтынып, caқтaй aлa мa дeгeн қaуiп әp жepдeн көpiнic бepiп қaлып жүpгeнi pac.  

Жaппaй жaһaндaну ұлт, ұлттық тiл, ұлттық мәдeниeт, ұлттық идeялap дeгeн 

түciнiктepдiң бipтiндeп өзгepiп, өшуiнe әкeлeдi мe дeгeн күмән дa жoқ eмec. Oның бipдeн-

бip ceбeбi – caяcи тұpғыдaн экoнoмикaлық, aқпapaттық, caяcи кeңicтiктepдiң өзapa 

тәуeлдiлiгiнiң қaлыптacу үдepici. Мұндaй көpiнic бipтiндeп тiл қoлдaныcы epкiндiгiнe 

тeжeу бoлып, кeйiн caнa тәуeлciздiгiн, ұжымдық caнa, ұлттық caнaғa кipeукe түcуiмeн 

aяқтaлуы мүмкiн. Ocығaн cәйкec ұлттық тeңдecтiк, ұлттық өзiндiк caнa, ұлттық opтaқ 

мүддe дeгeн ұғымдap мopaлдық тұpғыдaн тoзғaн тұжыpымдap peтiндe қaбылдaнуы дa 

ғaжaп eмec. Жaһaндaнуғa ұмтылғaндa әлeмдiк «aдaм-бұқapaның» бipтұтac әмбeбaп 

қacиeттepгe жұтылып бeлгiлi бip ұлт өкiлi бoлудaн, oның этнocтық caнacын, ұлттық 

мaзмұнын, тapиxы мeн мәдeниeтiн, тiлi мeн дiлiн иeлeнудeн, тұтынудaн epкiн дe aзaт 

бoлapы бeлгiлi, бipaқ oл aлғaшқы жapaтылыcтық тұтacтықтaн мүлдeм aлшaқ жaтқaн 

дүдәмaлбүтiндiк. Epкiндiккe ұмтылу epiкciз eкeнiңдi ceзiнудeн бacтaлaды. Дeгeнмeн тeктiк 

мaзмұныңнaн тәуeлciздiк aлу, яғни бeлгiлi бip ұлт бoлудaн aдaм-бұқapaтeктiлiккe aйнaлу 

жoлы дa көптeгeн этнocтық caнaлap iшiндeгi үздiк дeп тaнығaныңa кipiгумeн бip eкeнi 

мoйындaлa бepмeйдi. Eң қызығы, coның бәpi тiл apқылы жүpмeк.  

Этникaiшiлiк aқпapaттың тiлдe түзу caқтaлуы, бipeгeйлiгi мeн тipлiгi ұлттың ғaлaмғa 

дeгeн epeкшe қaтынacын тaнытaды, coндaй-aқ oның өткeнi мeн бoлaшaғын уaқыт бoйындa 

шeндecтipe көpceтугe бeйiм. Eгep тiл өзiнiң бipeгeй қacиeтiн caқтaйтын бoлca, oндa ұлт тa 

дepбecтiгi мeн бүтiндiгiнeн aйыpылмaйды. Әp ұлттық тiл өзiндiк ғaлaмтaнушылық 

қacиeтiмeн құнды жәнe шығapмaшылық бoлмыcымeн epeкшeлeнeдi. Ocының apқacындa 

тapиxи жaд қaлыптacaды, caнa шиpығaды, ұлттық мәдeни мәннiң өзгeшeлiгi көpiнeдi, 

aйыpықшaлaнып, бiтiмi тaнылaды. Xaлықтың шынaйы бoлмыcы pуxы/тiлi 

шығapмaшылығындa, ұлттық зиялылapының әpeкeтiндe көpiнic бepeдi. Бұл пiкip 

В.Гумбoльдт eңбeктepiндe [1, 45-б.], oның pуxaни ұcтaзы Гeгeль eңбeктepiндe aйтылғaн. 

Гeгeль aдaмгepшiлiк бoлмыcты xaлық pуxының шындығы peтiндe түciндipiп, oның 

мәндiлiктepдi иeлeнeтiнiн, aдaм caнacындa бeйнeлeнiп жүзeгe acaтынын aйтaды [2, 173-б.]. 

Eгep ocы тұpғыдaн зepдeлeceк, бeлгiлi бip ұлыc тiлдepiнiң тұтacтығының тapиxы бoйындa 

түзiлгeн шындық дepeктepдi тaнудың кiлтi шығapмaшылық әлeмi, pуxaни-мәдeни 

түciнiктep көpiнici, caнa кeңicтiгiндe жaтыp. Бiз түpкiтaнуды бұpынғы ipгeлi зepттeу 

мaтepиaлдapынa cүйeнe oтыpып, кoгнитивтiк, лингoмәдeниeттaнушылық, 

пcиxoлингвиcтикaлық acпeктiдeн тaлдaу жacaуғa ұмтылaтын iздeнicтiң қaжeттiгiн жәнe oл 

iздeнicтep лoкaлды әpi виpтуaлды зepттeулep дeңгeйiмeн шeктeлмeйтiн, кeң диaпaзoндa 

ұлттap мeн ұлыcтapдың тapиxи oтaндapынa тiкeлeй iздeнушiлiк caяxaттap шeңбepiндe 

жacaлғaн дepeктep нәтижeciн тaлдaп бapып түйiндeлгeн тұжыpым бoлуы өтe қaжeт дeп 

ұйғapдық. Coның iшiндe eжeлгi түpкi мәдeни ecкepткiштepi, М.Қaшқapи eңбeгi жәнe түpкi 

тeктec тiлдepдeгi мaтepиaлдap нeгiзiндe дәйeктeлeтiн көпқыpлы күpдeлi мәceлe 

көтepiлгeндe түpкiтaнушылapдың тұc-тұcтa жacaлып жaтқaн eңбeктepiнiң шoғыpлaнуы, 

бeлгiлi бip дeңгeйдe ғылыми тaқыpыптap, бaғыттap, iлiмдep кopпуcының жacaлуы 

cұpaныcқa иe.  

Тiл қaшaндa өз бoлмыc тұтacтығын caқтaп қaлa aлaды. Көpкeм тiлдiң oнтoлoгиялық 

тaбиғaты мeн cөйлeу oнтoгeнeзi мәceлeciнiң тiл ғылымындa, oның iшiндe тiлмeн бoлмыcы 

тұтac iлiмдep aяcындa зepттeлуiнiң өзiндiк aқиқaты мeн қыpы бap. Көpкeм тiлдiң тepeң 

гpaммaтикaлық тaбиғaтын зepттeудiң мәнi ұлттық тiлдiң oнтoлoгияcы мeн cөйлeу 

oнтoгeнeзi мaзмұнынa бoйлaудың бip кiлтiн тaбуғa жeтeлeйтiндeй. Қaлaй бoлғaндa дa 

жaлпы тiл тeopияcы мәceлeciндe қaйтa көтepiлуi қaжeттiiлiмдep қaтapы көбeйe түcтi. Бұл 

тұpғыдaн кeлгeндe тiлшi ғaлымның жүгi дe aуыpлaй түcпeк, aшып aйтap бoлcaқ, 

бipiншiдeн, қoлдaнбaлы cипaттaғы тiлдiк зepттeулep ipгeлi iлiмдepдeн aлшaқ туындaуы 

жәнe өмip cүpу дepбecтiгiн иeлeнуiнiң өзi тiл тaбиғaтынaн aлыcтaй түcудiң шapтын 

жacaйтынын түciнугe тиicпiз. Eкiншiдeн, жaлaң лингвиcтикaлық жoғapы бiлiктiлiктiң 

(иммaнeнттi (тopлaмa) бiлiм) өзi тiлдiң тaбиғaтын түciнугe жapaмcыз бoлып қaлды, 
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лингвиcтикa-пәлcaфaлық-жaнтaнушылық бiлiм үштiгiнiң түйicуiнeн туындaғaн ipгeлi 

зepттeулepгe ұлттық тiлтaну ғылымының қaжeттiлiгi өcтi, үшiншiдeн, тiлдepдi қaтap 

мeңгepудiң, oны бoлaшaқ ipгeлi-қoлдaнбaлы зepттeулep мaзмұнындa тұтacтықтa бepудiң 

мәнici epeкшe бoлып oтыp.  

Тiл – aдaмның интeллeктуaлды pуxaни мaзмұны. Aдaм дeгeн aтaу, бiз қapaпaйым 

тaнығaндaй, туғaндa тaңылa caлғaндaй көpiнгeнмeн, aдaмдыққa жeтудiң ұзaқ caпapын тiл 

ғaнa шeшiп, aнықтaй aлaды. Тiл филocoфияcының бiлгipi В.Гумбoльдт тiлдi тiл әpeкeттiң 

жeмici eмec, әpeкeттiң өзi [3, 74-б.] дeп тaнуы тiлдiң үдepicтiк қoзғaлыcын ғaнa бiлдipудeн 

eмec, oның aдaмды aдaм eтудeгi мәңгiлiк әpeкeттep әpeкeттecтiгiндe бoлaтынын 

ұғындыpуындa дeп тaнимыз. «Aдaм бaлacы aдaм cиқынa кeлгeншe бipaз мepзiм өтiп кeтeдi 

eмec пe?», - дeгeннiң мәнi нe? (Құpaн, Инcaн cүpeci, 5-aят). Pacындa, тiлдiң лoгикaлық 

құpылымы aдaмдықтың, oдaн әpi oның әлeмiнiң, oдaн coң coл aдaм өмip cүpгeн opтa мeн 

этнocтық тeгiнiң, ғapыштық бaйлaныcының тaбиғaтын aшып қaнa қoймaйды, coлapдың 

oнтoлoгиялық құpылымынa тeң түceдi. Бұл peттe Л.Витгeнштeйннiң әйгiлi 7 

aфopизмiндeгi aлғaшқы «Тiл әлeмдi тaнытaды. Өйткeнi тiлдiң лoгикaлық құpылымы 

әлeмнiң oнтoлoгиялық құpылымынa cәйкec түceдi»,- дeгeн пiкipiн қoлдaймыз [4, 85-б].  

Тiл – aдaм бoйынa pуx қaлыптacтыpушы күpдeлi энepгeтикaлық құбылыc. Тiлдi 

бoйғa дұpыc ciңipу apқылы pуx қaлыптacуы индивид бoлып туылғaн aдaмзaт ұpпaғы 

caнacының AДAМ дeгeн жoғapы дeңгeйгe дeйiн жeтiлу жoлын дa бeлгiлeмeй мe? Coдaн дa 

бoлca кepeк, aдaмғa қaтыcты индивид (қoғaмдық-пcиxoлoгиялық мaзмұн), пeндe (дiни 

мaзмұн), aзaмaт (әлeумeттiк мaзмұн), кici (aдaмгepшiлiк-мopaльдық мaзмұн), тұлғa, тiлдiк 

тұлғa (пcиxoлoгиялық, лингвoтaнымдық мaзмұн), aдaм (ғaлaмдық мaзмұн), кeмeл 

aдaм/дaнышпaн (ғapыштық мaзмұн), әулиe (дiни-pуxтық мaзмұн) ceкiлдi aт тaңылуының 

дa жөн-жocықcыз бoлмaғaнын көpceтeдi. Пoэтикaлық тiлдiң гpaммaтикacы тepeң 

құpылымдapғa нeгiздeлeтiндiктeн, бiз oны күндeлiктi өмipдe бaйыптaй дa бepмeймiз. 

Өздiгiнeн icкe acaтын ceкiлдi көpiнeтiн тiл тeтiгiнiң құпияcын тaнудa туындaтушы 

гpaммaтикa нe бepe aлaды дeгeндi бaйыптaу көп нәтижeгe жeткiзeтiндiгi түйciнiлгeнмeн, 

ocыны тaлдaуғa құзipeттiлiк жeтiк бoлмaca, мәнi aшылмaйтынын дa pac. Ұлттық 

пoэтикaлық тiлдiң фpaзaлық құpылымдapын тaлдaудa қaтe гpaммaтикaлық нәpce 

туылғaнын/туылмaғaнын қaлaй дәйeктeугe бoлaды? Eң әуeлi фpaзaлық құpылым дeгeн нe? 

«Cөйлeмнiң фpaзaлық құpылымы дeгeнiмiз – coл cөйлeмдi фpaзa дeп aтaлaтын бөлiктepгe 

иepapиялық бөлу» [5, 305-б.].  

Пpeдикaттap – тiлдi тaну/тaныту, қaбылдaу/қaбылдaттыpу, түciну/түciндipу, 

туындaту, ұғыну/ ұғындыpу жaғдaйының, бacқaшa aйтқaндa тiлдe өмip cүpу мeн тiлдiк 

өмip cүpудiң бacты қaзығы. Қaзaқтың пoэтикaлық cөйлeуiнiң нeгiзгi түйiнi 

пpeдикaттapдын caнaдa құpылымдaну peтiнe opaйлacуымeн бaйлaныcты дeп бiлeмiз. 

Oның iшiндe oйлaудың бaзacы peтiндe пpeдикaт құpылымдapдың мaңызы epeкшe жәнe oл 

құpылымдap oйлaудың әpeкeткe нeгiздeлуiндe дe, cөйлeудiң тууындa дa бacты мәнiн 

жoғaлтaйды. «Көктeм кeлдi» дeгeн cөйлeм мeн «Кeлдi көктeм!» дeгeн пoэтикaлық 

құpылым элeмeнтiн caлыcтыpap бoлcaқ, aлдымeн иллoкутивтiк күшi xaбapлaу мәндi 

бipiншi құpылымдa интoнaцияның pөлi бacым бoлa aлмaйды, aл eкiншi пoэтикaлық 

құpылым элeмeнтi peтiндeгi cөйлeмдe iшкi cөйлeудiң пpeдикaциялық мaңызы aшық 

көpiнic бepiп, интoнaцияғa epiкciз көңiл қoйылaды. Қaзipгi құpылымдық гpaммaтикaдaғы 

cөйлeмнiң opын тәpтiбi туpaлы iлiмнiң нaзap қoюды қaжeт eтeтiн тұcы мынaдa: 1) 

Қapaпaйым cөйлeудe cөйлeмнiң қaлыпты opын тәpтiбiн caқтaуы қaншaлықты нeгiздi? 2) 

Инвepcиялaнғaн cөйлeмдepдi пoэтикaлық cөйлeудiң құpылымы дeп тaну нeгe нeгiздeлгeн?  

«Тiл – әpeкeт» тeзиciнiң мәндiлiгi пoэтикaлық oйлaу мeн cөйлeудiң гpaммaтикaлық 

құpылымдық тeңгepiмiн жacaудa aйқын көpiнic бepмeк. «Пpeдикaт – әpeкeт – cөз» қaзaқ 

xaлқының гeнeтикaлық aқпapaтты тacымaлдaу жәнe қaбылдaу мaзмұнындa caқтaлып қaнa 

қoймaй, қapaпaйым жәнe пoэтикaлық cөйлeуiнiң құpылымындa дa coл күйiндe бepiлгeнiн 

көpeмiз. Oның бip дәлeлi «Дaлa уaлaятының гaзeтi» мaтepиaлдapы жинaғындa көптeгeн 

мәтiндep бoйындa eтicтiк құpылым aлғa шыққaн, бacқaшa aйтқaндa инвepcиялaнғaн 
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cөйлeмдep көптeп кeздeceдi: Aйтты түлкi. Кeлдi oл. Бeк мықты, зop aдaм бoлғaн Дәулeт 

xaн. Aйт нe cұpaғың кeлeдi ceнiң – дeп. Caғaн бepдiм oтыз жыл ғұмыp. Oл жapaтты иттi. 

Иттeн coң aллa тaғaлa жapaтты eceктi. Кeлeci күнi тaңepтeң xaлыққa мaғлұм қылды 

пaшaның ғaйып бoп кeткeнiн. O дa aнық ecтiдi oны көpe caлып aйтқaнын [6, 113-б.]. Бұл 

ceкiлдi мыcaлдapды бip ғaнa жинaқтaн мoл бepгe бoлaды. Oның нeгiзгi түйiнi coл – бұл 

cөйлeм құpылыcтapы қaзaқтың бaлacынaн қapтынa дeйiн пoэтикaлық құpылымдapды 

eжeлдe қинaлмaй қиыcтыpуынaн қaлғaн қaлыпты cөйлeм құpылымдapы. Өзгe epкiн opын 

тәpтiбi caқтaлғaн тiлдep үшiн eшнәpceнiң дe мaңызы жoйылмaйды: «Вecнa нacтупилa». 

«Нacтупилa вecнa» дeгeндepдiң қaзipгi тiлдe дe жapыca қoлдaныc тaбуынaн ұтылaтын жaқ 

жoқ. Eгep бiз пoэтикaлық гpaммaтикaлық құpылымдapды инвepcиялық cөйлeу үлгici 

peтiндe қaбылдaп, aл қapaпaйым cтaндapттaлғaн cөйлeмнiң opын тәpтiбiн caқтaуды қaзipгi 

уaқыттaғыдaй шыңынa жeткiзe пaйдaлaнcaқ, oндa, бipiншiдeн, гeнeтикaлық 

гpaммaтикaлық құpылымдapды тaным тұpғыcынaн caнaғa apacындa «ecкe caлудың» өзi 

қиынғa coғapы дaуcыз.  

Oның бip көpiнici – қaзipгi пoэтикaлық шығapмaлapдың oқыpмaны aзын-aулaқ 

әлeумeттiк тoптap бoлуы. Eкiншiдeн, тiлдiң pуxтық бaғының тaюынa әкeлeдi. Iшкi pуxтың 

пpeдикaтты aлдынa caлып көpiнic бepeтiнi кeз кeлгeн пoэтикaлық құpылымдapдың 

бoйынaн тaбылaды: Кeлeмiн тaу iшiндe өлeңдeтiп... дeгeннiң opнынa Мeн тaу iшiндe 

өлeңдeтiп кeлeмiн, нeмece Кeлдi көктeм дaлaғa, Кeлдi cұлу шaғaлa дeгeннiң opнынa 

Дaлaғa көктeм кeлдi, cұлу шaғaлa кeлдi дeп қoлдaнудa eш қиcынcыздық жoқ. Aлaйдa 

бipiншi cөйлeмдepдe бepiлeтiн pуx eкiншi cөйлeмдepдe жoйылып oтыpaды. O.Ecпepceн 

тұжыpымдaғaндaй, «тiлдiң тaбиғaтын жәнe гpaммaтикacын түciнгiмiз кeлce, cөйлeушi мeн 

тыңдaушыны нaзapдaн тыc қaлдыpмaуымыз кepeк» [7, 222-б.]. Туындaтушы 

гpaммaтикacынaн жыpaқ, қaзipгi гpaммaтикacы әpi үcтipт құpылымғa нeгiздeлгeн, әpi 

тepeң тaмыpымeн бaйлaныcын жoғaлтып, мутaциялaнғaн, өзi дe жeтiк игepмeгeн тiлдiң 

бoлaшaғын eлecтeту дe қиын. Қaзipгi лингвиcтepдiң ipгeлi зepттeулepгe aйыpықшa көңiл 

бөлiп, тepeң жүpeкпeн тiл тaмыpшыcы бoлу пapызын opындap тұcы дa ocы бoлмaқ.  

Мұның өзi тумыcынaн тiл тeтiгiнe бaйлaнғaн pуxтық күштiң caнaлы түpдe нeмece тiл 

бoлмыcын тoлық түciнбeй тұpып cөйлeм құpылымдaудың қaтқaн epeжeлepiн жacaп, oғaн 

cүйeнугe ықпaл eткeндe әлciздeнeтiнiн бiлдipeтiн дәйeктep дeceк бoлaды. Жoғapыдa 

aйтылғaн Витгeнштeйннiң aфopизмiндeгi «Тiл әлeмдi тaнытaды. Өйткeнi тiлдiң лoгикaлық 

құpылымы әлeмнiң oнтoлoгиялық құpылымынa cәйкec түceдi» дeгeнмeн өлшeceк, тiлдiң 

oның iшiндe гeнeтикaлық пoэтикaлық aқпapaты caқтaлғaн гpaммaтикacын қaйтa қapaудың 

қaжeттiгiн ceзiнeмiз.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 

БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. Мақалада инклюзивті білім беру жағдайында болашақ мұғалімнің кәсіби және жеке 

қасиеттерін қалыптастыру мәселесі қарастырылады. Болашақ мұғалімнің кәсіби және жеке қасиеттерін 
қалыптастыру. Инклюзивті білім беру жағдайында болашақ мұғалімнің дидактикалық, тәрбиелік, 

коммуникативті, әдістемелік қызметі саласындағы құзыреттілікке ерекше назар аударылады. 

Түйінді сөздер: тұлға, кәсіби-тұлғалық қасиеттер, инклюзивті білім беру. 

 

В современном мире поддержка программ по обеспечению социальной интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их равного доступа к образовательным 

услугам во всех образовательных учреждениях наравне с их сверстниками, является 

показателем зрелой социальной политики современного развивающегося общества. 

Формирование профессионально-личностных качеств педагога в условиях инклюзивного 

образования это одно из важнейших условий обретения профессиональной 

компетентности будущего специалиста. В психолого-педагогической литературе ученые 

тесно связывают становление человека как профессионала с развитием его личности 

(Сластенин В.А. и др.) [1]. 

Становление профессионально-личностных качеств будущего педагога тесно 

связано с профессиональным воспитанием личности, которое большинство 

исследователей считает целостным процессом формирования личности студента, его 

мотивационно-нравственной сферы, периодом приобретения фундаментальных знаний и 

духовной культуры. 

Основным профессионально-личностным качеством будущего педагога в условиях 

инклюзивного образования должна быть готовность к оказанию педагогической и 

психологической помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, в развитии, 

включающая эмпатию, толерантность, ответственность за выбранные приоритеты в 

работе и за полученный результат.  

Источником их формирования являются личностные качества студента, который и 

сам должен быть готов к изменениям и возможно большей эффективности своей 

деятельности [2]. 

Основанием для воспитания и поддержания таких качеств становится умение 

постоянно и объективно проводить диагностику личностных возможностей, выявлять их 

соответствие целенаправленному формированию профессионально-личностных качеств. 

Такая диагностика важна уже на начальных ступенях подготовки, когда будущие 

педагоги, которые включатся в свою профессиональную деятельность в условиях 

инклюзивного образования лишь только получают первоначальные представления о 

профессии. С целью содействия педагогам, готовящим себя к работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, нарушения в развитии, в изучении самих себя и 

объективном выявлении личностных качеств, необходимых для овладения данной сферой 

деятельности, был разработан диагностический комплекс, который включает ряд методик 

по изучению коммуникативных и организаторских способностей (Барахович И.И.и др.) 

[3].  

На начальных и последующих этапах обучения будущего педагога полезно 

применять диагностические методики с целью понимания и осмысления динамики 

развития профессионально-личностных качеств. Использование таких методик помогает 

студентам оценивать свои сильные и слабые стороны с позиций профессионального роста 
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и контроля, овладеть техникой самоуправления, при принятии решений не только для 

ориентации полученных результатов, но и учитывать последствия для собственной 

самооценки. 

Современные технические средства обучения позволяют сделать целостный 

педагогический процесс более наглядным и информативным при формировании 

профессионально-личностных качеств будущего педагога в условиях инклюзивного 

образования. Необходимо на занятиях показывать видеосюжеты, учебные фильмы, 

отражающие образцы поведения, ситуаций, которые дают возможность увидеть в 

действии формируемые компетенции, и непосредственное отношение педагога к личности 

ребенка, реакцию последнего на его действия, т.е. педагогическую ситуацию. Во время 

посещения учебных занятий, а также при прохождении педагогической практики, 

учащиеся получают реальное представление о соответствии таким образцам и опыт для 

своей будущей педагогической деятельности наблюдая за профессиональным поведением 

педагогов. 

Задания, направленные на осознание личностного соответствия избранной 

профессии, нужно давать студентам на различных этапах обучения, как например, 

написание эссе на тему «Я будущий педагог-профессионал», «Современный урок и я», 

«Милосердие и окружающий мир», «Опишите несколько примеров судеб известных Вам 

(по жизненному опыту, литературе, иным источникам) представителей Вашей профессии, 

успешных в своем деле, хотя и разных по личным качествам. Выскажите предположение о 

том, какие личные качества или приемы работы сделали этих людей столь заметными». 

Частенько задавать студентам вопросы как например: «На какие профессионально-

личностные качества Вы предполагаете опираться в своей деятельности?» и т.п. 

Огромную роль в развитии профессионально-личностных качеств будущего 

педагога играют также тренинги, упражнения, которые проводятся на практических 

занятиях, например, на развитие наблюдательности, самонаблюдения, распознавания 

личностных качеств человека, сочувствие и толерантности («Круг», «Позволь другим 

быть иными», и др.), чувствительности к невербальным средствам коммуникации «Круг 

настроения», («Прикосновения», «Поздороваться локтями», «Контакт», и др.); на 

осознание собственной и чужой индивидуальности, уникальности и многообразия мира 

людей («Я великий мастер», «Комплименты» и др.).  

Различные упражнения в самонаблюдении являются основным компонентом 

контроля за профессиональным становлением личности. Они позволяют правильно 

оценивать свое внутреннее состояние, более эффективно осуществлять самоконтроль. 

Увидеть себя со стороны помогают анализ и рефлексия проведенных мероприятий, 

видеосъемки пробных и открытых уроков, во время которых сначала слушают самоанализ 

студента, а затем сам анализ занятия, сделанный его сокурсниками или преподавателем. 

Непосредственное общение с детьми пробуждает чувства сопереживания, 

терпимости, тактичности, учат сдержанности, доброжелательности. Например, для 

развития внимательности студентам-практикантам дается задание провести наблюдения 

за ребенком с ограниченными возможностями здоровья, фиксируя результаты своих 

наблюдений в дневнике, а по его окончании обобщить их в психолого-педагогической 

характеристике. Преподаватели различных учебных дисциплин в период практики могут 

дать педагогические задачи для решения:  

- найти способы прекращения неправильного поведения ребенка;  

- отметить особенности общения детей в коллективе;  

- выявить своеобразие их игровой деятельности;  

- оценить степень активности на протяжении занятия и т.д. 

Особое внимание при формировании профессионально-личностных качеств 

будущего педагога уделяется компетенциям в области дидактической, воспитательной, 

коммуникативной, методической деятельностей. Появляется новый вид в деятельности 

педагога как трансформационная деятельность. 
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Трансформационная деятельность предполагает нахождение и использование 

доступных ребенку с ограниченными возможностями здоровья методов и приемов 

обучения и воспитания, отбор и преобразование учебного, дидактического и 

методического материалов в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучаемых. 

Дидактическая деятельность предусматривает развитие у детей различных видов 

деятельности ведущих для определенного возраста и включает:  

- способность учитывать в учебно-воспитательном процессе психологические, 

возрастные, индивидуальные свойства обучаемых, а также особенности и степень 

нарушения возможности его компенсации.  

- готовность будущего педагога определять общие и конкретные задачи обучения;  

- последовательное соблюдение специальных дидактических принципов, 

целенаправленное руководство познавательной деятельностью обучающихся, адекватная 

оценка достигнутых ими результатов и др. 

Воспитательная деятельность направлена на личностное развитие детей с особыми 

образовательными потребностями, привитие им социальных и моральных ценностей, 

оказание помощи в формировании положительных качеств личности.  

Успешное осуществление требует специальных профессиональных компетенций 

как:  

- умение анализировать и давать психолого-педагогические оценки и объяснения 

поведению, поступкам, реакциям воспитанников в разнообразных повседневных 

ситуациях;  

- правильный выбор и использование способов и приемов воспитания, адекватных 

возрастным, компенсаторным и психологическим возможностям детей;  

- приобщение к культуре и др. 

Коммуникативная деятельность реализуется в доверительном взаимодействии со 

всеми детьми, в уважении к своеобразию личности и правам ребенка с особыми 

образовательными потребностями. Это достигается благодаря использованию вербальных 

и невербальных средств общения; умению предотвращать и разрешать конфликтные 

ситуации; налаживанию постоянных положительных контактов с родителями, их 

привлечению к сотрудничеству; помощь им в установлении адекватных форм 

взаимодействия с ребенком; соблюдению конфиденциальности служебной информации и 

др. 

Методическая деятельность включает готовность к целеполаганию, проектированию 

учебного процесса, его планированию, реализации и диагностике, и наконец, грамотной 

оценке и корректировке результатов. 

При формировании профессионально-личностных качеств будущего педагога в 

содержание подготовки будущих педагогов в условиях инклюзивного образования 

должны быть включены корректирующие курсы и элективные дисциплины как «Основы 

специальной педагогики и специальной психологии», «Дефектология» и др. Методики 

преподавания всех дисциплин должны учитывать необходимость применения методов, 

приемов и средств, способствующих обучению детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Необходимо при формировании профессионально-личностных качеств будущего 

педагога, а также профессиональных компетенций руководствоваться предложенными 

В.П. Беспалько уровнями усвоения знаний как узнавание (знания - знакомства); 

репродуктивное действие (знания - копии); продуктивное действие (знания - умения); 

творческое действие (знания - трансформации) [4]. 

В условиях инклюзивного образования необходим будущим педагогам творческий 

уровень усвоения компетенций, состоящий в умении применять их в различных 

ситуациях, модифицируя в соответствии с новыми условиями. Такие навыки 

формируются с помощью использования метода анализа конкретных ситуаций (кейс-
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метода). Данный метод базируется на организации учебных дискуссий, в ходе которых 

любая конкретная ситуация анализируется с разных позиций. В процессе обсуждения 

выявляются причины возникновения проблемы или конфликта, предлагаются действия по 

их преодолению, оценивается их эффективность, делаются прогнозы по дальнейшему 

развитию ситуации. Активное взаимодействие преподавателя и студентов позволяет 

отнести метод анализа конкретных ситуаций к интерактивным методам обучения. Его 

дидактические преимущества состоят в мобилизации исследовательской активности 

студентов, их творческих способностей, в индивидуализации обучения в процессе 

групповой дискуссии. В процессе применения таких методов решаются также некоторые 

другие задачи: иллюстрирования профессиональных ситуаций; выявления их сущности 

(причин проблемы, мотивации поведения участников и др.); формирования навыков 

принятия решений и др. Эффективность использования данного метода в 

профессиональной подготовке учителя заключается в детальном и действенном анализе 

на практических занятиях специально создаваемых типичных проблемных ситуаций, в 

нахождении путей и способов их разрешения, оценки и прогнозировании последствий 

принятых решений. 

В практике применения такого метода используют два подхода: разработку 

специальных учебных задач для их последующего обсуждения в студенческой аудитории 

и предложение типичных профессиональных задач в качестве иллюстративного материала 

для ознакомления с возможными проблемами и способами их разрешения. Например, 

родители ребенка с особыми образовательными потребностями поставили педагога перед 

фактом, что им некогда заниматься с ребенком, который имеет ограниченные 

возможности здоровья. Какова должна быть реакция учителя? Как можно найти выход из 

подобной ситуации? Они предъявляют претензии к работе учителя, потому что ожидали 

больших успехов. Что должен ответить педагог?  

Таким образом, на всех этапах формирования профессионально-личностных качеств 

будущего педагога, а также профессиональных компетенций необходимо важно иметь 

реальное представление о готовности обучаемых к выполнению тех видов деятельности, 

которые составляют профессиональную компетентность педагога в условиях 

инклюзивного образования. 
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ЖАСӨПІРІМДЕРДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Аннотация: В данной статье рассказывается о психологических особенностях подростков. 

Перечисленные качества личности составляют сущность правовой культуры гражданина будущего 

общества. Там, где не обеспечивается правовая культура, невозможна подлинная свобода и безопасность 

личности, наличие гражданской активности. "В цивилизованном обществе правовая культура является 
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необходимой частью общей культуры каждого человека, профессиональным требованием к каждому 

должностному лицу. Изложено развитие и становление психологии подростков. 

   

Қазақстанның қазіргі даму кезеңі қоғам өмірінің барлық саласындағы терең 

өзгерістермен сипатталады. Осыған орай қазіргі заман адамға: өз іс-әрекетіне жауапты 

болу, әлеуметтік өзгерістер жағдайына тез бейімделе отырып, байыпты шешім қабылдай 

білу және т.с.с. жаңа талаптар қоюымен ерекшеленеді. Сондай елеулі өзгерістердің бірі - 

демократиялық-құқықтық мемлекет құру міндетін шешу. Мемлекеттік саяси-құқықтық 

қайта құрудың маңызды құрамдас бөлігі - адамның құқықтық мәдениетінің деңгейін 

көтеруге тікелей тәуелді. Өйткені, құқықтық мемлекетке азаматтардың жоғары саяси және 

құқықтық білімділігі, құқық бұзушылыққа қарсы тұра білу қабілеттілігі мен дайындығы 

тән. 

 Қазақстан Республикасының құқықтық мемлекет ретінде дамуы әрбір азамат 

бойына құқықтық құндылықтарды сіңіріп, құқықтық сананы қалыптастырудан көрініс 

береді. Өркениетті қоғам үшін қымбат қазына - адам, адамның бостандығы мен өмірі 

десек, бүгінгі жас ұрпақтың осы қымбат қазынаны бағалай білуі аса маңызды. Сол 

себептен құқықтық мәдениетті қалыптастырудың маңыздылығы да осыдан басталады. 

Оны қалыптастыру үшін жүйелі де мазмұнды тәрбие қажет. Осыған орай, құқықтық 

тәрбиенің мақсаты - оқушыны мемлекет заңдары мен қоғамда өмір сүру ережелерін 

құрметтеуге, қоғам заңдылықтарын бұзуға төзбеушілікке, қоғамдық тәртіпті сақтауға 

тәрбиелеу болып табылады. Тұлғаның аталған сапалары болашақ қоғам азаматының 

құқықтық мәдениетінің мәнін құрайды. Құқықтық мәдениет қамтамасыз етілмеген жерде 

шынайы бостандық пен жеке тұлғаның қауіпсіздігі, азаматтық белсенділіктің болуы 

мүмкін емес. «Өркениетті қоғамда құқықтық мәдениет әр адамның жалпы мәдениетінің 

қажетті бөлшегі, әрбір лауазымды адамға қойылар кәсіби талап болып табылады. Тиісті 

құқық тәртібін орнықтырмайынша, біздің экономиканы реформалауымыз, қоғам өмірінде 

демократиялық қалыпты өлшемдерді бекітуіміз неғайбыл» деген Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың пікірі қоғамда құқықтық мәдениетті қалыптастырудың 

маңыздылығына аса назар аудартады[1]. 

  Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабында «Біздің Республика өзін 

демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады» деп 

бекітілген. Өркениет пен мәдениеттiң маңызды құбылысы ретiнде құқық мемлекеттiң 

жағымсыз iс-әрекеттерiне заңды түрде тосқауыл қоя отырып, адамның табиғи тарихи 

еркiндiгi мен бостандығының жанашыры, гаранты рөлiн атқарып отырады. Сөйтiп, адамға 

оның жан-жақты еркiн дамуына, қысылмай ыңғайлы өмiр сүруiне кепiл болады. Осы 

тұрғыдан алғанда, құқық - қоғамдағы ең негізгі және маңызды қатынастарды реттейтін, 

қоғамға пайдалы әрі қажетті қатынастардың дамуына жол ашып, қорғап, қоғамға зиянды 

қатынастарды шектеп, тыйым салатын құрал ретінде адамдардың іс-әрекеттері мен мінез-

құлықтарының қоғамдық мүддеге, белгіленген тәртіпке, қабылданған заңдарға сай келуін 

талап етеді. Сондықтан қоғамның дамуы әрбір адамның өз құқықтары мен еркіндіктерін 

жүзеге асыра алатын мүмкіндіктерінің болуы арқылы көрініс табатын болса, ол мектеп 

қабырғасынан бастап қалыптасқан құқықтық тәрбиеге тікелей байланысты [2]. 

Жасөспірімдер өздерінің жалпы психофизиологиялық даму ерекшеліктері негізінде, 

ересектермен салыстырғанда өзге адамдардың ықпалына оңай түседі. Формальды емес 

топтың «лидері» ересектермен салыстырғанда жасөспірімдерге әлдеқайда көп ықпал 

етеді. Бұл жағдайда қылмысты болдыртпау, әрі оның алдын алу үшін әрбір топтағы 

«лидер» тұлғасын, оның топ мүшелеріне ықпал ету тәсілдерін және топ мүшелерінің 

«лидерге» деген қатынасын ескере отырып, дифференцияланған ыңғайда қарау қажет. 

Мұндай жасөпірімдерді ұжымдық әрекеттің қандай да бір түріне тартқан кезде 

жасөспірімге басшылық етуші жетекші, бастапқы уақытта сол жасөспірімнің өзі қалаған, 

оны орындаудан қанағаттану сезіміне ие болатын, әрі қоршағандарға өзін танытуға 

мүмкіндік алатын әрекетке тартуы тиімді. 
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Басқаша айтқанда, жасөспірімнің өзі жасөспірімдердің тікелей қызығушылығын 

парыз, міндет сияқты сезімдердің дамуын қатамасыз ететін, қарапайым еліктеу, 

қызықтыру сияқты тапсырмалармен толықтырып отыруы аса маңызды. Ескерте кететін 

жәйт, мұндай жасөспірімдерді ұжымдық әрекетке тарту арқылы ғана жағымды ықпал ету 

мүмкін, сонымен қоса қылмыстық топ құруына және осындай топқа бірігуіне жол бермеу 

жолдарын қарастыру қажет. Жасөспірімдер өздерінің психофизиологиялық қасиеттерінің 

толық деңгейде дамып-жетілмеуі және тұрақсыздығы негізінде, ересектердің және де 

тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдардың белсенді, мақсатты және қатаң түрде 

жүргізілетін қайта тәрбиелеу жұмыстарынсыз өз сана-сезіміндегі және жүріс-тұрыс 

әрекетіндегі кемшіліктерді өз бетінше шеше алмайды. 

Сондықтан да, жастар мен жасөспірімдерге арналған әлеуметтік қызметтер кешенін, 

оның ішінде, әлеуметтік-психологиялық көмек орталықтарын, наркологиялық қызметтер, 

жасы кәмелетке толмаған құқық бұзушыларға арналған әлеуметтік сауықтыру 

мекемелерін, заңдық көмек беру және демалыс орталықтарын жер-жерлерде көптеп құру 

өзінің тиімді нәтижесін берер еді. Қазақстан тәуелсіздікке ие болғаннан кейін егемен 

мемлекет пен оның азаматтарының өміріне тікелей тірек болатын барша құқықтық негізді 

қайта құру қажеттігі туды [3]. 

Жасөспірімдік дағдарыс - балалық шақтан ересектік өмірге өту шегі. Дағдарыс 

қанағаттандырылуы күрделі жаңа қажеттіліктердің туындауымен сипатталады. 

Дағдарыс себептері: 

1.Сыртқы факторлар: ересектердің үздіксіз бақылауы, қамқарлығы, ал жасөспірім 

мәселелерін өз бетінше шешуге ұмтылады. 

2.Ішкі факторлар: ойлағанына қол жеткізуде кедергі жасайтын әдістер мен мінез 

сапалары 

( тыйымдар, әдеттер, ересектерге бағыну әдеті) [4]. 

Жасөспірімдік кезең - балалық шақтан ересектікке өтетін, үнемі қиын, дағдарыстық 

қақтығыстық деп сипатталатын адам онтогенезінің күрделі кезеңі. Жасөспірімдердің 

психикасы жас балалардың да, ересектердің де психикасынан өзгеше. Олар үшін 

импульсивтік, жоғары әсерленгіштік тән, олар қызбалыққа тез түседі, көңіл-күйі тұрақсыз, 

өз-өзіне сенімсіздік, өз әрекетінің дұрыстығына жиі күмәндану тән екендігі белгілі. Бұл 

сияқты құбылмалы психологиялық қасиеттер - жасөспірімдердің қылмыстық жолға оңай 

түсуіне себепші болады.  

Мұндай психологиялық қасиеттері негізінде жасөспірімдердің қылмыстық жолға 

түсуінің алдын алу үшін жасөспірімдердің бойында өзін-өзі ұстай білу, өз әрекетіне 

бақылау жасау, өз-өзіне, өзінің күшіне, қабілеттігіне сену сияқты сезімдерін 

қалыптастыру қажет. Әдетте, баламен тәрбие жұмысын жүргізу барысында (отбасында, 

мектепте және қоғамдық ұйымдарда) оларға өмірдің қандай қиын екендігін онда 

жақсылық пен жамандық араласып жатқандығы, тек жеңілдіктер ғана емес, қиындықтар 

да жиі кездесіп тұратындығы туралы айтыла бермейді. Балалар мен жасөспірімдерді 

жамандықтан үнемі қорғаштап отыру, өмірде кездесіп отыратын қиындықтар жөнінде сөз 

қозғамау, олардан жекелеген адамдар тарапынан жасалатын бейморальдық және қоғамқа 

қарсы әрекеттерді, әділетсіздік пен жалғандықты жасыру, мұндай құбылыстар кездескен 

жағдайда оған төтеп беріп, қажет болған жерлерде шыдамдылық білдіруге, қастандық 

әрекеттермен күрес жүргізуге тәрбиелемеу олардың тұлғасының әлсіздігіне, қиындыққа 

шыдай алмай теріс жолға оңай түрде түсуіне қиындықпен бетпе-бет кездескен кезде, 

олардың бойында өмірден түңілу сезімі қалыптасып, армандары мен сенімдерінің 

күйреуіне әкеп соғады. Кез-келген адам өз бетінше әрекет етуге, өзін-өзі реттеуге, 

тәрбиелеуге қабілетті, өзін-өзі ұйымдастырушы жүйе ретінде таныла отырып, 

тәрбиелеудің тек объектісі ғана емес, сонымен бірге субъектісі болып танылады. 

Сондықтан да, баланы жай оқытып және тәрбиелеп қана қою аз.  

Дәл осы кезеңде жасөспірімдерге психологтың көмегі өте қажет. Сондай-ақ оны 

өзін-өзі тәрбиелеумен саналы түрде айналысуға үйрету қажет. Стихиялы түрде өзін-өзі 
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тәрбиелеу, сана-сезімнің төмендеуін тудырады, сөйтіп белгілі бір деңгейде қылмыскер 

тұлғасының қалыптасуына себепші болады және оны түзеуге бөгет жасайды. Ал, саналы 

позитивті түрде өзін-өзі тәрбиелеу дегеніміз - өмірде алға қойған мақсатына қол жеткізу, 

әрі жоғары деңгейде әрекет етуге дайын болу қабілеттігі мен қасиеттерін, моральдық және 

физикалық күштерін, ақыл-ойын дамыту үшін ерікті, белсенді және ғылыми түрде әрекет 

ету процесі болып табылады.Осы орайда әрбір психолог жасөспірімге ұжымда және 

жанұядағы түрлі ситуациялық жағдайларға байланысты, оның бойындағы жақсы 

қасиеттерін жетілдіріп, ал нашарын тежей білуі тиіс. Балалар мен жасөспірімдердің іс-

әрекеттерінің негізгі түрлері - ойын, оқу, еңбек. Барлық жастағы оқушылардың іс-

әрекеттерінің ерекше түрі -тілдесу, қатынасу (ортақтасу). Іс-әрекет сипаты бойынша 

белсенді (актив) және енжар (пассив) болуы мүмкін. Тіпті, құрттай ғана сәбидің өзі 

белсенді тіршілік иесі болып көрінгенді қалайды. Ол жасына қарамай үлкендерге, 

қатарына қандай да талаптар қояды, төңірегіндегі кісілерге, заттарға, болып жатқан 

оқиғаларға өз қатынасын білдіруге тырысады. Уақыттың озуымен қоршаған орта және 

тәрбиенің ықпалы арқасында белсенділік көтерілуі де мүмкін, кейде төмендеуі де 

ықтимал. Мысалы, адам көп жұмыс істеуі мүмкін, бірақ іске құлықсыз, көңілі құламай, 

орындалуы қалай болса, солай - енжар. Әлбетте, мұндай іс-әрекет адамды жоғары 

нәтижелерге жеткізбейді. Дамудың тиімді болуы іс-әрекеттің белсенділігіне, көңіл-күй 

жарасымдылығына тәуелді. Адам таңдаған ісіне жан-тәнімен кірісіп, өзіндегі бар 

мүмкіндіктердің бәрін іске жұмылдырып, өзін кемелденген тұлға ретінде көрсете білуі 

қажет. Мұндай қызмет адамға қанағат ләззатын әкеліп, шабыт пен қуаттың көзіне 

айналады. Сондықтан да, іс-әрекеттің маңыздылығы оның өздігінен ғана емес сол 

әрекетте көрінетін тұлға белсенділігінің деңгейіне де байланысты. Белсенділік оқу 

барысында шәкіртке тезірек және табысты әлеуметтік тәжірибе топтауға мүмкіндік береді. 

Оның қарым-қатынас, тілдесу қабілеттерін дамытады, қоршаған болмысқа деген 

көзқарасын қалыптастырады. Баланың ақыл-парасатты дамуын танымдық белсенділік 

қамтамасыз етеді[5]. 

Бұл үшін балаға танымдық мәселелерді шешуімен бірге игерілген білімдерді 

практикада қолдану қажеттігі де тән болуы тиіс. Себебі еңбектегі белсенділік тұлғаны 

өзінің рухани және адамгершілік дүниесін тез арада және тиімді қалыптастыруға 

ынталандырады, оны көп және нәтижелі еңбектенуге бағыттайды. Белсенділіктің барша 

көріністерінің негізінде бір ғана тұрақты дерек көзі- қажеттік орын алған. Жалпы 

мектептік тәрбиенің өзгерістер ізімен үлгере орындалуы өте қиын, солай да болса, 

әрқандай тәрбиелік іс мезетінен бір де кешікпей жүргізіліп, келеңсіз салдардың алдын 

алып отыруы қажет. Тұлғаның дамуы кез-келген әсерден болмайды, солардың ішінде 

адамның өз қажетіне сай келген, оның тұлғасына жарасымды болған, шынайы болмысқа 

деген оның жеке көзқарастарына сәйкес ықпал болса ғана, бала дамуы қарқынды жүреді. 

Тұлғаның белсенділігі дамудың тек алғы шарты емес, оның нәтижесі де. Қоғамдық 

белсенді, ынталы, шығармашыл және өзі мен төңірегіндегі қатысқан адамдардың бәріне 

бірдей жақсылық пен қуаныш беретін тұлға қалыптастырушы тәрбие әрдайым өз 

мақсатына жетіп отырады. 

Жасөспірімдер тұлғасы эстетикалық тұрғыдан оңай бұрмаланады. Мұндай 

бұрмаланулар кейде олардың қылмыстық жолға түсуіне себепші болуы мүмкін. 

Сондықтан жасөспірімдер арасында эстетикалық тұрғыдағы тәрбие жұмысын жүргізудің 

маңызы зор. Мұндай эстетикалық түрдегі тәрбие жұмыстары арнаулы білімге ие 

педагогтар арқылы жүрізілуі тиіс. Негізі, эстетикалық тәрбие беру жасөспірімнің бүкіл 

бейнесіне ықпал ететін болғандықтан, өзіндік ерекшеліктері бар. Эстетикалық тәрбие 

барысында олардың өмірге деген талғамы мен көзқарасы тәрбиеленіп, кеңи түседі, 

шығармашылық белсенділігі артады. Ал мұның барлығы, жастар мен жасөспірімдер 

арасындағы қылмыстылықтың алдын алуға өз септігін тигізеді. Эстетикалық тәрбиені 

жүзеге асыруда жастар клубының ролі үлкен. Жастар клубы қоғамдық белсенділікті 

арттырудың көзі болып табылады. Бала өзінің қарқынды энергиясын күш көрсету түрінде 
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көшеде жұмсай алады, ал мектеп және отбасы оның мұндай жасөспірімдердің қоғамға 

қарсы психологиясының қалыптасуында үлкен роль атқарады. Бала бойында еңбекке 

деген сүйіспеншілікті қалыптастыру аса маңызды мәнге ие[6]. 

Өйткені кез-келген жасөспірімді ең әуелі отбасы, одан кейін мектеп және барлық 

жағдайда еңбек тәрбиелейді. Еңбек ету қажеттілігі болған жерде тәртіптің бұзылуы және 

жасөспірімдердің қылмыстық әрекеті өте сирек кездеседі. Адамның қоғамдық белсенділігі 

оқуға, спортқа, көркем өнерге деген қызығушылықты арттырады, сонымен бір мезгілде 

жат әрекеттерге тежеуіш болады. Жасөспірімдер тұлғасы үшін топ құру, топ болып әрекет 

ету тән. Жасөспірімдер ересектермен салыстырғанда жалғыз өзі қылмыс жасауға өте 

сирек баратындығы практикалы жүзінде дәлелденген. Бұдан олардың өз өзіне сенбеуін 

ғана емес, сонымен бірге, олар туралы түсінігінің теріс бағытқа ие болуына қарамастан, 

осындай достыққа ұмтылуын да байқауға болады. Әсіресе, соңғы кезде жасөспірімдердің 

топқа біріге отырып әрекет етуі жиі байқалады. Жасөспірімдер тобында қызығушылық 

пен еліктеушiлiктiң жоғары деңгейі, топ мүшелерін өз дегеніне көндіру, көңіл күйдің 

жұқпалылығы, және де мұндай көңіл күйдің қылмыстық акт барысында өзге топ 

мүшелеріне берілуі байқалады. Жасөспірімдердің кез-келген тобында қандай да бір лидер 

болатыны бәрімізге белгілі. Бұл жағдай адамдардың, әсіресе, жасөспірімдердің бірдей 

еместігін, психофизиологиялық қасиеттері, яғни ерік, ақыл-ой, жігер, тапқырлық 

тұрғысынан әртүрлі болуымен түсіндіріледі. 

Ұлт ұрпағының болмыс-бітімін қалыптастыру, дүниетанымын жетілдіру мәселесі 

отбасынан бастау алады. Әрбір ұлт өкілінің өз ұрпағын өз ұлтының болмысына сай 

дамытып, жетілдіруі - бұл талдауға жатпайтын мәселе. Әр адам - адамзаттың жеке-дара 

өкілі болғанымен, өзіндік ерекшеліктері мен дараланады. Тұлғаның дамуы барысында 

отбасы мен мәдени ортаға лайықты оның дүниетанымы жетіледі. Адамдардың 

кейбіреулері дүниедегінің барлығы қарама-қайшылықта болады» деседі, енді біреулері 

«Әлемде үйлесімділік пен келісім болса, даму жоғары деңгейдегі жетістікке жетеді» деп 

тұжырымдайды. Адамның сан қырлы әлемін танып-білуді, ұрпақ өмірге келмей тұрып, 

ана құрсағында бастау алатынын, яғни, болмысы қалыптасу үшін қам-қарекет жасау 

керектігін әрбір әке-шеше жете ұғынуы қажет. Тұлғаның рухани жетілуі үшін, ең 

алдымен, рухани саналылықты меңгереді.[7]. 

Тұлғаның рухани санасы өмірдің мәнінің өзінің өмірдегі орнын, өз тағдырын 

халықтың тағдырымен ортақ деп түсіну қабілетін дамыту, отбасы мүшелерінің 

арасындағы сыйластық, ұғынысуды сезінуі абзал. Психолог-мамандар ата-аналарға сәби 

дамуының бастауы мына факторлардан тұратынын ұғындырса тиімді болады. Олар: 

биологиялық -туа және жүре-бара берілетін ерекшеліктер; әлеуметтік - бала өсіп жетілетін 

рухани орта. Баланың ата-анасымен осы жұмыстарды жүргізе отырып, нәтижесін білу 

үшін психологиялық-педагогикалық мінездеме құрастыру қажет. Бұл диагностикалық 

кестеде әр баланың пәндер бойынша үлгерімі, материалды қабылдауы, ойын дәлелдеуі, 

ұштастыра білуі, этикалық, эстетикалық талғамы, қабілеті, өз ісіне жауапкершілігі 

көрсетіледі. Жазушы-педагог Ж. Аймауытов: «Баланы тәрбиелеу үшін әрбір тәрбиешінің 

өзі тәрбиелі болуы керек. Себебі, бала айтып ұқтырғаннан гөрі, көргеніне көп еліктегіш 

келеді. Солай болған соң балаға не жақсы мінез болсын, іспен көрсету керек», - дейді. [8]. 
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ҚАЗАҚИ НЕГІЗДЕ БАЛА ТӘРБИЕЛЕУ 

 
Аннотация: В данной статье рассказывается о значении воспитания детей в казахской семье,о 

школьном воспитании детей-подростков. Речь пойдет о воспитании нации, которая в первую очередь 

уделяет внимание воспитанию поколения,и о непосредственном влиянии ребенка, воспитанного в 

полноценной семье, на стновление человека в обществе 

Ключевыеслова: Воспитание,история,поколение, нравственность, ценность, отношения, родители, 

традиции, обычаи, сознание нации, формирование, характер, жизнь, народ.   

 

Әрбір мемлекеттегі тәрбие жүйесінің дамуы мен қалыптасуы сол мемлекеттің 

тарихымен тығыз байланысты. Мемлекет дамуының тарихи кезеңдері балаларды дамыту 

мен білім алуына деген анықталған көзқарастарының болуымен, білім беру үдерісін 

жүзеге мүмкіндігінің болуымен, тәрбиелі және білімді қоғам қажеттілігімен және 

мемлекеттік білім жүйесінің жағдайымен талады. Көне заманнан бастап халықтар 

өздерінің педагогикасын жасап, балаларды түрлі құралдар арқылы тәжірибелік іс-

әрекетке, өмір қиыншылықтарымен күресуге даярлады. Отбасы пайда болған көптеген 

мыңжылдықтар ағымында отбасы тәрбиесі қоғамда балаларды тәрбиелеудің жалғыз 

формасы болып келді. 

Жалпы,қазақ халқының ғасырлар желісінде қалыптасқан ұлттық әдет-ғұрып, салт- 

санасынан адамның туған күнінен қартайғандағы таусыншақ күніне дейінгі екі арадағы 

уақыт мерзімі ішінде белгілі бір жүйеге түскен құбылысты көреміз. Мысалы, жаңа туған 

нәрестенің қырқын атап, шілдеханасын өткізіп, бесік жырын айтып, салып, өлең айтып, 

жастар қалса, өтпей-ақ, тәй-тәй басып бастағанда, тұсаукесерін, ырым-жырымын өткізіп, 

аталары бата беріп, қызыққа бататын.Ол атқа мінсе, тоқымқағарын өткізу, апасы, абысын-

ажындарын бастаңғыға шақырып, барын беріп күтетіні де бар. Міне, бала қыз ес 

бастағанда, ата-аналарының түсіп, үйлену тойына шақырып, кит киісіп, қыз ұзату, келін 

әрекеті қатар отырады. Міне, осындай әдет-ғүрып, салт-сананың жалғасы ата-ана 

қартайып, өмірден өткен кезде жоқтау жылын өткізу, асын беру, аруақты риза ету тәрізді 

түрлі салт-дәстүрлер орындалып жатады.  

Жалпы қазақ халқының салт-дәстүрлері: бала тәрбиесіне байланысты салт-

дәстүрлер, тұрмыс-салт дәстүрлері, әлеуметтік-мәдени салт-дәстүрлер болып үш үлкен 

топқа бөлінеді. Бала тәрбиесіне байланысты әдет-ғұрыптарға баланың дүниеге келген 

күнінен бері жүргізілетін тәлім-тәрбиелік дәстүрлерден (шілдехана, сүйінші, балаға ат 

қою, бесікке салу. қырқынан шығару, тілін дамыту, тұсау атқа мінгізу, сүндет тойы, 

бастап, қыз бала мен ұл келешек отбасы - жанұя құруға, шаруашылыққа, өміргеңбекке 

бейімдеуге арналған азаматтық жөн-жоралғылар кіреді. Тұрмыстық дәстүрлеріне 

қазақтың үйі, киіз жиһаздары, ұлттық киімдер мен тағамдар, мал бағу, егіншілік, 

аңшылық, балықшылық, бағбаншылыққа қатысты кәсіптерге үйретудің тәлімгерлік 

түрлері әлеуметтік-мәдени салт- дәстүрлерге: қазақ ауылы, ауыл адамдарының туыстық 

қарым- қатынасы, шешендік сөз өнері, қазақтың музыка аспаптары, үйлену - үй 
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байланысты салт-дәстүрлер, қонақ халықтық-ұлттық мерекелерді өткізу, өлікті жөнелту 

рәсімдері, әдет-ғұрыптары жатады. 

Ғылыми тұрғыдан алғанда, отбасылық тәрбие-бұл қалаған нәтижеге жету үшін 

балаға отбасы мүшелерінің әсері. Отбасы баланың жеке басының дамуына әсер 

етеді.Отбасының әсері уақыт өте келе созылады. Үйде бала уақытының үштен екісін 

өткізеді. Мұнда ол ойнайды, оқиды, сабақ дайындайды, күнделікті жұмысқа кіреді, 

демалады, радио тыңдайды, теледидар көреді, жақын адамдарымен өз әсерлерімен 

бөліседі, қуаныштары мен қайғыларымен бөліседі. Отбасында қалыптасқан әдеттер өмір 

бойы қалады. 

«Отбасы адам баласының өсіп-өнер, каз тұрар, қанат қағар ұясы, алтын бесігі» дей 

келіп, профессор К. Оразбекова «Отбасы дегеніміз - туысқандық байланыста болатын 

(күйеуі, әйелі, балалары, атасы, әжесі т.б.) бірлесіп, әлеуметтік-тұрмыстық өмір сүретін 

адамдар» деп, отбасына анықтама берген. Профессор Ә. Табылдиев «Отбасы 

үйелмендердің жанұялық бірлігі», профессор Қ.Жарыкбаев «Отбасы - семья, жанұя, 

үйелмен сөздерінің синонимі», әлеуметтанушылар «Отбасы - неке немесе қандас 

туыстыққа негізделген шағын топ, мүшелері қоғамдық тұрмыста, өзара моралдык 

жауапкершілікте, өзара көмекте бір-бірімен байланысы: күйеуі мен арасындағы, ата-анасы 

мен балалардың арасындағы қарым-қатынас» түсіндіреді.  

Отбасы алдымен Отанның ошағы. Отан, деген киелі ұғымнан бастау алған. От және 

Отан бір- бірімен ажырағысыз ұғымдар. бар жерде Өмір болған отбасы құрылады. Мың, 

миллиондаған Отан деген ұғымды құрайды. Отаның - жерің, елің, мемлекетің, дінін, тілің 

Сонымен мемлекет отбасынан кұрылса, отбасы туыс адамдардан құрылады. [1,74 б]. 

Отбасында өз ұрпағының тәрбиесі - ерлі-зайыптыларға, ата- әжелерге ортақ іс, жауапты 

міндет қойып отыр. Бала тәрбиесіндегі әйел-ананың орны ерекше. Өйткені ана тілі, 

ұлттық ерекшелік, адамға жақсылық атаулы ана сүтімен сіңеді. Сондықтан әйел 

болмысының өзгеруінің әлеуметтік себептерінің алдын алып, оны әуел бастағы табиғат 

алдындағы міндеті бесігінен ажырамауына қамқорлық жасау. Баланы кішкене кезінен 

анасының сүтін өтеуге баулу, бүкіл қоғамда әйелге, анаға ерекше ілтипат қалыптастыру, 

оған қамқорлық жасау Сондай-ақ бала тәрбиесіндегі әкенің жауапкершілігін, тәрбиелеу 

мүмкіндіктерін арттырудың маңызы ерекше. Өйткені отағасы - шаңырақтың қорғаны, 

асыраушысы, қамқоршысы,  

Сондықтан қазақ әулетінің ер-азаматты бағалау, одан әрі жалғастыру қажет. 

Біздіңше, отбасы дегеніміз - үйелменде атасы мен әжесі, әкесі анасы, ағасы мен інісі, 

сіңлісі мен әкпесі туыстық байланыста болатын, бірлесіп өмір сүретін адамдар жиынтығы. 

Отбасы - ұлттық және дәстүрлер мен құндылылтарды үйрететін, бала бойына сіңіретін 

орын. Сондықтан отбасы - бесігі. Отанға, елге деген борышымыз отбасынан басталады. 

Осылайша баланың адамгершілігі мен тұлғасы қалыптасады. себептен отбасы 

мүшелерінің бір-бірлерінің алдындағы адамгершілік міндеттерін, жауапкершіліктерін 

орындауларының маңызы зор. Отбасының бақыты мен ұлттың болашағы көп байланысты. 

К.Оразбекованың «Отбасы тәрбиесі - ата-аналар ықпалымен жүзеге асатын қоғамдық 

тәрбиемен ұштас» деген анықтамасымен келісе отырып, біз «Қазақ отбасылық бір 

үйелменде ата-аналар мен туыстардың ұлттық рухани дәстүрлер мен құндылықтар 

арқылы балаларға беретін ұлттық тәрбие жүйесі» деп санаймыз.  

Қазақ баланы жақсы көретін халық, сондықтан да баланы отбасының бақыты деп 

қолдан келгенше әр отбасы оны жақсы тәрбиелеуге тырысқан. Тәрбиелеуде әр отбасы 

тәрбие бесігі болды. Халықтың жолында қалыптасқан өте үлкен тәрбиелік мәні әдет-

ғұрыптардан туындаған дәстүрлер тәрбие құралы болды. Заман кезеңдеріне сай әдет- 

ғұрыптың, салт-дәстүрдің озығы тозығы іріктеліп саралануының арқасында өмірге бірге 

қайнасқан салт-дәстүрлер қаншама құбылмалы өзгеріп жатса өз жоғалтпай тәлім-

тәрбиенің пәрменді құралы болып келе өмір шындығы.Қазіргі заман ағымын салт-

дәстүрмен сабақтастыра отырып,баланы жақсы тәрбиелеуге тырысайық.Бала тәрбиесі 

біздің болашағымыз. 
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  Қорыта айтқанда, отбасы - тәрбие бесігі болу керек, яғни жақсы тәрбие ананың ақ 

сүтімен, әкенің асыл сөздері мен өнегелі істерімен берілуге тиіс. Отбасы — сыйластық , 

жарастық орнаған орта, кішкентай Отан.«Отан – отбасынан басталады» дегендей отанды 

сүю- отбасынан басталатыны рас! 
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Аннотация: Основы коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с заиканием 

на теорию на основе логопедической работы. Краткое понятие об основных признаках заикании, 
распространенности заикании, основных направлениях комплексного воздействия на заикание. 

Ключевые слова: заикание, артикуляционная гимнастика, логопедическая ритмика, психотерапия, 

коррекция и развитие, дыхание. 

 

Қазіргі қоғамда тұтықпасы бар балалардың саны көбеюде. Тұтықпа ерте жастан 

пайда болады. Тұтықпа пайда болу уақыттан бастап, арнайы мамандарға жүгінбеудің 

салдарынан көптеген ата-аналардың немқұрайлығынан бала бастауыш сыныпқы 

келгенінен өзін қоғамнан алшақ сезінеді. Бұл үлкен проблема. Баланың өз ойын анық, 

нақты жеткізе алмауы, қатарластарымен, достарымен араласу кезінде, сабақ айту 

барысында байқалады. Біліп тұрса да, ойын толық жеткізуге қысылады.  Баламен дер 

кезінде түзете-дамыту жұмыстарын жүргізбесе, тұтықпа одан сайын күшейе түседі.  

 Ата-аналардың көпшілігі баласының тұтықпа екенін біле тұра мойындамауы, түрлі 

сылтаулар, әкесі немесе атасы кезінде солай сөйлеген кейінен бәрі жақсы болады деген 

түрлі түсініктерінің салдарынан балаға керсінше зиянын тигізіп жатады. Егер де уақытты 

дер кезінде пайдаланбау салдарынан, нәтижеге жету тұтықпаны түзету ұзақ уақытты 

алатын процесс. Қазіргі балалардың психологиясы ойлауы, қабылдауы әр түрлі. Баланың 

сөйлеу тілінде тұтығу басталған уақытта түзету жұмыстары жүргізілсе, үлкен нәтижеге 

жетуге болады. 2-4 жас аралығындағы балалардың сөйлеуді үйрену мезгілінде мөлшермен 

5% балада тұтығу құбылысы пайда болады. Мұның 40% тұтықпасы мектеп табалдырығын 

аттаудан бұрын табиғи жоғалады, ал қалған 40% жастық мезгілге барғанда ғана жоғалады. 

Мұны қатерсіз тұтықпа дейді, сондықтан, 80% баланың тұтықпасы табиғи түрде 

жоғалады. 

 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында тұтығу мәселелерінің ғылыми негізі 

қаланып, тұтығу теориясы өз бастауын сол ғылыми негізден алады деуге болады. Зерттеу 

және онымен күресудің болжамдары Европада, әсіресе, Францияда, Германияда, Ресей 

мен Австро-Венгрияда жасалды. Сол кездегі Берлинде кереңдер мектебінің директоры 

Гутцманның тұттықтарға зерттеу жасап, тұттығушыға психикалық ықпал жасау әдісін 

жүргізді. В.М.Шкловскийдің, Н.М.Асатианидің және Н.А.Власованың кешенді емдеу 

жүйелерінде логопедиялық, психотерапиялық әдістерін ұсынған [4,101б]. 
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 Тұтықпа - сөйлеу аппаратының бұлшық еттерінің тыртысу салдарынан, сөйлеудің 

жылдамдығы мен ырғақтылығының бұзылуы. Тұтықпа күрделі тіл кемістігі болып 

саналады. Онда сөйлеу функциясының бұзылуымен қатар нерв жүйесінің, соматикалық 

денсаулығының, жалпы және сөйлеу моторикасының бұзылуы және психологиялық 

ерекшелктері байқалады. Тұтығу негізінен нерв жүйесі әлсіз, балаларда пайда болады. 

 Тұтықпаның негізгі белгісі – ауызша сөйлеу процессінде сөйлеу аппаратының 

бұлшық еттерінің тыртысуы. Тыртысу тек сөйлеу кезінде немесе сөйлей бастағанда 

байқалады. Тыртысу негізгі үш түрге бөлінеді: тоникалық және клоникалық, сонымен 

қатар кейде аралас түрге де бөледі. 

Тұтықпаның таралуы. 

1. Тұтықпа көбінесе 2-5жас арасында пайда болады,  яғни фразалық сөйлеудің 

қарқынды даму кезінде. 

2. Тұтықпа бастауыш сынып (әсіресе 1-сынып) оқушыларында жиі кездеседі. 

3. Мектепте оқу кезінде және жыныстық жетілу кезеңінде күшейеді. 

4. Ер балалар арасында тұтықпа қыздарға қарағанда 3 есе көбірек кездеседі. 

Қыздардың моторлық функциялары: жүруі, сөйлеуі, ұсақ моторикасы ұлдарға қарағанда 

тезірек қалыптасады деп болжамдайды. 

5. Жалпы балабақшалар мен мектептерді салыстырғанда балалар үйіндегі, мектеп 

интернатының балалар арасында балаларда тұтықпа жиі кездеседі. 

Тұтығуға кешенді әсер ету мынадай бағыттардан тұрады: 

1.Дәрігерлік әсер ету. Ол баланың жүйке жүйесін қалыпты жағдайда болуына 

мүмкіндік жасайды және психотерапия мен логопедиялық жұмыстар үшін қолайлы 

жағдайлар жасайды. 

2.Пихотерапиялық әсер ету барлық логопедиялық жұмыс кезінде жүргізіледі. Ол 

баланы тұтығусыз сөйлей алатынына сендіру. 

3.Логопедиялық әсер ету. Бұл ұзақ уақыт бойына  (8-9 ай), жүйелі түрде жүргізілетін 

жүйелі сабақтар курсы. Бұл сабақтың негізгі мақсаты өмірдің кез – келген жағдайында 

тұтығудың жеңіл түрінен бастап, күрделі, қиын түрлеріне дейін балаларды дұрыс және 

еркін сөйлеуге дағдыландыру болып табылады. Сабақты бірте-бірте күрделендіре отырып, 

балалардың дұрыс сөйлеу дағдысын қалыптастыруға болады. Сонымен, тұтығуды жою 

үшін барлық сабақтар негізгі дидактикалық принциптің кезектілігіне және жүйелігіне 

бағынуға тиіс. 

4.Логопедиялық  ритмика (ырғақ). Ол әр түрлі жаттығулар мен ырғақтар немесе 

балалардың сөйлеуіне байланысты қозғалыс ойындарынан тұрады. Мұндай жаттығулар 

мен ойындар жалпы және сөйлеу моторикасының дамуына ықпал етеді, сигнал бойынша 

әрекет жасауға, өзін-өзі меңгере білуге, ырғақты сезінуге тәрбиелейді, қозғалыс 

координациясын дамытады. 

5.Тұтығатын баланың жеке басына қоршаған ортасының әсер етуі. Бұл түзету – 

тәрбие жұмыстарының барлық кезеңдерінде жүзеге асырылады. 

Тұтықпа сөйлеу кемістігінің ішінде ең күрделісі болғандықтан тексеруді жан-жақты, 

кешенді жүргізу қажет. Олар дәрігерлік, логопедиялық және психологиялық. 

6.Баланың айналасындағы сөйлеу ортасын білу: жақындарының  ішінде сөйлеу 

кемістігі бар адамдар бар ма, жанұясын да екі тілде сөйлейтіндер бар ма, 

айналасындағылардың сөйлеу жылдамдығы  қандай, тұтығатын үлкен немесе балалармен 

(байланыс) қарым-қатынаста болды ма т.б. анықтау қажет. 

7.Жанұядағы қарым-қатынас сипаты (баланы шектен тыс еркелету немесе керісінше 

қатал ұстау, бірде аймалап, бірде жазалап, бірде рұқсат бермей, еркіндік беру, бірде ұрыс 

сияқты жағдайларға көңіл аудару). 

8.Отбасы жағдайымен  танысу: (ұрыс-керіс, келіспеушілік жоқ па. Бала оған қалай 

қарайды). 
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9.Тұтығудың басталған мерзімін, дамуын, барысын анықтау.  Ата-анасының 

тұтығудың пайда болуы  мен күшеюі қандай жағдай мен байланыстыратын білу. 

Тырысудың  формасын, орнын, жиелігін анықтау. Сөйлеу қабілетінің сақталуы. 

10.Тұтығуына баланың өз реакциясының қалай екендігін білу (тұтығу кедергі жасай 

ма, қинай ма немесе оны өзі аңғармай ма, сөйлеудің тоқталуынан қорқа ма, әлде көңіл 

аудармай ма). 

11.Дыбыс шығаруындағы кемшіліктердің пайда болуы. Егер осы кемшіліктер 

табылса, артикуляциялық аппаратын мүшелерінің қозғалысы мен құрылысын қосымша 

тексеру қажет, сол сияқты барлық фонемалар кемшілігі мен фонематикалық  қабылдауын 

анықтау. 

12.Тұтығатын баланың сөйлеу тілі дамуының жалпы деңгейін белгілеу (оның сөздік 

қоры жасына сәйкес пе, грамматикалық қатарының дәрежесі жектілікті қалыптасқан ба, 

т.б.). 

 Баламен ең алдымен түзете-дамытушылық жұмыс жүргізбес үшін сөйлеу ережесін 

айтқызу қажет. 

«Мен жақсы сөйлеймін. 

Мен асықпай сөйлеймін. 

Менің тыныс алуым жақсы. 

Менің қолымнан бәрі де келеді.» т.б. жаттығуларымен басталып, сөйлеу 

ережесі меңгертіледі: 

- Әрқашан баяу,асықпай сөйле; 

- Айтатын сөзді іштей қайталап, дауыстап айт; 

- Сөйлеу кезінде ауаны дауысты дыбыстарға жұмсап,дауыссыз дыбыстарға күш 

түсірме; 

- Ұзақ сөйлемдерді мағынасына қарай 3-4 сөзден бөліп, араларына үзіліс жасап 

аяқта; 

  - Деміңді ішіңе алғаннан кейін барып сөйлеуге кіріс; 

  - Дем шығару үстінде сөйле; 

  - Сөйлегенде иығыңды қозғалтпа.т.б. 

Логопед балаларға осы ережелерді үнемі сабақта пайдаланып отыруға 

дағдыландырады. 

Әдетте топтағы сабақ тыныс алу жаттығуларын орындаудан басталады. 

Тұтықпасы бар балалардың сөйлеген кездегі басты кемшіліктері-тістің арасынан 

сөйлейтіндіктері. Олар ауыздарын толық ашпай, сөзді жұмарлап, жұтып қояды. Бұл 

кемшілікті түзету үшін артикуляциялық гимнастика жаттығулары қолданылады. 

-«Түтікше»; 

-«Сағат»; 

-«Тіс тазалау»; 

-«Аттар» т.б. [2, 218-230 бет ] 

Тұтықпасы бар балалар мына нәрселерді есте ұстағандары жөн: 

- Бірінші жақсылап ойланып ал, сосын сөйле. 

- Сөйлер алдында терең тыныс ал. 

- Асықпай, саспай , бірқалыпты сөйлеуге тырыс. 

- Батыл бол. 

- Егер сөйлеуге қиналсаң, іштей 5-ке дейін сана, содан кейін барып қажетті 

ережелерді сақтай отырып сөйле. 

- Қол боста ән айтқан артықшылық етпейді. 

- Теледидарға көп қарама, ол жүйкеге артық салмақ түсіреді. 

- Сөйлемдерді қысқа қолдан. 

- Өлеңдер оқып тұр. 

- Жүгіріп келген соң бірден сөйлеме, ентігінді басып ал. 
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-Ішке дем сорып, бірденнен 5-ке, 10-ға, 12-ге дейін сана, аптаның күндерін, айды, 

жылды ата. 

- Сөйлеп тұрғанда өзіңе саусақ қимылдары арқылы көмектесуге тырыс. 

- Доппен көбірек ойна, ойын кезінде соққыларды дұрыстап сана. 

- Бірқалыпты әуендер тыңда және айт. 

Қорыта келгенде, бұл жұмыс түрлері ата - аналар мен логопедтің тығыз қарым – 

қатынаста бола отыра, қалай түзету жұмысын жүргізу керектігін толық атап өтілді. 

Тұтықпасы бар баламен толық түзету жұмысын жүргізген соң, қайталанбас үшін соған сай 

шарттар мен режимді сақтап, балаға қолайлы жағдай туғызу қажет. 
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ОТБАСЫ – ТӘРБИЕ БАСТАУЫ 

 
Аннотация: В статье отражены основные ценности семьи, роль и функции членов семьи, 

взаимоотношения, влияние на будущее нации.  

Ключевые слова: Родина, семья, национальные ценности, воспитание, ответственность. 

 

Отбaсы дегеніміз туыcтық байланыс арқылы біpлесіп күн кeшіп жaтқан адамдaр 

тoбы. Ер жетіп, оң-солын таныған бозбала мен ақ пен қараны ажыратар сәтке жеткен 

бойжеткеннің өзара сезімі, келісімі арқылы «отбасы» атты шағын мемлекет пайда болады. 

Көп ұлт мeкен еткeн мемлeкетіміздің нeгізі oсы шaғын ұжымдaрдан қaланады. Бұл 

oдақтың мүшeлері сыйластықта, адалдықта, жанашарлықта өмір сүруі тиіс және ең 

бастысы шешімі жоқ қиындық болмайды, сол себепті жолда кездескен түрлі кедергілерді 

ақылмен, ауызбіршілікпен шешуі керек.  

Oтбасы-ұлттық құндылықтaрды, сaлт-дәстүрлерді сaқтаушы, әрі дамытyшы, оның 

негізгі қызметі-баланы дүниеге әкелу және оған дұрыс тәрбие беру. Жарық дүние есігін 

ашқан жас сәби жаңа бүр жарған бұтақ секілді. Бұтаққа суды көп мөлшерде құйып, көңіл 

бөлер болсақ, ол да соншалықты деңгейде мәуелі жемісін береді. Ал, керісінше, оған 

назар аударылмаса, күтіп-бапталмаса, қисық ағаш болып шыға келеді. Балаларды да 

кішкене кезінен «тәрбие» деген асыл бұлақтың тамшыларымен сусындатсақ, 

болашағынан зор үміт күттірер ұлт азаматына айналары сөзсіз. Осы орайда қазақтың 

«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің» деген керемет нақылы еске түседі. Ұлт пен 

халықтың келешегінде отбасы ең маңызды рөлге ие. Бұл дүниенің сыры мен жұмбағынан 

бейхабар бүлдіршін үшін алғашқы тәрбие беретін адам-ана. Себебі, баланың бойына 

мінез, қасиет секілді құндылықтар екі нәрсе арқылы беріледі: қан арқылы және ана сүті 

арқылы. Ана өз перзентіне үнемі дұрыс жолды меңзеп, тура бағыттан айнытпай, жақсыдан 

үйреніп, жаманнан жиренуге септігін тигізеді. Анадан берілген тәлім-тәрбие 

сарқылмайды, өмір бойына созылады.  

Бала тәрбиесіне бірден-бір жауапты тұлға-әке. Ол-отбасының тірегі, қамқоршысы. 

Әкенің әрбір айтқан сөздері, жасаған әрекеттері, мінез-құлқы, өнері мен білімі, дарыны 

мен қасиеті-баланың бой түзейтін нысанасы. Әкенің баласына ұғындырар тәрбиесін жүз 

мектеп те бере алмайды. «Қарты бар үйдің қазынасы бар» дегендей, қаны мен жаны таза 
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қазақ халқының отбасы тәрбиесінде ата мен әже маңызды рөлге ие. Олар-өткен мен 

бүгінді, бүгін мен болашақты жалғастырып отырған алтын көпір. Осы көпір арқылы 

өскелең ұрпақ өзінің, ұлтының тарихы бастау алған кезеңдермен, әдеби 

құндылықтарымен, мағыналы өлең-жыр, дастандармен рухани тұрғыда байиды. 

Әжeлердің ұстaмдылығы, төзімділігі, сaбырлылығы, қиыншылық aтаулыға қажыpлықпен 

қaрсы тұpуы-ұрпақтарға үнeмі үлгі.  

Шoқанның Айғaным, Абaйдың Зeре, Мұхтaрдың Дінaсыл әжeлері қaзыналы 

бұлaқтың көзі бoлған. Aл, көпті көpген қaриялар-өз бaлаларының ғaна тәpбиешісі eмес, 

иcі қaзақтың aқылшысы, кeмеңгерлері. Кeз-келгeн бүлдіpшін aта-aнасынан, тyма-

туыcтарынан жәнe жaқын адaмдарынан үлгі aлып жүрeді. Сoл сeбепті, eртеңгі өміpдің бoл 

іспеттес жaс бaлаға тәpбиенің мәнділігін, oның қaншалықты мaңызды екeндігін үнeмі 

түcіндіріп oтыру қaжет. Ғaсырдан ғaсырға, жылдaн жылғa дәcтүр бoлып жaлғасын тaуып 

кeле жaтқан oтбасы құндылықтaрының мәнін кeтірмей, кeрісінше өркeндеп, aлға бaсуына 

сeптігімізді тигізуіміз керек. Oтбасылық құндылықтaрды қaстерлеп, oларға кіp кeлтірмей 

жүpу-бaрша хaлықтың баcты пaрызы.  

   Әp хaлықтың бaла тәpбиесіндегі өзіндік ерeкшеліктері aрқылы сoл хaлықтың 

oтбасы тәpбиесінің өзінe ғaна тән мәдeни құндылықтaры қaлыптасады. Қазaқ хaлқы 

eңбекті бүкіл тәpбие жүйeсінің күрeтамыры дeп қaрастырған, eңбекке асыл мұрат 

деңгейінде қараған. Oтбасында eңбекке тәpбиелеу, бaулу мeн кәcіптік бaғдар бeру-

бaланың қoғамға пaйдалы азамат болып қалыптасыуының; еңбекке құлшыныcы-өміргe 

дeген сaпалы көзқaрасты тәpбиелеудің, жeке aдамды aдамгершілік жәнe зиялылық 

тұрғыдан қaлыптастырудың нeгізгі қaйнар көзі бoлып тaбылады. Қaзақ отбaсы бaлaны 

қoғамның мoральдық нoрмасын oрындауға қaтыстыру, oлардың тәpтіп жәнe мінeз-құлық 

тәжірибeсін, Oтанға, хaлқына, eңбек жәнe қoғамдық іс-әрeкетке жaуапкершілік сeзімін 

қалыптастыру aрқылы aдамгершілікке тәpбиелей білді. 

Қaзақ халқы oтбасында бaланың eрте eсеюіне көп көңіл бөлгeн. Oны жүзeге acыруда 

oлaр үлгі-өнeге көрcету, жaуапкершілік apтy әдіcтерін шeбep пaйдаланған. Бaлaны eрте 

жaстан-aқ жaуaпты іc-әрeкетке бағыттап oтырған. Мәcелен, бeс жaсында aтқа мінгізіп, 

бәйгeге қoсу, қoзы бaққызу, eресектердің aрасындағы дaу-дaмайды шeшy, кeліссөз 

жүpгізу cияқты іcтерге біpге еpтіп жүpген. Сoндай-ақ, қaзақ oтбаcы тәpбиесінде ғaсырлaр 

бoйы қaлыптасқан, ұрпaқтан ұрпaққа жaлғасып кeлe жaтқан oтбacы мүшeлерінің қарым-

қaтынасының мaңызы орaсан зop. Қaзақ хaлқының oтбaсы тәpбиесіндегі өзінe тән 

жaрасымдылықтың біpі-oлардың жacы кішіcінің үлкeніне «ceн» дeп сөйлeмеуі, aлдын 

кecіп өтпeуі, үлкeн тұpып кішінің, әкe тұpып ұлдың, шeшe тұpып қыздың opынcыз 

сөйлeмеуінде дeп eсептемейміз. Жәнe қaзақ oтбасындағы бaлa тәpбиесін «ұл тәрбиeсі», 

«қыз тәpбиесі» дeп, жeкe-жeкe мән бeріп қaрастыруы-oның өзіндік еpекшеліктерінің 

ішіндeгі мaңыздысының біpі.  

Үлкeнді құрмeттеу oтбacы мүшeлерінің біp-біpінің тәpбиeсіне жaуапкершілік, 

бoрыштық, aдамгершілік сeзімдерін туғызған. Қaзақ oтбaсындағы apнaйы жaзылып 

бeкітілмеген «зaңдары» әкe мeн ұлдың, шeшe мeн қыз бaланың, әкe мeн қыздың, қыз бeн 

жeңгенің, кeлін мeн eненің, кeлін мeн атaның, нaғашы мeн жиeннің, бaжa, жeздe, 

бөлeлердің aрасындағы өзaра қaрым-қaтынастары әрқaйсысын әдeптілікке тәpбиелеудің 

epeкшe қымбат үлгіcі іcпетті. «Бaлаға білім бeру үшін eң aлдымен oны тәpбиелеген жөн, 

тәpбиесіз бeрілген білім-адамзаттың қас жауы, oл ертең біp aпатқа әкeп соғaды»,- деген 

дaнышпан, oйшыл ғaлым Әбy Нaсыр әл-Фaраби. Сoндықтан дa, қaзіргі кeзде бoлып 

жaтқан тaрихи- әлeуметтік өзгeрістер, ғылымдaғы жaңалықтар бүгінгі ұрпaқ тәpбиесіне, 

сoның ішіндe мeктепке дeйінгі жaстағы бүлдіршіндердің дaмуына жaңаша көзқaраспен 

қaрауды тaлап eтеді. Біз XXI ғaсырда өміp сүpіп жaтырмыз. Жaңа ғaсырда өpкениетті 

eлдер қaтарынан oрын aламыз дeсек, жaс ұрпaғымызды дұрыc тәpбиелеуге, дұрыc білім 

бeруге міндeттіміз. 
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БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНЕ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ 

БЕРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ        ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

 
Аннотация: В данной статье говорится о необходимости всестороннего изучения будущих учителей 

начальной школы в обучении детей с ограниченными возможностями и общего образования этих детей, 

чтобы понять важность роли учителей начальной школы в процессе определение требований для 

обеспечения равноправия и социального развития. 
Ключевые слова: начальная школа, учителя, инклюзивное образование, дети с ограниченными 

возможностями, менталитет, возможности. 

 

Елбасы Н.Назарбаевтың халыққа Жолдауында даму мүмкіндігі шектеулі адамдарға 

қолдау мен көмек көрсету мәселесіне арнайы тоқталғаны белгілі. Атап айтсақ, «. . . 

мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға көбірек көңіл бөлу керек. Олар үшін Қазақстан 

кедергісіз аймаққа айналуға тиіс. Бізде аз емес, ондай адамдарға қамқорлық көрсетілуге 

тиіс. Бұл өзіміздің және қоғам алдындағы біздің парызымыз. Бүкіл әлем осымен 

айналысады» - деген болатын. 

Жac ұpпaқты оқытып қaнa қоймaй aлдaғы өмipден өзiнiң лaйықты оpнын тaбa 

aлaтындaй етiп дaйындaуда, бүгiнгi күннің болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін 

дайындау жaуaпкеpшiлiгi зоp мiндет болып табылады. 

Инклюзивті білім беруді іске асыру мүмкіндігіне ие қазіргі заманғы мұғалім 

дайындау, жоғары педагогикалық мамандық үшін өте өзекті міндет болып табылады. Бұл 

мазмұн-идеологиялық, рухани-адамгершілік, дербес қабілетті бастауыш мұғалімдерін 

инклюзивті білім беруге кәсіби даярлау болып табылады, шығармашылық және тиісті 

дене және интеллектуалдық мүмкіндіктері шектеулі балаларға инклюзивті білім беру 

жағдайында жұмыс жасауға даярлау болып табылады. 

Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс 

жасауға даярлауда кешенді зерттеу барысында болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің 

қажеттілігі, мүмкіндігі шектеулі балалар мен жалпы білім беру осы балалардың енгізу 

процесінде бастауыш сынып мұғалімдерінің рөлі маңыздылығы білім алуға тең 

құқықтарды қамтамасыз ету және әлеуметтік даму талаптарымен айқындау. 

Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс 

жасауға даярлауға қойылатын талаптар жаңа қызметтерді орындаумен байланысты: дене 

немесе интеллектуалды мүмкіндігі шектелген балалар болсын, қалада немесе ауылда 

тұратын әр түрлі әлеуметтік топтағы балалар болсын немесе басқа да әр түрлі білім беру 

топтарымен жұмыс істеуге болатын технологияларды өздігінен, шығармашылық түрде 

таңдау мен қолдану қабілеті. Әрбір баланың мектеп жүйесінің талаптарына сәйкес болуы 

немесе сәйкес болмауына қарамастан, оқушыны сыйлау және оның жеке даралығын 

қабылдауды қамтамасыз ететін инклюзивті білім беру идеясының елімізде таралуы 

педагогтардың құзыреттілігіне жаңа талаптар қолданылады. 

Жұмысы тек дені сау балаларға ғана емес, сонымен қатар әр түрлі әлеуметтік 

жағдайларды, жақын айналадағыларының және әлеуметтенуінің ерекшеліктерін есепке 

ала отырып, дамуында түрлі ауытқулары бар балаларға бағытталған жоғары білікті 
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болашақ бастауыш сынып мұғалімдері аса қажет. Бұл жағдайдың маңыздылығы 

халықаралық және отандық құқықтық құжаттарда айқындалған. Мысалы, «Дүниежүзілік 

мүгедектік туралы баяндамада» инклюзивті білім беруді дамытуда жалпы білім беретін 

педагогтың арнайы дайындығы шешуші мәнге ие екендігі бекітілген. Берілген құжатта 

«Мемлекеттік жалпы мектеп мұғалімдерінің арнайы оқытылуы олардың сенімділігін 

нығайтып, мүгедек балаларды оқыту дағдыларын жақсарту. Инклюзия қағидалары 

мұғалімдерді дайындау бағдарламаларына ендірілуі және мұғалімдерге инклюзивті білім 

беру саласында кәсіби білім мен тәжірибе алмасуға мүмкіндік беретін басқа да 

бастамалармен қосылуы керек» деп жарияланған. 

Біздің еліміздің экономикасын тұрақтандыру және бәсекеге қабілетті білім беруді 

жоғарылату үшін, тиімді сапалы білім беру арқылы адам капиталын дамытуға арналған 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

Мемлекеттік бағдарламасы жасалды. Бағдарламада қарастырылған мақсаттарының ең 

негізгісі болып адами капитал екендігі белгілі. Онда «жалпы білім беретін мектептерде 

Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене бітімі және рухани дамыған азаматын 

қалыптастыру, тез өзгеретін әлемде оның табысты болуын қамтамасыз ететін білім 

алудағы қажеттілігін қанағаттандыру, еліміздің экономикалық әл-ауқаты үшін бәсекеге 

қабілетті адами капиталды дамыту» деп айтылған. Қазақстан Республикасының 

заңнамасында балалардың құқығын қорғау құжаттарының негіздемесі болып «тең құқылы 

білім» қағидасы бекітілген. Қазақстан Республикасының Конституциясында мүмкіндігі 

шектеулі балалардың білім алуын дамытудағы кепілдіктері, "Қазақстан 

Республикасындағы бала құқығы туралы", "Білім беру туралы", "Мүмкіндігі шектеулі 

балаларды әлеуметтік, медициналық-педагогикалық коррекциялық қолдау туралы", 

"Қазақстан Республикасындағы мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы", "Арнайы 

әлеуметтік қызметтер туралы" Заңдарында бекітілген. Сонымен қатар 2011- 2020 жж. 

арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасының міндеттерінде 

инклюзивті білім беруді дамытудың алғышарттары жасалды. 

Инклюзивті білім берудің даму мәселесі жүйелі тұрғыдан нақты, ауқымды, жан-

жақты қарастыруды қажет етеді. Арнайы білім беруді қажет ететін балалардың мәселесі 

ешқашан да ауқымды түрде талқыланып, зерттеу пәні ретінде зерттелінбеген. Ерекше 

топқа жататын балалардың жалпы білім беру ортасына кіріктіру туралы ғылыми 

зерттеулер жеткіліксіз немесе мүлдем жоқ. Сонымен қатар жалпы білім беру 

ұйымдарындағы ерекше оқытуды қажетсінетін балалар туралы мәліметтер қоры мәселесі 

қарастырылмаған. 

Білім – барлық уақытта жоғары құндылықтардың бірі болған. Тек білімді, сауатты 

адам ғана келешек тізгінін қолына ала алады. Осыны ескере отырып Елбасы Н.Назарбаев 

өз Жолдауында Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесін әрі қарай дамыту, 

жетілдіру жоспарын құрып, көптеген мақсаттарды көздеп отыр. 

Олар: білім беруде мамандық кадрларды даярлау және заманауи мамандықтар 

жүйесін дамыту, оқыту әдістемелерін жаңғырту, елімізге қажетті технологиялар мен 

оларды қолдану үшін мамандарды оқыту. Бүгінгі ұрпақ білімді болса, ел ертеңі жарқын 

болмақ. 

Инклюзивті білім берудің мақсаты: даму мүмкіндігі шектеулі балаларды қалыпты 

балалармен бірге білім беру. Яғни адамның жынысына, дініне, шығу тегіне қарамастан 

тең құқылы жеке тұлға ретінде білім беру жүйесі болып табылады. Инклюзивті білім беру 

– мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытып-үйретудің бір формасы. Инклюзивті оқыту 

негізінде балалар құқығын кемсітпеу, барлық адамдарға деген теңдік қатынасты 

қамтамасыз ету, сонымен бірге ерекше оқыту қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай 

қалыптастыру идеологиясы жатыр. Тәжірибе көрсеткендей, қатаң білім беру жүйесінен 

балалардың бір бӛлігі шығып қалады, өйткені қалыптасқан жүйе мұндай балалардың 

даралық қажеттілігін қанағаттандыра алмайды. Инклюзивті бағыт мұндай балаларды 

оқуда және білім алудажетістікке жетуге жағдай жасап және ықпал етіп, жақсы өмір сүру 
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мүмкіншілігін қалыптастырады. Инклюзивті білім беруде барлық балаларға мектепке 

дейінгі оқу ұйымдарында, ұйым өміріне белсене қатысуға мүмкіндік береді. Инклюзивті 

білім негізінде балалардың тең құқығын анықтайды және ұжым іс-әрекетіне қатысуға 

мүмкіндік береді. Инклюзивті білім беру арқылы балалар адамдармен қарым-қатынасына 

қажетті қабілеттілікті дамытуға мүмкіндік туады. 

Бүкіл білім беру қоғамдастығы үшін маңызды іс-шара білім жөніндегі Дүниежүзілік 

конференция мүгедектерге арналған Испанияда(Саламанка қаласы) ЮНЕСКО-ның 

қамқорлығымен жүзеге асырылып 1994 жылы өтті. Нәтижесінде, педагогика 

жүйесіне«инклюзивті»термині енгізілді. 

Мүмкіндігі шектеулі балаларға және тұлғаға білім беруде«инклюзивті білім берудің 

негізгі принциптері айқындалды. Бұл конференцияда Саламанка мәлімдемесі қабылданды 

білім беруді және дамытудың негізгі бағыттары ретінде «инклюзивті білім» деп 

жариялады. Негізгі құжатта БҰҰ мүше мемлекеттердің білім беру жүйелерінің жалпы 

бағытын және принциптерін жетілдіру болып табылады. Осылайша, ӛткен ғасырдың 90-

шы жылдары жоғарыда аталған халықаралық құжаттарға нәтижесінде жаңа идеологияға 

байланысты болды және инклюзивті кӛзқарас әр түрлі түсінуді кӛздейді. «Инклюзивті 

кӛзқарас», «инклюзивті білім беру» тұрғысынан келтірілген, білім берудің саласындағы 

даму бағыты болып қарастырылды. Балалардың білім қажеттіліктерінбілім беру мен 

қоғам кемсітушіліктерін жою, білім беру процесінде толық қатысу арқылы осы 

қажеттіліктерін, сәйкес қызметтер ұсынылды. ЮНЕСКО әзірлеген, білім алу құқығын, 

басқа да бірнеше стандартты-орнату құралдары, білім беру және үздіксіз оқыту жалғасуда 

тәсілдерін қоса алғанда, білім беру және инклюзивті тәсілдерді, жалпыға бірдей құқықтық 

базаны қамтамасыз етеді. Экономикалық-әлеуметтік топтарда, иммигранттар, мүгедектер, 

босқындарға халықтың осал топтарыжәне кедейлік салдарынан білім беруден айырылған 

миллиондаған, діни және тілдік азшылықтарға, байырғы халықты жетілдіруге сәйкес 

бағытталып отыр. 

 
 

1-сызба. Саламанка Декларациясына сәйкес инклюзивті білім беру саясатының міндеттері. 

 

Қазіргі кезде, бүкіл әлемнің назарын аударып отырған өзекті мәселе балалардың 

білімге деген сұраныстары мен қоғамның ерекшеліктеріне ортаның, отбасының 

қатысуымен білім беру үрдісіне толық енгізуді қарастыратын инклюзивті білім берудің 

негізі болып табылады. Бұл әлемдік мәселе түрлі әлем ғалымдардың назарын аударған 

жағдай инклюзивті білім беруде барлық балалардың, оның ішінде мүмкіндіктері шектеулі 

балаларды жалпы білім үрдісіне толыққанды енгізумен қатар, жынысына, шығу 

бейімдеуге, тегіне, дініне, жағдайына қарамастан, кедергілерді жоюға, ата-аналарын 

белсенділікке шақыруға, баланың түзеу- педагогикалық және әлеуметтік 

мұқтаждықтарына арнайы қолдау, жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуға 

бағытталған мемлекеттік саясат болып табылады. 

Инклюзивті оқыту мүмкіндігі шектеулі балалардың жалпы білім беретін 

мектептердегі оқыту үрдісін сипаттауда іске асырылады. Инклюзивті оқыту негізінде 

балалардың барлық адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге 

оқытудың ерекше қажеттілігі бар балаларға жағдай қалыптастыру болып табылады. Осы 
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бағытта балаларды жақсы өмір сүруге, оқуда жетістікке жетуге ықпалжасап, жағдайын 

қалыптастыру. «Білім баршаға» бағдарламасы немесе инклюзивті білім берубарлық 

балаларға мектепке дейінгі оқу орындарында, мектепте және мектеп өміріне белсене 

араласуға мүмкіндік туғызады. 

Бұл мәселенің шешімі балалардың сапалы білімге қолжетімділігін қамтамасыз етеді, 

олардың өмірмен байланысының кедергісін жоюға және жалпы қоғамға кірігуіне жағдай 

жасайды. Инклюзивті оқыту жағдайында барлық балаларға мектепке дейінгі оқу 

орындарында, мектепте және мектеп өміріне белсене қатысуға мүмкіндік береді. 

Оқушылардың тең құқығын анықтайды және ұжым іс-әрекетіне қатысуға мүмкіндік 

береді. 

Инклюзивті оқыту бұл мүмкіндігі шектеулі барлық балалардың мұқтаждықтарын 

ескеретін, ерекше қажеттіліктері бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы 

білім үрдісінің дамуы. Инклюзивті оқыту балалардың оқу үрдісіндегі қажеттіліктерін 

қанағаттандырып, оқыту мен сабақ берудің жаңа бағытын өңдеуге талпынады. Егер 

инклюзивті оқытудың оқыту мен сабақ беруге енгізілген ӛзгерістері тиімді болса, онда 

ерекше қажеттіліктері бар балалардың жағдайлары да ӛзгереді. Инклюзивті оқытуды 

ашқан мектептерде оқыған балалар адам құқығы туралы білім алуға мүмкіншілік алады, 

ӛйткені олар бір-бірімен қарым-қатынас жасауға, танып білуге, қабылдауға машықтанып 

үйренеді. Осының негізінде инклюзивті білім берудің принциптері туындайды. 

 

1-кесте Инклюзивті білім берудің принциптері 

Инклюзивті білім берудің негізгі 8 принципі: 

1.Адам құндылығы оның мүмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен 

жетістіктерімен анықталады. 

2. Әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті. 

3. Әрбір адам қарым-қатынасқа құқылы. 

4. Барлық адам бір-біріне қажет. 

5. Білім шынайы қарым-қатынас шеңберінде жүзеге асады. 

6. Барлық адамдар құрбы-құрдастарының қолдауы мен достығын қажет етеді. 

7.Әрбір оқушы үшін жетістікке жету өзінің мүмкіндігіне қарай орындай алатын 

әрекетін жүзеге асыру. 

8. Жан-жақтылық адам өмірінің даму аясын кеңейтеді. 

 

«Инклюзивті білім беруді дамытудың тұжырымдамалық тәсілдері» құжатында 

инклюзивті білім беруді дамытудың негізгі міндеттерінің бірі инклюзивті білім беруді 

жүзеге асыратын ұйымдарды кадрлық қамтамасыз етуді жақсарту мәселесі болып 

табылады. Инклюзивті білім беру жүйесіндегі педагог кадрларды даярлау үшін алдымен 

жоғары және кәсіби білім беретін барлық педагогикалық мамандықтардың оқу жоспарына 

арнайы пәндер қосу жолымен институттар мен колледждердегі барлық мұғалімдер мен 

тәрбиешілерді ерекше оқытуды қажет ететін тұлғаларды оқытудың дағдылары мен 

тәсілдеріне даярлау және оқыту негіздеріне; инклюзивті білім беруді ұйымдастыру және 

ерекше оқытуды қажет ететін тұлғалармен жұмыс жүргізу мәселелері бойынша жалпы 

білім беру ұйымдарындағы барлық басқарушы қызметкерлерді, педагогтарды және 

мамандарды (педагог-психологтарды, педагог- дефектологтарды, әлеуметтік 

педагогтарды) кезең-кезеңмен қайта даярлау жұмыстарын жүргізу;инклюзивті білім 

беруді жүзеге асыру мәселелерінің негізі бойынша білім беру ұйымдарындағы педагог 

қызметкерлердің біліктілігін, ерекше оқытуды қажет ететін тұлғалармен жұмыс әдістерін, 

кемсітушілікті жоюдыжәне жағымсыз жағдайларды шешу, психологиялық ахуалды 

жақсарту, адам құқығы негіздерін зерделеу дағдыларын арттыру жолдарын үйрету керек 

деп анық көрсетілді. 

Инклюзивті білім беруде бағыт беру арқылы мүмкіндігі шектеулі балаларды оқуда 

жетістікке жетуіне ықпал ете отырып, жақсы өмір сүру мүмкіншілігін қалыптастырады. 
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Бұл бағытты білім беру жүйесіне енгізу арқылы оқушыларды ізгілікке, қайырымдылыққа, 

адамгершілікке, тәрбиелей аламыз. Сонымен қатар, инклюзивті оқыту үрдісі арқылы 

балаларды толеранттылыққа тәрбиелейді. 
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ОТБАСЫ МЕН МЕКТЕП САБАҚТАСТЫҒЫ - АЗАМАТТЫҚ ПЕН 

ҰЛТЖАНДЫЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУДІҢ НЕГІЗІ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования зрелой личности. Предлагаются идеи, 

направленные на повышение преемственности семьи и школы. 

Кілт сөздер: құзыретті тұлға, кемел тұлға, сабақтастық, тәрбие функциясы 

   

«Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа 

саналы, мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру бүгінгі күннің талабы. Мектеп – өскелең 

ұрпақты тәрбиелеу жүйесіндегі шешуші буын. Оның жас ұрпақты тәрбиелеудегі рөлі өте 

зор. Еліміздің бүкіл жастары мектеп арқылы өмірге жолдама алады. Мектеп ешуақытта 

отбасынан, қоғамнан бөлініп, өз бетінше жеке автономиялық мекеме болаған емес. 

Сондықтан оның іс – әрекеті отбасымен, жұртшылықпен, еңбек ұжымдарымен табиғи 

байланысты. Міне, мектептің үлкен тәрбиелік функциясы осында. 

Заман талабына сай оқушы құзыретті тұлға болып қалыптасуы керек. Оны 

құзыреттілікке тәрбиелейтін, біліммен сусындататын – мұғалім. Қазіргі мектеп оқушысы  

жан-жақты дамыған, шығармашылығы мол,өз бетінше іздене алатын тұлға ретінде 

қалыптасуы керек. Заманына лайықты тұлға болуы үшін оқушы бірнеше тілді меңгеруге 

тиіс. 

       Жаратылыстану пәндерінде тақырыпта кездесетін термин сөздерді немесе зат 

атауларын орыс және ағылшын тілінде қолдану оқушыда тілдік қатынастардың дамуына 

зор ықпалетеді. Мұндағы басты мақсат -оқушылар бойында қарым-қатынас  біліктілігін 

қалыптастыру және қарым-қатынасты дамыту. Осыған орай оқушылардың бойына 

бағдарлама талаптарына сай іскерліктерді қалыптастыру. Пән мұғалімдері оқушылардың 

қызығушылықтарын арттыру мақсатында қызықты әдіс-тәсілдерді пайдаланғаны жөн.  

 Оқушы құзіреттілігін қалай арттыруға болады? 

Қазіргі әлемде болып жатқан қарқынды өзгерістер әлемдік білім беру жүйесін қайта 

қарау қажет екендігін паш етті. Заманауи тәсілдің ең негізгі ерекшеліктері оқушылардың 
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алған білімдерін жай ғана иеленіп қоймай, оларды орынды жерде қолдана білуіне басты 

назар аудару болып табылады. Мұғалімдер оқушыларға қалай оқу керектігін үйретіп, 

соның нәтижесінде еркін,өзіндік дәлел уәждерін нанымды жеткізетін ынталы,сенімді, 

сыни пікір көзқарастары жүйелі дамыған,сандық технологияларда құзырлық танытатын 

оқушы қалыптастыруға даярлау болып табылады. Мектеп тәрбиеге байланысты барлық 

қоғамдық күштерді ұйымдастыру және біріктіру рөлін атқарады. Ол ішкі тәрбие процесін 

басқарып қана қоймайды, сонымен бірге мөлтік аудандарда, кәсіпорындарда жүргізілетін 

тәрбие жұмысының мақсатқа бағыттылығын қамтамасыз етеді. Осы тұрғыдан мектеп 

балалармен тәрбие жұмысын ұйымдастырудың, жеке адамның дамуында және 

қалыптасуында әр түрлі факторлардың ықпалын үйлестіріп, біріктірудің орталығы. 

Мектеп іс – әрекеттің ең бастысы – тәрбие түрлерінің (дүниетаным, еңбек, мінез – 

құлық, эстетикалық және дене тәрбиесі) мақсаттары және міндеттері жүзеге асырылады. 

Отбасы тәрбиесі – бұл қоғамдық тәрбиенің бір бөлігі, мемлекет алдындағы ата – 

аналардың борышы. Өкімет отбасына үнемі қамқорлық жасауда. Оған дәлел: балалар 

мекемелері жөніндегі халықтың қажеттілігін толық қанағаттандыру, балаларды еңбек, 

спорт лагерьлерінің, жас натуралистер станцияларының, ғылыми – техникалық және 

көркем шығармашылық үйірмелерінің жұмысын кеңейту; ананы, балалық шақты қорғауға 

ерекше көңіл бөлу; отбасы мүшелерінің демалуы үшін санаторийлердің, демалыс 

үйлерінің жүйесін кеңейту; аналар жағдайын еске алып, әйелдердің халық 

шаруашылығына қатысуын үйлестіру.  

Мектеп басшылығымен жүргізілетін тәрбие жұмыстарының формалары көптеп 

саналады. Олар: ата – аналармен жұмыс: сынып жетекшілерінің және мұғалімдердің 

үйелменмен жұмысы; сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмыстары. Осы 

жұмыстардың барлығына мекиеп басшылық жасайды, көмектеседі, тиісті адамдармен, 

ұйымдармен бірігіп іске асыруды қамтамасыз етеді. Мектеп пен отбасы 

ынтымақтастығының бірнеше формалары бар. Мектеп пен отбасы байланысының басты 

формасы ата – аналар жиналысы. Онда көптеген мәселелер, мысалы, күнделік өмір, еңбек, 

демалыс, оқушылардың бол уақыты, кәсіптік бағдар, оқу және тәрбие жұмысы, т.б. 

талқыланады, оларды одан әрі жетілдірудің нақты формалары қарастырылады. 

Байланыс формаларының бірі – педагогтардың оқушылар үйіне баруы. Мақсат: 

оқушылардың үй жағдайымен, күнделік өмірімен, тұрмысымен танысу, оқу және тәрбиеге 

байланысты әртүрлі тақырыптарда ата – аналармен әңгіме өткізу, пікір алмасу. 

Мектеп пен отбасы ынтымақтастығының тағы бір формасы педагогикалық насихат, 

яғни ата – аналарға педагогикалық білім беру. Ата – аналардың тәрбие жұмысы 

процесінде жеке адамның қалыптасуына ықпалы, олардың жалпы және педагогикалық 

мәдениетіне байланысты. Осы тұрғыдан педагогикалық – психологиялық білім 

негіздерімен ата – аналарды қаруландыру мектеп алдында тұрған міндеттердің бірі. 

Мектептің ата – аналар комитеті мұғалімдерге, ата – аналарға көмектеседі, 

балалардың демалысын, қиын отбасыларды шефке алуды, балалардың тұрған жеріндегі 

жұмыстарды ұйымдастыруға қатысады. Ата – аналар жиналыстарын, олардың 

конференцияларын пікірталастарды, балалар мерекелерін өткізудің дайындық 

жұмыстарына қатысады. 

Мектептің, отбасының, бүкіл халықтың және мемлекеттің негізгі мақсаты қазіргі 

заманның талаптарына сай балаларды және жастарды тәрбиелеу, оларды мамандық 

таңдауға, арнайы орта және жоғары оқу орындарына түсуге халық шаруашылығының 

салаларында еңбек етуге даярлау. 

Бұл оқушылардың халықаралық жобаларға қатысуын кеңейту, шетелдік 

әріптестермен ғылыми байланыстарын нығайтуға, шетел тілдеріндегі ақпарат көздеріне 

қол жеткізуіне мүмкіндік береді. Елдің ертеңі өресі биік, дүниетанымы кең, кемел ойлы 

азаматтарын өсіру үшін бүгінгі ұрпаққа ұлттық рухани қазынаны әлемдік озық ой-

пікірімен ұштастырған сапалы білім мен тәрбие берілуі қажет. 
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ӘЛЕМНІҢ ЖЕТЕКШІ ЕЛДЕРІНДЕГІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ 

 
Аннотация: В XXI веке образование - основа развития государства и общества. Реформы в сфере 

образования становятся социально-экономической сферой государства. Система образования Казахстана 

развивается в соответствии с мировым образовательным процессом в условиях глобализации под влиянием 

различных мировых образовательных трендов. 

Ключевые слова: ведущие страны мира, Республика Казахстан, система начального образования, 

реформы в сфере образования, капитализация образования. 

 

Әр елдегі қоғамдық қатынастар жүйесі және оның өзгеруі болашақ ұрпақтарды 

тарихи кезеңдер мен экономикалық дамудың қажеттіліктерін қанағаттандыруға 

дайындауда жетекші рөл атқаратын білімге әсер етеді. Экономикалық пайдадан басқа, 

білім беру әлеуметтік капиталды қалыптастыруға ықпал ететін басқа да әлеуметтік 

игіліктерді жасайды-азаматтардың жоғары қатысу үлесі, Әлеуметтік ұйымдастыру мен 

интеграцияның жоғары деңгейі, қылмыстың төмен деңгейі. Ерте жастан бастап білім беру 

әлеуметтік, эмоционалды және басқа өмірлік дағдыларды қалыптастыруда маңызды рөл 

атқарады. Жаңа жағдайда қазақстандық білім беру жүйесінің бағыттылығы да өзгереді, 

зерттеу пәніне бағдарланған білім беру мақсаттарынан бастап, бірінші топтан келесі топқа 

логикалық қозғалыс-оқушылардың білім беруді жаңғырту контексінде кілтті алуға 

бағдарланған мақсаттар, мұғалімдер білім беруді дамытудың эволюциялық процесі 

ретінде осы идеяларды іске асырудағы түйінді сандар болып табылады. 

Қазақстан қоғамының қазіргі жай-күйі, оның әлемдік білім беру кеңістігіне кірігуі 

білім берудің бәсекеге қабілеттілігін арттыруды, сол кездегі Қазақстан Республикасы 

Білім беру жүйесінің шынайылығына сәйкес сапалы білім беруді қамтамасыз ету және 

адами капиталды дамыту есебінен орнықты экономикалық өсуге қол жеткізуді талап 

етеді. Сонымен бірге,"Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік жоспарына"сәйкес: адам капиталына инвестициялар тез 

өзгеретін әлемге бейімделуге қабілетті технологиялық дамыған, өнімді жұмыс күшін құру 

үшін қажет. Болашақта халықтың біліміне, іскерлігіне және дағдыларына инвестиция 

салатындар табысты Экономика болады. Білім беруді әлеуметтік шығындар ретінде ғана 

емес, экономикалық инвестициялар ретінде де түсіну керек" [1]. 

Әлеуметтік қатынастар жүйесі және оның өзгеруі болашақ ұрпақтарды тарихи 

кезеңдер мен экономикалық даму қажеттіліктерін қанағаттандыруға дайындауда жетекші 

рөл атқаратын білімге әсер етеді. Экономикалық артықшылықтардан басқа, білім беру 

әлеуметтік капиталды қалыптастыруға ықпал ететін басқа да әлеуметтік игіліктерді 

жасайды–азаматтардың қатысуы жоғары пайыз, әлеуметтік ұйым мен интеграцияның 

жоғары деңгейі, қылмыстың төмен деңгейі. Ерте жастан бастап білім беру әлеуметтік, 

эмоционалды және басқа өмірлік дағдыларды қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. 

http://www.bilimstat.edu.kz/kz/ylymi-distemelik-ke-es/ram?id=171
mailto:akerkeeskazina@mail.ru
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Бұл білім беру қызметтерінің барлық спектрін одан әрі дамытуға ықпал ететін сенімді 

дәлелдер. Қазақстан білім беруді түбегейлі жаңғыртуды: білім беруге инвестицияларды 

едәуір және тұрақты ұлғайтуды, оның сапасын арттыруды қажет етеді [1, 3-б.]. 

Жаңа жағдайда қазақстандық білім беру жүйесінің бағыттылығы да өзгереді, зерттеу 

пәніне бағдарланған білім беру мақсаттарынан бастап, бірінші топтан келесі топқа 

логикалық қозғалыс-оқушылардың білім беруді жаңғырту контексінде кілтті алуға 

бағдарланған мақсаттар, мұғалімдер білім беруді дамытудың эволюциялық процесі 

ретінде осы идеяларды іске асырудағы түйінді сандар болып табылады. 

Бұл ретте "Қазақстанда білім беруді жаңғыртуды жалғастыруды қамтамасыз ететін 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

Ұлттық жоспары (бұдан әрі-жоспар) Қазақстанда білім беруді жаңғыртуды жалғастыруды 

қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған ұлттық жоспарын іске асыру үшін негіз болуға тиіс". 

Бағдарламаның білім беру саласындағы мемлекеттік саясат ретіндегі ұйымдық 

негізін білім беру мен тәрбие құрылымын, мазмұны мен технологиясының өзгеруін, 

басқару жүйесін,білім беру қызметі субъектілерінің ұйымдық-құқықтық 

нысандарын,қаржы-экономикалық тетіктерді қоса алғанда, ресурстар мен ережелер 

тұрғысынан өзара байланысты іс-шаралар кешені құрайды " [1, 4-б.]. 

Білім берудің жаңа тәсілін іске асыру бейіндік оқыту контексінде жүзеге асырылады. 

Бұл жалпы орта білім берудің жаңа моделі аясында магистранттардың Әлеуметтік және 

кәсіби өзін-өзі анықтауын қамтамасыз етуге бағытталған мамандандырылған дайындық. 

Кәсіптік білім берудің мазмұны, оқыту модельдері мен әдістемелері оның мәніне сәйкес 

келуі және оның негізгі мақсаттарына қол жеткізуге ықпал етуі тиіс. 

Білім беруді дамыту тарихында әр оқушы үшін білім мазмұнын игеруге немесе оның 

әртүрлі білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыруға жақсы жағдай жасауға деген 

ұмтылыс әрқашан болған. Сондықтан әр түрлі тарихи кезеңдерде бұл жағдайлар әртүрлі 

және өзіндік сипаттамаларға ие. Атап айтқанда, егер біз педагогикалық ойдың тарихын 

зерттейтін болсақ, онда Ян Амос Комениус алғашқылардың бірі болып ұжымдық еңбек 

жағдайында студенттерге жеке көзқарас қажет екенін атап өтті, әсіресе оның"ұлы 

педагогикасы" [2]. 

Әлемнің көптеген елдері сараланған білім беруді қарастырады, ал шетелдік білім 

беру жүйелері әлемдегі ең жақсы деп саналатын білім беру жүйесінің мысалы ретінде 

қарастырылуы керек. 

АҚШ, Германия, Франция, Ұлыбритания, Канада, Жапония, Қытай және 

Нидерландыдағы білім беру саласындағы реформаларды талдау Қазақстан осы елдердің 

деңгейінде білім беру саласында әлі де ешқандай реформаларды жүзеге асырмағанын 

көрсетеді. 

Біздің еліміздің білім беру жүйесінің ең әлсіз буыны-бұл мектеп пен университеттік 

білім арасында, әсіресе жоғары білікті кадрларды даярлауда тығыз байланыстың болмауы. 

Талдау көрсеткендей, әлемнің барлық жетекші елдерінде 7-сыныптан бастап 

сараланған оқыту жүзеге асырылады, таңдау бойынша пәндер енгізіледі. Әр оқушы өзінің 

қабілеттері мен қалауына сүйене отырып, өзінің даму траекториясын дербес құра 

бастайды. 

Дамыған елдердің (Ұлыбритания, Жапония, Норвегия, Франция және т.б.) жоғары 

білім беру жүйесін психологиялық-педагогикалық талдау негізінде әдіснамалық 

проблемалар. Негізгі проблема осы елдердің әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-

техникалық процестерінде кәсіптік білім беруді, оның ішінде жоғары білім беруді нақты 

айқындау болып табылады. Бұл үшін дамыған елдердегі жоғары білім беру жүйесінің 

мәртебесі мен жай-күйіне жүйелі көзқарас негізінде инфрақұрылымды жетілдіру 

маңызды. 
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Әр елде өз тіліне (менталитетіне) сәйкес келетін өзіндік білім беру жүйесі бар. 

Алайда, Ақпараттық технологиялар, кең және бай кітапхана, жоғары білікті оқытушылар 

және жақсы сот жүйесі-бүкіл ғылыми білім беру жүйесін құрайтын жалпы сатушылар. 

Жапонияда мектепке дейінгі білім беру отбасынан басталады. Балабақшаларда 

жапон жастары топтарға жиналады ("хан") және өзінің "жұмыс орнын" бөліседі. 

Сондықтан олар ерте жастан бастап командада жұмыс істеуді үйренеді. Бұл топтарды 

қалыптастырудың белгілі бір жүйесі бар (олардың саны 8 адамға дейін). Топтар топтың әр 

оқушысы бүкіл топты толықтыруы керек деген әрекеттің әсерінен қалыптасады. 

Жапонияда білім 12 жылға созылады, олардың жартысы ана тілін үйренудегі 

қиындықтарға байланысты бастауыш мектепке барады. Жапон тілі сыныптарында 45 

балаға дейін орналаса алады. Жапонияда оқу жылы ұзақтығы - 240 күн. Ол 1 сәуірден 

басталып, келесі жылдың 1 наурызында аяқталады. Ол триместрлерге бөлінеді: сәуір-

шілде, қыркүйек-желтоқсан және қаңтар-наурыз. Жапонияның Білім, ғылым және 

мәдениет министрлігінің ұйғарымына сәйкес екінші сатыдағы орта мектепте жоғары оқу 

орнының білімді бағалау жүйесі қолданылады: әрбір оқушы 12 жылдық орта мектепті 

(Kotogakko) бітіргені туралы куәлік алу үшін кемінде 80 сынақ бірлігін жинауы тиіс.  

Ұлыбританияда білім беру 5 жастан 16 жасқа дейінгі барлық азаматтар үшін 

міндетті болып табылады және мемлекеттік (тегін білім беру) және жеке (ақылы оқу 

орындары) болып бөлінеді. 

Бір қызығы, Ұлыбританияда әкімшілік бөлініс пен қалыптасқан дәстүрге сәйкес үш 

білім беру жүйесі қатар жүреді: Англия және Уэльс, Солтүстік Ирландия, Шотландия. 

Ұлыбританияда кәсіптік білімді орта білім деңгейінде де  жоғары білім деңгейінде 

де алуға болады. Жалпы, бұл сегмент Furthereducation (FE) деп аталады. Ұлыбританияның 

жоғары білімі классикалық еуропалық үлгі бойынша салынған: бірінші дәрежесі: бакалавр 

(Bachelor). Бакалавриат бағдарламасы Undergraduatedegree (UG) әдетте үш жылға 

арналған. Оқудың төртінші жылы студенттерге үздік бакалавр дәрежесін алуға мүмкіндік 

береді. Ерекшелік-дайындық 4 жылға созылатын Шотландия университеттері. Бұл ретте 

Ұлыбританиядағы UG бағдарламасында оқудың бірінші жылы АҚШ-тың жоғары оқу 

орнында оқудың екінші жылына тең. 

Екінші дәреже: магистр (Master). Магистрлік дәреже алу Британдық жоғары оқу 

орындарының көпшілігінде бір жыл уақытты алады. Кейбір университеттер екі жыл бойы 

американдық оқу стандартын үлгі ретінде алды. 

Үшінші дәреже: философия докторы (PhD). Дайындық жеке болып табылады және 

ғылыми зерттеулер саласына байланысты әдетте үш жарым жылдан төрт жылға дейін 

созылады. Дәреже ғылыми зерттеулердің нәтижесі болып табылатын диссертацияны 

жазғаннан және сәтті қорғағаннан кейін беріледі [1.5-б] 

Орта білім Қазақстандағы білім беру жүйесінің базалық деңгейі болып табылады. 

Оны тегін алу құқығына ел Конституциясы кепілдік береді. Қазақстанда жеке тұлғаның 

мүдделерін, еңбек нарығының қажеттіліктерін қанағаттандыру және экономикалық және 

әлеуметтік салаларды дамыту перспективаларын қамтамасыз ететін техникалық және 

кәсіптік білім бар. Бұқаралық мектептерде жекелеген пәндер бойынша тереңдетілген 

зерттеулер жүргізетін сыныптар белсенді түрде ашыла бастады, жалпы білім беретін 

пәндер бойынша тереңдетілген зерттеулер нысаны ретінде элективті курстарға 

қызығушылық төмендеді [3, 4-б.]. 

Қазақстанда оқушының жетістіктерін, педагогикалық ұжымның қызметін бағалау 

жалпы МАБ мен ҰБТ-ның қол жеткізілген деңгейлерімен, ЖОО-да оқуын жалғастыратын 

оқушылар санымен анықталады. Р. Ш. Бектұрғанованың айтуынша, Қазақстанда жоғары 

білімі бар алты адамға орта арнаулы және екі білікті жұмысшы келеді, яғни схема жұмыс 

істейді"6+1+2" [4].  

 Әрбір реформаның өзіндік тарихи аспектісі бар. Жапонияның тарихы мен ұлттық 

және әлеуметтік құндылықтар шетелдік үлгілерді алуға кедергі келтірді. Жапондар 

негізінен өздерінің ұлттық құндылықтарына үлкен мән береді. Бұл әрдайым білімге деген 
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құштарлық болып саналатын ел, ал білім беру жүйесі студенттер арасында тиісті 

моральдық негіз қалыптастырады және ұлттық ерекшеліктердің қасиеттерін дамытады. 

Біз мұны әртүрлі жылдары жүргізілген білім беру реформаларында анық көрдік. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ – 

РУХАНИЛЫҚТЫҢ БАСТАУЫ 

 

Аннотация:  Данная задача может быть достигнута путем воспитания личности, 

обладающей нравственными достоинствами, богатым духовным миром, творчески 

мыслящей, творческой, деловой, готовой к конкуренции, умеющей овладевать 

различными профессиями, обладающей чувством гражданственности и патриотизма на 

основе опыта национальных воспитательных традиций в многовековом поколении нашего 

народа. 
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Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақа-

ласында   табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін атап көрсетті, ұлттық 

құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді. Биылғы 

Жастар жылында жастарға басымдық беретін межелердің қатарында білім әрдайым 

бірінші орында тұруы абзал [1]. 

 Бастауыш сынып оқушыларын адамгершілікке тәрбиелеу – рухани 

құндылығымызды бойына бала кезінен қалыптастырудың бастауы болмақ. Осы ретте, біз 

төл тарихымызды білетін, бағалайтын, мақтан ететін, ұлы даланың даналарын ұлықтай 

алатын, ұлы өркениеттерін сақтай алатын, мәдениетімен сусындаған,  ұлағаттарын бойына 

сіңірген, әдептен озбай ар тазалығын жоғары ұстайтын биязы, өнегелі қыз бен ата-

бабамыздың білектің күшімен, найзаның ұшымен қорғаған жерін, елін сүйетін, Отанға 

қорған болатын елжанды, ер жүректі ұлт тәрбиелеу – мемлекетіміздің басты бағыты. 

Бұл міндетке халқымыздың ғасырлар бойғы ұрпақ өсірудегі ұлттық тәрбие 

дәстүрлер тәжірибесі негізінде адамгершілік қадір-қасиеттері тағылымды, рухани дүниесі 

бай, креативті ойлайтын, шығармашылық, іскерлік, бәсекелестікке дайын, түрлі 

мамандықтарды меңгере алатын, бойында азаматтық пен патриоттық сезімі қалыптасқан 

жеке тұлғаны тәрбиелеу арқылы жетуге болады. 

Бастауыш сынып оқушыларын адамгершілікке тәрбиелеудің басты мақсаты – 

қоғамға қажетті рухани-адамгершілік құндылығы жоғары, еңбексүйгіш, ғылыми 

дүниетанымы қалыптасқан, эстетикалық талғам сезімі мен дене күші мығым, белсенді, 

өмірлік позициясы айқындалған креативті жеке тұлғаны қалыптастыру болса, міндеттері: 

- жалпы адамзат қоғамы жинақтаған мәдени байлықты танып білуге қатысу; 

- ішкі ар бостандығын дамыту: өзіне-өзі баға беру, өзін-өзі басқара білу, өз беделін 

кез келген ортада және кез келген жағдайда сақтап, қорғай білу; 
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- жас ұрпақтың білімге, ғылымға деген ынтасын, ықыласын арттыру, ақыл-ой 

қабілетін, диалектикалық дүниетанымын қалыптастыру; 

- жер тағдыры мен ел тағдырының, табиғат пен адам өмірінің бірлігін терең сезінетін 

жер, су, ауа, ғарыш әлемінің қадірін бағалай білетін, табиғатты аялап, оны қорғай алатын 

зияткер тұлғаны тәрбиелеу; 

- жас ұрпаққа ұлттық мәдениет пен өнер негізінде жан-жақты эстетикалық тәрбие 

беру және оларды сұлулыққа, тазалыққа үйрету; саламатты өмір сүруге баулу; 

- қазақ халқының ерлік, жауынгерлік тарихын, ұрпаққа ерліктің өшпес үлгісін 

қалдырған батырлардың өмір өнегесімен таныстыру, өз жерін, елін қорғай алатын 

елжанды, ұлттық намысы мол, жігерлі азаматтарды тәрбиелеу; 

- мемлекет заңдарын білу және оған сый-құрметпен қарау, оны жүзеге асыруға 

дайын және ынталы болу; қоғамдық заң ережелерін бұзушылыққа төзбестік білдіру, 

адамгершілікке жат кеселдерге қарсы күресуді әрбір жастың күнделікті мінез-құлқына 

айналдыру болып табылады. 

Ұрпақ бойында рухани-адамгершілік құндылқты қалыптастыруда нақыл сөздер, 

мақал-мәтелдер орны ерекше. «Қайда баратыныңды емес, қайдан шыққаныңды ұмытпа» 

деген қазақта әдемі айтылған мақалдың түп-төркіне қарасақ, біздің ұлтымыздың 

ғасырларға жалғасып келе жатқан құндылығының өзі – ұрпағына ұлттық құндылықтарды 

сіңіруінде, игеруінде дер едім. Ес білгеннен, бір-ақ ауыз сөзбен «ұят болады» деген сөз 

біздегі ұлттық тәрбиенің бастауы десек артық емес. Өмірінің соңына дейін тәрбиенің 

бастауы, шамшырағы - осы «ұят болады» деген сөз біздің жадымызда, жүрегімізде мәңгі 

сақталады. Бала кезімізден, атадан, ападан, әке-шешеден, көрші-қолаңнан, т.б., өсе келе 

дос-жолдастарыңнан, елден «ұят болады» деген сөз біздің тәрбиеміздің темір-қазығы 

іспеттес болды.  

Бастауыш сынып оқушыларын адамгершілікке тәрбиелеу үдерісінің өзіндік 

ерекшелігі бар. Мектепке дейінгі жылдары бала кейбір эмоционалдық және адамгершілік 

тәжірибесін меңгерумен бірге, онда мінез-құлықтың белгілі бір ерекшеліктері пайда 

болады, жеке тұлғаның қасиеттері қалыптаса бастайды. Мектепке бару бала өміріндегі 

өзгерістерге байланысты, яғни оқушылардың зейіні қоршаған ортада көбінесе: туған үй, 

отбасы, жақын-туыстарына, ауыл, аудан, туған қала, оның өткені мен бүгінгісіне, туған 

өлке табиғатына бағытталып, қайсарлы мінезді қалыптасатын адамгершілік сезімдері 

қарқынды дамиды, жақын адамдары мен туған жеріне эмоционалдық-жағымды 

көзқарастан байқалатын алғашқы патриоттық сезімдері көрсетіледі.   

Рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыруда бастауыш мектеп оқушылары,  ең  

алдымен,  өз  ана  тілін жетік меңгеріп, сабақты  өзінің  ақыл – ой  дүниесіне,  сезіміне,  

қиялына  күшті  әсер  ететін көркем  сөз  зергерінің  бояулы  да  сырлы,  асқақ  та  әсем,  

кестелі  де  айшықты,  мағыналы  сөз  бедерлерін ұстаздары меңгертсе,  оқушыларға  өмір  

құбылыстарын,  табиғат  көріністерін,  адамдар  арасындағы  түрлі  қарым – қатынастарды  

дұрыс  түсініп,  баланың  дүниетанымын  дұрыс  қалыптастыруға  ықпал  ететіні айқын  

Оқушыны  ана – тілінде  жазылған  әңгіме,  өлеңдер  арқылы  рухани  өмірмен,  халқының  

арман  - мүддесімен  таныстырып,  ана  тіліне,  сол  арқылы  халқына,  еліне,  

сүйіспеншілік  сезімін  оятса,  балада  елжандылық  қасиет  қалыптасады.   

Рухани құндылықты адам бойына сіңіру үшін ең алдымен жас ұрпақтың тәрбиесінде 

аса көңіл бөлген  жөн. Ең бастысы, ата-бабамыз келешек ұрпаққа деп қалдырып кеткен 

рухани мұрасын құрметтеп кастерлеуге, отаншыл болып өсуіне, тұлғаның өз бетімен 

жұмыс жасауына ықпалымызды тигізгеніміз абзал. Мемлекетіміздің өркениеттілікке 

құлаш сермеп, адамгершілігі мол, сапалы да салауатты ұрпақ тәрбиелеуде рухани 

құндылықтарды  қалыптастырудың  алатын орны ерекше. Қазіргі оқу орындарында 

ұлттық құндылықты дәріптеуге айрықша мән беріледі. «Жастар – біздің болашағымыз», өз 

отанын сүйетін патриот, ұлттық рухы биік парасатты азамат етіп тәрбиелеу үшін олардың 

тәрбие үдерісінде рухани құндылықтың қажет екенін өмірдің өзі – ақ көрсетіп отыр. 
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Алланың адамга берген рухани куатынан ешқандай басқа жасанды күштің артық 

еместігін ұмытпайық. Рухани куаты дамыған халықты әлде қандай апаттың алуы мүмкін 

емес. Адамның кілті біреу, ол – сананың жетілуі. Бұған жете алғандар он сегіз мың 

ғаламның сырынан азықтанады, гүлденеді, мәңгілік өркендеудің жолын іздейді [2]. 

«Руханият» сөзі «рухани ниет» деген сөздің қосындысы. Рухани ниетте болу, рухани 

іздену, рухани жұмыс істеу, рухани ләззат табу. Рух «жан дүниесі», кейде «жан» - 

атауының баламасы ретінде өолданылады. Құндылық  - объектінің жағымды немесе 

жағымсыз жақтарын білдіреін философиялық – әлеуметтік ұғым. Рухани – адамгершілік – 

адамдардың күнделікті қарым – қатынасына қатысты гуманизм принциптерін бейнелейтін 

моральдық қасиет. Рухани – адамгершілік тәрбиесі – ол жүрек тәрбиесі. Адамгершілік 

тәрбиесі – мақсатқа негізделген көзқарасты, сенімді, парасатты  мінез – құлық дағдылары 

мен әдеттерді қалыптастыруға және адамгершілік сезімді, ұлттық сананы, қарым – 

қатынасты дамытуға, жалпы адамзаттық құндылықты тиімді пайдалануға бағытталған 

жалпы адамзаттық тәрбиенің құрамдас бөлігі. Құндылықтар дегеніміз – мінез – құлықтар 

әрекеттердің бір түрі, ол мәдениеттің белгілі бір түрінде ерекше орын алады деген ойды 

білдіреді. 

Бастауыш сынып оқушыларының ұлттық тәрбие үдерісінде рухани құндылық 

қасиеттерін қалыптастырудың бірден – бір жолы  жүргізілтін тәрбилік іс-шаралар. 

Қазіргі таңда тәлімгер ұстаз оқушылармен  тәрбие ұйымдастырушысы болып 

табылады, оған негізінен, мынадай үш түрлі міндет жүктеледі: 

тәрбие жұмысын үйлестіріп отыру; 

тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруға бағыт беру; 

отбасының байланысын жасу. 

Халқымыздың  туындылары – тұнып тұрған білім мен тәрбие көзі. Сондықтан оны 

халық даналығы деп бекер айтпаған. Ұзақ  жылдар бойы өз ұрпағын тәрбиелеуде осы 

қазнасын жинастырып, ұрпақтан – ұрпаққа мұра ретінде қалдырып отырған. Бүгінгі күні 

халық даналығын сабақта пайдалану оқытушының шеберлігін талап етеді. Халық 

даналығын жүйелі түрде сабаққа еңгізу, оқушыларда жүйелі білім қалыптастыруға 

тәрбиелейді. Әдептілік, имандылық, инабаттылық, мейірімділік, қайырымдылық 

құндылықтары қалыптасқа, халқымыздың асыл қасиеін жас ұрпақтың бойына ұялату 

қажет. Ол үшін колледж оқытушылар қауымы ғасырдар бойы қалыптасқан салт дәстүр 

мен әдет ғұрыптарды жан-жақты терең меңгерген, бойларына ізгілік қасиеттерін терең 

сіңірген, рухани таза болуы шарт. 

Осы уақытқа дейін педагогика ғылымы дәстүрлі педагогикамен шектеліп  келсе, енді 

ұлттық құндылықтарды қамту қажеттілігі туындап отыр. Қазақ халқы үшін жасаған 

қызметін, ұстанған принципін, өз ұлтының ұлттық құндылығын жоғалтпауға, 

насихаттауға, қорғауға ат салысқанын қоғам қайраткерлері Ж. Аймауытов, А.Байтұрсынов 

және т.б. қағидаларын ұстаным етіп алып  отыр. Осы тұлғалар сияқты ұлттық тәрбиені 

бойына сіңірген, рухани құндылықты жадынан ешқашан шығармаған азаматтарды 

дәріптеу біздің міндетіміз.  

Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі – білім қазынасы, 

сондықтан ұлттық құндылықты қалыптастыру отбасымен бірге мектеп қабырғасында оқу-

тәрбие үдерісінде қалыптастыру қазіргі білім беру жүйесінің басты мақсатын жүзеге 

асырып, бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыруда маңызды орынға ие. Рухани жаңғыру 

арқылы әлем мойындар табысты бәсекеге қабілетті, жаңашыл білімді  ел болып, жарқын 

болашаққа деген сенім мен үмітті үндестіре отырып, баршамыз бірлік туы астында 

бақытқа бірге кенелу әр тұлғаның құзырлығында болмақ. 

Қорыта келгенде, халықтың тыныс-тіршілігі, әдет-ғұрыптары мен дәстүрлері, бақыт 

жолындағы күресі, адамдардың өзара қарым-қатынастары мен мінез-құлықтары, қазақ 

халқының ең жақсы қасиеттері – еңбек сүйгіштігі, өз халқына, еліне, туып-өскен жері мен 

табиғатқа т.б. сүйіспеншілігі бейнеленген. Өзара қатынастағы рухани-адамгершілік 
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құндылығы, үлкенге құрметпен қарау, адамгершілік қамқорлық, мейірбандыққа үндеу 

күнделікті әдетке айналған қасиет болғаны абзал.  
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«SMART-ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ  ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІ» 
 

Аннотация:  Определение места в предлагаемой нами научно-исследовательской работе в 

определении уровней целей обучения и достижения планируемых результатов обучения в образовательном 

процессе младших школьников.     Определение видов, преимуществ Smart технологий. К Smart система 
образования: это процесс сравнения с заранее определенными достижениями в формировании учебно - 

познавательной компетенции учащегося, основанной на цели и содержании образования . 

Совершенствование качества образования современного школьника через систему Smart образования 

показало качество современного образования. Цель и задачи повышения активности и пробуждения 

интереса младших школьников к онлайн-образованию посредством Smart-технологий. Раскрыты методы и 

приемы совершенствования качества знаний учащихся через новую систему образования.     Система Smart 

образования представляет собой конкретные примеры процесса, который четко определил формирование 

учебной познавательной компетенции учащихся в соответствии с содержанием и целями образования и 

основан на образовательных достижениях учащихся. Учитель подробно изложил все исследовательские 

работы по данному проекту.  

  Четко обозначена необходимость внедрения онлайн-платформ,отвечающих требованиям повышения 

качества онлайн-обучения в школе, приведения знаний учащихся в соответствие с международными 
стандартами. 

Цель исследования: предложить учителям и учащимся начальных классов специфику и эффективные 

пути использования Smart образовательных ресурсов в рамках обновленного содержания образования. 

 

   «Егер бірнеше жүз жыл артқа шегінсек, бүгінде біз қарапайым нәрселер деп 

санайтынның бәрі — сиқырлы болып көрінер еді. Мысалы, қашықтықтан сөйлесу, ұшу, 

үлкен көлемді ақпаратты өңдеу, бүкіл әлемді алақандай телефоннан тамашалау, т,б. 

Шынында да, бұрын бұл сиқырға ұқсайтын еді. Енді, бүгінгі күні сиқыр боп көрінетін 

болашақтағы қарапайым «ғажайыпты» сізде ойлап таба аласыз ғой». 

                                                                                                                Илон Маск 

 

Жаңартылған білім беру саласында педагогтарға  жаңа талап  қойылуда. 

Ұстаздардан жаңа технологияны жетік меңгерген, жаңаша ойлайтын, 

интеллектуалдық,адамгершілік, кәсіптік,рухани  және де басқа да көптеген адами келбеті 

қалыптасқан бәсекеге қабілетті педагог болу талап етілуде. Бұның нәтижесінде 

компьютерлерді қолдауға қатысты мәселелерге көзқарастар түбегейлі өзгерістерге 

ұшырауда. Осы жағдайлар оқу үрдістеріне де қатысты болып, білім берудің қазіргі 

таңдағы  принциптерінен бас тартпай білім беру жолдары мен белсенді әдістерін сапалы 

өзгерту мүмкіндіктерін туғызады. 

Сонымен қатар ғылыми-техникалық прогрестің тез өсу қарқыны жоғары деңгейлі 

мамандар даярлауда жаңаша оқыту әдістерінің қажеттігін алға қоюда.    Сондықтан 
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да  білім беру жүйесі жаңа педагогикалық технологияға негізделуін және ақпараттық 

құралдардың кеңінен қолданылуын қажет етеді.Біздің болашақтың жоғары технологиялық 

өндірістері үшін қадрлар қорын жасақтау қажет етілуде. Жаңартылған білім беру 

жүйесінсіз әрі алысты барлап, кең ауқымда ойлай білетін осы заманғы басқарушыларсыз 

біз инновациялық экономика құра алмаймыз. Демек, барлық деңгейдегі техникалық және 

кәсіптік білім беруді дамытуға бағытталған тиісті шараларды және белсенді әдістерді  

қолдануымыз шарт»– деп ел қоғамы алдына үлкен міндет жүктеді.  

Бүгінгі таңда кез келген мұғалім қайда жұмыс жасайтынына, қандай пәннен дәріс 

беретініне қарамастан, ол интерактивті технологияларды пайдалану саласында құзыретті 

болуы қажет. Шынында да, интерактивті технологиялар ақпаратты ұсыну, мұғалімнің 

жұмысын жеңілдететін құрал ғана емес, сондай-ақ кәсіби міндеттерді шешуге мүмкіндік 

беретін бүкіл білім беру үрдісін өзгерту құралы болып табылады. ХХІ ғасыр –технология 

ғасыры болғандықтан, Қазақстан әлем бойынша ең жаңа деген оқу формаларын зерттеп, 

білім саласында үнемі жаңарту жасап келеді.  Сонымен қатар өкініштісі елімізде 

ақпараттық қоғам әлі толық қалыптаспай жатыр. 

Сұранысқа орай технология даму үстінде. Бірақ соңғы жылдары SMART 

технологиясы ұғымы яғни ақылды оқыту пайда болды және Smart қала, Smart фон, Smart 

құрылғы, Smart қондырғы, Smart орта деген тіркестерді жиі естіп жүрміз. Қазіргі таңда 

Smart технологиясын өндірушілер – АҚШ, Канада, Оңтүстік Корея елдері. Қазір 

елордамызда  да Smart мектептер қалыптасып келеді.Сонымен Smart дегеніміз не? деген 

сауалға нақты  жауаптар да аз емесі анық. Smart ағылшын тілінен аударғанда «ақылды» 

деген мағынаны білдіреді. Ал технологиялық сипатта да осы мағынада жұмсалады. Яғни, 

ақылды технология, ақылды техника, пайдалануға ыңғайлы, мейлінше ықшам, көптеген 

мақсатта пайдалана алатын  құрылғыларды атаймыз. Ал, педагогикалық үдеріс 

тұрғысынан қарастырып көрсек, оқытудың бұл түрі электронды оқыту, мобильді оқыту, 

кез келген жерде, кез келген ортада оқыту деген мағынада жұмсалып жүргені баршамызға 

мәлім. 

 Smart білім беру тұжырымдамасы – үлкен көлемдегі әр түрлі білім ресурстарының 

(аудио, видео, графика) тыңдаушыға қажетінше оңай әрі жылдам, ыңғайлы түрде 

жеткізілуі. Сонымен қатар Smart білім беру оңай басқарылатын және әрдайым сыртқы 

білім ресурстарымен толығып отыратын болуы тиіс.  Smart education немесе ақылды білім 

беру – бұл ыңғайлы түрде интерактивті ортада жүзеге асырылған әлемдік деңгейдегі 

қолжетімді контент арқылы білім беру болып табылады. Smart education түсінігінің негізі 

ол кең ауқымды, қол жетімді білім ресурстары. Smart education барлық білім беру 

үдерістерін және осы үдерісте қолданылатын барлық әдістер мен технологияларды 

түгелдей жаңаруын жүзеге асырады және де ақылды тақта, ақылды экран, кез-келген 

жерден интернетке қосылу сияқты жаңа технологиялардың туындауына себеп болады. 

Осы пайда болған жаңа технологиялар контентті жасақтап, жүйелеп, пайдаланушыға 

жеткізеді. Яғни білім беру үдерісінің кез келген  қатысушысы (оқушы немесе мұғалім) 

интернет желісі арқылы ортақ контентті белсенді пайдалана алады. Бұл өз кезегінде білім 

беру үдерісінің уақытқа немесе орынға (сынып, аудитория) тәуелділігін жояды. 

SMART –мақсат бойынша басқарудың белгілі әдісі: 
S (specific) — мақсаттың нақтылығы (ерекшелігі) 

М (measurable) — өлшемділік 

А (achievable) — қолжетімділік (келісімділік) 

R (relevant) — релеванттылық (сәйкестік) 

Т (time bound) — уақытша мерзімдер. 

    Smart, технология ретінде танылып дамыды. Біз ең бірінші, мобильді құрылғы 

мен Smart технологияның ара жігін ашып алайық. Моbile –ағылшын сөзі, қозғалмалы, 

икемді деген мағынан береді. Мәселен, бұл сөз автомобиль, аэромобиль, мобильді 

телефон деген сөздерде жиі кездеседі. Сонымен  мобиль – адам әрекетін жеделдететін, 

қандай да бір затқа шапшаң қол жеткізуге мүмкіндік беретін құрылғы, өмірімізді осы 
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мобильдік құрылғыларсыз елестете алмаймыз. Соған байланысты интернет дамыды, 

сымсыз интернет пайда болды. 

Смартфонның артықшылығы неде? Ең алдымен, техникалық мүмкіндіктері зор: 

байланыс құралы, Wi-Fi, мәліметтерді мобильді тасымалдау (GPRS, 3G, 4G)  фото/бейне 

камера, ақпаратты енгізу функциялары, т.т. Мұндай мүмкіндіктерді пайдалану үшін 

алдымен, бағдарламалық қаматамасыз ету ортасын пайдалану қажет. Мәселен, күнделікті 

өзіміз пайдаланып жүрген Google - smart технологияларды әзірлеуші алпауыт 

компаниялардың бірі. Google сервисінің ауқымы өте кең, онымен жұмыс істеуге 

мүмкіндік беретін бағдарламаларының сапасы өте жоғары. 

 Қазіргі кезде әлемнің түкпір-түкпіріне SMART Technologies компаниялары 

инновациялық құралдарын ұсынып, жұмыс пен оқытуға деген адамның көзқарасын 

түбірімен өзгертті. Бұл компанияның жұмыс нәтижесін тапсырыс берушілер: бұлар 

мұғалімдер, оқушылар және де іскер адамдар SMART құрылғыларының оқытуда жаңа 

тәсілдер енгізуге, бірлескен жұмыстың жаңа тәсілін ойлап табуға және жаңа идеялар 

тудыруға мол көмегі тигендігі жөнінде пікірлерімен анықтауда. SMART құрылғыларының 

ең танымалы 1991 жылы қолданысқа енген интерактивті тақталарды ерекше атап өтуге 

болады. SMART құрылғылары білім беру жүйесінде де, жоғары білім беру жүйесінде де, 

бизнес саласында да, әкімшілік пен қарулы күштер саласында да сұранысқа ие. SMART 

өнімдерін әлемнің 175 елі кең қолдануда. SMART құрылғыларының ең танымалы 

интерактивті тақталардан басқа, қазіргі кезде интерактивті панельдер, интерактивті 

орталықтар, үстелдер, интерактивті экрандар, оқушылар үшін жауаптар жүйесі, сымсыз 

«грифельді» тақталар, күшейткіш аудиожүйелер, документ-камера секілді т.б. 

бағдарламалық қамтамасыз етуге арналған құрылғыларды ұсынып келеді.  

Смарт технологияны сабақта қолданудың тиімділігі: 
Оқушылар үшін тиімді: 

-Оқытушыға веб-сайттар және басқа да ресурстармен жұмыс жасай отырып, 

материалды оқушыларға жеткізуді күшейтеді; 

 -Сыныпта талқылау мен араласуға кең мүмкіндік береді; 

-Көптеген түрлі және динамикалық материалдарды қолдану арқасында оқушы мен 

оқытушыға сабақты қызықты етіп өткізуге көмектеседі; 

-Оқытушыға жаңа материалды сынып центрінен түсіндіруге мүмкіндік береді; 

-Тиімді платформалармен жұмыс жасау деңгейлері артады; 

Мұғалімдерге тиімділігі: 

-Мұғалімге кез келген қосымшалардың және веб-ресурстардың үстінде сызбалар 

жасау мен жазу мүмкіндіктерін береді; 

-Сабақ материалын беру сапасын арттырып, тиімді жұмыс жасауға мүмкіндік береді; 

-Қашықтықтан оқыту платформаларының жұмыс жасау деңгейлерін толық түсінуге 

ынталанады; 

-Белсенді әдіс-тәсілдерді пайдалануға ықпал жасайды; 

-Мұғалімдердің бір-бірімен материалдарымен бөлісуіне мүмкіндік береді. 

Смарт құрылғылар не үшін қажет? 

1.Смарт телефон, планшет сияқты соңғы технологияны қолданып жүрген 

оқушыларға бұл тақта түсінікті, әрі сабаққа деген қызығушылығын арттырады; 

2.Бұл сенсорлы экран тез жұмыс жасаумен қатар, бір уақытта бірнеше оқушының 

жұмыс жасауына көмектеседі; 

3.Технология жаңартылған сайын ол кешендендіріліп, сабаққа керекті материалдар 

да толықтырыла түседі; 

4.Сабақтың центрден есте сақтау қабілетіне үлкен экраннан көрсетілуіне, сол 

уақытта оқушылар өздері тапсырманы жасап, немесе сол бағытта басқа бір тапсырманы 

жасай алуларына болады; 

5.Сабаққа қажетті құралдарды ресурстар сайтынан алуларына немесе интернетпен 

жұмыс жасауға болады; 
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6.3D объектілерді түсіндіруге көп көмегі тиеді және қолданады; 

7.Егер сабаққа керек материалдар әзір болса, сабақ темпінің де жақсы өтуіне септігі 

тиеді; 

8.Смарт экранда объектілер мен жазбаларды қозғауға, суреттер мен диаграммаларға 

комментариилер қосуға мүмкіндік береді; 

9.Қашықтықтан оқыту платформаларын толық меңгере білуге жағдай туғызады; 

       10.Тиімді білім платформаларының жақсы тұстарын zoom платформасы аясында 

көруге ықпал туғызады. 

      Smart құрылғыларды шынайы өмірдегі жағдаяттарда қолдану 

мүмкіншіліктері: 
Ең алдымен, техникалық мүмкіндіктері зор: байланыс құралы, Wi-Fi, мәліметтерді 

мобильді тасымалдау (GPRS, 3G, 4G) фото/бейне камера, ақпаратты енгізу функциялары, 

т.т. Мұндай мүмкіндіктерді пайдалану үшін алдымен, бағдарламалық қаматамасыз ету 

ортасын пайдалану қажет. Мәселен, күнделікті өзіміз пайдаланып жүрген Google – smart 

технологияларды әзірлеуші алпауыт компаниялардың бірі. Google сервисінің ауқымы өте 

кең, онымен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін бағдарламаларының сапасы өте жоғары. 

Бұл жалпы жарнама емес, шын мәніндегісі осы. Білім саласында Google сервистері 

YouTube, Hangouts және Google Docs сервистерін тиімді қолдануға болады. 

 Соңғы жылдары Smart TV технологиясын қолданатын кең функционалды 

мүмкіндіктерге ие болатын теледидарлар да пайда болуда. Smart TV теледидардың 

интернетпен тиімді байланыс орнатудың жаңа ортасын құрайды. Басқа сөзбен айтқанда 

Smart TV интернетке енудің кең мүмкіндігіне ие. Соның арқасында сол теледидар арқылы 

да әр қолданушы өзіне қажетті материалын үлкен экраннан көре отырып, оны ақпарат 

тасуышқа сақтай алады, онлайн көре алады, ақпарат алмаса алады. 

Қазіргі таңда интернет желісіне еркін ену функциясы дамудың перспективалық 

бағыттарының бірі болып отыр. Үлкен экранды теледидар арқылы бейнені таза айқын 

көріп қана қоймай, интернет беттерін парақтауға арналған веб-браузерлерді, әлеуметтік 

желі қосымшаларын, видеоларды көруге мүмкіндік беретін RuTube немесе YouTube 

сервистерін т.б пайдалануға болады.       

Сонымен қатар радио клиент қызметін атқаратын vTuner арқылы іздеудің және 

сорттаудың кең мүмкіндігіне ие болатын радиостанциялардың үлкен тобын пайдалануға 

болады. Жауапты қосымшалар қоры мен әр түрлі кеңейтілімдер кез келген контентті 

көруге мүмкіндік береді. Smart TV арқылы интернетті әр қолданушы өз мақсатына тиімді 

пайдалануға және үлкен көлемді онлайн контентті пайдалану мүмкіндігіне ие бола алады. 

Қорыта айтқанда,  білім сапасын арттыру және нәтижеге бағытталған үлгіге беталуы 

барысында мұғалімдер мемлекеттік стандартта берілген нәтижелерге жетуде кәсіби 

шеберлікпен меңгерген зерттеу біліктері мен дағдылары нәтижесінде проблеманы шеше 

алатын, ақпараттық-коммуникативті мәдениеті жоғары тұлғалық-дамытушылық 

функцияны атқара алатындай болуы керек. Қазіргі заманда мұғалім осы білім беру 

ресустарын  меңгере отырып, тек кәсіби икемділікті оңтайландыруды қамтамасыз ету ғана 

емес, оны іске асыру мүмкіндігін үнемі оқып-үйрену және жасай алуы керек.Жаңартылған 

білім беру мүмкіндіктері осы ақпараттық құралдардың нәтижесінде оң бетбұрыс 

жасалуда. Сондай-ақ қазіргі білім талабы да соңғы жаңалықтарға жүгіну,жаңадан жаңаны 

іздеп табу болып табылады.  

Сонымен қатар 2020 жылдары елімізде болып жатқан тың жаңалықтың негізгі 

қайнар көзі де осы  Smart технологиясының негізінде жүзеге асуда. 

Қашықтықтан оқыту кезінде оқушы мен мұғалім үшін ең тиімді платформалардың 

нағыз қайнар көзін  осы ақпараттық құрылғылардың көмегі арқылы танылып,онымен  

нәтижелі жұмыс жасауға белсенділік тудырды. 

«Сен ешбір жаңа нәрсе меңгермеген және өзіңнің біліміңе ештеңе қоспаған осынау 

күнді немесе сағатты бақытсыз сана»-деп Коменскийдің айтқандай,өзімізді бақыттымыз 
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деп айтуға лайықты ұстаз болуға әлі талай, көптеген ізгілікті  істер атқаруымыз керек 

деген тұжырымдамыз. 
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Педагогика, психология және бастауыш оқыту кафедрасының  
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ-ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Аннотация:  В статье подчеркивается, что основной формой современного 

образования является формирование личности, способной не только формировать 

квалификацию молодого поколения, но и самостоятельно находить и анализировать 

информацию, а также рационально ее использовать,достойно жить и служить быстро 

меняющемуся сегодняшнему дню. Для формирования конкурентоспособной зрелой 

личности обучение ученика поиску, самостоятельной работе, наблюдению и 

исследованию, умению обобщать результаты исследования и делать выводы необходимо 

начинать с начальной школы. 

Абай Құнанбаевтың жетінші қара сөзіндегі «Жас бала анадан туғанда екі түрлі 

мінезбен туады. Біріншісі – ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Екіншісі – көрсем, 

білсем деп, ер жетіңкірегенде ит үрсе де, мал шуласа да, «ол неге өйтеді?», « бұл неге 

бүйтеді?» деп көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді», – деген ой 

тұжырым оқушының биік танымдық қабілет, тұрмыс-тіршіліктің сырын ұғуға талпыныс 

баланың ерте жасынан туындайды екен. Сондықтан оқушыны ізденушілік, зерттеушілікке 

баулу бастауыш сыныптан басталуы тиіс. 

Өйткені бастауыш сынып оқушысының түрлі сөздіктер мен қызықты әдебиеттерді 

іздеп табуға, оқып танысуға деген құштарлығы басым болады. Баланы ізденушілікке 

баулу, оған зерттеу дағдысы мен білігін игерту бүгінгі білім беру саласының маңызды 

міндеті болып саналады.” Өткенге қарап басымызды иеміз, ертеңге қарап білек 

сыбанамыз” демекші, бүгінгі бала – ертеңгі азамат. Сондықтан қазіргі мектептің басты 

мақсаты – баланың табиғи күштері мен мүмкіншіліктерінің ашылуына қолайлы жағдай 

жасау. Білім беру мазмұнын жаңарту, үздіксіз білім беру жүйесін дамыту – бүгінгі күннің 

басты талабы.  

Оқушының танымдық өзгертушілік әрекеті зерттеушілік деп аталатын әдістің 

көмегімен жүзеге асырылады. Шығармашылық қабілетті дамытудың құралдары мен түрлі 

жолдарының арасында оқушының өзіндік зерттеу тәжірибесі өте тиімді болып табылады. 

Зерттеушілік білігі мен дағдылары бүгінгі күні ғылыммен айналысатын адамдарға ғана 

тән емес, түрлі саладағы әрбір адамның әрекетіне қажет. Зерттеуші-оқушы өзінің 

табиғатынан зерттеуге бейім келеді. Білуге құмарлық, бақылау жасауға, өзінше 

эксперимент жүргізуге талпыныс – баланың балалығымен бірге  жүретін процесс. Зерттеу, 

іздеу белсенділігі – баланың жаратылысына тән табиғи құбылыс. Зерттеушілік әдісін 
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қолдану қажеттігі оқушының білім алу процесінде қоршаған ортасына 

қызығушылығымен, сүйіспеншілікпен қарауымен түсіндіріледі. Оқушының өз бетінше 

зерттеу жүргізуі оның жеке талабын қанағаттандыруға, көкейінде жүрген сұрақтарға 

жауап табуға үлкен ықпал етеді. Одан басқа зерттеу жүргізу интеллектуалдық және 

шығармашылық қабілеті мен ойлау, зерттеу білігінің дамуына мүмкіндік туғызады. 

Оқушы өз бетінше зерттеу жүргізу арқылы қоршаған ортасын тани алады, жаңа білімді 

дайын күйінде емес, өзі үшін жаңа білім ашады. 1999 жылдан бастап, оқушылардың 

зерттеушілік, ізденушілік, жобалау әрекеті біртұтас жүйе ретінде құрылды. Ал бүгінгі күні 

бұл әдістеме оқытудың құзіреттік тәсілі жағдайында ерекше қажеттілікке ие.  

Жоба латын тілінен аударғанда «алдын ала» деген ұғымды береді. Зерттеу 

күнделікті қолданыста адамның танымдық әрекет түрлерінің бірі ретінде жаңа білімді 

игеру қабілетімен түсіндіріледі. Зерттеушілік оқыту- баланың қоршаған ортасын өз 

бетінше танып білуге деген табиғи ынтасы негізінде құралған оқытудың негізгі 

тәсілі.Зерттеудің жобалаудан айырмашылығы мынада. Зерттеу алдын ала жоспарланған 

нысанды құруды көздемейді. Ол белгісізді іздеу,жаңа білімді іздеу процесі.Бұл – адамның 

танымдық әрекеттерінің бірі. Осылайша, жобалау мен зерттеу басынан-ақ әрекет 

түрлерінің бағыттары, мәні мен мазмұны жағынан түрліше. А.И.Савенков «Жобалау мен 

зерттеу бағыттылығы,мен мағынасы және іс-әрекетінің мазмұны бойынша әртүрлі» -, деп 

атап көрсетті. Дегенмен жобалар әдісі мен зерттеу әдістерінің негізіне мыналар жатады: 

-оқушының танымдық білігі мен дағдысын дамыту; 

- ақпараттық кеңістікте бағдарлай алу білігі; 

- өз білімін өздігінен құрастыра алуы; 

- ғалымның әр саласының білімдерін кіріктіре алу білігі; 

- сын тұрғысынан ойлай алуы; 

Екі әдіс те оқушылардың өзіндік әрекетіне бағдарланған (дербес,топтық,жұптық), 

оны арнайы бөлінген уақыт аралығында (сабақтың бірнеше минуттарынан бастап бірнеше 

апталар мен тіпті айлар аралығында) орындайды. Жобалау технологиясы және 

зерттеушілік әрекет технологиясы төмендегілерді қамтиды: 

-кіріктірілген білім мен оны шешудің зерттеушілік ізденісін талап ететін 

проблеманың болуы; 

-алынатын нәтижелердің практикалық,теориялық,танымдық маңыздылығы; 

-оқушының өзіндік әрекетін; 

-жобаның мазмұндық бөлігін оның кезеңдік нәтижелерін көрсете отырып 

құрылымдау; 

-зерттеу әдістерін қолдану,яғни проблеманы және одан туындайтын зерттеу 

әдістерін анықтау; зерттеу әдістерін талқылау,ақпарат жинау, соңғы нәтижелерді 

рәсімдеу; алынған өнімнің тұсауын кесу, талқылаулар мен қорытындылар. 

Дарындылықтың табиғаты шексіз. Осы дарындылық пен шығармашылықты 

дамытудың түрлі жолдарының ішінде баланың өзіндік зерттеу тәжірибесі ең тиімді болып 

есептеледі. Зерттеушілік, ізденушілік – бала табиғатына тән құбылыс. Білуге деген 

құштарлық, бақылауға тырысушылық тәжірибеден өткізуге дайын тұру, әлем туралы жаңа 

мәлімет жинауға талпынушылық қасиеттер балаға тән дәстүрлі мінез. Зерттеу жұмысымен 

айналысу, шығармашылық жоба жазу оқушының аналитикалық ойлау қабілетін 

дамытады, шешім қабылдай алу қабілетін қалыптастырады. Оқушыны ізденушілікке 

баули отырып, ғылым мен техниканың жетістігіне сәйкес армандарына жетуге, өз 

жолдарын дәл табуға көмектеседі. 

   Зерттеу түрлері: 

1) теориялық           

2 ) фантастикалық           

3) эксперимент 

Теориялық– зерттеу мәселелерін теориялық талдау. Мәселелердің маңыздылығын, 

оның ерекшеліктерін, осы тақырып бойынша әртүрлі көзқарастарды сипаттау, сондай-ақ 
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оның бүгінгі таңдағы шешілу жолдары. Осының барлығы зерттеу бөлімінің 1-теориялық 

мазмұнын құрайды. 

Фантастикалық өмірде болмайтын фантастикалық құбылыстар мен заттар жөнінде. 

Эксперименттік – өзіндік байқаулар мен эксперименттерді жүргізуді  талап етеді. 

Балалар үшін ең қызықты эксперимент – нақты заттарға және олардың қасиеттеріне 

жасалған тәжірибелер.Оқушыларға әр түрлі тақырыпты беруге болады. Экспериментальді 

(практикалық бөлім) зерттеу мәселелер мәнісін түсіндіретін немесе оны шешуге 

мүмкіндік беретін ғылыми әдістерді пайдалануды болжайды. Зерттеу жұмыстарының бұл 

кезеңі маңызды болып табылады, бұл кезеңде жоба авторы өзінің шығармашылық 

мүмкіндігін көрсете алады. Бұл кезеңде эксперименттер, байқау, сауалнама, әңгімелесу, 

сұрақ қою, интервью алу т.б. зерттеу әдістері пайдаланылады. Ғылыми зерттеуді жүргізу 

кезінде дұрыс ақпарат алу үшін бір емес, бірнеше әдістер жиынтығы қолданылады. 

 Ғылыми зерттеу табыстылығының маңызды шарты – тақырыпты дұрыс таңдау. 

Тақырыпты таңдау – біржолғы процесс емес және қиын өзіндік ізденістің нәтижесі болып 

табылады.   Тақырып оқушыларға қызықты, оларды тартатындай болу керек. Тақырып 

орындалатын, шешімі зерттеуге қатысушыларға пайдасы тиетіндей болу керек. 

Оқушылардың қызығушылығын ескере отырып, жетекші өзі жақсы білетін тақырып 

аясын таңдау керек. Тақырып шынайы болу керек, онда жаңа дүниелер, күтпеген 

жаңалық, ерекшелік элементтері болу керек. Зерттеу жұмысының басты шарты – оның 

жаңалығы және өзектілігі. Жұмыстың сәтті болуы үшін 

зерттенудің мақсаты мен міндеттерін ұғыну қажет. Мақсат – бұл зерттеушінің ізденіс 

нәтижесі. Зерттеу мақсаты нақты және қол жетерлік болсын. Міндеттер қадамдарды, 

мақсатқа жету кезеңдерін көрсету болып саналады. Жұмыстың өзектілігі –яғни бұл 

жұмыстың қазіргі кезеңіндегі проблемасы. Болжам – логикалық дәлелденбеген, 

тәжірибемен нақтыланбаған, алдын ала ойластырылмаған білім. Қорытындыда болжамды 

дәлелдейтін жобаның негізгі нәтижелері мен тұжырымдары мазмұндалады, ұсыныстар 

беріледі. 

Зерттеудің қол жетімді әдістері: 

1.дербес ойлау 

2.кітаптан оқып білу 

3.кино, теле фильмдерден білу 

4.интернет желісінен іздеп табу 

5.басқа адамдардан сұрап білеу 

6.байқау 

7.эксперимент жүргізу. 

Оқушыларды ғылыми ізденіске баулу мақсатында «Мен – зерттеушімін», «Мен – 

жобалаушымын» деген дәптер арнату. Дәптерге оқушылар ғылым әлеміне енудің түрлі 

жолдарын жазады, ұлы ғалымдар еңбегі, өмірінен мәліметтер береді. Оның маңызы 

оқушыларға практикалық та, теориялық та көмек бере алатынында. Ол әр баланың 

алдында жатады. «Мен-зерттеушімін» тақырыбында оқушылармен «дөңгелек үстел», 

әңгімелер өткізуге болады. Алғашқы әңгімелерде «ғылыми жұмыстардың түрлері» сөз 

болады. Бұл жұмыстың тиімділігі оқушылардың ғылым туралы ұғымдарын кеңейтуге 

ықпал етіп, іздену, зерттеу жұмыстарының түрлерімен таныстырады. Педагогикалық 

үрдісте балалардың дарынын ашуда оқушы мен мұғалімнің ынтымақтастығы қажет. 

Зерттеу білігі мен дағдысы тек ғылыммен айналысатын адамға ғана емес, сондай-ақ әр 

адамның түрлі саладағы қызметіне қажет. Оқушының өзіндік зерттеу әрекеті оның өзіндік 

талабын қанағаттандыруға ықпал етеді. Оқушылар қоршаған ортамен таныса отырып 

өзіндік зерттеу әрекетінің көмегімен жаңа білімді дайын күйде емес, өзі ашады. 

Бастауыш сыныптан бастап ізденушілікке баулыса, бала кішкентай кезінен өздігінен 

ой түйіп, дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренеді, оны математика, логика 

сабақтарындағы оқушылардың белсенділіген байқауға болады. Оқушыларды зерттеу-

ізденушілік жұмыстарға баулуды ерте жастан қолға алу қажет.  
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 Зерттеу әрекеттері бала жаратылысына тән: білуге құмарлық, байқау жасауға 

талпыныс, өзінше эксперимент жүргізу сияқты табиғи құбылыстарды ынталандыра 

отырып, олардың жеке қасиеттерін ашуға жағдай жасайды. Алайда,бастауыш сатыда 

зерттеудің әдістерін қолданудың өзіндік қиындықтары бар. Төменгі жастағы баланы 

зерттеу тақырыбымен «қинауға» болмайды. Әрине,ол табиғатынан туа біткен зерттеуші, 

бірақ алғашқыда оған бәрі арнайы түрде үйретіледі: проблеманы қалай анықтауға болады, 

болжамды калай құрылымдау керек, байқауды, экспериментті қалай жүргізу керек және 

т.б. қысқасы, оның зерттеушілік табиғаты үнемі педагогикалық қамқорлықты қажет етеді. 

Баланың айналаны өз бетімен танып білуге деген ұмтылысы негізінде құрылған оқытуда 

зерттеу тәсілін пайдалану ерекше орын алады. Балаларды оқуда зерттеу тәсілін 

қолданудың қажеттілігі бола болмысының білмекке құмарлығымен, оны қоршаған 

дүниені зерделеуге деген қызығушылығымен түсіндіріледі. Оқушылардың өзіндік 

зерттеулері, олардың жеке қажеттіліктері мен сұраныстарын қанағаттандыруға септігін 

тигізеді.  

Қорыта келгенде, сабақтарды осындай әдіс-тәсілдермен өткізу арқылы мен 

оқушылардың білімді өз бетімен оқып-үйрене алатынына, өзінің оқуы үшін өзі жауапты 

екендігін сезінетіндігін, қызығушылықтары оянып, белсенділіктері артатындығын, 

олардың ой еркіндігі дамитындығына көзім жеткіздім. Күнделікті сабақ барысында 

оқушылардың өзіндік жұмыстарын тиімді орналастырумен қатар дәстүрлі емес сабақ 

түрлерін және әр түрлі оқыту әдістерін қолдану олардың теориялық білімді қолдану 

біліктілігін арттырып қана қоймай шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруда 

танымдық көзқарастарын дамытуда роль атқарады. Сонымен қатар оқушылардың 

география пәніне қызығушылығын арттырады.  
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БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҚИЯЛЫН ДАМЫТУДЫҢ  

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Андатпа. В статье исследуются и анализируются труды ученых, исследовавших проблему развития 

воображения младших школьников, и научные работы, связанные с этой областью. Кроме того, выделяются 

основные направления развития воображения младшего школьника и основные этапы их творческого 

воображения. 

Поскольку основной деятельностью на этапе начальной школы является обучение, то все 

психические процессы ребенка претерпевают изменения. Осуществляет умственный труд через внимание, 

проявляя активность в деятельности. 

Ключевые слова: начальная школа, ученик, воображение, репродуктивность, творчество. 
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Бастауыш мектеп оқушысының психикалық дамуында қиял маңызды рөл атқарады. 

Ол қабылдауды өткен тәжірибе элементтерімен, баланың өз тәжірибесімен толықтырады, 

жалпылау, эмоциялармен, сезімдермен, идеялармен байланыс арқылы өткен мен бүгінді 

өзгертеді. Қиялдың арқасында жоспарлау және мақсат қою жүзеге асырылады, мұнда 

оқушының іс-әрекетінің болашақ нәтижесі қиялда жасалады, оның санасында болады 

және оның белсенділігін қажетті нәтиже алуға бағыттайды. 

Бала қиялының ойын  арқылы психологиялық даму мәселелерін зерттеген  көрнекті 

психологтар Л. Занков, Л. Выготский, Д. Узнадзе, С. Рубенштейн, А. Леонтьев, Д. 

Эльконин, А. Люблинская, В. Мухина  және т.б. айналысты [1,8-б.]. 

Сонымен қатар, балалардың қиялын дамыту мәселелерін көрнекті орыс 

педагогтары Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, К.Д.Ушинский, П.Г. Саморукова психолог-

ғалымдары Д.Б.Эльконин, А.В.Черков, Р.М. Римбург, А.В.Запорожец және т.б. зерттеп 

еңбектер жазған [2,65-б]. 

Қиял баланың өткен тәжірибесінің элементтерін жинақтап, себеп-салдарлық 

байланыстар орнату арқылы болашақтың бейнесін (белгілі бір іс-әрекеттердің жағымды 

немесе жағымсыз салдары, өзара әрекеттесу барысы, жағдайдың мазмұны) құруды, 

болжауды қамтамасыз етеді. Егер оқушы белгілі бір жағдайда әрекет ету немесе белгілі 

бір жағдайда болу мүмкіндігінен айырылса, онда ол өзінің қиялының күшімен сол жерге 

ауысады және өзінің қиялындағы әрекеттерді орындайды, сол арқылы нақты шындықты 

қиялмен алмастырады. 

Сонымен қатар, қиял - бұл басқа адамдарды түсіну мен тұлғааралық қарым-

қатынасы үшін маңызды негіз, белгілі бір уақытта басқалар бастан кешірген эмоциялар 

мен күйлерді бейнелеуге ықпал етеді. Сонымен, қиял баланың танымдық, эмоционалдық, 

сенсорлық және мінез-құлық компоненттеріне ене отырып, баланың ақыл-ой әрекетінің 

құрылымында маңызды орын алады [3, 123-б.]. 

Бастауыш мектеп жасында рекреациялық (репродуктивті) қиял дамиды, ол сөздік 

сипаттамадан немесе әдеттегі бейнеден образдар жасауды және бастапқы материалды 

едәуір өңдеумен және жаңа бейнелерді құрумен ерекшеленетін шығармашылық (өнімді) 

қиялды құрайды. Бастауыш мектеп жасындағы қиялды дамытудың негізгі бағыты - 

жинақталған білім негізінде шындықты біртіндеп неғұрлым дұрыс және толық 

бейнелеуге, идеялардың қарапайым ерікті үйлесімінен олардың қисынды негізделген 

үйлесуіне біртіндеп көшу. 

Бастауыш мектеп оқушысының қиялының айрықша ерекшелігі - оның белгілі бір 

объектілерге сүйенуі, онсыз олар үшін қиял бейнелерін жасау қиын. Сол сияқты, оқығанда 

және әңгімелеу кезінде оқушы имиджге, белгілі бір образға сүйенеді. Мұнсыз оқушыларға 

елестету, сипатталған жағдайды қайта құру қиынға соғады. Бастауыш мектеп жасында 

қиял белгілі бір объектілерге сүйенеді, бірақ жас ұлғайған сайын сөз бірінші орынға 

бастайды [4, 19-б]. 

Оқу іс-әрекеті процесінде бастауыш мектеп оқушыларына көптеген сипаттамалық 

мәліметтер беріледі, олар бейнелерді үнемі қайта құруды талап етеді, онсыз оқу 

материалын түсіну және оны игеру мүмкін емес, яғни бастауыш мектеп оқушысының 

қиялын қайта құру, оқытудың басталуы, мақсатты білім беру қызметіне кіреді. Оқушының 

қиялына оның идеялары негіз болады. Демек, қиялдың дамуы көбінесе баланың қоршаған 

әлемнің әртүрлі объектілері мен құбылыстары туралы тақырыптық идеялар жүйесіне 

байланысты. 

Практикалық мысал: Көркем оқу сабағында репродуктивті қиялды жандандыру 

және дамыту үшін «Заттардың бейнелерін салу» ойын техникасы қолданылады, онда 

балалар кейіпкердің немесе заттың сыртқы түрінің сипаттамасын оқып, содан кейін сурет 

салуды сұрайды, сипаттама бойынша батыр немесе зат. 

Жалпы бастауыш мектеп оқушысын шығармашылық қиял мен қиялдың дамуы 

үшін ең қолайлы, сезімтал кезең деп санауға болады [5,23-б].  
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Бала өмірде болатын сияқты, өмірде белгілі оқиғаларды бейнелеуге тырысады, ал 

шындықтың өзгеруі көбінесе білімсіздіктен, нақты оқиғаларды дәйекті және дәйекті түрде 

бейнелей алмауынан туындайды. Бастауыш мектеп жасындағы қиялдың шынайылығы 

ойын әрекетінің атрибуттарын таңдағанда ерекше көрінеді. Мектеп жасына дейінгі 

балалардан айырмашылығы, бастауыш мектеп оқушылары нақты объектілерге 

максималды жақындығы принципіне негізделген ойын материалын қатаң таңдау жасайды. 

Бастауыш мектеп оқушысының қиялын дамытудың негізгі бағыттары: 

 қиял бейнелерін жасауды жоспарлауды жетілдіру; 

 қиял бейнелерінің дәлдігі мен сенімділігін арттыру; 

 қиял өнімдерінің әртүрлілігі мен ерекшелігінің артуы; 

 кескіндердің репродуктивті көбею элементтерінің азаюы; 

 қиял бейнелерінің шынайылығы мен басқарылуын арттыру; 

 қиял мен ойлаудың байланысын нығайту; 

 қиялдың сыртқы қолдауды қажет ететін әрекеттен сөйлеуге негізделген тәуелсіз 

ішкі әрекетке ауысуы. 

1. Алғашында қиял бейнелері бұлыңғыр, түсініксіз, біртіндеп олар нақтырақ және 

айқын бола бастайды. 

2. Алдымен қиял бейнелерінде бірнеше белгілер ғана көрініс табады, ал бастауыш 

мектеп жасының соңына қарай олар әлдеқайда көп, ал маңыздылары болады [6,45-б]. 

3. 1-сыныпта бейнелерді, жинақталған білім мен идеяларды өңдеу мардымсыз, ал 

3-сыныпқа қарай балалар әлдеқайда көп білім жинақтайды және қиял бейнелері алуан 

түрлі, жалпыланған және жарқын болады. 

4.Басында қиялдың кез-келген бейнесі белгілі бір объектіге немесе оның бейнесіне, 

моделіне сүйенуді талап етеді, содан кейін біртіндеп сөзге сүйену дамиды, бұл 

оқушыларға ақыл-ойдың жаңа бейнесін жасауға мүмкіндік береді. 

Бастауыш мектеп оқушысының қиялы репродуктивті, қарапайым репродукция 

элементтерінің болуымен ерекшеленеді. Бастапқыда бастауыш мектеп оқушыларының 

қиялы бұрыннан бар идеяларды сәл қайта өңдеумен ерекшеленеді. Ойындарда немесе 

нәтижелі іс-әрекетте балалар көргендері мен бастан кешіргендерін өздерінің жеке 

тәжірибелерінде болған кез-келген дәйектілікпен көрсетеді. Болашақта идеяларды 

шығармашылықпен өңдеу және шығармашылық қиялын дамыту күшейтіледі [7,48-б]. 

М.Е. Ванник бастауыш мектеп жасындағы балалардағы шығармашылық қиялдың 

негізгі кезеңдерін бөліп көрсетті: 

 дайындық (жасауға шақыру), 

 идеяны жүргізу (эскиз, эскиз: балалар үшін бұл кезеңді азайтуға болады), идеяны 

жүзеге асыру (нақты жұмыс жасау), 

 нәтиженің презентациясы (мысалы, жұмыстар көрмесі, бұл кезең балалар үшін 

ерекше маңызды). 

Шығармашылық қиялдың дамуына келесі жағдайлар ықпал етеді: оқушыларды әр 

түрлі іс-шараларға қосу, оқытудың дәстүрлі емес түрлерін қолдану, проблемалық 

жағдаяттар, экскурсиялар құру, рөлдік ойындарды пайдалану, өзіндік жұмыс, жоспарлау 

жұмысы психологиялық тапсырмалар мен жаттығуларды қоса алғанда, өнімді іске асыру, 

әртүрлі материалдарды пайдалану, әр түрлі тапсырмаларды қолдану туралы. Оқу-

танымдық іс-әрекеттің мазмұндық, ұйымдастырушылық және субъективті сияқты 

аспектілері белсендірілуі керек [8,78-б]. 

Баланың бастауыш мектеп жасының аяғында жеткен рекреациялық қиялының 

деңгейін формальды адекваттылық, эмоционалдылық, өзіндік және бейнелік демалыстың 

тұтастығы сияқты көрсеткіштермен бағалауға болады. 

Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қиялын дамыту деңгейін бағалау 

үшін іс-әрекеттің сандық өнімділігі, қиялдың өзіндік ерекшелігі, идеяларды қолданудың 

икемділігі сияқты критерийлерді қолдануға болады. 
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ЖАЛПЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ 

ҚОЛДАНЫЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Аннотация: В настоящее время в систему современного образования вносятся многочисленные 

изменения. Во всех школах страны новыми методами и методами полностью обеспечены материальные 

запасы, а внедряемые изменения в системе образования обновляются. Большое внимание уделяется сфере 

образования, создаются все условия для качественного образования будущего молодого поколения. Ведь 

главной задачей педагогов является обучение будущих поколений, качественное образование по новым 

методикам. Одним из условий современного образования является умение обучающегося самостоятельно 

находить необходимые ему сведения и выбирать свои направления обучения. 
Ключевые слово: Технология, Инновации, инновационный процесс, новые подходы, педагогическое 

образование, общепрофессиональные компетенций, Комплексные технологии. 

 

 «Қазақстан Республикасы педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 

курстарының бағдарламасына» енгізілген білім беру мазмұнын жаңартудың негізгі 

идеясы білім мен дағдыларды оқушылар үшін теңдей мәнді деп тану қажет. Заманауи 

тәсілдің түбегейлі айырмашылығы оларды формальды түрде иемдену емес оқушылардың 

қол жетімді білімді қолдануға дайындығына баса назар аудару, бұл ХХІ ғасырда талап 

етілетін дағдылардың мәнін дәл сипаттайды. Білім беру жеке, функционалды және тиімді 

болуы керек, бұл мектеп оқушысының өз білімінің тәуелсіз субъектісі ретінде 

қалыптасуын болжайды [1, 23 б.]. 

Қазіргі кезде заманға сай білім беру жүйесіне көптеген өзгерістер енгізілуде. 

Еліміздің барлық мектептерінде жаңа әдістермен тәсілдер бойынша материалдық қорлары 

толығымен қамтамасыз етіліп, білім жүйесінде енгізіліп жатқан өзгерістер күннен – күнге 

жаңартылып, артып келеді. Білім саласына көп көңіл бөлініп, болашақ жас ұрпақтың 

сапалы білім алуына бар жағдай жасалып жатыр. Себебі, болашақ ұрпақты оқыту, оларға 

жаңа әдіс - тәсілдер бойынша сапалы білім беру педагогтардың басты міндеті болып 

табылады. Осыған орай, мұғалімдердің біліктілігін арттыру курстарының жаңа жүйесі 

құрылып, педагог мамандарға зерттеуші мамандар білім берудегі жаңа жүйені әр мұғалім 

өз мектебінің оқу жүйесіне енгізіп тәжірибеде қолдануына бағдар беруде. Аталған 

бағдарламаның міндеті мұғалімдерге білім берудегі іс-тәжірибесін нығайту мен 

бағалауына көмек көрсету. Бағдарлама негізінен оқытудың әр түрлі жолдарын 

қарастырады [2, 3-28 б.]. 

Қазіргі білім жүйесінің ерекшелігі – тек біліммен ғана қаруланбай, өздігінен білім 

алуын дамыта отырып, үздіксіз өз бетімен өрлеуіне қажеттілік тудырады. Елімізде білім 

берудің жаңа жүйесі жасалынып, оның мазмұнының түбегейлі өзгеруімен оның дүние 

жүзілік білім кеңістігіне енуіне, бүкіл оқу әдістемелік жүйелерге, мұғалімдер алдына жаңа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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талаптармен міндеттер қойып отыр. Бұдан шығатыны, ХХІ ғасырдың алғашқы 

жылдарының бірі – «Білім–бүкіл өміріңе» қағидасынан «Білім –бүкіл өмір бойына» 

қағидасына өте алатын білім жүйесінің ұйымдық құрылымдарын іздеу болып табылады. 

Қазіргі білім беру ісінің шарттарының бірі болып оқушының өзіне қажетті мәліметті өзі 

іздеп табуына үйретіп, олардың өз оқу бағыттарын өзінің таңдай білуі деп есептеледі. 

Қазақстанда Немеребай Нұрахметов ең алғаш «Инновация» ұғымына қазақ тілінде 

анықтама берген ғалым. 

Жалпы, «Инновация, инновациялық үрдіс» - білім беру мекемелерінің 

жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты бір бөлек қызметі. 

Н. Нұрахметов «Инновация» білімінің мазмұнында, әдістемеде, технологияда, оқу – 

тәрбие жұмысын ұйымдастыруда, мектеп жүйесін басқаруда көрініс табады деп 

қарастырып, инновацияны, қайта жаңарту кеңістігіне төмендегіше топтастырады: 

- жеке түрі (жеке - дара, бір – бірімен байланыспаған); 

- модульдік түрі (жеке – дара кешені, бір – бірімен байланысқан); 

- жүйелі түрі (мектепті толық қамтитын). 

Еліміздің қазақ мектептерінде осы оқытудың жүйелі түрі кең ауқымда, барлық 

өңірлерінде көрініс табады. Республикамыздың көлемінде Кембридждік әріптестеріміздің 

жаңа үлгідегі сындарлы оқыту идеясы тиімді болды. Сонымен қатар, «Блум 

таксономиясы» технологиясы жақсы жемістерін беруде. 

Оқу тәрбие үрдісінде оқытудың инновациялық әдістерімен тәсілдерін қолданудың 

дербес оқыту технологиясы оқу тәрбие үрдісінде ғылымның негіздерін игерту үшін ізгілік 

адамгершілік қасиеттерді қалыптастыра отырып, жеке тұлғаның әлеуметтік – 

психологиялық жауапкершілігін арттыруын атауға болады. 

Оқытудың жаңа технологияларын қолдану оқушының өзіндік іс - әрекеттерін 

ұйымдастыруына игі ықпал ететіндей мақсатта орындалады. 

Жаңа оқыту технологияларының әдістемелік ұстанымдары жеке тұлғаның дербес 

дамуына жағдай туғызуға, берілген тапсырмаларды орындауында оңтайлы шешім 

қабылдауларын дағдыландыруға бағыт беріледі. 

Оқушының негізгі құзыреттілігін қалыптастыруды көздейтін технологияларды 

қолданғанда ұтымды әдіс – тәсілдерді пайдаланудың орнымен тиімділігін ажырата білуі 

қажет. Оқушылардың жас және жеке ерекшеліктеріне сәйкес келетін жобалау, 

зерттеушілік сынды технологияларды игеруімен енгізуге ықпал етеді. 

Жаңа технологияларды саралай келе, таңдалған әдіс-тәсілдердің жиынтығы 

мұғаліммен оқушыар асындағы түсіністік қатынасқа негізделеді. Жаңа технологиялардың 

мүмкіндіктерін пайдалана отырып, оқушының дербес, топтық, ұжымдық жұмыс сияқты 

түрлі формада ұйымдастырылған әдіс-тәсілдерге бейімдеп, өз бетімен ізденуіне бағыт-

бағдар беріледі. 

Оқушыларды ойлы да іскер, жігерлі де батыл, өзіне – өзі сенімді, жеке тұлғалық 

деңгейі биік, дүниетанымы дұрыс қалыптасқан азамат етіп тәрбиелеуде мектептің алатын 

орны ерекше.  

Жеке тұлғаның қалыптасуы дегеніміз – кісілік қасиетін шығармашылық қасиетін, 

дүниетаны мен кеңейту. Жеке тұлғаға тән қасиет-ақыл, ес, яғни өмірді өзінің сана-сезім 

өлшемімен қарап бағалауға бейім тұруы, сол себепті, өмірді танып білу – миллондаған 

жеке тұлғалардың сезім түсінігінен тұрады. 

Бүгінгі таңда айқындық үшін макротехнологиялар мен микротехнологияларды бөліп 

қарастыруымызға болады. Макротехнологияға көптеген авторлар педагогикалық үрдіс 

стратегиясымен дамуын анықтайтын, топтық шығармашылық іс - әрекеттер, 

ынтымақтастық, дамыта оқыту, тұтас педагогикалық үрдісті жүзеге асыру 

технологиялары және тағы да басқалары жатады. Микротехнологияларға педагогикалық 

әрекеттестік тактикасы, нақты тәсілдері ретінде қарастырылатын ойын технологияларын, 

пресс - конференция, диспут және де тағы басқа осы сынды ұйымдастыру 

технологияларын жатады. Сонымен қатар, Д. Г. Левитес және т. б. ғалымдар 
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педагогикалық технологияларды пәндік бағдардағы және тұлғалық – бағдардағы 

техникалар деп жіктеуді ұсынады [4, 68 б.].  

Сонымен, белгілі технологиялардың топтастырылып, жіктеулеріне жасалынған шолу 

бір қалыпта қатып қалған емес, ол қазіргі технологиялардың көптүрлілігіне бағдар беріп 

және оны кеңейту, сапаландыру, тармақтандыру, толықтыруға бағытталады.  

Қазіргі таңда Білім беру ұйымдары жұмыстарының теориясымен тәжірибесінде 

педагогикалық технологиялардың алуан түрлі варианттары пайдаланылуда. 

Технологиялардың көптүрлілігі оны жүйеге келтіруді және топтастыруды қажет етеді. Бұл 

мәселемен А.Я. Савельев, В. Безрукова, Г.Ю. Ксензова, Г.К. Селевко, В.В. Юдин және 

басқаларда айналысқан [5 – 47 б.].  

Барлық педагогикалық технологияларды оларды құрастыру негізіне жататын 

идеялары бойынша В. С. Безрукова 4топқа бөледі: 

1) танымдық үрдістерді қатал басқару технологиясы (модульдік технология, 

В.Ф. Шаталов технологиясы, П.М. Эрдниев технологиясы, М.И. Махмутовтың 

проблемалық оқыту технологиясы, Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин бойынша 

оқыту технологиясы, компьютерлік бағдарламалар негізіндегі ақпараттық технология, 

Блумның «мақсаттарды жүйелеу», Д. Хорвардтың «ертеңгі күн мектебі» және т. б.  

2) «Еркін тәрбие» идеясын басшылыққа алатын технологиялар 

(Ш.А. Амоношвилидің «Білім берудің ізгілендіру технологиясы», Вальдорф 

педагогикасы, «Л, Н. Толстой мектебі», «отбасылық мектебі» және т. б.); 

3) тұлғаның, оның потенциалдық танымдық мүмкіндіктерін босату мақсатында 

невропсихикалық ықпал ету идеясына негізделген технологиялардың топтары (иландыру, 

түсінде ұйықтап жатқанда оқыту, биоритмология негізінде оқыту, гипноздық оқыту, 

медитация, аутотренинг және т. б.); 

4) «Мектептің жойылуы туралы теориясын» (Батыста мектепті дескулизациялау 

идеясы ретінде) қалыптасқан, яғни мектептегі оқыту мазмұнын жүйелеп, формалды 

болуын, жыл және күн режимін сақтауға, оқытушылармен директор билігін сын көзбен 

қарау идеяларына негізделген технологиялар (шоғырландырып оқыту, дистанциялдық 

оқыту, мәдениеттер диологы мектебі, артпедагогика технологиясы және т. б.) 

Ал, Г.К. Селевко педагогикалық технологиялардың өзгеше жіктеуді ұсынады: 

 - Педагогикалық қарым – қатынастарды ізгілендірумен демократияландыруға 

негізделген технологиялар (ынтымақтастық технологиясы, Ш.А. Амоношвилидің «Білім 

берудің ізгілендіру технологиясы», Е. Н. Ильинаның әдебиетті адам қалыптастыру пәні 

ретінде оқыту жүйесі және т. б.) 

 - Оқушылардың іс – әрекетін белсендірумен күшейтуге негізделген технологиялар 

(ойын технологиясы, проблемалық (мәселелік) оқыту технологиясы, В.Ф. Шаталовтың 

«Тірек белгілері (сызбасы, сигналы) арқылы оқыту технологиясы», Е.И. Пассовтың 

коммуникативтік қарым – қатынас негізінде оқыту технологиясы және т. б.) 

 - Оқыту үрдісін тиімді ұйымдастыру мен басқару негізіндегі технологиялар 

(бағдарламалық оқыту, диференциалды оқыту технологиясы (В.В. Фирсов, Е.П. Гузик), 

А.С. Границская, Инге Унт, В.Д. Шадриков сынды ғалымдардың еңбектерінің негізінде 

жасалынған оқытуды жекелендіру технологиясы, С. Н. Лысенкованың «Тірек нұсқаларын 

пайдалана отырып, түсіндіре отырып басқарудағы дамуға бағыталған алдын – ала оза 

оқыту технологиясы», И. Д. Ривин, В. К. Дъяченко сынды ғалымдардың оқытудың топтық 

және ұжымдық тәсілдері, компьютерлік (ақпараттық) технологиялар және т. б; 

 - П. М. Эрдниевтің дидактикалық бірліктерді ірілендіру, В. С. Библермен С. Ю. 

Кургановтың «Мәдениеттер диологы», Л. В. Тарасовтың«Экология және диалектика» 

жүйесі және т. б. сынды еңбектерге негізделген оқу материалын әдістемелік жетілдіру 

және дидактикалық қайта құру негізіндегі технологиялар; 

 - баланың табиғи дамуына сүйенетін халық педагогикасының әдістерін 

пайдаланатын табиғи үйлесімділік технологиялары, Л. Н. Толстой бойынша оқыту, А. 
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Кушнир бойынша сауаттылыққа тәрбиелеу, М. Монтессоридың өздігінен дамыту 

технологиясы және т. б.  

 - Альтернативтік Р. Штейнердің Вальдорф педагогикасы, С. Френенің еркін еңбек 

технологиясы және т. б.  

 - Кешенді технологиялар А.М. Тубельскийдің өзін – өзі анықтауы мектебінің 

негізінде пайда болған И.Ф. Гончаровтың «Орыс мектебі», Е.А. Ямбургтың «Бәріне 

арналған мектебі», М. Балабанның «Парк мектебі» және т. б.  

Педагогикалық технологиялар жоғарыда айтылған түсініктемелер мен алуан түрлі 

анықтамаларды талдай отырып, бұл барлық технологиялардың айырықша ерекшеліктері 

туралы төмендегідей қорытынды жасауға болады: 

 - оқытудың мақсаттарының айқын, нақтылы анықталуы; 

 - нәтижелердің жетістігіне бағытталуы; 

 - тәрбиелеу мен оқыту субъектілерінің іс – әрекеттерінің әрбір кезеңдері бойынша 

қадамдық құрылымының анықталуы; 

 - мониторинг, аралық және соңғы нәтижелерді бағалау; 

 - тәжірибенің қайталануымен алмасуы [6, 11 - 12 б.].  

Қазіргі күнде технологиялар өздерінің мақсаттық бағдарына қарай тармақталып, 

бөлінетін өндірістік, өнеркәсіптік және әлеуметтік - тұлғалық болып екі үлкен топқа 

топтастырылады. Өндірістік технологиялар алдын – ала берілген параметрлі материалды 

өңдеумен және өндіріспен байланысты. Ал әлеуметтік – тұлғалық технологияның нысаны 

адам болып табылады.  

Сонымен, белгілі технологиялардың топтастырылып, жіктеулеріне жасалынған шолу 

бір қалыпта қатып қалған емес, ол қазіргі технологиялардың көптүрлілігіне бағдар беріп 

және оны кеңейту, сапаландыру, тармақтандыру, толықтыруға бағытталады.  
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БАЛАЛАРДАҒЫ   ҚОРҚЫНЫШ ПЕН МАЗАСЫЗДАНУДЫ   

ПСИХОКОРРЕКЦИЯЛАУ  ЖОЛДАРЫ 

    
 Аннотация:  Бұл мақалада балалардағы  қорқыныш, мазасыздану, үрей туралы  сөз болады. 

Қорқыныштың анықтамасы, олардың пайда болу себептері, қорқыныш пен мазасыздану  проблемасын 

зерттеген ғалымдардың пікірлері баяндалады.  Қорқыныш пен мазасыздану себептерінің бірнеше топқа 

бөлінуі және бастауыш мектеп жасындағы балаларда қорқыныш пен мазасызданудың  пайда болуының 

алғышарттары айтылады.  
 Балалардағы қорқыныш пен мазасыздануды  жоюдағы  арттерапияның мақсаты және  артерапиялық  

әдістемелердің түрлері:  музыка-терапия, ертегітерапия, денеге бағытталған   терапия, изотерапия  әдістерін 

қолдану жолдары сөз болады. 

Кілт сөздер: қорқыныш, мазасыздану, балалар,   арттерапия,  әдістеме,  музыка-терапия, 

ертегітерапия, денеге бағытталған   терапия, изотерапия, сурет салу. 
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Қорқыныш  пен мазасыздану индивидтің-биологиялық немесе әлеуметтік тіршілік 

етуіне қауіп төнген ситуацияда пайда болатын, ақиқат немесе қияли қауіп-қатерге 

бағытталған эмоция. Өмірдегі ситуациялардағы сынақ сәтттерде кездейсоқ жағдайларда 

эмоцияналды мазасыздық туындап, күрделі психологиялық мәселелерді, қиындықтарды, 

шешілген немесе шешілмеген қабылдау көрінісін елестетуге болады. Күнделікті өмірде 

әртүрлі қиыншылықтардағы мазасыздық, сонымен қатар адамдарда туындайтын уайым 

бұл қорқыныш пен үрейдің пайда болуына әкеледі.  

Балалардағы  қорқыныш пен мазасыздану  проблемасымен көптеген ғалымдар 

айналысқан Ш.Левис, А.М. Прихожан,   И.К. Макшанцев, Е.Г. Макарова,  А.И. Захаров,  

А.А. Осипова, С.Боулби,  Т.Рэчмен, В.Р.Кисловская  және т.б. өз еңбектерінде 

қарастырған[1,56-б.,2,111-б.3-86б.].  Балалық қорқыныштар, үрейлер, мазасыздану   

оларға дұрыс қарап, пайда болу себептерін  тауып, трансформацияласа,  көп жағдайда 

ондай қорқыныштар ізсіз  жоғалып  кетеді.  

Баланың  көзінше өлім, ауру, өрт, өлтіру туралы әңгімелер оның психикасына еніп, 

оған нұксан келтіреді. Егер де тіпті бала күтпеген шу немесе түртуден шошынатын болса 

да, осының бәрі қорқыныштың шартты - рефлекторлы сипаты жайында сөйлеуге негіз 

береді. Қорқыныш пен мазасыздықтың психологиялық және мінез-құлықтық реакциялары 

сан-қилы, әлдеқалай және ғажап. Қорқыныш пен мазасыздық, үрей әдетте, шешім 

қабылдауға, қиналуға, қимыл-қозғалыс координациясының бұзылуына әкеліп соқтырады. 

Қорқыныштың себебі болып қауіптің басы болатын жағдайлар, шарттар, оқиғалар болуы 

мүмкін. С.Боулби қорқу себебі қауіпсіздікті қамтамасыз ететін бір нәрсенің қатысуынан 

да болуы мүмкін деп көрсетеді. Қорқыныш зат ретінде қандай да бір адамды немесе 

объект бола алады. Кейде үрей нақты ештеңеге байланысты болмауы мүмкін, олар жөнсіз 

қорқыныштар ретінде қайғырылады. Қорқыныш пен үрей жапа шеккеннен де болуы 

мүмкін, бұл балалық шақта сезімдер арасында байланыстың тууына байланысты. 

Қорқыныш пен үрей себептерін бірнеше  классқа бөлуге болады. Бастауыш мектеп 

жасындағы балаларда қорқыныш пен үрейдің пайда болуы. 

Көптеген балалар психикалық дамуында қорқынышқа деген жоғары сезімталдықтың 

бірнеше жас ерекшелік кезеңдерінен өтеді. Бұл қорқыныштардың бәрі өтпелі сипатқа ие, 

бірақ олар мазасыз ата-анасының ойында қалып қоятын қорқыныштарды қайта 

жандандыруы мүмкін. Ересектердің үрейі жанұядағы балаларға беріледі. Бұл 

қорқыныштардың берілуінің ең типтілік психологиялық жолы. Көптеген қорқыныштар 

балаға санасыз беріледі, бірақ кейбір қорқыныштар, дәлірек қауіптер, оған танылатын 

бағалы бағдарлар жүйесі күштеп сендірілуі мүмкін. Сөйтіп, қорқыныштардың өздері емес, 

елеудің кейбір жалпы қасиеттері тұқым қуалайды. 

Оқу жүктемесін әртүрлі себептермен игере алмай жүрген бірінші сынып 

оқушылары, уақыт өте келе үлгермеушілер қатарына ілігеді, ол өз кезегінде, невроздарға, 

мектептен қорқушылыққа алып келеді. Мектепке дейін үлкендермен және құрбыларымен 

қарым-катынас жасаудың тиісті тәжірибесін алмаған, өзіне-өзі сенімсіз оқушылар, 

үлкендердің күткен нәтижелерін ақтай алмай қалуға қорқады, мектеп ұжымына бейімделу 

қиындықтары мен қорқыныш сезінеді. Бұл қорқыныштың негізінде қателік жасауға, 

ақымақтық қылуға және сол үшін күлкіге ұшырауға деген қорқыныш жатыр. Мұндай 

балалар көбінесе тақтаның алдында жауап беруге қорқады. Әсіресе осы тақтаның алдында 

олардың қорғансыздығы толық көрінеді. 

Кейбір балалар үй тапсырмасын орындағанда қателік жіберсе, зәре-құты қашып 

қорқады. Бұл ата-анасы оларды шұқшия тексеріп және қателікке драмалық мән берген 

жағдайда болады. Ата-анасы баланы жазаламаса да, психологиялық жазалау бәрібір 

сезіліп тұрады. Бастауыш мектеп жасындағы бағалау іс-әрекеттің нақты нәтижесін ғана 

бағалау емес. Оны бала өзінің тұлғасын бағалау деп түсінеді. "Сен жамансың, өйткені сен 

жаман оқисың",- деген сөздер айтылады балаға. Ол онымен келіседі, соның негізінде 

беймәлімдік, сенімсіздік сезімдерімен және әртүрлі қорқыныштармен жалғасқан 

шешілмейтін ішкі қайшылық пайда болады. 
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Бірқатар жағдайларда мектептен қорқу, құрбыларымен қақтығыстан, олар жағынан 

шығатын дене қара күштен қорқудан туындап отыр. Әсіресе бұл эмоционалды сезімтал, 

әлеуметтік-мәдени және педагогикалық олқылығы бар балаларға тән. 

Жас өсе келе осы тәрізді қорқыныштар өзінің сипатын өзгертеді, кейде мүлдем 

жоғалып кетеді. Бірақ ұзаққа созылу сипатына қарай олар балада әлсіздік, өзінің 

сезімдерін игеруге, бақылауға қабілетсіздікті тудырады. Мектептік қорқыныш баланың 

психологиялық жайлылығын ғана емес, сонымен қоса балалар неврозының дамуына да 

ықпал етеді. 

6-7 жаста қорқыныштарды жою мақсатты түрде күш салуды қажет етеді. Бұл жерде 

балалардың шығармашылығын пайдаланбай кету мүмкін емес, яғни сурет салу немесе 

ойындар, сонымен бірге балаға құрбылармен өзара қатынасты құруға көмектесу қажет. 

Балалармен  жұмыс жасауда психотерапевтік жұмыстың икемді түрлерін қолдану 

өте маңызды. Психотерапевтикалық әдістер проблеманы уайымдауға адам қалай дайын 

болса, солай ішіне еніп кетуге мүмкіндік береді. Ал бала болса, әдетте онымен не болып 

жатқанын да сезінбейді.  

Қазіргі уақытта қандай да болмасын психологиялық проблемасы бар адамдарға 

көмек көрсету үшін көп әдістер мен тәсілдер қолданылады. Соның бірі психотерапевтік 

бағыт. Ал балалармен жұмыс кезінде тиімді әдістің бірі-арттерапия [2,25-б]. 

"Арттерапия" терминін санаториядағы туберкулез ауруына шалдыққан науқастармен 

жұмысын сипаттау барысында Адриан Хилл (1938) қолданысқа енгізген. Бұл сөз тіркесі 

психикалық денсаулық орталықтары мен емханаларда өткізілген өнер сабақтарының 

барлық түрлеріне байланысты қолданылған. 

Арттерапия -өнерге негізделген, соның ішіндегі негізінен шығармашылық және 

бейнелеу іскерлігіндей қолданылатын психотерапияның арнайыланған формасы. 

Бастапқыда арттерапия К.Г.Юнг пен З.Фрейдтің теориялық идеялар контекстінде пайда 

болған, ал одан кейін К.Роджерс пен А Маслоудың жеке адам дамуының гуманистикалық 

модельдерін қоса, кеңінен концептуалды базаға иемдене бастады. 

Арттерапияда әдістемелердің түрлілігі өте көп. Мысалы, музыка-терапия, 

ертегітерапия, денеге бағытталған   терапия   және т.б. Солардың ішіндегі әсіресе 

изотерапияға жеке тоқталып өтеміз. 

Изотерапия сурет салу арттерапия түрлерінің бірі болып табылады. 

Сурет салу - балаға өз-өзін сезініп және түсінуге, өз ойы мен сезімін еркін шығаруға, 

қатты уайымдар мен конфликттерден босануға, эмпатияны дамытуға, өзімен өзі болып  

сурет салуды ағзаны жетілдіру бағдарламасының орындалу жолдарының бірі ретінде 

қарастыруға бейім. 

Сурет сала отырып, бала өзінің сезімдерін, арман-тілектерін шығарады, түрлі 

ситуациялардағы қарым-қатынасын қайта құрастырып, кейбір қорқынышты, жағымсыз, 

жарақаттайтын бейнелермен ауыртпалықпен жақындайды. Осылай сурет салу өз 

мүмкіндіктерін мен айналадағы шындыққа жету әдісі, ара қатынасты модельдеу мен 

әртүрлі, соның ішінде жағымсыз, негативті эмоцияларды сыртқа шығару әдісі ретінде 

көрсетіледі. Сондықтан сурет салу психикалық қысымды, стресстік күйлерді алып 

тастауға, невроздар мен қорқыныштарды коррекциялау үшін кең қолданыс тапқан. 

Изотерапияның тағы бір әдісі: Ол - жобалық сурет. Бұл әдіс өзінің екі мінезділігімен 

қызықты. Бір жағынан бұл керемет диагностикалық әдіс, екінші жағынан ол 

психокоррекционды әсер етудің барлық қажетті техникаларға ие[4,56-б]. 

Салуға ұсынылатын тақырыптар жалпы топтық та, жеке де проблемаларға қатысты 

болатындай әртүрлі болуы мүмкін. Әдетте сурет салу тақырыптары мынаны қамтиды: 

1.Өзінің өткені мен қазіргі кезең ("Балалармен араласудағы менің ең басты 

проблемаларым", "Өзімді сенімсіз сезінетін өмірлік жағдайларым", "Менің күнделікті 

күнім"), 

2.Болашақ немесе абстрактылы түсініктер ("Кім болғым келеді", "Үш арманым", 

"Бақыт аралы", "Үрей"); 
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3.Топтағы қарым-қатынас ("Топ мен үшін және мен ол үшін не бердім", "Топта 

қарым-қатынастан не алдым және одан күткенім"). 

Жобалық суретте келесідей әдістер (Кратохвил классификациясы) қолданылады: 

Еркін сурет салу: (әрбіреуі не қаласа соны сала береді). Суреттер жеке- 

жеке орындалып, топ ішінде талқыланады. Тақырып не беріледі, не өздігінен топ 

мүшелерімен таңдалынады. Сурет салуға 30 минут беріледі, одан кейін суреттер ілініп, 

талқылау басталады. Әуелі сурет туралы пікірін топ мүшелері, ал одан кейін автордың өзі 

айтады. Сурет интерпретациясындағы айырмашылық талқыланады. 

Бірігіп сурет салу: Бірнеше адам (не барлық топ) тып-тыныш бір бетке сурет салады 

(мысалы, топты оның дамуын, ондағы көңіл-күй мен атмосфера және т.с.с). Сурет салу 

аяқталысымен әрбір топ мүшесінің қатысымы, қосқан үлесінің мінезі және сурет салу 

процесіндегі басқа қатысушылармен қарым-қатынасының ерекшеліктері айтылады. 

Қосымша сурет салу: Сурет топ арасында жіберіледі - біреуі бастап салады, келесісі 

бір нәрсе қосып жалғастырады және т.с.с. 

Дайын суреттермен жұмыстың екі түрі бар: 

1.Барлық суреттердің бір мезгілдегі демонстрациясы, көру және салыстыру, жалпы 

салыстыру, жалпы және айрықша мағынаның бірігіп табу. 

  2.Әр суреттің бөлек талдануы ол қолдан қолға өтіп, қатысушылар ол туралы 

психологиялық мазмұнын айтады. 

Балаларға мына тақырыптарға да сурет салуды ұсынуға болады: «Мектепте», 

«Далада, аулада», «Жанұя», «Мен қандай қорқынышты түс көремін немесе мен күндіз 

неден қорқамын», «Менде ең жаман немесе ең жақсы қандай жағдайлар болды», «Мен кім 

болғым келеді» т.б.  

 Суреттерді зерттеу баланың қызығушылықтарын, әуестіктерін, темпераменттерінің 

ерекшеліктерін, көңіл-күйін және ішкі әлемін жақсы тусінуге мүмкіндік береді. Мысалы, 

суреттегі сұр түстердің көптігі және қара түстің басымдығы өмірге құштарлықтың 

жоқтығын, көңіл-күйдің темендігін, баланың өзінің шамасы келмейтін қорқыныштардың 

көптігін білдіреді. Керісінше ашық, қанық, көзге жағымды түстер белсенді өмір тонусын 

және оптимизмді көрсетеді. Бояумен салғандағы кең құлаш, көлемділік, алғашқы сюжетті 

өзгертетін алдын-ала және соңынан кескіндеуі жоқ сурет сенімділікті және нық 

шешімділікті білдіреді. Жоғары қозушылық және әсіресе шектен тыс белсенділік суреттің 

тұрақсыздығынан, көмескілігінен немесе сызықтардың нақты, бірақ бір-бірімен 

қиылысып жатқандығынан байқалады. Тежелуі және мазасыздығы бар балалар суретті аз 

салады, оған қарағанда басқа іс-әрекет түрлерін қалайды. Сурет сала бастағанда түрлі-

түсті қарындаштармен салған дұрыс. Сурет салардан бір ай бұрын балаларға үйде сурет 

салуға тапсырма беруге болады, ол кейіннен үйде белсенді сурет салуға қызығушылықты 

тудыру үшін қажет. Оның болмауы психикалық дамуды жүдетеді және қандайда  бір   

қиыншылықтың барлығын білдіреді[5, 68-б]. 

6-7 жаста қорқыныштарды жою мақсатты түрде күш салуды қажет етеді. Бұл жерде 

балалардың шығармашылығын пайдаланбай кету мүмкін емес, яғни сурет салу немесе 

ойындар, сонымен бірге балаға құрбылармен өзара қатынасты құруға көмектесу қажет. 

Психотерапиялық  әдістер проблеманы уайымдауға адам қалай дайын болса, солай 

ішіне еніп кетуге мүмкіндік береді. Ал бала болса, әдетте онымен не болып жатқанын да 

сезінбейді. Қорыта айтқанда, олардың бойында қорқыныш симптомдары  жойылғанша  

тұрақты түрде, психотерапевтік әдіс-тәсілдерді   қолдану өте тиімді болып табылады. 
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ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ – БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ 

КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛЫ РЕТІНДЕ  

 
Аннотация:  В данной статье возникает необходимость повышения качества обучения и 

формирования ключевых компетенций в использовании информационных технологий в образовании, 

ориентированном на результат. 

Формирование профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов в 

организации воспитательной работы - это динамическое явление, которое постоянно меняется в течение 

периода обучения, поэтому содержание, формы, методы, технология и инструменты воспитательной работы 

меняются из года в год, но модель профессиональной компетентности в воспитательной работе остается 

стабильной. 

 

Қазақстан  Республикасы жоғары білім беру мемлекеттік стандартының 

тұжырымдамасында: жоғары оқу орындарын бітірушілердің дайындық деңгейіне  

қойылатын талаптар түрінде белгіленген қоғамымыздың жаңа әлеуметтік тапсырыстары, 

өз кезегінде оқыту бағдарламаларын өзгертуді сондай-ақ студенттердің алатын білім 

сапасын көтеріп, бүгінгі күнге сай кәсіптік дағдыларды игеруге бағытталған оқытудың 

жаңа технологияларын енгізуді көздейді, – деп көрсетілген [1]. Бұдан нәтижеге 

бағдарланған білім беруде ақпараттық технологияларды пайдаланып, білім сапасын 

арттыру мен түйінді құзыреттіліктерді қалыптастыру қажеттігі туындайды.  

    Болашақ бастауыш сынып педагогтерінің тәрбие жұмысын ұйымдастыруға кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастыру оқу мерзімінде үнемі өзгеріске ұшырап отыратын 

динамикалық құбылыс, сондықтан да жылдан жылға тәрбие жұмысының мазмұны, 

формасы, әдістері мен технологиясы, құралдары да өзгереді, бірақ тәрбие жұмысын 

ұйымдастырудағы кәсіби құзыреттілік моделі тұрақты болады.  

Инновациялық технология – белсендіруді ұйымдастыру және басқаруды дамыту 

үрдісі. Оқытудың инновациялық технологиясы  – педагогтың білім алушылармен амал 

әрекеттерді таңдауы  оның нәтижесінде білімгерлердің оқуға  деген мотивациясы 

түбегейлі артады [2]. Инновациялық технологияны білім беруде педагогикалық жаңалық 

пен динамикалық бірліктің нәтижесінде педагогикалық қауымдастықтың меңгеруі мен 

тәжірибеде  ғылыми негізделген оқытуды тиімді қолдануы. Білім берудегі инновация 

құрылымы жағынан кешенді әрекет болып табылады. Атап айтсақ: туындының дүниеге 

келуі, оны менгеріп, жаңалықты таратып тәжірибеге енгізу, педагогикалық жаңалық құру, 

оны педагогикалық бірлестіктің игеруі, тәжірибеге енгізілуі мен қолдануы. Инновациялық 

үдеріс жаңалықты ашудан бастап, тәжірибеге енгізіп, жүзеге асыруға дейін жүреді. 

Инновациялық технологияларға: тұлғалық-бағдарлы, интеграциялық, ақпараттық 

технологиялар жатады. Жоғары оқу орнында тәрбие жұмысын ұйымдастыруда 

қолданылатын аталған технологияларға тоқталып өтуді жөн көрдік. 

Тұлғалық-бағдарлы тәрбие технологиясы тұлғаны дамытып, оны әлеуметтік ортада өз 

мүмкіндіктерін жүзеге асыруға бейімдіп, өмірде кездесетін түрлі жағдайларда оң шешім 

таба білуге тәрбиелейді.  

В.В.Сериков тұлғалық-бағдарлы тәрбие жүйесін жасау үшін ең бірінші мақсатты 

нақтылап, тұлғаның жеке бастық қасиеттерін: әлеуметтік, адамгершілік, жауапкершілік, 

даралық ерекшеліктерін дамыту қажет, деп тұжырым жасаған [2 ]. Тұлғалық бағдарлы 

тәрбие тұжырымдамасы мынадай идеялар жүйесі мен тиімді ұстанымдарды анықтайды: 

 басқа әлеуметтік білімдік үдерістерден тәрбие үдерісінің өзіндік ерекшеліктерінің 

болуы; 

 тәрбие үдерісінің субъектісінің мақсаты мен бағдарламасы; 

 тәрбие үдерісінің объектісінің (оқушы тұлғасы мен мұғалім) өзгеру нәтижесі; 
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 тәрбие құралдары, олардың табиғаты, қажетті өлшемдері мен тәрбие барысында 

іске асырылатын қызметінің жеткіліктіліг; 

 технологиялық ережелерге айналатын және тыйым жасайтын тәрбие жұмысының 

ұстанымдары. 

     Тұлғалық-бағдарлы тәрбие технологиясы тұлғаны мәдени құндылықтар арқылы 

тәрбиелеп, жеке басқа тән тұлғалық қасиеттерді дамытып, адамның ішкі жан дүниесіне 

көңіл бөліп, өз мақсатын іске асыруда, жеке тұлғаның даралық даму бағытын ұстанады. 

Тұлғалық-бағдарлы тәрбие технологиясын пайдалануда басшылыққа алынатын басты 

құрылымдар: 

 тәрбие мазмұнының құндылық дүниетанымдық бағытын немесе құндылықтар 

жүйелерін және өмірдің мәнін түсіну; 

 жалпыадамзаттық және ұлттық мәдениетті игеру; 

 әлеуметтендіру, қоғамдық тәжірибені жинақтап, тұлғаның азаматтық іс-әрекет 

тәжірибесін дамыту; 

 тұлғалық-бағдарын дамыту (өзін өзі тану, өзін өзі реттеу, өзін өзі бақылау, өз 

өмірін ұйымдастыру қабілетін жетілдіру); 

 тұлғаның денсаулығы мен тән түзілісіне байланысты табиғат бағдарын ескеру. 

     Қорыта келе, тұлғалық бағдарлы тәрбие технологиясы тәрбиелік қарым- қатынастар 

орынату арқылы тұлғаны дамытатын жағдаяттар жасау, яғни тұлғаның білімін, 

субъектілік тәжірибесін жетілдіру, өз пікірін, дүниетанымын, өзіндік қолтаңбасын және 

өзіне тән тұлғалық қасиетін қалыптастыру болып табылады. 

Интеграциялық технология – ғылымдардың байланысы және кірігу үдерісі. Әлемдік 

білім беру кеңістігінің интеграциясы – біркелкі білім кеңістігін құру мақсатында әлемдік 

білім жүйесінің жақындасу үрдісі болып табылады.  Бұл бүгінде еліміздің оқу 

орындарының әлемдік білім кеңістігінде білім беру жүйесіне көшуімен  сипатталады. 

Интеграция жинақтау ұғымымен барабар, бірақ жинақтау жекеден жалпыға өтудің 

логикалық үдерісі ретінде анықталса, ал интеграциялау жаңа сапаның пайда болуымен 

сипатталады.  

Сонымен, интеграциялық технология дегеніміз – мазмұнның бірігуі, ортақ бағытты 

тауып, оны мазмұн жағынан жаңалау болып табылады, яғни пәндік білімді 

жақындастырудың жалпы негізін табуға көмектеседі. Бұған бүгінгі жоғары оқу 

орнындағы бейнелеу өнері мен еңбекке баулу әдістемелерін интеграциялап, көркем еңбек 

деген пән ретінде алынуы дәлел болады. Интеграциялық оқыту технологиясын басқа 

пәндерде тіл және әдебиет т.б. пәндерді оқытуда пайдалану тиімділдігін көрсетті. 

      Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін ақпараттандыру тұжырымдамасында: 

білім берудің барлық деңгейін ақпараттандырудың негізгі мақсаты мен міндетін, жолдары 

мен механизмдерін, бағыттарын анықтайтын көзқарастар жүйесі болып табылады, - деп 

көрсетілген [3].  

      Ақпараттық өркениетілік  ғасыры компьютерлік сауаттылықтан ақпараттық 

сауаттылыққа көшуді талап  етеді. Соның нәтижесінде ақпараттық мәдениеттілікке көшу 

мақсаты жүзеге асырылады. Оқыту үрдісін ақпараттандырудың басты міндеті жеке 

тұлғаның ақпараттық мәдениетін қалыптастыру. Ақпараттық мәдениет – ерекше ойлау, 

қазіргі ақпараттық қоғам талаптарына сай болуды қажет етеді. Оқыту үдерісін 

ақпараттандырудың басты міндеті жеке тұлғаның ақпараттық мәдениетін қалыптастыру.  

     Ақпараттық мәдениет – компьютерлік сауаттылық, ақпараттық қарым-қатынас, 

диалогтік режим қабілетін меңгеру, қажетті ақпаратты іздестіруді тиімді іске асыру болып 

табылады. Сондықтан жоғары оқу орнында білім берудің бүгінгі таңдағы мақсаты 

бәсекеге қабілетті, ұлттық мәдениетті, әртүрлі бағыттағы білімді меңгеруге дайын, 

ақпараттық кеңістікте икемді әрі тез қимылдайтын, жаңа ақпараттық технологияларды 

меңгерген, құзыретті тұлғаны тәрбиелеуді көздейді. 

Бүгінгі таңда республикамызда білім беруді ақпараттандырудың негізгі мақсаты – бұл 

қазіргі ақпараттық технологияның бірі ретінде мультимедиалық технологияларды қолдану 
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негізінде  біртұтас біліми  ақпараттық орта құру арқылы ұлттық білім сапасын арттыруды 

көздеп отыр. Ақпараттардың қазіргі заманғы жаңа рөліне байланысты қоғамды 

ақпараттандыру үдерісі әлемдік ғылыми-техникалық прогрестің маңызды бағыттарының 

біріне айналып отыр. Мұның өзі еліміздегі білім беру жүйесін  әлемде болып жатқан 

келелі жаңалықтармен ұштастырып оқыту мақсатына байланысты еліміздің жоғары оқу 

орындарының алдына сапалық өзгерістер енгізу мәселесін міндеттейді. 

        ХХ ғасырдың басында Ж.Аймауытов: “Мектеп бітіріп шыққан соң, бала бүкіл әлемге 

өзгенің және өзінің өміріне білім жүзімен ашылған саналы ақыл көзімен қарайтын болса, 

міне, білімдендірудің көздейтін түпкі мақсаты – осы. Мектеп осы бағытта баланың 

келешекте жетілуіне мықты негіз болуы керек”, - деп айқындап берген [4]. Бұдан 

шығатын қорытынды автордың идеясының өміршеңдігін,  яғни бүгінгі мектеп оқушысы 

ертеңгі университет студенті екенін ескере отырып, жоғары оқу орнының да білім 

мазмұнының жалпыадамзаттық құндылыққа бағдарлануы, білім беруді тұлғалық-

бағдарлы,  нәтижелі-шығармашылық ұстанымдарға негіздеп құру міндеттерін жүзеге 

асыруды қамтамасыз етуді көздеу қажеттігін  көрсетеді. 

Осы тұрғыдан алғандақұзыреттілік– бұл күнделікті өмірдің нақты жағдайларында пайда 

болатын проблемалар мен міндеттерді тиімді түрде шешуге мүмкіндік беретін 

қабілеттілік.   

     К.С.Құдайбергенова педагогтің кәсіби құзыреттілігі оның мақсат, мән, құрылым, 

құрал, тәсілджер жөніндегі ақпараттануын кәсіби қызметті (білім), осы қызмет 

технологиясын меңгеруін  (біліктілігі, дағдысы), педагог қызметінің маңыздылығын 

қамтамасыз ететін педагогтің жеке психологиялық сапаларын жетілдіру  және  

стандартты емес тапсырмаларды орындаудағы қабілеті. Яғни тұлғаның құзырлылықты 

қалыптастыруы дамыту мен оқыту үдерісінің салдары ретінде қарастырылады, - деген 

тұжырым жасаған [5].  

Ал, ақпараттық құзыреттілік – бұл оқу, тұрмыс және кәсіби бағыттағы міндеттерді 

шешуде ақпараттық-коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін жан-жақты 

қолдану қабілеті, – деген тұжырым жасаймыз. Ақпараттық-коммуникациялық 

технологияның жеделдетіп дамуына байланысты «ақпараттық-коммуникациялық 

құзыреттілік» деген терминді қолдану тиімді. Ақпараттық-коммуникациялық құзыреттілік 

– бұл адамдардың кез келген мәселесі мен міндеттерді компьютермен, ақпараттық 

құрылғылармен және телекоммуникацияны пйдаланып шешу қабілеті.  

      Педагогикалық тәлімгерлік студенттердің барлығы білім алу мен тәрбие үдерісінде 

негізгі жауапкершілік өздеріне жүктелетіндігін толық түсінбеу жағдайы мүмкін 

болатындығын да ескере отырып жүргізіледі. Осыған орай Қазақ ұлттық педагогокалық 

университеті, Педагогика және психология институтында студенттік топтардың 

тәлімгерлері аса маңызды екі бағытты - тәрбие және академиялық кеңес беру қызметін 

қатар атқарып отыр. Мұндай ұстаным оқытушылар мен студенттердің қарым-

қатынастарының тиімді жүйесін құруға, жастармен өмір тәжірибелерімен, өз білімдерін 

бөлісуге мүмкіндік береді.  

      Тәлімгерлер әр студенттің немен әуестенетінін, қандай ортада өмір сүретіндігін, 

қандай әлеуметтік қиындықтары бар екендігін, оқудан тыс уақытын қалай өткізетіндігін 

білуге міндетті. Студенттермен жеке-дара жүргізілетін педагогикалық жұмыс жастар 

арасындағы тәуекелдігі басым топтарды анықтауға мүмкіндік береді. Мұндай студенттер 

бірден күшейтілген бақылау мен үздіксіз жүргізілетін алдын алу жұмыстарына 

тартылады.  Бұл топтағы жастарға өмір сүру жағдайы қандай да болмасын бір теріс 

пиғылды жолға түсуге бейім студенттерді жатқызамыз. Әрине, олар ең алдымен 

әлеуметтік және экономикалық тұрғыдан әлжуаз отбасынан шыққандар, кез келген 

мәселені күш қолдану арқылы шешуге бейім жастар. Басқа аймақтардан келген, бірақ 

жатақханалардан орын ала алмаған жастарға ерекше назар аударылады. Олардың 

көпшілігі қаланың шет әрі тынышсыз аудандарынан арзан пәтерлер жалдап тұруға 

мәжбүр. Мұндай жерлерде жастардың жағымсыз әрекеттердің ықпалына түсу мүмкіндігі 
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өте жоғары. Мұндай мәселелерді дер кезінде анықтау және оларды шешуге оң ықпалын 

тигізу эдвайзерлердің маңызды міндеттерінің бірі. 

      «Тәлімгер - маңызды мәселелерді шешуде дос, тәлімгер және көмекші» формуласы 

негізінде жұмыс атқара отырып, университеттің 700-ден астам оқытушысы мақсатты 

түрде студенттердің тұлғалық даму траекториясын қалыптастыруға жәрдемдесуде. 

Тәлімгердің міндеттері оқытушының кәсіби деңгейінің де жоғары болуын талап етеді. 

Тәлімгерлердің кәсіби біліктілігін көтеру мақсатында «Тәрбие басқармасы» жоспарлы 

жұмыстар жүргізеді. Аталған басқарма шеңберінде «Жоғары оқу орнында тәрбие үдерісін 

басқару», «Жоғары оқу орнындағы тәрбие жұмысының негізгі бағыттары», «Тәрбие 

жұмысының оқудан тыс ұйымдастырушысы жұмысының технологиясы мен әдістері» 

атты тақырыптар бойынша курстар мен семинарлар өткізіледі. Мұндай семинарларға 

қатысу университет оқытушыларына әлеуметтік-педгогикалық технологияларды, тәрбие 

жұмысын ұжымдық және жеке-дара жоспарлаудың әдістерін игеру бойынша тәжірибе 

алмасуға, біліктіліктерін шыңдауға зор ықпал жасауда. 

      Болашақ бастауыш сынып педагогтерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру 

жүйесінде мектептегі тәрбие жұмысын ұйымдастыруды кешенді үздіксіз үдеріс екеніне 

баса назар аударылады. Мұндай жағдайда болашақ бастауыш сынып педагогтерінің кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастыруға тәрбие жұмысын ұйымдастыру барысында тек қана 

субъективтік факторлар ғана емес, сонымен қатар психологиялық- педагогикалық, саяси-

әлеуметтік пәндерді оқып үйренуі мен аудиториядан тыс ұйымдастырылатын іс-

шараларды да ескеру қажет. Мысалы: семинар сабақтарындағы шығармашылық пікір-

таластар, психологиялық-педагогикалық жағдаяттарды шешу, іскерлік ойындар, 

педагогикалық есептерді шешу, әртүрлі тәрбие ісінің жоспарлары мен оны жүзеге асыру 

үдерісі және мектептегі педагогикалық практиканы ұйымдастыру және т. б.  

       Болашақ бастауыш сынып педагогтерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың 

басты формасы  тәрбие жұмысына деген жүйелілік, сабақтастық, қарқындылық және  

келешекте олардың бастауыш сынып оқушыларымен қарым-қатынасы, тәрбие сағатының 

жоспарын құру және ұйымдастырудың жолдарын меңгертуді көздей отырып, дебат, 

жарыс, әртүрлі конкурстар, үйірменің жоспарын құру т.б. іске асырылады. Білім 

алушылардың тәрбие жұмысын ұйымдастыруға дайындығының міндеттерінің бірі пән 

мұғаліміндей емес, өз қызметіне деген ерекше жауапкершілікті сезінуі болып табылады.  
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БИОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ МӘСЕЛЕЛЕР 

 
Аннотация: В статье описывается содержание биологического образования для вузов в тесной связи 

с развитием биологической науки, описывается ее современный уровень развития, отражаются основы 
живой науки в данной дисциплине. Научный принцип играет важную роль в выборе содержания 

биологических знаний (теории, концепции, законы, научные факты) и в определении глубины открытия 

научного материала в предмете в тесной связи с принципом доступности. Рассмотрен уровень развития 

биологической науки в период совершенствования содержания образования. 

Ключевое слова: система образования, школа, учащиеся, обновленное образование. 

 

Қазіргі таңда жоғары оқу орындарында  биологиялық білім беру білім мазмұнын 

түбегейлі жаңартудың қажеттігі негізінде жүзеге асырылуда. Отандық жеке білім беретін 

оқу орындарында қалыптасқан және мемлекеттік  орта оқу орындарында жетілдірілетін 

жалпы  биологиялық білім беру жүйесі ҚР Білім және ғылым министрлігінің нормативті 

құжаттары және ең алдымен жоғары  жалпы білім беру мекемелерінің базистік оқу 

жоспары, жоғары  білім берудің міндетті минимумы және мемлекеттік білім беру 

стандартының мәнін білдіретін негізгі жалпы білім берудің міндетті минимумына 

қойылатын талаптар негізінде әзірленген оқу бағдарламалары мен оқулықтары арқылы 

іске асырылады. И. Д. Лернердің көзқарасы бойынша білім беру мазмұны-бұл әлемнің 

бейнесін ашатын білім жүйесі, адамға белгілі қызмет тәсілдерін жүзеге асыру тәжірибесі, 

соның ішінде шығармашылық қызмет тәжірибесі, адамның қабілетін дамытуды 

қамтамасыз ететін, әлемге құндылық қарым-қатынас тәжірибесі [1, 6-7б].  

ЖОО-ның жоспарының әрбір оқу стандарты  мазмұны білім беру 

бағдарламаларында, оқулықтарда және оқу құралдарында нақтыланады. Н.М. Верзилин 

және В. М. Корсунскаяның пікірінше оқу пәнінің мазмұны - бұл "биология бойынша 

ғылыми ақпараттан алынған, оның құрылымын түсіну әдістемесінде белгіленген оқу 

пәніне арналған білім беру және тәрбие тұрғысынан ең құнды оқу материалы" [2, 10б]. 

ЖОО үшін биологиялық білім мазмұны биологиялық ғылымның дамуымен тығыз 

байланысты, оның қазіргі даму деңгейін сипаттайды, оқу пәнінде тірі табиғат туралы 

ғылым негіздерін көрсетеді. Биологиялық білім мазмұнын (теорияларды, ұғымдарды, 

заңдылықтарды, ғылыми фактілерді) іріктеуде және оқу пәнінде ғылыми материалдың 

ашылуының тереңдігін анықтауда қол жетімділік принципімен тығыз байланыста 

ғылымилық принципі үлкен рөл атқарады. Биология ғылымының даму деңгейі білім беру 

мазмұнын жетілдіру кезінде үнемі ескеріледі. Мәселен, ауқымды ғылыми материалдан 

мектеп пәніне арналған білім беру және тәрбиелеу тұрғысынан ең құнды оқу 

материалдары іріктеледі. Бұл ретте мектеп пәні "шағын ғылым" немесе биологиялық 

ғылымның әртүрлі салаларының және онымен байланысты білім салаларының 

қысқартылған мазмұндамасын білдірмейді. Ол білім алушының деңгейін ескере отырып, 

оқу мазмұнының тұтас жүйесіне жүйелендірілген және дидактикалық қайта өңделген, 

олардың әдістемелік іріктелген элементтерін біріктіреді. Іріктелген мазмұны стандартты 
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оқыту  пәнінде ерекше тәртіппен бөлінеді, оның логикасы бағдарламамен анықталады [3, 

17б].  

Биология - вирустардан бастап адамға дейін барлық тіршілік иелерін, олардың 

қоршаған ортамен қарым – қатынасын оқытып – үйретеді. Биология басқа ғылымдармен 

тығыз байланыста және кейде олардың арасындағы айырманы бөліп көрсету қиынға 

соғады. 

Биология құрылымды - бағдарлы пән ретінде білім алушының  кеңістіктегі әрекеті 

негізіндегі тұлғалық бағдарын жүзеге асыратын дағдылар қалыптастыруға мүмкіндік 

береді. Биология  оқытылатын объектілер мен үрдістердің әр түрлілігі жалпыбілімдік 

ақпараттық және білім алушының  ойлау дағдыларының дамуы үшін орасан зор 

мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді. ЖОО білім алған әрбір білім алушы практикалық 

тұрғыдан жұмыс барысын мектептен тәжірибе алмасады. ЖОО алған бір өзекті мәселенің 

бірі бұл даму қазіргі уақытта кез келген бейінді мектепте жүзеге асырылуда. 

Гуманитарлық бағыттағы сыныптар үшін биология табиғатқа, өмірге жақындығымен 

құнды. Математикалық бағыттағы сыныптар үшін бұл пән популяция генетикасы 

формулалары бойынша есептеу, нәруыздардың әр түрлілік формулаларын, т.б. қорыту 

сияқты әрекеттердің үлкен аумағын көрсетеді.Гуманитар бағыты үшін теориялық білім 

өте тереңдетілген болып келеді. 

Биологиялық білім беру мазмұнындағы басты назар ғылымның іргелі негіздеріне, 

қалыптасқан фактілерге, тірі табиғаттың теориялары мен заңдылықтарына негізделген. 

Сонымен қатар, орта мектептегі биология мазмұны жоғары мектептің ғылыми пәндерінің 

мазмұнына сәйкес келмейді. Орта мектепте ғылым негіздерін ғылыми сенімді, қарапайым 

түрде және әр түрлі оқу кезеңдерінде күрделілік дәрежесімен зерделейді. Мысалы, мектеп 

биологиясындағы фотосинтез тақырыбында бұл процестің ғылыми, бірақ химизмсіз 

жарық және қараңғы кезеңдерде өтетіндігі, схемалық түрде болса да кейбір реакциялар 

туралы, жарықтың, судың, оттектің, сутектің және басқа да фотосинтездің құрамдастары 

туралы түсініктерді алады, алайда көмірсулар синтезінің өтетін химиялық 

реакцияларының толық көрінісі ашылмайды . Осы келтірілген дәлелдемелерге қарап жоо-

да  жаңартылған өзгерістер бойынша білім алушыларға толық ақпарат берілмейді.[4, 12-

14б].  

Мектеп биологиясының мазмұны әр адам білуі тиіс түсініктерді, терминдерді, 

заңдылықтарды, тірі материяның заңдарын, олардың қолданылу салаларын қамтиды. 

Қазіргі заманғы білімді адамның менталитеті қоршаған ортада, қоршаған тірі табиғатта 

бағдарлануға, өсімдіктер, жануарлар, саңырауқұлақтар, бактериялар, вирустар туралы, өз 

ағзасы (құрылысы, функциялары, даму заңдылықтары) туралы, өмір құндылықтары 

туралы, тірі табиғаттың даму тарихы, өмірдің экожүйелік сипаты, биосфера, табиғаттағы 

тірі организмдердің рөлі, жердегі тіршілік үшін биологиялық әртүрліліктің мәні және 

биосферадағы адамның рөлі туралы ұғымдарға ие болуға міндеттейді [5, 18б].  

  Кез келген білім беру жүйесінің жұмыс істеуі белгілі бір мақсаттарға бағынады. 

Білім беру мақсаты-қазіргі уақытта және жақын болашақта қалыптасқан білім беру 

жүйесінің көмегімен қоғам мен мемлекет қол жеткізуге ұмтылатын күтілетін нәтижелер. 

Соған сәйкес қазіргі заманғы биологиялық білім берудің негізгі мақсаттары мен 

міндеттері оқушылардың жеке басын дамытумен, олардың тірі табиғат туралы берік және 

саналы біліммен қамтамасыз етуімен (өмір сүрудің құрылымдық-функционалдық және 

генетикалық негіздері, негізгі патшалықтар ағзаларының әртүрлілігі, олардың тіршілік 

әрекеті, эволюциясы, экожүйелер және т. б.), олардың негізінде жалпыадамзаттық 

мәдениет ретінде ғылыми дүниетаным мен әлемнің ғылыми суретін қалыптастырумен 

және дамытумен, адамның психикалық, дене және адамгершілік денсаулығын сақтау 

негізі ретінде барлық тірі табиғат, медицина, ауыл шаруашылығы, биотехнология, 

табиғатты тиімді пайдалану және табиғатты қорғау саласындағы еңбек қызметіне ұмтылу 

[6, 28 б].   



 

141 

ЖОО биологиялық білім беру өз тарихында бірнеше өзгерістерді басынан өткерді. 

Ол мектеп алдына қойылған жаңа мақсатты ұстанымдар, әдетте, мектеп реформалармен 

тығыз байланысты. Реформалардың міндеттерінен әрбір оқу пәнін, соның ішінде 

биологияны да әрқашан жаңа кезеңдегі жоғары ғылыми және білім беру деңгейіне сәйкес 

оқытуды қамтамасыз ету қажеттілігі туындады.  

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасындағы орта білім мазмұнын жаңарту аясында 

«Биология» пәнінен жаңартылған мазмұндағы білім берудің үлгілік жоспарына сәйкес бұл 

пәнді 7-9 сынып оқушылары оқып жатыр. Үлгілік жоспарға сәйкес «Биология» пәнінің 

мақсаты – оқушыларға органикалық дүниенің көптүрлілігі, ондағы болып жатқан 

құбылыстар мен үдерістердіңзаңдары мен заңдылықтары, сонымен қатар адам оның 

ажырамас бөлігітуралы білім мен түсінік жүйелерін беру. Оқу пәнінің міндеттеріне: 

 1) жер бетіндегі барлық тірі ағзалардың құндылығын түсіну үшін өмірдің 

құрылымды-функционалды және генетикалық негіздері туралы, тірі табиғаттың негізгі 

патшылықтары ағзаларының көбеюі мен дамуы, экожүйе, биоалуантүрлілік, эволюция 

туралы білім жүйесін асыру; 

 2) экологиялық этика нормалары мен ережелерін, табиғатқа жауапкершілікпен 

қарауын қалыптастыру; 

 3) генетикалық сауаттылықты қалыптастыру - салауатты өмір салты негіздері, 

психикалық, тән және моральдық денсаулық сақтау; 

 4) оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамыту, биологиялық білімдерін практикада 

қолдануға ұмтылу, медицина, ауыл шаруашылығы, биотехнология, экологиялық 

менеджмент және қоршаған ортаны қорғау саласындағы практикалық іс-шараларға 

қатысу жатады[7, 5 б].  

ЖОО оқу пәні бойынша барлық осы білімдер, басты негізі тірі табиғаттың тарихи 

дамуы, оның биологиялық әртүрлілігі, тірі материяны төқрылымдық-деңгейлік 

ұйымдастыру болып табылатын ғылыми ұғымдармен және ғылымның негіз қалаушы 

идеяларымен біріктіріледі. Осы негіздерде мектеп пәні ғылыми дүниетанымды, тірі 

әлемге эмоционалдықұндылық қарым-қатынасты қалыптастыруы, тұлғаның экологиялық 

мәдениетін дамытуы және оқушыларды өмірге дайындауды жүзеге асыруы тиіс.  

Биология материалдарын тізбектей беру мәселесінде оқушылардың білімді меңгеруі 

мен теориялық материалды логикалық тұрғыда қабылдауын жақсарту үшін келесі 

бөлімдер мен тақырыптардың орындарын алмастыру қажет:   

«Сезім мүшелері» бөлімі барлық мүшелер жүйесін оқып болғаннан кейін өтілуі керек, 

«Ішкі секреция бездері» бөлімі «Зат алмасу» тақырыбының алдында өтілгені дұрыс; 

«Жер бетінде тіршіліктің пайда болуы» бөлімі, «Жер бетіндегі тіршіліктің дамуы» 

бөлімінен бұрын оқытылуы қажет; «Тірі ағзалардың химиялық ұйымдастырылуы» 

бөліміндегі «Нәруыздар биосинтезі» тақырыбын, «Жасушадағы зат алмасу және 

энергияның пайда болуы» бөліміне ауыстыру керек; «Жасушадағы зат алмасу және 

энергияның пайда болуы» бөліміне «Фотосинтезді» қосу қажет; «Ч.Дарвиннің түрлердің 

пайда болу теориясы» бөліміндегі «Биологиялық прогресс пен регресс», «Биологиялық 

прогрестің өрлеу жолдары» тақырыптарын «Макроэволюция» бөліміне ауыстыру керек; 

«Экологияға кіріспе» бөліміндегі «Әлемде және Қазақстанда экологияның 

мәселелері» тақырыбын «Биосфера және адам» бөліміне ауыстыру қажет. 

Сонымен, бүгінгі күнде кездесетін түйінді мәселелер мектептегі биологиялық білім 

берудің, биологияны оқыту бағдарламалары тұжырымдамасын қайта қарау қажеттігі бар 

екендігін көрсетеді. 

Биология пәні арқылы ғылыми - жаратылыстану сауаттылығын қалыптастырудың 

бір тәсілі практикалық бөлікті жүзеге асыру болып табылады. Бұл негізінен жоғары 

сыныптарда зертханалық жұмысты оқушылардың тәжірибелік әрекетін ұйымдастыру 

арқылы жүзеге асырылады. Бірақ көнерген материалды – техникалық база мен зертхана 

құрал – жабдығы сабақ үстінде сапалы зерттеулер жүргізуге мүмкіндік бермейді.  
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӨЛШЕМДЕРДІҢ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН  

ДАМЫТУДАҒЫ АЛАР ОРНЫ 

 
 Аннотация: В данной статье рассказывается о значении педагогических критериев в системе 

образования, в вопросе подготовки учащихся к повышению качества знаний, в процессе представления 

личностью цифр уровней знаний, умений, навыков. Мировой опыт показывает, что в условиях 

реформирования образования необходимо повышать эффективность управленческого воздействия на 

качество образовательного процесса и достигнутые в нем результаты. Педагогические критерии 

определяются как процесс количественного отражения уровней оценки качества знаний, умений, навыков 

личности. Большое значение имеют педагогические критерии для составления планов и прогнозов на 

предстоящий день, видя реальные достижения и недостатки в системе образования путем количественной 

оценки качества. На основе методологического анализа была предпринята попытка раскрыть суть 
высказывания. 

 Ключевые слова: педагогика, педагогическое измерение, система образования, личность, качество   

образования 

  

 ХХІ ғасырдағы  дамыған ел дегеніміз – білімді, белсенді, бәсекеге қабілетті және 

денсаулығы мықты адамдар мекен ететін белсенді орта. Қазіргі кезде елімізде  білім 

берудің жаңа жүйесі қабылданып, Қазақстандық білім беру жүйесі әлемдік білім беру 

кеңістігіне кіруге бағытталуда. Отандық білім берудегі реформаның қазіргі жағдайы білім 

беру жүйесін Ұлттық экономика мен қоғамның дамып келе жатқан қажетті 

құрылымдамаларымен сәйкес келтіруге бағытталған көптеген алапат өзгерістермен 

сипатталады.  

  Бұл өзгерістердің қатарына, бірінші кезекте, білім беру мазмұнын жаңарту, сапалы 

білімге қол жеткізудің еркіндігін қамтамасыз ету, оқытудың инновациялық 

технологияларын жеке тұлғаға бағытталған аймақтарына басым бағдарлай отырып 

қалыптастыру, бірыңғай мемлекеттік емтихан негізінде оқу орындарының бітірушілерін 

тәуелсіз аттестаттауды енгізу,  әлемдегі жаңа ақпараттық технологияларға көшу және 

басқа да инновациялар жатады. Бұл педагогиканың теориясы мен оқу-тәрбие процеіндегі 

елеулі өзгерістерге байланысты: білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны 

жаңарды, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болды. Білім беруді реформалау 

жағдайында білім беру процесінің сапасына және онда қол жеткізілген нәтижелерге 

басқарушылық әсер етудің тиімділігін арттыру қажет екенін әлемдік тәжірибе көрсетіп 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=10344
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отыр. Менеджмент рөлінің маңыздылығын түсіну білім беру сапасын арттыруды қайта 

қарастыруға, сапаны басқару жүйелерінің егжей-тегжейлі ғылыми негіздемесін құруға 

және олардың әдіснамалық, әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз етілуін қарқынды 

дамытуға тырысады. Білім беру жүйесін, білім алушылар мен педагогтардың білім, білік, 

дағдыларын, құзырлықтарын обьективті түрде бағалау және болжау мақсатында 

педагогикалық өлшемдер пайда болды.  

Педагогикалық өлшемдер- бұл соңғы ғасырда педагогика, психология, жалпы 

(іргелі) өлшеу теориясы, статистика, математика, логика және философия тоғысында 

қалыптасқан ғылыми теория. Ғылыми- білім беру қызметінің бұл саласы әлемнің көптеген 

елдерінде бұрыннан танылып келеді. Ол жерде "Educational Measurement" деп аталаып, 

педагогиканың қолданбалы саласы ретінде XIX ғасырдың 50 жылдарынан бастау алады 

[2, 18-19 б]. 

Қазақстанның білім беру жүйесі Кеңестік кезеңде КСРО білім беру жүйесінің 

құрылымдық бөлігі болды, онда педагогикалық өлшем мәселелері бірыңғай сипатта 

болды. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін   білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесін 

құрумен және барлық деңгейлерде білім берудің сапасын бағалаудың мүлдем жаңа 

модельдері мен технологияларын енгізумен Қазақстан Республикасында мақсатты 

ғылыми-әдістемелік және ұйымдастырушылық-технологиялық жұмыс басталды. Білім 

беру сапасының ұлттық жүйесінде жалпы орта білім беру және жоғары білім беру 

ұйымдарында ұлттық бірыңғай тестілеуді (ҰБТ) және аралық мемлекеттік бақылауды 

енгізу негізгі инновация болды. [5]   

Педагогикалық өлшемдердің тарихы оның дамуында көптеген кезеңдерден 

өзгерістерден, толықтырулардан, жаңартулардан өтті. Мәселен осыған дейінгі кезеңдерде 

жазбаша, ауызша түріндегі жұмыс формалары жүргізілсе, қазіргі таңда тестілеу әдісі кең 

көлемде қолданыста. Қазақстанда Еуропалық білім беру кеңістігіне енуімен және білім 

беру саласында жүргізіліп жатқан реформаларға байланысты тестілеу барған сайын үлкен 

танымалдылыққа ие болуда. Студенттердің білімін, білік,  дағдыларын бақылау және 

бағалау үшін тестілеу әдісінің болашағы айқын. Осыған байланысты Педагогикалық 

өлшеулер теориясын толық және жан-жақты зерттеуді қажет етеді. 

Білім беру бағдарламасындағы педагогикалық өлшемдердің мақсаты - ғылым және 

білім саласында педагогикалық және сараптамалық іс-әрекеттердің теориялық-

қолданбалы негіздерін игерген құзыретті және бәсекеге қабілетті мамандар даярлау [5]. 

Білім алушылардың, білім саласы қызметкерлерінің  білім  сапасын арттыруға 

даярлау мәселесін педагогикалық өлшемсіз шешу мүмкін емес. Қазіргі таңдалған 

стандарттар, модельдердің аздығы мен талғамсыздығы - әртүрлі процестер мен 

құбылыстардың модельдерін құруға, оларды басқаратын фактілерді өлшеудің сенімді 

және қатаң негізделген әдістердің болмауы өз кесірін тигізіп отыр. Өз еңбегінде педагог 

Н.М. Розенберг: «белгілі бір объектілер мен құбылыстарды сапалы, мазмұнды талдауды 

негізделген және сенімді өлшемдермен күшейту арқылы ғана практик-педагогтарды, 

ғалымдарды, әдіскерлерді, басшыларды объективті ғылыми ақпаратпен қамтамасыз етуге 

болады», - деп атап өтті. Қазақстанда Еуропалық білім беру кеңістігіне енуімен және білім 

беру саласында жүргізіліп жатқан реформаларға байланысты тестілеу барған сайын үлкен 

танымалдылыққа ие болуда. педагогикалық өлшемдердің тарихы оның дамуында 

көптеген кезеңдерден өтеді.  

Студенттердің білімін,білік,  дағдыларын бақылау және бағалау үшін тестілеу 

әдісінің болашағы айқын. Осыған байланысты педагогикалық өлшеулер теориясын толық 

және жан-жақты зерттеу қажет. Педагогикалық өлшеу теориясының негізгі пәні 

сыналушылардың дайындығы, ол- білім, білік, дағды, құзырлылық болуы мұмкін. 

Сонымен қоса оқушылар мен студенттердің дайындық деңгейі мен құрылымын, сондай-ақ 

білім беру және өзін-өзі тәрбиелеу іс-әрекетінің тиімді және сапалы көрсеткіштерін өлшеу 

үшін сапалы тесттер әзірлеу. Педагогикалық өлшемдердің негізгі тәсілі- тестілеу болып 

табылады [5].  
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Педагогикалық өлшеулерді жеке тұлғаның  білім  деңгейлерін сандарымен көрсету 

процесі ретінде анықтауға болады. Дайындық сапасының шынайылығы мен өлшенуі білім 

беру процесін басқаруға, дарынды балалар мен жасөспірімдерді ерте жастан анықтауға, 

жоғары және басқа да оқу орындарына түсушілерді конкурстық іріктеудің объективтілігін 

арттыруға кең мүмкіндіктер ашады. [6, 11-13 б]  Білімді объективті сандық бағалауға 

деген ұмтылыс оқу нәтижелерін өлшеу үшін сенімді әдістерді, формаларды іздеумен 

байланысты. Осы орайда  педагогикалық өлшеулердің теориясы, әдіснамасы мен 

әдістемесі мәселелер туындайды.   

Білімді объективті сандық бағалауға деген ұмтылыс оқу нәтижелерін өлшеу үшін 

сенімді әдістерді, формаларды іздеумен байланысты. Оқушылардың оқу жетістіктерінің 

сапасын өлшеу үшін мұғалімдер дәстүрлі түрде қолданатын диагностиканың кең таралған 

типтік мәселелерді шешудің білім дағдыларын анықтауға бағытталған тест, презентация, 

шығарма, диктант, реферат және т.б әдістері қолданылуда. Мұғалімдер арасында кеңінен 

таралған педагогикалық диагностиканың инновациялық әдістері оқушылардың 

құзыреттілік,  білім деңгейін, шығармашылық мәселелерді шешуге дайындығын 

бағалауға, жазбаша сөйлеу деңгейін анықтауға, логикалық, проблемаға барабар мәтінді 

құруға және оны ұсынуға, жұмысқа, проблемаға баға беруге бағытталған.     

Педагогикалық өлшемдер  тұлғаның  сапасын  бағалаудың  деңгейлерін сандық тұрғыда    

бейнелеу процесі ретінде де  айқындалады.  

Сапаны сандық бағалау арқылы білім беру жүйесіндегі нақты жетістіктер мен 

кемшіліктерді көре отыра, алдағы күнге жоспарлар құрып, болжам жасау үшін 

педагогикалық өлшемдер ауадай қажет.    
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Z ҰРПАҒЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІДЕГІ ҚАТЫГЕЗДІГІ 

                                                                      
 Аннотация: В статье поднимается вопрос о чувстве агрессии и жестокости в поведении современной 

молодежи и подростков, а также о подростковой жестокости в социальных сетях. Подростки смотрят видео 

и другие акты насилия. Почему и зачем? 

Ключевые слова: Подросток, поколение Z, социальная сеть, антисоциальное поведение подростков, 

агрессия, интернет, жестокость, родители, педагог. 

 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан  мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында ХХІ ғасырдың жаһандық он 

сын-қатері туралы ой қозғап, келесідей түрін атап көрсетеді.  

Бірінші сын - қатер - тарихи уақыттың жеделдеуі.  

Екінші сын-қатер - жаһандық демографиялық теңгерімсіздік.  

Үшінші сын-қатер - жаһандық азық-түлік қауіпсіздігіне төнетін қатер.  

Төртінші сын-қатер - судың тым тапшылығы.  

Бесінші сын-қатер - жаһандық энергетикалық қауіпсіздік.  

mailto:zzhuumabaevaa@mail.ru
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Алтыншы сын - қатер - табиғи ресурстардың сарқылуы.  

Жетінші сын - қатер - үшінші индустриялық революция. 

Сегізінші сын-қатер - үдей түскен әлеуметтік тұрақсыздық 

Тоғызыншы сын - қатер -  өркениетіміз құндылықтарының дағдарысы.  

Оныншы сын - қатер - жаңа әлемдік тұрақсыздық қаупі [1,36]. 

Аталған жаһандық сын – қатермен бірге қазіргі таңдағы тұрақсыздық, тарихи 

уақыттың жеделдеуі, үдей түскен әлеуметтік құбылмалылық қоғамның үйреншікті SPOD 

әлемінің өлшемдерінен өтіп, жаңа VUCA әлеміне бейімделе бастауына негізігі 

себептердің бірі болды. Бұл құбылмалылық, анықсыздық, күрделілік пен түсініксіздік 

тұтас қоғамның дамуы мен жетілуін, жеке тұлғаның өмір сүру стильін түп негізімен 

өзгертті.  

     Алғашқы да үйреншікті  SPOD  әлемі қандай болды? Ал SPOD дәуірінің орнына келген 

VUCA қандай әлем? VUCA - бұл жалпы жағдайлар мен жеке істердің құбылмалылығын 

сипаттайтын немесе бейнелейтін қысқарған сөз (акроним). Оны алғаш рет 1987 жылы 

Уоррен Беннис пен Берт Нанустың өздерінің көшбасшылық теориясында қолданған екен 

[2,8б].    

 

                       SPOD  әлемі                       VUCA әлемі 

SPOD әлемі - тұрақты, болжамды, 

қарапайым және анықталған әлем еді. 

 

SPOD әлемінің аббревиатурасы: 

Steady – тұрақты, 

Predictable – болжауға тұрарлық, 

Ordinary – қарапайым, 

Definite – анық, нақты. 

Бұл VUCA әлеміне дейінгі болған 

әлем[3]. 

 V = құбылмалылық: өзгеру сипаты 

мен динамикасы, өзгеру күштері мен өзгеру 

катализаторларының сипаты мен 

жылдамдығы. 

 U = анықсыздық: болжау 

мүмкіндігінің болмауы, тосынсыйлар, тосын 

ойлар, тосын мәселелер мен тосын 

оқиғаларды түсіну және түсіндіру. 

 C = күрделілік: күштердің 

мультиплексі, мәселелердің шиеленісуі, 

ұйымды қоршап тұрған себеп-салдар тізбегі 

және шатасулар. 

 A = түсініксіздік: шындықтың 

бұлдырлығы, дұрыс түсінбеу мүмкіндігі және 

шарттардың аралас мағыналары; себеп-

салдарды шатастыру [2, 9б]. 

       

 Бізге дейінгі қоғам мүшелері яғни Х, У ұрпақтары тұрақты, қарапайым, анық, 

болжауға тұрарлық әлемде өмір сүрсе, ендігі уақытта VUKA әлемінің өлшемдеріне 

бейімделіп, өмір сүруде. VUCA ортасымен тиімді өзара әрекеттесу үшін тиісті 

дағдыларды дамыту маңызды. VUCA көшбасшыларын ерекшелейтін басқарушылық 

құзыреттіліктерді Боб Иохансен «Көшбасшылар болашақты жасайды: белгісіз әлем үшін 

он жаңа сапа» кітабында сипаттайды. Автор - Болашақ институтының ғалымы - жаңа 

ұрпақтың көшбасшылары көзқараспен, түсіністікпен, нақтылықпен және ептілікпен 

ерекшеленеді деген болатын [4,23б].  

Бүгінгі күндегі жастар оның ішінде жасөспірімдер күнделікті өмір шындығы мен 

мен виртуалды шындықты теңдей дәрежеде қабылдайды. Онлайн шындық 

жасөспірімдердің өмірінде ерекше орында. Виртуалды(онлайн) шындық дегеніміз - бұл 

адаммен өзара әрекеттесетін үш өлшемді компьютерлік орта: адам әр түрлі құрылғыларды 

(шлем, көзілдірік, т.б.) қолдана отырып, осы ортаға түседі, виртуалды әлемнің бір бөлігі 

болып табылады және виртуалды нысандар мен объектілерді басқарады [5,17б]. 

Қазіргі жасөспірімдердің өмір сүру стильі онлайн шындықпен тығыз байланысты. Тіпті 

сол виртуалды шындықпен өмір сүреді деп те айтуға болады. Жасөспірім дегеніміз  кім? 
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Жасөспірімдік кезең – балалық шақпен ересектік арасында жатқан адамның дамуы мен 

жетілуінің белгілі - бір кезеңі.  

Ол 16-18 жас аралығын қамтиды, яғни сәйкесінше ІХ-ХІ сынып оқушылары болып 

табылады Жaсөспірімдік кезеңнің дaмуынa бірінші болып нaзaр aудaрғaн – Ж.Ж. Руссо 

болды. Ол өзінің 1762 жылы жaрық көрген «ЭМИЛЬ» ромaнындa aлғaш рет aдaм 

өміріндегі бұл кезеңнің психологиялық мaңыздылығынa үлкен мән берді. Руссо 

жaсөспірім кезеңді «екінші туылу» деп aтaды [6,113б]. Жaсөспірім кезеңді қaрaстырудa Э. 

Шпрaнгердің теориясы ерекше орынғa ие. Ол психикaны дене және рухaни деп бөліп 

қaрaстырaды, бaсындa бұлaрдың пaйдa болуы бір-біріне тәуелсіз деп сaнaғaн болaтын. 

Жaсөспірім кезеңнің қыз бaлaлaрдa 13-19 жaс, ер бaлaлaрдa (14-22) жaс деп қaрaстырaды 

яғни бұл жасөспірімдер ғылыми тілде айтылатын Z буыны немесе балалары терминіне 

жатқызылады. Z буыны (оларды iGeneration Homelanders, Homeland Generation, Zoomers 

немесе New Silent Generation деп те атайды) - әлемде 1995 жылдан 2010 жылға дейінгі 

кезеңде туылған ұрпақ үшін қолданылатын термин [7, 5-57б].  Z балаларының негізгі 

ерекшелігі өз өмірлерін цифрлық қызметтермен байланыстырады.   

Goldman Sachs  есебі бойынша Z ұрпақтары күн сайын интернетте шамамен 10 

сағатты өткізеді және байланыста болуды ұнатады, достарымен ғана емес, бүкіл әлеммен 

әлеуметтік медиа арқылы байланысты сезіну қажеттілігі Z ұрпақтары үшін маңызды 

делінген.Осындай Z буынын Z буыны жасайтын ол әрине-әлеуметтік желі. Әлеуметтік 

желілер – интернеттегі ең тартымды орталардың бірі. Мұнда адамдар өз парақшасын 

ашып, отбасына, достарына, әріптестеріне және басқаларға қосыла алады[8, 33б].  

Жасөспірімдердің қазіргі өмір сүру стильінің ұраны «Әрдайым желіде» деген 

бағытта. Шындығында, Criteo-дің жақында жарияланған Gen Z есебі Gen Z мүшелерінің 

жартысынан көбі Snapchat, Instagram және Facebook-ті күніне бірнеше рет 

қолданатындығын және аптасына 23 сағаттық видео-контент жіберетінін анықтады. 

Жастардың жиі қолданатын әлеуметтік желіліріне Instagram, Telegram,VK, Twitter жатады. 

Twitter – микроблогтарға арналған әлеуметтік желі. Онда қолданушылар белгісі 140-тан 

аспайтын хабарламаларды жолдай алады. Instagram - фотосуреттер және видео бөлісуге 

арналған әлеуметтік желілік онлайн қызмет [9, 103б].  

 Осындай танымал әлеуметтік желіде жиі отыру, жасөспірімдердің қисынсыз, 

жантүршіктіретін қатігез видеоларға, суреттерге лүпіл басу сонымен қатар оны оны 

достарына тарату бүгінде қозғалып отырған негізгі де өзекті мәселе. Неліктен қазіргі 

жастар қатігездік бейнеленген материалдарға жиі лүпіл басады және қарайды? Бұның 

фанатизимге қатысы бар ма? Ең алдымен қатыгездік немесе агрессивті мінез-құлық 

терминіне тоқталсақ. Қатыгездік - тірі немесе жансыз болмысқа мақсатты түрде азап 

шегуімен сипатталатын мінез-құлық логикасының компоненттерінің жиынтығы[10,  7б].        

Агрессивті мінез-құлық дегеніміз - бұл адамдардың бірлесіп өмір сүру нормаларына 

қайшы келетін, шабуыл объектілеріне зиян келтіретін, адамдарға физикалық, моральдық 

зиян келтіретін немесе оларға психологиялық ыңғайсыздық тудыратын деструктивті 

мінез-құлық. Ю.М.Антонян мен В.В.Гульданның анықтамасындағы агрессивтілік - бұл 

адамның қажеттіліктер мен қақтығыстардың бұзылуына реакциясы, бұл басқа адамның 

немесе адамдардың еркінің толық немесе ішінара басылуына бағытталған, олардың 

әрекеттерін шектейтін дұшпандық мінез-құлыққа бағытталған субъективті тенденцияда 

көрінеді, бақылау, оларға зиян немесе азап. Жасөспірімдік кезеңнің бір құбылысы бұл - 

еліктегіштік, түрлі фильмдердегі және өзгеде әлеуметтік желідегі қаһармандардың, 

персонаждардың іс-әрекетіне соның ішінде қатігездік әрекеттеріне еліктеу.  

Ұнату. Тамашалау бұл бір. Екіншеден жасөспірімдердің бос уақытының тиімді 

ұйымдастырылмауы. Жасөспірімдер бос уақытының көп бөлігін әлеуметтік желіде түрлі 

видео-роликтер қараумен өткізеді. Сонымен қатар жасөспірімдердің бірнеше бөлігі 

өздерін қызығушылығы бірдей желілік қауымдастыққа жатқызады.  

Ғалымдар мұндай топтарды жастардың субмәдениеті деп атайды және олардың 

әдетте жабық және бұқаралық мәдениеттен оқшауланғанын атап өткен. Осындай 

http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/macroeconomic-insights-folder/what-if-i-told-you/report.pdf
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субмәдениеттің ішінде жасөспірімдердің агрессиялық мінез-құлқын арттыратын топтар 

жиі кездеседі. Қоршаған ортаға деген агрессия, жанашырлық сезімнің төмендігі, көңіл-

күйдің негативті өзгеруіне әсер ететін факторлар,өзіне деген ішкі агрессия 

жасөспірімдердің әлеуметтік желідегі қатігездік көрініс табатын түрлі материалдарды 

қарауына және ұнатуына түрткі болуы мүмкін [11, 39-41б].  

Әлеуметтік желідегі қатігездік қалай бақыланады? Қазақстандық интернет 

қолданушылардың 79%-ы 18 жастан асқандар, яғни белсенділік 18-24 жас аралығы. 

Соның ішінде 35% Youtube-тың тұрақты қараушылары. Youtube платформасында 

жарияланған қатігездік көрінісі бар  бейнелер мен көріністерді жастардың жиі 

тамашалайтыны нақтылынған.  Сонымен қатар лүпіл басып, өз пікірін қалдыруын 

айтуымызға болады. Бүгінгі жастар ертеңгі біздің болашағымыз. Жастар мен 

жасөспірімдердің тәрбиесі тек ата-ананың міндеті ғана емес, ол біздің қоғамның ортақ 

міндеті. Бүгінгі жастарымызды саналы ұрпақ етіп тәрбиелеу үшін жұдырықтай жұмылып 

жұмыс жасауымыз қажет. 
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   Аннотация: В содержании данной статьи рассматриваются составные части, виды мыслительных 

заданий, определяющие возможности использования мыслительных операций и уровни развития мышления 

при выполнении учебных заданий для детей предшкольной подготовки. 
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процесс 

 

Ойлау операциялары - бұл ең маңызды танымдық процестердің бірі, өйткені біз 

әлемді шындықтың белгілі бір нәтижелерін ойлау, талдау және жалпылау арқылы білеміз. 

Отандық және шетелдік психологтардың пікірінше, іс-әрекет процесінде ойлауды дамыту 
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ойлаудың барлық түрлерін, формалары мен операцияларын қалыптастырады және 

жетілдіреді деген пікір білдіреді. Сонымен қатар, ақыл-ой операцияларының дамуы оқу 

іс-әрекетінің негізін дайындау болып табылады.  

Мектепалды даярлық тобындағы балалардың дамуы-педагогикалық процестің 

маңызды құрамдас бөлігі. Балаларға өз қабілеттерін толық көрсетуге, бастаманы, 

тәуелсіздікті, шығармашылық әлеуетті дамытуға көмектесу-қазіргі мектепке дейінгі білім 

беру беру жағдайындағы негізгі міндеттерінің бірі. Қазіргі уақытта ойлауды дамыту 

мәселесі әсіресе өзекті. Л.С. Выготский, П. Я. Халперин, Ж. Пиаже, Б. М. Теплов  сияқты 

бірқатар отандық және шетелдік ғалымдар бұл мәселені қарастырды. Мектеп жасындағы 

балаларға маңызды іс-әрекеттердің ішкі жоспары ("ақыл-ойдағы" іс-әрекеттер) және 

рефлексия (өз іс-әрекеттерін қарастыру және бағалау қабілеті) сияқты ойлаудың 

дамуымен дамиды. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының  жұмыс тәжірибесі 

көрсеткендей, тәрбиешілер ақыл-ой әрекеттерін дамыту әдістерін қолданады, бірақ бұл 

жұмыс жүргізу процесіне сәйкес келмейді. Тәрбиешілер психикалық операцияларды 

дамыту процесін ұйымдастыруда қиындықтарға тап болады, Оқыту көбінесе бавлалардың 

ойлауының дамуына ықпал етпейтін материалды "дайын" түрде ұсыну арқылы білімді, 

дағдыларды қалыптастыруға дейін азаяды. Педагогикалық ғылым мен практиканың 

дамуының қазіргі кезеңінде білім беру процесінің осындай модельдерін құрудың төрт 

мәселесі білімді тиімді игеруге, дағдылар мен қабілеттерді қалыптастыруға ғана емес, 

сонымен бірге балалапрдың психикалық дамуына да ықпал етеді [1]. 

Мектепалды даярлық тобындағы балаларға басым функция-ойлау. Әрбір бала үшін 

жақсы логикалық ойлау қажет, соның арқасында ойлау процестері қарқынды дамып, қайта 

құрылады, өйткені мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында және өмірде тұрақты 

табысқа тек логикалық, дәйекті, әрекет ететіндер ғана қол жеткізеді. Тәрбиешілер мен 

психологтардың көптеген бақылаулары Мектепалды даярлық топтарында ойлау 

әрекеттерін нашар меңгерген немесе меңгермеген бала орта буында әдетте сәтсіздікке 

ұшырайтындығын көрсетті. Бұл мәселені шешудегі маңызды бағыттардың бірі-

мектепалды даярлық топтарында балалардың толыққанды ақыл-ой дамуын қамтамасыз 

ететін жағдайлар жасау, бұл проблемаларды шешу жолдарын іздеуде тұрақты танымдық 

қызығушылықтарды, дағдыларды, ақыл-ой белсенділігі мен тәуелсіздікті 

қалыптастырумен байланысты. Бірақ мұндай жағдайлар мектепкалды даярлық 

топтарында әлі толық қамтамасыз етілмеген.  

 Мектепке дейінгі ұйымдардың білім беру үрдісін реттейтін нормативтік 

құжаттарда және қарапайым математикадағы үлгілік оқу бағдарламаларын талдағаннан 

кейін біз олардың пәндік нәтижелерге ғана емес, сонымен қатар олардың арасында 

танымдық әмбебап оқу әрекеттері ерекшеленеді, олар логикалық әмбебап оқу іс-

әрекеттері тобын ұсынады [2].   

Психолог Л.С. Выготскийдің мектепке дейінгі ұйымдарда оқытылатын басқа 

пәндерден гөрі  қарапайым математика балардың ойлау қабілетін дамытуға ықпал етеді 

деген пікірімен келіспеу мүмкін емес. Қарапайым математиканы оқытуды 

"математикалық қызмет деп аталатын белгілі бір құрылымның ақыл-ой әрекетін 

қалыптастыру және дамыту" процесі ретінде қарастырған жөн деп санайды [3].  

 Қарапайым математиканың бастапқы курсын оқу осы пәнді одан әрі оқыту үшін 

берік негіз құруы керек. Бұл үшін балаларға бағдарламада қарастырылған білім, білік 

шеңберімен қаруландырып қана қоймай, олардың жалпы және математикалық дамуының 

қажетті деңгейімен қамтамасыз ету керек. Өкінішке орай, іс жүзінде мектепалды даярлық 

тобындағы балаларға қарапайым математикалық түсініктерді, математикалық білімнің, 

дағдылардың нақты жиынтығымен қаруландыру  басымдыққа ие болып қала береді. 

Сонымен қатар, оқу материалын жаттауға, есептеу әдістерін есте сақтауға, 

анықтамаларды, көбінесе есептерді шешудің жасанды тәсілдерін үйренуге ерекше назар 

аударылады. Бұл тәсіл  мектеп жасындағы балалардың жадына үлкен жүктеменің пайда 

болуына жағдай жасайды. Теориялық білімнің, жекелеген математикалық фактілерді, 
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ақпаратты, мектеп жасындағы балалардың танысатын білімдерін біріктіретін жалпы 

идеялардың болмауы өте шектеулі және мектепке жасына дейінгі балалардың қажетті 

ақыл-ой операцияларын қалыптастыруды мүмкін емес етеді [3]. 

 Баланың ойлауының дамуын, әсіресе логикалық ойлаудың дамуын зерттеген Жан 

Пиаже жұмыстары біздің назарымызды аударды. Өз бақылауларына сүйене отырып, ол 

"балалар ересектерден гөрі ақымақ емес - олар басқаша ойлайды"деген қорытындыға 

келді. Жан Пиаже тепе-теңдік принципін баланың интеллектуалды дамуын түсіндіру үшін 

қолданды: интеллектуалды даму тұрақты тепе-теңдікке, яғни логикалық құрылымдарды 

құруға ұмтылады. Бұл  тұжырымдама бойынша логика бастапқыда туа біткен емес, 

біртіндеп дамып келе жатқанын білдіреді [2].  

 Жан Пиаже бала мен жасөспірімнің ойлау операцияларының даму кезеңдері 

туралы болжам жасады. Осы болжамға сәйкес ойлау операцияларын дамуда үш үлкен 

кезеңді бөлуге болады: сенсоримотор, нақты операцияларды дайындау және жүзеге асыру, 

ресми операциялар. Әр кезеңде Жан Пиаже ойлау операциялардың жетістіктерін кезең-

кезеңімен бақылауға мүмкіндік беретін дамудың жас кезеңдерін сипаттады [2]. 

 Балада логикалық тұрғыдан дұрыс ойлау бар, оны Жан Пиаже нақты операциялар 

деп атады, егер оларды нақты, көрнекі материалға қолдануға болатын болса, олардың 

басты ерекшелігі-нақты жағдай тікелей психикалық өзгерістердің объектісі болып 

табылады. Ойлаудың бұл формасы ақыл-ой әрекетінің басқа түрлерін дамытудың негізгі 

және бірінші кезеңі болып табылады. Бұл кезеңде мақсат қою, осы жағдайларды талдау, 

трансформация нәтижелерін қойылған мақсаттармен байланыстыру және т. б. сияқты 

ақыл-ой операциялары қалыптасады. Якиманская: "бейнелі ойлау педагогикалық 

психологияда негізінен генетикалық тұрғыдан қарастырылғандықтан - ойлау дамуының 

белгілі бір кезеңі ретінде-бұл ойлаудың осы формасының балалардың ақыл - ой 

дамуындағы тәуелсіз рөлін бағаламауға әкелді. Бейнелі ойлаудың өзі дамитыны, ол 

интеллектуалды әрекеттің балама формасы екендігі, көрінудің күрделі формалары мен 

әртүрлі функциялары бар екендігі ескерілмеді" [3]. Содан кейін ауызша-логикалық ойлау 

басым дамиды. Мұнда бала логикалық тұжырымдамалармен жұмыс істей бастайды. Бұл 

жерде сөйлеу үлкен рөл атқарады, ол осы кезеңде ойлау құралына, жоспарлау және 

бақылау құралына айналады. Баланың дамуының осы кезеңінде логикалық ойлау мен 

дерексіз ұғымдарды қолдана отырып, ақыл-ойдағы операцияларды орындау қабілеті 

қалыптасады. Бұл жағдайда жеке ақыл-ой операциялары тұтас құрылымға айналады. 

  Мектепалды даярлық тобында оқу тапсырмаларын орындау кезінде ойлау 

операцияларын дамыту мақсатында көптеген дидактикалық ойындары және 

тапсырмаларды жинақтапп бере аламыз. Сонмен қатар, біріншіден, ойын баланың жас 

шамасына байланысты ерекшеліктерін жақсы білуге көмектеседі. Бұл арқылы баланың 

психологиясына жете үңіліп, мінез-құлқын білуге болады. Екіншіден, ойын баланың 

жауапкершілігін арттырады, ұйымшылдыққа тәрбиелейді. Кез келген бала ешуақытта 

жалғыз ойнамайды, қатар құрбыларымен бірлесіп ойнайды. Топқа бөліп жүргізілетін 

ойындарда оқушы өз тобының жеңіп шығуына өзінің тікелей қатысы барын ұғынады. 

Басқалардың алдындағы жауапкершілігін сезінеді де, берілген тапсырманы ынтамен, зейін 

сала ықыласпен орындауға тырысады. Сонымен бірге олардың бойында бауырмалдық, 

жанашырлық, ізеттілік, үлкенді сыйлау, кішіге қамқорлық сияқты жақсы қасиеттер 

қалыптаса бастайды. Үшіншіден, ойын арқылы бала оқу материалын жеңіл түсініп, терең 

меңгереді және оны ұзақ уақыт бойы есте сақтайтын болады, сабаққа қызығушылығы арта 

түседі. Дидактикалық ойындарды тиімді қолдана білсек, оқушылардың рухани дүниесін 

ізгілендіруге, жеке тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға жол ашамыз [4]. 

 Қорытындылай келе, ойлау операциялары- бұл маңызды процестердің бірі, өйткені 

ойдың көмегімен біз әлемді білеміз, талқылаймыз, талдаймыз, жалпылаймыз. Л.С. 

Выготский мен Жан Пиаженің зерттеулері көрсеткендей, мектеп жасына дейінгі және кіші 

мектеп жасында ойлаудың айтарлықтай өзгеруі байқалады. Баланың дамуында ойлауды 

дамытудың келесі кезеңі (Жан Пиаже) ерекшелеп көрсете білген: - сенсоримоторлық 
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кезең (0 - ден 2 жасқа дейін); - нақты операцияларды дайындау және жүзеге асыру кезеңі 

(2-ден 11 жасқа дейін); - ресми операциялар кезеңі (12 жастан бастап). Біз Л.С. Выготский 

енгізген "проксимальды даму аймағы" ұғымына сүйенеміз. Бұл адамның бастапқыда басқа 

адаммен өзара әрекеттесу кезінде, онымен қарым-қатынаста және оның көмегімен ғана 

орындай алатын іс-әрекеттерін білдіреді, бірақ содан кейін ол толығымен дербес және 

ерікті. Мектепалды даярлық тобында ойлау операцияларын формальды деңгейі, дамиды. 

Логикалық операциялардың қалыптасу кезеңдері: көрнекі объектілермен операциялардан 

сыртқы сөйлеуге дейін (орындалатын операцияларды дауыстап айту), содан кейін ішкі 

сөйлеуге көшу ("өзіне"айту арқылы операцияларды орындау) және ерексектер тарапынан 

көмектер арқылы жүргізіледі. Сонымен қатар, ойлау мен сөйлеу арасындағы байланысты 

жандандыру  мектепалды даярлық тобындағы балалар үшін маңызды әрекет негізі болып 

саналады.   
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚЫРМАНДЫҚ 

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДА АТА-АНАНЫҢ РӨЛІ 

 
Аннотация: «Книга - это духовное завещание, передаваемое из поколения в поколение. Если бы мы 

перестали читать, мы бы перестали думать », - сказал Габит Мусрепов. Несомненно, самый популярный 

инструмент для формирования и реализации духовных переживаний и качеств личности ребенка - научить 

его читать художественную литературу, думать о содержании книги. В связи с этим целенаправленная 

организация чтения учащихся должна быть приоритетом системы начального образования, а также 

родителей. 

Ключевые слова: читатель, интерес, родитель, книга, новые технологии. 

 

          Қазіргі қоғамдағы балалар өмірінің белгілі бір өзіндік ережелері бар. Қазіргі уақытта 

жаңа заман баласы кітапты қабылдағаннан гөрі теледидарды көруге немесе компьютердің, 

не болмаса телефонның мониторына үңілуге құштар.  Жаңа технологиялар кез-келген 

ақпаратты лезде және көп күш жұмсамай, қиындықсыз тауып алуға мүмкіндік береді. 

Дегенмен де мұғалімдердің алдындағы оқу дағдысын қалыптастыру мәселесі бірінші 

кезекке шығады, өйткені, саналы, дұрыс, еркін, жүгірте,  мәнерлеп оқу – бастауыш 

сыныпта ғана емес, орта және жоғары буындарда да, мектептен кейін де сапалы білім алу 

кепілі. 

  Бұл мәселе тек мұғалімдер үшін емес, көптеген ата-аналар үшін де ортақ мәселеге 

айналды.  "Бала сүйіп, ынтамен оқу үшін не істеу керек?", "Баланы оқу үрдісіне қалай 

тартуға болады?"- бұл ата-аналар мен бастауыш сынып мұғалімдерінің жиі қоятын 

сұрақтары болып саналады, өйткені дәл осы жаста баланы оқуға мәжбүрлемей, оның 

ішінде кітап арқылы да қызықтыруға барлық мүмкіндіктер бар. 

 К.Д. Ушинскийдің пікірінше, ең маңызды міндет – баланы өз бетінше жұмыс 

істеуге және оның алдында ашық тұрған кітаппен өз бетімен әңгімелесуге үйрету. Оның 
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айтуынша, оқушыны кітаппен сөйлесуге ғана емес, сонымен бірге әңгімелесуге ынтасын 

дамыту қажет. Егер балада кітап оқу кезінде сұрақ қою қабілеті қалыптаспаса, онда ол бұл 

мәселені шешуге кірісе алмайды.  Демек, К. Д. Ушинскийдің пайымдауына сүйене 

отырып, мәтінмен жұмыс істеу кезіндегі дербестік кітаппен ақылға қонымды сұхбат 

жүргізу арқылы жүзеге асырылады деп айтуға болады. [1, 150б]. 

 Бастауыш мектеп жасындағы баланың жеке басын қалыптастыруда кітап оқу үлкен 

рөл атқарады. Л. С. Выготскийдің пікірінше, баланы кез-келген әрекетке баулып, 

шығармашылыққа үйір ету үшін бастапқы қызығушылықты ояту қажет, бұл 

қызығушылық  бала осы әрекетке дайын болып,  осы іс-әрекетті орындауда белгілі бір  өз 

бетімен шығармашылық іс-әрекетке қатысқанда ғана оқу процесіне де қатысты тұрақты 

сипатқа ие болады.    [2, 65б]. 

 Ғалымдар А.А.Вербицкий, О.Г.Ларионова оқырман қызығушылығының 

индикаторларын келесі параметрлер бойынша анықтайды: шоғырлану, назар аудару, аз 

көңіл бөлу, қиындықтарды жеңуге деген ұмтылыс, мақсатқа жету үшін әр түрлі қимылдар 

жасау. Демек, оқырманның қызығушылығы «қызығушылық» ұғымының алуан түрлілігі 

болып саналады және белгілі бір дәрежеде жеке тұлғаға тән [3,  336]. 

 Оқырмандық қызығушылық бастауыш мектеп оқушысында басқа кітап 

өнімдерінен гөрі белгілі бір кітаптар мен шығармаларды таңдауда байқалады және оның 

тәжірибесі мен білімінің қалыптастырушы компоненті болып табылады. Оқырмандық 

қызығушылық міндетті түрде оқырманның интеллектуалды және эмоционалды 

белсенділігімен сипатталады. Бастауыш мектеп жасындағы балалардың оқуға деген 

қызығушылығын дамыту үшін мұғаліммен қатар, ата-аналарда  оқушыларды кітап оқуға 

қызықтыру үшін мүмкіндіктер туғызуы керек. 

 Ата-аналардың бастауыш сынып жасындағы оқушылардың оқырмандық 

қызығушылығын дамыту жауапкершілігін нақты түсінбейінше, мұғалімнің жұмысы 

соншалықты нәтижелі болмайды және тиісті нәтиже бермейді. Балалардың кітап оқуға 

деген қызығушылығын оятуда ата –аналар мына жағдайларды ескерген маңызды: 

  Күнделікті дауыстап кітап оқып үйренбеген жандарға ертегілер мен оқиғаларды 

дауыстап оқу таңсық, жат нәрсе болып көрінуі мүмкін. Кітап оқу сізге жат 

көрінгенімен,кітап оқуды жақсы көрмесеңіз де, балаңызға кітап оқудан бас тартпаңыз. 

Балалар кітап оқығанды ұнатады, олар оқиғаны тыңдап отырғанда көп қиялдайды.  

Балаларға дауыстап оқыңыз, кітаптардағы суреттерді көрсетіңіз. Ең жақын жандары 

болып  табылатын ата-аналары үшін кітаптың маңызды екенін көрген бала,кітапты жақсы 

көре бастайды, мұқият тыңдап сіз оқыған кітаптардан ләззат ала бастайды. [4,7-8б]. 

  Кітап оқудан ләззат алу үшін баланың қолына жақсы кітап түсуі керек. Ересек адам 

кітап бере отырып, балаға өзінің жылы сөздерін арнауы тиіс. Оқу материалы негізінде 

балалармен жеке қарым-қатынас жасаудың маңыздылығын түсіну қиын. Мұны баланың 

кітаппен танысуының негізгі ынталандырушысы деп атап өтсек артық болмайды. Қазіргі 

күннің баласы кітап туралы ересек адамның сөзін және оған деген жеке қатынасын, жас 

оқырманға бағытталған сөзді бәрінен бұрын қажет етеді. Ересек адамның балаларға  жеке 

тәжірибесін бөлісуі басқалардан гөрі күшті фактор болып табылады, ол баланың кітапқа 

жол ашуына, оқудың қуанышты мотивін анықтауға негізгі шарт болады. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы формирования метапредметной компетентности 

младших школьников посредством активных методов преподавания и обучения, а также акцентируется 
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  Білім мен ғылым дамыған заманда уақыт көші ілгерілеп, тоқтамастан алға қарай 

жылжып, биікке ұмтылуда. Өрелі өркениеттің өріне жеткен алпауыт мемлекеттердің білім 

саласындағы жылдамдығы көз ілестірмейд. Ал Қазақстан дамушы мемлекет ретінде сол 

мемлекеттердің тәжірибесі мен тәлімін ұштастырып, өз қажетіне жаратуда. Соңғы 

жылдардағы еліміздің білім саласындағы жаңалықтары көз қуантады. Еліміздің уақыт 

көшімен ере отырып, келешек ұрпаққа лайықты білім берудегі атқарған іс-шаралары, 

тәжірибелері оң нәтиже табуда.  

Білім, білім беру, тәрбиенің тал ұрығын себу – оңай іс емес. Қай заманда, қай 

қоғамда болсын білімді, көзі ашық жанның орны ерекше. Халқымыз «Тәрбие – тал 

бесіктен» деп бекер айтпаса керек. Сол тәрбиенің іргетасы қаланантын іргелі орда ол – 

бастауыш сынып. Бастауыш сыныпта берілетін білім – тәрбие мен білімнің бастау бұлағы, 

қайнар көзі.  

 Білім беру саласы жыл сайын өзгеріп, жандануда. Алуан  түрлі тәсілдер пайда 

болып, бастауыш сынып оқушыларының жан-жақты, білімді тұлға болып қалыптасуы 

үшін сан түрлі әдіс-амалдар пайда болуда.  

 Жалпы алғанда оқыту дегеніміз – ғылымның сан түрлі саласы мен сан түрлі 

дағдыларын игеріп, шығармашылық қабілеттерін жан-жақты дамытып, оқушылардың  

өнегелі, өресі биік  көзқарастарын дамыту бойынша белсенді танымдық қызметті 

ұйымдастыру мен ынталандыруды жүзеге асыратын педагогикалық үрдіс.  

 Шығыстың ұлы ойшылы Әл-Фараби: «Оқыту дегеніміз - үйрету, дағдыландыру, 

әрекеттендіру», - дейді.  Немістің философы И.Ф.Гербарт: «Оқыту - адамгершілік 

тәрбиесінсіз мақсатсыз құрал», -  деп тұжырымдаса,  халқымыздың  М. Дулатовтай ұлы 

тұлғасы: "Оқытудағы мақсат жалғыз құрғақ білім үйрету емес, біліммен бірге жақсы 

тәрбиені қоса беру керек" екендігін нақты көрсетіп, оқу мен тәрбиенің біріккен жүйелі 

педагогикалық әрекет екендігін дәлелдеді [1, 27 б]. 

 Қазақтың Мағжан  Жұмабаевтай ақыны: «Көру, есту, сипау, иіскеу, бұлшың ет 

сезімдері арқылы әдепке, әдемілікке, сымбаттылыққа талғампаздыққа тәрбиелеу керек, 

сол тәрбиелер арқылы зейін қалыптасады, баланың ақылы ересек адамдарға қарағанда 

төмен, екеніне байланысты тәрбиелік іс-әрекетте тәлімді тәсіл қолдана білу керек», - 

екендігін ашып айтып кеткен. 

 Оқыту – оқушы мен мұғалімнің белгілі бір мүддеге жету жолындағы  бірлескен іс-

әрекеті, оқушылардың жан-жақтылық, танымдық қасиеттерін дамытуды көздеген 

нәтижелі екі жақты үдеріс.  Сонынмен оқыту дегеніміз – мұғалімнің оқушыларды 

іскерлікке, ғылыми білімдерді игеруге, шығармашылық қабілеттерді дамытуға, 

адамгершілік, эстетикалық көзқарастарын қалыптастыруға, өз-өзіне деген сенімін 

қалыптастыруға бағытталған белсенді оқу-танымдық іс-әрекеттерді ұйымдастыруы, 

ынталандыруы. Оқушыларға білім беру, тәлім-тәрбиенің ұрығын себу жолында оқыту 

әдістерінің алатын орны ерекше.  
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 Оқыту әдістері дегеніміз – оқыту міндеттерін шешуге арналаған  мұғалімдер мен 

окушылардың бірлескен  іс-әрекеттерінің  жолдары. Сонымен қатар дидактикада «тәсіл» 

ұғымы кеңінен қолданыс тапқан.  

Оқушыларды оқыту әдістері – күрделі, жан-жақты, көп қырлы, көп салалы құбылыс. 

Оқыту әдістері арқылы заңдылықтар, оқудағы мақсаттар, мазмұндар, принциптер, оқыту 

формаларын бейнелейді. Білім берудегі оқыту әдістері - оқу-тәрбие үдерісінде үйретуші, 

дамытушы, тәрбиелеуші, ынталандырушы және бақылаушы-түзетуші секілді  кызметтерді 

атқарады [2, 220 б]. 

Әдістердің көмегімен оқытудың нақты қойылған мақсаттары жүзеге асырылуы – 

үйретуші функцияның белсенді қызыметінің жүзеге асырылуы. Ал дамыту функиясы 

дегеніміз – оқушылардың даму деңгейінің қарқыны мен олардың жетістігі. Тәрбиелік 

функцияның жүзеге асырылуы – жоғарыда аталған тәрбиелердің нәтижелерінің 

анықталуы. Мұғалім үшін әдістер дегеніміз – оқушыларды оқуға ұмтылдырушы құрал, ал 

кей кезде танымдық іс-әрекетті ынталандыру қызметін атқарады.  

 Оқыту әдістері төңірегінде көптеген ғалымдар зерттеу еңбектерін жазып, оларды 

бірнеше түрге жіктеді. Солардың бірнешеуіне тоқталып өтетін болсақ.  

 Дидактика мамандары М.А. Данилов пен Б.П. Есипов оқыту әдістерін атқаратын 

қызметтеріне қарай: -білімдерді алу; -білімдерді қолдану; -жасампаздық іс-әрекет;  -

біліктер мен дағдыларды қалыптсатыру; -бекіту; - білім, білік, дағдыларды тексеру.   

 И.Я. Лернер мен М.Н. Скаткин оқыту әдістерін танымдық іс-әрекетінің сипатына 

қарай былайша жіктеді:  

1. Түсіндірмелі-иллюстративтік;  

2. Репродуктивтік;  

3. Проблемалық баяндау;  

4 Жекелеген-ізденістік; 5. Зерттеу. 

Оқыту әдістерін мақсаттарына орай Г.И Щукин мен И.Т. Огородников:  

1) Оқу материалдарын алғашқы меңгеруге әсер ететін әдістер; 

2) Алынған білімді бекіту мен жетілдіруге әсер ететін әдістер. 

Заманауи білім беру саласында оқыту әдістері бастауыш сынып оқушыларының оқу 

материалдарын жан-жақты, мақсатты, тереңірек меңгеруіне ықпал етеді.    

 Метапән дегеніміз – мектепте оқытылатын дәстүрлі пәндерден өзге, түр-сипаты 

тұрғысынан бөлекше пәндер. Метапән бір мезгілде өзіне пәндік және пәннен тысқары 

идеяны біріктіріп, жүйелейді.  

 Метапәндік іс-әрекет дегеніміз – оқу пәндерінен тысқары кез-келген өмірлік 

жағдаяттармен байланысты пәндік терминологиямен, үлгілермен, кестелермен жұмыс 

жасау әдістерін жалпы оқытуға бағытталып, жүйеленген. Оқу жүйесінде 

қорытыныланған, шынайы өмірлік жағдайларда қолданылатын барлық немесе бірнеше 

базалық пәндерді мәңгеруге бағыттала отырып біріккен іс-әрекеттер жиынтығы [6, 12 б]. 

 А.В. Хуторский бойынша метапәндер: «Метапәндік құрылым - нақты оқу 

пәндеріне негізделеді және олардың жүзеге асуын қамтиды, білімдік нысанның түпнегізі 

болып табылады». Метапәнге мысал ретінде: «Сандар», «Әріптер», «Мәдениет», 

«Дүниетану» және т.б. пәндерін айтуға болады. Ю.В. Громык  метапәндерді – «дәстүрлі 

түрдегі пәндерден өзгеше пәндер» деп есептген.  Метапәндер  пәндік идеяны мен пәннен 

тыс идеяны бір мезгілде біріктіретін ерекше құбылыс. 

 Метапәндік сабақтардың ерекшеліктеріне: - сабақтардың кіріктірілуі; - білім 

алуышылардың білімін жетілдіру жолындағы іс-әрекеттерінің мақсатты түрде болуы; -

метапәннің іс-әрекетінің мазмұнын құрайтындарға: модельдер, түсініктер, кестелер, әр 

түрлі тапсырмалар, жағдаяттар жатады; - мұғалім өзі сабақ беретін пәнді және өз 

мүмкіндігі мен оқушылардың мүмкіндігін жетік білуі шарт; - егер оқушы бағыты ұқсас 

пәндерден үш параметр бойынша тапсырмаларды жетік орындаса, онда бағыттас келесі 

пәндерден де сондай тапсырмалар беріледі. Бұл – әдістермен жүйелі түрде жұмыс болып 
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табылады. Мысалы: егер оқушы математикадан тапсырманы үш параметр бойынша 

орындаса, онда оқытушы дәл сондай химия және физикадан тапсырмалар береді.  

 Қазіргі білім беру жүйесінің алдында тұрған ең басты міндет – жан-жақты, 

шығармашылық қабілеті дамыған, рухани және дене мүмкіндіктері үйлесімді түрде 

жетілген, адамгершілік қағидалары мен салауатты өмір салтын берік ұстанған, 

интеллектуалды дамыған тұлғаны қалыптастыру. 

 Өскелең ұрпақты тәрбиелеуде шығармашылық тапсырмалар беріп жан-жақты 

дамытумен қатар оқушыны ғылыми-зерттеу жұмыстарына баулудың орны ерекше. 

Метапәндік сабақтарда да бұлардың орны ерекше.  
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ЦИФРЛАНДЫРУ БҮГІНГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЖАҢА НЕГІЗГІ БАҒЫТ 

 
 Аннотация: В статье компоненты цифровых образовательных ресурсов рассматриваются как 

отдельные единицы на разных этапах урока в соответствии с дидактическими задачами: при объяснении 

нового материала, при утверждении самостоятельной работы, при рассмотрении выводов будет 

использовано. Это обеспечивает мотивацию студентов, а главное, позволяет им решать задачи 

самостоятельно, в зависимости от жизненных обстоятельств считается, что они всегда должны использовать 

полученные знания и навыки. 

 Ключевые слова: цифровое образование, образовательные ресурсы, электронный учебник, 

интерактивные компоненты. 

      
 XXI ғасыр - жоғары компьютерлік технологиялар ғасыры. Заманауи бала 

электрондық мәдениет әлемінде өмір сүреді. Демек, баламен бір тілде сөйлесу үшін 

тәрбиешіге қазіргі заманғы әдістемелер мен жаңа білім беру технологияларын меңгеру 

қажет. Тәрбиешілер балаларға әр түрлі оқыту стратегияларын емес, ең алдымен, оқу-

тәрбие процесінде цифрлық білімдік ресурстарын пайдалануы қажет.  

 Бүгінгі таңда тұжырымдамалық түрде білім беру жүйесі негізгі үш бағыт бойынша 

жүргізілуде: білім беру үдерісін цифрландыру, цифрлық білім беру контенті, білім беруді 

басқаруды цифрландыру. Қазақстанда мектепке дейінгі білім ұйымдарын цифрландыру 

оны реформалау үрдісіндегі басты тенденциялардың бірі болып табылады.  

 Мектепке дейінгі білім ұйымдарын цифрландыру осы үрдіске қатысатын барлық: 

балаларға, олардың ата-аналарына, тәрбиешілерге, білім беру жүйесінің әкімшіліктеріне 

ыңғайлы және тиімді құралдарды жасауды білдіреді. Сонымен қатар, оқу үдерісін 

цифрландыру, адамның адамдық қарым-қатынасының оңтайлы теңгерімі және виртуалды 

ортада нақты және цифрлы әлемді синтездеудің бір түрі болып табылатыны маңызды. 
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 Цифрландырудағы негізгі мақсат – бәсекеге қабілеттілікті арттыру, халықтың өмір 

сүру сапасын жақсарту, оқу-тәрбие процесін жеделдету және жеңілдету, балаларға, 

тәрбиешілерге, ата-аналарға жүктемені азайту. Ең бастысы – білім беру сапасын арттыру. 

Біздің балаларымыз халықаралық деңгейде әртүрлі салаларда, оның ішінде жасанды 

интеллект және ауқымды деректер жасау саласында бәсекеге қабілетті болуға 

тиіс.   Мемлекет басшысы атап көрсеткендей, елді цифрландыру – бұл мақсат емес, бұл – 

Қазақстанның абсолюттік артықшылыққа қол жеткізу құралы. Бүкіл процесс жүйелілікті, 

реттілікті және кешенді тәсілді талап етеді [1, 12 б]. 

 Цифрлық білімдік ресурстардың құрамдас бөліктері өзіндік бірліктер ретінде 

дидактикалық мақсаттарға сәйкес сабақтың әр түрлі кезеңінде: жаңа материалды түсіндіру 

кезінде, өзіндік жұмысты бекіту кезінде, қорытынды қайталау кезінде және т.б. 

пайдаланылатын болады. Бір сабақта барлық төрт құрамдас бөлікті пайдалану тіпті 

міндетті емес: тәрбиеші цифрлық білімдік ресурстарды пайдалануға байыпты түрде 

қарауы және оларды сабақтың нақты мақсатын, дидактикалық міндеттерін, нақты топтың 

дайындық ерекшеліктерін ескеріп қолдануы тиіс. Цифрлық білімдік ресурстарды қолдану 

да тәрбиеші,  

• сабақта уақытты үнемдеу;  

• материал тереңдігін үйрету;  

• жоғары мотивациялық оқыту;  

• әр түрлі іс-әрекет түрлеріне тарту: ойлау, пікірталас, талқылау;  

   Бір мезгілде аудио, видео, мультимедиалық материалдарды пайдалану мүмкіндігіне 

ие болды. Цифрлық білім беру ресурстарын пайдалана отырып, сабақтарды қызықты, 

ойластырылған түрде өткізуге мүмкіндік береді. Сабаққа кез келген материалды 

энциклопедиялар, репродукциялар, аудио сүйемелдеулерді пайдаланып, көп 

дайындалудың қажеті жоқ, іс жүзінде барлығы алдын ала дайындалған шағын сақталады 

[2, 14 б]. 

 Цифрлық білімдік ресурстар бүгінгі күннің талаптарына сай - ақпараттық қоғамда 

өмір сүруге, сондай-ақ, ақпараттық оқу-әдістемелік кешендерінің талаптарына сәйкес, 

білім беру саласындағы басымдықтарға өзгерістер енгізуді ұсынады, ең бастысы: дайын 

білімнің үлкен жиынтығын есте сақтамауға, керісінше пайдалануға меңгерту, олардың 

жүйесін бағдарлауға, өз-өзінің білімі мен дағдысын кеңейте және қолдана отырып, өмірде 

туындаған міндеттерді, қажетіне қарай шешуге, т.б, оқыту үрдісінде маңызды 

функционалды сауатты тұлғаны қалыптастыру; - барлығын қатарынан оқымай, керісінше 

маңыздысын және ең қызықтысын таңдап оқуға, мұндай білім минимакс принципін 

қалыптастыруға көмектеседі, соған сәйкес барлығына міндетті білімдер ретінде (ең аз 

дегенде), оқу материалдарын қамтиды, сондай-ақ балаларға алдын-ала артық білімді 

(максимум) игеруге таңдау жасау; - дайын жауаптарды қайталамау және іздемеу, өздігінен 

жаңасын ашуға, қорытынды жасап, проблемалық-диалогтік технологиясын пайдалана 

отырып, жауапкершілікті өз мойнына алу және шешім қабылдау. Бұл білім алушылардың 

мотивациясын құруды қамтамасыз етеді, ең бастысы, туындайтын проблемаларды өз 

бетінше шешуге, мүмкіндік береді, өмірдегі жағдайларға байланысты, алынған білім мен 

іскерліктерді қашанда пайдалануға тура келеді. Дайындық топтың оқу-тәрбие 

процесіндегі цифрлық білімдік ресурстардың ең қажетті бірнеше тәсілдерін пайдалануды 

да айта кету керек. [3, 31 б]. 

 Электрондық оқулық жаңа материалды түсіндіру немесе өткенді бекіту кезінде 

тікелей қолданылады. Әсіресе дайындық топта электрондық оқыту материалдарын 

қолдану аз уақыт ішінде көрнекі құралдарды жасауға, сабақтың визуализациясын арттыру 

үшін көрнекілік ретінде мультимедиялық элементтерді пайдалануға болатындығы, алайда 

мультимедиялық элементтердің плакаттардан айырмашылығы, кез келген сәтте өзгертіп, 

түзетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар айтарлықтай маңызды факт, мұндай көрнекі 

құралдар электронды түрде сақталады және көп орын қажет етпейді. Сондай-ақ, цифрлық 

білімдік ресурстар әрдайым дерлік үлестірмелі материалдар дайындау кезінде уақыт 
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процесі жеткілікті болып табылатыны пайдалы болуы мүмкін. Мұндай жұмыс режимінде 

цифрлық білімдік ресурстарды пайдаланудың анимациялық және бейнеклиптер, 

дыбыстық файлдарды ойнату да пайдасы мол. Цифрлық білімдік ресурстар бойынша 

тапсырмаларды орындау кезінде жобалау әдісі талап етілуі мүмкін.  

 Бұл жерде анимация, бейне, дыбыстық сүйемелдеу, интерактивтік компоненттер, 

суреттер, кестелер, графиктер, диаграммалар, тіпті қарапайым мәтіндер, барлығы оқу 

материалдарының пайдалы кешені болып табылады. Атап өту қажет, цифрлық білімдік 

ресурстарында мұндай әдісті пайдалану балалардың таңдаған тақырыбына және пәнге 

деген үлкен қызығушылығын арттырады, ал тәрбиешіге ең тиімді әдіс пәнаралық 

байланысты іске асыруға мүмкіндік береді [4]. 

 Оқыту кезінде компьютерді пайдалану ақпараттық ортаны құруға, баланы 

ынталандыратын қызығушылығы мен әуестенушілігін тудыруға мүмкіндік береді. 

Компьютер тәрбиеші мен оқушы арасындағы электрондық делдалға айналады. Ол оқыту 

процесін неғұрлым қарқынды, жарқын және айқын жасауға, әрбір бала үшін жеке-жеке 

қарқынмен оқытуды үйретуге мүмкіндік береді: 

• Цифрлық білімдік ресурстар балалардың пән бойынша үлгерімінің артуына септігін 

тигізеді;  

• Цифрлық білімдік ресурстар дербес өнімді іс-әрекет дағдыларын қалыптастырады; 

• Цифрлық білімдік ресурстар әр балаға табысқа жету үшін ықпал жасайды;  

• сабақтарды қызықты және мотивациясын дамытады.  

• балалар ерекше шығармашылықпен жұмыс жасап, өз-өздеріне сенімді бола бастайды 
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ РЕЖИМІНДЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫН 
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        Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования у студентов коммуникативных навыков 

в режиме дистанционного обучения, знания государственного языка, обучения другим языкам, интереса к 

художественной литературе; будут обсуждены вопросы развития детской творческой активности и 
инициативы. 

Ключевые слова: казахский язык, методика обучения, дистанционное обучение, содержание 

методики, современные методы, образовательные технологии. 

 

  Қашықтықтан оқыту режимінде қазақ тілі сабақтарын ұйымдастыру арқылы тіл 

дамыту қазіргі қоғамдағы ең өзекті мәселелердің бірі болып  келеді. Тілді дамытудың 

соңғы нәтижесі, ол – ең кереметтің, күштінің және қиынның көрінісі, яғни адам өз тілінің, 

өзінің байланыстырып сөйлеу тілінің жемісі болып саналады. Балабақшада балаға білім 

берудің жетістігі ретінде ең маңызды және ең  алғашқы жағдай ол – баланың 

байланыстырып  сөйлеу тілін дамыту. Бала байланыстырып  сөйлеуді жақсы меңгерсе 
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mailto:gdm0386@mail.ru


 

157 

ғана кез келген сұраққа толық, мәнді жауап бере алады.Балалардың әңгімесіне салғырт 

қарау,  олармен тілдескенде айналасындағы адамдардың дұрыс сөйлемеуі мектепке 

дейінгі жастағы балалардың жалпы психикасы  мен тілінің дамуына кері әсерін тигізеді. 

Ал тілді, тіл мәдениетін игеру – баланың сәби  шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп 

жетілетін процесс. Олай болса, қашықтықтан оқыту режимінде баланың тілін  дамыту 

жұмысы жанұядан, балабақшадан бастап жүйелі түрде жеткізілуі тиіс[1, 31 б]. 

 Қашықтықтан оқыту режимінде қазақ тілі сабақтарын ұйымдастыру міндеті: 

- айналасындағы адамдармен еркін қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру;  

- қазақ және басқа халықтардың мәдениетіне, салт-дәстүрлеріне құрметпен қарауға 

тәрбиелеу;  

- әр түрлі нысандар мен қызмет түрлерінде ауызша сөйлеуді дамыту; 

- ойын, ән, би импровизациясын қолдана отырып, көркем образ жасауда шығармашылық 

тәуелсіздікті дамыту.    

 Көптеген жылдар бойы мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс жасай отырып, 

ол балаларды мемлекеттік тілге оқыту- тілдік сананың жаңа жүйесін қалыптастырудың 

күрделі және көп өлшемді процесі деген қорытындыға келдім. 

  Балаларды қазақ тіліне оқытуда дамытушылық сипатқа ие болуы үшін, тіл үйрену 

сабақтары қызықты, дамытушылық болуы үшін қазақ тілін оқытудың мазмұны мен 

мақсаттарына толық сәйкес келетін технологияларды таңдап, қолданамын.  

  Бүгінгі қашықтықтан оқыту кезеңінде ақпараттық коммуникациялық 

технологиялардың орны бөлек. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар - бұл 

тұлғаға бағытталған білім беру технологиялары. Сондықтан олар оқудағы сараланған 

және дараланған тәсіл принциптерін жүзеге асыруға ықпал етеді. Мектепке дейінгі 

жастағы балалардың дамуында АКТ-ны қолдану маңызды. Бүгінгі таңда ақпараттық 

технологиялар ата-аналардың, тәрбиешілердің және ерте жастағы балаларды тәрбиелеу 

мамандарының мүмкіндіктерін едәуір кеңейтеді.Қазіргі заманғы компьютерді қолдану 

мүмкіндіктері баланың қабілеттерін дамытуды барынша толық және сәтті жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. Мектеп жасына дейінгі балалардың жеке ерекшеліктерін ескере 

отырып, коммуникативтік даму мақсаттарына қол жеткізуге ықпал етті. Себебі 

ақпараттық технологиялар тілді үйрену мүмкіндіктерін едәуір кеңейтеді, балалардың 

тілдік, танымдық және коммуникативтік қабілеттерін дамыту мәселелерін шешуге 

мүмкіндік беретін құралға айналды.  

 Мектеп жасына дейінгі балалармен сабақ ұйымдастыра отырып, презентациялар 

жасап, мультфильмдерден үзінділер, қазақ тіліндегі бейне фильмдерді, 3D форматтағы 

панарамалық саяхаттарды қолданамын. Нәтижесінде қазақ тілін үйренуге арналған 

мультимедиялық құрал электронды білім беру ресурсын құрылды. Оқу құралы Microsoft 

PowerPoint, INSHOT бағдарламасында жасалған. Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту 

бойынша электронды қызықты дидактикалық материал жинақталды.  

 Электрондық білім беру ресурсында барлық лексикалық тақырыптар бойынша 

қазақ тілінде презентациялар, ойындар бар. Қазіргі кезеңде үйде отырған балалар үшін 

онлайн сабақтар дайындалу үстінде.Тақырыптардың әртүрлілігін және мультимедиялық 

қызмет құрал түрлері олардың бейнелілігі, қызығушылықты арттырып және қолжетімді 

тапсырмалар коммуникативтік мүмкіндіктерін тиімді дамытатынын көрсетті.  

 Тыңдауды үйрету кезінде әрбір мектеп жасына дейінгі бала қазақ тілінде сөйлеуді 

есту мүмкіндігіне ие болады.  Сөйлеуді оқытуда балалар қазақ тілінде сөз тіркестерін айта 

алады, ойын жаттығуларын орындай алады.  

 МДҰ балаларына мультимедиялық құралдармен қолдана отырып оқыту өте 

ұнайды. Сабақ барысында балалар белсенді қатысады. Әркім өзінің дағдылары мен 

қабілеттерін көрсетеді. Музыканың арқасында психологиялық жүктеме төмендейтінін, 

тілдік белсенділік белсенді, эмоционалдық тонус артатынын айта кету керек. Қазақ тілін 

үйренуге деген қызығушылық пайда болуы үшін көңілді қызықты материалдар болу керек 

деп ойлаймыз. Біз сондай-ақ тілдік кедергіні жеңуге көмектесетін ойын технологияларын 



 

158 

қолданамыз. Лексикалық, грамматикалық, фонетикалық, шығармашылық ойындар, 

өлеңдерді, санауыштарды, мақал-мәтелдерді қолдану қазақ тілін оқыту процесін қызықты 

әрі нәтижелі етуге көмектеседі. Мысалы, "үй және жабайы аңдар" тақырыбын үлкен топқа 

біріктіру кезінде мен "Аңды тап“, “Үй жануарын тап " ойынын ұсынамын. Кіші 

топтардағы балалар үй немесе жабайы жануарды сипаттайтын микромонологтарды 

құрайды.Балалар жануардың сипаттамасынан дұрыс суретті құрастырып табуы керек. 

Ойын барысында сөйлеу және тыңдау дағдылары қалыптасады.  

  Біз В.В. Воскобовичтің "Ойынвизор" ойын тренажерын, балалармен лексикалық 

материалды бекіту және қайталау технологиясының элементін қолданамыз."Ойынвизор" 

ойын тренажері дегеніміз не? Бұл А4 өлшемді дәптері. Төменгі парақ картон, жоғарғы 

жағы мөлдір пластиктен (файл ішіне де салуға болады) жасалған. Даму тапсырмалары бар 

парақтар пластикалық қабаттың астына қойылады, онда бала маркермен түрлі 

тапсырмаларды орындайды. Бала қателік жасаған жағдайда өшіріп, қателігін түзету 

мүмкіндігі бар. Маркердің ізі қағаз сүлгімен оңай сүртіледі. Ал енді интербелсенді 

тақтаның көмегімен де жұмыс жасау мүмкіндігі де бар. "Ойынвизор" тапсырмаларды 

орындау балаларға өте ұнайды, әсіресе интербелсенді тақтада бұл өте қызықты және 

пайдалы, өйткені ұсақ моторика дамиды, зерттелетін сөздің мотор бейнесі қалыптасады, 

есте сақтау қабілеті дамиды.  "Ойынвизор" лексикалық тақырыптар бойынша дамытушы 

ойындар – тапсырмалар баланың мемлекеттік тілді үйренуге деген қызығушылығын 

арттырады және екі жақты мәнге ие болады – бірі қызықты ойындармен ойнайды және 

үйренеді, яғни ойын арқылы үйренеді. Әр тапсырманың өзіндік мазмұны мен мақсаты бар. 

Ойын барысында сөйлеу дағдылары, ойлау дербестігі, қиял, байқау, үйлесімділік және 

шыдамдылық дамиды. Оқу тапсырмалары бар ойындар лексикалық материалды өңдеуге, 

бекітуге, белсендіруге көмектеседі. Балалардың "Ойынвизор" тапсырмаларға 

қызығушылығын байқай отырып, В.В.Воскобовичтің "Ойынвизор" ойын тренажерына 

қазақ тілі бойынша дамытушы тапсырмалар" лексикалық тақырыптары бойынша оқу 

құралы жинақталу үстінде.  Бұл оқу құралы ойынның көмегімен "Коммуникация" білім 

беру саласының перспективалық – тақырыптық жоспарына, мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытудың жалпы білім беру бағдарламасына, қазақ тілі бөліміне сәйкес келеді  [2 , 114-

115 б]. 

 Балаларды қазақ тіліндегі қарапайым сөйлемдерді, сөйлемдерді дұрыс айтуға, 

сауатты құрастыруға үйрете отырып, суреттер, картиналар, тірек сызбаларды, кестелер, 

фотоларды қолданамын, осының барлығы оқу процесіне алуан түрлілікті әкеледі, ол 

балалар үшін қызықты. Мен сабақта қысқа сөйлемдер мен әңгімелер құрастыру үшін 

кеңінен қолданатын тірек сызбалары, мнемотаблицалар балаларға әңгіме құруды тез 

үйренуге көмектеседі. Болашақта балалар схемаға сүйенбестен жыл мезгілдері, 

жануарлар, отбасы туралы қысқаша әңгімелер жасайды.  Өлеңдер мен әндер мектеп 

жасына дейінгі балаларға сөйлеуді дамытуға қажетті белгілі бір грамматикалық 

құрылымдарды, лексиканы есте сақтауға мүмкіндік береді. Мнемокесте арқылы тақпақты 

жаттау.  Нәтижелері: Мнемотехниканы  қолданғанда неге қол жеткізуге болады. 

Балалардың ертегіні, тақпақты, әңгімені ретімен  әңгімелеп беруіне деген  қызығушылығы 

артады. Сөздік қорының белсенділігі артады. Балалардың ұялшақтығы жойылады, өзін -

 өзі ұстауы қалыптасады [3, 21 б]. 

 ТРИЗ технологиясы лексикалық және грамматикалық дағдыларды, логикалық 

ойлауды дамытуға мүмкіндік береді. Мен бұл технологияны негізінен ересек, мектеп алды 

тобы балаларымен білім беру қызметінде қолданамын. Мектепке дейінгі білім берудің 

маңызды міндеттерінің бірі балалардың денсаулығын сақтау және нығайту, оларды 

салауатты өмір салтына тарту болып табылады. Сондықтан денсаулық сақтау 

технологиялары білім беру іс-әрекетінде үнемі менің серіктерім болып табылады.  

 Мен шаршаудың алдын алу үшін денсаулық сақтау технологияларын қимыл 

ойындарын қолданамын.  Әр сабаққа амандасу кезеңі мен физминуттар, саусақ ойындары 

кіреді. Балаларды қызықтыру үшін физминуттарға музыка таңдаймын. Физминутка 
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көңілді музыкамен орындалған кезде мектеп жасына дейінгі балалардың белсенді 

қызығушылығы пайда болады, олар қимылдарды ықыласпен орындайды және 

физминутканың сөздерін қазақ тілінде есте сақтайды. Физминуттарды үйретуді бастамас 

бұрын, мен балаларды орыс тіліндегі мазмұнымен таныстырамын.   

 Әуендік сурет бойынша күрделі емес қысқа физминуттық әндерді жиі қайталай 

отырып жаттау және орындау дыбыстардың дұрыс артикуляциясы мен айтылуын, 

фазалық екпін ережелерін, ырғақ ерекшеліктерін бекітуге көмектеседі.   

 Сабақтар - ойын - сауық, сабақтар - концерттер немесе сабақтар -спектакльдер 

ерекше қызықты өтеді, оларға қатыса отырып, әрбір бала қазақ тілінде сөйлеу қабілеті мен 

жеке қабілеттерін көрсетеді. Спектакльдер, қуыршақ театры, қазақ тілінде балаларға 

сөйлеуге, ән айтуға, импровизация жасауға мүмкіндік береді. Қазақ тілі сабақтарында 

"Сабақ барысында белсенділік неғұрлым қызықты болса, материалды балалар жақсы 

меңгереді"деген қағиданы ұстанамын [4, 135 б]. 

 Оқу-тәрбие процесінің барлық қатысушыларының тұлғасын кешенді 

психологиялық зерделеуге негізделген заманауи технологияларды қолдану қазақ тілін 

белсенді меңгерген балаларды тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Мектепке дейінгі 

бағдарлама " не істеу керек?" және" неге істеу керек?", ал технология - " Қалай істеу 

керек?". Сондықтан мектепке дейінгі оқытуда инновациялық технологиялар қажет.  

 Әрбір ұстаз - өз сабағының шебері, технологияны жасаушы. Технология жасау  

шығармашылықсыз  мүмкін  емес. Технологиялық  деңгейде жұмыс істеуді үйренген ұстаз 

үшін оның дамып келе жатқан жағдайындағы танымдық процесс әрқашан басты бағдарда 

болады. Барлығы біздің қолымызда, сондықтан  мектеп  жасына  дейінгі балаларды 

оқытудағы инновация процесін елемеуге болмайды. Біздің ойымызша, сауатты және 

дұрыс оқыту біздің балаларымызға кез-келген тілдік ортада коммуникативті бейімделуге 

мүмкіндік береді.  
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО           

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
  Аннотация: Мақалада декоративті - қолданбалы өнер бастауыш мектеп оқушыларының 

эстетикалық көзқарасын қалыптастырудың шарты ретінде қарастырылады. Сәндік - қолданбалы 

шығармашылықтың барлық туындылары қоршаған ортаны көркемдік жағынан байыту мақсатында 

жасалады және пайдаланылады, оған декоративтілік пен мәнерлілік береді. 

 Тірек сөздер: сәндік - қолданбалы өнер, қалыптасу, эстетикалық қатынас, халықтық өнер 

                  

 Предметный мир, окружающий человека, всегда в разных формах несет на себе 

следы его трудовой преобразующей художественно-творческой деятельности. Человек не 

только использует окружающую среду и предметы этой среды, а также изменяет ее в 

соответствии со своими интересами и потребностями, в числе которых важными являются 

эстетические, художественные, творческие потребности. Каждый народ под влиянием 

исторически сложившихся социальных, экономических, географических условий создает 
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свои художественные эстетические традиции в развитии декоративно-прикладного 

творчества. Культурные и художественные традиции народа - та основная база, освоив и 

использовав которую, созидатель, творец может сотворить нечто новое, необыкновенное, 

которое может достичь еще одной вершины в развитии искусства. Накопленный народом 

художественный опыт - результат творческих усилий, находок целого ряда поколений 

людей. Он же, в свою очередь, служит основой дальнейших достижений в 

художественном, декоративно-прикладном творчестве.  

Преобразующая творческая деятельность в сфере декоративно-прикладного 

искусства широка и многогранна. Она охватывает разнообразные предметы окружающего 

мира и различные материалы. Само название декоративно-прикладное искусство особо 

подчеркивает его главное практическое назначение. Это прежде всего деятельность 

прикладная, то есть направленная на улучшение художественного, эстетического качества 

предметов. В этом и заключается ее утилитарный творческий характер в создании 

изделий, предметов окружающего мира. Особенностью декоративно-прикладной 

деятельности является то, что она всегда стремится к художественно-образному 

воплощению предмета. Утилитарное и художественное и всегда взаимосвязаны между 

собой, дополняют друг друга. Художественно-эстетическая образность в изделиях 

народного творчества делает их полезными красивыми способствует удовлетворению тех 

чувств, которые связаны с восприятием прекрасного.  

 «Таким образом, народное искусство — не консервативная, мертвая 

художественная система, а система, постоянно развивающаяся. Благодаря своей 

необычной емкости народное искусство интересно не только с точки зрения 

художественной, но и с точки зрения исторической, этнографической, социологической. 

Следует особо подчеркнуть научную ценность произведений народного искусства» [1, с. 

89].  

Справедливости, - развивается по только ему присущим законам. Это культурная 

память народа, неотделимая от самых глубоких устремлений современности» [2, с. 343].  

Изделие декоративно-прикладного творчества вносит большую чувственную, 

выразительную неповторимость в ее художественный образ, формирует личность и 

потому располагает мощными ресурсами освоения предметов окружающего мира, его 

образного осмысления, настроения. Истоками декоративно-прикладного искусства являет 

народное художественное творчество, где основополагающим выступает единство 

этического и эстетического, чего не хватает сегодня в процесс формирования 

эстетического отношения младших школьников. Все произведения декоративно-

прикладного творчества создаются и используются с целью художественной обогащения 

окружающей среды, приданию ей больше декоративности и выразительности. Широкий 

диапазон возможностей изготовления и применения изделий декоративно-прикладного 

творчества позволяет привлекать к участию в работе учащихся школ практически всех 

возрастных групп с различной художественно подготовленностью. Занятия декоративным 

искусством, наряду с удовлетворением художественных потребностей, формируют 

эстетическое отношение и развивают эстетический вкус, приобщают учащихся к труду, 

прикладному творчеству.  

Сегодня в учебно-воспитательном процессе школы преподаватели изобразительного 

искусства должны понимать, что для учащихся декоративно-прикладное искусство 

теснейшим образом связано с повседневным бытом, это одна из важнейших констант 

организации оптимальной среды обитания, своеобразная «художественная летопись» в 

национальной культуре, поскольку основные характерные для данного региона объемные 

формы и декоративные мотивы базируются на многовековом отборе, «рыночном» спросе 

народов, потребителя изделий мастера и определенной художественно-ремесленной 

школы.  

 Испокон веков в народном обучении — от старшего к младшему — декоративно-

прикладному искусству существуют традиционные принципы, формы и методы, 
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отшлифованные тысячелетиями. В настоящее время очень важно учитывать их в 

педагогической практике художественного образования. Когда педагог предлагает детям 

для рассмотрения и анализа с критической его оценкой образец народного декоративно-

прикладного искусства, он ставит задачу не только дать оценку, но и активизировать 

познавательный потенциал, интеллектуальные возможности каждого учащегося.  

Опыт практической деятельности неоспоримо свидетельствует, что ключевыми, 

основополагающими факторами формирования человеческой личности являются 

национальная, географическая, социальная среда, уклад жизни и быта, исторически 

сложившиеся виды трудовой деятельности, местные ремесленные и художественные 

промыслы, национальный язык, фольклорные и эстетические традиции, эстетические 

критерии оценки объектов, а также религиозное наследие.  

 К сожалению, в общеобразовательных школах потенциал традиций народного 

декоративно-прикладного искусства для формирования эстетического отношения 

младших школьников используется недостаточно. Это отчасти объясняется отсутствием 

целенаправленной работы по использованию декоративно-прикладного искусства в 

образовательном процессе школы, а также неразработанностью содержания и форм 

приобщения учащихся к национальной культуре.  

 Поэтому наиболее верным направлением эстетического образования и 

формирования эстетического отношения учащихся школ является использование 

народного декоративно-прикладного искусства в учебно-воспитательном процессе с 

учетом гармонического сочетания регионально-национальных традиций и 

общепедагогических требований преподавания этого предмета в школе.  

 Декоративно-прикладное творчество развивается в разных формах и видах. На 

занятиях между всеми видами изобразительной деятельности — рисованием, лепкой, 

аппликацией, а также декоративно-прикладной работой необходимо устанавливать тесные 

связи. Для выполнения определенного задания глиной, рисованием или путем аппликации 

учащийся ищет нужный материал, находит соответствующую композицию, форму, цвет, 

показывает различные вариации приемов и последовательность выполнения форм 

предмета и изображения. Поэтому очень важно разработать педагогические условия, 

формы и методы развития декоративно-прикладного творчества школьников в 

гармоническом сочетании общепедагогических требований и традиций народного 

искусства.  

 В процессе обучения изобразительному искусству в школе мы отдаем особое 

предпочтение декоративному рисованию, поскольку учащиеся могут проявить здесь 

элементы художественного эстетического творчества в большой степени, чем при 

выполнении других видов практической работы. Этому способствуют возможность 

подбирать и использовать элементы, детали, орнаменты изделий, а также желание 

самостоятельно определить их цвет и цветовые сочетания. Красочность, выразительность 

и ритмичность составных частей изображаемых рисунков радуют учащегося и тем самым 

активизируют их творческую деятельность способствует формированию эстетического 

отношения младших школьников.  

 Значительное преимущество декоративного рисования состоит в том, что оно 

предполагает в большей степени стилизацию изображаемого предмета, изделия формы, а 

именно:  

1. Обобщение формы предмета путем упрощения, подчеркивания наиболее характерные 

признаки изображаемого произведения. Процесс обобщения в декоративно-прикладном 

творчестве, создание формы неотделимой от выявления свойств материала: материал 

диктует свои условия.  

2. Изображение объемных предметов в плоскостном решении, которое здесь не столь 

важно для передачи светотени.  

3. Условная передача цвета, поскольку цветовые сочетания могут ритмически повторяться 

и чередоваться, как и элементы формы. Цветовые сочетания могут ритмически 
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повторяться и чередоваться, как и элементы формы. Цветовые сочетания могут быть 

резкими, контрастными и мягкими. Контрастные сочетания цвета обычно создаются при 

употреблении цветов, различных по светлоте, цветовому тону и насыщенности.  

 Таким образом, декоративно-прикладное искусство отличается красочностью, 

выразительностью и доступностью изображения в большей степени, чем другие виды 

изобразительной художественной деятельности, что во многом содействует 

формированию эстетического отношения младших школьников.  

 Исследование в этой области показывают, что школьники достигают качественных, 

эффективных успехов в декоративно-прикладном творчестве. Современная молодежь 

должна обладать гибкостью, динамичностью мышления, высоким художественно-

творческим потенциалом, знать и уметь пропагандировать народное искусство, его 

истоки, использовать его педагогический потенциал в формировании эстетическом 

отношении младших школьников.  

 Особенности и устоявшиеся традиции народного декоративно-прикладного 

искусства Казахстана дают возможность на практике проверить познавательно-

дидактическую, художественно-эстетическую ценность народного творчества и умело 

использовать его педагогический потенциал в формировании эстетического отношения 

младших школьников.  

 Для того чтобы произведения декоративно-прикладного искусства эффективно 

использовались в работе учащихся, приносили наибольшую пользу и способствовали 

формированию эстетического отношения младших школьников, их нужно правильно 

подбирать, систематизировать в соответствии с конкретной учебной задачей.  

Произведениям декоративно-прикладного искусства, подобранным для использования на 

уроках изобразительного искусства, должны быть присущи художественная, 

декоративная, образная выразительность, доступность восприятию учащихся и своего 

рода универсальность, возможность широкого применения в учебно-воспитательном 

процессе.  
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 Заманауи білім беру адамгершілікті дамыту, демократияландыру мен тұлғаның 

үздіксіз білім алуға деген құлшынысы, инновациялық технологияларды қолдануы, 

сондай-ақ виртуальды ақпараттық ортаның қалыптасуымен сипатталады.  Білім беру 

үдерісіндегі мақсат-міндеттердің орындалуы мен оқыту сапасы және оның нәтижелері 

мониторингін тиімді ұйымдастыру компьютерлер мен интернет-технологияларды 

пайдалану арқылы жүзеге асырылады.  

 Соңғы кезде ақпараттық технологиялар мен компьютерлік техниканың дамуына 

орай білім беруде педагогикалық өлшеулердің тиімді құралы ретінде компьютерлік 

тесттер кеңінен қолданылады. Олардың тиімділігі тесттік бақылауды оперативті өткізу 

мүмкіндігімен және нәтижелерді тез өңдеумен сипатталады. Белгілі тест теориялары мен 

әдістемесі компьютерлік тесттерге де таратылады. 

 Компьютерлік тестілеу бақылаудың дәстүрлі әдістері мен түрлеріне қарағанда 

біршама артықшылықтарға ие: 

- тестілеудің нәтижесін өңдеуге жұмсалатын уақыттың үнемделуі; 

- өзін-өзі бақылаудың жүзеге асырылуы; 

- өзін- өзі дамытуға ынталандыру; 

- білім алушылардың әділ бағалануы; 

- білім алушының жеке жұмыс жасау мүмкіндігі; 

- үлгерім көрсеткіштерінің электронды деректер қорының жинақталуы; [1, 1207 б]. 

 Бақылау жүйелі жүргізілмеген жағдайда бағалылығын, маңыздылығын жоғалтады, 

сол себептен де тестілеу барысында алынған нәтижелерді мониторинг жұмысында білім 

беру үдерісіндегі орын алған кемшіліктер мен оның себептерін түзетуге қолдана білу 

өзекті мәселелердің бірі болып табылады.  

 Тест тапсырмаларын дайындау барысында білім алушының белгілі бір тақырыпты 

немесе тарау туралы білуі емес, нақты қандай деңгейде меңгергені жөнінде мәлімет алу 

мақсаты қойылуы шарт. Ал компьютерлік тестілеудің объективтілігін ескере отырып, 

жоғарыда айтып өткеніміздей аталған тестілеу форматын тек білім алушының өзін-өзі 

бағалауы немесе өзін-өзі дамытуға ынталандыру мақсатында ғана емес, білім беру 

ұйымында жүзеге асырылып жатқан білім беру бағдарламасының да нәтижелілігіне баға 

беру үшін де қолдану мүмкіншілігі бар.    

Компьютерлік тестілеуде тест тапсырмаларының негізгі бес формасы  қолданылады: 

Жалғыз дұрыс жауапты таңдау; 

Бірнеше дұрыс жауапты таңдау; 

Дұрыс жауаптардың реттілігін орнату; 

Жауаптардың сәйкестігін орнату; 

Жауапты пернетақтадан қолмен енгізіңіз 

Сонымен қатар, тестілеуді өткізуде Дж.Кеттел бойынша тест өткізудегі талаптардың да 

қадағалануы маңызды: 

1. барлық сыналушылар үшін шарттардың бірдей болуы;  

2. тестілеу уақытын шамамен бір сағатқа шектеу;  

3. эксперимент жүргізілетін зертханада көрермен болмауы;  

4. жабдықтардың жақсы жағдайда болуы;  

5. бірдей нұсқаулар және субъектілердің не істеу керектігін нақты түсінуі;  

6. тестілеу нәтижелері статистикалық талдаудан өтеді, минималды, максималды және 

орташа нәтижені табады, арифметикалық орташа және ауытқудың орташа мәнінің 

есептелуі; [2, 18-21б] 

 Осы ретте тестілеудің объективтілігі мен сапалылығы тест тапсырмаларының 

сауатты, мазмұнды құрастырылуы мен дұрыс ұйымдастырылуына тікелей байланысты 

екенін атап өту жөн.  Қазіргі таңда компьютерлік тесттерді құрастыруға әзірлеушілер әр 

түрлі редакторлар мен презентацияларды дайындауға арналған бағдарламалардан бастап,  

интернет арқылы программалау тілдерін ұсынады. Бірақ сапалы тест құралдарын жасау 

ұзақ уақытты қажет ететін және қиындығы мол жұмыс.  Тестілеу әдістерінің аз екендігін 
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ескере отырып, әр түрлі пәндердің оқытушыларына өздерінің мәліметтер базасын құруға 

және өз пәні үшін ақылау тапсырмаларын тез алуға мүмкіндік беретін универсалды  

бағдарламалар құрасытрған жөн. Аталған бағздарламалардың құрылымының деңгейі мен 

күрделілігіне байланысты  нарықта бірнеше түрлерін кездестіруге болады.  Мысалы: 

SunRuv TestofficePro, KeepSoft, Mytest, testMaker VV2., MultitesterSystem және т.б. [3] 

  Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіне компьютерлік тестілеу форматын 

енгізу 2018 жылы қолға алынып, сатылай жүзеге асырылып келеді. Аталған тестілеу 

форматы тек білім беру саласында ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік қызмет, халыққа 

қызмет көрсету, медицина салаларындағы қызметкерлердің біліктілігін арттыру 

мақсатында да кең қолданысқа ие. Бұл уақытқа дейін компьютерлік тестілеу арқылы 

мемлекеттік қызметке талапкерлер ғана тапсырса, 2019 жылдың мамыр айынан бастап 

педагог кадрларды аттестациядан өткізу, 2020 жылдың маусым айынан жоғары білімнен 

кейінгі білім беру ұйымдарына түсу емтихандары компьютерлік форматта 

ұйымдастырылып, 2021 жылдың сәуір айынан бастап, жалпы орта білім беру ұйымдары 

бітірушілері Ұлттық Бірыңғай Тестілеуді толығымен электронды түрде тапсыратын 

болады. Республикамыздың білім беру жүйесінің дамуындағы бұл үлкен қадам мектеп 

бітіруші түлектердің білімін бағалаудың барынша шынайы түрде өтуіне жағдай туғыза 

отырып, компьютерлік тест арқылы мынадай артықшылықтарға ие болатыны сөзсіз: 

-  тестілеу күнін таңдаудағы шәкірттердің еркіндігі; 

- тестілеу уақыты үнемделеді: жауап парағының шеңберлерін бояудың орнына 

тестленуіші компьютердің пернелерін ғана басады; 

- тестіленуші бойынша қате толтырылған деректерді түзету, иесиілеу тапсыру тілін, пәнін 

ауыстыру мүмкіндігінің болуы; 

-  алдыңғы тест тапсырмаларында таңдалған жуапты өзгерте алады; 

- тестілеу аяқталғаннан кейін нәтижесі бірден экранға шығады, күтіп –уайымдап әлек 

болмайды; 

- тестілеу аяқталған соң 30 минут ішінде апелляцияға беру мүмкіндігі, бұрын 1 тәулік күту 

керек болғандықтан, тестіленуіші қандай сұрақ болғанын ұмытып та қалуы мүмкін еді. [4] 

 Білім беру жүйесін дамыту тәжірибелерін талдау құрылғыларын қолдану жолдары 

арқылы педагогтардың бақылау-бағалаушы іс-әрекетін интенсификациялауды 

куәландырады және педагогикалық өлшемдер тәсілдері білім беру процесін шынайы 

түрде басқаруға, білім беру сапасын арттыруға септігін тигізетін дұрыс басқарушылық 

шешім қабылдауға мүмкіндік беретіні анық. 
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ҮШТІЛДІЛІК САЯСАТЫ ЖӘНЕ РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚ МӘСЕЛЕСІ 

 
 Аннотация:Признавая необходимость обязательного знания государственного языка этой страны в 

той или иной стране, даже во многих случаях, необходимо отметить, что наиболее жизнеспособными будут 
государственные документы, которые в дальнейшем будут более гибкими и удобными для ситуации. Закон 

о языке может быть не слишком подробным предсказанием, поскольку невозможно предсказать все случаи 

или моменты использования языка в обществе. 
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 Қазіргі кезде тіл саясаты көбіне заң жүзінде бекітіліп, тіл туралы заңдар түрінде 

жарияланады. Осы тұрғыда, бұл заңдардың елдегі, республикадағы шынайы этникалық 

және тілдік жағдайды көрсетуі маңызды. Тіл туралы заңдар барлық елдерде бола 

бермейді. Тілдер туралы заңның қажеттілігі екі немесе одан да көп тілдер бір жерде 

бірдей мәртебе талап еткен кезде, бір тілге, әдетте жергілікті тілге, қысым жасалғанда 

немесе тілден бас тарту қаупі төнген жағдайда пайда болады. Шамасы, төмендегі берілген 

тілдік жағдаяттардың түрлері мен типлері заңмен белгіленуі мүмкін және бекітілуі керек: 

а) мемлекеттік тілдің айрықша қолданылуы (мемлекетаралық келісімдер, ресми құжаттар, 

мектеп пен университеттің білімі; көшедегі, аялдамадағы, жолдағы жазулар, 

маңдайшалар, қалалардың, көшелердің, ауылдардың атаулары); б) мемлекеттік және 

жергілікті тілдердің әртүрлі салаларда (қалалар, көшелер, дүкендер атауында; 

құжаттардың кейбір түрлерін рәсімдеуде) бірдей қолданылуы. Соңғысы, ең алдымен, 

тығыз және жинақы шетелдіктері басым халқы бар аумақтарға қатысты. Бұл, мысалы, 

Финляндиядағы Аландар аралындағы швед тілі. Әртүрлі елдердің тілдер туралы заңдары 

мыналарды анықтайды:  

– мемлекеттік (бір, екі немесе одан да көп) тілдің рөлі мен қызметіне қатысты ереже (бір, 

екі немесе одан да көп);  

– басқа тілдердің орны, жағдайы және құқығы;  

– ресми кездесулердің, мемлекеттік органдардың, ұйымдардың тілі, сот ісін жүргізу тілі;  

– азаматтардың өтініштері мен олардың өтініштеріне жауап беру тілі; 

 – балабақшаларда, мектептерде, университеттерде оқыту тілі;  

– ресми құжаттардың, ішкі және жергілікті іскери құжаттаманың, жарнаманың, 

хабарландырулардың тілі;  

– сайлауалды құжаттардың тілі;  

– радио, теледидар, газеттер, журналдар тілі; 

– географиялық атаулардың емле тілі;  

– тауар түрлері, тауарлық белгілер атауларының тілі [1, 162-б.].  

 Тілдер туралы заңдарда мемлекеттік тілді әртүрлі кәсіптер мен лауазым иелерінің 

тілді меңгеру деңгейлері, мемлекеттік тілді білуге байланысты емтихан өткізу тәртібі 

және мемлекеттік тілді оқыту бағдарламасы қарастырылады және анықталады. 

 Негізінде, тіл туралы заң тек сол мезеттегі жағдайды, яғни, сол мезгілде елде орын 

алған тілдік жағдаятты реттейді. Тіл туралы заң қоғамды бөліп, әлеуметтік және 

ұлтаралық шиеленісті тудырмауы керек. Тіл туралы заңның кейбір ережелерін қайта қарау 

және нақтылау мүмкіндігі болуы керек. Мұндай заңдардағы кез-келген ережелер осы 

заңдардың өмірде қолданылу тиімділігі мен пәрменділігін тексеруді алдын ала 

қарастыруы қажет [2, 111-б.]. 
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 Сөздер, тіл формалары – бұл белгілі бір күнде дайын болуға тиіс машиналардың 

немесе станоктардың жаңа маркаларының сериясы емес. Тіл туралы заңнан тез немесе 

жедел нәтиже күтуге болмайды. Тіл биологияның, сана-сезімнің, адам психологиясының 

ажырамас бөлігі болып табылады, ал тіл туралы кез келген заңның жаңа ережелеріне 

адамның психологиялық, лингвистикалық тұрғыдан бейімделуіне біраз уақыт кететіндігі 

алдын-ала қарастырылуы керек. Тіліне мемлекеттік мәртебе берілген үстем этникалық 

топ, әдетте, өз тілінің ықпалын кеңейтуге мүдделі. Мысалы, Индонезияда үкімет 

индонезия тілінің баспасөзде, ғылымда және білім беруде таралуын барынша қолдаған 

болатын. Кения Президенті Д. Кениата Кенияда суахили тілінің ұлттық тіл ретінде 

қабылдануына еңбек етіп, көп күш жұмсады. ХХ ғасырдың 20-30-жылдары Корея мен 

Қытайда олардың ұлттық тілдерін насихаттау үшін ресми науқандар өткізілді. 

Мемлекеттік тілді мектептерде, курстарда оқуға жағдай жасау маңызды рөл атқарды. 

Осылайша, Нигерияның Жергілікті Тілдер Қоғамы бір кездері елдің ең кең таралған үш 

тілінде (хауса, йоруба, игбо) газеттердің басып шығарылуын белсенді түрде алға тартты, 

осы тілдерде мектептерде сабақ жүрді және Шығыс Нигерияның жергілікті 

парламенттерінде игбо, солтүстігінде – хауса, ал батысында – йоруба тілінде пікірталастар 

өткізді, осы тілдерді үйренуге арналған курстар ұйымдастырды. Гвинеяда ұлттық тілдерді 

мектепте білім беруге енгізу бағытында белсенді жұмыс жүргізілуде [3, 107-б.].  

 Қазақстандық қоғамда болып жатқан экономикалық және әлеуметтік жаңғырудың 

маңызды аспектілерінің бірі – тіл саясаты. Қазақстанның жаһандану кезеңіндегі қарқынды 

даму жолындағы елді демократияландыру, әлеуметтік өркендеу саласындағы 

талпыныстары, білім беру жүйесін жаңаша дамыту, шет мемлекеттермен байланысты 

тереңдетудегі атқарған істері бекітілген заңнама көлеміндегі ауқымды іс-шараларды 

қамтиды.  

 Қазіргі еліміздің тіл саясаты көптілділікті, үштілділікті қатар қолданыс құралы 

ретінде дамытуды қолдайды. Елімізде әрбір азаматтың үш тілді меңгеруіне басымдық 

береді.  

 Әлемдік білім кеңістігінде бәсекеге қабілетті, еліміздегі басқа ұлт өкілдерімен 

толерантты мәдениаралық коммуникация орната алатын, өзін тәрбиелеген мәдениетін 

құрметтейтін құзіретті тұлғаны қалыптастыру – басты мақсаттардың бірі болып отыр. 

 Соңғы уақытта адамдардың өмір сүру жағдайлары едәуір өзгерді, өмірде және 

кәсіпте адамның еңбек мобильділігіне ерекше мән беріледі. Міндеттердің алуан түрін 

шапшаң және нәтижелі орындау бір немесе бірнеше шет тілдерін меңгерген 

мультилингвалды азаматқа қолжетімді болатындығына байланысты қазіргі таңдағы 

осындай кәсіби мамандар еңбек нарығында мол сұранысқа ие болып отыр. Бірнеше шет 

тілдерін білетін адам – мультилингв – екінші, үшінші шет тілдерін меңгеру процесінде 

қалыптасатын жеке қабілеттерімен және бірқатар негізгі құзіреттіліктерімен 

айырмаланатын «ерекше тілдік тұлға».  

Көптілді адамға, сонымен қатар көпмәдениеттілік қасиет тән – көпмәдениеттілік бұл 

өз мәдениетіне жаны ашитын, толерантты, талдап бағалай алатын мінез-құлық сапасы» [4, 

176-б.].  

 Үш тілді оқыту – жаһандану талабы. Қазақ тілі – ұлттық бірегейліктің, орыс тілі – 

ел ішіндегі жергілікті тұрғындар арасындағы қатынас тілі және ағылшын тілі – қазіргі 

заманда жер бетіндегі әрбір халықтың әлемдік кеңістікте өз бірегейлігін танытуға 

қолданатын ортақ түсінікті тілі. Үштілділікті дамытудың құқықтық негізін Қазақстан 

Республикасындағы тіл саясаты саласындағы заңнамалық құжаттар құрайды.  

 Алдыға дамып кеткен мемлекеттермен терезе теңестіру осындай заңдастырылған 

мемлекеттік заңнамалармен бекітіліп, сатылы дамығанда өз жемісін берері сөзсіз.  

 Мемлекеттің көптілді саясат ұстануы – жаһанданған заманда ел азаматтарының 

әлемдік бәсекеге қабілеттілігін арттыруға жасаған прогрессивті қадамы. Бірнеше тілді 

меңгерген халқы бар мемлекет өзінің коммуникациялық және интеграциялық қабілетін 

кеңейтеді, елдің экономикалық әл-қуаты артады. Осыны айғақтау үшін Түркістан 
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облысының мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының облыс тұрғындарының қазақ, 

орыс, ағылшын тілдерін меңгеру деңгейін анықтау мақсатында жүргізген социологиялық 

зерттеуінің қорытынды есебін мысалға келтіруге болады [5, 78-б.].  

 2018 жылы алынған бұл зерттеу жұмысы облыстағы ересек тұрғындардың 

көптілділікті дамыту бағытындағы «Үш тұғырлы тіл» мәдени бағдарламасымен 

таныстығын, оның маңызын, тұрғындардың үш тілге деген көзқарастарын анықтау 

мақсатында жүргізілген. «Қалай ойлайсыз, үштілділік (қазақ, орыс, ағылшын тілдері) бізге 

қажет пе?»,- сұраққа берілген жауаптар төменде диаграммада берілді. «Қалай ойлайсыз, 

үштілділік (қазақ, орыс, ағылшын тілдері) бізге қажет пе?»,- деген сауалға 

респонденттердің 53,2 пайызы ие, әлемдік өркениетке енуіміз үшін көп тіл білгеніміз жөн 

деп жауап берсе, 31,9 пайызы қажет, дегенмен, мемлекеттік тіл бірінші болуы тиіс деді. 

Респонденттердің 9 пайызы қажет, бірақ дәл бүгін емес десе, 1,3 пайызы жоқ, бізге 

үштілділік мүлде қажет емес деп жауап береді. Пікірін білдіргендердің 4,6 пайызы бұл 

сауалға біздің елде үштілділіктен де маңызды мәселелер бар екендігін алға тартады. Тоғыз 

мың адамды қамтыған бұл әлеуметтік-статистикалық диагностика көптілділік әлемдік 

өркениетке есік ашады деген пікірімен басымдық танытады.  

 «Тіл – адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі»,- деп А. 

Байтұрсынов айтқандай, жаһанданған дәуірде бірнеше тілді білген ұлт өкілдері өздерінің 

коммуникациялық және интеграциялық қабілетін кеңейте отырып, мәдениетаралық 

қарым-қатынаста бұл азаматтар тілді ұлттар мен мәдениеттерді түсінулерінің басты 

қаруына айналдыра алады. Бірнеше тілде еркін сөйлей де, жаза да білетін қазақстандықтар 

заман талабына сай елде де, шет елдерде де өздерінің ұлттық бірегейлігін таныта алатын 

бәсекеге қабілетті тұлғаға айналады. 

 Дегенмен, жаһандану тұсында тіл саясатында ескеретін мәселе, ғаламдық ағылшын 

тілі басқа тілдік коммуникативтік кеңістікке ене отырып, қабылдаушы тілдің лексикалық 

құрамы мен коммуникативтік нормаларын өзгертіп қана қоймай [6, 213-б.], ұлттық 

тілдердің мәртебесінің әлсіреп, бұл тілге сұраныстың азаюына, мәдениаралық қарым-

қатынастың құралы ретінде ағылшын тілінің үстемдігі орнауда. Қазіргі кезде кітап, газет 

пен журналдардың танымалдылығын арттыратын тіл – ағылшын тілі, ғылымның тілі – 

ағылшын тілі, ғаламтордағы ақпараттардың 80%-ынан астамы ағылшын тілді 

мәліметтерден тұрады. Коммуникативті қуатты еуропалық тілдердің, БҰҰ-ның ресми 

тілдерінің біртіндеп өз маңыздылығын жоғалту тенденциясы байқалады. Бұл тілдердің 

таралу аймағы біртіндеп тарылуда, бұл тілде сөйлейтіндер саны азаюда, белсенді 

қолданылатын сөздік қоры күннен-күнге қорынан айрылуда, ауыз екі тіл мен жазбаша 

мәтіндер шет тілден енген, көп жағдайда, өз тіліміздің сөз мәдениеті тұрғысынан 

мағынасыз, кірме гибрид сөздермен толығуда. 

 Бүгінгі таңда өзінің бірегейлігін сақтағысы келетін әрбір мемлекет тіл саясатының 

теориялық негізін жаһандану және жаңа геосаяси жағдайлар туғызған процестерді ескере 

отырып жаңартуы қажет.  

 Ана тіліміздің құдіретінің бірі – сан мыңдаған жылдар бойы халқымызға тән 

рухани қазынаны бойына сақтаған асыл мұрасын бүгінгі күнге жеткізген, келешек 

ұрпаққа жалғастыратын мұрагерлік-танымдық қызметі. Соның нәтижесінде шынайы 

өмірдің қыр-сыры ұлттық ұжымға тән ой таразысынан өтіп, сараптап, күнделікті тұрмыс 

пен өмір тәжірибесі арқылы жинақталған ақпараттар мен мәліметтер тілді тұтынушы 

ұлттың жадында құрылған қор ретінде тіл арқылы сақталып, тіл арқылы қабылданады. 

Нақты айтқанда, адам өзінің дүниетанымын, өзіндік әлем бейнесін тілдің қызметі арқылы 

таңбалайды. Демек, қазақ дүниесін, қазақ әлемін жан-жақты сипаттайтын, нақты 

дәлелдейтін – қазақ тілі деректері. Бұл арада тілдің қызметі – этномәдени ақпаратты ұлт 

рухы ретінде сіңіріп, сақтаушы мұрагерлік қызмет. Сайып келгенде, осы қызмет арқылы 

«тіл – ұлтты бір бүтін етіп тұтастырушы арқау» деген тұжырым елдің кешегі, бүгінгі, 

болашақ тарихы мен бағдарын белгілеудің өзегін құрайды. 
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ЕР-АЗАМАТ СЕМИОСФЕРАСЫ МӘСЕЛЕСІНЕ ШОЛУ 

 
Аннотация: В данной статье в познании казахского народа концептуализированы такие понятия, как 

«женщина», «батыр», «мать». Показано, что смысловые когниции названных понятий вносят существенный 

вклад в формирование национального характера, выявляются специфические функции и позиции 

индивидов. 

Ключевые слова: Концепт, понятие, семиосфера, семантическая когниция, процесс глобализации, 

стереотип. 

  

 Тілдегі әлемнің ұлттық бейнесі туралы айтқанда, ғалымдар «концепт» ұғымымен 

байланыстырып қарастырып жүр. Өйткені тіл табиғатын толық түсіну үшін тілдің өзіндік 

заңдылықтарын білумен қатар сол тілде сөйлеуші этностың тарихы мен мәдениетін, салт-

дәстүрін, тұрмыс-тіршілігін жете меңгеру қажет екені сөзсіз. Сонымен, концептілер — 

ұлттық танымның бір көрінісі, сондықтан да ғаламның лингвокогнитивтік моделі болып 

есептеледі. 

Ағылшын тіліндегі concept сөзін «ұғым» деп аудару ұсынылды, алайда қазіргі 

таңда зерттеушілер «концепт» пен «ұғым» терминдерінің ара-жігін ашуда. Мәселен, Ю.С. 

Степанов ұғым мен концептің айырмашылығы туралы айтқанда, біріншісін логика мен 

философиямен байланыстырып, екіншісін математикалық логикаға жатқызса, кейінгі 

уақытта концепті «мәдениеттің ұйытқысы» ретінде анықтап мәдениеттанумен де 

байланыстыруда. Ғалымның пікіріне сүйенетін болсақ, концепт адамның менталды 

дүниесіндегі мәдениеттің негізгі ұясы,ол біріншіден, ұғымның мазмұнын қамтиды және 

оны мәдени факт ететін – этимология, нақты бір концептінің қысқаша тарихы, заманауи 

ассоциациялар, бағалар, тәжірибе және т.б. қамтиды [1]. 

Жалпы концепция ұғымы ағылшын тіліндегі Шенк, Чейф, Рассел, Карнап сияқты 

ғалымдардың еңбектерінде, орыстардың Сепир, Маслова ,Карасик, Кубрякова сынды 

ғалымдардың зерттеу жұмыстарында кездессе, отандық тіл білімінде концепт ұғымына 

қатысты мәселелерді Ж.Манкеева, Н.Уәлиев, Қ.Жаманбаева, Г.Смағұлова, Г.Снасапова, 

М.Күштаева, С.Жапақов, А.Ислам, Н.Аитова, Ж.Жампейісова, Э.Оразалиева, Г.Мұратова, 

Б.Тілеубердиев т.б. ғалымдар өз еңбектерінде жан-жақты қарастырады.  



 

169 

Концепт туралы Оразаиева Эльмира Нұрланқызы өзінің «Когнитивтік лингвистика: 

қалыптасуы мен дамуы» атты ғылыми монографиясында: «Концепт – адам санасының 

ойлау бірліктері мен психикалық ресурстарын, білім мен тәжірибенің бейнелі 

көрсеткіштерін құрайтын, хабарлы құрылымдарды түсіндіруге мүмкіндік беретін 

когнитивті лингвистиканың негізгі ұғымдарының бірі» деген пікір білдірген [2]. 

Ал, Бибайша Ілиясқызы Нұрдәулетова «Жыраулар поэтикасындағы дүниенің 

концептуалдық бейнесі» атты докторлық  диссертациясында: «...концепт — индивидтің, 

тілдік ұжымның дүние, жаратылыс, оның түрліше заттары мен құбылыстары туралы өмір 

тәжірибесі, білімдік аясы (көзқарасы, танымы) негізінде, өзі өмір сүретін әлеуметтік 

ортаның мәдениетінен қабылдап, қалыптастырған танымдық, білімдік жүйесі» деген 

қорытынды пікір ұсынады [3]. 

Сонымен концепция дегеніміз – белгілі бір көзқарастардың жүйесі, құбылыстың, 

процестердің түсінігі,туындының басты ойы ретінде санада орнығуы. 

 Бүгінгі таңда қазақ танымында концептуалданған ұғымдар көп. Мысалы: от, су, 

ауа, жылқы, бөрі, домбыра, әйел, батыр, ана. Аталған ұғымдардың семантикалық 

когнициялары ұлттық мінездің қалыптасуына айтарлықтай үлесін тигізеді. Мәселен, ана, 

батыр сынды тұлғалардың нақты функциялары айқындалып, позициялары белгіленді. 

Әрине, әлемнің жаһандану үдерісінде олардың мағыналары өзгеріп отырады және бұл 

заңды. Мәселен, қазақ танымындағы әйел концептісінің мағыналық өрісі кеңейіп, жаңа 

ұғымдармен толықты. Керісінше, батырдың семиосферасы тарылды, тіпті тек фольклор 

аясында ғана қалып қойған секілді.  

 Мысалы, шалкиіз Доспанбетұлының мына бір сөзінен батырларды құрмет тұтып, 

ерекше ардақтағанын көре аламыз. Шешен жігіт –жол бастар, батыр жігіт – қол бастар. 

Осыдан бірнеше ғасырлар бұрын батыр актуалды номинатив ретінде танылса, қазір тек 

әдебиет аясында ғана қолданылып жүр. Оған себеп, әрине, заман талабының динамикалық 

қалыпта өзгеруі. Ендігі мәселе, бейбіт заманда қазақ азаматы тұлғасының қандай екендігін 

анықтап шығару. Бүгінгі таңда қазақ қоғамының бір зерттеуді қажет ететін тақырыбы осы 

азаматтарға байланысты болу керек. 

Белгілі ғалым Халел Арғынбайұлы Арғынбаев «Қазақтың отбасылық дәстүрлері» 

атты еңбегінде: «Қазақ отбасында ер баланы ерекше қадірлеген, тіпті оның алғашқы рет 

атқа мінгенін де, бір жаққа жолаушы жүргенін де, алғашқы рет шаруашылыққа араласуын 

да шашу шашып, қуанышпен атап өтетін, «тоқым қағар», «тырнақ алдысы» деп жақын 

туыстары мен көрші-қолаңдарын шақырып кішігірім той-томалағын жасайтын» деген 

пікір білдірген [4]. 

«Ер адам» концептісі барша халыққа ортақ концепт болғанымен, әр халықтың 

менталитетіне, дүниетанымына, болмысына орай оның концептосферасы айқындалып 

отырады.  «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде» ЕР-АЗАМАТ – бас көтерер еркек адам, 

жігіт деп, ал «Қазақ әдеби тілінің сөздігінде» ЕР –  адамның еркек жыныстылары, еркек. 

ЕР – жаужүрек батыр, қаһарман. «Азамат – кәмелетке келіп ер жеткен адам. 

Адамгершілігі мол, құрметті саналы адам» [5]. 

М.Әуезов, ер адамның қоғамда алатын орнын суреттеп: «Қай уақытта, қай халықта 

болсын, білім жолында жұрт қатарына жетерлік халық болу жолында ең керекті шарт – ақ 

жүректі екпінді ерлер. Халықты ілгерілететін солар. Оларсыз мақсатқа жақындау мүмкін 

емес», - деп айтқан болатын. Әрине, 1 ғасыр бұрын елімізге ауыртпашылықтар түскен 

кезде көш алдына жығып, жол бастап, Үркер сынды шырақ бола білген Алаш азаматтарын 

сауатсыздықпен күрес олында жасаған еңбектерін айтпай кетуім дұрыс емес.  

Әдебиеттегі ер-азамат бейнесі жағымды да, жағымсыз да коннотацияда беріледі. 

Нағыз ер-азамат дегенде көз алдымызға бірлен бірнеше образдар келеді. Мысалы, 

Әбдіжәміл Нұрпейісовтың «Қан мен тер» трилогиясындағы Еламан бейнесі, Дулат 

Исабековтың «Қарғын» романындағы Жасын бейнесі, Мадина Омарованың «Қадыр түні» 

деп аталатын әңгімелер жинағындағы автордың інісі кейпіндегі Тұрсынқазы бейнесі 

немесе Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» еңбегіндегі Ербол, 
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Бейімбет Майлиннің «Азамат Азаматыч», Мұхтар Әуезовтың «Оқыған Азамат» немесе 

шетел әдебиетінен Джек Лондонның «Мартин Иден», Ремарктың «3 жолдастағы» Отто 

Кестер.  

 «Қазақ әдеби тілінің сөздігінде»  ер-азамат сөзіне әдебиеттен мынaндай мысалдар 

келтіреді.  

Отан соғысы басталып, ер-азамат майданға аттанғанда, ол тұтқында еді (С.Бегалин, Ана.). 

 Ішіңді ит тырнап тұрса да, айналаға жарқын жүзбен қарай білу – өнер. Ер-  азаматты өзіне 

тәнті етудің құпиясы. («Ана тілі»). 

 Тінібектің бас көтерер ер-азаматы Сандыбай аулының сыртындағы жүндес қоңыр төбенің 

басына жиналды (Сейітжан Омаров, Дала қызы). 

 Ақпанның аязындай сақылдап кеп ер-азаматқа ауыр салмақ салған, аласапыран күндер 

туды (Д.Досжанов, Тұлпар.). 

 Қазақ халқы жігіттің сөзі мен ісіне қарап, жалпы болмысына талдау жасаған. Ер 

жігіттің кескін-келбетіне тоқталып өтсек; 

1)«Өңді жігіт» еңсегей бойлы, өткір көзді, қара қасты, қыр мұрынды, кең маңдайлы, кең 

иықты, жуан білекті, темірдей саусақты. 

2) «Өрен жігіт» қырандай алғыр, сұңқардай өр, арыстандай айбатты, жолбарыстай 

қайратты, қасқырдай өжет, жау жүректі, жылқыдай мінезді, бұландай алып, сауысқандай 

сақ. 

3) «Көсем жігіт» – ел басқаратын жігіт. 

4) «Жомарт жігіт» – пейілі кең, риза болса астындағы атын сыйға беретін жігіт. 

5) «Шешен жігіт» - дау дамайды шешетін жігіт. 

6) «Батыр жігіт» - елін жаудан қорғайтын, ер қаруы, бес қаруды сай, қайсар жігіт. 

7) «Сері жігіт» – аттың жүйрігін, иттің алғырын, ертіп, қыранның қырағысын баптап, ән 

салып, күй тартатын өнерлі жігіт. 

8) «Палуан жігіт» - мойны жуан, жауырыны қақпақтай, алып күш иесі деп бөлген. 

«Ер адам» концептісінің құрамдас бөлігіне жататын «Жігіт» микроконцептісі қазақ 

халқынының дүниетанымында екі түрлі категорияда беріледі: жақсы жігіт және жаман 

жігіт. Ғаламның тілдік бейнесінде «Жақсы жігіт» стереотиптік үлгісін беретін мақал-

мәтелдер жігіттің батырлығын, күштілігін, қайсарлығын, іскерлігін, білімділігін, 

өнерлілігін т.б. қасиеттерін алға тартады. «Жақсы жігіт» стереотиптік үлгісін танытуда 

мынадай қасиеттер айрықша сипатталады:  

Батыр жігіт: 

Ер жігіт үйде туып, түзде өледі;  

Ер жігітке өлім бар да, қорлық жоқ;  

Арыстанды арыстандай жігіт алар;  

Ер жігіт не көрмейді, Ер көңілі не бермейді;  

Жігіттің жолбарысы жол торымайды, ел қориды;  

Жібек белбеу – белдің көркі, Батыр жігіт – елдің көркі т.б.  

Өнерлі жігіт: 

Жігіт сегіз қырлы, бір сырлы болсын;  

Жігітке жетпіс өнер де аз;  

Өнерлі жігіт өрде озар, Өнерсіз жігіт жер соғар;  

Жігіт көркі – өнер т.б.  

Намысшыл жігіт: 

Ер жігіттің екі сөйлегені – өлгені, Еменнің иілгені – сынғаны;  

Намысы бар жігіттің, Нар күшіндей күші бар;  

Жігітке жар қымбат, Намыс пен ар қымбат;  

Жүйрік – алысқа, Жігіт намысқа шабады т.б.  

Ақылды жігіт:  

Ақылды жігіт атқа да мінер, таққа да мінер; Ж 

емісті ағаш жер бауырлап өседі, Жетелі жігіт  ел бауырлап өседі т.б.  



 

171 

Пысық, табыскер жігіт: 

Пайдасы бар жігіттер дария, шалқар көлмен тең, Пайдасы жоқ жігіттер ел қонбайтын 

шөлмен тең;  

Жігіттің іскерлігі ісінен мәлім, Жылқы жақсысы тісінен мәлім;  

Ауыл билеген аймағын билейді;  

Аты атанбаған жігіттен аты атанбаған төбе артық;  

Жақсы болар жігіттің жұмыссыз жүрген күні жоқ, Жаман болар жігіттің жұмысқа еш 

қыры жоқ т.б.  

Тәрбиелі жігіт: 

 Тәрбиелі жігіт тәртіпті келер;  

Әдепті жігіт – сыпайы, әдепсіз жігіт – тұрпайы;  

Аталы айғыр – үйірін жауға алдырмас, Ата көрген жігіт – ауылын дауға алдырмас т.б. 

 Білімді жігіт:  

Сиырдың сүті – тілінде, Жігіттің құты – білімде; 

 Білімсіз жігіт – бірді жығады, Білімді жігіт – мыңды жығады т.б.  

 Қазақ мақал-мәтелдерінде «Ер адам» концептісіне жағымсыз коннотация үстейтін 

ақылсыздық, жарлылық, сорлылық, менмендік, өркөкіректік, жалқаулық т.б. стереотиптік 

бейнелері мынадай фреймдік құрылымға бөлінеді:  

Ақылсыз жігіт:  

Ақылсыз жігіт – ауыздықсыз ат т.б.  

Менмен жігіт:  

Батырсынған жігітті жау келгенде көрерміз, Менменсіген жігітті дау келгенде көрерміз;  

Адаспаймын деген жігіт тал түсте адасады; 

 Азынаған айғырды үйірінде көр, Адамсыған жігітті үйінде көр т.б.  

Өркөкірек жігіт:  

 Өрлеген балық ауға жолығар, Өркөкірек жігіт дауға жолығар; 

 Жоқшылық – жігіттің қолын байлар, Тәкаппарлық – жігіттің жолын байлар т.б.  

Қыңыр жігіт:   

Қисық арба жол бұзар, Қыңыр жігіт ел бұзар;  

Қисық ағаш үй болмас, Қыңыр жігіт би болмас т.б.  

Жалқау жігіт:  

Аттың сүріншегі, Жігіттің еріншегі жаман т.б.  

Бос жігіт: 

Босаң жүрген жігітті бел үстінде бөрі алар, Еркінсіген көкжалды ебін тапқан ер алар;  

Көбелең өскен жігіттен, Көкала сақал шал артық;  

Шабан жігіт дегенше, Жаман жігіт десеңші т.б. 

«Ер-азамат»   концептісінің   құрамдас бөлігіне  жататын  «Ұл» микро концептісі  

тіркес түрінде  мынадай ассоциациялар құрады: Ақселеу Сланұлы Сейдімбектің «Аққыз» 

шығармасынан:  

• Бұл келе жатқан жолаушылардың өздері де сайдың тасындай сақа жігіттер болатын. 

(Аққыз, 82-б.). 

• Наймантай, Аққыздар бір топ жігіт-желеңмен құс салып, серуен құру үшін ауылдан түс 

қайта шықты («Аққыз», 89-б.)  

• «Рас десеңдер, ат жолын тартар еркегі қонақтап кеткен ауылдың жылқысын қуып 

кету қатынның да қолынан келеді («Аққыз», 78-б). 

• Әкесі Сүтемген осыдан үш жыл бұрын дүние салғанда дөңгелек дәулеттің иелігі 

соңынан ерген жалғыз тұяғы осы Наймантайға тиген («Аққыз», 64-б.). 

 Сол сынды М. Әуезовтің қолданысында «Ер» концептісі қанатты сөздер арқылы да, 

мақал-мәтелдер арқылы да қолданыс тауып отырады. Бір ғана драмада «ер» лексемасы 20 

рет қолданылады, ал жалпы драмаларында 385 рет қолданылған. М. Әуезов 

тезаурусындағы «Ер» концептісінің ядросына жігіт, азамат, ұл, аға, бала сөздері 

шоғырландырылды. «Ер» концептісінің жақын аймағына тентек,ақ жүрек, бауыр, оқыған, 
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жар, әскер, қол, сойылсоғар; «ер» концептісінің шеткері перифериясына қорған, намыс, 

қайрат, адамгершілік, ұлт болашағы, адал ниет, бөрі сөздері жатады. 

 ВВС жаңалықтар порталының зертеушілері нейробиологиялық тұрғыдан ерлер мен 

әйелдер арасында зерттеу жұмыстарын жүргізген болатын. Биологиялық тұрғыда 

айырмашылық айқын көрінгенімен, әлеуметтік тұрғыда онша қатты айқын емес. 

Дегенімен де, ерлердің өжеттілік қасиеті және жаңа идеяларға ашық екендігі белгілі 

болды.  Тарих тағылымындағы факторларға талдау жасасақ, қазақ қоғамы ежелден   

патриархалды ұстанымды қолданған. Бұл теорияны біздің ел бастаған хан мен билер факт 

етеді. Демек, ер-азамат бойындағы лидерлік, жігерлік, жол бастау сынды қасиеттер басым. 

Американдық ғалымдарының психологиялық зерттеу талдауларына жүгінсек, ерлердің ми 

органы әйел адамдарға қарағанда 8-13 пайызға үлкен, ал мидың үлкен болуы – ақыл ой 

қабілет арасында оң корреляцияға ие. Сондықтан да, ер адамдар ел басқаруда әйел 

адамдардан доминант болып келеді. Бүгінде жаһандану мен рухани дамудың әсерінен 

гендерлік теңдік тенденцияға айналды, алайда ер-азамат  позициясының семиосферасы 

тарылды. 

Қорытындылай келе, «Ер адам» тезаурсын түзетін ұл, ер бала, бозбала, жігіт, ер, 

еркек, күйеу жігіт, азамат, сойыл соғар, отағасы, әке, ата, баба, ақсақал, шал сөздері 

мақал-мәтелдерде «еркек – ұл», «еркек – жігіт», «еркек – ер», «еркек – күйеу жігіт», 

«еркек – әке», «еркек – ата», «еркек – баба», «еркек – ақсақал» когнитивтік модельдерін 

құрайды. Аталмыш ұйытқы сөздер қатысқан мақал-мәтелдерден «Ер-азамат» концептісіне 

байланысты этностық дүниетаным мен халықтың ұлттық-мәдени ерекшелігін аңғаруға 

болады. Ер адамға тән қасиеттерді халық аса бағалап, қастерлеген. Ер адамға тән 

ақылдылық, батырлық, өткірлік, білімділік, пысықтық сынды қасиеттер ұлт мәдениеті 

шеңберіндегі «Ер-азамат концептісін қалыптастырады. 

Ер-азаматқа тән құндылықтардың сақталуы мәдениет пен оны қоршаған ортаға 

тәуелді. Дегенімен де, гендерлік теңдік тенденцисы арқасында ерлер мен әйелдер 

арасындағы теңдік орнап, бірдей өуілеттілікке ие болып отыр. Осы жағдай, ерлер 

позициясын көмескілеген секілді. Қазіргі қоғамдағы өзекті болып табылатын ерлердің 

саяси, әлеуметтік мәселелері көтеріліп, мәселені шешуде тілдік, философиялық тұғырдан 

қарауға шақыру. Халық дүниетанымына сүйеніп ердің жасы, жігіттің түрлері, өңірлік 

айырмашылықтарын талдай келе ұл баладан азамат тәрбиелеу керектігін пайымдап өз 

тарапынан әдістеме ұсыну. Отандық фәлсафада ұлттық негізде арнайы «азамат» деп 

аталатын ерлер философиясының жасалуын және оның түбегейлі зерттелуін қажет екенін 

көрсету.  
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ЦИФРЛЫҚ ДӘУІРДЕГІ ТҰЛҒАНЫҢ  

ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕР 

 
  Аннотация:  В статье проанализирована одна из самых актуальных тем ХХІ века-социально-

гуманитарные факторы, которые являются основой становления личности в цифровую эпоху, проявляя 
качества личности. В результате развития науки и промышленности были приведены убедительные 

доказательства того, насколько изменился феномен «личности» от первого лица до периода существования 

современного человечества.                            

            Ключевые слова: Личность, развитие, цивилизация, общество, процесс, цифровая система, 

инновация. 

 

 Тарих хронологиясына сүйенсек, бұдан 4 жарым жыл бұрын жер ғаламшары, ал 30-

40 мың жыл бұрын саналы адам homo sapiens пайда болды. Ғалымдар сәйкесінше алғашқы 

қалалардың пайда болып, өркениетке қадам басуын шамамен 6 мың жыл бұрын орын 

алған деп болжайды.  Бұдан 70 мың жыл бұрын әлемнің  когнитивті ғылым салаларында 

революция болды. Бұл өзгеріс әлеуметтік мінез-құлықтың бейімделуіне, ұлттардың 

өздеріне тән гносеологиялық кодтарының қалыптасуына ықпал етеді. Аталған 

ерекшеліктерді ғылыми негіздеуде түрлі теориялар, заңдар, модельдер, гипотезалар, 

эмпирикалық тұжырымдар ұсынылған. 

 Тілдегі әлемнің ұлттық бейнесі туралы сөз етілгенде, ғалымдар «концепт» атауын 

басты назарда қарастырып жүр. Өйткені тіл табиғатын толық түсіну үшін тілдің өзіндік 

заңдылықтарын білумен қатар сол тілде сөйлеуші этностың тарихы мен мәдениетін, салт-

дәстүрін, тұрмыс-тіршілігін жете меңгеру қажет екені сөзсіз. Сонымен, концептілер — 

ұлттық танымның бір көрінісі, сондықтан да ғаламның лингвокогнитивтік моделі болып 

есептеледі. 

         Өткен ғасырдың аяғы адамзат тарихына түбегейлі өзгерістер әкелді. Бұл өзгеріс оған 

дейінгі де болып жүрген революциялар іспетті. Алайда, аталған жаңашылдықтың 

артықшылығы – уақыт пен кеңістікке тәуелсіз болуы. Ойлап қарасаңыз, уақыт пен 

кеңістікке тәуелсіз ешнарсе жоқ секілді. Бірақ адамның ой-санасы бұған төтеп бере 

алатын жаңа құрал ойлап тапты. Аталған құрал дүниенің тек бір саласына ғана емес, оның 

барлық жағына өз үлесін тигізу үстінде. Атамзат бұл тарихи көріністі кейде тіпті Төртінші 

өндірістік революция деп те атап жатады.  

          Әр секунд сайын өзгеріп отыратын, жаңа деректер көзімен толықтырылатын 

ақпараттық ағым технологиялардың көмегімен өз қорын байытып отырғаны анық. Демек 

бұл дәуір – ақпараттық технологиялар дәуірі немесе бір сөзбен айтқанда цифрлық ғасыр.  

           Жаңа өндірістік революция бүкіл дүниежүзінің өмір сүру салтын өзгертіп, жеңілдік 

сыйлағандай болды. Енді ғаламтордың көмегімен жер шарының кез келген жерінде 

отырып жұмыс та істей аласыз, қызығушылық танытқан пәніңізді таңдап сауатыңызды да 

аша аласыз. Қажетті ақпаратты бірнеше күн іздеп жатпай, тінтуірдің көмегімен бір 

минутта таба аласыз. Алайда таяқтың екі ұшы болады дегендей, кез келген нәрсенің оң 

және теріс әсерлері бар болуы заңды. Цифрлық дәуірдің әсіресе, балаларға тигізетін 

факторларына тоқталсам:  

Цифрлық дәуірде баланың тұлға болып қалыптасуына тоқтаусыз ақпараттар ағыны 

оны кез келген жағдайға тез бейімделуіне, яғни адаптациялық қасиеттерінің интенсивті 

түрде дамуына әсерін тигізеді. Сонымен қатар, ақпараттың молдығы баланың әлемге 
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деген қызығушылығын арттырады. Бала өзіне ұнаған ісін таңдап, өзіндік көзқарасын 

қалыптастырады.  

ЮНИСЕФ-тің 2017 жылғы шығарылған «Цифрлық әлемдегі балалар» атты 

түйіндемесінде цифрлық дәуірдің балалар өміріне тигізген әсері баяндалады.  

ЮНИСЕФ баяндамасында келтірілген нақты деректерге сүйенсек:  

1. Әлем бойынша интернет желісін пайдаланатын жастар саны 71 пайызды құрап отыр.  

2. Ғаламтор желісін пайдаланушылардың үштен бір бөлігін 18 жастан кіші жасөспірімдер 

құрап отыр.  

3. Жыл сайын ғаламтор пайдаланушылардың жастары төмендеп келе жатыр.  

4. Ұялы телефон бүгінде «бөлме» қалпына енген. Бір сөзбен, ата-аналар ұялы телефонды 

қатаң  бақылауда ұстап жатырған жоқ.  

5. Цифрлық технологиялар гумантиралық кризис кезеңінде жер шарының кез келген 

жерінен білім алу мүмкіндігін тудырады.  

6. Сандық технологиялар жастардың қоғамда болып жатқан мәселелерден құлақдар 

болуына және сол мәселеге өз септігін тигізуіне әсер етеді.  

7. Цифрлық технологиялар жастардың профессионалды білім алуына және өмірлік бағыт-

бағдарды қалыптастыруына әсер етеді.  

8. Білім беру процессін АҚТ арқылы жеделдету.  

9. Бүкіл әлем бойынша жастардың шамамен 19 пайызы – 346 млн адам ғаламторды 

пайдаланбайды.  

10. Ғаламтор желілерін пайдаланатын жастардың арасында Африкалық жастардың 

пайыздық көрсеткіші өте төмен. Шамамен 60 пайызы ғаламторды пайдаланбайды. Ал 

Еуропада бұл көрсеткіштің пайызы – 4.   

11. Сандық кедергілер қол жетімділікпен шектелмейді. Ұялы телефонмен ғана шектеліп, 

компьютермен жұмыс жасамаған балалар желінің бар мүмкіндіктерін пайдалана алмайды. 

Ал, сандық дағдыларды меңгермеген немесе азшылық тілдерінде сөйлейтін балалар 

ғаламтор желісімен толыққанды жұмыс жасай алмайды. 

12. Сандық кедергілер сонымен қатар қамтылған және аз қамтылған балалар арасында  

әлеуметтік экономикалық алшақтықты туғызады [1]. 

           Қазіргі таңда жаһандану мен урбандалу кезеңіне сәйкес, ақпарат қорларының 

сандық формаға айналуы әлемді өзгерткені сөзсіз.  Ақпараттық коммуникациялық 

технологиялардың қарқынды дамуы қоғамның барлық саласына – экономикасына, 

қоғамына, мәдениетіне  өз үлесін тигізді.Осындай өзгерістердің үлесі әрине балаларға 

тиді. Бүгінгі таңда дүние есігін ашқан әрбір адам ақпараттың тоқтаусыз ағынына еріксіз 

түседі.  

Сандық дәуірдің артықшылықтарын әсіресе білім беру үрдісінде айқын көруге болады. 

Сандық технологиялардың ең үлкен артықшылығы – кез келген ақпараттың 

қолжетімділігі. Ол дегеніміз – тәуелсіз білім алу мүмкіндігі. Ютуб қосымшалары арқылы, 

онлайн курстар арқылы өзіңізге ұнаған курсты жер шарының кез келген жерінен алa 

аласыз.  

         Тарихта әр 20 жыл аралығында дүниеге келген ұрпақтың өзіне тән атауы мен 

еркешеліктері бар екені айтылады. 1943-1963 жылдар аралығында дүниеге келген «Бэби-

бум» ұрпағы. 

1963-1983 жылдар аралығы – «Х ұрпағы». 

1983-2003 жылдар аралығы – «Y ұрпағы». 

2003 жылдан кейін дүниеге келгендер «Z ұрпағы», олар туралы бірнәрсе айту әлі ертерек. 

Олар үшін басты құндылықтар не болатынын нақты ешкім айта алмайды, өйткені қазіргі 

кезде уақыт та, технологиялар да өте жылдам өзгеріп жатыр. [2] 

         «Ұрпақтар теориясы» тек ағылшын-америкалық тарихқа негізделіп жасалса да, 

дүние жүзінде танымал болып отыр. Зерттеушілер әлем елдерінде ұрпақтардың ұстанатын 

құндылықтары бірдей деген қорытындыға келді. Дегенмен бұл теорияның қарсыластары 

да бар. Олардың басты келіспеушілігі бұл теория адамдар туралы жалпылама айтады, яғни 
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олардың психологиялық ерекшелігін, темпераментін, жеке себептері мен сенімдерін, 

әлеуметтік басымдылықты ескермейді деп есептейді. 2010 жылдан бергі дүниеге келген 

ұрпақтарды Альфа-ұрпақтар деп атап келеміз. Бұл балалар туа сала технологиялармен 

етене жақын түседі, оларды басқаша технологиялар данышпаны десек те болады.  

         2015 жылғы 25 қыркүйекте Нью-Йорктегі БҰҰ-ның штаб-пәтерінде әлемдік 

көшбасшылар, соның ішінде мемлекеттер және үкіметтер басшылары кедейлікті жоюға, 

теңсіздік пен әділетсіздікке қарсы күресуге, сондай-ақ климаттық өзгерістерге 

байланысты мәселелерді шешуге бағытталған тұрақты дамудың 17 мақсаттарынан 

тұратын тізімді қамтитын 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған тұрақты даму саласындағы 

Күн тәртібін қабылдады. Осыған байланысты тұрақты дамудың  4-мақсаты –  барлығын 

қамтитын және әділ сапалы білім беруді және өмір бойы білім алу мүмкіндігін 

ынталандыруды қамтамасыз ету. Демек, сандық технологиялар мен әлемді жақсартуда 

қабылданған мақсаттардың арқасында білім беру үдерісіне жаңа фонемен  –  инклюзивті 

білім беруді әкеліп отырмыз.   

          Инклюзивті білім беру дегеніміз - барлық балаларды, соның ішінде мүмкіндіктері 

шектеулі балаларды жалпы білім үрдісіне толық енгізу және әлеуметтік бейімдеуге, 

жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, балаларды айыратын кедергілерді 

жоюға, ата-аналарын белсенділікке шақыруға, баланың түзеу-педагогикалық және 

әлеуметтік мұқтаждықтарына арнайы қолдау, яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған 

тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат. Инклюзивті оқыту – ерекше 

мұқтаждықтары бар балалардың жалпы білім беретін мектептердегі оқыту үрдісін 

сипаттауда қолданылады. Демек, инклюзивті оқыту негізінде балалардың қандай да бір 

дискриминациясын жоққа шығару, барлық адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз 

ету, сонымен бірге оқытудың ерекше қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай 

қалыптастыру идеологиясы жатыр [3]. 

Инклюзивті оқытудың негізгі принциптері: 

1. Адам құндылығы оның мүмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен жетістіктерімен 

анықталады. 

2. Әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті. 

3. Әрбір адам қарым - қатынасқа құқылы. 

4. Барлық адам бір - біріне қажет. 

5. Білім шынайы қарым - қатынас шеңберінде жүзеге асады. 

6. Барлық адамдар құрбы - құрдастарының қолдауы мен достығын қажет етеді. 

7. Әрбір оқушы үшін жетістікке жету - өзінің мүмкіндігіне қарай орындай алатын әрекетін 

жүзеге асыру. 

8. Жан - жақтылық адам өмірінің даму аясын кеңейтеді [3]. 

          Қорытындылай келе, инклюзивті оқытудың басты нысаны тұлғаға бағыттап оқыту 

болғандықтан, қазіргі білім беру жүйесіндегі орны айтарлықтай зор деп топшылай 

аламыз. Өйткені бұл бағыт тұлғаның қабілетін, мүмкіндіктерін бойындағы бар әлеуетін 

ескере отырып, ақпаратты қабылдауға арналған функционалды сауаттылығын, білім 

деңгейін арттырады. Демек бастапқы мақсаты, яғни тұлғаға бағытталу үдерісінің орын 

алуы өз нысанасына жетеді. Сонымен қатар, деңгейлеп оқыту да аталған оқу үдерсімен 

астасса, қоғамда дискрименация ұғымының толықтай жойылуына бір қадам болар еді.  

           Қазір өзгерістер заманы. Бүгінде төртінші өндірістік революцияға аяқ бастық. 

Адамзат ұлы прогресске қол жеткізді. Бүгінгі күні адам қара күшпен емес, ақылмен 

алатын кезең. Бүгінгі таңда Смарт сөзі адамдардың көп бөлігіне таныс. Ағылшын 

акронимі болып табылатын бұл сөз –  қазақ тілінде «ақыл» деген мағынаны білдіреді, 

демек интеллектуалды смарт тұлғаны тағайындауға алғашқы қадам. Ақыл мен тұрақты 

дамудың арқасындағы «Смарт капитал» үшін күрес. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНДАҒЫ БАСТАУЫШ 

 КЛАСТАРДАҒЫ ЗАМАНАУИ САБАҚ 

 
 Аннотация: В данной статье изучены наиболее важные решения в области образования-проблемы 

современного урока в обновленном содержании образования. Проанализировав особенности современного 

урока, авторы обратились к исследованиям педагога, психолога М. Чиксентмихая, проанализировав роль 
познавательной деятельности на современном уроке и основные качества учителя, которые по теорию 

педагога, психолога Шульмана называются «три помощника», при условии, что обучение будет успешным. 

Изучено, что современный урок обновленного содержания образования основан на теории конструктивного 

обучения и основная учебная цель конструктивной теории – эффективное использование полученных 

знаний учащимися в жизни. Авторы рассмотрели урок как главную форму усвоения обновленного 

содержания образования и остановились на особенностях современного урока. 

Ключевые слова: Современной урок, обновленное образование,теория Шульмана, конструктивное 
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 «Еліміздің ертеңі бүгінгі ұрпақтың қолында, 

ал ұрпақтың тағдыры ұстаздың қолында» 

Н.Ә.Назарбаев 

  

Қазіргі кезде әлемде болып жатқан түрлі саладағы өзгерістер еліміздегі білім беру жүйесін 

қайта қарауды қажет ететіндігін дәлелдеді. Әлем өте жылдам өзгеруде. Осы өзгеріске 

ілесу үшін білім беру мазмұнын жаңарту – ең қажетті шешім болды. Қазіргі уақытта алған 

білімді жай ғана иеленіп қоймай, оны өмірде тиімді пайдалана білу, орынды жерде 

қолдана білу жаңартылған білім мазмұнындағы өзекті мәселенің бірі. Осы негізгі 

мәселелерді жүзеге асыру үшін қазіргі мұғалімдерге кәсіби шеберлік көрсеткіштерінің бірі 

жалпы педагогикалық, ғылыми теориялық, әдістемелік жаңалықтар мен озық тәжірибені 

жетік меңгеру қажет. 

 Негізгі білім – бастауышта. Сондықтан бастауыш класс мұғаліміне қойылатын 

талаптар да жоғары. Қазіргі бастауыш сынып мұғалімінің алдындағы басты міндет: жан-

жақты, бәсекеге қабілетті, шығармашыл, іскер, әлемдік стандарттарға бейімделе алатын 

тұлғаны қалыптастыру және тұлғаға оқыту мен оқудың табыстылығы туралы заманауи 

түсініктерге сай келетін бай білімді игерту. Осы міндеттерді іске асыру үшін бастауыш 

сынып мұғалімі үздіксіз шығармашылық ізденісте болуы заңдылық. 

 Ең алғаш сынып-сабақ жүйесін зерттеп, ғылымға енгізген ұлы педагог 

Я.А.Коменский. Ол өзінің еңбектерінде алғашқы боп түрлі тиімді әдіс-тәсілдерді 

пайдаланып, жаңаша сабақ беру жүйесін  ұсынған еді. Я.А.Коменскийдің сынып-сабақ 

жүйесін әрі қарай дамуына үлес қосқан К.Д.Ушинский болды. Оның  негізгі көзқарасы 

халықтық дәстүрге негізделген. К.Д.Ушинский еңбектері – бастауыш оқыту мәселесін 
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мейлінше жан-жақты зерттеді және оның көзқарасы көптеген педагогтарға әсер етті. 

Қазақстанда К.Д.Ушинскийдің еңбегін тікелей жалғастырушы халық ағартушысы, ұлы 

ұстаз Ы.Алтынсарин болды. Ол К.Д.Ушинскийдің еңбектерін жан-жақты зерттеп, қазақ 

даласында оқушыларға білім беру, оқыту әдістемесін жақсарту мақсатында көп еңбек етті. 

М.Дулатов, Ж.Аймауытов, С.Қожахметов сынды қазақ ағартушыларының сынып-сабақ 

жүйесін зерттеп дамуына қосқан үлестері көп болды. Олардың еңбектерін зерделей келе, 

бұл ағартушылар қазіргі заманғы заманауи сабақтың ең алғашқы баспалдағын қалаған 

ғалымдар екендігі сөзсіз. [6, 11-б.] 

 Сабақ – мұғалім еңбегінің жемісі, әрі әр мұғалім өз сабағының авторы.Демек, сабақ 

ол ең алдымен шығармашылық ізденістің жемісі. Жаңартылған білім беру жағдайындағы 

заманауи сабақ қандай болуы керек? Әлемдік өзгеріске ілесу үшін мұғалім өзінің сабағын 

жоспарлағанда үстірт оқуға емес, терең білім алуға ынталандыруды көздеу қажет. Ол 

үшін заманауи оқытудың әдіс-тәсілдерін тиімді қолданып, таңдаған әдістерінің 

табыстылығын ескере отырып, кері байланыс ұсыну арқылы оқушыларға  оқудың тиімді 

әдіс-тәсілдерін пайдалануға бағыттап, өз білімінің қаншалықты деңгейде екендігін 

бағамдауға көмектесуі қажет. К.Д.Ушинскийдің «Балаға күштеп білім беруден гөрі, 

баланың білімге деген құштарлығын ояту ең маңызды мақсат», - дегендей жаңартылған 

білім беру мазмұнындағы заманауи сабақ қандай болуы керек деген сұраққа біз өз 

тәжірибемізде жауап беріп көрейік. Сабақта ең алдымен ақпарат беріледі, бірақ  білімді 

оқушының өзі қалыптастырады, ал, мұғалім – бұл үдерісте тек бағыттаушы адам болады. 

Осыған орай, оқушы сабақ үдерісіне белсенді қатысып, өзінің болжамдарын тұжырымдау 

барысында бір-біріне кеңес бере алады, алынған нәтижелерді қадағалай алады, байқап 

көреді және қателесудің өзі – оқудағы негізгі ажырамас бөлік екендігін түсінеді. Осыған 

орай, АҚШ-тағы Бефель Ұлттық оқу зертханаларының дереккөзіне сүйенсек, 

оқушылардың алған ақпаратты сақтауының орташа пайызы: 

-дәріс-5% 

-оқу - 10% 

-аудио-визуалды қабылдау - 20% 

-көрсетілім - 30% 

-талқылау – 50 % 

-тәжірибе жасау – 75 % 

-өзгелерді оқыту – 90 % екендігі көрсетілген деп талдау жасалған. [2, 73-б.] 

Бұдан шығатын қорытынды мұғалім өз сабағында оқушыларды  мәселені талқылауға 

бағыттап, өз бетінше шешім шығара алуына, өз мақсатына жету үшін тәжірибе жасай 

алуына, тәжірибе нәтижелерін күнделікті өмірде қолдана алуына, өзге сыныптастарын 

оқыта алуына жағдай жасай алатындай заманауи әдіс-тәсілдерді қолдана білуі керек. 

Сыныпта орындалатын тапсырмалар мазмұны әртүрлі және барынша қызықты болуы 

керек. Педагогикалық үдеріс барысында мұғалім оқушы бойында осы тапсырмаларды 

орындау үшін қажетті дағдыларды қалыптастыра отырып, білім береді. Ғалым, психолог 

М.Чиксентмихай зерттеулеріне сүйенсек, танымдық қызметтің міндеті жоғары, дағды 

төмен болса, онда оқушыларда алаңдаушылық орын алады. Ал, міндет төмен, дағды 

жоғары болса, онда оқушылар зеріге бастайды. Сондықтан тапсырмаларды орындау 

міндеті мен қажет дағды бір-біріне деңгейі тұрғысынан сай болуы керек. [2, 73-б.] 

 Көп жылғы тәжірибе мен ғылыми-әдістемелік талдаулар байқатқандай,білім беру 

жүйесінде әлемдегі жоғары деңгейге қол жеткізген оқыту әдістемесі- сындарлы теорияға 

негізделген тәсіл болып табылады. Жаңартылған білім беру мазмұнындағы заманауи 

сабақ – сындарлы оқыту теориясына негізделген сабақ. Сындарлы теорияның негізіндегі 

оқу мақсаты - оқушылардың алған білімді өмірде тиімді пайдалануын қамтамасыз ету. 

Мұғалім өз сабақтарын оқушылардың білім-біліктілігін дамытуға көзделген міндеттерге 

сай ұйымдастыруы -  оқытудың сындарлы теориясының талабы. Оқытудағы сындарлы 

тәсіл оқушыларға өзінің алған білімі туралы ойлануына, білімін толықтыруына және оқу 

барысында өз түсінігін түзетуге жағдай жасайды. Оқытудың бұл түрінде негізгі басымдық 
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оқушыларда болады, олар сыныптастарымен байланыс жасай отырып білім жинақтайды. 

Ал, мұғалім оқушылардың оқуына мүмкіндік туғызып, қажетті ресурстармен қамтамасыз 

етеді. Сындарлы оқыту теориясында маңызды фактор мұғалімнің оқушының тақырыпты 

түсінгенін, оны өз бетімен меңгергенін бағамдай алуы болып табылады. Өйткені біздің 

пайымдауымызша, сындарлы оқытуда оқушы өзінің оқуы үшін жауапты болады. 

Жауапкершілікті оқушы сабақ барысында сезінеді. Сол себепті Американың педагог-

психологы Шульманның зерттеуі бойынша мұғалімнің  «үш көмекшісі»: бас, қол, жүрек 

деп аталған қасиеттер бір-біріне бағынышта болып, әрекет еткен жағдайда ғана оқу 

табысты болмақ. Шульман ілімінде:  

- бас-тәжірибені түсіну, дамыту үшін зерттеулер нәтижелерін қалай қолдану керектігін 

білу; 

- қол-түйінді кәсіби идеяларды түсіндіре білу дағдыларын білу, әртүрлі әдістер мен 

тәсілдерді білу, ынталандыру, көтермелеу, шектеу, сабақты жоспарлау және оқушыларды 

бағалау әдістемелерін білу; 

- жүрек-этикалық және моральдық құндылықтарды ұстану. Осы аталған маңыздылық 

сабақ үрдісінде іске асырылады. [2, 11-б.] 

 Заманауи сабақтың тиімділігін дәстүрлі сабақпен салыстырғанда көре аламыз. 

Ғылыми әдебиеттер мен зерттеулерге талдау жасай келе, дәстүрлі сабақта барлық 

оқушыларды белгілі бір білім, іскерлік пен дағдыға үйретсе,мұғалім тапсырманың дұрыс 

орындалу үлгісін көрсетіп, оқу материалы арқылы оқушылардың қызығушылығын 

арттыруға тырысса, заманауи сабақта әрбір оқушының өзінің тұлғалық ерекшелігі 

бойынша тәжірибе жинақтауға бағытталып, тапсырмалар мен жұмыс формасын 

оқушылардың өздерінің таңдауына мүмкіндік беріп, оқу материалын игеру барысында 

оқушылармен бірігіп таңдау жасалады. Сондықтан, сабақ – жаңартылған білім мазмұнын 

меңгертудің басты формасы ретінде қарастырылады. Сондықтан, жаңартылған білім 

берудегі заманауи сабақ: 

- оқушының бастапқы білімі мен дағдыларын назарға алу; 

- оқушыларға болжам жасауға, өз ойын айтуға, қорғауға және сынауға мүмкіндік беру; 

- оқушылардың бірін-бірі оқытуына жағдай жасау; 

- оқушылардың өз идеялары туралы өзіндік қорытынды жасап, талдауына көмектесу; 

- кері байланыс жасау, мадақтау, бағалауды жүзеге асырады.  

 Сонымен, тұжырымдай келе ұлы ғұлама, ойшыл Әл-Фараби  «Білімді болу деген 

сөздің мағынасы – белгісіз нәрсені ашуға қабілетті болу», - дегендей еліміздің болашағы 

білімді ұрпақтың қолында. Ал, білімді ұрпақты тәрбиелеу ұстаздың міндеті. Жүсіпбек 

Аймауытовтың «Сабақ беру – үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол үнемі жетілдіруді 

қажет ететін, үнемі жаңаны табатын өнер», - деп айтқанындай қазіргі жаңартылған білім 

беру мазмұнындағы заманауи сабақ та үнемі жетілдіруді, үнемі ізденісті, үнемі жаңаны 

табуды бізден қажет етеді. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕРДІ  

ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ 

 
 Аннотация: Ежедневно изменяющихся требований времени в мире для того, чтобы стать 

конкурентоспособным, нужны кардинальные изменения в сегодняшнюю систему образования. Одним из 
главных изменений в сфере образования является обновление содержания образования. Это ответственный 

шаг, вызванный стремлением выйти из требования времени.Но это требование сегодняшнего дня. 

Насколько сложный процесс, но эти изменения, кардинальные обновления-необходимость. Обновление 

содержания образования позволяет формировать различные передовые подходы. 

 Ключевые слова: образование, инновации, новые технологии обучения, новые педагогические 

технологии, новый метод, инновационные методы, способ, метод, ценность, ученик, деятельность. 

       

Бiз оқытуды және бiлiм берудi, егер сабақ барысында мұғалім мен оқушы арасында өзара 

әрекеттестiктiң жоғары деңгейiне қол жеткiзсе, «интербелсенді» деп 

атаймыз. Интербелсенді сөзi – ағылшын тiлiнен аударғанда, inter – аралық, 

бiрнеше, action – әрекет дегендi бiлдiредi. Өзара әрекеттестiк әдетте, белгiлi бiр мәселенi 

шешу, ол шешiмнiң тиiмдiлiгi туралы әңгiмелесу, талқылау түрiнде өтедi. 

Интербелсенді – ағылшынның «өзара әрекет» деген сөзі. Демек, интерактивті 

оқыту әдістері тұлғааралық қарым-қатынасқа негізделе отырып, «жеке тұлғаны дамытуға 

бағытталатын» қазіргі білім беру парадигмасын қанағаттандырады. 

Ең бастысы, мұнда мәселенi шешу процесi жауапқа қарағанда маңызды екендiгiн 

түсiну қажет. Бұл интербелсенді әдiстiң  мақсаты  – тек ақпаратты беру ғана емес, 

оқушыларға жауаптарды өз бетiнше табу дағдысын меңгерту екендiгiмен байланысты. 

Интерактивті оқыту әдістері дәстүрлі оқыту әдістерінен оқу үрдісінде оқушылардың 

өзінің өмірлік тәжірибелерін пайдалану арқылы есте берік сақтауымен, мәліметтерді 

талдап, жинақтау арқылы жеке және кәсіптік қабілеттерін аша алуымен ерекшеленеді. 

Дегенмен, интерактивті оқыту қажетті ақпаратты игеруге уақытты көбірек бөлуді, 

бағалауда жаңа, күрделі өлшемдерді қолдануды қажет етеді және оқушылардың 

танымдық іс -әрекетін басқаруда тәжірибесі аз мұғалімдерге көптеген қиындықтар 

туғызады. 

  Инновациялық әдістердің ең негізгісінің бірі – «интербелсенді оқыту әдісі» Бұл 

әдістің негізгі қағидасы – педагогикалық қарым-қатынас пен қарым-қатынас диалогі 

арқылы жеке тұлғаны қалыптастырып дамыту.  Интерактивті оқыту – бұл, ең алдымен 

оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы тікелей жүзеге асатын сұхбаттасып оқыту болып 

табылады. 

  Интербелсенді оқытудың мәнісі – кластағы барлық оқушы таным үрдісімен 

қамтылады, олар өздерінің білетін және ойлайтын нәрселері арқылы түсінуге және қарсы 

әсер етуге мүмкіндік алады. Таным үрдісінде, оқу материалын игеруде, оқушылардың 

біріккен әрекеттері мынаны білдіреді: әр оқушы өзіне тән еңбегін сіңіреді, білім, идея, 

әрекет ету тәсілдерімен алмасу үздіксіз жүреді. Сонымен қатар, бұл үрдіс мейірімділік пен 

өзара бір-біріне қолдау көрсету аясында болады.  

Интербелсенді әдіс қолдану кезінде мыналар ескерілуі керек: - тұлғаның еркіндігі 

мен құқықтары сақталуы; - тұлғаның өзін көрсете алуына жағдай жасау; - педагогикалық 

қолдау көрсету.  

Интербелсенді әдістерге мыналар жатады: проблемалық шығарма әдістері, 

презентациялар, пікірталастар, топпен жұмыс, «миға шабуыл» әдісі, сын тұрғысынан 

ойлау әдісі, зерттеулер, іскерлік ойындар, рөлдік ойындар, «инсерт» әдісі, сахналау, тест 

сынағы әдісі, дебат, т.б. Интербелсенді әдіске сондай-ақ әр түрлі көмекші құралдарды: 

тақта, кітаптар, бейне материалдар, слайдтар, флипчартттар, постерлер, компьютерлер 

және т.б. пайдалана отырып,таныстырулар,жатады. «Миға шабуыл» («ми шабуылы», «ми 
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штурмы» немесе «дельфи») әдісі бойынша берілген сұраққа әр оқушы жауап бере алады. 

Маңыздысы – айтылған көзқарасқа баға қоймау керек, барлық жауап қабылданады және 

әр пікір тақтаға немесе қағазға жазылғаны дұрыс. Қатысушылар олардан негіздеме немесе 

түсініктеме талап етілмейтінін түсінулері тиіс. Бұл әдісті кері байланыс алу үшін 

қолдануға болады.  

Мысал ретінде өзім болған пассивті практиканың бір сабағынан үзінді ұсынамын. 

Оқыту Новый орта мектебінің 3«В»-класында жаратылыстану пәнінен Жер және ғарыш 

«Ғарыш» тақырыбы бойынша өткен сабақта осы әдісті қолданды. Оқушыларға берілген 

сұрақ: Ғарышқа ұшудың пайдасы не? Осы тақырып төңірегінде өздерінің ойларын айтуға 

ұсыныс жасады. Барлық ой-пікірлерді қабылдап, жазып алдым. Оқушылардың арасында 

ғарышқа қызық үшін ұшу деген пайдасы болды, онда жүріп көп уақыт зая кетеді, деген 

пікірлер де айтылды. Дегенмен, оқушылардың басым көпшілігі ғарышқа ұшып ашылмай 

жатқан жаңалықтарды ашып, танып, біліп, зерттеуге көп пайдасын тигізеді деген 

тұжырымдаманы ұсынды. Ереже бойынша барлық идеялар мен талқылаулар айтылып 

біткен соң, берілген тапсырма қайта еске салынды. Осы пікірлер бойынша қандай 

қорытынды жасауға болатынын сұрап, бұл әдіс бойынша жұмысты аяқтадық. Оқушылар 

«Ғарышқа ұшудың пайдасы зор» деген қорытындыға келді.  

          «Миға шабуыл» әдісі қажеттілігіне қарай тиімді әдіс болып табылады. «Миға 

шабуыл» әдісі қажеттілігіне қарай тиімді әдіс болып табылады және мынадай мәселеледі 

шешуге болады: - даулы мәселелерді талқылау; - талқылауға қатысуға онша сенімді емес 

қатысушыларды ынталандыру; - қысқа мерзім ішінде идяны көптеп жинау. 

            Интерактивті оқыту технологиясының мүмкіндіктері өте көп. Әр ұстаз өз бетінше  

сыныппен жұмыстың жаңа тәсілдерін ойлап таба алады. Оқушылар бір-біріне сұрақ 

қойып және оған жауап беруді үйрететін, жұптасып жұмыс істеу әдісін сабақтарда жиі 

қолданамын. Сонымен бірге, мен өз тәжірибемде үй тапсырмасы ретінде оқушыларға 

жаңа тақырып бойынша бірнеше (3-5) тест сұрақтарын (жауаптарымен) құрастыруды 

тапсырамын. Оқушылар келесі сабақтарда өздері құрастырған тестерімен алмасады, 

жауап береді. Бірін-бірі тексереді. Оқушылар құрастырған сұрақтар мен олардың 

жауаптарын алдын ала қараймын, тест құраудың талаптарының орындалуын (оқушылар 

үшін бастысы – өткен тақырыптар бойынша құрастырылуы және жауаптар нұсқасының 

дұрыс болуы) қадағалап,  

бағалауды ұйымдастырамын. Бұл әдіс оқушылардың тіл үйренуге деген ынтасын 

арттырады деген қорытындыға келдім. 

 Мұғалім алдымен оқушыларды сөйлеуге үйретуде, соның ішінде тілді қарым-

қатныс құралы ретінде меңгеруге ұмтылуын, оқушыларға өз іскерлігі мен дағдысын 

қалыптастыру үшін оған сай ниетін оятып әрі оқу атмосферасын орната білуі керек. 

Біріншіден, ағылшын тілін оқытуда интерактивті тәсілді қолдану кезінде қойылатын 

талаптың, жасалатын жұмыстың процесіне сай болуы керек. Екіншіден, жұмыс түрлері, 

онда қолданылатын оқу құралдыры, жаттығулар оқушылардың білім деңгейіне, жас 

ерекшеліктеріне сай болуы керек. Үшіншіден, оқушылар жіберген қателерін мұғалім 

көмегімен өздері табуы керек. 

Интербелсенді әдістерге жататындар: 

- проблемалық шығарма әдістері; 

- пікірталастар; 

- топпен жұмыс; 

- миға шабуыл әдісі; 

- инсерт әдісі; 

- викториналар; 

- шағын зерттеулер; 

- іскерлік ойындар; 

- сауалнамалар жүргізу әдісі; 

- кейс-стадий әдісі; 
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- презентациялар; т.б. 

Жалпы шет тілі сабағында қолданылып жүрген рөлдік ойындар, іскерлік ойындар, 

пікір талас, оқушылардың баяндамалары, мен ақпараттық хабарлары, дәріс-диалог, 

тренинг, дөңгелек үстелдер, ұжымдық-танымдық оқу, имитация әдістері осы жоғары 

белсенділікті дамыту әдісінің интерактивті әдіс-белгілері болып табылады. Сабақ 

барысында қолданылған төмендегі әдіс-тәсілдерге көңіл аударайық. 

 «Жағада тұрып жүзуге үйренуге болмайтыны сияқты» дайын тбілімді қабылдап 

алу арқылы қаждетті икем-дағдыларды дамыту мүмкін емес. Сондықтан оқушылардың 

арнайы іс-әрекет барысында икем-дағдыларды меңгеруі маңызды рөл атқарады. Ол үшін 

оқыту оқушылардың білімді өздігінен оқып үйренуіне бағытталуы керек. Құнды әдістің 

бірі – кейс-стадий әдісі . Бұл әдістің негізгісі болып жағдай ұғымы анықталады, яғни 

жағдайларды таңдау барысында ең соңғы нәтижеге әсер етеді. Бұл әдісті қолданудың 

барысында бір ғана дұрыс шешімнің болуы міндетті емес. Оқытудың бұл әдісінің 

негізінде оқушы өздігінен шешім қабылдап, сол шешімін дәлелдеуі керек. 

Интербелсенді негізде оқу мақсаты – білу емес, үйрене білу. Үйрене білу – қажетті 

дағды, ол барлық дамыған және дамушы елдердегі азаматтар үшін қажет. Интербелсенді 

әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып оқушы бойында шешендік өнер жетілдіреді.  

1. Оқушының өзіне деген сенімі туады. 

2. Сыни ойлау дағдысы қалыптасады. 

3. Өз пікіріне деген құқығын түйсінуі артады. 

Интерактивті оқыту әдістерін қолдана отырып мынадай нәтижелерге қол жеткізуге 

болады: 

1. Уақыт үнемделеді. 

2. Сабақтың сапасы артады. 

3. Оқу әдісі мен құралдарын таңдауға мүмкіндік жасалады. 

4. Оқушылардың белсенділігі мен қызығуларын арттырады, сондықтан оқу үлгерімі 

көтеріледі.  

Интербелсенді әдіс бойынша сабақ барысында оқушылар көп сөйлеп, оқытушылар 

аз сөйлеуге тиісті болады, бірақ бұдан  оқытушының рөлі бәсеңдейді деп санауға 

болмайды. Оқытудың басқа әдістеріне қарағанда, интерактивтік әдіс оқытушының жоғары 

белсенділік танытуын талап ететін әдіс. Сабақ кезінде оқытушының көбінесе тыңдаушы 

рөлін атқаруы оның процестен шет қалуы болып саналмайды. Сабақтың жоспары 

оқушылар өзара талқылау барысында нені ұғынуы керектігін көрсетеді, яғни, оқытушы 

оқушылардың іс-әрекетін алға қойған мақсатқа жетуге бағыттайтын басқарушының 

міндетін атқарады. Қорыта айтқанда, интерактивті тәсілдің ерекшеліктерін ескере отырып 

құрастырылған тапсырмаларды орындау оқушыларға оқытылып отырған тілдің 

практикалық тұрғыдан қолдану нәтижесін, жемісін көруге мүмкіндік береді және осы 

жағдай олардың шетел тілін оқып үйренуге деген қызығушылығын арттырады. Сонымен 

қатар, оқушылар әрекетін белсендіру, оқу материалдарын, оқыту тәсілдері мен әдістерін 

жетілдіру сияқтынегізгі педагогикалық мәселелерді іске асырады.  

Бастауыш мектеп – әрбір адамның өміріндегі маңызды кезең. Қазіргі заманғы 

балалар үлкен ақпараттық кеңістікте өмір сүреді, олардың кейбіреулері өз әріптестерімен 

өте аз қарым-қатынас жасайды, бос уақытын компьютер мен теледидарға жұмсайды. 

Оқушылар телефонды, электрондық ойыншықтарды қалай қолданатындығын біледі, бірақ 

сыныптастарымен ойнауды білмейді. Кіші мектеп жасындағы жас ерекшеліктері: 

тұрақсыз көңіл-күй, визуалды-фигуративті ойлаудың таралуы, қозғалтқыш белсенділігі, 

ойын іс-қимылына деген қызығушылық, түрлі танымдық қызығушылық, түрлі танымдық 

қызығушылық. Сабақ барысында балалардың назарын аудару үшін белсенді және 

қызықты ақыл-ой белсенділігін ұйымдастыру қажет. Интерактивті әдістер оқушылардың 

когнитивтік белсенділігін арттыруға және олардың технологияларын пайдалануды қазіргі 

заманғы бастауыш мектепте өте маңызды. Сабақта интербелсенді оқыту әдістерін қолдану 
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арқылы мұғалім материалды меңгеру үдерісінде сыртқы диалог арқылы адам арасындағы 

өзара іс-қимылды қалыптастыруға қатысты жаңа мүмкіндіктерге қол жеткізеді.  
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МУЗЫКА САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ  

ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ   

(ақпараттық – коммуникативтік технологиялар негізінде) 

 
          Аннотация. В настоящее время в учебно-воспитательном процессе активизируется новая система 

образования,что является важным шагом нашей страны в направлении мирового образовательного 
пространства.Будущее нашего государства в руках следующего поколения, осознанное образование для 

этого поколения является одним из важнейших вопросов овладения педагогами музыки научно-

педагогическими основами инновационной деятельности.   На сегодняшний день обновленная учебная 

программа ориентирована на новаторские направления содержания учебно-методического комплекса, 

разработанного на основе учебной программы, руководствуясь ключевыми принципами национальной 

системы образования.   Казахстанское содержание общего среднего образования внедряет эффективные 

подходы в учебные программы, анализируя самый передовой и современный опыт. Цели и задачи, 

направления, особенности и принципы учебно-методического комплекса, выполненного на основе учебной 

программы музыки, сегодня выполняются в связи с требованиями, предъявляемыми к изучению 

дисциплины. 

Ключевые слова: музыкальная учебная программа, информационно-коммуникативные технологии, 
музыкальное искусство, урок музыки, творчество. 

 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 11- бабында «Білім беру 

жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, қашықтықтан оқыту, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

енгізу және тиімді пайдалану», - деп атап көрсеткен [1]. 

ХХІ ғасыр – білім мен техниканың озық дамыған ғасыры. Білім –адамзаттың 

жинақтаған тәжірибелерін, заттар мен құбылыстарды, табиғат пен қоғам заңдарын тану 

нәтижесі. Елбасы Н.Ә Назарбаевтың  Қазақстан халқына Жолдауында  «Адамзат үшін 

ХХІ ғасыр жаңа технологиялардың ғасыры болмақ, ал осы жаңа технологияларды жүзеге 

асырып, өмірге енгізу, игеру және жетілдіру –  бүгінгі мектеп мұғалімдері сіздердің 

еншілеріңіз» – деп атап көрсеткендей, жаңа білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелердің 

бірі– оқыту технологияларын жетілдіру, оны ізгілендіру және демократияландыру. 

Осындай білім берудегі сындарлы саясаттың арқасында бүкіл мектептер дерлік 

компьютермен қамтамасыз етілді [2]. 

Оқушыларды музыка өнеріне баулу, оны оңтайлы қабылдау қазірде технологиялық 

символдар мен белгілер, электрондық мәдениет әлемінде, өте бай кеңістікте, ортада 
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жүргізілгендіктен, мұғалім баламен бір ағымда қарым-қатынас жасай алуы, заманауи 

әдістер мен жаңа білім беру технологияларын меңгеріп, қолдана алуы тиіс.  

АКТ-ны қолдана отырып оқушылардың шығармашылығын дамыту ісі– жаңартылған 

білім беру бағдарламасының маңызды бағыты деп те айтуға болады. Музыка сабағында 

компьютерлік бағдарламаларды кеңінен қолдану арқылы оқушыларға ұсынылатын 

музыкалық туындылар аясында білімнің ауқымын кеңейтуге, аз уақыт ішінде компьютер 

саласындағы күрделі бағдарламалармен жұмыс істеуге мүмкіндік жасауға болады. 

Назарбаев зияткерлік мектептерінде бастауыш сыныптарда «Өнер» пәні ретінде музыка, 

бейнелеу өнері, көркем еңбек кіріктіріліп жүргізілсе, ал негізгі буында осы пәндер 

қатарына дизайн және технология пәндері қосылып оқытылады. Бұл кіріктірілген пәндер 

өнер мен шығармашылықтың нақты түрлері бойынша практикалық іс-әрекет негізінде 

эстетикалық талғам мен көркем мәдениетті дамытуға бағытталған. Осы тұста айта кету 

керек, пән аясында музыка мұғалімімен қатар оқушылар да Audacity, Movie Maker сияқты 

компьютерлік музыкалық бағдарламаларды шығармашылық жұмыстарды орындауда 

кеңінен қолданады. Жаңартылған  білім беруде балаларды оқытудағы музыка пәніне 

оқыту   Қазақстан Республикасы Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламаны негізге ала отырып жасалды.  

Білім беруді жаңарту, жетілдіру жағдайында жалпы білім беру ұйымдарындағы 

музыка мұғалімдеріне оқушы  дамуын жобалау ісінде, жеке тұлғаға және  оны дамыта  

оқытуға, тәрбиеленушілердің негізгі қызметін  атқаруына жағдай жасауда   негізгі  рөлді 

береді. Ақпараттық-коммуникациялық технологияның негізгі мақсаты – оқушыны қазіргі 

қоғам сұранысына сай, өзінің өмірлік іс-әрекетінде дербес компьютердің құралдарын 

қажетті деңгейде пайдаланатын жан-жақты дара тұлға ретінде тәрбиелеу. Білім беруде 

ақпараттық-коммуникациялық технологияны пайдалану мен оқушылардың құзіреттілігін 

қалыптастыру, қазіргі заман талабына сай ақпараттық-коммуникациялық технологияны, 

электрондық оқулықтарды және Интернет ресурстарды пайдалану оқушының білім беру 

үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. Оны сабақта пайдалану 

кезінде оқушылар бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз бетімен шығармашылық 

тапсырмалар орындайды. Ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарымен 

жұмыс істеу барысында мектеп оқушыларының оқуға, білім алуға деген ұмтылысының 

артуы ақпараттық-коммуникациялық технологияны құралдарымен жұмыс істей алу 

жаңалығымен ғана емес, сонымен берілетін оқу тапсырмаларын қиындық деңгейі 

бойынша реттей алу мүмкіндігінен, тапсырманың дұрыс нәтижесі үшін марапаттай алу 

қызметінен де байқалады.  

Заманауи ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарымен жұмыс істеу 

оқушыларды ұқыптылыққа, нақтылыққа, берілген тапсырмалардың нәтижелі 

орындалуына, басты мәселеге назар аудара білуге баулиды, сондай-ақ, ақпараттық-

коммуникациялық технология құралдарымен жұмыс істеу барысында оқушылардың 

өзінің жеке іс-әрекетін дұрыс жоспарлауға, дұрыс шешім қабылдай алуға тәрбиелейді. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияға жататындар: дербес компьютерлер, 

терминалдық құралдардың жинақтары, жергілікті есептеу жүйелері, мәтіндік және 

графикалық ақпараттардың құрылымдары, көлемі үлкен мұрағаттық ақпараттарды сақтау 

құралдары, аудиовизуалдық ақпараттарды бақылайтын құралдар мен құрылымдар, 

машиналық графика жүйелері, программалық кешендер, жергілікті желілер, әлемдік 

деңгейде ақпарат алмасуын қамтамасыз ететін қазіргі кездегі байланыс құралдары [3]. 

Сонымен бірге мектептерде ақпараттық технологияны және мультимедиялық 

құралдарды қойылатын талаптарды алға тартады:  

- цифрлық, интернет желілері арқылы алынған  мәліметтерді өңдеу және оның 

нақтылығын, сенімділігін, маңыздылығын бағалау;  

- дерекнамамен,цифрлық, мәтіндік және визуалдық ақпаратпен және оның ішінде 

сілтемелерді, электронды кестелер, графикалық қосымшаларды қолданып жұмыс істеу 

арқылы ақпартты жүйелеу; 
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- үрдістер мен заңдылықтарды зерттеу; модельдердің мүмкіндіктерін пайдалану 

зерделеу, сонымен қатар қозғалыстағы денелерді мультимедия құрылымдарымен 

дыбыстарды және мәтіндерді құру үшін біріктіру,басқада нәтижелерге жету үшін 

цифрлық  ақпарттың толықтай икемділігін қолдану; 

- білім алушылардың электронды байланыс арқылы басқа білім алушылармен және 

оқытушылармен онлайн конференцияларға виртуалдық форумдарға,оқыту орталарына 

қатысып,  ақпарат алмасу;  

- мультмедия құрылымдарын мектеп немесе одан да тыс жерде таныстыру[4]. 

Оқытудың ақпараттық технологиясы - педагогикалық іс-әрекетті білім сапасын 

өзгерту,білімді жаңаша беру мүмкіндіктерін бағалау, оқу үдерісінде білім алушының 

тұлғасын жан-жақты қалыптастыру үшін ақпараттық технологияның қосымшасы деп 

түсіну керек.  

Білімді ақпараттандырудың негізгі мақсаты: 

«Білім алушылардың ақпараттық қоғам жағдайында тұрмыстық, қоғамдық ортаға  

және кәсіби салалардың іс-әрекетіне толық, тиімді араластыру» болып табылады. Бірақ 

компьютер мүмкіндіктерін дұрыс пайданау керек, себебі ақпаратпен қамтамасыз ету – бұл 

ілім мен өркениетті беру емес, сондықтан ақпараттық технологиялар ұстаздарға  тек 

қосымша тиімдіқұрал ретінде қызмет атқарады.Осылайша, бүгінгі таңда музыка 

мұғалімдері үшін компьютер шығармашылық ізденістерге үлкен мүмкіндіктер ашады. 

Музыкалық өнер сияқты белгілі бір қызмет түріндегі компьютер - бұл керемет көмекші 

ғана емес, кейбір жағдайларда кеңесші және бағыттаушы. Барлық ақпараттық-

коммуникациялық технологияның өзегі. Оқу үрдісінде компьютердің қолданылу аясын 

кеңейтетін мультипликацияны, видео, графиктер мен мәтіндерді қолдануға мүмкіндік 

беретін мультимедиялық технологияларсыз (ағылшын сөзі multimedia – көп компонентті 

орта) мүмкін емес. Алайда бағдарламалық өнімдермен жұмыс сапасы компьютер 

жадысының көлеміне және жылдамдылығына, дыбыстық сипатына, қосымша 

жабдықтардың, соның ішінде CD - ROM-ның болуына байланысты.  

Музыкалық сабақта ақпараттық технологияны қолданудың ең қолжетімді әдісі - 

мультимедиялық қондырғыны пайдалану. Оқу процесіне мультимедия құралдарын енгізу 

оқушы мен студенттер арасында пәнге деген қызығушылығын, қашықтықтан оқыту 

барысында  мультимедия құралдарын қолдану  мысалы, арнайы Word, Exsel,  Power point  

компьютерлік бағдарламалармен слайд, реферат, курстық жұмыс, кесте, фотосуреттермен 

коллаж жасау тіпті дыбыстарды қырқып монтаждау секілді жұмыстар жасайды. Бала 

осылайша компьютермен байланыс орнатып білім алуын, заманауи технологиялар 

көмегімен белсенділіген арттырады[4].   

Олай болса, оқытуда ақпараттық-коммуникативтік технологияларды пайдалану 

дүниежүзіндегі болып жатқан жаңалықтардан,өзгерістердібілуге, бұл құрылғыларды 

қолдануда тиімді. Жалпы ой өрістің дамуына, зерттеушілік әрекеттерді жүргізуге 

мүмкіндік етеді.АКТ-ны қолдану, ақпаратты алу,сақтау, интернет желісі көмегімен 

сілтемемен бөлісу, ақпаратты өңдеу болып табылады.Бұл технолгиялардың да өзінің 

ұтымды да, зиянды тұстарын сын тұрғысынан қарауға мүмкіндік берді.   

Қоғамдағы ақпараттандыру үдерісінің қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа 

технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап етеді. Осыған орай музыка 

мұғалімі — шығармашылықпен жұмыс істей алатын, педагогикалық қызметінің барлық 

келеңді-келеңсіз жақтарын зерттеп меңгеруге ынталы, инновациялық жаңа 

технологияларды меңгерген, кез-келген педагогикалық жағдайды өзінің білімділігі, 

іскерлігі, шеберлігі арқасында шеше алатын, педагогикалық үрдістің нәтижесін 

жақсартуға ұмтылатын мұғалім болуы керек [5]. 

Олай болса, ақпараттық-коммуникациялық технологияны оқу үдерісінде қолдану 

білімдендірудің тиімділігін арттыруды, оқушыларға білім беру сапасын тұлғалық 

бағытталған сипатта құрастыруды, құзіреттілікті қалыптастыруды, басқару саласын 

ұйымдастыруды көздейді. Музыка пәні мұғалімі  оқыту мен дамыту үрдісінде қабілеттері 
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әр түрлі деңгейлердегі оқушылардың  әр қайсысының өсуіне дарындылық қабілеттерінің 

ашылуына жағдай жасауы тиіс. Мектеп бітірушіні музыкалық терең білімді, 

интеллектуалық деңгейін жоғары етіп қалыптастыру  жолдарын іздестіру, инновациалық 

әрекеттің тиімділігі педагогикалық технологияларды  қолдану арқылы «өзіндік дамуын» 

жүзеге асыру көздейді.  
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 Әлемдік бәсекелестік пен жаhандық даму заманында оқытудағы жүйелі біріздікті 

сақтау шарт деп білемін. Қай заманда да өркениеттің өрлеуі интеллектуалдық 

шығармашылық қабілеттің негізінде іске аспақ.[1] 

 Алдағы мақсат–жеке тұлға тәрбиелеу, оның ішінде логикалық-шығармашылық 

жетілген азаматтар мен азаматшаларды тәрбиелеу. Тәрбие процесінің отбасынан кейінгі 

берілетін орны–мектеп болмақ. Осы тұста, мұғалімнің көтерер жүгі ауыр екені белгілі. 

Оқыту процесінде  жаңа технологияларды әр түрлі әдіс-тәсілдермен байланыс жасау шарт. 

Сондай әдістердің бірі- интербелсенді әдістер. Интербелсенді әдістер дегеніміз–үйренуші 

мен үйренушілердің өзара әрекеттесуін оқу/оқытудың негізі деп танитын және сондай 

қатынасқа жағдай жасайтын әдістер.  Яғни, бұл деп отырғанымыз оқу процесіне 

қатысушылардың жылы қарым-қатынас жасай отырып, белгілі бір нәтижеге жетуі. 

Нәтиже дегеніміз- белгілі-бір тәжірибеден, іс-әрекеттен туындайтын байлам. 

Интербелсенді әдістерді өткізу барысында есте ұстайтын жайттар: 

1. Білім алушы үшін жайлы психологиялық жағдай жасау(сенімсіздік, үрей, мадақтау 

сөздері); 

2. Логикалық ойлауын дамыту мақсатында, жетелеу сұрақтарын дайындау; 

3. Нәтижеге жету үшін тек қана өзіндік талпыныс керек екендігін ескерту. 

4. Белсенділіктерін арттыра отырып, зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. 

5. Тапсырмаларды өмірмен байланыстыра алу. 

6. Ойлау дағдыларын дамытуды басшылыққа ала отырып, дәлелдеме келтіріп сөйлеуге 

үйрету. 

 Әдістің ең негізгі қайнар көзі–қарым-қатынас, іс-әрекет. Оқушылар мұғалім қойған 

сауалға жауап беру, жұптасып жұмыс атқаруы, техника түрлерімен жұмыс жасауы, оның 

ішінді интербелсенді тақталармен жұмыс жасау –мұның бәрі қарым-қатынаснегізгі 

түрлерінің бірі. В.С. Дьяченко: «интерактивті оқыту–бұл білім беру процесіне 

қатысушылардың өзара әрекеттесуінің диалогтық формаларына негізделген таным тәсілі; 

қарым-қатынасқа негізделген оқыту, оның барысында  бірлескен іс-әрекет дағдылары 

http://om114kaz.narod.ru/BilimZan.htm
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT0zJzEkt0atKzNPLrtLPTqzST8lPLtb3NjQyAAIjA1MDBgZDUxMTS2NLIyNThqmdM2Y8_DtZQVZXYdPl16YNACCIF4E
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT0zJzEkt0atKzNPLrtLPTqzST8lPLtb3NjQyAAIjA1MDBgZDUxMTS2NLIyNThqmdM2Y8_DtZQVZXYdPl16YNACCIF4E
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1200002050
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қалыптастырады. Бұл әдіс «барлығы бәрін үйретеді және әрбірі бәрін үйретеді»–деп пікір 

білдірген болатын. Үйрету негіздері- бастауыш сыныпта қалыптасады десек қателеспезбіз.  

Интербелсенді әдістерді сабақ кезінде  қолдану оқушылардың, әсіресе бастауыш сынып 

оқушыларының таным мен есте сақтау қабілеттерін, мәліметтерді талдай отырып 

жинақтауға, қорытынды жасауға дағдыландырады. Интербелсенді әдістердің тағы бір 

керекті тұсы, ол мұғалім мен оқушы белсенділігінің тең түсуінде болмақ. Мұғалімнің 

берген тапсырмасын уақытылы, талапқа сай орындап қана қоймай, өз пікірін нақты немесе 

балама  дәлелдермен жеткізе білу–үлкен жетістік.  

 Интербелсенді әдістерге: топтық тапсырмаларды, шығармашылық әдістерді, 

ситуациялық сұрақтарды, рөлдік ойындарды (ойын баланың эмоционалдық ахуалын 

реттеуге септігін тигізеді), сауалнамалар мен тесттерді жатқыза аламыз. Сабақ барысында 

интербелсенді әдістерді қолдану арқылы, мұғалім өз кезегінде жаңа мүмкіндіктерге ие 

болады. Мүмкіндік деп отырғанымыз, бірінші кезекте ұстаз үшін пайдасын әкелсе, екінші 

кезекте оқушы арасында ынтымақтастықты қалыптасады және бұл білім жолындағы 

үлкен жетістікке әкеледі.  

Интербелсенді әдістердің өз алдына қойған міндеттері бар: 

1. оқушы бойында коммуникативті дағдыларды қалыптастыра отырып, жағымды 

психологиялық ахуал тудыру; 

2. ақпараттық қызметті реттей отырып, білім алушыға керекті дереккөздермен қамтамасыз 

ете білу; 

3. топтық жұмыс жасауға дағдыландыра отырып, тәрбиелік қызметті де атқару; 

4. мұғалімнің шығармашылық ойлауына әкеле отырып, оқушымен тығыз байланыс 

жасауға септігін тигізу. 

 Интербелсенді әдістердің тиімді болуы бірлесу негізінде қалыптасқандықтан, 

бірлескен жұмыстар өткізу тиімді болмақ. Тиімді болу себебі,  оқушы бойында өзіндік 

дүниетанымен қатар басқалармен әрекет жасауы қалыптасады. Топтық жұмыстар өзгені 

тыңдауға, қате кеткен жағдайда пікір алмасуға, ұйымшыл болуға шақырады. Бірлесіп 

үйрену нәтижесінде басқалармен идея алмасады, көшбасшылық қасиеті де көріне 

бастайды. Бұл, әсіресе сынып ішіндегі деңгейі төмен оқушыаларға тиімді болмақ. 

Көпшілік ортада өз пікірін айту арқылы немесе өзгені тыңдау арқылы үйрену әрекетін 

білуіне мүмкіндігі ашылады.[2]  

 Мысалы, «Галереяны шарлау» әдісі (Саймон Браунхилл) алатын болсақ, яғни  

талқыланған мәселе, дайындалған постер бойынша қорытынды жұмыс немесе өнімді 

ұсыну арқылы өз жұмысын ұсыну, идеяларын қорғау, ерекше идеялар ұсыну. Тиімділігі: 

сараптау, жинақтау, бағалау жүреді. Ақпаратпен тиянақты жұмыс жасалады. 

Сыныптастары ұсынылған мәселе, ақпарат туралы елестетуімен таныстырады; ұсынылған 

мәселе туралы өзгелердің пікірін біледі; өз жұмысын сыныптастарымен талқылайды, 

жұмысқа терең сараптама жасау арқылы өз білімін, түсінігін кеңейтеді. Қабырғаға 

дайындалған постер ілінеді. «Галереяға саяхат» –топтар кабинет ішінде қозғалысқа түседі, 

қабырға газеттерін қарайды, сараптайды, талдайды және жапсырма қағазға пікірін немесе 

сұрағын жабыстырып кетеді. Галереяға саяхат аяқталған соң, топтар жұмыстарға шолу 

жасап, өз қабырға газеттеріне жазылған сыныптастарының пікірін сараптайды, 

талқылайды, сұрақтарға жауап береді және қорытынды жасайды.[4] Бұл жоғарыда 

айтылғандай, деңгейі төмен оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады. 

 Қорытындылай келе, интербелсенді әдістерді қолдану екі тарапта  да мұғалім-

оқушы үшін оразан зор пайдасын тигізді және одан әрі тигізері хақ. Жаңартылған білім 

мазмұны негізінде, білім алушыларды оның ішінде бастауыш сынып оқушыларын 

бірлескен әрекетке жұмылдыру тікелей ұстаздың жұмысы. Мұғалім–білім кемесіндегі тек 

нұсқаушы, білім алушылар–ізденімпаз көмекшілер іспеттес. Сондықтан да, оқу-тәрбие 

процесіндегі нұсқаушы мен ізденімпаз көмекшілер мүмкіндіктері ортаймасын. 
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ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ – ӘЛЕМДІК ДАМУДЫҢ АЙНАСЫ 

 
 Аннотация: В статье рассматриваются цифровые технологии - зеркало глобального развития, 
развитие образования способствует внедрению инноваций, которые дают молодежи знания и опыт, 

необходимые для конкурентоспособности на современном рынке труда, и являются одним из основных 

драйверов экономического процветания. Цифровые технологии - это инструмент интеллектуальной 

поддержки образовательного процесса.  Понимание цели высшего и профессионального образования как 

формирования личностной, профессиональной и информационной культуры специалиста позволяет решить 

проблему развития дидактики профессионального образования. 

     Ключевые слова: Цифровые технологии, цифровая грамотность, цифральизация, контент 

образования, трансформатция. 

          
  Цифрлық технологияларды қабылдау адамзат тарихындағы кез-келген басқа 

инновациялық әзірлемелерді енгізуден гөрі жылдамырақ: небәрі жиырма жыл ішінде 

цифрлық технологиялар дамушы елдер тұрғындарының шамамен 50 пайызын қамтып, 

олардың көмегімен қоғамды өзгерте алды. Бүгінгі  заман талабына сай, бәсекеге қабілетті 

азаматтарды тәрбиелеуде жаңа технологияларды меңгере отырып оқыту – заман талабы.  

 Болашақ педагогтарға  білім берудің мазмұнын жаңаша өмір талабына сәйкес, 

цифрлық білім беру ресурстары арқылы студенттердің білім сапасын арттыру және 

интеллектуалды дүниетанымы мол маман тәрбиелеу. 

 Студенттердің мәдени, интеллектуалдық, шығармашылық потенциалын дамыта 

отырып, «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы негізінде білім беру. 

 Цифрлық технологиялар (ағыл. Digital Technology) - үздіксіз спектр түрінде емес, 

аналогтық деңгейдегі дискретті жолақтармен сигналдарды ұсынуға негізделген 

технологиялар [1, 31 б]. 

 Цифрлық технологиялар білім беру процесінде интеллектуалды қолдау құралы 

болып табылады. Маманның жеке, кәсіби және ақпараттық мәдениетін қалыптастыру 

ретінде жоғары және кәсіптік білімнің мақсатын түсіну кәсіптік білім берудің 

дидактикасын дамыту мәселесін шешуге мүмкіндік береді.  

 Жаңа замандағы Қазақстан бәсекеге қабілетті, білімді жастарды тәрбиелеуге 

ұмтылыс жасауда. Қазіргі білім беру жүйесіндегі өзгерістердің прогресивті өсімін ескерер 

болсақ, тек ғана базалық компьютерлік білік пен дағдыны меңгерту жеткіліксіз. 

Студенттердің әр тарапты ізденушілік қасиеті үнемі қозғалыста болу керек. Электронды 

білім беру жүйесіне сай болашақ педагогтардың біліктілік деңгейлерін келесі бөліктерге 

жіктеуге болады: 

• Қарапайым – бейімдеушілік деңгей. Бұл деңгейде  компьютер және компьютерлік 

техниканы қолдану дағдылары, оқу үрдісінде қолданбалы бағдарламалық  құралдарды 

қолдану мүмкіндіктері қарастыру. 
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• Іс – әрекеттік – ізденістік деңгей. Болашақ педагогқа АКТ – мен жұмыс жасау негіздерін 

практикалық тұрғыда меңгерту. 

• Жүйелік – шығармашылық деңгей. Электрондық оқу – әдістемелік құралдарды, веб 

сайттар  құрастыруды үйрету. 

 Цифрлық технологиялар тиімділігі студенттердің танымдық ой-қабілетінің артуына 

үлесін қосатын нақты дүние – цифрлық білім беру ресурстары. Цифрлық ақпарат көздері: 

электрондық оқулықтар, инновациялық оқу – әдістемелік кешендер, виртуалды зертхана, 

күрделі құрылымдық ақпараттар  көзін (цифрлық мұражай, кітапхана, энциклопедия т.б) 

жатқызуға болады [2, 7б]. 

 Қазіргі уақытта цифрлық білім беру ресурстары оқу тілімен сәйкес қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерінде ұсынылған. Сонымен бірге, электрондық жүйе, мултитілдікті 

қолдап, оқу материалдарын Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында оқуды 

жүргізетін басқада тілдерде және шетел тілдерінде орналастыруға да тануға да мүмкіндік 

береді.  ХХІ ғасыр адам мен қоғам өмірінің жаңа сапалы жағдайына өтуімен сипатталады. 

Адамзат жаңа дәуірге аяқ басты - ақпараттық. Қазіргі постиндустриалды кезеңге тән 

белгілер - нарықтық экономика, ашық демократиялық қоғамдардың дамуы, байланыс, 

интернет және компьютерлік технологияларды кеңінен енгізу [3, 14б]. 

 Цифрландыру заманауи мемлекеттер дамуының маңызды тенденциясы деп 

жарияланды: «ақылды қалалар» мен ақылды нысандар пайда болды. Жоғары білім берудің 

заманауи трансформациясы бірқатар ғаламдық процестермен анықталуы кездейсоқ емес: 

индустриядан постиндустриалды экономикалық құрылымға ауысу, бұл негізгі қызмет 

түрлері мен біліктілік пен құзыреттілікке қойылатын талаптардың өзгеруіне әкеледі. 

Ақпараттың сандық тасымалдаушыларына көшу және оны ғаламдық ғаламтор арқылы 

ғаламшардың кез-келген бөлігіне жылдам беру мүмкіндігі, бұл білім беру процесінің 

құрылымын оның ұйымдастырушылық форматтары мен қолданбалы педагогикалық 

технологияларының өзгеруіне әрекет жасайды [4, 30б]. 

 Білім, ғылым және инновацияны біріктіретін жоғары мектеп, ең алдымен, 

когнитивті қоғамның (білім экономикасына көшу үшін елдің интеллектуалды әлеуетін 

қалыптастырудың)  негізі және қоғамды дамыту мен даму стратегияларын, технологиялық 

шешімдерін, жобаларын, қызметтің жаңа түрлерін жасайтын институты болуы керек.  

Кадр дайындау мәселесінде жоғары білімнің рөлі жоғалып кетпейді, бірақ маңыздылығы 

бойынша бағынышты болады. Бұл жағдайда университеттер инновация мен құзыреттілік 

орталығы ретінде дамып келеді.  Қазіргі таңда білім және ғылым жүйесінің алдында жаңа 

мақсаттар мен міндеттер тұр. Оларды шешу үшін мемлекет басшысының тапсырмасы 

бойынша бірқатар стратегиялық және бағдарламалық құжаттарға негізделген, білім мен 

ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған жаңа мемлекеттік бағдарламасы 

әзірленді. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов 

жаңа мемлекеттік бағдарламаның негізгі бағыттары туралы баяндамасында «Бағдарлама 

жобасы педагогикалық ұжымдарда мұғалімдермен, Президент жанындағы Ұлттық 

кеңестің өкілдерімен, сарапшылармен және Парламент депутаттарымен талқыланды. Бұл 

жобаның ерекшелігі – PISA, TALIS, PIAAC, PIRLS, ISILS секілді бес халықаралық 

зерттеудің нәтижелері бізге негізгі проблемаларды анықтауға және олардың шешімдерін 

табуға мүмкіндік берді. Жалпы, жаңа Мемлекеттік бағдарлама жобасында 2 мақсат, 11 

міндет, 8 индикатор, 39 көрсеткіш қарастырылған, – деді. 

 Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі дамуының кешенді стратегиялық 

жоспары жасалды деп  баса мән  берді. Бүгінгі күні  интернет экономикасы дамушы 

елдерде жылына 25%-ға дейінгі қарқынмен өсіп келеді, бұл ретте экономиканың бірде бір 

саласы мұндай қарқынға тіпті жақындай да алмайды. Барлық жаһандық деректердің 90%-

ы  бар - жоғы соңғы екі жылдың ішінде жасалды. Қазірдің өзінде интернетке 35 миллиард 

құрылғы қосылған және деректермен алмасуды жүзеге асырады, бұл цифр әлемдегі 

тұрғындардың  жалпы санынан бес есе  артық. Бірақ, сонымен  бірге үкімет пен 

корпорация жыл сайын кең таралған жаңа құбылыс - кибершабуылдарға қарсы іс-қимыл 



 

189 

жасауға жарты триллионға жуық АҚШ долларын жұмсайды. Цифрландыруға күш салу 

адами капитал белсенді түрде дамитын - болашақтың білімі мен дағдылары ерте жастан 

бастап тәрбиеленетін, автоматтандыру және басқа да жаңа технологиялар есебінен бизнес 

жұмысының тиімділігі мен жылдамдығы артатын, ал азаматтардың  өз мемлекеттерімен 

диалогы қарапайым әрі ашық болатын жаңа қоғамды құруға әкеледі.  

Цифрлық рефолюция біздің көз алдымызда өтуде. Бұл өзгерістер соңғы жылдары 

түрлі салаларда қолданылатын көптеген технологиялық инновациялардың енгізілуімен 

туындады. Жасанды интеллект қаржы қызметтері мен медицина сияқты консервативтік 

салаларда енгізілуде. 3D форматта басып шығару технологиясы бүгінгі күннің өзінде 

авиация, логистика, биомедицина және автомобиль өнеркәсібі секілді салалардың 

трансформациялануына ықпал етеді. Блокчейннің жаһандық ақша жүйесін 

трансформациялауға барлық алғышарттары бар.  Үлкен деректер және байланыстың 

жаппай қолжетімділігі жаһандық ауқымда қарқынды түрде таратылатын факторлардың 

бірі болып табылады, олардың негізінде «бірлесіп тұтыну экономикасы» құрылды. 

Бүгінде цифрландыру процесі әлемдегі барлық елдерге әсер етеді. Сонымен қатар әрбір ел 

цифрлық дамудың басымдықтарын өзі айқындайды. Әлемдегі 15-тен астам мемлекет 

қазіргі уақытта ұлттық цифрландыру бағдарламаларын іске асыруда. Қытай, Сингапур, 

Жаңа Зеландия, Оңтүстік Корея және Дания ұлттық экономикаларды цифрландыру 

бойынша алдыңғы қатардағы елдер болып табылады. Қытай өзінің «интернет плюс» 

бағдарламасында цифрлық индустрияны дәстүрлімен біріктіреді, Канада Торонто АКТ 

хабын (білім берудегі мүмкіндіктерін) жасады, Сингапур драйвері АКТ болып табылатын 

«ақылды экономиканы» қалыптастырады, Оңтүстік Корея «Креативті экономика» 

бағдарламасында адами капиталды, кәсіпкерлікті дамытуға және АКТ саласындағы 

жетістіктерді таратуға бағдарланады, ал Дания мемлекеттік секторды цифрландыруға баса 

назар аударуда. Цифрлық экономика халықта оның жемістерін пайдалануға мүмкіндік 

беретін цифрлық дағдылардың болуын талап етеді. Бұл ретте, қазіргі кезде халықтың 

компьютерлік (цифрлық) сауаттылығының деңгейі 76,2% құрайды, және алдағы жылдарда 

оның өсуі қажет.  

 Қазіргі сәтте Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі бірқатар 

бастамаларды енгізуде:  

1) 3-4 сыныптарда оқуда және күнделікті өмірде ақпараттық технологияларды тиімді 

пайдалану үшін заманауи ақпараттық технологиялармен жұмыс істеудің жалпы базалық 

білімдерін қалыптастыратын «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәні 

енгізілді;  

2) робототехника шеңберінде бағдарламалаудың жалпы негіздеріне үйрететін 

робототехника бойынша 372 үҥйірме жұмыс істеуде. Сонымен қатар, жас ұрпаққа жаңа 

талаптарды ескере отырып, креативті ойлау мен техникалық дағдыларын дамыту арқылы 

орта білімнің мазмұнын қайта қарау қажеттілігі туындап отыр. Техникалық және кәсіби, 

жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімде  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің деректері бойынша:  

1) 3 (үш) мамандық базасында студенттерде таңдаған мамандық шеңберінде іс жүзінде 

АКТ пайдаланудың базалық білімдерін қалыптастыратын «Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар» пәні енгізілді;  

2) техникалық және кәсіби, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімде білім беру 

бағдарламалары үшін негізгі база болатын кәсіби стандарттар әзірленуде.  

       Цифрландыру еңбек нарығында қамтылған мамандықтар құрамына қойылатын 

өндірістік талаптардың қолданыстағы жүйесінен айтарлықтай озып отыр. Еңбек нарығы 

мен білім беру жүйесі арасында жедел байланыстың болмауы бір мезгілде талап етілмеген 

кадрларды даярлауға және қазіргі таңда сұранысы азайған мамандықтар бойынша 

кадрлардың босауына әкелуі мүмкін. Білім және ғылым елдің әлеуметтік-экономикалық 

капиталын дамытудың негізгі факторлары болып табылады [5]. 
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 Цифрлық технология – әлемдік дамудың айнасы іспеттес, білім саласын дамыту 

жастарды еңбектің заманауы нарығында бәсекеге қабілеттілігі үшін қажетті білім мен 

тәжірибемен қамтамасыз ететін инновацияларды енгізуге ықпал етеді және экономикалық 

өркендеудің басты қозғаушы күштерінің бірі болып табылады. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ЧЕРЕЗ ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 
 Аннотация: Бұл мақалада қазіргі жағдайда педагогикалық кадрларды даярлауда кәсіби қызметтің 
теориялық негіздерін оны практикалық игерумен ұштастыру, мамандардың кәсіби құзіреттілігінің сапасы 

ерекше маңызды екендігі айтылады. Дуальды оқыту арқылы кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға басты 

назар аударылады. 

 Тірек сөздер: дуалды оқыту, құзыреттілік, кіші оқушылар.                                    

   

 Особое значение в подготовке педагогических кадров в современных условиях 

приобретает сочетание глубокого усвоения теоретических основ профессиональной 

деятельности с практическим овладением ею. 

В настоящее время остро встал вопрос о качестве профессиональной компетенции 

специалистов, в нашем случае  будущих учителей начальных классов. 

Компетенция – профессиональное умение применять правильно на практике 

полученные знания, умения и опыт. Именно поэтому современному специалисту так 

важно владеть ключевыми компететностями, чтобы быть незаменимым профессионалом. 

Компетентный специалист способен выходить за рамки преподаваемого предмета, видеть 

как внутри предметные, так и межпредметные связи, он имеет большой творческий 

потенциал саморазвития, способен к самоанализу и самообразованию. 

Подготовка учителя начальных классов отличается от подготовки любого другого 

учителя-предметника тем, что профессия учителя начальных классов уникальна и 

неповторима. Он является поли-предметником, одновременно обязательно являясь и 

классным руководителем, и психологом, и социальным педагогом. В подготовку учителя 

входят предметы гуманитарного и политехнического циклов. Учитель начальных классов 

– и филолог, и математик, и биолог, и физрук, и музыкальный работник, и учитель 

изобразительного искусства, и трудового обучения – и  всё это в одном лице. Для того, 

чтобы полноценно проводить уроки по всем этим дисциплинам, необходима 

основательная подготовка по основам этих дисциплин. 

http://www.evestnikmgou.ru/
http://www.egemen.kz/
https://egemen.kz/article/162100-tsifrlandyru-turaly-ne-bilemiz
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Профессиональная педагогическая компетентность, по Н.В. Кузьминой, включает пять 

элементов или видов компетентности. Это: «1. Специальная и профессиональная 

компетентность в области преподаваемой дисциплины. 

2. Методическая компетентность в области способов формирования знаний, умений 

учащихся. 

3. Социально-психологическая компетентность в области процессов общения. 

4. Дифференциально-психологическая компетентность в области мотивов, способностей 

учащихся. 

5. Аутопсихологическая компетентность в области достоинств и недостатков собственной 

деятельности и личности» [1, с. 90]. 

         Подготовка будущего учителя долгий трудоемкий процесс. Студент погружается в 

профессию поэтапно. 

Приняв за основу психолого-педагогические положения об организации учебно-

познавательной деятельности школьников, можно выделить определенные дидактические 

умения учителя начальных классов, которые служат базой для формирования 

профессиональной компетентности в разрезе преподаваемых дисциплин: 

· умение осуществлять постановку целей усвоения учебного материала; 

· умение стимулировать положительную мотивацию в процессе усвоения; 

· умение организовать успешное восприятие учебного материала; 

· умение обеспечить осмысливание изучаемого; 

· умение организовать закрепление и применение знаний, выработку умений и навыков; 

· умение осуществлять контроль за ходом усвоения знаний; 

· умение выполнять корректировку процесса усвоения. 

  Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он акцентирует 

внимание на способности использовать полученные знания в стандартных и 

нестандартных условиях. 

 Профессиональные дидактические умения, необходимые для управления 

процессом усвоения младшими школьниками знаний и способов деятельности, 

представляют собой обобщенные умения учителя, образуемые некоторой совокупностью 

частных умений, с помощью которых осуществляется творческое решение конкретных 

дидактических задач. При правильно организованном процессе обучения в ВУЗе, эти 

умения формируют профессиональную компетентность будущего педагога. 

  Таким образом, при подготовке будущего учителя начальных классов, для 

эффективного формирования его профессиональной компетентности, необходимо 

учитывать не только общепедагогические, психологические, методические, 

организационные аспекты этого процесса, но и специфические особенности подготовки 

этих уникальных по своей сути специалистов – закладывающих основы всех наук и 

формирующих характер и мировоззрение подрастающего поколения своей страны. 

  Я считаю, что для качественного улучшения практической подготовки 

специалистов в системе высшего образования большое значение имеет развитие и 

внедрение в учебный процесс элементов дуального обучения. В дуальном обучении 

реализуется принцип взаимосвязи теории с практикой, который позволяет будущему 

учителю начальных классов приобрести необходимые компетенции в процессе работы в 

школе. Такое обучение максимально приближено к конкретным запросам производства, 

при этом работодатели сами будут участвовать в подготовке специалистов необходимого 

уровня.  

 Дуальная система профессионального образования получила мировое признание, 

это наиболее распространенная и признанная форма подготовки рабочих кадров, которая 

комбинирует теоретическое обучение в учебном заведении и производственное обучение 

на производственном предприятии. Однако, как показал опыт, вполне жизнеспособна и 

эффективна при подготовке учителей начальных классов и воспитателей.        

Одновременно с учебой студенты осваивают избранную профессию непосредственно на 
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производстве, то есть учатся сразу в двух местах: 1-2 дня в неделю обучение 

осуществляется на предприятии. В образовательном учреждении с помощью 

преподавателей обучающиеся приобретают необходимые теоретические знания, а 

опытные учителя в школах, с которыми заключены договоры о сотрудничестве, помогают 

им сформировать практические навыки работы.                                                    

 Изменения в системе образования, связанные с переменами в экономической, 

политической и социокультурной жизни казахстанского общества, выдвигают качественно 

новые требования к формированию и становлению личности специалиста в области 

образования. В настоящее время востребован учитель, способный на высоком 

профессиональном уровне самостоятельно, творчески и ответственно решать 

поставленные задачи, профессионально действовать в постоянно меняющихся условиях 

педагогической действительности, мыслить нестандартно и критически, способный 

сформировать и реализовать свою педагогическую и методическую  позицию.                                                                                         

Итак, при дуальном обучении предполагается обеспечение на младших курсах 

общетеоретической базы, а на втором-четвёртом курсах - работу по индивидуальному 

плану, содержащему практико - ориентированные учебные задачи, требующие 

выполнения в производственных условиях. При дуальной целевой 

подготовке обучающийся приобретает на ранних стадиях обучения определенные 

профессиональные компетенции, а также такие личностные качества, как умение работать 

в команде, навыки принятия решения, ответственность за порученный участок 

деятельности. В процессе работы он по-новому осмысливает будущую специальность и 

принимает обоснованное решение о правильности выбора профессии. Для успешного 

решения поставленных перед ним задач педагог должен обладать необходимым 

уровнем профессиональной компетентности и профессионализма. 

          Профессиональная компетентность педагога – это единство его теоретической и 

практической готовности к осуществлению педагогической деятельности. Соотнося 

профессионализм с различными аспектами зрелости специалиста, можно выделить четыре 

вида профессиональной компетентности специальную, социальную, личностную, 

индивидуальную: 

          Специальная, или деятельностная профкомпетентность,– владение 

деятельностью на высоком профессиональном уровне включает не только наличие 

специальных знаний, но и умение применить их на практике. 

        Социальная профкомпетентность – владение способами совместной 

профессиональной деятельности, сотрудничества, приемами профессионального общения, 

принятыми в профессиональном сообществе. 

         Личностная профкомпетентность – владение способами самовыражения и 

саморазвития, способность специалиста планировать свою профессиональную 

деятельность, самостоятельно принимать решения, видеть проблему. 

          Индивидуальная профкомпетентность – владение приемами саморегуляции, наличие 

устойчивой профессиональной мотивации. 

Компетентность формируется в деятельности и всегда проявляется в органичном единстве 

с ценностями человека, только при условии ценностного отношения к деятельности, 

личностной заинтересованности достигается высокий профессиональный результат. 

Именно дуальная система обучения обеспечивает такой деятельностный подход, при 

котором наиболее эффективно формируются профессиональные компетенции учителя 

начальных классов. 

 Потенциальный работодатель, имеющий собственное представление о специалисте, 

имеет возможность "вмешаться" в процесс обучения, дополняя содержание обучения 

кругом специфичных проблем для данного производства. Партнерство с учебным 

заведением дает возможность еще на ранних стадиях профессиональной подготовки 

оценить потенциальные кадровые ресурсы и в случае явного несоответствия 

заблаговременно отказать выпускнику в трудоустройстве. Образовательное 
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учреждение также заинтересовано в деловом партнерстве с производством, так как 

получает доступ к оперативной информации о текущем состоянии производственных 

процессов, а это позволяет внести коррективы в обучающие программы и актуализировать 

определенные дисциплины. 

 В современном мире секреты профессии передают будущим работникам в учебных 

заведениях различного типа. В них передача знаний устроена таким образом, что идет 

знакомство с теоретической частью, а затем происходит знакомство с навыками работы, 

после освоения их проводится производственная практика.  На деле такая система дает 

определенные сбои в процессе обучения. Связано это с многочисленными факторами, в 

том числе и с оторванностью производства и методами обучения по определенным 

стандартам. 

 Основная цель обучения, по дуальной системе  это самостоятельное выполнение 

профессиональных задач после окончания обучения. В связи с этим весь процесс 

обучения направлен на то, чтобы выпускники могли планировать, выполнять и оценивать 

свою профессиональную деятельность. Цели программы обучения и отбор содержания 

подчинены интересам профессии и тесно связаны с ней. Дидактические принципы 

составляют ориентированную на трудоустройство концепцию обучения. Она может быть 

реализована разными методами, но главный принцип – ориентация на действие в условиях 

профессиональной деятельности (формирование «компетенции действия»). Компетенция 

действия может быть приобретена только посредством деятельности. 

 За каждым студентом закрепляется наставник – наиболее квалифицированный 

специалист, опытный учитель-наставник, осуществляющий: 

•  передачу личного профессионального опыта; 

•  формирование общих и профессиональных компетенций, обучение наиболее 

рациональным приемам и методам работы; 

•  мобильную корректировку профессиональных компетенций студентов.  

•  обеспечение оптимального использования времени и ресурсов; 

•  повышение мотивации студентов к установлению длительных трудовых отношений с 

предприятием; 

•  приобщение студентов к корпоративной культуре учебного заведения.  

 Таким образом, обучение на предприятии (в колледже, в школах) обеспечивает 

развитие ряда компетенций, среди которых выделяют личностные, социальные, 

профессиональные, общеобразовательные и др. Разработка обеих частей программы 

предусматривает создание единой рабочей группы и тесное взаимодействие в процессе 

работы школы и колледжа. Роль работодателя при дуальной модели обучения значительно 

расширяется: работодатели принимают участие в составлении  учебных программ, 

программ учебных и производственных практик; делают заказ образовательным 

учреждениям на конкретное количество специалистов. Обучающиеся имеют возможность 

отработать профессиональные компетенции на базе предприятия под руководством 

опытного наставника, а, следовательно, стать настоящим профессионалом. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ  БЕРУДЕГІ КӘСІБИ  ҚҰЗЫРЕТТІ  

МҰҒАЛІМНІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 

 
 Аннотация: В статье профессиональная компетентность учителя является основой образования, 

ориентированного на определенные результаты, отвечающие требованиям современного века. 

Профессиональная компетентность рассматривается как описание образованных, позволяющих выражать 

авторитетное мнение о чем-либо. Было отмечено, что задача современного учителя заключается в том, что 

наука и техника способны формировать образованную, творчески склонную, компетентную и 

конкурентоспособную личность, способную жить в стремительно развивающемся мире, готовую к полной 

самореализации в пользу общества. 

 Ключевые  слова:  компетенции, конкурентоспособные, профессиональные, педагогические, 
творческие, педагоги. 

 

 Қазіргі заман мұғалімінің міндеті ғылым мен техниканың қарқынды дамып келе 

жатқан заманда өмір сүруге икемді, қоғам пайдасына қарай өзін - өзі толық жүзеге 

асыруға дайын білімді, шығармашылыққа бейім, құзыретті және бәсекеге қабілетті 

тұлғаны қалыптастыру. Бұл міндетті тек кәсіби білімі жетік, құзыретті, бәсекеге қабілетті 

ұстаздар ғана атқара алады.  

 Мұғалім қаншалықты білімді, шығармашыл болса, оның құзыреттілік аясы да 

соғұрлым кең болмақ. «Құзыреттілік» ұғымы педагогика саласында тұлғаның субъектілік 

тәжірибесіне ерекше көңіл аудару нәтижесінде ендіріліп отырған ұғым.  

Құзырлылықтың латын тілінен аудармасы «сомпетенс» белгілі сала бойынша жан-

жақты хабардар, білгір деген мағынаны қамти отырып, қандай да бір сұрақтар төңірегінде 

беделді түрде шешім шығара алады дегенді білдіреді» деп көрсетеді.  

 Ресей ғалымы Н.Кузьминаның көзқарасы бойынша, «Құзырлылық дегеніміз – 

педагогтің басқа бір адамның дамуына негіз бола алатын білімділігі мен абыройлығы», – 

дейді. «Құзырлылық – тек кәсіби білімі емес, тұлғаның жалпы мәдениеті мен 

шығармашылық әлеуетін дамыту қабілеті» - деп түйіндейді белгілі оқымысты Т.Г. Браже. 

Сондықтан бүгінгі ұстаз тек кәсіби білімін толықтырып қана қоймай, үнемі 

шығармашылықпен жұмыс жасауы қажет. Болашақ мұғалімдерді дайындау үдерісінде 

олардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру мәселесі соңғы жылдарда ғана қарастырыла 

бастады. 

ХХ ғасырдың 50-60 жылдарында жоғары кәсіптік білім беру жүйесінде түбірлі 

өзгерістер болды. Бұл кезеңді тек ғылыми-техникалық прогреске сай ғана емес, сонымен 

қатар ең бастысы әлеуметтік сұранысқа сай дайындалатын маманның үлгісін 

қалыптастырудың зерттеушілік және практикалық жұмыстарының бастамасы деуге 

болады. Осыған байланысты ғылыми әдебиеттерде жоғары білімді маман дайындау 

мәселесінде модельдеу қажеттігі туралы мақалалар шыға бастады. Мұның өзі ғылымның 

көптеген салаларында модельдеудің тиімді тәсіл ретінде қолдануға жол ашты және 

зерттеулердің әртүрлілігі бір үлгідегі нормативтік құжат ретіндегі маманның біліктілік 

сипаттамасын жасауға әкелді. Өткен ғасырдың 70-жылдарында қысқа мерзімде жүзге 

жуық маманның кәсіби-біліктілік сипаттамасы жасалды. Жоғары білім беру жүйесінде 

мұндай қозғалыс 1979 жылдан басталып, министрліктің нұсқау хатымен кәсіби-біліктілік 

сипаттамасын жасауға нұсқау берілді. 

 Егемендік алғаннан кейін әр республика жоғары кәсіптік білім беруді дамытудың 

тұжырымдамасын жасау қажет болды.   Білім – адамзаттың терең және үйлесімді дамуын 

бекітетін құралдардың бірі, прогрестік, әлеуметтік тұрақтылық пен ұлттық қауіпсіздіктің 

маңызды факторы. Қазіргі білім беру үрдісі адамның ішкі табиғи мүмкіндіктерін ашып, әр 

адамның өзінің «Менін» сезінуге, толықтыруға көмектесетіндей, сыртқы әлеммен 
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әлеуметтік қарым-қатынастарда өз орнын табуға, өзін шығармашылықпен өзгертуге 

белсенділік танытуға ықпал етуі тиіс. Бүгінгі таңдағы қоғам кәсіби білімі жетік, құзыретті, 

бәсекеге қабілетті мамандарды талап етеді.  

 Қазіргі оқытудың жаңаша технологиясын меңгерудің өзі ұстаздан 

шығармашылықты талап етеді. Ал, шығармашылықпен жұмыс жасау үшін мұғалім өзінің 

кәсіби біліктілігін арттырып отыруы қажет. Мұғалімнің өз кәсіби қызметтерін 

шығармашылықпен атқаруына әр деңгейдегі әдістемелік жұмыстарды иновациялық 

бағытта ұйымдастырып өткізудің ықпалы мол. Біліктілігін арттырушы мұғалім өзінің 

білімін, жалпы дүниетанымын кәсіби және әдіснамалық деңгейін жоғарылатады, 

психологиялық – педогогикалық сонымен қатар әдістемелік сауаттылығын жетілдіреді. Ең 

бастысы бұл білімдер мен білік дағдыларды құзырлылық ұстанымдарының талаптарына 

сәйкес өздерінің меңгеруі және сол жолдар арқылы өздерінің ойлау жүйесін, 

шығармашылығын өнертапқыштығын, рефлексиялық машығының дамуына жол ашады.  

Сол кезде ғана мұғалімнің өзіне-өзі баға беру деңгейі артып, өзін-өзі анықтап, 

үздіксіз өзін-өзі дамытуға деген қажеттілік туады. Білім – мұғалім үшін оның 

шығармашылық әлеуетін дамытудың үрдісі. Шығармашылық әлеуеттің дамуы өз білімін 

көтеруге негіз болады. Мұғалім шығармашылық әлеуетін дамыта отырып, өзінің 

құзыреттілік аясын кеңітеді.  

 Еліміздің дамуының алғы шарты білім дедік, яғни «Үшінші мыңжылдықтың 

жастары қандай болмақ?» деген сұрақ туындайды. Жауапкершіліктің биігінен көрінуі де 

жас ұрпаққа берілетін білім сапасын мейілінше арттыруды қажет етеді. Ал, білім сапасын 

арттыру, оның деңгейін әлемдік білім кеңістігіндегі стандарттарға сай келтіру түптеп 

келгенде, мұғалімге, оның кәсіби құзырлығына, әдістемелік біліктілігі мен шеберлігіне 

тікелей байланысты. Жас ұрпаққа жоғары сапалы білім беру ісін тек қана мәдениетті, 

шығармашыл, жаңашыл, инновациялық тұрғыда ойлап, қызмет жасай білетін ұстаз ғана 

мүлтіксіз атқара алады.  

Құзыреттілікті қалыптастыру – білім беру саласының өзекті мәселесі. Күн сайын 

адамға көптеген ақпарат тасқыны келеді. Ал оқу мазмұны мен оқыту әдістері ескі сарында 

қалып қоюда. [3,79б].  

Сондықтан білім берудегі әлеуметтік қажеттілік пен ол қажеттілікті 

қанағаттандырудың арасындағы қарама –қайшылық білім беру саласының дағдарысына 

әкеліп соғуда. Сол себепті мектеп мұғалімдерінің әдістемелік шығармашылығын 

дамытуды педагог-мамандардың біліктілігін жетілдіру жүйесінде ұйымдастыруды 

олардың кәсіби құзіреттілігі кезінде жүзеге асыру қажеттігі туындайды.  

Мұғалімнің басты рөлі – тұлғаның жеке дамуына негізделген, жан-жақты 

зерттелетін, сараланған білім беру үлгісінің басым бағыттарын айқындау, нәтижесінде 

еліміздің әлемдік өркениетке негізделген білім саясатының стратегиялық мақсаттарын 

жүзеге асыру. Осыған орай, нәтижеге бағытталған жалпы орта білім берудің жаңа 

жүйесіне ауысу білім беруді басқару жүйесіндегілерден мұғалімдердің кәсіби біліктілігін 

арттыруда жаңаша көзқарасты, ал мұғалімдерден негізгі кәсіби құзырлылықтарын 

дамытуды талап етеді.  

 Әрбір мұғалімнің кәсіби дайындық сапасына қойылатын талап немесе кәсіби 

теориялық білімі мен практикалық біліктілігі –құзыреттілік пен кәсіби шеберлігінің 

сапасы ретінде қаралады.  

Әр ұстаз оқытудың жаңа технологиясындағы тиімді пайдаланылған әдістердің бәрі 

бала дамуына қарай бағытталатындығын ескеруі керек. Білім беру саласында қолға 

алатын мәселелерді шешуде көмекке келетін кәсіби құзыреттілігі жоғары, шығармашыл 

мұғалімдер екені даусыз. Атап айтар болсақ:  

    Әлемдік тәжірибеде бар электронды оқу құралдарын пайдалану шеңберін ұлғайту. 

Мектептің тәжірибесін зерттеп қорыту, тарату. Мектепішілік бақылау – басшылық 

жұмыстарын жандандыру, себебі бұл оқушының білім сапасының деңгейін анықтап, 

ұстаздың жеке жауапкершілігін көтереді.  
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1. Мемлекеттік тілде жазылған әдістемелік құралдарды шығару.  

2. Оқыту деңгейін халықаралық стандартқа жеткізуге қадам жасау.  

Осындай биік нәтижеге қол жеткізуді – кәсіби құзіреттілігі жоғары мұғалім ғана 

жүзеге асырмақ. Олай болса, кәсіби жағынан құзыретті мұғалім шығармашылық әлеуеті 

дамыған болуы керек. Ендеше, шығармашылық деген не? «Шығармашылық» деген ол - 

адамның мақсатты ісіне жету жолындағы талаптануы мен талпынысынан, жігері мен 

сабырынан, сұранысы мен ізденісінен түзіліп, ақыл ойы мен сезімінің, қиялының ерекше 

бітімінен көрінеді.  

«Шығармашылық - проблемалық сипаты бар, барлық ішкі байланыстарды 

біріктіретін, нәтижеде жаңа материалдық және идеялық құндылықтар алынатын адамның 

мақсатты әрекеті» - деп түсіндіріледі философиялық сөздікте. Педагогикалық 

шығармашылық объективті және субъективті құндылығы бар, жаңа сападағы өнім алуға 

бағытталған мұғалімдердің ерекше әрекеті. [4,22б]. 

Шығармашылық әрекет –тұлғаның шығармашылық міндеттерді өз бетінше шешуі: 

білім, білік, дағдыны жаңа жағдайға тасымалдай алуы, белгіліден жаңа мәселені көре 

білуі, объектінің жаңа қызметін байқай алуы, жаңа соны шешімдер қабылдауы. Абайдың 

43 сөзінде адам баласының 2 нәрсемен: тән және жан қуатымен адам екенін, оның ішінде 

жан қуатын ерекше бөліп атап, әуелде оның кішкене ғана болатынын, ескеріп баққан адам 

оны үлкейтіп, ұлғайтып зорайтатынын, ал ескерусіз қалса, ол қуаттың қайсысы болса да 

жоғалатынын айтады.  

Шығармашыл мұғалім үшін өзгенің тәжірибесін қайталағаннан гөрі өз тәжірибесі 

мен жаңалықтарын басқаларға ұсына алуының, шығармашылық бағыттылықтың 

болуының мәні зор. Өйткені, мұғалімдердің кәсіби дамуы шығармашылық жұмысқа 

тікелей байланысты болмақ. Шығармашылықпен жұмыс істейтін мұғалімнің кәсіби 

жағынан дамитыны сөзсіз.  

Білім беруде кәсіби құзырлы маман иесіне жеткен деп мамандығы бойынша өз пәнін 

жетік білетін, оқушының шығармашылығы мен дарындылығына жағыдай жасай алатын, 

тұлғалық-ізгілік бағыттылығы жоғары, педагогикалық шеберлік пен өзінің іс-қимылын 

жүйелілікпен атқаруға қабілетті, оқытудың жаңа технологияларын толық меңгерген, 

отандық, шетелдік тәжірибелерді шығармашылықпен қолдана білетін кәсіби маман 

педагогті атаймыз.  

Мұғалімнің шығармашылық әлеуеті: бұл тұлғаның жаңа жағдайға сәйкес әрекет 

тәсілін өзгерте алуға негіз болатын білім, білік, дағдылары; әрекеттің нәтижесін 

анықтайтын жаңалық, сонылылық, қайталанбастық; тұлғаны өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі 

жүзеге асыруға әкелетін өнертапқыштық, елес, сыни ойлау, жаңалыққа деген ашықтық 

сияқты жеке қасиеттердің жүйесі. «Әлеует» – жасырын жатқан мүмкіндіктер немесе 

белгілі бір мәселелерді шешуде іске қосылатын ішкі күш - қуат, қор.  

Мұғалімнің өзінің шығармашылық әлеуетінің дамуы белгілі бір әлеуметтік ортада, 

соның әсері арқылы дамиды. Сол ортада оның өзін-өзі қаншалықты ұйымдастыра 

алатындығына байланысты. Шығармашылық әлеуеті жоғары адам қауымда әлі шешімін 

таппаған мәселелердің жауабын іздейді. Мұғалім өзін шығармашылық әрекетте көрсете 

отырып, өзінің әлеуметтік мәртебесін жоғарылатып, өзін-өзі анықтайды. [5,201б].  

 Оның өзінің шығармашылық күштеріне баға береді, педагогикалық 

шығармашылық арқылы ол алдымен өзін-өзі өзгертеді, содан соң педагогикалық әрекетке 

жаңашылдық әкеледі. Мұны өзінің бағдарының артуы және жалпы адамзаттық 

құндылықтарға үлес қосуы деп қарастыруға болады.  

 Шығармашылық әрекет барысында мұғалімде жаңа білімдер қалыптасып қана 

қоймайды, өз кәсібі жайлы мағлұматтары кеңейе түседі, қызметтің мазмұнына тереңдеу 

орын алады. Сондықтан да шығармашылыққа оқытуға болмайды, оған үйрену керек деген 

пікір бар.  

Мұғалімнің шығармашылық әлеуетінің дамуына ықпал ететін негізгі факторлардың 

бірі-олардың тұрақты білімдерін көтерумен байланысты.  
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Мұғалімнің білімін көтеру ісі ең алдымен оның өзіне қарай бағытталғанда ғана 

ұстаздардың өз санасын дамытып, атқарып отырған қызметінің мәнін терең ұғынуы, соған 

сәйкес өзін - өзі жетілдіру қабілеттерін қалыптастыруды, кәсіби шығармашылықтың 

биіктеріне жетуді қамтамасыз ететін болады.  

Мұғалімнің шығармашылық әлеуетін дамыту мәселесінің теориясы мен практикасы 

Қазақстан Республикасындағы қазіргі білімнің дамуының мақсат-міндеттерінің 

талаптарына сәйкес, еліміздің бүгінгі күнгі әлеуметтік-экономикалық жағдайымен және 

болашаққа қарай ұстанған бағытынан туындап отыр. Қазіргі қоғам шығармашыл 

тұлғаларға зәру болғандықтан, оларды қалыптастырып дамытатын әрбір ұстаздың 

шығармашыл болуы да сондай қажеттілік. Құзыреттілік тұрғыдан келу қазіргі үздіксіз 

білім беру, соның ішінде кәсіби білім беруде, білімді дамытудың келесі үрдістерін 

айқындайды. 

  Біріншіден, үздіксіз білім берудің жалпы жүйесінде өздігінен білім алу 

кезеңдерінің мәнділігі. Сондықтан білім берудің қазіргі кезеңінде білім алушылардың  

өзбетіндік, танымдық және практикалық іс-әрекет дағдысын қалыптастыру міндеті ерекше 

өзектеліп отыр.  

  Екіншіден, өздігінен білім алуды дамыту жағдайында сөз жоқ, оқыту 

құралдарының ролі артады. Қазіргі кезеңдегі оқыту технологиясында оқытудың 

ақпараттық технологиясының құралдары ерекше мәнге ие болуда. 

 Үшіншіден, білім беруді жүзеге асырудың даралап оқыту ұстанымының ролін 

күшейтеді, әрбір білім алушы үшін оқу үдерісін даралауды жүзеге асыруды көздейді.  

 Төртіншіден, білім беруде пәндік-бағдарлық жүйеден жобалау жүйесіне көшуге 

бағыттайды. 

 Білім беруді жаңарту негіздерінің бірі ретінде құзыреттілік тұрғыдан келуді 

жақтаушылар күтілетін нәтижелер тұжырымдамасын жасауда негізгі ереже ретінде 

төмендегілерді көрсетеді: 

- құзыреттілік ұғымы тек танымдық және технологиялық құраушы ғана емес, әрі 

мотиациялық, этикалық, әлеуметтік және мінез-құлықтық, яғни ол оқыту нәтижелерін 

(білім мен іскерлікті), құндылық бағдар жүйелерін, әдет және т.б. қамтиды. 

- құзыреттілік – алынған білім, іскерлік, тәжірибе мен мінез-құлық тәсілдерін нақты 

іс-әрекет жағдайында жұмылдыру қабілетін білдіреді. 

Қазіргі кезде психология, педагогика ғылымдарында болашақ маманның кәсіби 

құзыреттілігінің қалыптасуы мен дамуы үдерісіндегі мазмұны мен құрылымын зерттеудің 

профессиографиялық, деңгейлік және міндеттік сияқты бірнеше тәсілдері бар екені 

байқалады. Сонымен қатар И.Ф.Исаев, Н.Д.Хмель және т.б. зерттеушілердің еңбектерінде 

жоғары педагогикалық білім беру жүйесінде болашақ мұғалімдерді даярлау мазмұнын 

анықтаудың ұстанымдары түрліше айқындалған. Профессиограмма – маңызды құжат. 

Оның талаптарында кәсіби дайындық пен қайта дайындаудың барлық кезеңдері 

ойластырылады.  

Мұғалімнің шығармашылық әлеуетін дамыту – күрделі және көп қырлы мәселе. 

Шығармашылық бір орында тұрмайды, ол-шексіз. Ендеше ұстаздарды жаңа жолдар күтіп 

тұр деуге болады. Сол жолдарда сәттіліктер болсын!  
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БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМІНІҢ КӘСІБИ  

ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Аннотация: В данной статье в настоящее время проводится оценка уровня профессиональной 

компетентности учителей о качестве образования. Компетенция специалиста становится более актуальной в 

связи с появлением и постоянным расширением социальной практики, сферы образовательной 

деятельности, дополнительного образования, инновационных школ, авторских педагогических программ, 

проектов, технологий, а также растущего уровня социальной востребованности специалистов. . 

Ключевые слова: Компетентность, будущее, поиск, профессионал, специалист, культура, доброта, 

творчество. 

     

Кіріспе. Қазіргі уақытта мұғалімдердің білім сапасы кәсіби құзыреттілік деңгейі 

бойынша бағаланады. Маманның құзыреттілігі әлеуметтік тәжірибенің, білім беру 

қызметтерінің саласының, қосымша білім беру жүйесінің күрделенуіне және үнемі 

кеңеюіне, инновациялық мектептердің пайда болуына, авторлық педагогикалық 

бағдарламалар, жобалар, технологиялар деңгейінің жоғарылауына, сондай-ақ қоғамның 

маманға деген сұраныстарына байланысты өзекті бола түсуде.    

"2010 жылға дейінгі кезеңге арналған ресейлік білім беруді модернизациялау 

тұжырымдамасында" Қазіргі кезеңдегі жалпы білім беру мақсаттары анықталған. Бұл 

құжат білім беруді әмбебап білім, білік және дағдылардың тұтас жүйесін қалыптастыруға, 

сондай-ақ білім алушылардың өзіндік қызметі мен жеке жауапкершілігіне, яғни қазіргі 

заманғы білім беру сапасын айқындайтын негізгі құзыреттіліктерге ие болуға бағдарлау 

қажеттілігін көрсетеді. Осылайша, мемлекеттік идеяны тек құзыретті мұғалім жүзеге 

асыра алады. Құзіреттіліктің не екенін талдап, оны қалыптастыру жолдарын анықтау 

қажет. Педагогикалық білімді дамытудың әртүрлі кезеңдерінде ғалымдар мұғалімнің жеке 

басы, оның кәсіби маңызды қасиеттері, әртүрлі қабілеттері мен дағдылары туралы 

ойланып, өзі жүзеге асыратын қызмет түрлерінің мәнін анықтады. Алайда, олар ХХ 

ғасырдың 90-жылдарында ғана педагогикалық проблема ретінде Кәсіби құзыреттілік 

туралы айта бастады. 

Негізгі бөлім. Мұғалім мамандығының логикасы мен құрылымы бұрынғыша 

ойлаудың индустриялық-ағарту парадигмасы шеңберінде қалып отыр. Шетелде білім 

берудегі құзыреттілікті қалыптастыруға көп көңіл бөлінеді. 

Ағылшын әлеуметтанушысы Дж. Равена. Өзінің әйгілі "Қазіргі қоғамдағы 

құзыреттілік" атты еңбегінде [Равень, Д.Компетентность в современном обществе [Текст] / 

Д.Равен. – М.: Когито-центр, 2002. -396 с.], автор құзыреттіліктің егжей-тегжейлі 

сипаттамасын береді. Ғалым құзіреттіліктің табиғатын логикалық тұрғыдан құрылған 

негізде көрсетеді  Бастаманың ішкі мотивация сияқты сапасы бар. Демек, Джон Равен, 

адамның бастаманы қабылдауға дайындығы мен қабілетін дамыту үшін, оны өз қалауы 

бойынша көрсетуге бейімділігін дамыту қажет. Кез-келген әрекет мотивацияланған, 

мотивация құндылықтарға негізделген және құзыреттілік іс-әрекетте, мінез-құлық арқылы 

көрінеді. Джон Равен құндылықтарды анықтауға және тіпті қалыптастыруға жағдай жасау 

үшін шаралар жүйесін ұсынады. Сондай-ақ, ғалым құзыреттілік моделін жасайды, онда 

екі шкаланы анықтайды: тиімді мінез-құлық компоненттері және мінез-құлықтың 

маңызды аспектілері, осылайша құзыреттілікті өлшеу критерийлерін анықтайды. 

Компенсацияны қалыптастыру үшін қоршаған орта үлкен рөл атқарады, дейді ғалым. 

Қоршаған орта адамның өз құндылықтарын көрсетуге мүмкіндігі бар, белгілі бір мінез-

құлық әдістеріне, қателіктерге, қолдауға және т.б. құқығы бар дамыған болуы керек. Білім 

беру, өзін-өзі тәрбиелеу және дамыту ортасының өзара әрекеттесуі нәтижесінде адам 
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Құзыретті ретінде сипатталатын қабілеттерін қалыптастырады. Қазіргі қоғамдағы 

құзыреттілік мәселесін қарастыра отырып, ғалым құзыреттілік пен мінез-құлықтың, 

құзыреттілік пен қабілеттердің, құзыреттілік пен даму ортасының, құзыреттілік пен 

құндылықтардың өзара байланысына назар аударады. 

 Құзыретті мінез-құлықтың ұсынылған белгілерін талдай отырып, біз мұнда жалпы 

құзыреттілік туралы айтып отырмыз деп қорытынды жасауға болады. Осының негізінде 

біз мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі мен құзыреттілігі ұғымдарына шыға аламыз. 

Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі Д. Равен сонымен қатар жеткілікті назар аударады, бірақ 

оны осылай атамай-ақ, тек құзыретті мұғалім иеленуі керек қасиеттерді тізімдейді. Оларға 

мыналар жатады: жауаптылық, оқуға мән беру және мақсаттылық. Ол студенттердің 

құзыреттілігін қалыптастыруға кедергі келтіретін себептерді ашады, құзыреттілікті 

қалыптастыру жолдарын ұсынады, бірақ олар нақты ерекшеленбейді. Д.Равен тең 

құзіреттілік пен қабілеттерді анықтайды, оларды жеткілікті мөлшерде бөледі: 

- құндылықтарды нақты түсіну; 

- өз қызметін бақылау; 

- эмоцияны іс-әрекетке тарту; 

- өз бетінше оқуға дайындығы мен қабілеті; 

- сенімділік; 

- бейімділігі; 

- ойлануға бейімділік; 

- мәселелерге назар аудару; 

- ойлау дербестігі және ойлау ерекшелігі; 

- жеке дидактикалық; 

- күрделі мәселелерді шешуге дайындық; 

- даулы және алаңдаушылық тудыратын нәрсемен жұмыс істеуге дайын болу; 

- субъективті бағалауға сенуге және қалыпты тәуекелге баруға дайын болу; 

- мақсатқа жету үшін жаңа идеялар мен инновацияларды қолдануға дайын болу; 

- табандылық; 

- сенім; 

- жүріс-тұрыстың қалаулы тәсілдерінің көрсеткіштері ретінде ережелерге қатынасы; 

- шешім қабылдау қабілеті; 

- жеке жауапкершілік; 

- мақсатқа жету үшін бірлесіп жұмыс істеу қабілеті; 

- қойылған мақсатқа жету үшін басқа адамдарды бірлесіп жұмыс істеуге 

ынталандыру қабілеті; 

- басқа адамдарды тыңдау мүмкіндігі; 

- қақтығыстарды шешу және келіспеушіліктерді жеңілдету мүмкіндігі; 

- басқалардың өмірінің әртүрлі стильдеріне төзімділік және т. б. 

Д.Равеннің бұл мәселені шешу үшін адам дәстүрлі білім беру бағдарламаларының 

көпшілігі ұсынатын жалпы білімнен түбегейлі ерекшеленетін өзінің білім жүйесін құруы 

керек деген тұжырымы қызықты. Бұл оны Құзыретті деп сипаттайды. Автор дамытқан 

құзыреттілік моделінің ерекшелігі мен өзіндік ерекшелігі адамның құндылық-

мотивациялық жағының шешуші мәнін мойындаумен байланысты. Тұжырымдамада Дж. 

Равен құзіреттілігі субъект үшін жеке маңызды іс-әрекетте көрінетін білім, Дағдылар мен 

қабілеттердің жиынтығы ретінде қарастырылады. Құзыреттілікті анықтауда субъект үшін 

қызметтің мәні маңызды рөл атқарады деп болжанады. Ғалым Әлеуметтік және 

психологиялық білімге негізделген құзыреттілікті қарастыра отырып, жалпылама 

ұсыныстар берсе де, құзыреттілікті қалыптастырудың нақты тәсілдерін ұсынбайды. Оның 

"қазіргі қоғамдағы құзыреттілік" атты еңбегінде Біз әлі де қайта оралатын көптеген 

қызықты идеялар бар. Білім берудің мақсаттары мен мазмұнын анықтаудағы құзыреттілік 

тәсіл білім беру тәжірибесінде жаңа емес және орыс білім беру жүйесіне жат емес. 

Құзыреттілік тәсіл-бұл жалпы принциптердің жиынтығы, білім беру мақсаттарын анықтау, 
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білім беру мазмұнын таңдау, білім беру процесін ұйымдастыру және білім беру 

нәтижелерін бағалау. Құзыреттілік тәсілі тұрғысынан білім деңгейі қолда бар білім 

негізінде әртүрлі күрделілік мәселелерін шешу қабілетін анықтайды. Құзыреттілік тәсіл 

білімнің мәнін жоққа шығармайды, бірақ ол алған білімді пайдалану қабілетіне баса назар 

аударады. Бұл тәсілде білім беру мақсаттары студенттердің жаңа мүмкіндіктерін, олардың 

жеке әлеуетінің өсуін көрсететін терминдермен сипатталады, дейді О. Е. Лебедева 

[Лебедева, О.Е. Компетентностный подход в образовании /О.Е.Лебедева // Школьные 

технологии. -2004. -№5. –С. 3-12]. 

Қазіргі уақытта педагогика ғылымында құзіреттілікті қалыптастыру мәселесіне 

жеткілікті көңіл бөлінуде. А. в. Хуторскийдің көзқарасын қарастырыңыз [Хуторской А.В. 

Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы 

образования личности [Текст] / А.В. Хуторской // Народное образование. -2003. -№2. –С. 

58-64.]. Ол құзыреттілік тәсілді жеке тұлғаға бағытталған білім беру парадигмасын іске 

асырудың бір тәсілі деп санайды және "құзыреттілік", "негізгі құзыреттілік" және 

"құзыреттілік"ұғымдарын егжей-тегжейлі ашады. 

А. В. Хуторской білім берудің әртүрлі аспектілеріне қатысты құзыреттілік 

функцияларын анықтайды: 

 Білім алушының жеке басына қатысты: 

- өзі зерттейтін шындық салаларының объектілері бағытында оқушының жеке 

мағынасын көрсетеді және дамытады; 

- білім алушының білім беру қызметінің компонентін, оның "қабілеті" мен 

практикалық дайындық деңгейін сипаттайды ; ; 

- пәндік қызметтің минималды тәжірибесін орнатыңыз; 

- күнделікті өмірде болмыстық, өндірістік және әлеуметтік мәселелерді шешу 

мүмкіндіктерін дамытады; 

- көп өлшемді, яғни білім алушының дамып келе жатқан жеке қасиеттерінің барлық 

негізгі топтарын қамтиды; 

- білім алушының дайындық сапасының интергалдық сипаттамаларын білдіреді; 

- жиынтықта функционалдық сауаттылықты анықтайды және көрсетеді. 

Қызмет тәсілдеріне қатысты: 

- нақты мәселелерді шешу үшін теориялық білімді қолдануға мүмкіндік береді; 

- оларды игерудің табыстылығын тексеру үшін нақты өлшеуіштерді жасауға 

мүмкіндік береді; 

- белгілі бір іс-қимыл кешенін орындау барысында тексеріледі " [Хиторской, А.В. 

Ключевые компетенции и образовательные стандарты [Электронная версия ] // Интернет – 

журнал “Эйдос” . -2002. -23 апреля.]. 

А.В. Хуторской білім беру құзыреттілігін анықтайды. Білім беру құзыреттілігі 

бойынша ғалым нақты қызметке қатысты жеке маңызды өнімді қызметті жүзеге асыру 

үшін қажетті өзара байланысты семантикалық бағыттардың, білімнің, дағдылардың, 

Дағдылар мен іс-әрекет әдістерінің жиынтығын түсінеді. Ол "құзыреттілік" және "білім 

беру құзыреті"ұғымдарын ажырату керек деп санайды. "Оқушыға арналған құзіреттілік-

бұл оның болашағының бейнесі, оны игеруге арналған нұсқаулық". [Хуторской А.В. 

Деятельност как содержание образования [Текст] / А.В. Хуторской // Народное 

образования. -2003. -№8. –С. 107-117.]. 

Әрі қарай ғалым негізгі білім беру құзыреттіліктерін анықтайды: 

- құндылық-мағыналық; 

- общекультурная; 

- оқу-танымдық; 

- ақпараттық; 

- коммуникативтік; 

- әлеуметтік-еңбек; 

- жеке өзін-өзі жетілдіру. 
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Аталған ғалымның құзыреттілігін қалыптастыру идеялары кәсіби емес, жалпы білім 

беруге арналғанына қарамастан, олар қызықты және мазмұнды. 

Бізді болашақ мұғалімнің құзыреттілігі қызықтыратындықтан, бұл мәселені 

оқушылардың құзыреттілігін қалыптастыру процесінен бөлек қарастыруға болмайды. 

Болашақ мұғалім бұл идеяны жүзеге асыруға шақырылады. 

И. А. Зимняя [Зимняя, И.А. Педагогическая психология [Текст]: учебник для вузов. 

Изд. Второе, доп., испр., и переработанное / И.А.Зимняя.-М.: Логос, 2004.-384 с.] 

құзыреттерді келесідей жіктеді: 

1 / жеке тұлғаның құзыреті: 

- Денсаулық сақтау құзыреті; 

- құндылық-мағыналық; 

- білім интеграциясы; 

- азаматтық; 

- өзін-өзі жетілдіру; 

2 / қоғаммен әлеуметтік өзара іс-қимылдың, қарым-қатынастың құзыреті; 

3 / қызметтің құзыреті: 

- танымдық; 

- қызмет (Ойын, оқу, жұмыс); 

- Ақпараттық технологиялар. 

  Тек бірнеше дереккөздерді талдау кезінде "құзыреттілік" және 

"құзыреттілік"категорияларының авторларының түсінуіндегі айырмашылық проблема 

анықталды. "Құзыреттілік" санатын түсінудегі қиындық-бұл басқа ұғымдарға ұқсас: 

құзыреттілік, дайындық, біліктілік, кәсібилік. 

Біз анықтамалық әдебиеттерді қолданамыз және осы түсініктердің бірнеше 

түсіндірмелерін қарастырамыз. 

 "Құзыреттілік"ұғымына тоқталайық. Үлкен энциклопедиялық сөздікте А. М. 

Прохоров өңдеген [Большой энциклопедический словарь [Текст] : В 2-х т.-М.: Советская 

энциклопедия, 1991.-Т.1: 788 с,. Т.2:768 с.] құзыреттілік белгілі бір саладағы білім, 

тәжірибе ретінде анықталады. Латын тілінен аударғанда-құзіреттілік салқын, қол жетімді, 

сәйкес, қолайлы. 

Құзыреттіліктің жалпы анықтамасы энциклопедиялық сөздікте келтірілген. Бұл 

белгілі бір органға немесе адамға заңмен, Жарғымен немесе басқа актімен берілген 

өкілеттіктер шеңбері, сондай-ақ белгілі бір саладағы білім мен тәжірибе. 

 С.Е.Шишов пен И.Г.Агапова [Шишов.С.Е., Агапов И.Г. компетентностный подход к 

образованию как необходимость [Текст] / С.Е.Шишов, И.Г.Агапов // Мир образования –

образование в мире. -2001. -№4. –С. 8-19.] "білімге құзіреттілікке көзқарас қажеттілік 

ретінде" мақаласында құзіреттілік дегеніміз адамның білім мен тәжірибеге негізделген іс-

әрекетке деген жалпы қабілеті мен дайындығы деп түсініледі. Білім мен тәжірибе 

оқытудың арқасында алынған, жеке тұлғаның оқу-танымдық процеске өз бетінше 

қатысуына бағытталған, сонымен қатар оны еңбек қызметіне енгізуге бағытталған. 

Табиғат құзыреті двояко негізделген. Бір жағынан-әлеуметтік жағдай. Бұл тұрғыда 

құзыреттілік жеке тұлғаның қоғамға кірігуінің шарты болып табылады. Екінші жағынан, 

жеке-шартты, жеке-маңызды, өйткені бұл жеке тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруының жолы. 

Осылайша, құзыреттіліктер қоғамның қажеттіліктерін де, жеке көзқарастарды да 

қанағаттандырады, дейді И.Г. Агапов және С. Е. Шишов. 

 А. В. Хуторскийдің анықтамасы бойынша [Хуторской, А.В. Ключевые компетенции 

как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования личности [Текст] / 

А.В. Хуторской // Народное образование. -2003. -№2. –С. 58-64.] құзіреттілік дегеніміз-

объектілер мен процестердің белгілі бір шеңберіне қатысты анықталған және оларға 

сапалы және нәтижелі әрекет ету үшін қажет өзара байланысты жеке қасиеттердің 

жиынтығы (білім, дағдылар, дағдылар, қызмет әдістері). Құзыреттілік білімнің жеке және 
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әлеуметтік мағынасын біріктіреді. Құзыреттілік, адамның оған және қызмет тақырыбына 

жеке көзқарасын қоса алғанда, тиісті құзыретке ие болуы.  

 1999 жылдың қазан айында Еуропалық оқыту қоры мен кәсіптік білім берудің 

ұлттық обсерваториясының бастамасымен "Ресей Федерациясында бастауыш және орта 

кәсіптік білім беру стандарттарын әзірлеу және енгізу" тақырыбында халықаралық 

семинар өткізілді [Лебедева, О.Е. Компетентностный подход в образовании / О.Е.Лебедева 

// Школьные технологии. -2004. -№5. –С. 3-12].  

       Қорытынды. Қорыты айтқанда, қоғамның жаңартуына байланысты, жаңа 

формацияны, жаңа мұғалімі педагог-зерттеуші ретінде құрастырырып жатырмыз. 

Еуропада "құзіреттілік" "біліктілікпен"бірдей екендігі белгілі болды.  

 Біліктілік - белгілі бір қызмет саласында еңбек операцияларын орындау ауқымы. 

Құзыреттілік батыста адамның стандарт аясында қалай әрекет ететіндігі туралы 

түсіндіріледі. Ресей түсінудегі осы екі ұғымдар ерекшеленеді. Құзыреттілік жауапкершілік 

ұғымымен байланысты, яғни құзыреттілік-бұл жаңа біліктілік сапасы. Кәсіби білім 

берудің барлық еуропалық жүйелерінде құзыреттілік, стандарттар, бағалау, оқыту және 

біліктілік сияқты негізгі ұғымдар жетекші рөл атқарады. Осы терминдер аясында кәсіби 

білім беру және оқыту жүйесінің моделін ұсынуға болады, оның орталығында 

құзыреттілік бар.  

 Құзыреттілік - жұмыспен қамту саласының қажеттіліктерін көрсететін әлеуметтік 

құрылым. Британдық дәстүр бойынша құзыреттілік моделі адамның қол жеткізгісі келетін 

түпкі нәтижелері болып табылатын стандарттарды әзірлеу үшін қолданылады, бұл кәсіби 

профиль және кәсіби сипаттама. Осылайша, ғалымдардың идеяларын талдағаннан кейін 

олар "құзіреттілік" және "құзыреттілік" ұғымдарын бөлді: құзіреттілік – бұл болашақ 

мұғалімнің кәсіби қызметті жүзеге асыруға дайындығын тудыратын білім, білік, дағды, іс-

әрекет тәсілдерінің жиынтығы. Құзыреттілік-бұл жалпы немесе белгілі бір қызмет 

саласында маманның кәсібилік жүйесін құрайтын қалыптасқан құзыреттердің жиынтығы. 

"Кәсіби құзыреттілік" ұғымының мазмұнын анықтады.  

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
1. Равень, Д.Компетентность в современном обществе [Текст] / Д.Равен. – М.: Когито-центр, 2002. -396 с. 
2. Лебедева, О.Е. Компетентностный подход в образовании / О.Е.Лебедева // Школьные технологии. -2004. -

№5. –С. 3-12 

3. Хиторской, А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты [Электронная версия ] // Интернет 

– журнал “Эйдос” . -2002. -23 апреля.  

4. Хуторской, А.В. Деятельност как содержание образования [Текст] / А.В. Хуторской // Народное 

образования. -2003. -№8. –С. 107-117. 

5. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы 

образования личности [Текст] / А.В. Хуторской // Народное образование. -2003. -№2. –С. 58-64. 

6. Шишов.С.Е., Агапов И.Г. компетентностный подход к образованию как необходимость [Текст] / 

С.Е.Шишов, И.Г.Агапов // Мир образования –образование в мире. -2001. -№4. –С. 8-19. 

7. Большой энциклопедический словарь [Текст] : В 2-х т.-М.: Советская энциклопедия, 1991.-Т.1: 788 с,. 
Т.2:768 с. 

8. Зимняя, И.А. Педагогическая психология [Текст]: учебник для вузов. Изд. Второе, доп., испр., и 

переработанное / И.А.Зимняя.-М.: Логос, 2004.-384 с. 

 

 

  



 

203 

Сұлтан Ж.И., п.ғ.м., аға оқытушы 

Баишев университеті, 

 Ақтөбе қ, Қазақстан 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕГІ ФОРМАТИВТІ БАҒАЛАУ 

ЖҮЙЕСІНІҢ АРТЫҚШЫЛЫҒЫ 

 
 Аннотация: Важность современного образования состоит в том, чтобы создать учебную среду, 

совместимую с личностью учащегося, критически мыслить, проводить исследования, экспериментировать, 
использовать ИКТ, работать индивидуально, в парах, в группах, быть функционально грамотным и 

творческим. . доставить. Особенность обновленной образовательной программы в том, что она представлена 

по спирали. 

Ключевые слова: Формативная оценка, компетентность, ИКТ образовательная программа   

значимость обновленного образования 

 

 Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламасында «табысты болудың ең іргелі басты факторы білім екенін әрқайсысымыз 

терең түсінуіміз керек… Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт 

қана табысқа жетеді»,-деген. Ел ертеңі – жас ұрпақтың қолында. Ендеше, бүгінгі ұстаздар 

қауымына қойылатын талап та жоғары болмақ. Олар жан-жақты, әлемдегі жаңалықтардан 

мағлұматы бар, үнемі шығармашылық ізденістегі, кәсіби біліктілігін шыңдайтын жеке 

көзқарасы бар, соны қорғай білетін жігерлі тұлға, зерттеушілік қабілеті бар, білімді де 

білікті, көп оқитын, көп тоқитын, білімін өз тәжірибесінде шебер қолдана білетін, өзінің 

оқушысын өз бетінше білім алуға баулитын кәсіби маман иесі болуы керек. Бұл өмір 

талабы. 

 Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасына үйлесімді, қолайлы 

білім беру ортасын құра отырып, оны сын тұрғысынан ойлап, зерттеу жұмыстарын 

жүргізіп, тәжірибе жасап, АКТ-ны қолданып, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай 

білетіндей, функционалды сауатты, шығармашылықпен жұмыс жасай алатындай дәрежеге 

жеткізу. Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен 

берілуі. Спиральділік қағидаты бойынша құрылған оқу бағдарламасы Джером Брунердің 

«Білім беру үдерісі» (1960) атты еңбегінде қарастырылған танымдық теорияға негізделеді. 

Формативті (қалыптастырушы) бағалау– оқушының білім алуын үнемі бақылап отыратын 

мақсатқа бағытталған үзіліссіз процесс. Формативті бағалау «формальды емес» (көбінесе 

белгі қоймай) бағалау болады. Ол бағалау критерилеріне сәйкестікке негізделіп, кері 

бойланысты ұстанады. Егер нәтиженің бағасы анықталған қажеттіліктерді ескеріп, оқу 

процесін жақсартуға қолданылса, онда бағалау формативті болады. 

Формативті (қалыптастырушы) бағалаудың мақсаты - оқу процесі арысында оқушы 

мен мұғалімнің іс-әрекетіне түзетулер енгізу болып табылады. Түзетулер енгізу білім алу 

нәтижесін жақсарту үшін мұғалімнің немесе оның білім алушылармен бірігіп жаңа 

мәселелерді ұсынуы. 

Формативті бағалау мұғалімге білім алушылардың оқуда мақсатқа жету процесін 

қадағалап отыруға мүмкіндік береді және оқу процесіне дер кезінде өзгертулер мен 

түзетулер енгізуге, ал оқушыға өзінің білім алуында жоғары дәрежедегі жауапкершілікті 

сезінуге көмектеседі. 

Формативті бағалау: күнделікті тәжірибеде қолданылады (сабақ сайын, күнделікті) 

оқушыға да, мұғалімге де қолайлы түрде пайдаланылады. 

Формативті бағалау – білім берудің ерте кезеңінде оқыту процесіне өзгерістер енгізу 

мақсатында оқушының прогресік дамуын бағалау.  

Әрбір оқушының жеке жетістіктерін басқа білім алушылармен салыстырмай және 

оқудың нәтижесінің әкімшілік қорытындысы ретінде  қарастырмай, мектепке формативті  

(қалыптастырушы) бағалау тәсілдерін енгізу міндеті  көкейкесті мәселе болып тұр.  
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Бағалаудың бұл түрінің қалыптастырушы болып аталатындығы бағаның нақты бір 

оқушыға, оның білім мазмұнын меңгерудегі кемшіліктерін анықтауға, оның орнын 

барынша тиімді толықтыруға бағытталған. Педагог осындай бағалау әрекеті арқылы пәнді 

меңгерудің мақсатын нақты анықтап, оқушының өткен тақырыптарды біртұтас, үйлесімді 

картина түрінде елестетуіне, нәтижені бақылаудың барабар (адекватты) тәсілдерін өзі 

анықтай білуіне,  жоғары деңгейге жетуге ынталануына көмектеседі. Білім алушылар өзін-

өзі бағалау ұстанымдарын, өзінің жұмыс нәтижелерін жетілдіру тәсілдерін меңгереді, 

өзінің оқуына деген жауапкершілікті мұғаліммен бөліседі.  

Формативті (қалыптастырушы) бағалау технологиясын қолдану педагог пен баланың 

арасындағы кері байланыс сыртқы кері байланыстан ішкі кері байланысқа ауысады, ал бұл 

оқушыны білім берудің субъектісі деңгейіне көтерілуіне ықпал етеді. Оқушы өзін 

бақылап, өзінің әрекет тәсілдерін таңдайды, нәтижелерін өзі бағалайды, оны мұғалім 

жалғастырады. Солайша бала мақсат қоя білу, күтілетін нәтижені жоспарлау, оны бақылау 

тәжірибесін жинақтау арқылы өзінің түйінді құзіреттіліктерін қалыптастырады. 

Қалыптастырушы баға технологиясы мұғалім қызметінің алгоритмі мен ол 

алгоритмді жүзеге асыру ресурстарының бірлігінен тұрады.  

Мақсатты белгілеудің мәрелік (стартовый) нүктесін анықтай отырып, әрі қарай 

былайша жылжу қажет болады: 

мақсатты өлшенетін оқу нәтижелеріне аудару; 

нәтижеге жету деңгейін анықтау; 

бағалаудың мазмұнын және техникасын іріктеу; 

оқудың сәйкес әдістерін таңдау және жүзеге асыру; 

бағалауды жүргізу және оқу нәтижелерінің өлшенетін деңгейіне жеткенін анықтау. 

 Ресей ғалымдары (И.С.Фишман, Г.Б.Голуб) мұғалімнің қалыптастырушы 

бағалауды ұйымдастырудағы  алгоритмін мына тұрғыда ұсынады: 

Жоспарланған оқу нәтижелерін анықтау. 

Оқушының маңызды оқу нәтижелерін жоспарлау және оған жету әрекетін 

ұйымдастыру. 

 Білім алушылардың жоспарланған оқу нәтижелеріне керібайланыс механизмі 

көмегімен жетуін жүргізу. Мұғалімдер пайдаланатын әдіс оқудың тиімділігіне елеулі 

әсерін тигізеді. Мақсатты білім беру – тұлға дамуын жүзеге асыратын мәселе. Ал осы 

жалпы еуропалық стандартқа сай жаңа білім беру – жеке тұлғаның жан-жақты дамуына 

әкелетін бірден-бір жол! Ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсыновтың «Ұстаз үздіксіз 

ізденгенде ғана, шәкірт жанына нұр құя алады», – деген сөзі ізденімпаз, жаңаша 

ұстаздарға арналғандай. Ұстаздардың шығармашылық қабілеті, жаңашылдық әрекеттері, 

біліктілігі, физиологиялық және психикалық сапасы, педагогикалық кәсіптік біліммен 

сәйкестенеді. Бұл педагогикалық бағытта оқытушы мен оқушының өзара ықпалы, өзара 

дамуда, ынтымақтастықтан теңгермешілікке, дамудың жоғарғы деңгейіне жетуде мәні 

зор. Осыған орай, сабақта жаңа әдіс-тәсілдерді қолдану барысында төмендегідей 

ойындарды қолдануды ұсынамын. 

 «Дұрыс-дұрыс емес» ойыны. Ойынға қатысушыларды екі топқа бөледі. Оларды 

бір-біріне қарама-қарсы отырғызған дұрыс.  Ортаға бос екі орындық қояды.  Бір орындық 

«дұрыс» дегенді білдірсе, екінші орындық «дұрыс емес» дегенді  білдіреді. Мұғалім 

немесе бір оқушы қағазда жазылған ой-тұжырымды оқиды: Ы.Алтынсарин – алғаш 

мектеп ашушылардың бірі». Бұл тұжырымды дұрыс деп санаса, олар тез барып «дұрыс» 

орындығына отыруы тиіс.   «Дұрыс емес» деп санаса, соған сәйкес белгіленген орындыққа 

отырады. Қайсысы бірінші барып отырса және жауапты дұрыс тапса, сол жеңімпаз 

болады. 

«Жолға шығу» ойыны. Ойын айналадағы заттарға талдау жасауға мүмкіндік береді. 

Жолға шыққан жолаушы қандай заттарды алады? деген сұрақ қойылады. Бір топ керекті 

заттар тізімін айтады, екінші  топ ол заттар не үшін қажет екенін айтып беруі керек. 
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 «Жағымды, жағымсыз, даулы» әдісі. Ұйымдастыру: топпен жұмыс. Мақсаты: білім 

алушылардың сыни ойлау, талдау дағдыларын дамыту, сабаққа қызығушылықтарын 

арттыру. Сипаттамасы: білім алушылар шағын топтарға біріктіріледі. Әр топ  оқылған 

әңгімені немесе мәтінді «жағымды, жағымсыз, даулы» мәселелерге бөліп, талқылап, өз 

ойларын(идеяларын)  айтады. Содан кейін әр топқа тек бір мәселені бөліп беріп, олар 

үлкен топқа өз ойларын (идеяларын) ұсынады, ал басқа топтар толықтырып немесе қарсы 

пікірлер айтуына болады. 

«Суретті әңгімеле» әдісі. Ұйымдастыру: барлық топпен, жұппен жұмыс. 

Мақсаты: бір бөлігі берілген сурет бойынша әңгімелету, суреттегі оқиғаның басын 

және соңын болжату арқылы тапқызу. 

Қажетті материалдар: сериялы суреттер. Сипаттамасы: білім алушыларға сурет 

көрсетіліп, әңгімелетіледі. Қажет болған жағдайда  әңгіменің жаңа сөздерін алдын ала 

үйретуге болады.  Сурет әңгіменің бір бөлігі екені ескертіледі. Білім алушыларға суретте 

бейнеленген сәттің алдында не болғаны және кейін не болатыны болжатылады. Білім 

алушылардың өз әңгімелері тыңдалғаннан  кейін әңгіменің толық нұсқасы оқып беріледі. 

Білім алушылар өздері құраған әңгіме  мен әңгіменің шынайы сюжетін 

салыстырады. Білім алушыларға әңгімедегі негізгі ойды табу тапсырылады. 

«Қол белгісі». Ұйымдастыру: ұжыммен жұмыс. Мақсаты: білім алушылардың 

рефлексиялық қабілетін дамыту. Сипаттамасы: Мұғалім білім алушылардан тақырыпты 

түсінгендігін немесе түсінбегендігін қол белгілері арқылы арқылы көрсетуді 

сұрайды. «Мен түсініп отырмын  және түсіндіре аламын» дегендер қолдын бас бармағын 

жоғары бағыттайды. «Мен әлі түсінбей отырмын» дегендер қолдын бас бармағын жанына 

қарай жантайтады. «Мен түсінгеніме сенімді емеспін» дегендер қолды бұлғайды.  Осы 

белгілерге сүйеніп, мұғалім сабақтың қай деңгейде өткенін біле алады. «Бағдаршам». 

Ұйымдастыру: ұжыммен жұмыс. Мақсаты: білім алушылардың рефлексиялық қабілетін 

дамыту. Сипаттамасы: Әрбір оқушыға бағдаршам түстеріне сәйкес карточкалар 

таратылады. Мұғалім олардан сабақты түсінген-түсінбегеніне сәйкес  карточкаларды 

көтеруін сұрайды. Жасыл карточка көтерген білім алушылар  барлығын түсінген боп 

есептеледі. «Не түсіндің?» сұрағы қосымша қойылады. Сары және қызыл карточка 

көтергендерден не түсініксіз болғаны айқындалып, тақырып төңірегінде қосымша 

жұмыстар жүргізіледі. 

 Қорытындылай келе, қазіргі оқыту үрдісіне жаңа педагогикалық технологиялар 

кеңінен енуде. Оқушыны пәнге қызықтырумен қатар, саналы ойлауға тәрбиелейтін, 

қоғамдық көзқарастарын қалыптастыра алатын, өзіндік пікірі бар, қоғамдағы болып 

жатқан түрлі қарама-қайшылықтарды түсіне білетін, еркін  сөйлеп, өз пікірін ашық айта 

алатын ойлы ұрпақ тәрбиелеуде сабақтың  маңызы зор. Сол сабақ атты театрдағы басты 

кейіпкеріміз – оқушы болса, онда барлығымыздың бағытымыз бір, бағдарымыз байсалды 

болмақ. Әр мұғалім оқушыға көпқырлы сабақ беретін болған соң, қазіргі жаhандану 

саясатына сәйкес жаңа технологияны өз ыңғайына, пәніне лайықтап пайдалануы тиіс. 

Мұғалім шеберлігі – ізденіс нәтижесі. Сондықтан, орыстың  ұлы педагог-

ғалымы К.Д.Ушинскийдің “Мұғалім – өзінің білімін үздіксіз  көтеріп отырғанда ғана 

мұғалім, оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады” – деген. 

Бұл  “Ұстаз” атты ұлы сүрлеуге соқпағын  салып жол тартқан көкірегі ояу, көзі ашық 

әрбір адамға берілген елеулі ескерту.  Сабақты тартымды өткізіп, білім алушылардың 

қызығушылығын арттыру үшін әр сабағымызды түрлендіріп отыру шарт. Ол үшін тек бір 

технологиямен шектеліп қалмай,әртүрлі технологияның элементтерін пайдалану қажет. 
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«INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION» 

 
Аннотация: В статье предлагается новое понимание совершенствования методов обучения и 

повышения качества знаний учащихся, аргументируется необходимость пересмотра способов подачи 

учебной информации. Рассмотрены влияние и эффективность использования информационных и 

компьютерных технологий при преподавании специальных дисциплин в современной системе технического 

и профессионального образования. Также авторы обращаются к вопросу о необходимости 

профессиональной подготовки высококвалифицированного специалиста в контексте использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: техническое и профессиональное образование, информационные и 
коммуникационные технологии, специальные дисциплины, образовательные программы, дистанционное 

образование, компетенция, компьютеризация. 

 

 One of the priorities in the process of informatization of modern society is the 

informatization of education, which is a system of methods, processes and software and 

hardware integrated with the aim of collecting, processing, storage, dissemination and use of 

information. 

The goal of informatization is the global intensification of intellectual activity through the 

use of new information technologies: computer and telecommunication. 

Information technology provides the opportunity: 

• rationally organize the cognitive activity of students during the educational process; 

• make learning more effective, involving all kinds of sensory perception of the student in a 

multimedia context and equipping the intellect with new conceptual tools; 

• build an open education system that provides each individual with their own learning path; 

• involve in the process of active learning categories of children with different abilities and 

learning styles; 

• use the specific properties of the computer, allowing to individualize the educational process 

and turn to a fundamentally new cognitive means; 

• intensify all levels of the educational process. 

The current stage of development of education is characterized by a number of distinctive 

features associated with scientific and technological progress, the rapid growth of educational 

information. It is necessary to use the curiosity and high cognitive activity of students for the 

purposeful development of their personality. The formation of cognitive interest of students is of 

fundamental importance for the conscious assimilation of the material. 

The use of project activities, personality-oriented learning, information and communication 

technologies (ICT), multilevel and problem-based learning, help to arouse students' interest in 

the subject, to intensify their educational and cognitive activities. 

The use of new information and communication technologies in the educational process 

will help to direct the intellectual potential of students to positive development. It is in the 

lessons under the guidance of a teacher that schoolchildren can learn to use computer technology 

for the comprehensive development of their intelligence, master the methods of obtaining 

information for solving educational, and subsequently production tasks, acquire skills that will 

help to continue education throughout life. 

Conducting research in this direction, we propose to intensify the cognitive activity of 

students through the use of computer technology and thereby integrate information knowledge 

with the course of high school subjects. Such integration allows us to develop new approaches to 

learning, making the study of the subject more mobile, adapted to the requirements of modern 

society. Using a computer in the educational process contributes to the improvement of teaching 
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methods to a greater extent than any other technical means provided to the teacher. The 

introduction of information technology in the educational process significantly changes and 

ultimately increases the effectiveness of teaching. First of all, the computer significantly expands 

access to sources of information that the teacher uses in preparing for classes. 

One of the most important methodological principles allowing the effective use of 

information and communication technologies (ICT) is the combination of computer technology 

with traditional. The use of ICT in the lesson should be appropriate and methodologically 

justified. Information technologies need to be addressed only if they provide a higher level of the 

educational process compared to other teaching methods. A computer is able to replace the bulk 

of visual aids and models (and sometimes they are too voluminous and cumbersome, moreover, 

the number of manuals is not always enough to provide the entire class). When organizing 

practical work, the computer becomes an effective assistant. Electronic textbooks equipped with 

three-dimensional illustrations contribute to the development of spatial thinking. The use of 

computer models promotes imaginative thinking and better assimilation of material. In the 

lessons, computer technologies can be used in the study of new material, during the initial 

consolidation of knowledge and skills acquired in the lesson, during the development of skills 

and abilities (training testing), during the workshop, as well as in the control and correction of 

knowledge. 

 The use of slides during the lessons provides dynamism, visibility, a higher level and 

volume of information compared to traditional methods. In preparing the slides for the lesson, 

you can use electronic textbooks, information on the Internet, as well as create your own 

presentations. 

If at the lesson there is a need to discuss new material with students, then you can conduct 

a combined lesson in the form of a conversation using a computer presentation. The presentation 

allows you to make this process more visual, vivid, contributes to the systematization of 

knowledge, more successful assimilation of knowledge. On the presentation slides you can place 

the necessary formulas, schemes in accordance with the sequence of studying the material in the 

lesson. In order to timely eliminate gaps in knowledge and consolidate the most important issues 

of the topic, control questions or tasks should be placed on the last slide of the presentation. If 

students cannot answer any question, then using the special control button with a hyperlink, you 

can return the slide where there is information for the correct answer. Thus, it is necessary to 

carry out a repetition of material that has proved difficult for students. 

Multimedia - technologies allow not only to build the material in the form of a sequential 

presentation, but also create the possibility of nonlinear movement between individual parts of 

the subject. Students get the opportunity to work at a pace convenient to him and pay special 

attention to those issues that cause difficulties for him. At this time, you can conduct individual 

work with those students who need help. Thanks to this, students study the material in the 

sequence necessary for them. Working with a training program that helps to fill knowledge gaps 

and does not punish for an incorrect answer by lowering grades, students will experience 

positive emotions, which is very important for successful learning. 

The use of computers in the lessons facilitates the development of material, helps to 

increase the cognitive interest in the subject, to develop the desire and ability to learn, makes it 

possible to carry out an individual approach to learning and allows you to objectively evaluate 

the knowledge of students. Observations of the learning process show that even “weak” students 

work more actively in lessons using ICTs. 

The use of computer technology enhances perception, facilitates the assimilation and 

memorization of material, and affects several student information channels at once. At the same 

time, students become more interested in lessons. 

The main educational value of information technologies is that they allow you to create an 

immeasurably brighter multi-sensory interactive learning environment with almost unlimited 

potential opportunities available to both the teacher and the student. Unlike conventional 

technical teaching aids, information technologies allow not only saturating a student with a large 
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amount of knowledge, but also developing students' intellectual and creative abilities, their 

ability to independently acquire new knowledge, and work with various sources of information. 

Eight types of computer tools used in training are distinguished based on their functional 

purpose: 

1. Presentations are electronic filmstrips that can include animation, audio and video clips, and 

interactivity elements. The use of presentations expands the range of conditions for the creative 

activity of students and the psychological growth of the individual, developing independence and 

increasing self-esteem. Presentations are also actively used to present student projects. 

2. Electronic encyclopedias - are analogues of the usual reference and information publications - 

encyclopedias, dictionaries, reference books, etc. Hypertext systems and hypertext markup 

languages such as HTML are used to create such encyclopedias. Unlike their paper counterparts, 

they have additional properties and capabilities: 

• they usually support a convenient search system for keywords and concepts; 

• convenient navigation system based on hyperlinks; 

• the ability to include audio and video clips. 

3. Didactic materials - collections of tasks, dictations, exercises, as well as examples of essays 

and essays presented in electronic form. 

4. Training programs perform the functions of didactic materials and can track the progress of 

the solution and report errors. 

5. Virtual experiment systems are software systems that allow a student to conduct experiments 

in a “virtual laboratory”. Their main advantage is that they allow the student to conduct such 

experiments that in reality would be impossible for security reasons, time characteristics, etc. 

The main drawback of such programs is the natural limitation of the model embedded in them, 

beyond which the trainee cannot go within the framework of his virtual experiment. 

6. Software knowledge control systems, which include questionnaires and tests. Their main 

advantage is a quick, convenient, impartial and automated processing of the results. The main 

drawback is the inflexible response system that does not allow the test subject to show his 

creative abilities. 

7. Electronic textbooks and training courses - combine all or several of the above types into a 

single complex. For example, the trainee is first invited to view the training course 

(presentation), then put down a virtual experiment based on the knowledge gained when viewing 

the training course (virtual experiment system). Often, at this stage, the student is also available 

an electronic reference book / encyclopedia of the course being studied, and in the end he / she 

must answer a set of questions and / or solve several problems (software knowledge control 

systems). 

8. Educational games and development programs are interactive programs with a game script. 

Performing various tasks during the game, children develop subtle motor skills, spatial 

imagination, memory and, possibly, gain additional skills, for example, learn to work on the 

keyboard. 

In the educational process, a computer can be both an object of study, and a means of 

training, education, development and diagnosis of learning content, i.e. There are two possible 

uses of computer technology in the learning process. But today, at least two more functions have 

been defined: a computer as a means of communication, a computer as a tool in management, 

and a computer as a developing environment. In the educational process, the simultaneous use of 

all these areas is important. The existence and interaction of all of them at the same time, not 

only in the educational, but also in the educational process, leads to the desired result, which 

society sets before the school. 

As a result of the use of information technology, there is a dynamics in the quality of 

students' knowledge, increased motivation for learning activities. 
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Аннотация:  Статья посвящена одному из важнейших вопросов сегодняшнего дня - педагогическим 

условиям использования элементов цифрового обучения в педагогическом процессе. В статье 

рассматриваются вопросы, связанные с созданием педагогических условий для эффективного 
использования элементов цифрового обучения в системе образования. 
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 Педагогикалық жүйе белгілі бір шарттарды ұстана отырып оқыту процесін 

ұйымдастырғанда ғана алға жылжып, дами алады. 

"Педагогикалық шаттар" ұғымының ерекшелігі – оған оқыту мен тәрбиелеу 

процесінің барлық компоненттерінің элементтері кіреді, яғни оқытудың мақсаттары, 

міндеттері, әдістері мен формалары, құралдары жатады. 

Педагогикалық шарттар дегеніміз - қойылған міндетке жеткізуді қамтамасыз 

ететін оқыту мазмұны және ұйымдастыру түрлерінің обьективті мүмкіндіктері мен оларды 

жүзеге асырудың материалдық мүкіндігінің жиынтығы. 

В.И.Андреевтың пайымдауынша, педагогикалық шарттар дегеніміз - «белгілі бір 

дидактикалық мақсаттарға жету үшін мазмұн элементтерін, әдістерді, сондай-ақ оқытудың 

ұйымдастырушылық формаларын мақсатты таңдау, жобалау және қолдану нәтижесінде 

пайда болатын оқу процесінің жағдайлары» [1].  

Педагогикалық шарттар ұғымы оқыту мен тәрбиелеудің мақсат-міндеттерін, 

мазұнын, әдістері мен ұйымдастыру түрлерін қарастырады. Сондықтан да «педагогикалық 

шарт» ұғымын дидактикалық мақсатқа жеткізуге арналған мазмұн мен әдіс-тәсілдердің 

элеметтерін мақсатты түрде таңдау, құрастыру және пайдалану деп түсінілген. 

Алма ағашының жайқалып өсіп, мол өнім беруі үшін күнделікті белгілі бір 

мөлшерде су, жарық және тыңайқыш заттар керек, міне осындар нақты шаттарды орындау 

арқылы ғана бау – бақша иесі орасан зор қуанышқа, дәмді әрі құнарлы жеміске ие болады. 

Педагогикалық процесте де осындай жетістікке жету үшін біз оқытудың барлық құрамдас 

бөліктерін, оқытудың мақсаттарын, мідеттерін, әдістері мен формаларын, құралдарын, 

біріктіретін нақты педагогикалық шарттарды алға қоя отырып, цифрлық оқыту 

элементтерін қолдануымыз керек. 

Педагогикалық процесте цифрлық оқыту эдементтерін қолданудың алғашқы 

педагогикалық шарты ретінде болашақ мамандарды даярлау барысында компьютерлік 

бағдарламалардың мазмұнын және оларды қолдану технологиясын ескере отырып құруды 

ұсынуға болады. Цифрлық оқыту элементтерін қолдану педагогикалық материалдың 

мазмұнын тереңдету үшін жағдай жасайды. Себебі, педагогикалық процесте дәстүрлі 

оқытуды пайдалану білім алушының ізденушілігі баспа құралдарымен сүйемелденететін 

зеттеру көздерімен ғана шектеледі, ал цифрлық оқыту элементтерін, мысалы ғаламторға 

кіруге мүмкіндігі бар компьютерлерді алатын болсақ, мәтіндік және графикалық ақпараты 
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баспа басылымдарының көлемінен бірнеше есе бай мәліметтер базасына, сонымен қатар 

әлемдік ғылыми әдебитеттер де көзді ашып жұмғанша қол жетімді болады. Бұл білім 

алушының зерттеулерін кең ауқымына жүргізіп, биік әрі бірегей жетістіктерге қол 

жеткізуін қамтамасыз етеді. Цифрлық оқыту элементтерін қолдану кез – келген ғылымның 

түрлі салаларындағы жаңа басылымдармен танысуға, ғылыми-практикалық 

конференциялар мен вебинарлардың мазмұнын шолуға мүмкіндік береді, ал бұл болашақ 

мамандардың  дербес, сыни, кәсіби ойлауын дамытуға және қалыптастыруға өз ықпалын 

тигізбей қоймайды. 

Қазіргі таңдағы педагогиканың басты міндеті – белгілі  функцияларға қол жеткізе 

алатындай педагогикалық шарттарды анықтау және қамтамасыз ету. Бұл үшін оқытудың 

тиімді құралы ретінде цифрлық оқыту элементтерін пайдаланудың түбегейлі жаңа 

перспективалық шешімдерін іздестіру қажет. 

Педагогикалық процесте цифрлық оқыту элементтерін қолданудың шарттарын 

анықтамас бұрын, кездесетін мәселелердің үш түрін қарастырған жөн:  

1. жаңа мақсаттар мен стратегияларды айқындайтын жүйелілік және әдіснамалық 

аспектілер; әлемдік сахнадағы ақпараттық және коммуникациялық жаңалықтар мен 

өзгерістерді үнемі бақылап, саралап, нәтижесінде кәсіби қызметтің жаңа зияткерлік 

әдістері мен құралдарын әзірлеу. 

2. білім беру қызметінде цифрлық технологияларды тиімді пайдалану шарттары 

айқындалатын, әзірленетін және зерттелетін психологиялық-педагогикалық аспектілер. 

Олардың мүмкіндіктері орасан зор, жеке тұлғаның дамуына байланысты оң және теріс 

салдарларды болжау және анықтау. 

1.әдістемелік аспектілер: 

- болашақ кәсіби қызметте цифрлық технологияларды қолдана білу тәжірибесін 

қалыптастыру; 

-білім беру процесі субъектілерінде цифрлық технологиялар саласындағы білім мен 

тәжірибені үздіксіз жаңарту мүмкіндігін қамтамасыз ететін оқыту және өздігінен білім алу 

тәсілдерін әзірлеу [2]. 

 Жоғарыда тізбектелген біршама мәселелер жыл сайын түзетулер мен 

толықтыруларды қажет етеді. Себебі, қоғам соның ішінде білім беру саласы оқыту 

процесінде цифрлық технологияларды пайдалана бастаған сәттен бастап көз ілеспес 

жарық жылдамдығымен дамып келеді десек те артық емес. 

 Педагогикалық процесте цифрлық оқыту элементтерін қолданудың шарттары: 

Психологиялық: 

мотивациялық қамтамасыз ету; 

білім алушылардың танымдық қабілеттерін, өзін-өзі жетілдіруге деген ұмтылысын 

қалыптастыру; 

әрбір білім алушының даралылық дәрежесін жоғары қамтамасыз ету; 

білім алушылардың зерттелетін материалға қызығушылығын қалыптастыру, оқытудың 

әр кезеңінің нәтижелерімен қанағаттандыру; 

білім алушылардың жеке қабілеттерін ашуға, сақтауға және дамытуға ықпал ету; 

әрбір білім алушының дайындық деңгейін ескере отырып, жаңа материалды және т. б. 

игеру қарқынынан оқу процесін дараландыру; 

білім алушылардың танымдық қызметін күшейту, олардың өзін-өзі жетілдіруге деген 

ұмтылысын қолдау және дамыту, танымдық-кәсіби қызығушылығын қалыптастыру; 

кері байланыс құру арқылы оқыту; 

Дидактикалық:  

1. цифрлық оқыту элементтерін пайдалана отырып, оқыту мақсаттарының, мазмұнының, 

нысандарының, әдістері мен құралдарының өзара байланысын қамтамасыз ету; 

2. оқытушы сөзі мен компьютерді қолдану; 

3. компьютерлік сабақтың дидактикалық құрылымы; 

4. оқу үдерісін жандандырып, оның динамикасын арттыруға ықпал ету; 
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5. оқытудың фронтальды, топтық, жеке әдістерін жүйелі түрде кешенді пайдалану; 

6. оқу процесіне ойын сипатын беріп, үздіксіз кері байланысты қамтамасыз ету; 

7. оқыту мен тәрбиелеудің мазмұнын, нысандары мен әдістерін үнемі динамикалық 

жаңартуға ықпал ету; 

8. оқу процесін ұйымдастыру нысандары мен әдістерін жетілдіру есебінен оны тұрақты 

және серпінді жаңарту; икемділікті, ұтқырлықты арттыру; 

Әдістемелік: 

9. цифрлық оқыту элементтерін сабақың барлық кезеңдерінде қолдану; 

10. жаппай компьютерлік білім беруге (жеке сабақ барысында) ғана емес, сонымен қатар 

жаппай, жалпы компьютерлік білім беруге (қашықтықтан оқыту процесінде) біртіндеп 

көшу үшін жағдайлар жасау; 

11. компьютерлік оқытудың идеялары мен әдістерін ұйымдастыруға және жүзеге асыруға 

тікелей қатысатын педагогтерді, әдіскерлерді, оқу орындарының басшыларын даярлау 

деңгейін арттыру; 

12. оқытудағы пәнаралық байланыстарды күшейту, зерттеудің кешенділігі; 

13. проблемалық әдістер мен компьютерлік оқыту құралдарын кеңінен қолдану; 

14. заманауи техникалық құралдарды енгізу арқылы оқу процесінің технологиялық 

базасын жетілдіру; 

15. компьютер мен басқа да техникалық оқыту құралдарының үйлесімі[3]. 

Бағдарламалық жасақтаманың дамуы үздіксіз дамып келеді. Бұл жаңа ақпараттық - 

коммуникациялық технологиялар арқылы жетілдірілген цифрлық оқыту элементтерін 

педагогиклық процесте қолдануға мүмкіндік береді дегенді білдіреді. Осыған байланысты 

арнайы пән оқытушылары ақпараттық технологиялар саласындағы жаңа әдістерге үнемі 

назар аударуы керек. 
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Аннотация: Статья посвящена современным информационным и коммуникационным технологиям 

в образовательной среде. Рассмотрено использование в учебном процессе программного обеспечения 

информационно-коммуникационных технологий, способствующего развитию учебной мотивации 

студентов. Необходимо использовать информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе, чтобы сформировать конкурентоспособный, компетентный, разносторонний, 

успешный, легко адаптирующийся к социальным изменениям. Информационные и коммуникационные 
технологии широко используются в современной системе образования. 

 Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, компьютер, информатизация 

населения, технологии обучения, информационная культура, образовательный процесс. 

 

 Қоғамның қазіргі даму кезеңі ақпараттық және коммуникациялық 

технологиялардың әсерімен сипатталады, олар адам қызметінің барлық салаларында 
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қажетті, қоғамда ақпараттық ағындардың таралуын қамтамасыз етеді, жаһандық 

ақпараттық кеңістікті құрайды. Бұл процестердің ажырамас және маңызды бөлігі білім 

беруді ақпараттандыру болып табылады. Білім беруді ақпараттандыру-білім беру саласын 

оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық мақсаттарын іске асыруға бағытталған қазіргі 

заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды әзірлеу және оңтайлы пайдалану 

әдіснамасымен және практикасымен қамтамасыз ету процесі [1]. 

Білім беруді ақпараттандыру келесі бағыттарды қамтиды: 

- материалдық-техникалық базаны, ақпараттық инфрақұрылымды құру және дамыту; 

- сапалы әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу және пайдалану; 

- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізінде оқытудың тиімділігін арттыру; 

-ақпараттық-педагогикалық мәдениеті бар болашақ мамандарды даярлау [1]. 

 Н.Д. Угриновичтің пікірінше, "ақпараттық-коммуникациялық технология – бұл оқу 

сипатындағы ақпаратты алуға, өңдеуге, талдауға, ұйымдастыруға, беруге, сақтауға, 

ұсынуға байланысты технология" [2]. 

Әдістемелік терминдер мен ұғымдардың жаңа сөздігінде: "ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар - ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау, тарату, көрсету және 

пайдалану мақсатында біріктірілген әдістер, процестер, бағдарламалық және аппараттық 

құралдар жиынтығы. Акт компьютерлік технологияларға негізделген әртүрлі 

бағдарламалық және аппараттық құрылғылармен, сондай-ақ ақпаратты жинауды, 

сақтауды, өндіруді және беруді қамтамасыз ететін заманауи құралдар мен жүйелермен 

алмасуды қамтамасыз етеді [3]. 

Педагогикалық ғылымда ақпараттық және коммуникациялық технологиялар 

саласында О.И. Агапова, В.П. Тихомиров, A. П. Ершов, Т. А. Сергеева, М. П. Лапчик, A. 

A. Кузнецов, Н. Ф. Талызина, Д. Ш. Матрос, О. А. Кривошеев және т. б. отандық ғалымдар 

арасында E. Ы. Бидайбеков, Ж.А. Карайов, Б. А. Қойшыбаев, электрондық педагогикалық 

оқулықтар мен жүйелерді әзірлеуде Ғ. Қ. Нұрғалиева, C. C. Құнанбаева, М. Қ. Қойкелдиев, 

М. Х. Балтабаев, Г. Б. Ахметова қатысты. Білім беру процесі мен ұйымдық құрылымға 

жаңа ақпараттық технологияларды интеграциялау бойынша Б. Б. Бөрібаев, Д. М. 

Джусубалиева, A. М. Татенов, E. Г. Гаевская жұмыс жасады.  

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) пайдаланудың негізгі 

қағидаттары - бұл жаңа білім алуға ынталандыруды дамыту, білім алушыларға жеке 

көзқарас, өзара іс-қимылды құру мен ұйымдастырудың қарапайымдылығы мен жеңілдігі, 

жүйелі ойлауды дамыту, оқу пәндерін интеграциялауға бағытталу. Адам ақпараттың 90% - 

ын көру арқылы, 9% - ын есту арқылы және тек 1% - ын басқа сезім органдарының 

көмегімен алады. Адам алған ақпарат визуалды, есту және басқа бейнелер түрінде 

жадында сақталады.  

Қазіргі білім беруде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану 

оң рөл атқарады. Бүгінгі таңда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды білім 

беруді дамытудың сапалы мазмұнына сәйкес келетін оқытудың жаңа әдісі ретінде 

қарастыруға болады. Бұл әдіс білім алушыға қызығушылықпен оқуға, ақпарат көздерін 

іздеуге, сонымен қатар жаңа білім алуда тәуелсіздік пен жауапкершілікті арттыруға 

мүмкіндік береді. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мыналарды қамтиды: 

графика, мәтін, бейне, фотосурет, анимация, дыбыстық әсерлер, фонограммалар. Сабақты 

әртараптандыру, оны қызықты, көрнекі, қол жетімді және мағыналы етуге тырысу үшін 

оқытушы сабақтың кез - келген кезеңінде тапсырмаларды жоспарлау, жаңа материалдарды 

енгізу, топтық тақырыптар үшін, өткен тақырыптарды зерттеу, жалпылау және жүйелеу 

үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданады. Оқу процесінде 

заманауи технологияларды қолдану оқытушыларға сапалы үлгерімге қол жеткізуге, 

мотивацияны арттыруға, ғылыми жобаларға және әртүрлі шығармашылық конкурстарға 

қатысатын студенттердің санын көбейтуге, білім деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. 

Осылайша, оқытуда жаңа технологияларды пайдалану студенттердің танымдық 

белсенділігін, шығармашылық қабілеттерін, ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін дамытуға, 
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академиялық үлгерім сапасының динамикасын арттыруға ықпал етеді.  АКТ түс, графика, 

дыбыс, бейне техниканың көмегімен іс-әрекеттің нақты жағдайын қалпына келтіруге 

мүмкіндік береді;   

АКТ оқу процесін басқарудың икемділігін қамтамасыз ете отырып, оқушылардың іс-

әрекетін бақылауды сапалы өзгертуге мүмкіндік береді; Оқу процесінде АКТ қолданудың 

артықшылықтары  Әртүрлі ақпарат көздеріне қол жеткізу мүмкіндігі;  АКТ оқушылардың 

рефлексиясын қалыптастыруға ықпал етеді; Акт оқушыларды оқу процесіне тартады, 

олардың қабілеттерін ашуға, ақыл-ой белсенділігін арттыруға ықпал етеді;  оқу процесінде 

АКТ-ны пайдалану оқу міндеттерін қою және оларды шешу процесін басқару мүмкіндігін 

арттырады.  «Оқу процесінде АКТ қолданудың артықшылықтары» 

 Оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану оқытушы мен 

білім алушының өзара іс-қимылына негізделеді. Оқытушы ақпарат ағынын береді, бұл 

ақпараттық ағын оқу материалы, презентация және т.б. түрінде ұсынылуы мүмкін, ал 

коммуникативтік жағы оқытушы мен білім алушылар арасындағы кері байланысты 

анықтайды. Бұл ретте оқытушы белсенді өзара іс-қимыл жасау және оқыту процесін 

ұйымдастыру үшін жағдай жасайды, ал білім алушы оқуға қызығушылық пен мотивация 

көрсетуі тиіс. Нәтиженің тиімділігі үшін қаржылық, оқу-әдістемелік, материалдық-

техникалық, ғылыми қамтамасыз ету болуы тиіс. Бұл компьютердің, интерактивті 

тақтаның, плакаттардың, постерлердің, электрондық оқулықтардың, интернетке 

қосылудың және т.б. болуы. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар оқытудың интеративтік әдістерін 

қамтиды: проблемалық оқыту, ми шабуылы, кэйс-стади және т.б. өйткені оқытудың 

барлық осы әдістері ақпараттық және коммуникациялық сипатқа ие. Сондай-ақ оқыту 

принциптері: оқытудың жүйелілігі мен қолжетімділігі, сана мен белсенділік, көрнекілік 

пен беріктік, теория мен практиканың байланысы. 

Қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар индивидуализация, 

мотивацияны күшейту және оқуға белсенді көзқарасты жүзеге асыратын оқыту 

құралдарының кең спектрін ұсынады. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

белсенді пайдалану болашақ кәсіби қызметте АКТ-ны тиімді пайдалануға, АКТ-ны 

практикалық қолдану тәжірибесін қалыптастыруға, жеке оқытуды ұйымдастыруға және 

өзіндік жұмысты күшейтуге ықпал етеді. 
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ЖАҒДАЙЫНДА МӘДЕНИ КЕҢІСТІКТІ ДАМЫТУ 

 
  Аннотация:  В этой статье рассматривается важность и необходимость формирования языковой 

компетенции. Автор считает, что обучение языкам, связанное с ознакомлением с культурными, 
историческими, социальными ценностями каждого языка должно служить средством взаимопонимания 

между народами.  
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 Әлеуметтік-мәдени шынайылықтың бейнесі, ұлттық және әмбебап мәдениеттің 

құбылысы ретінде тілді үйрену әлемнің өзге  бейнесін қалыптастырады,  сондай-ақ біздің 

қоғамымызда  және басқа да қоғамда үйлесімді қарым-қатынас жасауға, мәдениеттің 

тарихи, саяси және діни айырмашылықтарына байланысты туындаған түсініспеушіліктер 

мен қақтығыстардан сақтандыруға және олардың  алдын алуға мүмкіндік туады. 

Осылайша,  тіл халықаралық және мәдениетаралық өзара түсіністіктің тиімді негізі болып 

келеді. 

      Шет тілін оқытудың ұлттық жүйесін жаңғыртудың шынайы  қажеттілігі ХХІ ғасырдың 

талаптарына сай  «Шет тілінде білім беру деңгейі моделінде» өз мәнін тапты. Бұл модель 

деңгейлердің дәл санын және мазмұндық қырын  анықтауға байланысты әрбір оқу 

орнының түрі бойынша сабақтастық,  үздіксіздік принциптерін және шетел тіліндегі білім 

сапасының ілгерінді  дамуын іске асыруды қамтамасыз етеді.Ол шет тілін оқытудың 

ұлттық жүйесімен  әрбір деңгей үшін шет тілін игерудің халықаралық стандартты бақылау 

тетігін үйлесімді түрде біріктіреді. Білім беру үдерісін деңгейлі ұйымдастыруға  өту шетел 

тілінде білім беру сапасын айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік береді. 

      «Көптілділік» кез келген тұлғаның қалыптасуына және болашақта Қазақстан 

Республикасының жан – жақты дамуына әсер етуі үшін қажетті құралдардың бірі, 

сонымен қатар, «модернизациялану», «жаһандану» үрдістерін қабылдаудың бірден-бір 

құралы болып табылады. 

      Білім беру саласында соңғы  онжылдықта интеграциялық үдерістердің қарқынды  

дамуы кәсіби және академиялық алмасулардың өсуі, халықаралық ынтымақтастықтың 

тереңдеуі шет тілінде білім берудің алға қарай дамуына себеп болып отыр. Осындай 

жағдайда шет тілі тарихи кезеңдегі жаңа мемлекеттің дамуының басты ресурстарының 

бірі болып, қоғамның зияткерлік әлеуетін қалыптастырудың тиімді құралы мәртебесіне ие 

болуда. 

Әлеуметтік-мәдени шынайылықтың бейнесі, ұлттық және әмбебап мәдениеттің 

құбылысы ретінде тілді үйрену әлемнің өзге  бейнесін қалыптастырады,  сондай-ақ біздің 

қоғамымызда  және басқа да қоғамда үйлесімді қарым-қатынас жасауға, мәдениеттің 

тарихи, саяси және діни айырмашылықтарына байланысты туындаған түсініспеушіліктер 

мен қақтығыстардан сақтандыруға және олардың  алдын алуға мүмкіндік туады. 

Осылайша,  тіл халықаралық және мәдениетаралық өзара түсіністіктің тиімді негізі болып 

келеді. 

      Шет тілін оқытудың ұлттық жүйесін жаңғыртудың шынайы  қажеттілігі ХХІ ғасырдың 

талаптарына сай  «Шет тілінде білім беру деңгейі моделінде» өз мәнін тапты. Бұл модель 

деңгейлердің дәл санын және мазмұндық қырын  анықтауға байланысты әрбір оқу 

орнының түрі бойынша сабақтастық,  үздіксіздік принциптерін және шетел тіліндегі білім 

сапасының ілгерінді  дамуын іске асыруды қамтамасыз етеді.Ол шет тілін оқытудың 

ұлттық жүйесімен  әрбір деңгей үшін шет тілін игерудің халықаралық стандартты бақылау 

тетігін үйлесімді түрде біріктіреді. Білім беру үдерісін деңгейлі ұйымдастыруға  өту шетел 

тілінде білім беру сапасын айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік береді. 

      «Көптілділік» кез келген тұлғаның қалыптасуына және болашақта Қазақстан 

Республикасының жан – жақты дамуына әсер етуі үшін қажетті құралдардың бірі, 

сонымен қатар, «модернизациялану», «жаһандану» үрдістерін қабылдаудың бірден-бір 

құралы болып табылады. 

      Көптілділік біздің қоғам үшін Елбасының «үш тұғырлы тіл» тұжырымдамасынан 

бастау алғаны мәлім. Тәуелсіз елімізде негізгі үш тілді дамытуға басымдық беріле отырып, 

мемлекетімізде өмір сүріп жатқан басқа халықтардың тілдері де назардан тыс қалған жоқ. 

Өйткені, мәдениет мен тілдердің сан алуандығы – бұл Қазақстанның ұлттық байлығы. 

Яғни, еліміздегі кез-келген этностың өкілі қай тілде білім алатынын ерікті түрде таңдай 
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алады. Қоғамымызда барлық этностардың мәдениеті мен тілін дамытудың бірегей 

формуласы жасалып отыр оны Қазақстан халықтарының Ассамблеясынан көруге болады. 

Адам неғұрлым көп тілдерді білген сайын, соғұрлым мүмкіндіктері де арта түседі. 

Өз ана тілінен басқа бір шет тілді меңгерген адамның келесі тілдерді меңгеруі әлдеқайда 

жеңіл болатынын психолог ғалымдар дәлелдеген. «Қандай да болмасын бір өзге тілді 

білетін адамға екінші тілді меңгеру біріншіге қарағанда айтарлықтай жеңіл және тез 

болады. Себебі, бірінші өзге тілді меңгергенде, адамда ана тіліне қосымша үйренуші тіл 

сезімі қалыптасады, сонымен қатар, жалпы тіл ерекшеліктерін айыра білу қабілеті 

дамиды, осы қабілеттің арқасында адам тек қана үйренетін тілдің емес, жалпы тілдердің 

арасындағы ерекшеліктерді айыра алады».  

Пән мұғалімдеріне қойылатын талап зор. Нақты айтсақ, мұндай талап үдесінен 

шығу үшін мұғалім, біріншіден, өз пәнін терең білуі тиіс. Мұның мәнісі – қазақ, орыс, 

ағылшынша сөйлеу, оқу, жазу, тыңдау талаптарын еркін меңгеру деген сөз. Мұғалім 

оқытудың әдіс-тәсілдерін шығармашылықпен қолдана білуі керек. Мұғалімнің ақыл-ойы, 

білімі терең болуы тиіс. Сондай-ақ мұғалім өз білімін оқушыға жан-тәнімен беріле бере 

білуі керек. Екіншіден, мұғалім оқушыларды пәнге қызықтыра білуі тиіс. Ол үшін сабақта 

оқытылатын материал оқушыларды зеріктірмейтіндей қызғылықты болуы керек. 

Үшіншіден, мұғалім оқушының психологиясын ұлттық ерекшелігіне орай сезіне білгені 

жөн. Төртіншіден, сабақта «вальдорфтық» педагогикалық элементтерді қолдана білуі 

керек. Мұны қазақша айтсақ, адамның өсіп-жетілу заңдылығын басшылыққа ала жұмыс 

істеу деген сөз. Мұны біз «Бас-жүрек-қол» дейміз, яғни баспен ойлап, жүрекпен қабылдап, 

қолмен істей білуге тырыс. Міне, «вальдорфтық» педагогикалық элементтер деген осы. 

Бесіншіден, сабаққа «Өзін-өзі тану» бағдарламасының элементтерін пайдалануға болады. 

Ол үшін бағдарламаның әдіс-тәсілін білу: сәлемдесу, қоштасу әдептерін меңгерту. Сондай-

ақ музыка тыңдату, әдеби шығармаларды талдату, оқушылардың шығармаларының 

көрмесін ұйымдастыру дәстүрге айналуы тиіс. Алтыншыдан, қазақ, орыс, ағылшын тілін 

оқытудың жаңа тәсілдерін қолдануға, табуға мән беріп, оқытушы ізденісте болуы тиіс. 

Интерактивтік сабақтар өткізу, пікірлесу, жұмбақтар шешу, мақал-мәтелдер айту, іскерлік 

ойындар, дөңгелек үстелдер ұйымдастыру, жыл көшбасшысы ойындарын жүйелі өткізген 

жөн. Жетіншіден, сабақта жаксы ахуал орнату да, мұғалім мен оқушының өзара түсінісіп, 

бір-бірін құрметтеуі де пәнге деген сүйіспеншілікті арттырады. Көріп тұрғаныздай, 

полилингвалды, немесе үштілді білім беру саясатын жүзеге асыруға үлес қоса алу аясы 

мен мүмкіншілгі кең. Біраз жұмыстар да атқарылып жатыр, бірақ әлі де істейтін жұмыс 

көп. Бірлесе көтерген жүк жеңіл дегендей, бүгінгідей іс шараларда тәжірибе мен ой 

алмасу арқылы бұл жолда талай жетістіктерге жете аламыз деген үміттеміз. 
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ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІС ТӘСІЛДЕРДІ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ  

БІЛІМ БЕРУДІҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ 

 
Аннотация: Одним из основных инновационных методов является «интерактивный метод 

обучения». Главный принцип этого метода - формирование и развитие личности посредством 
педагогического общения и коммуникативного диалога. Этот метод основан на идее «учиться вместе или 

работать вместе». То есть: через групповую и парную работу. 

Ключевые слова: Интерактивные методы, педагогическая поддержка групповой и парной работы 

 

Әлемдік бәсекелестік заманында әрбір адамның білім сапасын, қабілеттік деңгейін, 

іскерлік мүмкіндігін анықтайтын адам ресурстарын дамыту мәселесі күн тәртібіне өткір 

қойылып, адамның білімі мен біліктілігі қазіргі кезеңде мемлекеттердің бәсекеге 

қабілеттілігінің ең маңызды көрсеткішіне айналып отыр. Бәсекеге қабілетті, 

интеллектуалдық күші жетік маман кадрлар болмай, әлемдік бәсекеге төтеп бере 

алатындай экономика дамымайды. Қай заманда да өркениеттің өрлеуі интеллектуалдық 

шығармашылық қабілеттің негізінде іске аспақ. [1] 

Бүгінгі таңда жеке тұлғаны емес, оның даму үрдісін басқару қажеттігі айқындалып 

отыр. Білім алушының түрлі ақпараттың толассыз ағынында бағытталуы қиынға түсіп 

отыр, ол үшін оның талдау, құрылымдау, жүйелеу, мәселені шешу дағдылары жетік 

дамытылуы тиіс. Ал бұл, педагог жұмысындағы тікелей жасалатын әдістерден, бас 

тартылып, артық дидактизмнен, ғибаратты сарыннан тежелуді; оның есесіне бірінші 

орынға қарым-қатынас жасаудың сұхбаттық әдістерін, шындықты бірлесіп іздеуді, сан 

алуан шығармашылық әрекетті тәрбиелеуші шарттарды жасау арқылы дамытуды 

білдіреді. 

Инновациялық әдістердің негізгісінің бірі-«интерактивті оқыту әдісі». Бұл әдістің 

негізгі қағидасы – педагогикалық қарым-қатынас пен қарым-қатынас диалогі арқылы жеке 

тұлғаны қалыптастырып дамыту. Бұл әдіс — “бірлесе үйрену немесе бірлескен 

әрекеттер” идеясын басты назарда ұстайды. Яғни: топтық жұмыс және жұптық жұмыс 

арқылы іске асады. [2] 

Интерактивті әдістерде басты назарды “процеске”, яғни  үйрену процесінің өзіне, 

білім алушылардың  “қалай” және  “қандай әдіс-тәсілдер арқылы 

үйренетіндігіне” аударады. Яғни, интербелсенді сөзі - өзара әрекет ету бейімділігін 

білдіреді немесе әңгімелесу, әлде кіммен (адаммен) не болмаса әлде немен (мысалы, 

компьютермен) сұхбаттасу режимінде болады. Осы жерде білім алушылардың 

жауаптарынан гөрі мәселенің шешімін табуға талпынғаны 

маңызды. Себебі, интербелсенді оқытудың басты мақсаты – білім алушыларды өз бетінше 

ой қорытып, жауап табуға үйрету. Интерактивті әдіс білім алушылардың танымдық 

қызығушылығы мен танымдық белсенділігін арттыруға бағытталған. Негізгі қағидасы 

педагогикалық қарым- қатынаспен диалогі арқылы жеке- тұлғаны қалыптастырып 

дамыту. Интерактивті әдістер оқушының қызығушылығы мен белсенділігін арттырып, 

алынған мәліметтерді шығармашылық тұрғыдан қайта өңдеу болып табылады[1]. 

Білім берудегі интерактивті технология сабақ барысында оқушылардың сабаққа 

қатысуын ұйымдастыратын оқыту барысы. Интерактивті әдістің керемет мүмкіндіктері 

оқушыларды шабыттандырады. Оқушылар ойнап отырмыз деп ойлап, шындығында олар 

қызығып, таңғалып, шабыттанып отырып білім алады.  

Интерактивті оқытудың мәні мынада, оқу процесі іс жүзінде барлық оқушы таным 

үрдісіне тартылатындай болып ұйымдастырылуы тиіс, олардың осыған байланысты не 

біледі, нені ойлайды түсінуге және рефлекстеуге мүмкіндігі болуы тиіс. Таным процесінде 

білім алушылардың біріккен іс-әрекеті, әркім өзінің жеке-дара үлесін қосатын, оқу 
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материалдарын меңгеруді білдіреді, білімдерін, идеяларын, іс-әрекет тәсілдерін алмасу 

жүргізіледі. Және де бұл мейірімділік пен өзара бір-біріне қолдау көрсету аясында 

болады, ол тек қана жаңа білім алуға мүмкіндік беріп қоймайды, таным әрекетінің өзін де 

дамытады [3]. 

 Интерактивтіі әдістердің мәндік ерекшелігі, сипаттамасы – бұл субъектілердің өзара 

әрекеттестігінің бір бағыттағы белсенділігінің жоғарылығы, қатысушылардың өзара 

әрекеттестігі, эмоционалдық, рухани бірігуі. Қытайдың бір нақыл сөзінде: "Маған айтшы 

– мен ұмытып қаламын; маған көрсетші – менің есімде қалады; өзіме істетші – мен сонда 

түсінемін" делінген. Осы сөздерден интерактивті оқытудың мәні өз көрінісін табады. 

Интерактивті әдістерді пайдалану кезінде оқушылар түсіну процесіне толыққанды 

қатысушылар болады, оның тәжірибесі оқу танымының негізгі қайнар көзі қызметін 

атқарады. Оқытушы дайын білімді бермейді, бірақ білім алушыларды өз бетімен ізденуге 

үйретеді. Білім берудің дәстүрлі нысандарымен салыстырғанда, интербелсенді оқытуда 

оқытушы мен білім алушылардың өзара әрекеттестігі ауысады: педагогтың белсенділігі 

білім алушылардың белсенділігіне орын береді, ал педагогтың тапсырмалары олардың 

бастамасы үшін жағдай жасаушы болады. 

Интеравтивті әдіс қолдану кезінде мыналар ескерілуі керек: 

-  тұлғаның еркіндігі мен құқықтары сақталуы; 

- тұлғаның өзін көрсете алуына жағдай жасау; 

- педагогикалық қолдау көрсету. 

Интеравтивті әдіс-тәсілдерді қолдану нәтижесінде оқу үрдісінің барысында 

оқушылар мыналармен қарым – қатынасқа түседі: 

1. Мұғаліммен (оқушылар мұғалімнің сұрағына жауап берген кезде); 

2. Оқушылармен  (жұптасып жұмыс істеу барысында) 

3.Шағын топтармен (3-4 оқушымен); 

4. Оқушылардың үлкен тобымен (көбіне пікірталас/дебат сынып болып әлдебір мәселені 

талқылау барысында); 

 5. Техника түрлерімен (мысалға, компьютермен,  интербелсенді тақтада жұмыс істеуде). 

   Интерактивті оқыту әдістері дәстүрлі оқыту әдістерінен оқу үрдісінде 

оқушылардың өзінің өмірлік тәжірибелерін пайдалану арқылы есте берік сақтаумен, 

мәліметтерді талдап, жинақтау арқылы жеке және кәсіптік қабілеттерін аша алуымен 

ерекшеленеді. Интеравтивті әдістің тағы бір ерекшелігі оқушылардың белсенділігі 

мұғалімнің белсенділігімен сәйкестігінде сонымен қатар оқушы мен мұғалімнің тұрақты 

өзара іс әрекетінде. Интерактивті әдістерді қолдануда оқушыларды сапалы дайындықпен 

қамтамасыз ету оқу процесінің нәтижелігіне тікелей байланысты. Басты тапсырма 

оқушыларға берілген білімнің бағасында емес ол тапсырманы орындаудағы іс – 

әрекетінде. 

Интеравтивті әдістерге мыналар жатады: проблемалық шығарма әдістері, презентациялар, 

пікірталастар, топпен жұмыс, «миға шабуыл» әдісі, зерттеулер, іскерлік ойындар, рөлдік 

ойындар, «инсерт» әдісі, сахналау, тест сынағы әдісі, дебат, т.б. [3] 

Интеравтивті әдіске сондай-ақ әр түрлі көмекші құралдарды яғни ақпараттық 

қорларды пайдалану: интербелсенді тақта, бейне материалдар, слайдтар, флипчартттар, 

компьютерлер бейне фильмдер мен бейне сюжеттерді қарап шығып талқылау, әртүрлі 

науқандар мен акцияларды пайдалана отырып, таныстырулар жатады.  

Оқудың интерактивті әдістерінің артықшылығы: 

* оқушылардың қызығушылығын туғызады; 

* әрқайсысының оқу үрдісіне қатысу белсенділігін кеңейтеді; 

* әрбір оқушының сезіміне назар аударады; 

* оқу материалдарын тиімді меңгеруге бейімдейді; 

* оқушыларға көпжоспарлы әрекет етуге әсер етеді; 

* кері байланысты (аудиторияның жауап беру реакциясын) жүзеге асырады; 

* оқушылардың пікірлері мен қарым-қатынастарын қалыптастырады; 
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* өмірлік машықтарды қалыптастырады; 

* мінез-құлықтың өзгеруіне көмектеседі. 

«Егер біз бүгін балаларымызды кешегідегідей оқытатын болсақ, онда біз оның 

ертеңін ұрлаймыз» Джон Дьюид айтқандай, қазіргі уақытта оқу сабақтары барысында 

оқытудың интербелсенді әдістерін және интербелсенді құралдардың көмегімен 

мұғалімнің, оқушының шығармашылықпен жұмыс істеуіне жол ашылып отыр.Сондықтан 

оқу тәрбие үдерісінде үнемі жаңа оқыту құралдарының мүмкіндіктерін ұтымды 

пайдаланып, оған білім алушыларымызды үйрету - әр педагогтың басты міндеті. 

 Жаңа педагогикалық технологиялар оқушының жеке тұлғалық күшін арттырып, 

шығармашылық ойынының дамуында басты рөл атқарады. 

Жаңа технологияларды меңгеру мұғалімнің зияткерлік, кәсіптік, адамгершілік, 

рухани, азаматтық және де басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін 

тигізеді, өзін өзі дамытып, оқу тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмек  көрсетеді. 

Қазіргі уақытта оқу сабақтары барысында оқытудың интеравтивті әдістерін және 

интеравтивті құралдардың көмегімен мұғалімнің, оқушының шығармашылықпен жұмыс 

істеуіне жол ашылып отыр.Сондықтан оқу тәрбие үдерісінде үнемі жаңа оқыту 

құралдарының мүмкіндіктерін ұтымды пайдаланып, оған білім алушыларымызды үйрету 

– әр педагогтың басты міндеті. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕРДІ  

МЕКТЕПТЕ ЖӘНЕ ЖОО ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ ҚОЛДАНУ 

                                     
Аннотация: Одним из основных инновационных методов является «интерактивный метод 

обучения». Главный принцип этого метода - формирование и развитие личности посредством 

педагогического общения и коммуникативного диалога. Этот метод основан на идее «учиться вместе или 

работать вместе». То есть: через групповую и парную работу. 

Ключевые слова: интерактивные методы,  дебат, дискуссия, ролевая игра, мозговой штурм  

 

Жаңартылған оқу бағдарламасының негізгі бөлімдерінің бірінде интерактивті 

әдістерді қолдану құзіреттілігін нақтылап көрсетілген"ХХI ғасыр-ақпараттандыру 

ғасыры"деп аталады. Қазақстан Республикасы да ғылыми-техникалық прогрестің негізгі 

белгісі-қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді. Қазіргі кезде білім беру 

саласын,оқытудың әр түрлі техникалық құралдарын пайдаланусыз елестету мүмкін емес.  

Білім беру үдерісінде көп қолданыста жүрген АКТ құралдары: Интерактивті тақта, 

электрондық оқулықтар, компьютер, ғаламтор желілері. АКТ құралдары оқушылар үшін 

оқу материалдарын желі түрде қабылдауына мүмкіндік беретін құрал болса,мұғалім үшін 

сабақ барысында қолданылатын көмекші құрал. Себебі, сабақта уақытты үнемдеу, 

демонстациялық материалды дайындау мақсатында АКТ құралдарын қолданады. 

Сабақтың басталуы ең маңызды сәттердің бірі. Мұғалім сабағының мәнді өтуіне сыныпта 

ынтымақтастық атмосферасын қалыптастырудың да ықпалы зор. Оқушыларды сабаққа 

ынталандырушылық сәт орындалады. Осы мақсатта сабақта балаларды бөлудің түрлі әдіс-

тәсілдерін қолданып отырған жөн. Оқыту мен оқу үдерісінде АКТ-ны қолданудың 

тиімділігі топтық жұмыс барысында тақырыпқа сай жаңа терминдермен жұмыс жасауға 
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тура келгенде осы АКТ мүмкіндігін қолданып ғаламтор желісі арқылы электрондық 

анықтамаларды қолдануға болады. Бұл АКТ құралдарын бірнеше мақсатта қолдануға 

болады: көрнекілік ретінде суреттер, диограммалар, бейнероликтері қолдануға болады. 

Сабақ барысында оқушылардың қызығушылығын арттырудың тиімді тәсілдерінің бірі-

интерактивті жаттығуларды пайдалану. Мұндай интерактивті жаттығуларды сабақта 

оқушылардың білімін бекіту, тексеру үшін қолданылған тиімді. Бұл интерактивті 

жаттығулар оқушылардың сыни-ойлау дағдыларын қалыптастыруға, сабақ  тақырыбын 

терең түсінуге, материалды жақсы есте сақтауға мүмкіндік береді. Пәндерді оқытуды 

технологияларда интерактивті әдістерді пайдаланудың маңызы зор. Ол білім беру іс-

әрекетінде оқушылардың белсенділігін,өз бетінше жұмыс істеуінде пайдалы (Рөлдік 

ойындар, миға шабуыл, дебат, дискуссия, жаттығу, топтық жұмыс). Білім берудің негізгі 

мақсаты-білім мазмұнын жаңарту мен қатар,оқытудың әдіс-тәсілдері мен әр түрлі 

құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап еді. Оқушы тұлғасының 

дамуына,қабілетінің артуына жаңа технологиялар айтарлықтай ықпал жасайтыны сөзсіз 

және бұл қазіргі таңдағы білім жүйесінің дамуындағы елулі  бағыт.Сондықтан әрбір әдіс-

тәсілдің ұстаздар үшін маңызы зор. Бұл ақпараттық технологиялардың әдістері және 

оларды оқыту дүйесінде қолдану туралы талдауда келесі қорытындыларды жасауға 

болады:ақпараттық технологиялар бізде қалыптасқан оқыту формаларының ақпараттық 

көлемін ұлғайтып қосымша ретінде бола алады,сонымен қатар,оқыту үрдесін 

ықшамдап,сабақтарды әр түрлі әдіспен өткізуге болады. 

Интерактивті әдіс дегеніміз-оқытудың өзара белсенді жұмыс істеу әдісі. 

Интерактивті әдістің мақсаты:жай ақпарат беріп қоймай оқушыларды өздіктерінен жауап 

іздеуге бейімдеу. 

Интербелсенді әдіс: 

1. Оқушылар көп уақыт бойы белсенді,тапсырманы талқылайды. 

2. Мұғалім-бағыттаушы.Пікірталас кезінде көмектеседі,сұрақтар қояды. 

3. Оқушының өзі сұраққа жауап іздейді. 

4. Бағалаудың жаңа түрлерінен пайдаланылады. 

5. Жұппен және топпен жұмыс. 

Оқудың интерактивті әдісінің артықшылығы: 

- оқушылардың қызығушылығын туғызады; 

- Оқу материалдарын тиімді меңгеруге бейімдейді; 

- оқушыларға көпжоспарлы әрекет етуге әсер етеді; 

- кері байланысты жүзеге асырады; 

- оқушылардың пікірлері мен қарым-қатынастарын қалыптастырады; 

- мінез-құлықтардың өзгеруіне көмектеседі. 

Интерактивті оқытудың міндетті шарттары: 

- Оқытушы мен оқушылар арасында сенімді қарым-қатынас: 

- Демократиялық стиль: 

- Оқытушы мен оқушылар арасындағы әріптестік қарым-қатынас: 

- Оқушылардың жеке тәжірибесіне сүйені оқу процесіне жақсы мысалдар мен рөлдерді 

қосу: 

Ақпарат берудың формасы мен тәсілдерінің әр түрлілігі. Оқушылар іс-әрекеті мен 

жеке белсенділігінің әр түрлілігі. Интерактивті әдіс-тәсілдерді жиі пайдаланау,әр сабақта 

оның мүмкіндіктерін түрлендіріп отыру-педагогтар қауымының басты міндеті. Әрбір 

технология өзіндік жаңа әдіс-тәсілдерімен ерекшеленеді. Әдіс-тәсілдерді мұғалім ізденісі 

арқылы оқушы қабілетіне,қабылдау деңгеіне қарай іріктелініп,қолданылады. 

Тиімді,пайдалыларын жетілдіре түседі. Көрнекті педагог В.А.Сухомлинский «сабақ жас 

өспірімдердің интеллектуалды өміріне құр ғана сабақ болып қоймас үшін,ол қызықты 

болуы шарт. Осыған қол жеткенде ғана мектеп жас өспірімдер үшін рухани өмірдің 

тілеген ошағына,мұғалім осы ошақтың құрметті иесі мен сақтаушысына айналады» деп 

айтқан.Өйткені жай ғана сабақ құнарсыз тағам секілді адам бойына жұқпайды. Қызықты 
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сабақтар мұғалімнің ашқан жаңалығы,өзіндік қол таңбасы,әдістемелік ізденіс,қолданған 

әдіс-тәсілдері арқылы ерекшеленіп,шәкірт жүрегінен орын алады. Сабақ барысында 

қолданылған интерактивті оқытудың негізгі формаларына тоқталайын.  Рөлдік ойындар-

тиімді интербелсенді әдістердің бірі.  Адам жадында бірінші мезетте өзінің жасағаны мен 

бастан кешкен әсерлері қалады. Ал рөлдік ойындар оқушылардың өздерін басқа 

адамдардың орнына қойып,мәселе немесе проблеманы солардың тұрғысынан қарастырып 

өз қолдарымен жасауды меңзейді.  

Қорытындылай келе бүкіл оқыту  барысында оның әртүрлі жақтарын қамтамасыз 

ететіндей бір мезетте бірнеше технология қолдану керектігін мұғалім назар аударуы 

қажет. Бұл оқыту тәсілі әртүрлі технологиямен жан-жақты қамтылуды талап етеді,сонда 

ғана технология педагогикалық тұрғыдан әсерлі болады. Қазіргі заман мұғалімнен тек өз 

пәнінің терең білгірі болуы емес,тарихи танымдық,педагогикалық-психологиялық 

сауаттылық,саяси экономикалық білімділік және ақпараттық сауаттылық талап етілуде. 

Ол заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар,шығармашылықпен жұмыс  

істеп,оқу мен тәрбие ісіне еніп,оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген жан 

болғанда ғана білігі мен білімі жоғары жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады.  
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ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДЕ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ 

ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ 

 
Аннотация: Бұл мақалада инклюзивті білім беруде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды 

қолдану жолдары қарастырылады. Бүгінде оқушылардың танымдық қабілетін арттыруда пайдаланылып 

жүрген тиімді әдіс-тәсілдерKahoot ойыны мен JGuiz, Jcloze, JMatch, JCross, Jmix, TheMasher, 
ActivInspireбағдарламалары талданылады. 

Кілттік сөздер: инклюзивті білім беру, ақпараттық-коммуникативтік технология, танымдық қабілет, 

әдіс-тәсілдер, Kahoot ойыны, JGuiz, Jcloze, JMatch, JCross, Jmix, TheMasher, ActivInspire,бағдарлама. 

 

Орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде дайындалған оқу бағдарламасында 

былай делінген: «ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану 

құзыреттілігі оқушылардың жұмысында, бос уақытында және күнделікті қарым-

қатынасында технологияларды білікті және шығармашылық пайдаланудың бастапқы 

дағдылары арқылы қалыптасады. Оқушылар деректерді іздеу, құрастыру және басқару, 

ақпарат және идеялармен алмасу, бірлесіп өзара іс-қимыл жасау, әртүрлі жабдықтар мен 

қосымшаларды пайдалану арқылы білім беру бағдарламасының пәндерін оқу процесінде 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) пайдалану дағдыларын 

дамытады» [1]. 

Сондай-ақ, пәндерді оқыту процесінде ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану келесідей көрінеді: 

- оқыту сапасын арттыру үшін сабақтарда инновациялық әдістер мен ақпараттық 

технологияларды кеңінен қолдану; 

- оқушылардың белсенділігін арттыру үшін АКТ мүмкіндіктерін тиімді пайдалану; 
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- интернет-ресурстармен жұмыс (веб-сайттан ақпаратты оқу, іздеу, іздеу, сұрыптау, 

іріктеу, көшіру, жеке құжат ретінде сақтау); 

- тақырыпқа байланысты әртүрлі медиа құралдарды қолдану; 

- электрондық оқулықтарды, оқу құралдарын, анықтамалық құралдарды пайдалану 

[1]. 

«Қазіргі әлемде жастарға ақпараттық-технологиялармен байланысты әлемдік 

стандарттарға сәйкес келетін жаңа білім беру өте маңызды», - деп атап өтті Тұңғыш 

елбасы. Бұл жас ұрпаққа білім беру үшін оқу процесінде ақпараттық-технологияларды 

оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңыздылығын көрсетеді. Бүгінгі таңда 

қашықтықтан оқыту жағдайында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді 

пайдалану жолдарын іздеу және оқу процесіне енгізу өзекті болып табылады. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға электрондық есептеу 

техникасымен жұмыс істеу, оқыту процесінде компьютерді пайдалану, электрондық 

оқулықтарды, интерактивті құралдарды пайдалану, интернеттегі жұмыс, компьютерлік 

оқыту жатады. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың негізгі 

мақсаты – оқушылардың шығармашылық ойлауын дамыту, әртүрлі әдеби, ғылыми 

деректермен жұмыс жасау процесінде танымдық, шығармашылық, коммуникативті 

белсенділікті қалыптастыру. Өзін-өзі дамыту және оны іске асыру құралы ретінде 

пайдалану дағдыларын қалыптастыру және ақпараттық қоғамға бейімдеу. 

Инклюзивті білім беруді дамыту әлемнің көптеген елдерінде: АҚШ, Ұлыбритания, 

Дания, Испания, Финляндия, Германия, Италия, Австралия және т.б. білім беру 

саясатының жетекші бағдарына айналды. Жалпы білім беру ұйымдарында психикалық 

және дене кемістігі бар, дамуында артта қалған балалар қалыпты дамыған құрдастарымен 

бірге табысты оқиды. Инклюзивті білім беруді дамытудың тұжырымдамалық тәсілдері 

адам құқықтары саласындағы негіз қалаушы халықаралық құжаттарға сәйкес және 

әлемдік үрдістерді, білім беру саласындағы әлемдік практика жетістіктерін және 

қазақстандық білім беру жүйесін дамытудың басым міндеттерін ескере отырып әзірленді. 

Инклюзивті білім беру-бұл жалпы білім беруді дамыту процесінде барлық адамдарға білім 

беру, сонымен қатар әртүрлі қажеттіліктері бар балаларға бейімделу арқылы ерекше 

қажеттіліктері бар балалардың білім алуына қол жеткізу [2].  

Қазіргі жас ұрпақ – біздің болашағымыз. Бұл жас ұрпақта қарапайым балалар да, 

даму мүмкіндіктері шектеулі балалар да бар. Біз бұл балалармен бөліспеуіміз керек, бірақ 

бәріне бір көзқараспен қарап, олардың болашағына жол ашуға көмектесуіміз керек. 

Әрине, бұл оңай деп айтуға болмайды. Сондықтан ерекше білім беру қажеттіліктері бар 

балалар, мүгедек балалар толық өмір сүруі үшін біз еңбек етуіміз керек. Осыны түсінген 

Елбасы: «Біз мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға көбірек көңіл бөлуіміз керек және 

олар үшін Қазақстан кедергісіз аймаққа айналуға тиіс», - деді. Бүгінде бағдарлама аясында 

барлық білім беру мекемелерінде оқушылар үшін жағдай жасалған. Бұл туралы: 

инклюзивті білім беру мүгедек балаға өз құқықтарын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Инклюзивті білім беру жүйесінің өзі инклюзивті қоғамды дамытудың тиімді тетігі болып 

табылады. Инклюзивтік білім беру жүйесін дамыта отырып,біз инклюзивтік қоғамның, 

яғни әрбір адам үшін қоғамның дамуына жол ашамыз. Инклюзивті білім беру мүмкіндігі 

шектеулі балаларға мектеп өміріне толық қатысуға мүмкіндік береді және балаларды 

теңдікке, теңдікке ынталандыру қорын құрады [5]. 

ҚР білім беруді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасында инклюзивті білім беруді дамыту  қарастырылады. Ерекше білім берді 

қажет ететін балалардың  2018 жылы 60,4%, 2020 жылы 75%, 2021 жылы 80% білім алса, 

2022 жылы 85%, 2023 жылы 90%, 2024 жылы 95%, 2025 жылы 100% қамту көзделеді [2].  

А.К. Оралбекова өз еңбегінде бүкіл әлем үшін ортақ мәселелерді атап көрсетеді:   

- АКТ құнының жоғары болуы (технологиялардың орташа статистикалық азамат 

үшін қолжетімділігінің төмендігі); 

- қызмет көрсетуші қызметкерлердің білім деңгейінің төмендігі және техникалық 
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қолдаудың болмауы; 

- педагогтардың білім беру үдерісінде АКТ-ны пайдалану туралы кері ұстанымы;  

- педагогтердің денсаулық мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған негізгі 

педагогикалық құрал ретіндегі АКТ туралы білімінің болмауы немесе төмен болуы. 

- көбіне АКТ ретінде мектептерде компьютерлік технологиялар қолданылады [5]. 

ЮНЕСКО қабылдаған терминологияға сәйкес, АКТ-ға тек компьютерлер ғана емес, 

сонымен қатар, қызметтік және сервистік білім беру бағдарламалары, сканерлер, 

құлаққаптар, бейнекамералар, тірек сигналдары және мүмкіндігі шектеулі балалардың өз 

қатарластарымен тең дәрежеде білім алуына мүмкіндік беретін басқа да құралдар жатады. 

ЮНЕСКО-ның қолдауымен әзірленген «DATEC» жобасында АКТ-ның оқу үдерісінің 

мақсаттары мен міндеттеріне сәйкестігінің 9 өлшемі келтірілген: 

1. Оқу үдерісінде пайдаланылатын барлық АКТ үйретуші болуы керек. Мұнда, жеке 

педагогикалық тәжірибе негізінде, оқу үдерісі барынша тиімді болуы үшін тек жаңа 

білімдер мен дағдыларды игеруге ынталандыратын құралдарды ғана пайдаланған жөн. 

Егер тапсырмаларды компьютерлік емес құралдармен де іске асыруға болатын болса, онда 

мұндай бағдарламалар пайдасыз. Сондай-ақ, білім беру үдерісінен баланың бойында оған 

өмірінде ешқашан қажет болмайтын тәжірибені қалыптастыратын зиянды 

бағдарламаларды да шығарып тастау керек. 

2. АКТ оқушылардың мектеп кеңістігіндегі ынтымақтастығына көмектесуі тиіс. 

Ынтымақтастықта әрекет ете білу шеберлігі ортақ зейінді қалыптастырады және 

коммуникациялық қарым-қатынас дағдыларын игеруге мүмкіндік береді. 

3. АКТ-ның оқу үдерісінде пайдаланылатын басқа дәстүрлі құралдармен 

жәнетәжірибемен біріктірілуі. Бұл жерде мұндай құралдарды нақты бір мақсаттарға жету 

үшін пайдалану керектігін түсіну маңызды. 

4. Барлық АКТ құралдарыойынға қосуға бейімделуі тиіс, себебі білімдер мен 

дағдылардың көп бөлігі тікелей ойын үдерісінде игеріледі. 

5. АКТ баланың әрекеттерін бақылау жүйесін қалыптастырмауы қажет. Бұл 

дегеніміз, оқушы технологияларды басқаруы керек, керісінше емес. Дегенмен, әліппе мен 

санауды үйрету кезеңіндегі оқушылардың әрекеттерін бақылау жүйесінің оң ықпалы 

дәлелденген. 

6. Құралдардың нақты атқарымдық қызметі болуы керек және олар нақты 

міндеттерді шешуге бағдарлануы тиіс. Бұл 1-операция кезінде тек бір ғана тапсырма 

орындалуы керектігін білдіреді. Жұмыс үстеліндегі нысанды тінтуірдің пернесін басу 

жолымен көшіруді көрнекі мысал ретінде келтіруге болады.  

7. АКТ құралдары баланың бойында жағымды сезім күйлерін қалыптастыруыжәне 

зорлық-зомбылық жолдарын насихаттамауы тиіс. 

8. Барлық АКТ бала денсаулығы үшін қауіпсіз болуы қажет. Әрине, балаға 

компьютерлік ойындардан гөрі қозғалмалы ойындар көбірек пайдалы. Педагогтар мен 

ата-аналардың міндеті – компьютердегі жұмысты рөлдік, қозғалмалы ойындармен 

кезектестіріп отыру. 

9. Педагогтер мен ата-аналарды АКТ-ны баламен бірге пайдалануға тарту [5]. Бұл 

жағдайда балалардың оқу процесіне көбірек берілетіні дәлелденді. Бұл критерийлер білім 

беру процесінде қолданылатын ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қол 

жетімділігін бағалауға қызмет етеді. Халықаралық талаптарды инклюзивті білім беру 

жүйесінің құқықтық тірегі болып табылатын Қазақстан Республикасының заңнамалық 

жүйесі де қояды. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың бұзылуын жалпы 

дамыту және түзету мақсатында балалардағы бұзушылықтарды түзетуге бағытталған жаңа 

компьютерлік технологияларды, құрылғыларды қолдану қажеттілігі анықталады және 

шешіледі. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар студенттерге ғылыми 

ұғымдарды түсіндіруге және оларды қабылдауды, түсінуді жеңілдетуге мүмкіндік беретін 

маңызды құралдардың бірі болып табылады. Бағдарлама оқу және білім беру процесінің 

ғылыми-теориялық білімдерінің практикалық сабақтар нәтижесінде алынған практикалық 
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білімдерден айырмашылығына ерекше назар аударады. Сонымен қатар, мұғалімнің 

дайындық сапасы теориялық және практикалық білімнің бірлігін талап етеді. АКТ енгізу 

кезінде теориялық және практикалық білімнің бірлігі олардың тиімді қолданылуын 

қамтамасыз етеді, бұл оқу және оқу процестерін жақсартуға ықпал етеді. Сабақта 

теориялық және практикалық білімді қолдану кезінде білім беру процесінің мазмұны, 

әдістемесі,технологиясы саласындағы білімнің қалыптасуы шешуші фактор болып 

табылады. Оқу процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану 

мұғалімдерден пәндік, педагогикалық, технологиялық білімді талап етеді. Пәндік білім – 

бұл оқытылатын пән бойынша өзекті білім. Айталық, бастауыш сынып мұғалімдері қазіргі 

ғылыми идеялар мен тұжырымдамаларды жақсы біледі және практикалық түсінікке ие. 

Педагогикалық білім – білім берудің жалпы негіздерін, оқытудың мақсаттары мен 

міндеттерін білуге негізделген оқыту мен оқытудың процестері, тәжірибесі мен әдістері 

туралы терең білім. Кез-келген мұғалім үшін бұл білім кешені қажет және оқушының оқу 

процесіне, сыныпты басқаруға, сабақты жоспарлауға және өткізуге, студенттерге баға 

қоюға қатысты сұрақтарды қамтиды.Технологиялық білім – оқытудың қосалқы құралдары 

(бейне, желілік материалдар, цифрлық бұқаралық ақпарат құралдары және т.б.) туралы 

білім. Бұл білім технологиялық құрылғылар туралы жеткілікті білімді де, оларды басқару 

үшін қажетті дағдыларды да қамтиды. Цифрлық технологияларға келетін болсақ, бұл 

білім операциялық жүйелер мен компьютерлік жабдықтарды білу, сондай-ақ мәтіндерді 

басып шығаруға және түзетуге, электрондық кестелер, браузерлер мен электрондық 

пошталар жасауға мүмкіндік беретін бағдарламалық құралдардың стандартты жиынтығын 

пайдалану мүмкіндігі болып табылады. Мұғалім өзі оқытатын пәнді ғана емес, сонымен 

қатар оқыту технологиясын қолдана отырып, осы пәнді жетілдіру жолдарын да білуі 

керек. Білімнің үш саласының қиылысу орталығында технологиялық, педагогикалық және 

мазмұндық білім беру (СӨП) орналасқан. 

Осы тәсілді алғаш рет 2006 жылы Мишра және Кёлер қарастырды, олардың 

айтуынша, егер жаңа технология оқуды жақсарту жағына өзгертуге қабілетті болуға тиіс 

болса,онда жоспарлау үдерісі пәннің ерекше білімдерін оқушылар қалай түсінетінін біле 

отырып, осы білімдердің ықпалдасуын қамтуы керек. Оның үстіне Мишра мен Кёлердің 

пайымдауынша, барлық 3 білім саласын өзара байланыстыра алған мұғалім жоғары 

деңгейдегі кәсіпқой болып табылады [3]. 

Бүгінгі мектептегі технологияларға мыналар жатады: теледидар бағдарламалары; 

сандық теледидар; интернет/ WWW; ұялы телефон; ұтқыр қондырғылар; 

компьютер/ноутбук. Сабақ барысында АКТ-ны қолдану мүмкіндігін зерттеу барысында 

оқушыларға берер мынандай тиімділіктері анықталады: 

- ақпараттық, бейнелік-дыбыстық анықтамалар арқылы білімін одан әрі жетілдіреді, 

дамытады; 

- өз бетінше түрлі тапсырмаларды орындайды; 

- тақырыптан қалып кеткен немесе дұрыс түсінбеген тақырыпты қосымша 

қайталауға мүмкіндік беріледі; 

- пәнге қызығушылығы, үздіксіз ізденісі артады; 

- ойлау, есте сақтау, пікір сайыстық қабілеті дамиды; 

- өз ойын сызба , кесте , түрінде жеткізеді; 

- түрлі бейнелік, сілтемелік, нұсқаулық тапсырмаларды орындайды; 

- түрлі деңгейдегі тест тапсырмаларын орындап өзінің алған білімін тексереді[1]. 

Шын мәнінде, педагогикалық білім оқытудың саналы, әлеуметтік және дамушы 

теорияларын, оларды сыныптағы оқушыларға қатысты қолдану әдістерін түсінуде 

біліктілікті қажет етеді. Пәндік білімді ақпараттық технологиялармен біріктіру уақытты 

үнемдеуге, оларды көрнекілік ретінде пайдалануға, интернет-көздерден тақырыпқа 

байланысты ақпаратты алуға мүмкіндік береді. Алайда, әдіскерлер АКТ қолданудың екі 

жағы бар екенін айтады. Оның артықшылықтарын талдай отырып, сіз оқушының уақытын 

үнемдей аласыз, оқулықты қажет етпестен информатика негіздері туралы кез-келген 
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ақпаратты ала және зерттей аласыз, тақырыптың үлкен, қиын бөліктерін өту кезінде 

қосымша бейне сабақтар, клиптер, аудио бағдарламалар қолдана аласыз, таңдалған 

хабарламаны көшіре аласыз. Көрнекілік көрнекі құралдарға қажеттілікті азайтады, 

тәуелсіз жеке жұмысты жүргізуге мүмкіндік береді, көкжиектің, дүниетанымның, таным 

процесінің кеңеюіне ықпал етеді, зерттеу қабілеті бар тұлға қалыптасады. Кемшіліктері: 

психологиялық-педагогикалық талаптардың болмауы. Оқушының жеке ерекшеліктері, 

оның денсаулық жағдайы, осы материалдағы санитарлық-гигиеналық нормаларды 

сақтамау,компьютердің графикалық мүмкіндіктерін әлсіз және әлсіз пайдалану, тіл 

мәдениетінің төмендеуі, «жанды» қарым-қатынасқа түсу мүмкін еместігі ескерілмейді. 

Сондықтан білім беру саласында оқушылардың әр пәнді меңгеруге деген ынтасын 

арттыру үшін жаңа педагогикалық технологияларды тиімді пайдалануымыз қажет. 

Сонымен, арнайы оқытуда компьютерлік технологияларды қолдану міндетін шешуге 

байланысты балаларды жаңа құралдарды қолдануға үйрету және бұзушылықтарды жалпы 

дамыту, түзету мақсатында жаңа ақпараттық технологияларды қолдануға жағдай жасау 

қажет. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттер үшін ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың артықшылығы – оқытуға жеке түзету тәсілі әр 

баланы тек оның тепе-теңдік қарқыны үшін қамтамасыз ете алады, тәуелсіз өнімді 

қызметтерді ұсыну және кепілдендірілген жүйелік көмек көрсету мүмкіндігі артады. 

Егер ақпараттық-коммуникативтік технологияларды пайдаланудың 

артықшылықтарына қарайтын болсақ, онда Интернет желісі арқылы түрлі мәліметтерді 

алуға, арнайы электронды оқулықтардың көмегімен өз біліміңізді толықтыруға болады, 

Bilim land, Onlain Mektep, Opiq.kz bilimdesk, BilimBook платформалары мен 

құрылғыларының көмегімен оқушылардың қызығушылығын арттыруға болатындығын 

атап өтуге болады. Сондай-ақ, оқушылардың білім беру қабілеттерін дұрыс бағалай 

аласыз, олардың шығармашылық қабілеттерін арттыра аласыз. Бүгінгі таңда подкаст 

радиоға ұқсас цифрландырылған бағдарламаны кеңінен қолданады. Падкаст жасаудың 

балалар үшін қандай пайдасы бар? дейтін болсақ: 

- өз жұмысын көрсету үшін оларға мыңдаған адамнан тұратын әлеуетті аудиторияны 

құрады; 

- сауаттылық дағдыларын дамытуға көмектеседі (сценарийлер, сұхбат жазу және 

т.б.), әрі балаға сөйлеу машықтарын іс жүзінде қолдануға мүмкіндік береді, сонымен 

қатар, олар АКТ-ны қолдану жөнінде белгілі бір дағдыларды үйренеді; 

- подкасттар интерактивті болуы мүмкін және аудитория өз пікірлерін білдіреалады, 

бұл балаларға олардың жұмысы туралы бағалы кері байланыс алуғамүмкіндік береді; 

- подкаст құру командамен жұмыс істеу машықтарын дамытуға да үлкен пайдасын 

тигізеді. Тамаша бағдарлама жасауға ұмтылғандықтан, балалар бір-біріменынтымақтасуға 

тырысады. 

Подкастты қалай құруға болады? Мектеп подкасты мектептің web-сайтына 

орналастырылатын бір оқиғаданбастап, келушілер RSS таспасы арқылы жазыла алатын 

музыкасы мен сұхбаты барапта сайынғы радиоқойылымға дейін өзгере алады. Сіздің 

подкасттың қандайболатыны жеке өзіңізге ғана байланысты. Подкаст құру үшін сізге 

жазатын құрылғы (ішкі және сыртқы микрофон) менAudacity бағдарламалық жасақтамасы 

(http://audacity.sourceforge.net/) баркомпьютер қажет. Бұл бағдарламалық жасақтама тегін 

жүргізіледі және сізге жазба жасап, содан кейін оны mp3 файл ретінде экспорттауға 

мүмкіндік береді. Кейінірек сіз оны мектептің web-сайтына жүктей аласыз. Сондай-ақ, 

өзіңіздің подкастыңызды әзірлей аласыз: жазбаны ғимарат ішінде емес, mp3 плеерінің 

жазба құрылғысын пайдалануға мүмкіндігі бар нақты бір жерде, мектептің жанында 

немесе ұжыммен серуенге шыққанда жазып көріңіз. Сонда сіз бұл түсірілімді өз 

компьютеріңізге жүктеп, шоуыңызға қоса аласыз. Подкастшыларға арналған плей-

парақтарының күйін келтіруге және подкасттардан тікелей mp3-ке жазуға мүмкіндік 

беретін күрделі бағдарламалық жасақтама Mixcast Live (PC) пайдаланыңыз. Сонымен 
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қатар, өзіңіздің мектеп подкасттарыңыз үшін iTunes және Nicecast комбинациясын 

пайдалануыңызға болады. 

Подкастқа не қосуға болады? десек: 

1. Мектеп жаңалықтары – балалар мен ата-аналарға мектепте не болып 

жатқаны туралы хабарлаудың тамаша тәсілі. 

2. Балалар жұмыстары – балалар өз жұмысын басқа біреулермен бөліскенді жақсы 

көреді. Олардан өз бастарынан кешкен оқиғалары жайлы жазуды немесе мектепте жасап 

көрген іс-әрекеттері туралы есеп жазуын сұраңыз. 

3. Мектеп өлеңдері. 

4. Сұхбат – мектеп ұжымымен, балалармен, қоғамдастық мүшелерімен және 

мектепке келушілермен. 

5. Музыка – авторлық құқықтың бұзылатынына байланысты подкасттарды 

коммерциялық музыканы пайдаланбағандарыңыз жөн. Авторлардың ресми 

келісіміналған жағдайда ғана подкасттарда автор музыкасын пайдалануға рұқсат беріледі 

[3]. 

Білім беру мекемелерінің инклюзивті білім беру сыныптарында SMART 

(электрондық) әдістері жиі қолданылады. Hot Potatoes бағдарламасы (ағылшын тілінен 

аударғанда-Hot potatoes) - жан-жақты тапсырмаларды орындауға мүмкіндік беретін 

бағдарламалар жиынтығы. Интерактивті тапсырмаларды мәтін, графика, дыбыс немесе 

бейне бойынша тапсырмалардың онға жуық түрін қолдана отырып орындауға болады. 

Бағдарлама оқушыға өз бетінше жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бағдарламаны 

оқушылардың компьютерлеріне орнатудың қажеті жоқ. Hot Potatoes бағдарламасы 

Ақпараттық технологиялар орталығында әзірленген. Басты сайттан Hot Patotaes 

бағдарламасы http://hotpot.uvic.ca (жүктеу бөлімі), http://cdokp.tstu.tver.ru/hotpot. жүктеуге 

болады. Jmatch немесе Potatoes мәзірі - бағдарламаның жұмыс терезесін ашып, келесі 

тапсырмаларды таңдаңыз. JGuiz- көпжауапты сұрақтар-викторинасы; 

Мысалы: «Алма» сөзінде неше дауысты дыбыс бар? 

А) 2     Б) 3      В) 1  

1) JCloze-бос орындарды толтыр; 

Мысалы : Нұргүл досы Айгүлге  ......... сыйлады.  

2) JMatch-сәйкестендіру; 

Мысалы:  

1) Әдемі                                                                    зат есім 

2) Компьютер                                                          сан есім 

3) Елу                                                                       сын есім 

3) JCross-крассворд 

4) JMix-реттілікті қалпына келтіру 

5) TheMasher-біріктіруші [1].  

Тиімді ActivInspire бағдарламалық қамтамасыз ету мүмкіндіктері онда бірнеше оқу 

бағдарламалары бар, оларда әртүрлі флипчарттарды қолдану, жасау жөніндегі нұсқаулық 

және флипчартты дайындау әдістемесі көрсетілген қосымша бар. Флипчарт – бұл қажетті 

парақтардан тұратын негізгі жұмыс аймағы. Интерактивті тақтада жұмыс істеу үшін біз 

қолданатын бағдарламалардың бірі – ActivInspire бағдарламасы. Бұл бағдарламаның 

көптеген мүмкіндіктері мұғалімнің оқу процесінде жұмысын жеңілдетеді. Сабақ 

барысында ол материалды оңай түсіндіру үшін әртүрлі мүмкіндіктерді, қызықты, 

тартымды, ойлауды дамыта алады. Сабақты сақтау, толықтыру оның қызметін 

жақсартады. Сабақты түсіндірген кезде мұғалім тақтаның алдында тұрып, DVD және 

интернет-ресурстарда мәтіндік, аудио, бейне құжаттарды қолдана алады. Бұл кезде 

мұғалім қосымшаны оңай іске қосады, CD ROM, веб - түйіннің мазмұнын қарау, 

ақпаратты сақтау, белгілер жасау, тінтуірді ауыстыратын арнайы қаламмен жазулар жазу 

және тағы басқалар. Сабақтарда интерактивтік құралдарды пайдалану кезінде бірнеше 

дидактикалық міндеттерді шешуге көмектеседі: пән бойынша базалық білімді меңгеру; 



 

226 

алынған білімді жүйелеу; өзін-өзі бақылау дағдыларын қалыптастыру; оқуға жалпы 

уәждемені арттыру; оқу материалымен өз бетінше жұмыс істеу кезінде оқушыларға 

әдістемелік көмек көрсету [1]. 

Соңғы жылдары тест әдісі барлық білім беру ұйымдарында кеңінен қолданылады. 

Тест сапалы және сандық жеке сипаттамаларға негізделген стандартталған, қысқа, уақыт 

шектеулі тесттер деп аталады. Мұндай әрекетті жасау және жүргізу кезінде АКТ көптеген 

нұсқаларды ұсынады. Олардың ішіндегі ең қуатты құралдардың бірі, әрине, Kahoot 

(getkahoot.com) онлайн-сервис. Оның сайты www.getkahoot.com.Kahoot - мобильді 

құрылғыларда дұрыс жауаппен онлайн викторина жасауға мүмкіндік беретін қызмет. Бұл 

компьютерлер, планшеттер, ұялы телефондар және басқа құрылғылар арқылы жасалатын 

тесттер, сұрақтар мен жауаптар жасауға мүмкіндік береді. Тапсырмаларды орындағаннан 

кейін сервис тесттің әрбір қатысушысы бойынша есепті көрсетеді, осы есепті 

оқушылардың білімдеріндегі кемшіліктерді анықтау және олармен кейінгі жұмысты 

жоспарлау үшін пайдалануға болады [1]. Сервисті пайдалану алгоритмі: фото және видео 

қосу мүмкіндігімен сауалнама (тест) құру; виртуалды кабинетке нөмір беру (жүйе арқылы 

жасалады); проектордың көмегімен тапсырманы экранда көрсету; оқушылар виртуалды 

кабинетке мобильді құрылғылардың көмегімен кіреді; тапсырмаларды оқушылар 

мобильді құрылғыларда көреді және орындайды; оқушылардың жауаптарын ортақ 

экранда көрсету. Тез және дұрыс жауап берген оқушы жеңімпаз болады. Оқушылар дұрыс 

жауап үшін тиісті балл алады. 

Қорыта келе, оқу үдерісінде АКТ пайдалану оқушылардың шығармашылық, 

зерттеукоммуникативтік дағдыларын дамытуға, оқу әрекетіне белсенді жұмылдыруға, 

ақпаратпен жұмыстана білуге, іскерлік дағдыларын қалыптастыруға, білуге құмарлығын 

дамытуға, ақпараттық мәдениет элементтерін тәрбиелеуге, компьютерлік 

технологияларды игеруде дербестігін қолдауға, компьютерлік бағдарламалармен тиімді 

жұмыс істеу дағдыларын бойға сіңіруге, өзінің оқу жетістіктерін дербес бағалау 

мүмкіндігін көруге ықпал етеді. Инклюзивті білім берудің инновациялық жолдарын, оның 

ішінде, компьютерлік технология, интерактивті тақта сияқты білім беруге қажетті жаңа 

ақпараттық технологиямен қамтамасыз етілсе, келешекте мүмкіндігі шектеулі балаларға 

білім беру жүйесінде ешқандай кедергілер болмақ емес. 
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КОМПЬЮТЕРЛІК ОЙЫНДАРҒА ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТӘУЕЛДІЛІКТІҢ  

АЛДЫН АЛУ  

 
 Аңдатпа. Бұл мақалада әлеуметтік желілер мен компьютерлік ойындарға тәуелділік туралы және 

оның алдын алу жолдары баяндалады. Сонымен қатар тәуелділіктің зардаптары, оның бала денсаулығына 

зияны,  психикалық зардаптары,  суцидтік мінез –құлыққа әкелетіндігі  туралы  да айтылады. 

 Тірек  сөздер: ғаламтор, компьютер, тәуелділік, ойын, әлеуметтік желі, құмарлық, стресс. 

 

Қазіргі ата-аналар көбінесе кішкентай балаларының компьютерлік 

бағдарламаларды жақсы білетінін өте мақтан тұтады. Кейбір аналар мен әкелер өздерінің 

4-5 жастағы баласын компьютер алдында көріп, пернетақтаны  мағыналы және сенімді 

түрде басып, түрлі операцияларды орындағанын мақтан тұтады. 

Егер бала компьютерде бір - екі сағат тегін онлайн ойындар ойнаса, жақсы. Бірақ 

компьютерлік тәуелділік «жөргектен» баланың сенімді серігі болып, оның психикасы мен 

денсаулығын бұзған кезде, бұл өте  маңызды мәселе. 

Әрине, олардың жасына сәйкес арнайы бейімделген бағдарламалармен 

айналысатын балалар тез дамиды, оқу процесі айтарлықтай жеңілдейді. Олар жаңа 

әсерлер мен эмоциялар алады, тәуелсіздікті үйренеді. Алайда, барлық айқын  көрінетін 

артықшылықтар баланың өмірінде қатаң бақылауда болуы керек. Балалардағы әлеуметтік 

желілерге тәуелділік ересек адам сияқты тез жүреді. Балалардың әлеуметтік желілерге 

тәуелділігі жетілген тұлғаның компьютерлік тәуелділігіне қарағанда үлкен зұлымдық 

болып табылады, сондықтан оның диагнозын мүмкіндігінше ертерек жүргізу маңызды. 

Компьютерді игеруде көбінесе білім алуға емес, ондағы ойын - сауыққа 

бағытталған виртуалды кейіпкерлермен бірнеше сағаттық ойындарға сонымен қатар 

шайқастар мен оқиғаларға көп уақыттарын жұмсайды. Сонымен қатар, балалар өте 

агрессивті әлеуметтік желілердегі ойындарға қызығушылық танытады. Олар: 

«мергендер», «жарыс» және «төбелес», олар қатаң  іс-әрекеттермен және синхронды 

дыбыстармен бірге жүреді. Мұндай әлеуметтік желілердегі ойындардың 

артықшылықтары мен кемшіліктерін ойып тұрып атауға болады. 

Моториканың дамуы тұрақты кернеу астында жүреді. Жылдам реакцияның дамуы 

жүйке стрессімен бірге жүреді. Жады бір жақты дамиды. Мұның бәрі  балалар 

психикасын бұзады. 

Әлеуметтік желілерге тәуелділіктің тағы бір айқын кемшілігі физикалық 

денсаулықтың бұзылуы. Омыртқа жотасының  қисаюы, бас ауруы, жүрек айну, ұйқының 

бұзылуы және көру қабілетінің нашарлауы. Балалардың әлеуметтік желілерге  тәуелділігі 

- бұл ата-анадан көп күш пен шыдамдылықты қажет ететін өте күрделі процесс. Дегенмен, 

баланы компьютерден шығаруға көмектесетін кейбір ережелер бар. 

Әлеуметтік желілерге немесе компьютерге тәуелді балаларды қалай емдеуге 

болады? Ең маңыздысы: баланың компьютер алдында отыратын уақытын шектеу керек. 

Кішкентай балаларды бақылау оңайырақ. Олардың компьютермен байланыс уақытын 

қатаң түрде белгілеңіз. Ойындар үшін тек көңілді және дамып келе жатқан тақырыптары 

бар компьютерлік ойындарды таңдаңыз. Баланың қанша ойнайтынын  келісіп алыңыз. 

Оятқышты орнатыңыз. Егер сіз рұқсат етілген уақыттың соңында бірден баланың назарын 

басқа қызықты іс - әрекетке ауыстырыңыз. 

Мектеп жасындағы балаларға компьютерде шамадан тыс уақыт өткізудің қандай  

кері салдары болуы мүмкін екенін тыныш түсіндіріп, бұл туралы үнемі еске салуы керек. 

Мүмкіндігінше (жасын ескере отырып) компьютермен байланыс уақытын шектеу қажет. 

Балаларыңызға қандай хобби қызықтыруы мүмкін екендігі туралы ойланыңыз. Бұл 
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мәселені баламен бірге талқылаңыз, сонда ғана ол  әрекет балаға  міндет болмайды, 

керісінше  оны шынымен қызықтырады. 

Компьютерлік тәуелділікті бірлескен отбасылық демалыспен алмастырыңыз. 

Отбасыңызбен бірге серуендеуді, тамақ пісіруді және ойындар мен ойын - сауықтарды 

жоспарлаңыз. Билеттерге тапсырыс беріңіз, рөлдерді бөліңіз, маршруттар туралы бірге 

ойланыңыз.Балаларға үй тапсырмасын беріңіз. Алдымен оларды ересектермен бірге 

орындауға үйретіңіз. Үйге бір нәрсе сатып алғанда, балаларды талқылауға қатыстырыңыз: 

не сатып алу керек, қайда қою керек және т.б. Ұлдар жаңа сатып алынған заттарды 

құрастыруға, жинауға және орнатуға қатысуы керек. Қыздар анасымен бірге дастархан 

жаю керек немее тамақ пісіруге көмектесуі керек. Екеуі де үй шаруашылығына және ас 

үйге көмектесе алады. Бала өзі тамақтын қалай дайындауды үйренсе, ол  өзін мақтан 

тұтады [1.5б.]. 

Интернетке тәуелділік, кез-келген басқа тәуелділік сияқты, шыдамдылық пен 

табандылықты қажет етеді, балаларды компьютерлік өмірден тыс ынталандырыңыз, 

зорлық-зомбылық пен агрессиядан аулақ болыңыз, сонда сіз жетістікке жетесіз! 

Уақытының  көп бөлігін бала виртуалды әлемде өткізетін болса, онда оның өзі 

психикалық мутантқа айналады.  Өкінішке орай, жаңа буындағы компьютерлік ойындар 

балалардың денсаулығы үшін қауіпсіз ғана емес, сонымен қатар балалар психикасына 

әсер ететін психотроптық қаруға айналады. Бұл туралы білім және ғылым министрлігі 

балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы Раиса Шерменмен әңгімемізде 

айтылады. 

Қазір үш жасар баланың қолында  қуыршақтар орнына ұялы телефон, бірақ та 

бүгінгі күні ешкімді таң қалдырмайды. Жасөспірімді виртуалды лабиринтте бірнеше 

сағаттық шайқаудың орнына балалар көркем фильмін көруге көндіру адамзаттың 

өркениеттің барлық артықшылықтарынан бас тартып, қарабайыр ата - бабаның таяқшасын 

қолына алу сияқты мүмкін емес сияқты. Ақпараттық технологиялар ғасырында 

компьютер, айфон, айпад және басқа да электрондық цифрлық технологияларсыз жұмыс 

істеу қиын екені түсінікті, бірақ бұл технологияларға толықтай тәуелді болмау біздің 

қолымызда. Сонымен қатар, балалар мен жасөспірімдердің бұл тәуелділікке 

жақындатпаңыз, себебі олар кейде шындық сезімін жоғалтады. 

Компьютерлік құмар ойынға қатысты әр түрлі  жағдайлар асыра сілтеу сияқты. Сіз 

оның қауіптілігін санмен дәлелдей аласыз ба? Жақсы компьютерлік ойындар шет тілдерін 

үйренуге және ғылыми жобаларды жүзеге асыруға, логикалық ойлауды дамытуға 

көмектеседі. Енді тағы бір суретті елестетіп көрейік: қараңғы бөлмелер, бет - әлпеті жоқ 

қабырғалар, ондаған кішкентай балалардың фигуралары, бос көздерін жылтыр мониторға 

қойып, «сиқырлы» суреттердің жынды жыпылықтауын қарқынды бақылап отырады. Бұл 

жасөспірімдер бірнеше сағат бойы отыратын көптеген компьютерлік клубтардың типтік 

көрінісі. 

Елде 700 - ге жуық компьютерлік клубтар жұмыс істейді. Талдау көрсеткендей, күн 

сайын бір жарым мыңға жуық балалар мен жасөспірімдер үйдің, оқу орындарының, сауда 

орталықтарының жанында орналасқан компьютерлік мекемелерге барады. Монитор 

экранының алдында кәмелетке толмағандар орта есеппен бір рет барғанда екі - төрт 

сағатқа тіпті оданда көп уақыт отырады, ал санитарлық нормаларға сәйкес бастауыш 

мектеп жасындағы бала күніне 20 минуттан аспайтын уақытты компьютерде өткізе алады. 

Біз жүргізген зерттеулердің деректері 12 - 13 жастағы оқушылардың 80% - ы 

компьютерлік тәуелділіктен зардап шегетінін көрсетті. Балалар бірнеше күн тамақ пен 

демалыссыз компьютерлік клубтарда бола алады. Бұл жағдай алаңдатарлық емес пе? 

    «Мергендер», рөлдік ойындар әуестігі денсаулыққа қандай зиян келтіреді? 

  «Құмар ойындар» диагнозын Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы нашақорлық 

пен алкоголизммен қатар қойды. Бұл химиялық емес, ақпараттық тәуелділікті емдеу өте 

қиын. Шамадан тыс құмарлық физикалық белсенділікке яғни ашық ауада белсенді 

демалуға уақыттың жетіспеуіне әкеледі. Компьютерде кеш және түнде отыратын балалар 
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да ұйқы және физиологиялық тәуліктік биоритмдері бұзылады. Рөлдік компьютерлік 

ойындар агрессивтілікті арттырады, тәуелділікті қалыптастырады, әлеуметтік өмірден 

шеттетуге ықпал етеді және депрессияны тудырады, әсіресе баланың психикасының 

қалыптасуы кезінде. 

 Республикалық психиатрия, психотерапия және наркология ғылыми-практикалық 

орталығының мәліметтері бойынша оларға, компьютерлік тәуелділікке байланысты мінез 

- құлқы бұзылған балалар жиі келеді. Әдетте, олар мектептегі сабақтарына бармай, үйден 

түнде компьютер клубтарға ойын ойнауға қашады. 

 Пациенттердің шамамен 6% - ы құмар ойындар негізінде айқын психикалық 

ауытқулармен келеді, негізінен бұл сананың бұзылуы, бағдарланудың жоғалуы және  

галлюцинация. Мысал келтірейін: 13 жасар бала Алматыдағы компьютерлік клубтардың 

бірінде үш тәулік өткізді. Ата - анасы оны әрең тапқанда, ол қайда екенін мүлдем 

түсінбеді. Бала өзін үш күн бойы ойнаған ойынының кейіпкері санады және тек өзіне ғана 

көрініп тұрған адаммен шайқасты. Баланы бұл жағдайдан шығаруға екі немесе үш күн 

кетті. Сонымен қатар, сауалнама балалардың денсаулығындағы бірқатар өзгерістерді 

анықтады: 20% - ында бас ауруы байқалды, 33% көздің шаршауына, 14% - көздің 

жыпылықтауы және 5% - нашар ұйқыға шағымданды. 

 Бірақ бұл барлығы емес. Барлық компьютерлік клубтарда бала толықтай тамақтана 

алатын буфеттер жоқ, бірақ барлық салондарда сіз газдалған сусындар мен аз пайдалы 

тағамдарды чипсы, крекер, шоколад сатып ала аласыз. Компьютерлік клубтарда 

балалардың көп жиналуы балалар денсаулығына ерекше қауіп төндіреді. Нашар 

санитарлық- гигиеналық жай-күйі осы жұмыс орындарының жақсы болатынына сендіргісі 

келеді. 

Сіз байқағаныңыздай, мұндай ойын - сауық балалардың біліміне теріс әсер етеді, 

өйткені мектеп сабақтарын қарауға  уақыт тапшы болады. Сондықтан мұғалімдер мен ата 

- аналар арасында түсініспеушілік жағдайлары жиі болып тұрады. 

Компьютерлік клубтарда ғана емес, өкінішке орай, үйдеде бала бірнеше сағат бойы 

ғаламтор желісінде отырады, олар кімнен үлгі алады? Үйде ғана емес, кеңседе де осы 

фиртуальды кеңістік құрады, оның орнына шынайы саяжай салуға болар еді. Бірақ егер 

ересек адам өзіне «тоқта» деп айта алса, онда балаға бұл қиын болуы мүмкін бе? 

Көбінесе ата-аналар баламен тікелей қарым - қатынастың орнына оны  компьютер 

клубқа жібереді немесе үй компьютеріне отырғызады, баланың көз алдында компьютерде 

көп уақыт отырғаны оларды қынжалтпайды. Соңында кім өседі? Қатыгез ойындарды 

ұнататын балалар агрессивті, өте дөрекі, ашуланшақ, жақын адамдарына сезімтал емес, 

олардың ішкі әлемі монитор экранының өлшеміне дейін кішірейеді. Ата - аналардың 

компьютерде болу уақытын шектеу әрекеттері үшін жасөспірімдер көбінесе өз - өзіме қол 

жұмсаймын деп жатады. 

Велосипедті ойлап таппау үшін халықаралық тәжірибеге мұқият қарау керек. 

Мысалы, Германияда ғаламторда көп уақыт өткізетін және компьютерге тәуелді 

адамдарға көмектесетін арнайы ұйым құрылды. Украинада бірқатар қалаларда 

компьютерлік клубтардың қызметі реттелген: Черниговта балалар компьютерлерді тек 

студенттік билеті болған жағдайда қолдана алады, ал Киевте қалалық кеңестің шешімі 

бойынша демалыс және демалыс күндерінен басқа, сондай - ақ 21.00 - ден кейін  және 

мектеп сабақтары уақытында компьютерлік клубтарға баруға тыйым салынады. Бұдан 

басқа, кәмелетке толмағандарға  зорлық - зомбылықты, қатыгездікті және басқа да 

әлеуметтік құбылыстарды насихаттайтын интернет-ресурстарға рұқсат беруге тыйым 

салынады. 

Егер елімізде қабылданып жатқан шаралар туралы айтатын болсақ, онда ҚР 

Үкіметі жанындағы кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау 

жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырыстарында ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету мәселелері бірнеше рет талқыланды. Біз бірнеше рет мемлекеттік 

органдарға кәмелетке толмағандардың ақпараттық саладағы, оның ішінде компьютерлік 
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клубтардың қызметі туралы қауіпсіздігін қамтамасыз ету жауапкершілігін заңнамалық 

түрде анықтау қажеттілігін айттық. Бүгін, бұл бізді қатты қуантады, Парламентте 

«Балалардың денсаулығы мен дамуына зардабын тигізетін ақпараттан қорғау туралы» заң 

жобасы қаралуда. «Компьютерлік және өзге де электрондық ойындарда ақпараттық 

өнімдерді таратуға қойылатын талаптар» мақаласында компьютерлік клубтардың 

иелеріне, оның ішінде балаларды қатыгездік танытуға итермелейтін, кісі өлтіруді 

көрсететін, сюжеттер жасауға техникалық мүмкіндік беретін компьютерлік ойындар 

құралдарын пайдалануға жол бермеу талаптары қойылады. Заң балалардың құқықтарын 

денсаулығына, толыққанды адамгершілік және психикалық дамуына зардабын тигізетін 

ақпараттан қорғау жөнінде тиімді тетіктер қалыптастыратынына, сондай - ақ құқықтық 

жауапкершілікті күшейтетініне сенімді қасиеті [2]. 

Бұл анимелік кітаптарды қарап немесе әр түрлі анимелік киноларды қарап қазіргі 

кезед көптеген жасөспірімдер ғаламтор алдында уақаттарын көп өткізеді. 

Сұмырайлар (падонки) бұл интернет - қауымдастығында пайда болған, бүгінгі 

күнде дамып жатқан, қазіргі заман субмәдениеті. Негізгі идеологиялық ерекшелігі өз 

құмарлығын қанағаттандыруда тұлғаның еркіндігі. Басқ қырынан алып қарағанда, олар 

ұлттық, нәпсілік және басқа да азшыл қоғамдарға наразылық танытады, кейде 

флэшмобтар өткізеді бірлесе немесе бір уақытта қандай да бір болмасын тұтынушыға 

жеңілдік ретінде жәрдем береді [3]. 

Асфиксия (тұншықтыру)  - әдейі миға оттегінің қол жетімділігін қысқа мерзімді 

тудыру және соның әсерінен бала есінен танып қалады. 

Ойынның атаулары: «Ит шуағы», «Ит қуанышы», «Ғарыштық ковбой», «Жетінші 

аспанда», «Ит шуағын сүйетіндер», «Арман ойыны» және басқалар. 

Тұншықтыратын ойындар жасөспірімдер арасында 20 ғасырдың басынан бастап 

танымал болды, қазір бұл ойын мектеп жасындағы балалар арасында өте танымал болды. 

Ғаламторға  еркін қол жетімділіктің арқасында жасөспірімдер бұл туралы көбірек біледі 

және көңілді болу үшін өз өмірлерімен тәжірибе жасай бастайды. 

Осы ойынды ойнау арқылы бала ұйқы артериясын басады. Ұйқы артериясы  мидың 

негізгі бөлігін қанмен қамтамасыз етуге жауап береді. Ми жасушалары қажетті қоректік 

заттар мен оттегін алады. Егер ұйқы  артериясы бүгілсе, жасушалар жартылай ұйқы 

күйінде болады. Бірақ сіз қазір олар ұйықтап жатқанын түсінуіңіз керек, ал бірнеше 

секундтан кейін олар өлуі мүмкін және ешқашан қалпына келмейді. Сіздің 

жасушаларыңыз қанша секундқа жететінін түсіну мүмкін емес: олар әлі тірі, содан кейін 

бәрі өлі. 

Баланың «Ит қуанышы»  ойынын ойнайтын белгілері: 

– ойынның өзін тікелей немесе жанама түрде талқылау. 

– мойын аймағының кез- келген жерінде және  көздің астында көгеру белгілерінің 

пайда болуы.  

– бала мойындарын мүмкіндігінше жабатын киімдер мен аксессуарларды кие 

бастайды. 

– жиі және күшті бас аурулары, терісінің түүсі табиғи емес ақ болып кетеді және  

есінен танып қалады. 

– дезориентация, жалғыз қалуға деген ұмтылыс, реакциялардың тежелуі және т.б. 

Хабардар болу-алдын-алу жолындағы алғашқы қадам. Ескерту белгілерін біле 

отырып, сіз баланың өмірін сақтай аласыз. 

 «Ит шуағы», «Ит қуанышы», «Ғарыштық ковбой», «Жетінші аспанда», «Ит 

шуағын сүйетіндер», «Арман ойыны» және т.б.ойындарды белгілеу үшін пайдаланылатын 

әртүрлі атаулардан хабардар болыңыз. 

«Баланың компьютерін немесе телефонын тексеріп, оның бейнелерін қараңыз. 

Ғаламтордағы іздеу сұрауларының тарихын қараңыз [4]. 

Егер сіздің балаңыз осы қауіпті әрекетке тартылғанын білсеңіз: 

– қадағалауды күшейтіңіз, балаңыздың қай жерде жүргені туралы хабардар болыңыз. 
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– ойын үшін пайдалануға болатын барлық керек - жарақтарды алып тастаңыз. 

– мектеп қызметкерлерін хабардар етіңіз. Егер бала үйде жалғыз болса да, басқа 

қатысушылар болуы мүмкін. 

– балаңыздың достарының ата - аналарымен сөйлесіңіз. 

Зерттеу үшін дәрігермен кеңесіңіз және осы ойынға қатысудан туындаған кез-

келген медициналық мәселелерді шешуге тырысу қажет. Егер үлкен жасөспірім мұны 

жасаса, сол отбасындағы кіші балаларға да қауіп төндіруі мүмкін. 

 Психологиялық мағынасы жасөспірімдердің көмек сұрауы немесе өзіне назар 

аударту мақсатында. Өлім туралы нақты тілек жоқ және идея өте анық емес. Өлім қалаулы 

түрінде ұсынылады, ұзақ ұйқы, қиыншылықтардан демалу, басқа әлемге ену тәсілі - құқық 

бұзушыларды жазалаудың бір түрі. Ата-аналардың балалардың өміріне қатысуы мен 

қызығушылығы, олардың әрекеттері мен қиыншылықтарындағы көмек пен қолдау, 

баланың көңіл-күйін түсіну және айту, өзін-өзі басқаруға деген құштарлық, баланың іс-

әрекеттері мен мүдделеріне шамадан тыс алаңдаушылықтың болмауы балалардағы 

компьютерлік тәуелділіктің алдын алады. Ересектерге де жақындары тарапынан қолдау 

мен ішкі жан дүниесін түсіну, сырласу сияқты әрекеттер компьютерлік ойындарға деген 

құштарлықты азайтады және профилактика ретінде тиімді болады. 
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«КЕМЕЛ ТҰЛҒА»  ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ ОТБАСЫ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ 

ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ  САБАҚТАСТЫҒЫ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СЕМЬИ И СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ «СОВЕРШЕННОЙ ЛИЧНОСТИ» 

 

 

Айтжанова Б.А., Бисенғалиев Е.С. 

Шалқар қаласы, «№2  мектеп-гимназия» КММ 

 

КІШІ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ІС-ӘРЕКЕТІНЕ 

БЕЙІМДЕЛУІНІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
          Аннотация: В статье рассматриваются психолого-педагогические особенности учебной 
деятельности учащихся младшего школьного возраста. 

          Ключевые слова: учебная деятельность, возрастная особенность, адаптация, познавательность, 

мотивация  

                                   

           Кез-келген адамға жаңа ортаға түсіп, оған бейімделуі қиынға соғады. Соның ішінде, 

әсіресе, кіші мектеп жасындағы оқушылардың мектепке бейімделуі көптеген уақытты, 

төзімділікті қажет ететін үлкен де, күрделі де процесс. 

Мектеп – бұл адамның болашақтағы әлеуметтік сәттілігін және өмірге әлеуметтік 

бейімделушілігін, дамуын айқындайтын әлеуметтік институт. 

Мектепке алғаш келген баланы тану, білу – күрделі ғылым, ал осы білімдерді 

практикада қолдана білу –  мұғалімнің өзіндік берілуін, шығармашылықты, жеке шешім 

қабылдауды талап ететін жоғарғы дәрежедегі өнер.  

Бүгінгі күні көптеген балаларда оқу іс - әрекетіне бейімделуде көптеген 

қиыншылықтар болады. Бейімделу – бұл ерекше мәселе. Оқу іс - әректіне бейімделу – бұл 

баланың жүйелі, ұйымдастырылған мектептік оқуға ауысуы кезіндегі танымдық, 

мотивациялық, және эмоциялық – еріктік сфералардың қайта құрылу процесі. Оқу іс - 

әрекеті , бірқатар авторлардың көрсетуі бойынша (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) кіші 

мектеп жасындағы оқушылардың басты іс - әрекеті болып табылады. Ол осы жас 

кезеңіндегі бала психикасының дамуында болатын маңызды өзгерістерді айқындайды. 

Оқу іс - әректі кезінде кіші мектеп жасындағы оқушылардың дамуындағы маңызды 

жетістіктерді сипаттап, оның одан әрі оқуға бейімделуін қамтамасыз етуші іргетасы 

болып табылады. Психологиялық жаңа құрылымдар қалыптасады. Оқушылардың оқуға 

бейімделу механизмдері көп түрлі аспектілерге ие. Соның ішінде физиологиялық және 

психологиялық бейімделуі өз алдына кезеңдерге бөлініп, әр түрлі көріну деңгейімен 

сипатталады.  

В.В.Давыдовтың айтуы бойынша кіші мектеп жасы (6-7 жастан бастап 9-10 жасқа 

дейін) – бұл тарихи салыстырмалы тұрғыда жуырда бөлініп шыққан,бала өміріндегі 

ерекше кезең. Бұл жастың пайда болуы жалпыға бірдей және толық орта білім жүйесін 

енгізумен байланысты. Кіші мектеп жасы  Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, олардың 

қызметтестері мен ізбасарларының (Л.И. Айдарова, А.К. Дусавицкий, А.К. Маркова, 

Ю.А. Полуянов, В.В. Репкин, В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман және т.б.) еңбектерінде өте 

терең және мазмұнды келтірілген. 

Балалардың оқуға бейімделу процесінің жетістігі сонымен қатар көбіне баланың 

денсаулығы күйімен де айқындалады. Бұл жағдайда көбіне «мектептік стресс», «мектептік 

қорқыныш»  мектептік фобия туралы айтылады және бұл мәселе жөнініде елуінші 

жылдардың ортасында – ақ айта бастады. Баланың оқу процесіне бейімделуіне көбіне:  

- оқу іс - әрекеті элементтерінің қалыптастырылмауы; 

- оқу мотивтерінің  қалыптастырылмауы; 
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- мотивациялық зейінді оқу әркетін ерікті реттеу қабілетсіздігі; 

- мектептік өмір темпіне бейімделе алмауы кедергі болады.  

Жоғарыда айтып кеткендей кіші мектеп жасындағы оқушылардың оқуға 

психологиялық бейімделуі алуан түрлі. 

Біріншідін, баланың әлеуметтік позициясы өзгереді. Алғаш рет бала өмірінде өз 

міндеттеріне ие қоғам мүшесіне айналады. 

Екіншіден, бала әр кезде жасағысы келмейтін нәрселерді істеуге міндетті, ол өз 

міндетін, қабілетін ерікті бақылап, реттеп, сабақ үстінде белсенді зейінін тұрақтап тұруы 

қажет. 

Үшіншіден, психологиялық бейімделудің маңызды факторы, оның әлеуметтік қоршау: 

мұғалім, жанұя, сынып. Баланың бейімделу жетістігі оның өз сыныптастары арасында өз 

позициясын қаншалықты берік бекіте алғандығына , мұғалімнің қатынасына тәуелді.  

Төртіншіден, табысты бейімделу, оқу іс - әрекетіне толық ену бала психикасын 

нығайтумен, оның эмоциональды – еріктік сферасы және танымдық процестерін 

дамытумен, қорқыныштарды бейтараптандырумен байланысты. Осы жас кезеңіндегі 

негізгі әрекеті баладан сөйлеу, зейін, ес, қиял және ойлау дамуындағы жаңа жетістіктерді 

талап етеді. Бұл таным процестерін дамыту баланың оқуға жақсы бейімделуінің және 

табысты үлгерімінің негізін салады. Осылайша, баланың оқуға бейімделуі – бұл оның 

танымдық сферасының қайта құрылу процесі. 

 Психологиялық бейімделу, баланың жаңа әлеуметтік ситуацияға қосылуын 

білдіреді және әлеуметтік даму ситуциясын тұрақтандырудың қажетті факторы бола 

тұрып, бала тұлғасының одан рәі дамуына маңызды әсер етеді.  

Жоғарыдағы теориялық зерттеулерді негізге ала отырып, осы жұмыстың 

міндеттерін белгіледік: оқушылардың мектепке бейімделу мәселесі бойынша теориялық 

дерекнамаларды талдау, кіші мектеп жасындағы оқушылардың дамуын, бейімделу 

ерекшеліктерін айқындау, бейімделу процесінің негізгі кезеңдерін бөліп тиімді жолдарын 

қарастыру. 

 Кіші мектеп жасы бала өміріндегі маңызды сыртқы жағдай- мектепке барумен 

айқындалады. Бұл жас шағы балаға адамзат іс-әрекетінің жаңа сферасы – оқуда жаңа 

жетістіктерге қол жеткізуге үміттендіреді. 

 О.Н.Истратова және Т.В. Эксакусто бойынша бастауыш мектепте оқу кезеңіне сай 

келетін кіші мектеп жасының шектері бүгінгі күні 6-7 жастан 9-10 жасқа дейін 

белгіленген. Кіші мектеп жасында баланың мектепте жүйелі оқу мүмкіндігін қамтамасыз 

ететін физикалық және психофизиологиялық дамуы одан әрі жүреді. 

«Оқу іс-әрекеті» ұғымы жеткілікті тұрғыда бір мәнді емес. Кең мағынада ол кейде 

үйрету, оқыту және тіпті оқудың синонимі ретінде қарастырылады. Сонымен қатар 

Д.Б.Эльконин бойынша – бұл кіші мектеп жасындағы іс-әрекеттің басты түрі. 

 Оқу іс-әрекетіне оқу түрткісі сәйкес келеді. Оқу мотивациясының қажетті 

іргетасын құрайтын екі- әлеуметтік және танымдық түрткілер мектепке дейінгі жаста 

ойын іс-әрекетінде қалыптасады. Оқу іс - әрекетін   40-тан  астам зерттеу тарихы 

процесінде оның құрылымы өңделді. Оқу іс-әрекетінің негізгі құрылымдық элементі 

ретінде оқу тапсырмасы қызмет етеді.   

Оқу іс-әрекетінің қалыптсуы нәтижесінде кіші мектеп жасындағы балада теориялық 

ойлау пайда болады. Ол оқу іс-әрекетінің жаңа құрылымын құрайтын ерекше 

қабілеттіліктермен сипатталады : 

 мазмұнды  рефлексия – жеке әрекеттерінің маңызды негіздемелерін іздестіру және 

қарастыру; 

 мазмұнды жоспарлау – мүмкін әрекеттер жүйесін іздеу және құру; 

 мазмұнды талдау – кейбір бүтін объектідегі маңызды қатынасты іздеу және бөлшектеу. 

Осыған дейін оқу іс-әрекетіне жалпы сипаттама берілді,алайда баланың мектепке 

келгеннен кейін не болатынына назар аудару қажет. Д.Б.Эльконин айтқандай, баланың 

қоршаған әлеммен барлық қатынас жүйесінің қайта құрылуы жүреді. Мектепке дейінгі 
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жастағы балада әлеуметтік қатынастардың екі сферасы болады: «бала-ересек» және «бала-

балалар». Бұл жүйелер ойын әрекетімен байланысты. 

Мектепке бейімделудің алғашқы кезеңіндегі мұғалімнің оқушыларға қатынасы 

көбіне мұғалім – оқушы өзара қатынасының, баланың мектепке психологиялық 

бейімделуін айқындайтын қатынастардың қалай құрылатынына тәуелді болады.  Мұғалім 

оқушы үшін – жоғарғы беделге ие адам. Мұғалім әншейін ересек емес, нақты ережелердің 

орындалуын талап ететін беделді ұстаз. 

Бүгінде мектептік оқыту практикасының бейімделу процесі кезінде бастауыш 

сынып оқушыларының жетістіктерін бағалау үшін бағалар жүйесін қолданбау керек. 

Өйткені, баға баланың мектепке бейімделуін қиынға соқтыратын күнделікті психо – 

зақымдаушы жағдай болып табылады. Іс жүзінде мұғалімдер дәстүрлі баға орнына 

жұлдызшалар, символдар, суреттер және т.б қолданады.  

 Г.М. Чуткинаның зерттеу жұмыстарының нәтижелері көрсеткендей, аталған 

көрсеткіштердің әрқайсысының даму деңгейін ескере отырып, мектепке әлеуметтік – 

психологиялық бейімделуінің үш деңгейі болады. Бейімделудің әрбір деңгейін сипаттауда 

6-7 жасар оқушылардың жастық психологиялық ерекшеліктерін көрсетілді. 

1. Бейімделудің жоғары деңгейі.  

Оқушы мектепке жағымды, оң қатынас білдіреді, қойылатын талаптарды адекватты 

қабылдайды; оқу материалын оңай игереді, бағдарламалық материалдарды терең және 

толық меңгереді; күрделі есептерді шығарады, тәртіпті, тапсырмаларды, мұғалім 

түсіндірмелерін зейін қойып тыңдайды, тапсырылған міндеттерді сыртқы бақылаусыз 

орындайды, өз бетінше оқу жұмысына үлкен қызығушылық танытады, қоғамдық 

тапсырмаларды адал орындайды, сыныпта сәтті статустық орын алады. 

2. Орташа бейімделу деңгейі. 

Оқушы мектепке жағымды қатынасады, мектепке бару теріс уайымдарды 

тудырмайды, оқу материалын мұғалім нақты және көрнекі түсіндірген жағдайда түсінеді, 

оқу бағдарламаларының негізгі мазмұнын пгереді, ұқсас есептерді өз бетімен шешеді, 

тапсырмаларды, ересектердің жүктеген міндеттерін тек оның бақылауымен ғана 

орындауда зейінін шоғырландырып, үлкен назар қойып орныдайды, өзі үшін қызықты 

затпен шоғырландырып жасайды. (сабаққа дайындалады, үй жұмысын ылғи дерлік 

орындайды), қоғамдық тапсырмаларды адал орындайды, сыныптастарының көбімен 

достық қарым – қатынаста болады. 

3. Төменгі бейімделу деңгейі.  

Оқушы мектепке теріс немесе индерфферентті қатынас жасайды, денсаулығының 

нашарлануына шағымдануы сирек емес, түсіріңкі көңіл – күй басым, тәртәп бұзуы 

байқалады, мұғалімнің түсіндіретін материалын фрагменталды меңгереді, оқулықпен өз 

бетінше жұмыс жасауы қиынға соғады, өз бетінше оқу тапсырмаларын орындауда еш 

қызығушылық танытпайды, сабаққа күнделікті дайындалмайды, күнделікті бақылау 

қажет, мұғалім мен ата- ана жағынан  жүйелі еске түсірулер және сабақ оқуға итермелеу, 

демалу үшін ұзақ үзіліс жасау кезінде жұмыс қабілеттілігін және зейінін сақтайды, аңаны 

түсіну және есепті үлгі бойынша шығару үшін мұғалім мен ата – ананың көмегі қажет, 

қоғамдық тапсырмаларды аса ерекше тілегінсіз, ересектің бақылауымен орындайды, 

пассивті, жақын достары жоқ, сыныптастарының тек жарты бөлігінің ғана аты- жөнін 

біледі. 

Бұл мектептік дезадаптация көрсеткіші. В.В. Коганның келтірген анықтамалырына сәйкес, 

«мектептік дезадаптация» - баланың мектептегі және жанұядағы объективті және 

субъективті статусын бұзатын оқушының оқу және оқудан тыс белсенділігіне әсер ететін 

бала тұлғасының психогенді қалыптасуы немесе психогенді ауыруы.  

 Қорыта айтқанда, оқушылардың оқу іс-әрекетіне бейімделуінде дезадаптацияға 

ұшырамас үшін олармен жұмыс жасаудағы мұғалімнің, ересектердің негізгі міндеті - әрбір 

баланың даралығын ескере отырып, балалардың мүмкіндіктерін ашу және жүзеге асыру 

үшін қолайлы жағдайлар қалыптастыру.  
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Жоғарыда атап өткендей кіші мектеп жасындағы оқушының оқу әрекетіне 

бейімделуі ерекше мәселе және әлі де болса зерттеулерді қажет етеді. Әрине, жоғарыда 

келтірілген мәліметтер бұл мәселені толықтай шешпейді, дегенмен, біз осы мәселені өз 

мүмкіндігімізше талдап қажетті мағлұматтар бердік. 
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Педагогика тарихында пәнаралық байланыс ертеден зерттеліп келе жатқан 

педагогика ғылымының негізгі мәселелерінің бірі болып саналады. 

«Пәнаралық байланыстың классикалық педагогикадағы қалыптасқан идеясының 

өзіндік даму тарихы бар. ХҮІ ғасырдан бастап батыстың ұлы педагогтары Я.А.Коменский, 

Д.Локк, И.Ф. Гербарт, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, өздері өмір сүрген замандардан бері 

педагогика ғылымының күрделі мәселесі ретінде пәнаралық байланысқа  баса назар 

аударған [1,25], дегенмен, түрлі зерттеушілердің И.Д.Зверев, В.Н.Максимова, 

Г.И.Белинский, П.Г.Кулагин, Н.Ф.Лошкарева т.б. пәнаралықтың мәніне көзқарастары 

бірдей емес [1, 36]. 

«Пәнаралық байланыс туралы ғылыми әдебиеттерде отыздан астам анықтамалар 

берілген. Мәселен, «Педагогикалық сөздікте» пәнаралық байланыс туралы : «Пәнаралық 

байланыс – оқу бағдарламаларының өзара үйлесімділігі»,-деп анықтама береді [1,27]. 

Н.Ф.Лошкарева : «пәнаралық байланыс- оқу-тәрбие процесінде объективті шындық өмірді 

баяндаудың диалектикалық формасы мен педагогикалық талап принципі»,- десе, 

В.И.Янцен пәнаралық байланысты«білім берудің құрамды бір бөлігі»,- [1,38 ] 

деп көрсетеді. 

Байланыс екі түрлі болып келеді: пәнішілік  және пәнаралық. Біздің сөз етпегіміз –

пәнаралық байланыс. 

Бастауыш сыныптарда  ана тілі пәнін оқыту барысында пәнаралық байланысты 

үнемі ескеріп отыру қажет. Пәнаралық байланыс білім, білік және дағдының тұтас 

жүйесінің дұрыс қалыптасуына ықпал етеді, оқушылардың түрлі пәндерден алған білімін 

орынды қолдана білуіне көмектеседі. Бастауыш сынып бағдарламасында оқу мен тіл 

арасындағы байланысты былай көрсетеді: 

«- сөздік қоры мен тіл байлығын арттыруда; 

- ауызша, жазбаша  сөйлеу тілін дамытуда; 

- грамматикалық, лексика-семантикалық білімді жетілдіруде; 

- шығармашылық жұмыстарға баулуда» [2,65]. 

«Пәнаралық байланыс тәсілдерінің мынадай түрлерін атап өтуге болады: 

- бір пәннің материалын екінші  пәннің  материалымен салыстыра отырып, мазмұн 

жағынан ұқсас тақырыптардың пәнаралық байланысын жасау; 
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- жеке пәндер материалдарын меңгерту барысында өзге пәндер материалдарын 

негізгі мәселені толықтыру мақсатында  пайдалану; 

- жеке материалдарды терең меңгерту тұсында ғана пәнаралық байланыстылықты 

жүзеге асыру; 

- пәнаралық байланысты әдіс-ұқсастықтарына қарай жүргізу; 

- бір пәннің материалын екінші бір пәнге практикалық жаттығу ретінде пайдалану; 

- оқулық материалын өмірдегі әр алуан міндеттермен байланыстыру [3,40]. 

    «Пәндерді бір-бірімен байланыстыра оқыту оқушыларға жүйелі білім берудің  тиімді 

тәсілдерінің бірі болып саналады. Өйткені көптеген ғылымның  жалпы табиғатында, шығу 

тегінде туыстық бар. Мәселен, тіл мен әдебиет ғылымдарының төркіні – ортақ. Ол 

ортақтастық – тіл. Дегенмен, бұл екі ғылымның эстетикалық әсері, құрылымы, жасалу 

жүйесі сияқты бір-біріне ұқсамайтын өзіндік ерекшеліктері бар. Сондықтан бұл екі пәнді 

өзектестіре оқыту ісі мұғалімнен жан-жақты білімділікті, мол тәжірибені талап етеді. 

Осы кезге дейін әдебиеттік оқу  мен қазақ тілін байланыстыра оқытудың әдістемесі 

бір жүйелі ізге түскен жоқ. Әдебиеттік оқу сабағының қазақ тілімен байланысы көбіне 

сөздік жұмыстары барысында ғана жүзеге асып келеді.Оқытудың бұл тәсілі арқылы 

синоним, омоним, антоним тектес сөздерді талдаудан әрі аса алмайды.Сол сияқты қазақ 

тілі сабақтарында да оның әдебиеттік оқумен байланысы бір жақты қарастырылады, 

көбіне әдеби шығармалардан алған үзінділер арқылы жаттықтырумен шектеледі. 

Әдебиеттік оқу пәнінен оқылатын көркем шығармаларды қазақ тілі 

грамматикасымен сабақтың барлық кезеңінде байланыстыра өткізуге болады.Оқытудың 

бұл әдісін көркем туындыны оқу, жоспарлау, мазмұндама, шығарма, диктант арқылы 

жүзеге асыруға болады. 

1-4-сынып аралығында әдебиеттік оқу мен қазақ тілінің байланысы әсіресе, жазба 

жұмыстарын өткізуде айқын көрінеді. Себебі әдебиеттік оқу сабағындағы жазба 

жұмыстарының мақсаты – оқушыларды тілдік категорияларды тәжірибеде орынды 

қолданып, әдеби тілдің нормаларын меңгеруге, жазу мәдениетіне, сауаттылыққа 

үйрету.Әдебиеттік оқу сабағы мен қазақ тілі сабақтарының өз дәрежесінде 

ұштастырылмауының салдарынан ауызша және жазбаша мазмұндауларда жаттандылық, 

бір ізділік көбірек ұшырасады.Мысалы, бірінші  жақта баяндалған мәтінді үшінші жақта, 

ал үшінші жақта баяндалған мәтінді бірінші жақта ауызша және жазбаша  мазмұндай 

алмайтын оқушылыр жиі кездеседі.Тіпті, ауызша үшінші жақта баяндап келе жатып, 

бірінші жаққа ауысу, бірінші жақта баяндап келе жатып, үшінші жаққа ауысып 

мазмұндайтын да оқушылар болады.     

Оқушының әдеби шығарманың табиғатын терең, жан-жақты түсініп, одан рухани-

эстетикалық әсер алуына тіл ғылымының тигізер көмегі аз емес.Сондықтан мұғалім 1-4 –

сыныптарда қазақ тілінен оқыған сөз және оның лексикалық мағынасы, тура және 

ауыспалы мағыналы сөздер, синоним, омоним, антоним, диалект сөздер, фразеологиялық 

тіркестер т.б. мәліметтерді көркем мәтінмен байланыстыра оқытады. Себебі әдебиеттік 

оқу сабағында көркем шығарманың идеялық мазмұнымен қоса оқушылардың сөз 

байлығын молайту, оларды сөздің мағынасын айыра білуге, оны орынды қолдануға, сол 

арқылы ойын жүйелі жеткізуге үйрету мақсаты көзделеді.Сөзді, оның түпкі мағынасын 

оқушы қаншалық терең ұғынса, көркем шығарманы да соншалық жете түсінеді.Сол 

арқылы ауызекі дұрыс сөйлеуге, сауатты жазуға жаттығады. Ол үшін әдебиеттік оқу 

сабағын тіл сабағымен байланыстырған жөн. Бұдан әдебиеттік оқу сабағында қазақ тілі 

ережелері қайталанады, жатталады деген ой тумау керек.Бұл байланыс көркем мәтінді  

талдау барысында жүзеге асуға тиіс. Айталық, көркем мәтінге жоспар құру барысында 

оқушылар сөйлем түрлеріне қарай (сұраулы, лепті, хабарлы сөйлемдер) жоспардың өзгеру 

ерекшелігін байқайды.    

Көркем туындының мазмұн-идеясын әр қырынан ашу үшін оқушыны шығармаға 

жоспар құру арқылы үйретуге  болады. Жоспар құру жөнінде де әр түрлі пікірлер бар.  
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Әдіскер   Р.Құтқожина «Көркем шығармаға жоспар құру әдеби тексті белгілі бір 

логикалық жүйелі желіге жіктеп талдауға машықтандырумен бірге оқушының ойы мен 

тілін дамыту үшін де қажет. Оқушыларды жоспарды әр түрлі сөйлемдер арқылы жасауға 

машықтандырған жөн. Атаулы сөйлемдер арқылы құрылған жоспар кейде оқушының 

ойын тежеп, жұмысын оңайлатып жіберуі мүмкін. Сондықтан жоспарды лепті, сұраулы 

сөйлемдермен жасауға көбірек ден қойған дұрыс. Себебі лепті сөйлем арқылы жоспар 

жасалған сәтте оқушы талдап отырған әдеби туындыдан алған эстетикалық әсерін, көңіл 

әуеніндегі өзгерісті, сезіміндегі серпілісті  беруге тырысады»[4, 17] десе, әдіскер 

С.Рахметова: «Жоспар немесе бөліктерге ат қою ІІІ сыныпта хабарлы сөйлем түрінде, 

кейін бірте-бірте сұраулы сөйлем түріне айтылады. Ал ІҮ сыныптан бастап атаулы сөйлем 

түрінде жасалады»,-дейді. [5, 55]. 

Мысалы, оқушы сипаттамалық жоспар (пейзаж, портрет, мінездеме) жасау кезінде 

әдеби шығармадағы оқиға желісін талдаудан гөрі ондағы суреттерге  баса назар аударады. 

Ондай жоспарлар атулы сөйлемдер арқылы жасалады. 

Бұл ойымызды  дәлелдеу үшін 2-сыныптағы Ш.Смаханұлының «Көбелек пен 

ебелек» мысалын алайық. Жоспарды мәтінге төмендегіше хабарлы сөйлем түрінде былай 

құруға болады: 

1. Көбелек пен ебелектің кездесуі. 

2. Ебелектің көбелекке ақыл айтуы. 

3. Көбелектің ебелекке берген жауабы. 

4. Көбелек пен ебелек әңгімесінің үзілуі. 

Ал жоспарды сұраулы сөйлемдер арқылы жасайтын болсақ: 

      1.Көбелек пен ебелек қайда кездесті? 

      2. Ебелек көбелекке не айтты? 

      3. Көбелек ебелекті қолпаштап не деді? 

      4. Көбелек пен ебелектің қандай қасиеті ұнамайды? 

      Көркем шығармаға жоспар құру әдеби шығарманы белгілі бір логикалық жүйелі 

желіге жіктеп, талдауға машықтандырумен қатар оқушының ойы мен тілін дамыту үшін 

де қажет. 

Көркем туындыны оқушылар бірде өз сөздерімен, кейде оны мәтіннен үзінді 

келтіріп, автордың өз тілімен мазмұндайды. Мысалы өлеңді мазмұндағанда  оқушы 

ондағы лексикалық сөз өрнектерімен қоса, кейбір шағын фразалардың мәнін талдап, оны 

өз сөздерінің арасына енгізіп әңгімелейді. 

Оқушыларды өлең мен қара сөз арасындағы айырмашылықты ажырата білуге үйрету 

өте тиімді. Ол үшін әуелі өлеңнің ойын, идеясын, суретін қара сөз арқылы берген жөн. 

                                             Нөсер 

                              Іркес-тіркес ығысқан 

                              Бұлттар үлкен аймақты ап, 

                              Шыға келді шығыстан, 

                              Ақ тайлақтай ойнақтап. 

Белгілі ақын А.Сопыбековтің осы бір өлең шумағын қара сөзге айналдырып көрейік. 

«Аймақты алып іркес-тіркес ығысқан үлкен бұлттар ақ тайлақтай ойнақтап шығыстан 

шыға келді». 

Өлеңнің екінші тармағындағы «бұлттар» сөзінің алдынан қандай? сұрағына жауап 

беретін сөздер келіп, үшінші тармақтағы өлең басындағы «шыға келді» етістігі сөйлемнің 

соңында келіп, баяндауыш формасына ауысқанын, өлең құрылысының өзіндік өзгешелігін 

аңғартуға болады. 

Әдебиеттік оқуды қазақ тілімен байланыстырудың бір жолы - әдебиеттік оқудағы 

мәтіндерде кездесетін сөздіктерді пайдаланып, оқушыларға сөйлемдер құрату. Мысалы, 2-

сыныптағы «Қайсар» әңгімесінің соңында «қиындықты жеңді, сабырлы, ұстамды, 

қорықпады, араша түсті, өнеге, үлгі тұтамын» сөздері берілген. Және де әрбір тарау 

соңында «Сөйлегенде пайдалан» деп сөздер тізбегі берілген. Осы сөздерді оқушылар 
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өздері ауызша және жазбаша сөйлеу кезінде тіл байлығын жетілдіруде пайдалануға 

болады. 

3-сыныпта әдебиет теориясынан оқушыларға теңеу, эпитет, метафора, ұйқастар 

туралы түсініктер беріле бастайды.Мектеп тәжірибесінде көбіне мұғалімдер эпитет пен 

теңеудің анықтамасын айтып, олардың жасалу жолдарын түсіндіріп, оқушыларға оны 

мәтіннен іздетеді, үйде көркем мәтіннен тауып, теріп жазып келуді тапсырады. Бұдан 

оқушылар эпитет пен теңеудің шын мағынасында, адам сезіміне әсер еткіш қуатына, 

сондай-ақ оны шығарманың негізгі айтайын деген ойымен (идеясымен) тығыз 

байланыстылығы жайында терең мағлұмат алмай, жалаң жаттығумен сөз қуалаушылыққа 

ұрынады.Лирикалық шығармалардың мазмұны мен формасының бірлігі оның тілдік 

ерекшелігі арқылы түсіндіріледі. Ондай жұмыстардың түрлері көп. 

1.Өлеңдегі эпитет сөздерді теңеумен алмастыру.   

2. Оқушы белсенділігін арттыратын жаттығудың бір түрі – теңеуге синоним іздеу. 

3. Оқушылардың өздеріне таныс тақырып ұсынып, соған лайық теңеу, эпитет тауып, 

жеңіл сөздерден сөйлемдер құрап, суреттеме жаздырту. т.б. Мұндай жұмыстар сабаққа 

оқушының қызығу сезімін оятады. 

 

3-сыныптың әдебиеттік оқу пәні мен қазақ тілі пәніндегі лексикаға қатысты берілген 

тапсырмалар мен жаттығуларды салыстырып көрейік.  

 

№ Әдебиеттік оқу пәні бойынша 

тапсырмалар 

саны Қазақ тілі пәні бойынша 

тапсырмалар 

саны 

1 Сөздерге мағынасы ұқсас 

сөздерді тап. 

12 Мағынасы жуық сөздерді тап 7 

2 Қарама қарсы мәнді сөзді тап. 3 Мағынасы қарама-қарсы сөзді 

тап. 

7 

3 Тамырлас сөзді тап. 2 Сөздің тура және ауыспалы 

мағыналы сөздер. 

7 

4 Сөздердің  мағынасын 

түсіндір. 

6 Бірнеше мағынада жұмсалатын 

сөздерді тап. 

7 

5 Тұрақты сөз тіркесін тап. 3 Тұрақты сөз тіркестерін білу. 3 

 

Осы сыныптағы әдебиеттік оқу пәнінде «Торы құлын» тақырыбындағы өлеңді оқи 

отырып, оқушыларға теңеу сөздерді мәтіннен тауып жазуды тапсыруға болады.яғни, бір 

пәннің материалын екінші бір пәнге практикалық жаттығу ретінде пайдалануға болады. 

Мысалы: жағы қалақтай, мойны садақтай, жүні құндыздай, жалы жібектей, саны 

білектей, көзі моншақтай, құйрығы шашақтай деген теңеулер бар.Келесі жұмыс - осы 

теңеу сөздерге синонимдер іздету. Енді осы табылған теңеулерді пайдаланып сөйлемдер 

құратып жаздыртуға немесе құлынға байланысты әңгіме құруға тапсырма беруге де 

болады. 

 Сонымен, пәнаралық байланыстың маңызына мыналар жатады:  

1. Оқу пәндері арасындағы өзара байланыстың  болуы – ғылымдар негізін 

меңгерудің және білім жүйесінің дамуының қажетті шарты. 

2. Пәнаралық байланыс білім беруді комплексті меңгеруді жүзеге асыруда тиімді. 

3. Пәнаралық байланыс педагогикалық ізденістің ғылыми негізде тиімді 

ұйымдастырылуына көмектеседі. 

Қорыта айтқанда, мұғалім шығармашылықпен күнтізбелік жоспарды құрып, 

күнделікті сабақта пәнаралық байланысты ескеріп отырса, берілетін білім, білік, дағды өз 

нәтижесіне жете алады. 
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ТҰЛҒАНЫ  ӘЛЕУМЕТТІК БЕЙІМДЕУ ЖОЛДАРЫ 

 
            Аннотация:  В данной статье рассмотрены пути социальной адаптации личности, предпосылки ее 

социальной адаптации, кризисы в развитии дошкольника. 

            Ключевые слова: Личность, индивид, социализация,среда, общества, адаптация.  
 

Жаңа ғасыр біздің қоғамымыздың білім беру жүйесіне  жаңалықтарын ала келумен 

қатар, мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеуге  де көптеген талаптар қоюда. Жалпы білім 

берудің құрамдас бөлігі әрі алғашқы сатысы болып есептелетін мектепке дейінгі 

қоғамдық тәрбиенің міндеті-әлеуметтік ортамен, отбасымен байланыс жасай отырып, 

сәбилерді жоғары рухта тәрбиелеу, білім беру, олардың дербес қасиеттері жетіле 

бастауына негіз қалау және мектептегі оқу ісіне дайындау, бейімдеу. Осы орайда 

мектепалды даярлық топтары мен мектептің бірінші сыныбы арасындағы сабақтастықтың 

алатын орны ерекше. Халыққа білім беру жүйесіндегі сабақтастық дегеніміз оқыту және 

тәрбиелеу міндеттерін дәйекті түрде шешу мақсатында оның аралас буындары арасында 

өзара байланыс орнату. Мектепалды дайындық тобы мен 1 сынып арасындағы 

сабақтастық олардың тәрбиелеу және оқыту жұмысы мазмұнының, оны жүзеге асыру 

әдістерінің өзара байланысты болуын көздейді. Сонымен бірге  мектепке дайындауда 

әлеуметтік бейімделуді жолға қоюдың да өзіндік маңызы бар. Өйткені оқу-тәрбиемен 

қатар оқушылық кезеңге аяқ басқан бала сол ортаға тез бейімделіп, болашақта өз алдына 

жеке тұлға болатындай дәрежеге жетуі үшін, оның іргетасы осы кезеңде қалыптасуы 

қажет. Мектепке баратын балалар оқу міндеттерін шешуде білімдерін өздігінен қолданып, 

танымдық және ойлау іс-әрекетінің дамуы жеткілікті дәрежеде болып, өзі түскен ортаға 

тез бейімделуі тиіс. Қай дәуірде болмасын адамзат баласының алдында тұрған басты 

міндеттердің бірегейі-өзінің ісін, өмірін жалғастыратын салауатты, саналы  ұрпақ 

тәрбиелеп өсіріп шығару. Осы жолда еңбек етіп, өзінен бұрынғы өткендердің, өз 

заманының, өзінің тәжірибелерін сарапқа салады. Сөйтіп, ұрпақты өзі өмір сүріп отырған 

әлеуметтік ортаға бейімдеп, оның бойынан көңілге қонымды, талап-тілектеріне лайықты 

ұнамды  қасиеттерді көргісі келеді. Адам тәрбиелеу, оған ғылыми негіздермен мәлімет 

беру, баланы өмірге үйрету-қиын шаруа.  Өмір дегеніміз-әлеуметтік орта. Әлеумет-қалың 

көпшілік, бұқара, халық. Таптық қоғамда адамдар өздерінің әлеуметтік жағдайына қарай 

әр түрлі  топтарға бөлінеді [1]. Тәуелсіз Қазақстан жағдайында бұл мәселе мүлде басқаша, 

адамдар тең құқылы, кім-кімнің болмасын ар-ожданын аяқ асты етуге ешкімнің қақысы 

жоқ.  Қоғамның әрбір мүшесінің әлеуметтік статусы бар. Әлеуметтік статус-(лат, status-

күй, қалып, хал-жай)-адамның жеке басының әлеуметтік топта немесе тұтас бір қоғамда 

алатын орнын, жағдайын білдіретін ұғым [2].  Өзінің қоғамдағы әлеуметтік статусын алу 

үшін адам баласы өзі өмір сүріп отырған ортаға бейімделеді. 

Адаптация (бейімделу) термині түрлі ғылым саласында  қолданылады, соған орай 

оның  талдауы да әрқилы. Соның бір анықтамасы: бейімделу-ағзаның белгілі бір ортада 

тіршілік етуге икемделуі, яғни оның эволюциялық даму жолында қалыптасқан 

биологиялық қасиеті [3]. Р.Хэнки анықтамасында «әлеуметтік адаптация термині индивид 

немесе топтың ортамен ешбір қайшылықсыз, әлеуметтік тепе-теңдік жағдайына қол 

жеткізу процесі» деп танылады. Т.Шибутани: «сонымен бірге әрбір адам жеке 
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қиыншылықтарды  жеңуге мүмкіндік беретін тәсілдер жиынтығымен сипатталады, бұл 

тәсілдерді адаптация формалары ретінде қарастыруға болады»-деп жазды [4]. Адам адам 

боп өмірге келгеннен кейін оның өзіндік көзқарастары, қызығулары, санасы қалыптаса 

бастайды. Шартсыз рефлекстермен  өмірге келген кез келген тіршілік иесі  өзі дүниеге 

келген ортаға бейімделуге әрекет етеді. Жан-жануарлар, жәндіктердің көпшілігі туа сала  

бірнеше минуттардан кейін өз тамағын тауып жеу жолында тырбаңдап  іздене бастаса, 

адам баласының өз қолын өз аузына жеткізу үшін біршама уақыттың керектігін баршамыз 

жақсы білеміз. Сәбиді өз ортасына мезгілінде бейімдей алмасақ, оның алдағы өмірінде 

көп қиындық туары сөзсіз.   Баланы өз мезгілінде әлеуметтік ортаға бейімдей алмау, яғни 

қоғамның толыққанды мүшелігіне икемдей алмау-олардың жан-жақты  мүмкіншіліктерін 

шектеуге әкеледі. Мұның өзі олардың әлеуметтік сұраныстарын өтей алмаудың бір түрі. 

Әлеуметтік-психологиялық зерттеулер нәтижесінде адаптация деңгейіне адамның жасы, 

білімі, өмір тәжірибесі әсер ететіні байқалған. 

Соңғы статистикалық мәліметтер бойынша жалпы белгілі бір тұрақты жұмысы жоқ 

адамдардың жартысына жуығы жастар екен. Бұл дегеніңіз  әлеуметтік бейімделудің 

жастар арасында көбірек орын алатындығын көрсетеді. Қалыптасқан жағдайға 

мойынұсыну,  уақыт ағымына ілесе алмау,  оған қарсы тұра алмаушылардың көптігіне 

мамандар назар аударып отыр. Ал біреулер қиын өмір жағдайларын жеңіл жеңеді. 

Туындаған қиындықтарға  қарсы тұрып, өз бетінше әрекет етіп, тығырықтан шығу үшін 

жол іздейді, ол жолға тек өзі ғана бел шешіп кіріседі. Айналасындағы адамдардың 

психологиялық күйзелуіне жол бермейді. 

Екі түрлі жағдай. Егер қайсы жолды таңдар едіңіз десе кез келгеніміз екінші сін  деп 

ойланбастан айтар едік.  Неге? Себебі, екінші топ өмірге тез бейімделгіш, «жолы 

болғыш». Олай болса кім жолы болғанын, өмірден өз орнын тапқанын қаламайды?! 

Айтылған жайларды сараптасақ  бүгінгі таңда тұлғаның әлеуметтік бейімделу 

процесінің осалдығы көрінеді. Олай болса әлеуметтік бейімдеуді баланың өмірге келген 

күнінен бастап жүргізу керектігі көрініп-ақ тұр. 

Қандай жағдайда да мектеп жасына дейінгі балалар (0-5 жас) бірінші кезекте 

қамқорлық пен көмекке ие болуға тиіс. Қазақстан жағдайында бұл мәселе шешімін табуда. 

Жаңа туған балаларға бір жолғы көмек, бала күтіміне байланысты аналарына демалыс 

беру, балаларды тегін емдеу, мектепке дейінгі мекемелермен қамтамасыз ету т.т. 

Мектепке дейінгі бала өз дамуында 3 дағдарысты (3,5,7 жаста) басынан кешіретін болса, 

осы кезеңдердегі  әлеуметтік бейімдеуді дұрыс жолға қоюдық маңызы зор. Осының 

ішінде 5(6) жаста бала мектепалды даярлық тобында (сыныбында) тәрбиеленеді. 6(7) 

жаста 1 сынып оқушысы атанады. Бала өмірінде үлкен өзгеріс болады. Ол балалық 

алаңсыз өмірден жауапты кезеңге аяқ басады. Балалардың біраз пайызы мектепке 

бейімделуде  қиындықтар сезінетінін практикада көріп жүрміз.  Сондықтан бейімделуде 

балабақша мен мектеп арасындағы, соның ішінде мектепалды даярлық пен 1 сынып 

арасындағы сабақтастықтың алатын орны зор. 

Сабақтастық жағдайында төмендегі жұмыстардың орындалуы тұлғаның әлеуметтік 

бейімделуінің алғы шарттары болмақ; 

 отбасы мен мекеменің бірін-бірі толықтырып отыруы; 

 ата-ана, педагог мінезі мен талабының үндестік табуы: 

 мекемелердегі тәрбиешінің топтағы барлық балаға бірдей  көзқараспен қарауы ; 

 мекемелердегі білім беру мен тәрбиенің сапалылығы 

 педагогтың білім қоры; 

 топтағы тұйық, отбасы төмен балаларды елеусіз қалдырмау; 

 материалдық жетістік; 

  денсаулық (бала бойынша мәдени-гигиеналық дағдыларды қалыптастыру); 

 сенімді дос (ата-ана мен бауыр, тәрбиеші мен ұстаз,  тату тәтті балалар ұжымы); 

 әлеуметтік теңсіздікті сөз етпейтін үлкендер (бай, жарлы баласы деп бөлмеу т.б.); 

 бақытты отбасылық өмір (ата-аналардың балаға үлгі болуы т.б.); 
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 ертеңге сеніммен қарауға тәрбиелеу; 

 өзін-өзі бағалай білуге үйрету; 

 белгілі әдістемелермен жұмыс істеу. 

Сонымен бір мезгілде төмендегідей жағдайлар баланың әлеуметтік жағынан бейімделуіне 

кедергі туғызып,  түрлі қателіктердің жол алуына алып  келеді: 

 үнемі күтуші қарауында тәрбиелену (баланы үйде күтуші жалдап бақтыру); 

 қоғамдық мекемелер тәрбиесінен тыс қалу; 

 бір жақты тәрбие беру (әке мен ана, отбасы мен білім мекемесі тәрбиелерінің  қарама-

қайшылығы); 

 баланы қолдан жасалған әлеуметтік ортада ұстау;  

 ата-ананың баланы шамадан тыс қамқорлығына алуы; 

 балаға сенімсіздік таныту; 

 отбасындағы бала санының шектелуі ( жалғыз ұл, жалғыз қыз); 

 өз бетімен әрекет еткен баланы ойланбай жазалау; 

 білім беру мекемелерінде бала санының шамадан тыс толықтығы (1 топта 30-40 бала); 

 кәсіби білімді мамандармен қамтылмау (аталған топтарда математика, тарих с.с пән 

мамандарының қызмет атқаруы); 

 баламен жеке жұмыстың жеткілікті жүргізілмеуі (отбасында да, білім беру 

мекемелерінде де). 

Қорыта айтқанда бала-ата-ана-педагог, отбасы және білім мекемесі арасындағы 

сабақтастықтың ойдағыдай жүзеге асуы тұлға әлеуметтік бейімделуінің алғы 

шарттарының бірі болмақ. 
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 Аннотация. В данной статье рассматривается влияние родителей на воспитание детей, семейное 

воспитание, значение традиций и обычаев с семейными ценностями. 
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Біз, қазақ халқы, қай кезде де болмасын тәрбиеге ерекше мән беріп қарайтынымыз 

белгілі. «Тәрбие басы - тал бесіктен» демекші, дана халқымыз ерте кезден-ақ тәрбие 

мәселесіне, соның ішінде бала тәрбиесіне ерекше мән беріп қараған. Нәресте дүниеге 

келген сәттен баланы тәрбиеге төселдіру, жақсы мен жаманды ажырата білуге, 

жамандықтан аулақ болып, жақсылыққа жаны құштар, саналы, ойлы, тәртіпті, білімді 

ұрпақ болып қалыптасуын ерекше қадағалап отырған. Себебі кез келген кішкентай 

нәресте болашақ еліміздің беткеұстар азаматы, жанашыры болмақ. Осы тұста бала 

тәрбиесінде, баланы жақсылыққа бағыттауда отбасы тәрбиесінің, отбасы мүшелерінің 

рөлі ерекше екенін сөзсіз аңғаруға болады. Отбасында берілетін тәрбиенің құны өте 

жоғары. Ол арқылы баланы тәрбиелей отырып, ата-ананың мейірімін, махаббатын, балаға 
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деген ерекше ықыласын көруге болады. Осы тұста отбасы дегеніміз не деген сауал 

туындайды. Жалпы бұл ұғымды бәріміз түсінсек те, астарында өте зор мағына жатыр. 

Отбасы ұғымына өте көптеген анықтамалар ұсынылған. Соның бірнешеуін келтіре 

кетейін.  

Отбасы – белгілі бір әлеуметтік нормалар, санкциялар, мінез-құлық (жүріс-тұрыс), 

құқық және міндеттер үлгілерімен, ата-аналар мен балалар арасындағы қарым-

қатынастарды реттеушілікпен сипатталатын әлеуметтік институт болып табылады [1]            

Өйткені, білетініміздей балалардың барлық қабілеттері мен қасиеттері отбасы 

мүшелерімен және басқа да адамдармен қарым-қатынасқа түсу барысында қалыптасады. 

Әрбір отбасы мүшелерінің өздеріне тән ерекшеліктері болады. Баланың толыққанды әрі 

жақсы тәрбие алуы бірінші кезекте отбасындағы ата-ананың іс-әрекетінен көрініс береді.  

Ал ендігі бір анықтамада былай беріледі: «Отбасы – белгілі дәстүрлердің, жағымды 

өнегелердің, мұралар мен салт-дәстүрлердің сақтаулысы». Бұл да бір ерекше айтылған 

дүние екен. Себебі отбасында ата-ана баланы ешқашан жамандыққа бағыттамайды. 

Ертеден келе жатқан салт-дәстүрлерді, отбасы құндылықтарын келер ұрпағына 

насихаттап, үнемі балаларын дұрыс жолға бағыттап отырады. Көзі ашық, көкірегі ояу, 

саналы ұрпақ ретінде қалыптастыру үшін ештеңеден аянып қалмайды. Баланың бойына ең 

жақсы, маңызды дүниелерді сіңіріп, рухани жағынан байытып отырады.   

Отбасы аса терең мәнді ұғым әрі тәрбие ошағы. Отбасы десек біздің ойымызға ата-

анамыз, аға-әпкелеріміз, бауырларымыз, жанашырларымыз еріксіз оралады. Осындай 

жанымызға қымбат адамдардың шоғырланған ортасын біз отбасы деп атайтынымыз анық. 

Отбасы әрбір адам баласы үшін ең маңызды орта деуге әбден болады. Себебі біздер дүние 

есігін ашқан сәттен бастап өмірімізді сонда өткіземіз. Талай қызықты күндерімізді 

отбасымыздың арасында өткеріп, балалық шақтың ерекше естеліктерін қалдырамыз. Кез 

келген нәрестенің алғаш жарық дүниемен таныс болуы, белгілі бір мінез-құлық 

нормаларын иеленуі, бастапқы тәрбие негіздерін алуы отбасыдан бастау алары хақ.  

Сонымен қатар отбасы баланың азамат болып өсуінің негізі саналады. Болашақ 

ұрпақтың бойында ең құнды адамгершілік қасиеттерді қалыптастыра отырып, олардың 

білім алуларына жағдай жасап, келешекте өмірден өз орындарын табуына бағыт-бағдар 

беруде де отбасы рөлінің аса маңызды екенін байқаймыз. Отбасының ең басты міндеті – 

бала тәрбиелеу. Балаға жан-жақты, дұрыс тәрбие бере отырып, өмірін дұрыс құра 

білулеріне жағдайлар жасау. ата-аналар өздерінің бойларындағы бар асыл қасиеттерін 

балаларына бере отырып, ұлттық құндылықтарды бала бойына сіңіре отырып, өз еліне, 

жеріне деген ерекше сүйіспеншілікке баулуы керек. 

Алайда қазір байқап отырсақ, қоғам қажеттілігі де солай болар, ата-аналардың 

басым көпшілігі жұмыс жасайды. Осының әсерінен үйіндегі балаларына аса мән беріп 

қарамайтын жағдайлардың да жиі кездесетіні жасырын емес. Жұмыс жасау керек, табыс 

тауып, отбасыны асырау керек. Дегенмен де, қандай жағдай болмасын балалардың 

тәрбиесін басты назарда ұстау қажет деп ойлаймын. Себебі, отбасыда берілетін тәрбиенің 

жалпы баланың қай жағынан болмасын, дамып-жетілуінде, өзін тұлға ретінде 

қалыптастыра білуінде айтарлықтай маңызы бар. Бастапқы негіз қалай қаланса, баланың 

тәрбиесі толықтай сол арнаға бұрылады. Сондықтан бала тәрбиесіне мейлінше көп көңіл 

бөліп, қадағалап отыру еш артықтық етпейді. Әсіресе осы тұста мектеп жасына дейінгі 

балаларды ерекше атап өтуге болады. Кішкентай балалар бастапқыда ненің дұрыс, ненің 

бұрыс екеніне мән беріп қарай бермейді. Ата-аналардың басым көпшілігі балаларын 

балабақшаға беріп, бала тәрбиесін толықтай тәрбиешілерге тапсырады. 

Балабақша баланы дамытушы, өз-өздеріне қызмет ету дағдыларын қалыптастырушы, 

жан-жақты жетілдіруші орта. Бала бастапқы тәрбие негіздерін отбасыдан алса, ары қарай 

баланың жетілуі, жан-жақты дамуы, шығармашылық тұрғыдан жетіле түсуі балабақшадан 

жалғасын табады. Бала балабақшаға келген күннен бастап жеке тұлға ретінде 

қалыптасуының негізі қалана бастайды. Балалармен тәрбие жұмыстары жан-жақты 

жүргізіліп, балалардың бойындағы түрлі қабілеттерді, қасиеттерді ашуға, балалардың 
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өздерін басқа қырларынан көрсете білулеріне мол мүмкіндіктер жасалады. Балалар 

балабақшада тек тәрбиеленіп қана қоймай, сонымен қатар алғашқы білім негіздерін 

игереді. Балабақшаға келген бала тек қана тәрбиешілермен етене араласып қана қоймай, 

сондай-ақ түрлі тіл мамандары, психолог, логопед мамандарымен де тығыз жұмыс 

жасайды.  

Педагог ғалымдардың тұжырымдарына сүйенер болсақ, саналы, кемел тұлғаның 

қалыптасуының нәтижелілігі ең алдымен отбасындағы өнегеге, берілер тәрбиеге 

байланысты екенін аңғарамыз. Тәрбиенің ең алғашқы негізі отбасында қаланады да, ары 

қарай балабақшамен тығыз байланыс орнатылады. Сол себептен де, бала тәрбиелеуде, 

тұлға ретінде қалыптастыруда мектепке дейінгі ұйым мен отбасы арасындағы өзара 

сабақтастықты қалыптастыра білудің маңызы орасан зор. Баланы біржақты емес, екі тарап 

болып бірлесе отырып  тәрбиелеу өз кезегінде жақсы нәтиделер береді.  

Мектепке дейінгі ұйым мен отбасы арасындағы өзара ықпалдастық барысында 

мынадай мәселелерге ерекше көңіл бөлу қажет: 

- педагогикалық және психологиялық сауаттылықты жетілдіру; 

- іс-әрекеттің түрлі формалары (ұйымдастыру оқу іс-әрекеттеріне қатысу, әр түрлі 

мерекелік шараларды жиі өткізу, ашық есік күндерін ұйымдастыру); 

- балалардың шығармашылық әрекетін дамытуға мейлінше жағдай жасау; 

- қалыптасу мен дамыту мәселелері бойынша тәжірибе алмасу; 

- әлеуметтік дамытушы орта қалыптастыруға көмек көрсету. 

Осы аталған іс-әрекеттерді жүзеге асыруда отбасы мен мектепке дейінгі ұйымдар 

арасындағы сабақтастықты ұдайы нығайтып отыру қажет. Ай сайын ашық есік күндерін 

ұйымдастыру арқылы, ата-аналарды балалардың балабақшадағы бір күндік өмірімен 

таныстыру. Тәрбиешілер ата-аналар мен балаларды қатыстыра отырып, түрлі бағыттағы 

тренингтерді немесе түрлі спорттық ойындар, жарыстар ұйымдастырып отырса, бала мен 

ата-ана арасындағы байланыс нығая түсіп, бір-бірлеріне деген қарым-қатынастары одан 

әрі жақсара түседі. Ата –аналармен дөңгелек үстелдер ұйымдастыру арқылы балалары 

туралы мол мәліметтермен таныстыруға болады. Осы аталған жұмыстардың барлығы 

балаларды тұлға ретінде қалыптастыруға бастапқы қадамдар болмақ.  

Қазір балабақшада түрлі үйірмелер жұмыс жасайды. Осындай үйірмелерге 

қатыстыру арқылы балалардың бойындағы тың қабілеттерді ашуға болады. Балалар 

өздерін шығармашылық тұрғыдан жетілдіріп, белгілі бір іс-әрекеттерді меңгеріп, өздерін 

басқалай қырынан көрсете алады.  

Балабақша мен отбасы арасындағы сабақтастықты орнату барысында ата-аналарды 

оқу-тәрбие үдерісінің мазмұны мен әдістемесімен таныстыру, ата-аналармен 

педагогикалық-психологиялық ағарту жұмыстарын ұйымдастыру, ата-аналарды бірлескен 

әрекетке тарту сияқты жұмыстар жүзеге асырылады. Байқап қарасаңыз, отбасы мен 

балабақша бір-бірінен бөлек алып қарауға келмейтін егіз ұғым іспеттес. Ол – саналы 

ұрпақ тәрбиелеуде зор жетістікке жеткізетін берік одақ. Бұдан түсінетініміз, бала 

тәрбиесінде отбасы мен балабақша өзара бірлесе жұмыс жасағанда, көздеген мақсатқа 

нәтижелі қол жеткізуге болады.  Осы екі арнада жүргізілген тәлім-тәрбие сабақтаса 

ұштаса жүргізілгенде ғана, мектеп жасына дейінгі балалардың отбасылармен бірге 

отырып жұмыс жасау, оның ішінде отбасы бұрышын құрып, олармен жеке-жеке жұмыс 

жүргізу өзінің жоғары нәтижесін береді. 

Қандай жағдай болмасын бірлесе атқарылған жұмыстар өзінің нәтижесін берері хақ. 

Бүгінгі күннің басты талабы – саналы, білімді, жан-жақты, шығармашыл, ізденімпаз, 

жаңашыл, мәдениетті, заман талабына сай келер ұрпақты қалыптастыру. Бұл бағытта 

елімізде ауыз толтырып айтарлықтай жұмыстар жасалу үстінде. Қазіргі кішкентай 

балабақша бүлдіршіні келешек елімізді көркейтер кемел тұлға, азамат десек 

қателеспейміз. Сондықтан да ата-аналар мен тәрбиешілер бала тәрбиесіне үлкен 

жауапкершілікпен қарап, тәрбие жұмыстарын өзара сабақтастықта тиімді жүзеге асыра 

алса нұр үстіне нұр болмақ! 
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ЖАСӨСПІРІМДЕР БОЙЫНДА  

«КЕМЕЛ АДАМ» ҚАСИЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МӘНІ 

 
           Аннотация: В статье рассматриваются качества, которыми должен обладать «идеальный человек», 

показаны внешние и внутренние факторы формирования подростков. 

          Ключевые слова: Зрелый человек,семья, социальная среда, подросток, будущее поколение, 
образование, 

           

Кемел тұлға - интеллектуалды  ұлт болашағы. Өскелең ұрпақтың сапалы білім мен 

өнегелі  тәрбие алуы біз үшін өте маңызды.  Кемел тұлға болып қалыптасу үшін алдымен 

"Кемел тұлға қандай болуы керек? "-деген  сұраққа нақты жауап алып зерттеп көруді жөн 

көрдім.   

Студенттер  арасында жүргізілген сұхбаттасу барысында, студенттердін біраз 

бөлігі:  Біздің, келер ұрпақтың болашағын ойлаған ұлы Абай философиясындағы «Толық 

адам» ілімін тілге тиек етті. 

Абайдың ұлылығы «толық адам» тәрбиелеу үшін алдымен толық қоғамның, ал 

толық қоғам орнату үшін толық ілім жасаудың қажеттігін білгендігінде. Сондықтан да ол 

- өзінің саналы өмірінде толық адам жасаумен айналысқан. Яғни, мұндағы толық адам деп 

отырғанымыз - адамгершілік, имандылық, ізгілік секілді  қасиеттерді бойына сіңіре білген 

асыл адам [1]. 

    Бұл Абай атамыздың заманындағы өмір сүру ағымына  байланысты 

туындаған  түсініктер мен біркелкі көзқарас.  

Ал біздің жиырма бірінші ғасырдағы көзқарастар қандай? Енді  бой түзеп келе жатқан жас 

ұрпаққа тікелей әсер етуші факторлар « отбасы, достары, сыныптастары, жалпы айтқанда 

әлеуметтік ортасы». Барлығының себеп-салдарын зерттеп,астарына үңіліп көрдік.  

Отбасы қоғамның бастапқы бірлігі ретінде жеке тұлғаны қалыптасу  процессінде 

маңызды буын болып табылады. Отбасының табысы, әлеуметтік жағдайы, білімі, ата - 

анасының кәсібі-көбінесе баланың өмір жолын алдын-ала анықтайды. Ата-аналар 

атқаратын тәрбиелік қызметтен басқа, оның әлеуметтенуіне отбасылық атмосфера әсер 

етеді және бұл әсер жасына қарай жинақталып, жеке құрылымда бұзылады [2]. 

Бала отбасында тәрбиеленіп, адами қарым-қатынастың, жас ұрпақты тәрбиелеудің 

нормаларын меңгеріп, ересек болып, ата-анасының отбасында болған барлық нәрсені өз 

отбасында жаңғыртады. Ғалымдардын зерттеулерінің нәтижелері көрсеткендей, ата-

аналарының балаларының ересек өмірде репродуктивті мінез-құлқының сабақтастығы 

байқалады. Яғни, адамдар отбасы моделін оны балалық шағында көрген түрінде 

көбейтуге бейім.  

Жасөспірім - бұл жеке құндылықтардың қалыптасуы мен қарқынды дамуы 

кезеңіндегі сыни жас. Құндылықтар психикалық даму деңгейінің, нормалар мен 
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әрекеттерді қабылдау және бағалау қабілетінің әсерінен қалыптасады, сонымен қатар 

эмоционалды даму мен жеке тәжірибеге, әлеуметтік ортаға байланысты. 

Жасөспірім кезеңі белгілі бір әлеуметтік жағдайларға, мәдениетке, ата-ана 

тәрбиесіндегі дәстүрлерге байланысты әртүрлі мазмұнға және әртүрлі ұзақтыққа ие болуы 

мүмкін [3]. 

Қазіргі уақытта жасөспірімнің оң имиджін қалыптастыру тек саяси және іскерлік 

салаларда ғана емес, білім беруде де өзекті мәселеге айналуда. Позитивті имиджді 

қалыптастыруда отбасы мен мектеп ортасы ерекше рөл атқарады. 

Жасөспірімдердің оң имиджін қалыптастыру әсіресе маңызды және бүгінгі күні 

жеке тұлғаның даму процесінде өзгеретін болашақ жеке тұлғаға қойылатын талаптар 

өскен кезде маңызды. Оның жеке басының қалыптасу процесі көбінесе жасөспірімнің 

имиджі қандай, оның бейнесі басқалардың санасында қалай бейнеленгеніне байланысты, 

өйткені жасөспірімдер үшін басқалардың пікірі өте маңызды. Жасөспірімнің басты 

ерекшелігі-оның балалық шақтан ересек жасқа ауысуы. Отбасындағы және мектептегі 

әлеуметтік жағдайларға, мәдениетке және дәстүрге байланысты жасөспірім әртүрлі 

мазмұнға ие болуы мүмкін [4].  

Жасөспірім-өзін іздейтін қазіргі қоғамның өкілі, басқалардан ерекшеленуге 

тырысатын, өзінің қабілетті екенін дәлелдеуге, басқаларға өзінің әлеуметтік мәртебесі 

туралы, қоғамдағы орны туралы мәлімдеуге тырысады."Ерекшелену" ниеті бәрінде 

байқалады. Қазіргі уақытта, мектепке келгенде, жасөспірімдердің бір бөлігі қымбат 

брендтердің заттарымен ерекшеленуге тырысады: киім, косметика, аксессуарлар және т.б. 

қалғандары оқу орнында ең алдымен олардың білімі мен қабілеттерімен емес, мектептің 

беделімен ерекшеленуі керек деп санайды. 

 Оқу оқушының өмірінде маңызды орын алады. Оқу орнының қабырғасында бала 

ойлауды қалыптастыратын және оның одан әрі интеллектуалды дамуына ықпал ететін 

негізгі білімге ие болады. Оқушы өмір бойы пайдалы болатын оқу дағдыларын игереді. 

Мектеп қабырғасында "білім беру іргетасы"қаланады.  

Сонымен қатар, білім беру процесі – бұл белгілі бір білім базасын қалыптастыруда 

ғана емес, сонымен қатар адамның негізгі қасиеттерін тәрбиелеуде және әлеуметтік мінез-

құлық негіздерін оқытуда мектептің көп қырлы және ерекше рөлі. Сыныпта бала ұжымға 

қосылуға үйренеді, қоғамдағы рөлін анықтайды, адамгершілік тәжірибе алады және өзінің 

жауапкершілігін түсінеді. Осыған байланысты мектептің адамға әсерін асыра бағалау 

қиын. Мұнда студент моральдық принциптердің нақты қалыптасқан жүйесімен кездеседі, 

жалпы құндылықтар мен міндеттерді түсінуді, сондай-ақ олардың мінез-құлқын оларға 

сәйкес басқаруды үйренеді. Ол көп уақытын оқу орнында өткізетіндіктен, оның тұлғасы 

негізінен мектеп қабырғасында қалыптасады деп саналады [5].  

Бала губка сияқты мейірімді және жағымсыз атмосфераның элементтерін сіңіреді. 

Оның әлеуметтік жағдайы, көкжиегі, материалдық жағдайы, өмір сүру жағдайы және оқу 

қабілеті – мұның бәрі белгілі бір дәрежеде әрі қарай дамудың негізін құрайды. Оқу орны 

жеке тұлғаның барлық аспектілеріне әсер етеді. Бұл әсердің оң болуы маңызды.  

Өйткені, мектеп-бұл әр түрлі темперамент, мінез, жастағы адамдар байланыста болатын 

әлеуметтік кеңістік. Бұл ортада қарым-қатынаста, оқуда, физикалық дамуда және 

ойындарда өзін-өзі жүзеге асыруға мүмкіндік жасау маңызды. Бала тұлғааралық қарым-

қатынас мәдениетін түсінуі, адамдарға құрметпен және толеранттылықпен қарауды 

үйренуі, ынтымақтастықтың маңыздылығын түсінуі керек. Бұл міндеттер барлық уақытта 

және кез-келген ұрпақ үшін өзекті. 

Біз жоғарыда мектептегі, отбасындағы әлеуметтік жағдайлар мен факторларының  

әсер ету қарқындылығын атап өттік. Қорытындылай келе, отбасы баланың жеке басының 

әлеуметтік маңызды құндылықтары мен көзқарастарын қалыптастыру мен дамытуда, оны 

әлеуметтендіруде жетекші институт болып қала береді. 
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 Адамның жалпы өмірдегі миссиясы: Адам болып өмірге келген соң адам болып өмірден 

өту. Яғни, жамандық атаулыдан аулақ болып, болашақ ұрпақ үшін қолдын ұшындай болса 

да өз үлесіңді қосу деп ойлаймын. 

Абай атамыздың өзі: 

“... Бес нәрседен қашық бол,  

Бес нәрсеге асық бол, 

Адам болам десеңіз 

Өсек, өтірік, мақтаншақ 

Еріншек, бекер, мал шашпақ- 

Бес дұшпаның , білсеңіз. 

Талап, еңбек, терең ой, 

Қанағат, рахым, ойлап қой”- деп адамзаттың бес жауы мен бес асылын керемет өлең 

шумақтарымен өскелең ұрпаққа жеткізіп, мұра етіп қалдырды. 
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КЕМЕЛ АДАМ ҮЛГІСІ ТӘРБИЕСІНДЕГІ   

ҰЛТТЫҚ РУХАНИЯТТЫҢ АЛҒЫ ШАРТТАРЫ 

 
             Аннотация: В статье рассматривается проблема национальной духовности, которая основана на 
преемственности поколений в современном обществе, и раскрывается важность сохранения нашей 

национальной идентичности, национального мышления, национального самосознания. 

            Ключевые слова: воспитание, национальное воспитание, национальное сознание, совершенный 

человек, семья, традиции. 

 

Тәрбие жұмысы – ол арнайы ұйымдастырылған қалыптастырушы үрдіс және 

ізгіліктілікті қабылдайтын, әлеуметтік құндылықтар мен азаматтық мінез-құлық үлгілері 

бола отырып, тек ғылыми негізделген тәрбие жүйесінің аясында ғана өзін іс жүзінде 

көрсетіп,  нәтижесінде  өзін-өзі қалыптастырған «кемел тұлға» үлгісіне жағдай жасайды. 

Қазіргі уақыт талабы жаңаша дүниелік көзқарас тұрғысынан жаңаша ойлап, шешім 

қабылдай алатын, креативті ойлау қабілеті дамыған тұлғаны, өз елі мен жерінің, туған 

тілінің жанашырын дайындауды міндеттеп отыр. Бұл міндет жаңа уақыт талаптарына 

төтеп бере алатын, кәсіби білікті, бәсекеге барынша қабілетті, ұлтжанды азамат тәрбиелеу 

ісінің өзектілігін алға тартады. Мынау аждаһадай төніп келе жатқан дүлей дүниеде 

біржола жоғалып кетпеуімізге кепіл болуға тиіс. Қалай десек те ендігі жерде өзіндік 

“менін” сақтауға ұмтылған жұрт ең алдымен ұлттық тарихи жадын, бірегей ұлттық ойлау 

машығын, өзіндік дүниетанымын, ана тілі мен ділін, дінін, дәстүрлі мәдениетін аман алып 

қалу және оны одан әрі дамыту жолында күреске түсетіні анық. Олай болса, осы 

айтқанымыздың бәрі ұлттық тәрбиеге тікелей байланысты жүзеге асатынын мойындаймыз 

[1-45б]. 
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Өмірдің өзі – тіршілік таласы. Адам өмірін түзетуге, тату тұруға Абай атамыз 

айтқандай– адал еңбек, ақ жүрек, арлы ақыл керек. Дүниеде бұл үшеуі үстем болмай, 

білім, ғылым, өнер табылмайды. Халқымыздың ұлттық санасының оянып, рухани тұрғыда 

дамуының қайтадан жандануы соңғы кездері жан-жақты сипат алып келеді. Күнделікті 

өмірде адамдармен қарым-қатынас орнатудағы, тұрмыс-салтымызды сақтаудағы ұлттық 

қалыптасудың көптеген белгілері күннен күнге анық көріне түсуде. Бүгінгі таңда тілін 

ұмытып, діннен безген жас ұрпақты оң жолға бағыттаудың, оларға тәлім – тәрбие берудің 

қажеттілігін өмірдің өзі көрсетіп отыр. Ұлттың болашағын ойлаған қазақ зиялылары мен 

ұстаздар қауымы жастарды халқымыздың ежелден келе жатқан үлгі-өнегесі бойынша 

тәрбиелеудің қажеттілігіне басты назар аударуда. Тарихқа көз жүгіртсек, қазақ халқы 

этникалық-рухани жағынан мыңдаған жылдық мәдениеті мен салт-дәстүрі, философиялық 

ойлау жүйесі, көне әдебиеті, өзінің даму тарихы бар жұрт болғанын көреміз. Сондықтан 

осы аталып отырған терең де құны ұлттық мәдениетті жинақтап зерттеу- халықтық 

педагогиканың алдындағы үлкен бір міндет болып қала береді. Себебі, халықтық 

педагогика – ең үлкен, болашағы зор тақырып, ұлттық қоры мол қазына. Халқымыздың 

атадан балаға қалдырылған халықтық педагогикасында ғасырлар бойы жинақталған бай 

тәжірибесі, жастар арасындағы тәрбие жұмыстарының мақсаттары мен міндеттері, сан 

алуан тәсілдері, олардың бір-бірімен байланысы жинақталған. Ұлттық салт-дәстүрлерге 

ана тіліне деген сүйіспеншіліктен бастап, ұлттық өнер атаулыға, ән-күй, зергерлік қол 

өнер, бейнелеу, сурет өнері, ұлттық ойын мен спорттың түрлерін, ұлттық мерекелер мен 

ұлт мәдениетіне, тарих ескерткіштерге деген ілтифатты жатқызуға болады[2-39б].  

Баланың ілтипатты, әдепті, кішіпейілді, көпшіл болуы ең әуелі ата-анасының 

үлгісіне, өнегесіне содан кейін оның айналасының игі әсеріне байланысты. Адамгершілік 

туа бітпейді, ол тәрбиенің ықпалымен қалыптасады. Өсіп келе жатқан балдырғанның 

бойындағы адамгершілік қасиеттердің бірі ана тілінің әсерімен қалыптасады. Сондықтан 

да халық ана тіліне ерекше көңіл бөліп, тіл ширату үшін жаңылтпаштарды, ойын дамыту 

үшін жұмбақтарды, мақал-мәтелдерді үйретудің маңызы зор. Халықтық педагогиканың 

мұндай жетістіктерін ата-аналар үнемі пайдалануы қажет. Тіл үйрету баланың жеті-сегіз 

айлығынан басталады. Балаға ана тілін үйрету проблемасы қазіргі кезде күрделеніп отыр. 

Тіл адамгершілік қатынастың қасиетті құралы. Балаға ана тілін ардақтауды үйрету әр 

отбасының міндеті болу абзал.  

Иә, халқымыздың мәдениті де, салт-дәстүрі де дүние жүзіндегі көптеген елдің 

болмыс-бітімінен әлдеқайда бай, әлдеқайда құнарлы екеніне бүгінгі саяси жаңғырулардан 

кейін ғана көзіміз жете түскендей. Бойдағы дерт де батпандай кіріп мысқылдап шығады 

емес пе. Сол бүкіл бір ұлттың бітім болмысын зақымдаған мына рухани дертті жеңу 

оңайға түсе қоймасы және шындық. Себебі бүгінгі күндегі көңіл алаңдатар жағдайдардың 

бірі, талай аталы да асыл азаматтар жеке бас қасиетінен аса алмайтын дәрежеде өмір 

кешіп,  үлкенді сыйлау, ізеттілік пен құрмет көрсету ұмытылып, оның орнын дөрекілік 

пен мансапқорлық басты, қайырымдылығымыз-қатігездік пен тасбауырлыққа айналды. 

Ұлттық тәрбие барысында ұлттық сананы қалыптастыру ең маңызды шарттардың 

бірі десек қателеспейміз. Қазіргі жаһандану кезіндегі  Батыс өркениетінен біздің 

алатынымыз да бар, ысырып тастайтын тұстарымыз да бар. Алатын тұстарымыз қатарына 

батыстың технологиялық жетістіктерін, экономикалық өндірісті ұйымдастыру 

тәжірибелері мен ғылыми-техникалық мәдениетін қабылдау сияқтыларды атауымызға 

болады. Батыстың білімі, ғылымы, техникасы, технологиясы, біздер үшін өте қажет десек 

те, Батыс өркениетіне шамадан тыс еліктеушілік – жақсылықтың нышаны емес. 

«Батыстың технологиялық жаңалығына ұмтылу, экономикалық өндірісті 

ұйымдастырудағы жетістіктерін игеру – қажеттілік, ал одан керісінше бүгінгі күнде 

рухани тапшылыққа айналып отырған ізгілік, кісілік, адамгершілік, бауырмалдық, 

әдептілік, тәрбиелік мазмұн іздеу – бос әурешілік. Өкінішке орай, Батыс өркениеті бұл 

тұрғыда ешқандай жетістікке жеткен жоқ, қайта тоқырауға ұшырады. Мысалы, дәстүрлі 

қазақ қоғамы мәдени құндылықтарды ешуақытта тауар деп қабылдамайды, негізгі 
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ұстанымы бойынша қоғамның шаңырағын шайқалтпай ұстап тұруға тиіс тетік, өмірлік 

ұстаным ретінде қарастырады. Ал Батыс өркениетінде бұл тұрғыдағы ұстаным мүлдем 

басқа, олар мәдени құндылықтарды тауар ретінде қабылдайды, мақсат – сату (сатылу) 

және пайда табу. Уақыт қанша аз жұмсалса, сонша пайдасы көп» [3]. Қазақ қоғамы қазір 

қарқынды түрде жүріп жатқан жаһандану үрдісінің ықпалынан өзі қаламаса да, оқшау 

бола алмайды. Жаһанданудың қауіпті тұсынан арылу үшін, әрбір ұлт, әрбір этнос, әрбір 

мемлекет өзінің болмысына бейімдеп сіңіре алу керек. Әрине, жаһанданудан ешкім де 

құтыла алмайды. Оған тек бейімделу керек, ал бейімделе алмағандар құриды. Бірақ 

бейімделу дегенді өзгенікін толық қабылдау деп ұқпау керек. «Бізге дәл қазіргі заманда 

батыстың желімен домалай жөнелетін қаңбақ ұрпақ керек емес, пайдасын алып, зиянын 

бойына дарытпай, дауылына міз бақпай қасқайып қарап тұратын тамыры ұлт рухына 

терең бойлаған мәуелі бәйтерек керек. Сондықтан біздің міндетіміз – рухы биік ұрпақ 

тәрбиелеу»[3]. Оған қарсы тұру үшін ұлттық тәрбиеге арқа сүйеу керектігін басып айтуға 

болады. Қазіргі кезеңде әлемнің әр түкпірінде өткір қойыла бастаған ең өзекті жайдың бірі 

– осы ұлттық тәрбие мәселесі болып отыр. Ұлттық тәрбиенің ең маңызды тұсы – адамды 

ойлануға үйретуі.  Бұлай дегенде әрбір жеке адам ең алдымен өзінің белгілі бір ұлттың 

мүшесі екенін іштей терең сезініп, санада сілкініс жасауы керек екенін, содан кейін барып 

жалпыадамзаттық қоғамға лайық орнын белгілеуі қажеттігін сіңіруі болса керек. Бұл 

жерде негізгі әңгіме арқауы ұлттық тәрбие, ұлттық сана, ұлттық ұстаным, ұлттық мүдде 

туралы болып отыр. Өйткені біздің төлтума бітімімізді, қайталанбас ұлттық 

болмысымызды, ұлттық ойлау машығымызды, қала берді ұлттық кейпімізді сақтап қалу 

бәрінен маңызды.  
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Кемел тұлға дегеніміз – ақыл-ойы толысқан, мінезі көркем, кең өрісті кісі. Кемел 

деген сөздің өзі «толық», «кең» деген мағынаны береді. Яғни кемел сөзінің синонимі 

«нағыз адам», «толық адам»,  «кең өрісті адам» деп қарастыруға болады. Кемел адам 
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қандай болады деген сұраққада жауапты осы нағыз адамның бейнесін саралай отырып 

таба аласыз. Бойына ізгілік пен адамгершілік сынды барша жақсы қасиеттерді жия білген 

адам нағыз адам, оған білімді де қоса алып жүретін болса кең өрісті адам, ал жақсы 

қасиеттері мен білімін керек жерге жұмсай білсе толық адам шығады. Ғалымдар 

«Адамның толыққанды қалыптасуы көрген тәрбиесіне, үлгі тұтқан адамына, жақын 

тартатын ортасына тікелей байланысты болып келеді» - деп тұжырымдайды. Алайда, діни 

тұрғыдан қарасақ адамның жақсы не жаман болуы  өмір сүру ортасына ғана емес, туа бітті 

санасына да байланысты болып келеді. Саналылық Алланың адамға берген ең ізгі 

қасиеттерінің бірі. Адамға мінезді жұқтырып, әдетті үйрете алсаң да, сананы құйып, 

түйсігін қалыптастыра алмайсың. Демек, нағыз тұлға болу ата – ана мен құрбыдан жұққан 

мінезге ғана емес, құдайдан берілген санаға да қарайтындығы мүлтіксіз шындық [1]. 

Саналы ұрпақты тәрбиелеу мен кемел мұрагерлерді қалыптастыру қазақ халқы үшін 

қай кезде болмасын басты нысан болып табылады. Қазақ өзі итіне кет, тентегіне тек деген 

жұрт болған соң, бала тәрбиесіне баса назар аударған. Оның ішінде қыз тәрбиесін жете 

бақылып, қырық үйден тыйым деп назарынан тыс қалдырмаған. Өйткені қыз болашақ ана, 

адамзатты тәрбиелеуші және басқарушы жалғыз қару екенін ерте кезден жақсы түсінген. 

Ал ұлды би немесе патша бол деп дүниеқұмарлыққа емес, еліне адал қызмет ет, атаңның 

емес адамның баласы бол деген принциптер арқылы тәрбиелеген [3]. 

Қазақтың бас ақыны Абай  ескілік пен жаңашылдықтың арасындағы алтын көпірді 

құраушы деп айтсақта болады. Өйткені ескіліктің тәрбиесімен ер жетіп, жаңашылдықты 

ұлтына енгізе білген алғашқы тұлға. Оның өміржолын зерделей келе, кемел тұлға болып 

қалыптасуына әсер еткен негізгі фактор – анасы мен әжесінің берген тәрбиесі деп айта 

аламыз. Яғни қарапайым адамнан кемел тұлға болып қалыптасуға дейінгі аралықты 

отбасы тәрбиесі аса маңызды роль атқарады.  

Тәрбие идеалы – бұл кемел адамның мүмкін болып табылатын асқақ, ақырғы 

образы, оның ұмтылысы мен әрекетінің жоғары мақсаттары туралы түсінік. Онда тұлға 

қалыптасуының болашағы, қоғамдағы және өмірдегі орны көрсетіледі. Идеалдың өмірде 

іске асуы нақты тарихи шарттармен анықталатын мүмкіндіктер мен өмірлік өзін-өзі 

танудағы тұлғаның жауапкершілігі шеңберінде жүзеге асады. Тәрбие идеалында заман 

рухы, қоғамдық көңіл-күй және ұмтылыс, адамдардың ойлау қабілеті мен әрекеті, өмір 

сүру мәдениеті, отбасылық салты, діни сенім-нанымы байқалады. Кемел адамның 

халықтық идеалы негізінде әр этнос нақты өмірлік жағдайлар мен мүмкіндіктерге орай 

тәрбие мақсатын анықтаған [2]. 

Кемел адамды қалыптастыру – халықтық тәрбиенің өзегі.Адамның ең жетілген, 

жоғарғы жаратылыс иесі екенінің шынайы және айқын дәлелі оның тұрақты түрде, 

тоқтаусыз кемелденуге ұмтылуы болып табылады. Өзіндік кемелденуге қабілеттілік адам 

табиғатының ең жоғары құндылығы болып табылады. Кемелдену ұғымының өзі 

адамзаттың прогресі барысында тарихи дамып отырады. Адамзаттың ақыл-ойының пайда 

болуының алғашқы белгілері өзін-өзі сақтау түйсігімен тығыз байланысты, кейін бұл 

түйсік денсаулықты сақтау қажеттілігі мен физикалық күшті жетілдіру туралы зерделі 

қамқорлыққа ұласты. Адам еңбек барысында жетілді. Еңбек құралдарын жетілдіруге 

деген ұмтылыс өзін жетілдіруге деген ішкі ұмтылысты туғызды. Алғашқы еңбек 

құралдарының өзінен-ақ симметрияның элементтері көрінеді. Бұл алғашқы адамдардың 

қолайлылыққа ұмтылысын ғана емес, әдемілікке де құштарлығын көрсетеді. Өмір сүру 

үшін күресте адамдар бір-бірімен әрекеттесу қажеттілігін және бір-біріне көмектесу 

керектігін түсінді. Табиғатпен мәңгілік үйлесімділік және адамның онымен қарым-

қатынасындағы белсенділігі адамның жеке тұлғалық қасиеттерін жетілдірді [4].  

Тұлғаны үйлесімді жетілдіру идеясы адам табиғатына тән. Ең қарапайым еңбек 

құралдарының өзі рухани мәдениеттің алғашқы тасымалдаушысы болатын. Еңбек 

күрделенген сайын тәрбиенің мақсаты да күрделене түсетіні анық. Еңбекті жетілдіру – 

адамды жетілдіру. Жас ұрпақты тәрбиелеу арнайы білім беру мекемелерінде емес, 

жайлауда, ұстаханаларда, балалардың ата-аналары мен үлкендерге көмектесуі немесе 
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өзіне-өзі қызмет көрсетуі барысында, яғни жанұя мен қоғамға бағытталған еңбек 

үдерісінде жүзеге асырылды. Халық эмпирикалық тәсілмен, қателесу және көру арқылы 

еңбек тәрбиесінің өзіндік жүйесін жасады және жетілдірді, мұнда негізгі роль еңбектің 

эстетикалық жағына берілді. Еңбек тәрбиесінің басты элементі еңбектің мақсаты болатын. 

Ол бірнеше түрде көрінді: жеке немесе ұжымдық құрылымда нақты еңбек тапсырмасы 

түрінде, тұлғаның білім, білік, дағдыны алуға деген құлшынысы түрінде, балаларды 

адамгершілік-эстетикалық дамыту түрінде және т.б., яғни моралдық қасиеттерді 

қалыптастыру, қоршаған ортаның әдемілігін көре білу және оны еңбек арқылы жасай білу, 

еңбекке шығармашылықпен қарау. Еңбек тәрбиесінің мақсаты ретінде бұл элементтердің 

барлығы бірлікте, өзара байланыста жүзеге асырылды. Халық тәрбиешілері өз 

тәрбиеленушілерін еңбектің қол жетімді түрлеріне үйретті, қоғамда кез келген еңбек – 

қоғамдық міндет қана емес, сонымен бірге адамның рухани-эстетикалық жағынан 

баюының құралы деп үйретті.  

Балалардың еңбекке эстетикалық көзқарасы бала еңбекке төселген  сайын 

ынталандырылып, белсендіріленіп отырылды, бұл өз кезегінде баланың өзін қоғамға 

қажетті, іскер тұлға екеніне сенімділігін арттырды. Мұның барлығы балалардың өз 

бетімен орындаған еңбек әрекеттерінің сұлулығын сезініп, жанын қуанышқа бөлейді. 

Адамдар еңбек адамгершілік және эстетикалық жағынан тәрбиелейді деп есептеді, 

бала үлкен адамның көмегімен идеалдық модельге және еңбек үдерісіне сәйкес өз 

әрекетін ұйымдастырады. Сондықтан халық жас адамға қандай да болмасын іс тапсырмас 

бұрын оны қалай жүзеге асыру керектігін көрсету қажет деп есептеді және оның ең жақсы 

үлгілерін өзі көрсетіп отырды. Еңбектің идалдық жағы адамның өз іс-әрекеті туралы 

моральдық-эстетикалық көзқарастарымен байланыстырылды. Халық «Еңбегіне қарай 

өнбегі», «Еңбексіз бақыт жоқ», «Еңбек түбі – зейнет» дейді. Балалар үлкендердің еңбекті 

қалай қастерлейтінін көріп өсті. Еңбек әрекеті, балаларды ерте жастан бірте-бірте еңбекке 

үйрету және еңбекке баулу халықтық тәрбиенің ең күшті құралы болып табылды. 

Адамның кемелденуіне адамзаттың екі ұлы жетістігі – еңбек және мәдениет (рухани 

және материалдық) әсер етті. Өз кезегінде адамзат прогресі адамдардың кемелденуге 

ұмтылысынсыз жүзеге аспаған болар еді. Еңбек арқылы келген бұл кемелдену рухани 

және материалдық салада қатар жүзеге асырылды. Адам қарапайым іс-әрекеттен жоғары 

іс-әрекетке қадам жасайды, алдына өте жоғары мақсаттар қояды. Кемелденген адамның 

өзі де жетіліп, тұлғалық тұрғыдан ерекшелене түседі.  

 Кемел тұлғаның қалыптасуында отбасы тәрбиесі мен баланың туа біткен санасының 

қандай роль атқаратындығын білдік. Ал кәзіргі таңда нағыз адамды қалыптастыруға 

бағытталған отбасылық тәрбиелеу әдістері қолданылыпжүр деп ойлайсызба? Меніңше 

жоқ! Бес саусақ бірдей емес әрине, бірақ көпшілік отбасы баланың тәрбиесіне селсоқ 

қарайтындығы ащы шындық. Ата – аналардың бала тәрбиелеудегі басты құралы, баланы 

алдарқата тұрушы керексіз дүниелер ғана болып қалды. Жас буын ата – ананың ыстық 

мейірімі мен жылы жүзіне, үлгі өнегесіне емес, өз саналары бұрған жаққа бағытталуда. 

Бүгінгі таңда біз кемел адам деп айтуға тұрарлық тұлғаларымыз жоқтың қасы. Өйткені 

көпшілік жастар жылдап білім алып, еліне пайдасын тигізерлік жобалармен айналысып 

жатады, бірақ отбасының жасаған ықпалының аздығынан, толыққанды кемел адам бола 

алмайды. Мейірім мен жылулықты көрмеген бала, есейгенде жұртқа тек жақсылық ойлап 

тұруы екіталай нәрсе. Сол себепті де «Кемел тұлға» қалыптасуына ең керекті дүниелердің 

бірі отбасы тәрбиесі [5].  

Білім – ғылым жолы қай кезде болмасын өз маңыздылығын жоғалтқан емес.  

Білім беру жүйесінің «кемел тұлғаны» қалыптастыруға да әсері зор.Бұл адамзат 

жаратылғаннан бері келе жатырған басты және шыншыл қағида. Аристотель, Әл-Фараби, 

Махмұт Қашқари, Омар Хаям, Эйнштейн – бұлардың барлығы білімнің арқасында 

кемелдікке жеткен тұлғалар. Өз замандарының озық ойлай білген, күллі адамзатқа 

пайдалы жаңалықтар ашып, есімдері бүгінге дейін ел есінде сақталып отыр. 
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COVID-19 ПАНДЕМИЯСЫНЫҢ БАСТАЛУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ 
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Аннотация:В статье описаны текущие и широко распространенные международные тенденции, 

которые отражают влияние пандемии на электронную торговлю и динамику интернет-продаж, а также 

основы для радикальных изменений в структуре глобального спроса и адаптации электронной коммерции. 

Ключевые слова: карантин, электронная коммерция, рынок, курьерские услуги, онлайн продажи, 

социальная медиа. 

         

 Карантиндік және өзге де шектеу режимін енгізу COVID-19 пандемиясы кезінде 

тауарларды онлайн сатып алуға әлемдік сұраныс құрылымының түбегейлі өзгеруіне, 

сондай-ақ цифрлық байланыс пен әлеуметтік медиа, интернет-телефония, 

телеконференциялар сияқты қашықтықтан тұтыну құралдарын қолданудың еселеп 

артуына әкелді. 

 Электронды коммерцияның көлемінің едәуір ұлғаюына B2C (“business-to-

consumers”, тұтынушы нарығы) және B2B сегметінде (“business-to-business”, 

корпоративтік нарығында) көптеген дәлелдер бар. АҚШ-тағы интернет-дүкендердің 

кірістерінің өсуі (өткен жылмен салыстырғанда) сәуірдің ортасына қарай 68% -ға өсті, бұл 

қаңтар айының басындағы көрсеткіштен 49% -дан асып түсті. Amazon-ның әлемдік 

сатылымы 2020 жылдың бірінші тоқсанында 26% -ға өсті. Сәуір айында АҚШ пен 

Канададағы онлайн-тапсырыстар 2019 жылдың көктемімен салыстырғанда 2,5 есе өсімді 

көрсетті[1]. 

B2C сегментінде бұл тенденция әсіресе медициналық мақсаттағы тауарлар, 

тұрмыстық қажеттіліктер, тұрмыстық тауарлар, азық-түлік, электроника және т.б. 

нарықтарда күшті болды. Азық-түлік тауарларының өсімі кірістердің болжанғанынан 10% 

-дан жоғары болғанын, ал сәнді және интерьер заттарының сатылымы керісінше 

төмендегенін атап өтті. Ozon интернет-дүкенінің айналымы 2020 жылдың бірінші 

тоқсанында 115% өсіп, 31,6 миллиард рубльге жетті, сәуірде компанияның айналымы 14,9 

млрд рубльді құрады, бұл бір жыл бұрынғы көрсеткіштен үш есеге көп. 

Тұтастай алғанда сұраныс пен ұсыныстың төмендеуіне алып келген факторлар 

физикалық тауарлар мен қызметтердің электрондық саудасына кері әсерін тигізді. Бұл 

сәтсіздіктер тапсырыстардың толық күшін жоюы мен тауарлардың кешігуіне әкеліп 

соқтырды. Нақты тауарлар мен қызметтерді онлайн бөлшек сату және көтерме сату 

қызметтері арқылы B2B және B2C арналары байланысты өндірістік қызметтің жалпы 

жағдайынан және қызметтердің қол жетімділігінен, өз кезегінде үкіметтің вирустың 

таралуын тоқтату жөніндегі шараларымен бұзылды. Біріншіден, блок-бекеттер өндірістің 

тоқтап қалуына әкелді, көптеген елдерде соның нәтижесінде ұсыныстың төмендеуі және 

жұмыссыздықтың өсуі байқалды. Екіншіден, электронды сауда көлік және логистикалық 

жабдықтау тізбектерінің бұзылуына байланысты проблемаларға тап болды, атап айтқанда 
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тауарларды құрлықта, теңізде және әуеде тасымалдау ережелерін қатаңдатқан жаңа 

санитарлық ережелер енгізілді. 

Мысалы, миллионнан астам жолаушы рейстерінің күшін жоюы, пошта 

жөнелтімдерін және басқа да шағын партияларды тасымалдауға арналған трансшекаралық 

тасымалдаудың өткізу қабілетін төмендетті B2C және B2B трансшекаралық 

транзакцияларының бағасын қымбаттатты[2]. Халықаралық әуе көлігі қауымдастығының 

және Дүниежүзілік почта одағының (ДПО) мәліметтері бойынша, проблемалар әртүрлі 

әкімшілік және нормативтік шектеулермен, карантиндік ережелермен күшейе түсті, бұл 

жүктерді тасымалдауды тиісті деңгейге жеткізуге мүмкіндік бермеді. Тиісінше, бірінші 

кезекте теңіз тасымалы арқылы ірі импортқа сүйенетін электрондық коммерция да зардап 

шегіп, клиенттер жаппай кідірістерге ұшырап, олардың тапсырыстары алынып тасталды.  

B2C сегментіндегі тауарлардың жекелеген санаттарын онлайн сатып алуға 

сұраныстың артуының жанама әсерлерінің бірі курьерлік қызметтерге сұраныстың күрт 

өсуі болды. Мысалы, отандық жеткізілім бойынша ең ірі қызметтер (Pony Express, Global 

Post, BaidEx) 2020 жылдың көктемінде олардың қызметтеріне сұраныстың өсуі екі 

еселенген деп жариялайды. Сонымен бірге барлық курьерлік қызмет көрсетушілер 

қабылдау пункттерінің жабылуы секілді қосымша логистикалық қиындықтарға тап болды.  

Әлеуметтік қашықтық режимінің және басқа да шектеулер мен талаптардың 

әсерінен цифрлық қызметтердегі электронды коммерция тез дами бастады. Бұл 

физикалық тауарларды онлайн-сату жағдайындағы қысқа мерзімді құбылыс болуы мүмкін 

болса да, тұтынушылардың қолданылған ұзақ мерзімді өзгерістері бизнес пен 

тұтынушыларды сандық тұтыну практикасына  тұрақты түрде бейімдеуі мүмкін. 

Атап айтқанда, интернетке қол жетімділік пен ұялы байланыс қызметіне сұраныс 

артты. Мұның айқын мысалы - әлеуметтік медиа. Интернет-хабарлама, дауыстық 

хабарлама және бейне қоңырау қызметтерін пайдалану күрт өсті, ал көптеген елдерде 

топтық бейне қоңырауларға деген сұраныс он есе өсті. Испанияда Telefonica IP трафигінің 

(интернет протоколы) мен ұялы деректер сәйкесінше 40% және 50% өскендігін 

хабарлайды. Тайландта Zoom Video Communications деректер трафигі 828%, және Skype 

бейнеконференцияларының қарқынды өсуі 215% көрсетті[2]. 

Сонымен қатар, COVID-19 пандемиясының дағдарысы телемедицина қызметін 

пайдаланудың  қарыштап артуына әкелді. Мысалы, Қытайда онлайн медициналық 

платформалардың өсуі едәуір жеделдеді: 2019 жылдың желтоқсанынан 2020 жылдың 

қаңтарына дейін кейбір платформалар үш таңбалы өсу көрсеткіштеріне жетті (900 пайызға 

дейін). 

1-суретте пандемияның алғашқы әсерінен кейін жасалған кейбір қол жетімді 

статистикалық бағалау көрсеткіштері көрсетілген. 2020 жылдың мамыр айының соңында 

Research and Markets маркетингтік агенттігінің «2020-30 жылдарға жасалған электронды 

коммерцияның әлемдік нарықтағы есебі: COVID-19 әсері және оның өсуі» айқындағандай, 

әлемдік B2C сауда нарығы 2019 жылы 1808,5 миллиард доллардан 2020 жылы 2405,3 

миллиард долларға дейін өседі[3]. Сонымен бірге азық-түлікке, дәрі-дәрмектерге, 

дезинфекциялаушы заттарға және т.б. қажетті тұрмыстық тауарларға деген сұраныстың 

едәуір артуы күтілуде. EMarketer маркетинг агенттігінің болжамына сәйкес, жағымсыз 

факторлардың әсері оң факторлардың әсерінен басым болады. Пандемияның басталуымен 

eMarketer 2020 жылы бөлшек саудадағы электрондық сауданың сегментінің өсу бағасын 

18,4%-дан 16.5%-ға өзгертті. Бұл нақты мәнде 4,105 трлн. АҚШ долларынан 3,914 трлн. 

АҚШ долларына дейін төмендеуді білдіреді. 

Маркетингтік агенттіктердің статистикалық бөлімшелерімен қатар, халықаралық 

ұйымдар электрондық коммерцияның сандық бағаларын, оның ішінде Біріккен Ұлттар 

Ұйымының Сауда және даму жөніндегі конференциясының (ЮНКТАД) ұсынған 

бағалаулары ерекше назар аударуға лайық. 

 

 



 

253 

 
Сурет 1. EMarketer және Research and Markets агенттіктерінің ғаламдық коммерциялық 

сатылымдары 

 

2-суретте eMarketer бағалауы бойынша әлемдегі ең үздік он ел бойынша 2019 жылы 

бөлшек саудадағы электрондық сауданың сатылымы көрсетілген. Мұндағы сөзсіз 

көшбасшы Қытай (бұдан әрі eMarketer деректері үшін - Гонконгты қоспағанда) екендігі 

байқалады, ол АҚШ қарағанда үш еседен астам басымдыққа ие. Сонымен қатар, АҚШ 

нарығы үшінші орналасқан Ұлыбритания нарығынан бірнеше есе үлкен, ал оған ілесетін 

елдердің нарықтары сатылымы жағынан бір-бірінен онша ерекшеленбейді. 

 
Сурет 2. Электрондық коммерцияны бөлшек сауда бойынша сату көрсеткіші 

 

Жыл сайынғы нарықтық өсу қарқыны бойынша ең үлкен дамушы елдер 

экономикасының көшбасында - Үндістан (31,9%) және Қытай (27,3%) тұр. Дамыған елдер 

қатарында бұл жағынан көшбасшылық көрсеткіш - 21,1% өсу қарқынымен Канадаға 

тиесілі. 

Бөлшек сауда нарығында 2020 жылда жаһандық электрондық сауда бойынша 

көшбасшы компаниялар қатарына, қытай нарығындағы - Alibaba, JD.com, Pinduoduo, 

Suning и Vip.com және де АҚШ нарығындағы - Amazon, Walmart, eBay, Apple и The Home 

Depot компаниялары кіреді (Сурет 3). Сәйкесінше бірінші орындағы Alibaba және Amazon 

компаниялары қалғандарынан айқын басымдылықпен алда. 

 
Сурет 3. 2020 жылы бөлшек саудадағы электронды сатылым бойынша 

Қытай мен АҚШ-тағы үздік 5 компания 
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COVID-19 пандемиясының қуатты кезеңінің әсері ұзақ уақытқа созылуы мүмкін, ал 

тауарлар мен қызметтердегі электрондық коммерция жаңа ортаға бейімделе береді. 

Шамасы, қысқа мерзім ішінде пандемияның бүкіл сегмент үшін жағымсыз әсерлері едәуір 

мәнге ие болады, тек цифрлық қызметтер секторы және COVID-19 дың соққысы 

нәтижесінде сұраныс артқан тауарлардың кейбір нақты санаттары ғана сұранысқа ие 

болады. Сонымен қатар, қолда бар дәлелдемелер сұраныстың өсуі қысқа мерзімді 

болғандығын көрсетеді, шектеу жеңілдеген сайын көптеген клиенттер дәстүрлі оффлайн 

сатып алуға қайта орала бастады[4]. Алайда, біздің көзқарасымыз бойынша, ұзақ мерзімді 

перспективада бұл соққы бөлшек сауда секторының цифрландыру үдерістерін 

жеделдетуге және соның салдарынан жалпы электронды сауданың танымалдылығының 

артуына әкелуі мүмкін. Мұны, электрондық сауданың қолданыстағы технологиялық 

тенденцияларының әсерінің тез өсуі және мүлдем жаңа тенденциялардың пайда болуы деп 

түсінуімізге болады. Сегменттегі қазіргі кейбір технологиялық үрдістер 4-суретте 

көрсетілген. Қазіргі таңда танымалдылықтың жоғары деңгейінде чат-боттар, дауыстық 

көмекшілер, дербестендіру технологиясының негізіндегі жасанды интеллект (ЖИ) тұр.  

 
Сурет 4. Технологияның кейбір қазіргі тенденциялары электрондық коммерцияның 

әлемдік нарығында 

 

Пандемияға байланысты туындаған электрондық коммерция нарығы үшін жағымды 

да, жағымсыз да факторлардың болуына байланысты қазіргі статистика мен болжамдарды 

біржақты түсіндіруге болмайды. Электрондық коммерция көлемдерін есептеудің қосымша 

қиындығы - жалпы әдістемелік стандартының болмауы, бұл қолданыстағы бағалауларда 

айтарлықтай айырмашылықтарға әкеледі. 

Цифрлық технологиялардың кең таралуы ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерге 

инвестициялармен бірге трансшекаралық электронды сауданы қамтамасыз ету, деректерді 

оқшаулаудың мәжбүрлеу шараларын болдырмау және тұтынушылардың құқықтарын 

қорғау саласындағы мемлекеттік практиканы үйлестіру, авторлық құқық саласындағы 

халықаралық әрекеттерді және деректерді қорғау ережелерін талап етеді[5]. Тиімді 

халықаралық нормативтік-құқықтық базаның көмегімен ғана электронды сауданың 

әлемдік деңгейдегі әлеуетін толықтай ашуға болады, бұл өз кезегінде барлық маңызды 

мүдделі тараптардың күш-жігерін біріктіруді қажет етеді. 
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ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ ТЕЖЕЛГЕН МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ 

БАЛАЛАРДЫҢ СӨЗЖАСАМ ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
            Аннотация:В статье рассматриваются грамматические особенности речи детей с нарушениями в 

развитии дошкольного возраста, языковая структура и механизм и закономерности речи. 

            Ключевые слова: логопедия, психическое развитие, коррекционная педагогика, дактильная речь, 
коррекция 

 

   Мемлекетіміз даму мүмкіндігі шектеулі жандарға айрықша назар аударып, 

қамқорлық көрсетуде. Бұл қамқорлықтың бәрі Елбасының халыққа жолдауында, ҚР Білім 

туралы заңында, «Кемтар балаларды әлеуметтік – медициналық – педагогикалық түзеу 

арқылы қолдау туралы» т.б. заңдарында айтылып, дамуында кемістігі бар балаларға көмек 

көрсетудің тиімді жүйесі оларды оқыту, тәрбиелеу, еңбекке баулу және кәсіби даярлығын 

шешуде, коррекциялық – білім беру мәселесін арттыру және бала мүгедектігінің алдын – 

алуға бағытталған көптеген көкейкесті мәселелер басымды міндеттер қатарына қойылған. 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту және тәрбиелеу Қ.Р. бірыңғай мемлекеттік білім 

беру жүйесіне еңгізілген. Соған байланысты қазіргі қоғам дамуының қажеттілігіне сай 

егеменді еліміздің алдында тұрған басым міндеттердің бірі арнаулы білім беру мазмұны 

бойынша білім алатын психикалық дамуы тежелген балаларға көмек көрсетудің тиімді 

жолдарын ұйымдастыру болып отыр.                                                       

   Бүгінгі таңда логопедияның маңызды мәселесі – психикасы дамымаған қазақ 

балалардың грамматикалық жағының ерекшеліктерін зерттеу, анықтау, түзетуге 

арналады. Түзетушілік педагогиканың негізгі міндеттерінің бірі мектеп жасына дейінгі 

балалармен жүргізілетін педагогикалық жұмысты дамыту болып табылады. Яғни 

дамуында бұзылысы бар балаларды мектептік оқытуға жағдайды қамтамасыз ететін 

танымдық іс әрекетімен сөйлеу тілінің дамуындағы ауытқулықтарды тиімді түзету 

мақсатын көздейді.  [1;25].                                                                                                                          

ПДТ мәселесіне соңғы жылдардағы қызығушылықтың артуы нәтижесінде Ресейлік 

дефектологияда ПДТ балалардың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін 

зерттеуге арналған мәліметтер көптеп жиналған. Мысалы: Н.Г. Поддубная психикалық 

дамуы тежелген балалардың еріксіз есте сақтауын анықтау бойынша жүргізген зерттеу 

жұмыстары - психикалық дамуы тежелген бірінші сынып оқушыларының еріксіз есте 

сақтау қабілетінің қалыпты дамыған мектепке дейінгі жастағы балалардан сәл ғана 

ерекшеленіп тұратыны анықталды. Психикалық дамуы тежелген балалардың ес 

процестерін зерттей келе, Т.В. Егорова олардың жемістілігінің жеткіліксіздігін, әсіресе 

көптеген жүктеме кезінде қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді есте сақтаудың 

төмендейтінін  анықтады.  

Тіл арқылы адамзат өз тілегін, өз ойын, өз мақсатын анық жеткізе алады және бұл 

әрекеттер сөйлеу арқылы жүзеге асады. Сөйлеу әруақытта екіге бөлінеді: ішкі және 

сыртқы сөйлеу. Ішкі сөйлеу - адамның ойлау арқылы сөйлеуі, ол тек өзіне ғана мәлім, өзге 

адамға беймәлім, айтылмайды және жазылмайды. Сыртқы сөйлеу болса, бұл – басқа 

адамға арналған назар аударылған сөйлеу тілі. Бұлайша сөйлеу дыбыстардан және 

графикалық белгілерден тұрады. Ішкі сөйлеу тілі диалогтық және монологтық, ауызша 

және жазбаша болуы мүмкін. Ауызша және жазбаша сөйлеу тілі бұл -адамдардың бір-
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бірімен тіл арқылы қарым-қатынас жасайтын өзара байланыс формасы. Ауызша сөйлеу 

есту арқылы, жазбаша сөйлеу көру арқылы қабылданады. Бұлардың әрбіреуінің өзіне тән 

ерекшеліктері бар. Арнаулы педагогикада ауызша сөйлеу мен жазбаша сөйлеуді ғана 

ажыратып қоймай, саңыраулардың спецификалық дактильді сөйлеу тілінің ерекшеліктерін  

тармақтау аса маңызды. Мұнда дені сау балаларға қарағанда аталмыш кемістікті 

балалардың әрбір ауызша сөйлеу тілінің өзінің қабылдануы мен таратылуының нақты 

тәсілдері бар. Олармен жұмыс барысында сөздік, сөйлемдік ұғымдар жазбаша және 

дактиль тілі арқылы қабылданады және сәйкестенген қол қимылдарының көмегімен 

игеріледі. Дактиль тілі арқылы қарым-қатынас жасау балаларға түсінікті. Дегенмен, 

саңырау балалардың кемшіліктерін толығымен жоюда балалар тек сөйлеудің жазбаша 

және дактиль түрін игеріп қана қоймай, қатынас құралының тиімді тәсілі – ауызша 

сөйлеуді игерулері керек. Ауызекі сөйлеу тілін игеру – саңырау баланың жан-жақты 

дамуына жасалатын ең керекті жағдай. Бұл мектептегі барлық оқу-тәрбие процесінің 

негізгі міндеті. Ауызекі сөйлеу тілі саңырау баланың танымдық мүмкіндігін кеңейтіп, 

көрнекі-образды ойлаудан ауызекі-логикалық ойлауға бірте-бірте көшуді қамтамасыз 

етеді және саңырау баланың жеке тұлға болып қалыптасуына терең әсер етіп, олардың 

еститін адамдардың ортасына қосылуына жағдай жасайды. [2;64].                                                                                         

Көптеген авторлардың ойы бойынша;«ПДТ балалар мектептік оқытудың басында 

психологиялық және сөйлеу тілдік дайындықтың қажетті деңгейіне жетпейді, сонымен 

қатар сөйлеу тілдің грамматикалық қатары қажетті деңгейде қалыптаспайды».                                                                                                     

Сөзжасам және сөзөзгерту үрдістерінің қалыптаспағандығынан және қарапайым, 

фрагментальді немесе қате синтаксистік құрылымда көрінетін ПДТ балалардың сөйлеу 

тілінің грамматикалық қатарының бұзылысы тұрақты болып табылады және ПДТ 

оқушыларда жоғарғы сыныпқа дейін сақталуы мүмкін. Сөйлеу тілінің грамматикалық 

қатарының заңдылықтарын меңгеру сөйлеу тіл дамуының маңызды шарты болып 

табылатындығын ескере отырып, ПДТ балаларда сөйлеу тілінің грамматикаллық қатарын 

меңгеруде пайда болатын қиындықтың сипаттамасын анықтау өте маңызды. Сонымен 

қатар арнайы әдебиеттерде ПДТ бастауыш сынып оқушылары мен мектеп жасына дейінгі 

балалардың сөйлеу тілінің грамматикалық қатары, симптомологиялық деңгейдегі 

ерекшеліктері қарастырылады.                  

   Қазіргі уақытқа дейін ПДТ мектеп жасына дейінгі қазақ балалардың сөйлеу тілінің  

грамматикалық қатарының бұзылысын жүйелі түзету мәселесі жеткіліксіз, яғни сөйлеу 

тілдік кемістіктің құрылымы мен механизмін, сөйлеу тілінің түрлі компоненттерінің 

бұзылысының өзара әсері мен ерекшелігін, сонымен қатар қабылдау операциясын 

ескерген, негізгі заңдылықтары, түзетушілік логопедиялық үрдістің мазмұны мен бағыты 

ашылмаған, берілген категориядағы мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілінің 

грамматикалық қатарының бұзылыстарын жоюға қатысты методикалық ұсыныстар 

жеткіліксіз. Сонымен қатар ПДТ мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілінің 

грамматикалық қатарының бұзылысын мақсатты бағытталған немесе ерте түзету олардың 

сөйлеу тілінің жалпы дамуының, балаларды мектептік оқытуға дайындығын қамтамасыз 

етудің, осы балалардың дамуында екіншілік ауытқушылықтарды алдын алудың негізгі 

шарты болып табылады.  Осылайша ПДТ мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу 

тілінің грамматикалық қатарын тексеру және оны түзету мәселесі көкейкесті,  теориялық 

және практикалық жағынан маңызды, бірақ логопедиялық теория мен тәжірибеде 

жеткіліксіз өңделгендердің қатарына жатады.  Қоғам өмірінде неше тіл болса, олардың 

грамматикасы да сан алуан болып келеді. Тіл генеологиялық немесе типологиялық 

жағынан бір – біріне жақын, ұқсас болып келгенімен олардың грамматикасында қандай да 

болса өзгешелік міндетті түрде болады. Соған орай, тіл білімінде ортақ теориялар мен 

қатар жеке тілдік ерекшеліктер де ескерілуі қажет. Бір тілдің фактілері екінші бір тілге 

таңылмауы керек. Әрбір тілдің өз тілдік ерекшелігіне сай грамматикасы жасалуы тиіс. 

[3;25]. 
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Қазіргі тіл білімінде сөз құрамына байланысты сөзжасам (словообразование), 

тұлғажасам (формообразование) және сөз түрлену немесе сөзөзгерту (словоизменение) 

деген грамматикалық ұғымдар қалыптасты. Бұл ұғымдар сөз формасымен, әсіресе, 

қосымша морфемалармен тығыз байланысты екені анық.                                                   

 Қазіргі тіл білімінде сөзжасам, тұлғажасам және сөзөзгерту ұғымдарының өзіндік 

зерттелу тарихы қалыптасқан. XIX ғасырдағы орыс тілінің лексикалық 

грамматикаларында тұлғажасамнан гөрі зат есімнің септелу ерекшеліктеріне баса  көңіл 

бөлінді, қазан мектебі лингвистерінің назарын сөзжасамның күрделі процестері аударды, 

XX ғасырдың 20-30 жылдары тілшілер жекелеген жұрнақтар (суффикс) арқылы жасалған 

сөзжасамға қызығушылық білдіреді.  Қазіргі қазақ тілінде туынды зат есімдер синхронды 

тұрғыдан сөзжасам қосымшалары, яғни синтетикалық, аналитикалық, лексикалық – 

семантикалық  тәсіл арқылы жасалады. Яғни туынды зат есімнің сөзжасам тобының 

ішінде мынандай топтары болады: зат есімнің (туынды) синтетикалық тобы, 

аналитикалық тобы, лексикалық  – семантикалық тобы. Туынды зат есім жасауға: зат есім, 

сын есім, етістік негіз болады. Осыған орай туынды зат есімнің сөзжасамдық тобында 

мынадай сөзжасам категориялары болады: зат есім негізді туынды зат есімде. 

Синтетикалық зат есім мағыналарына қарай мынандай топтарға бөлінеді. Мамандық, 

кәсіпті білдіретін зат есімдер, заттың атын білдіретін туынды зат есімдер, қимылдың 

жайын, қалпын, күйін білдіретін зат есімдер т.б. 

1. Мамандық кәсіпті білдіретін туынды зат есімдер: дәріханашы (мамандық), 

тегістеуші (кәсіп, т.б), кейбір сөздер мамандықты да кәсіпті де білдірмейді. Мысалы. 

Майдангер, жауынгер, ардагер, жеңіскер, үміткер, шаруакеш, ізашар т.б. туынды зат 

есімді жасауға қатысып отырған сөзжасам жұрнақтары. Олар: -ы,-ші,-кер,-гер. 

2. Заттың атауын білдіретін туынды зат есімдер. Оларға мынандай сөздер жатады: 

1). Құрал сайман атауларын білдіретін сөздер: үккіш, бекіткіш, мұздатқыш, санағыш, 

т.б.2). орын, мекен - жайды білдіретін туынды зат есімдер: төлхана, перзентхана, 

наубайхана, т.б. 

3. Абстрактілі ұғымдарды білдіретін туынды зат есімдер: жүктеме, жылнама, 

кепілдеме, бәсеңдік, жаңашыл, шығарылым, т.б. 

4. Терминдік мәндегі туынды зат есімдер: тұмандық, сөзтізбе, қосылыс. 

Қазақ тілі білімінде сөзжасам туралы алғашқы ғылыми пікірлер 

А. Байтұрсынұлының атақты «Тіл құралында» айтылған. 1914 жылы Орынбор қаласында 

жарыққа шыққан «Тіл құралында» «Сөз тұлғалары» деген тақырыпта берілген. Мұнда сөз 

тұлғалардың бес түрі көрсетілген.  

1.Түбір сөз 

2.Туынды сөз 

3.Қос сөз 

4.Қосалқы сөз 

5.Қосымшалар 

 Осылардың бірі ретінде сөз көрсетіліп, оған мынадай анықтама берілген; «Туынды 

түбір дегеніміз – бастапқы тұлғасы да, мағынасы да өзгерген сөз; мәселен, бастық, тастық, 

шашық, қолтық [4;46].  

 Зерттеушілердің пікірінше, қазақ тіл білімінде бұл туынды сөзге берілген алғашқы 

анықтама болып табылады. А. Байтұрсынұлы қосымшаларды да ғылыми тұрғыдан талдап, 

зерделейді. «Қосымшалар - дегеніміз сөз емес, сөзге жалғанатын буындар. Бұларда өз 

алдына мағына жоқ, басқа сөзге жалғанбай бөлек айтылмайды да, сондықтан бұлар 

қосымшалар деп аталады» деп жазады.                                                         

  Сөзжасамдық ұяға енетін сөздер бір түбірден тараған тұлғалар болғандықтан, 

формалық және мағыналық жағынан бір-біріне жақын келеді.Қазақ тілі білімінде бұл 

мәселені шешу қосымшаларды жіктеу тұрғысында қарастырылып келді. Алайда 

қосымшаларды жіктеуге негіз болған белгілер мен өлшемдердің әртүрлі болуына 

байланысты пікір қалыптасты. Қазіргі қазақ тілі жайлы зерттеулерде қосымшаларды 
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жіктеуде негізгі үш бағыттың бар екені аңғарылады. Оның бірі: «...сөйтіп, осындай 

мағыналары мен қызметтеріне қарай, сөзден сөз тудыратын және сөзден жаңа форма 

тудыратын қосымшалар жұрнақтар деп, сөзбен сөзді байланыстыратын қосымшалар 

жалғаулар деп аталады. Сөз тудыратын жұрнақтар өзі қосылып айтылған сөздермен жаңа 

туынды сөз жасайтын болғандықтан лексика грамматикалық категория қатарына жатады., 

форма тудыратын жұрнақтар өзі қосылып айтылған сөздің белгілі бір сөз тобына тән 

грамматикалық қызметін анықтау үшін қолданылатын болғандықтан, функциональды – 

грамматикалық категория қатарына жатады. Ал жалғаулар сөйлем ішіндегі сөздерді бір-

бірімен байланыстыратын болғандықтан таза грамматикалық категорияға жатқызылады. 

Бірақ қазақ тіліндегі жұрнақтар арқылы сөз тудыру грамматикамен де тікелей 

байланысты». Осындай пікірді профессор Қ.Ахановтан да кездестіреміз. Автор 

қосымшаларды жалғау және жұрнақ деп екіге бөліп қарастырып, жұрнақтардың екі топқа 

бөлінетінін көрсетеді: «жұрнақтардың ішінен сөз тудырушы жұрнақтар жалғанған сөзінен 

жаңа сөз тудырады да, ондай туынды сөздер дербес лексикалық бірліктер (өз алдына 

бөлек сөздер) ретінде қаралады, форма тудырушы жұрнақтар жалғанған сөздерінен өз 

алдына бөлек сөз ретінде қаралатындай туынды сөздер жасай алмайды, олар тек сол 

сөздің әр түрлі формаларын қарастырады.                              

   ПДТ балалардың сөйлеу тілінің бұзылуы келесі патологиялық факторлармен 

байланысты: биологиялық, психологиялық және әлеуметтік факторлармен.   Сөзжасам 

және сөзөзгерту үрдістерінің қалыптаспағандығынан және қарапайым, фрагментальді 

немесе қате синтаксистік құрылымда көрінетін ПДТ балалардың сөйлеу тілінің 

грамматикалық қатарының бұзылысы тұрақты болып табылады және ПДТ оқушыларда 

жоғарғы сыныпқа дейін сақталуы мүмкін.                                 

 Сөйлеу тілінің грамматикалық қатарының заңдылықтарын меңгеру сөйлеу тіл 

дамуының маңызды шарты болып табылатындығын ескере отырып, ПДТ балаларда 

сөйлеу тілінің грамматикалық қатарын меңгеруде пайда болатын қиындықтың 

сипаттамасын анықтау өте маңызды. Сонымен қатар арнайы әдебиеттерде ПДТ бастауыш 

сынып оқушылары мен мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілінің грамматикалық 

қатары, деңгейдегі ерекшеліктері қарастырылатын жұмыстардың аз ғана мөлшері бар.                         

  Қазіргі уақытқа дейін ПДТ мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілінің  

грамматикалық қатарының бұзылысын жүйелі түзету мәселесі жеткіліксіз зерттелген, 

яғни сөйлеу тілдік кемістіктің құрылымы мен механизмін, сөйлеу тілінің түрлі 

компоненттерінің бұзылысының өзара әсері мен ерекшелігін, сонымен қатар қабылдау 

операциясын ескерген, негізгі заңдылықтары, түзетушілік логопедиялық үрдістің мазмұны 

мен бағыты ашылмаған, берілген категориядағы мектеп жасына дейінгі балалардың 

сөйлеу тілінің грамматикалық қатарының бұзылыстары.  Грамматикалық категорияларды 

қолдануда ПДТ балалар өрескел қателер жібереді:  

-жұрнақтардың барлық түрлерін қолданудағы қателер  

-жұрнақтарды алмастырады, тастап кетеді, мүлдем айтпай қояды. 

-септік жалғауларын алмастырады (мектептен бардым-мектепке келдім)  

-сөздің жекеше көпше түрлерін және етістіктің шақтарын қолданудағы қателер  

-көптік жалғауларды қолданудағы қателер  

-жіктік жалғауларын қолданудағы қателер  

 Әрқашан сөздер арасындағы байланыстар мен қатынастарды дамытып, 

морфологиялық құрылымдағы семантикалық және логикалық мағынасын ашып отыру 

керек. Психикалық дамуы тежелген балалардың артта қалуының негізгі себептері:  

1.бас миының аз ғана органикалық зақымдануының жеңіл түрі; 

2.туа біткен немесе анасы оған жүкті кезінде баланың туылу барысында және бала 

өмірінің алғашқы кезеңінде пайда болған; 

3.кейбір жағдайларда орталық жүйке жүйесінің және оның негізгі бөлімі – бас 

миының генетикалық жетіспеушілігінен, яғни (интоксикация, инфекциялар, жарақат алу 

және т.б.) туындаған кемістіктер, солардың салдарынан ми механизмдерінің даму 
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жылдамдығы сәл бұзылады, немесе жеңіл церебралдық органикалық зақымдану пайда 

болады . 

 Бұл жағымсыз әлеуметтік факторлар, жайсыз тәрбие жағдайлары, ақпарат 

тапшылығы және т.б. дамудың тежелуін тереңдете түседі, алайда оның жалғыз нeмесе 

негізгі себебі бола алмайды.                                                                             Сонымен қатар 

ПДТ мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілінің грамматикалық қатарының 

бұзылысын мақсатты бағытталған немесе ерте түзету олардың сөйлеу тілінің жалпы 

дамуының, балаларды мектептік оқытуға дайындығын қамтамасыз етудің, осы 

балалардың дамуында екіншілік ауытқушылықтарды алдын алудың негізгі шарты болып 

табылады. 

Сөз соңында уақыт өткен сайын оның талабына сай өмір сүру  принциптерінің 

күрделенуіне қарай әлеуметтік тәжірибенің міндеттері мен тәсілдері де өзгеріп келетінін 

ұмытпаған жөн. Осыған сәйкес мүмкіндіктері шектелген адамдар арасында да өз 

деңгейінде жан-жағынан толыққанды біліммен, дүниетаныммен, тәрбиемен қаруланған 

адамдардың саны да артып келеді. Мүмкіндігі шектелген адамды жастайынан қабілетті 

ісіне қарай баулып, сол бағытпен тынымсыз еңбек етудің нәтижесі, оны тәрбиелеу ісінің 

қорытындысы, ол адамның өзінің қоғамға қажет екенін сезіне білуіне, қоғамнан өз орнын 

табуына, қандай да бір дәрежеде адами құндылығының бар екенін сезінуге ықпал 

жасайды. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМ МЕН БАСТАУЫШ МЕКТЕП САБАҚТАСТЫҒЫ 

 
            Аннотация: Статья посвящена дошкольной организации и начальной школе рассматриваются 

сущность, компоненты преемственности. 

            Ключевые слова: начальная школа, дошкольная организация, преемственность, детский сад, 

грамота. 

           

          Елбасшысының тапсырмасына сәйкес ҚР Үкіметі қызметінің 2006-2008 жылдарға 

арналған бағдарламасының басым бағыттарының бірі – білім берудің қазіргі заманғы 

жүйесін дамыту, мәдениеттің өркендеуі мен халықтың рухани әулетінің дамуы болып 

табылады. Мақсаты - әлемдік білім беру кеңістігінде бәсекеге қабілетті және 

экономиканың индустриялық,инновациялық дамуының қазіргі заманғы талаптарына 

жауап беретін жоғары білім беру жүйесін қалыптастыру. Бұл мақсатты жүзеге асыруда 12 

жылдық білім беру жүйесіне көшудің маңызы зор. 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу – 

қоғамдағы елеулі өзгерістер мен адамдар арасындағы қарым –қатынас құралдарының 

қарыштап дамуына байланысты жаңа адамды қалыптастыруды көздеген заман талабы. 

Әлемдік білім беру кеңістігіндегі оқытудың озық технологияларын қамтитын жаңа білім 

мазмұны бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеуді қамтамасыз етуі тиіс. 

       12 жылдық оқытудағы басты мақсат – қарқынды дамып келе жатқан ортада өмір 

сүруге қабілетті,өзін өзі дамытуға, өз ойын еркін айта алатын, өз қалауымен қоғам 
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талабына сай өзін көрсетуге бейім,жоғары білімді шығармашыл дамыған тұлғаны 

қалыптастыру. Бұндай жеке тұлғаны қалыптастыруда мектепке дейінгі ұйым мен 

бастауыш мектептің сабақтастығының мәні зор. 

       Сабақтастық – үздіксіз білім беру  негізіне алынған принцип. Философиялық сөздікте 

«сабақтастық» ұғымына мынадай анықтама берілген: «даму үрдісіндегі жаңа мен ескінің 

арасындағы қажетті обьективті байланыс,терісті терістеу заңдылығының мәнді белгісі, 

бұрынғы сатыдағы жеткен нәтижесіз тұрмыста да, танымда да алға қарай жылжу мүмкін 

емес» [1,3]. Сондықтан сабақтастық тек жаңаға ғана дайындау емес, бұрынғы игергенін 

сақтап, дамытып, ескі мен жаңаның арасында байланысты үрдісті дамыту негізі етіп 

қарастыру керек. 

       Мектепке дейінгі ұйым мен бастауыш мектеп үшін сабақтастықтың ортақ негізі–

оқушының танымдық белсенділігінің негізі ретіндегі шығармашылыққа және дербестікке 

қабілетті,баланың интеллектуалдық дамуының бағыты ретіндегі шығармашылық 

қиялды,коммуникативтілікті өзгелермен қарым-қатынас жасай білу іскерлігін дамыту. 

Мектепке дейінгі ұйым бала қабілетінің базистік дамуын қамтамасыз етсе, ал бастауыш 

мектеп балабақшадан жинақталған тәжірибені пайдаланып, оның әрі қарай дамып,  

тұлғалық  қалыптасуына ықпал етеді. Бүгінгі таңда мектепке дейінгі және бастауыш 

мектептегі мамандарды «неге оқыту?»  және «не үшін оқыту?» деген сұрақ ойландырмай, 

яғни оқыту мақсаты, мазмұны емес, «қалай оқытамын? » деп, оқытудың әдіс-тәсілін, 

жолын іздейді. Сөйтіп, пәндік білім, білік, дағды берумен шектеледі. Пәндік білім, білік, 

дағды оқи алатын, санай білетін, жаза алатын,бірақ бақылай,салыстыра алмайтын, 

өзгерісті байқай білмейтін, бейнелі ойлауы төмен, қарапайым шығармашылық 

тапсырмаларды  орындай алмайтын балаларды дайындайды. Осы тұста Л.С.Выготскийдің 

«Оқи білетін баладан оқи білмейтін баланың айырмашылығы неде?»  деген сұраққа берген 

жауабы еске түсер: «оқи алатын баланың оқи алмайтын баладан айырмашылығы бар, ол 

сол бала сауатты, бірақ ақыл-ойына ешнәрсе де қосылмайды» [2.10]. Олай болса, мектепке 

дейінгі ұйымда оқу-тәрбие жұмысын баланың жеке басының жетіле беруіне,жеке тұлға 

ретінде қалыптасуына бағыттау қажеттігі туып отыр. Баланы жеке тұлға ретінде 

қалыптастыру – оқу-тәрбие барысында оның даму ерекшелігін ескеру, дербес қабілетіне 

қарай даралай оқыту, тәрбиелеу. 

       Балабақшадағы оқу-тәрбие жұмысының түбегейлі нәтижесі балаларды мектепке 

даярлаумен тікелей байланысты. Балабақша мен бастауыш мектептің сабақтастығы  

баланы мектепке дайындауда көрініс табуы тиіс. Балабақшадағы ана тілінің құрамдас 

бөлігінің бірі– «Сауат ашу». Балабақшадағы сауат ашу дайындық (оқулықтың 3-5 беттері) 

және әліппе кезеңдерінен тұрады. Дайындық  кезеңінің мақсаты баланың сөйлеу қабілетін 

дамытып, сөйлеу, сөйлем, сөз буын жөнінде алғашқы  ұғым беру болса,әліппе  кезеңінде 

42 әріппен танысады. « Сауат ашудың »  мақсаты –тек оқу мен жазуға үйрету ғана емес, 

балалардың ақыл-ойын дамытып,тіл байлығын арттыра  отырып, оларды мектепке  

психологиялық жағынан дайындау, өнегелі тәрбие, терең білім беру. Олай болса, сабақта 

балалардың жалпы білімін, ой-өрісін, ойлай білу және  өзіндік пікір айту  қабілетін, 

белсенді қызығушылығын, шығармашылық қабілетін дамытатын, дүниетанымын 

кеңейтетін жұмыстар жүргізіліп отырылуы тиіс. Әсіресе, баланы  шығармашылыққа 

баулитын логикалық жаттығуларды жиі  пайдалану оның  ойлауын дамытып, өзіндік пікір 

қалыптасуына мүмкіндік жасайды. Өйткені, 12 жылдыққа арналған «Әліппе»   

оқулығында сөздің  басқы  әріптерінен басқа  сөз құрастыру, тірек сызбаларға  сәйкес  

сөйлемдер құрастыру, сурет бойынша сөйлемдер құрастыру сияқты  тапсырмалар 

берілген. Логикалық  жаттығулар тек қана  сөздерді  үйретіп қоймайды, оларды талдау 

мен жалпылауға және жүйелеуге үйретеді. Сонымен бірге балабақша педагогтарының 

алдында балаларды тынбай ізденуге, сұрақ қоя білуге, бақылай  білуге, қажетті ақпаратты 

жинай  білуге үйрету міндеті тұр. Жай  сұрақтардан гөрі  проблемалық сұрақтар қою, 

белгілі  тақырып бойынша сұрақ қою, ақпаратты іздеу тәсілдерін пайымдай алу, 
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жинақтаған ақпараттарын топ алдында айтып беру сияқты іскерліктерін қалыптастырса,  

онда баланың коммуникативтік, әлеуметтік, зерттеушілік  дағдылары қалыптасады.                                            

       «Сауат ашу» сабағында балалардың қолын жазу  жұмыстарына дайындауға да үлкен 

мән беріледі. «Әліппе-дәптер» оқу құралында әр түрлі өрнектерді аяқтау, оларды 

штрихпен толтыру, қолдың ұсақ моторикасын дамытатын оюлар салу, әріп элементтерін 

жазу жұмыстары берілген. 12 жылдыққа арналған «Жазу дәптерінде» де суретті және 

сызықты жаттығулар, штрихтауға арналған жаттығулар берілген. Бір өзгешелігі үйретіліп 

отырған әріпке ұқсас сызықты жаттығуларды жазу берілген, бұндай қызықты 

тапсырмалар баланың қызығушылығын арттырады, жазуға жалықтырмайды. 

Балабақшадағы жазу жұмыстарында да осындай тапсырмалар беріліп отырылса, 1-

кластағы жазу жұмысына дайындық болар еді. Тәрбиешінің балалардың жас 

ерекшеліктеріне, жекебас  мүмкіндіктеріне орай сабақ процесін түрлердіріп 

ұйымдастыруы, ой жұмысы мен қимыл жұмысын алмастырып отыруы  олардың жеке 

тұлға ретінде дамуына жол ашады. 

       Балабақша мен бастауыш мектеп арасындағы сабақтастық төмендегідей 

компоненттерден құрылуы қажет: 

1.Эмоциональдық компонент – баланың жеке тұлғасының эмоциональдық аймағын 

ескеру, яғни мектепке дейінгі балалардың эмоциональдық көңіл-күйін қамтамасыз ететін 

әрекет ұйымдастыру. 

2.Әрекеттік компонент – екі сатыдағы жетекші әрекеттердің байланысын қамтамасыз 

етіп,осы жастағы әрекетке сүйеніп, болашақ әрекетке алғышарт жасау. 

3.Мазмұндық компонент – қоршаған орта, өзі, таным үрдісі туралы білім арасында дұрыс 

байланыс тудырып, мектепке дейінгі ұйымнан келешек бастауыш мектепте оқыту 

мазмұнын меңзеп жүргізу. 

4.Коммуникативтік компонент – мектепалды балалары мен бастауыш мектеп 

оқушыларының қарым-қатынас ерекшелігін ескеру [3.11]. 

      Осы аталған компоненттер ескеріліп ұйымдастырылғанда ғана оқу-тәрбие процесінде 

белгілі нәтиже алып, болашақ қоғам сұранысын қамтамасыз ете алатын жеке тұлғаны 

қалыптастыруға болады. 
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     Адам тұлға болып туылмайды, ал қалыптасады деген көзқараспен қазіргі 

ғалымдардың көбісі келісуде. Бірақ тұлғаның дамуы қандай заңдарға бағынатыны 
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жөніндегі көзқарастар сан алуан. ХХ ғасырдың басына дейін тұлға философиялық және 

клиникалық тұрғыдан ғана зерттелсе, кейін бұл іске таным процестері мен адамның күйін 

зерттеумен айналысқан басқа да ғылымдар кірісті. Мәселен, тұлға философиялық тұрғыда 

адамды «адам» ретінде тануға, яғни оның рухани-адамгершілік, ділдік, мәдени қырларына 

баса назар аударумен пайымдалады. Психология тұлғаның өзіне тән күш-жігерін, мінез-

құлқын, психо-физиология ерекшеліктерін зерттейді. Социологияда тұлға қоғам мүшесі 

ретінде қарастырылып, оның әлеуметтік қырлары, саналы қоғамдық әрекеті жан-жақты 

зерттеледі. Қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар саласының қай-қайсында болсын адам 

орталық мәселе болғандықтан олар тұлға ұғымын ортақ қолданып, әрқайсысы әр қырынан 

зерттеп-таниды және осы ғылым салаларының зерттеу нәтижелерінің өзара ықпалдастығы 

мен бір-біріне әсері бар. Әр ғылым саласы тұлға сөзіне өзіне тән танымдық-ұғымдық 

мағына сыйғызады (Түсіндірме сөздік, 2006:10). 

   Республикамызда жүріп жатқан іргелі әлеуметтік-экономикалық жаңарулар жеке 

тұлғаны әлеуметтендіру үрдісіне, жас ұрпақ өмірінің барлық қырларына едәуір әсер етуде. 

Жеке тұлға көп уақыттан бері тәрбиенің объектісі ретінде қаралып келсе, бүгінде ол өзін 

өзі ұйымдастырушы және өзін-өзі жетілдіруші субьект ретінде көрініп келеді. Жеке тұлға 

бүгінде ішкі сұранысқа ие болып, алдына нақты мақсат қоя білуі қажет. Қазақстан 

Республикасында жеке тұлғаны әлеуметтендірудің стратегиялық бағыты жаңаша әрі 

шығармашылықпен ойлайтын, өміртану мәдениеті дамыған жаңа адамдарды 

қалыптастыруды алға тартып отыр. Бұл идея қолданыстағы нормативтік кұқықтық 

кұжаттарда көрініс тапқан. Олар: "Қазакстан - 2050" стратегиясы, Қазақстан 

Республикасында білім беруді 2005-2010 жылдарға дейін дамытудың Мемлекеттік 

бағдарламасы, Қазакстанның индустриалды жаңаруын 2003-2010 жылдарға дейін 

дамытудың стратегиясы, Этномәдени білім Тұжырымдамасы, Қазақстан 

Республикасының білім ұйымдарындағы тәрбиенің кешенді бағдарламасы, Қазақстан 

Республикасындағы гуманитарлык білімнің бағдарламасы, Қазакстан Республикасының 

"Білім туралы" Заңы. 

  Тұлғаны әлеуметтендіру - бұл тұлғаның әлеуметтік ортаға, әлеуметтік байланыстар 

жүйесіне бейімделуі барысында қалыптасқан әлеуметтік тәжірибені меңгеретін 

көпсатылы үрдіс, оның нәтижесінде субъект әлеуметтік және мәдени нормаларды бойына 

сіңіреді. Жеке тұлғаның қалыптасу үрдісі - аз уақытта белгілі бір нәтиже беретін 

әлеуметтік үрдіс емес, керісінше ұзақ уақытқа созылатын бүкіл ғұмыр бойы жүретін 

үрдіс.[1, 69 б.] 

  XX ғасырдың ортасынан бастап әлемдік қауымдастықта ғұмыр бойғы тәрбие 

тұжырымдамасы негізінде тәрбие мен оқыту принциптерін түбегейлі өзгерту идеясы 

кеңінен тарала басталды. Ғұмыр бойғы тәрбиенің басты мақсаты - жеке тұлғаны бүкіл 

өмір бойы ұдайы қалыптастыру және дамыту, мектептегі (институционалды) және 

мектептен тыс (институционалды емес) тәрбие мен оқытудың өзара байланысын жүзеге 

асыру. Тұжырымдама тәрбиелеу мен окыту жүйесін мектепте, колледж бен жоғары оқу 

орындарында дамытуды; мектепке дейінгі және мектептен тыс білім бағдарламаларын 

кеңейтуді; құқықтық, экологиялық, экономикалық білім алу мұмкіндігін кеңейтуді; 

халықаралық ынтымактастықты нығайтуды көздейді. Ғұмыр бойғы тәрбие білім алудың 

жаңа мүмкіндіктерін тандауға ықпал етеді, білім алушыларды жеке кабілеттерін 

жетілдіруге ұмтылдырады және өз бетінше білім алу мотивациясын қалыптастырады. Өз 

бетінше білім алу, өз бетінше жұмыс істеу - оқыту үрдісіне кредиттік білім беру жүйесін 

ендіру жағдайындағы маңызды факторлардың бірі. 

  Қоғамның қазіргі дамуы өмірдің барлық саласындағы терең өзгерістермен 

сипатталады. Осындай өзгерістер педагогика теориясы мен практикасына да өз ыкпалын 

тигізуде. Соңғы жылдардағы қоғамда белең алған кейбір тұраксыздық жағдайлар, 

коғамның әлеуметтік саралануы, рухани адамгершілік құндылық бағдарлардың 

әркелкіленуі жастар тәрбиесінің өзектілігін арттыра түсуде. Қазіргі заман 

адамдарға жаңа талаптар қоюымен ерекшеленеді. Солардың арасында: 
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кездейсоқ жағдайларда саналы таңдау жасай білу, өз әрекеттері үшін жауапкершілікті 

сезіну, сенім тәуелсіздігі, белсенді өмірлік ұстаным, азаматтық коғам құндылықтарын 

игеру, әлеуметтік өзгерістерге икемделе білу және т.б. талаптар бірінші кезекке шығуда. 

Аталған касиеттердің барлығын қалыптастыру тәрбие еншісі екені түсінікті. Демек 

жастардың коршаған әлемдегі әлеуметтік кұбылысқа табысты бейімделуіне ерекше мән 

беру кажеттілігі туыңдайды. Ол үшін біз тәрбиенің әлеуметтік мәнін жете түсінуіміз 

керек. Аталған мәселеге катысты әдебиеттерге сүйенсек, онда тәрбиенің әлеуметтік мәні 

баланы жасанды ортаға емес, үлкен өмірге дайындауында деп түсіндіріледі. Ендеше 

әлеуметтік тәрбие әлеуметтенген тұлға қалыптастыруға бағытталады. Әлеуметтік тәрбие 

берудегі жетекші рөл ең алдымен отбасы мен мектепке жүктеледі. Сондыктан бүгінгі 

тандағы отбасы мен мектептің басты міндеттерінің бірі - бұл тұлғаның әлеуметтік 

дамуына жағдай жасау болып табылады. Осы орайда, даму деп - ішкі және сырткы 

факторлар әсерімен бір нәрсенің бағытталып, заңды өзгеруін, ал тұлғаның әлеуметтік 

дамуы деп - тұлғаны әлеуметтендіру, тәрбиелеу және қалыптастыру үрдісінде тұлға 

кұрылымының сандық және сапалык өзгеруін түсінген жөн. [2, 43 б.] 

Мәселеге қатысты зерделеген ғылыми педагогикалык әдебиеттерге сүйенсек, 

"әлеуметтендіру" термині жаңа ұғым емес деуге болады. 

"Әлеуметтендіру" термині алғаш саяси экономика ғылымында ғылыми айналымға түскен. 

Оның бастапқы мағынасы жерді, өндіріс кұралдарын және т.б. коғамдандыру дегенді 

білдірген. Алғаш рет тұлғаға қатысты 1887 жылы американдық әлеуметтанушы 

Ф.Г.Гиддистің "Әлеуметтендіру теориясы" атты еңбегінде қолданылған. Автор осы 

еңбегінде: "әлеуметтендіру дегеніміз - жеке бастың әлеуметтік мінез-кұлкы немесе 

табиғатының дамуы, адамзат материалын әлеуметтік өмірге дайындау" - деп түсіндіреді. 

¥ғымның этимологиясына келсек, "әлеуметтендіру" латын тілінен аударғанда "коғамдық" 

деген мағынаға ие. Яғни ол - үрдіс ретінде жеке бастың тілді, әлеуметтік кұндылықтар 

мен тәжірибені, белгілі бір қоғамға не әлеуметтік топқа тән мәдениетті меңгеруі және 

солар аркылы өзінің әлеуметтік байланысы мен тәжірибесін байытып, тұлға ретінде 

қалыптасуы. Педагогикада әлеуметтендіру үрдісі - тұлғаның әлеуметтік қалыптасуының 

нәтижесі, шарты, көрінісі ретінде қарастырылады. Ол ең алдымен "әлеуметтік кұндылық" 

және "әлеуметтік тәжірибе" ұғымдарымен тығыз байланысты. "Әлеуметтік кұндылыкты" 

кең мағынада карастырсақ, оған неғұрлым мәнді әлеуметтік кұбылыс және фактілер 

жатады. Ал тар мағынада қарастырғанда, ол - адамгершілік және эстетикалық талаптар, 

адамзат мәдениетінің және коғамдык сананың нәтижесі болып табылады. Әлеуметтік 

тәжірибе - белгілі бір әлеуметтік ортадағы тұлғаның өмірлік әрекетіндегі игерген білік, 

дағдылары мен әлеуметтік білімінің жиынтығы болып табылады. Адамнын әлеуметтену 

үрдісі оның психикасымен тығыз байланыста және өмір бойы үздіксіз жүреді. 

Әлеуметтендіру кезеңін жіктеуге түрлі тұрғысынан келуші ғалымдар бар. Өйткені XX 

ғасырдың 60-жылдарына дейін әлеуметтендіру жастық шақта аяқталатын үрдіс деп 

қарастырылып келді. Ал оның өмір бойы жүретін үрдіс екендігі туралы алғаш пікір 

білдірген американдық ғалым О.Г.Брим (кішісі). Ғалым сонымен катар ересектер мен 

жастардың әлеуметтенуінің арасында елеулі айырмашылықтар да болатынын дәлелдеді. 

Сонымен қатар мәселені зерделеу барысында әлеуметтендірудің түрлі 

тұжырымдамаларын талдау нәтижесі әлеуметтендіру үрдісіндегі адамның өзінің алатын 

рөлі туралы пікірлердің әлі де біркелкі еместігіне көз жеткізді. Сол себептен ғалымдар 

арасында мәселеге екі түрлі амал тұрғысынан келу қалыптаскан. Бірінші амал тұрғысынан 

келуші ғалымдар әлеуметтендіру үрдісіндегі адамның рөлін пассивті, ал әлеуметтендіру 

үрдісін адамның қоғамға бейімделуі, яғни өзінің әр мүшесін оған тән мәдениетке сай 

калыптастыратын үрдіс деп қарастырады. Бұл амалды субъекті-объектілік деп тануға 

болады. Мұнда коғам - ыкпалы субъект , ал адам - обьект. 

Әлеуметтендіруге екінші амал тұрғысынан келетін ғалымдар адам әлеуметтендіру 

үрдісіне белсенді араласады, қоғам өміріне тек қана бейімделмейді, өзінің өмірлік 

жағдайына және өзіне ықпал етеді деген пікірді ұстанады. Бұл амалды субъектілік - 
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субъектілік амал деп қарастырамыз. Әлеуметтендіру мәселесін зерттеуге бүгінгі күнге 

дейін осындай екі түрлі амал тұрғысынан келу қалыптасқан. Осыған орай әлеуметтендіру 

тұжырымдамаларының алуан түрлілігіне қарамастан оларды екі үлкен топка жіктеуге 

негіз бар: бірінші және екінші амал тұрғысынан келетін тұжырымдама иелері деп. 

Мәселен, бірінші амал тұрғысынан келетін тұжырымдамалары мен оның өкілдері: 

Э.Дюрикгейм, Т.Парсонс, Дж.Х.Баллантайн, Э.Мак Нейл, Дж.У Огбю, Дж.и З.Перри, 

Р.Дж.Хевигхерст және т.б. Екінші амал тұрғысынан келушілер: У.И.Томас жэне 

Ф.Занецкий, Ч.Х.Кули мен Дж.Г.Мид, У.М.Уэнтворт. 

Ал жалпы әлеуметтендіруге феномен ретінде әр кезеңде түрлі ғалымдар: психологтар, 

әлеуметтанушылар және философтар мен педагогтар да жеткілікті мән берген. Атап 

айтатын болсақ: А.Г.Асмолов, Н.А.Бердяев, Е.В.Бондаревская, Л.С.Выготский, 

С.И.Гессен, В.А.Караковский, И.С.Кон, А.Н.Леонтьев, Р.А.Литвак, А.В.Мудрик, 

И.П.Подласый, Г.А.Цукерман, Мордахаев және т.б. Отандық ғалымдарымыз 

Ы.Алтынсарин, Құнанбаев, А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, А.Н. Тесленко, С.Қалиев, 

К.Қожахметова, М.Демеуова, Загайнова және т.б. еңбектерінде әлеуметтендіру мәселесі 

жекелеген қырларынан қарастырылған. Сонымен қатар әлеуметтендіру мәселесі 

жекелеген қырларынан да зерттеле бастағанына көз жеткіземіз. Маселен саяси 

әлеуметтендіру, кұкықтық әлеуметтендіру және т.б. Бүгінгі таңда түрлі әлеуметтендірудің 

әлі де  калып келе жатканы белгілі. Мәселен, кіші мектеп класындағыларды, мектепке 

дейінгі жастағыларды, девиантты балаларды, мүмкіндігі шектеулі жастарды 

әлеуметтендіру, әлеуметтендірудің гендерлік аспектілері, халыктық педагогикадағы 

әлеуметтендіру мәселелері бойынша жеке-дербез зерттеулердің кажетілігі күннен-күнге 

артуда. 

  Әлеуметтендіру мәселесі педагогика ғылым болып қалыптаспанға дейінгі кезеңде, 

халыктық педагогиканың басты мәселелерінің бірі болған деуге болады. Мәселен, ертегі, 

аңыз әңгіме, мысалдар, дастандарда да көрініс береді. [3, 21 б.] 

Дегенмен бүгінгі таңға дейін әлеуметтендіру мәселесі әр кырынан зерттеліп, оны шешу 

тетіктері аныкталып қойған деуге ертерек. Өйткені педагогикалык әдебиеттерде 

әлеуметтендіру мәселесінің түрлі қырлары сөз болғанымен, оны практикада жүзеге асыру 

тетіктері ғылыми негізделмеген, әсіресе мемлекеттік тілдегі толымды зерттеулер әлі де 

қажет-ақ. Бүгінгі таңға дейін жастарды әлеуметтендіру мәселесінің ғылыми әдістемелік 

қамтамасыз етілуіне келсек, ауыз толтырып айтарлықтай еңбектерді кездестіре алмаймыз. 

Сол себептен де бұл мәселенің практикада жүзеге асуы жүйелі ғылыми сипатта 

көріне  алмай отыр. Сондықтан әлеуметтендіру мәселесінің теориялык негіздері мен оны 

жүзеге асырудың тетіктерін ұсынатын іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізіліп, 

мемлекеттік тілдегі ғылыми қордың қатарын толтыруы тиіс. Әсіресе әлеуметтендіру 

пәнаралык зерттеулер аймағы ретінде; тұлғаны әлеуметтендірудің туу, даму, қалыптасу 

тарихында қазақ ойшылдары мен ғалымдарының әлеуметтендіру мәселесі туралы ой 

пікірлерінің алатын орнын айқындау; Қазакстан жастарын әлеуметтендірудің жай-күйі 

мен тәжірибесі, болашағы; жастарды әлеуметтендіруді сипаттайтын мемлекеттік 

нормативтік- кұкыктық кұжаттарға талдаулар жасау мәселелері басты назарда болса деп 

ойлаймыз. Шағын мақаланы максаты - мәселеге қазақ тілді ғалымдардың назарын аудару. 

[4, 86 б.] 

  Әлем күн санап адам танымастай өзгеруде, ал адам ше? Әрине адамда соған сай 

өзгеруге міндетті. Дегенмен қоршаған ортадағы өзгерістер қаркыны мен адамның оған 

бейімделуі арасында көптеген мәселелер туындайды. Жаһандану үрдісінің ықпалынан тез 

өзгермелі заманда өмір сүруге мәжбүрміз. Ересектерге мамандығын, өмірлік әрекетінің 

стилін, ойлау стилін, өмір сүру салтын өзгертуге тура келуде. Бұл барлық адамға бірдей 

оңайға соқпауда. Адамдардың барлығы дерлік заман ағымына сай біркелкі ілесе алмайды. 

Жалпы әлеуметтендіру үрдісінің өзектілігі де міне осында сияқты. Демек адам - Тарихтың 

куәсі, катысушысы ғана емес, оны жасаушы әрі кұрбаны деуге болады [5, 55 б.] 
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Қоғам болашағы жастар колында екені әрі соңғы он жылдыкта басқару үрдісіне 

жастардың ерте тартылуы аталған мәселеге ерекше мән беруді кажетсінеді. Жастар мен 

ересектердің әлеуметтенуінің өзара елеулі айырмашылықтары бар. Ересектер жаңа 

жағдайға сай тез бейімделуі керек екенін саналы түсініп тұрса да барлық кезде ол қолынан 

келе бермейді. Өйткені оның бойында қалыптаскан сапалар мен қасиеттер бүгінгі 

күн қажеттілігі мен кейінгі ұрпақты қанағаттандыра алмауда. Ал қазіргі заман ағымын 

күнделікті шынайылық ретінде қабылдап, одан өзге өмірді білмейтін жастарды аға 

ұрпақтың қабылдауы да - бір мәселе. Міне бүгінгі таңдағы жастарды әлеуметтендіру осы 

екі мәселенің арасындағы көпір қызметін атқаруы тиіс. 
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ТҰЛҒАНЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ ДАМЫТУДАҒЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

 
 Аннотация:Творчество рассматривается как способ саморазвития личности, реализации личности 

в социальной жизни. Признание и достижение результатов творческого начала в саморазвитии личности 

ведет к формированию акмеологической культуры. 
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Қоғамды гуманизациялау – ХХІ ғасыр басындағы ғылыми мәселе десек те болады. 

Қазірдің өзінде, оның дамуының бүгінгі кезеңінде бұл тенденция адамдық фактордың 

анықтаушы ролімен көрсетіліп отыр. Осы фактор феноменологиясында шығармашылық 

қызығушылық басым және оның негізгі құраушысы болып табылады. Қазіргі білім беруді 

дамыту мен жетілдіруді түрлі инновацияларды енгізусіз, жаңаша оқытуға қатысты 

принципті бағыттар қатарын қайта қарастыруда, шығармашылық қабілетке, 

шығармашылық әлеуетке, шығармашылық өзін-өзі дамытуға, шығармашылық 

дербестікке, креативтілікке қойылып жатқан талаптарға сәйкес келуі мәселесінің 

қарастырылуына да үлкен мән берілуі керек. 

Шығармашылық мәніне «адам еңбегіне тән өнімді компоненттер толығырақ 

танылатын, әлеуметтік тұрғыда ұйғарылған мақсатқа бағытталған жасампаз әрекет; бұл 

әрекет мүлдем жаңа, адамгершіліктік тұрғыда расталған жаңа эстетикалық жетілдірілген 

мәдени құндылықтарды жасауға бағытталған. Шығармашылық – адамның руханилықтың, 

адамгершілік пен еркіндіктің жоғары деңгейіне шығуын ұйғаратын принципі, жеке тұлға 

және мәдениеттің дамуы» секілді анықтама беру кеңінен таралған. Шығармашылық 

қабілет құпиясы, данышпандық жұмбағы т.б. осымен байланысты мәселелер адамзатты 

барлық уақытта да ойландырған және бүгінге дейін де ойландырып келеді.  

Шығармашылықтың бұл анықтамасына оған «әлем және адам арасындағы 

байланыстар жүйесіне құрылымдық өзгерістер енгізуге бағытталған, адами әрекеттің 

түрі» есебіндегі көзқарас қайшы келмейді.  
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Шығармашылық әрекет ретінде жаңа материал мен өнімді жасауға ғана 

бағытталмайды; ол жеке тұлғаның қоршаған жандармен қарым-қатынасын, өмірдің түрлі 

жағына қатынасын өзгертеді [1]. 

Шығармашылықты адамның субстанционалдық қасиеті ретінде қарастыра отырып, 

зерттеушілер шығармашылық материалдықтың, сыртқы дүниеге бағдарланған ізденіспен 

шектелмейтіндігін, ол адамның өзін-өзі тануы тұрғысындағы ізденіс екендігі жөніндегі 

қорытындыға келеді. 

Сонымен қоса, шығармашылықтың өзі адам мен әлем арасындағы байланыстар 

жүйесіне іргелі өзгерістер енгізетін әрекет ретінде жеке тұлғаға еркіндіктің жоғары 

деңгейін танытуға, яғни өзін толық жүзеге асыруына мүмкіндік туғызады.  

В.А.Сластенин пікірінше, мәдениет және шығармашылық өзара байланысты: ал 

шығармашылық  «меңгеру»  жеке тұлғалық жаңалықтар принципі, мәдениет әлемін жасау, 

бірге толқу мен бірге шығару болып табылады. Осымен қоса, бұл акмеологиялық 

мәдениетке қатысты [2]. Жеке тұлғаның өзін-өзі дамытудың барлық мәселелеріне 

шығармашылық қатынасын талап етерлік өзін-өзі жүзеге асыруда шығармашылық 

бастаулардың танылу түрі мен тәсілдері акмеологиялық мәдениеттің қалыптасуымен 

тығыз байланысты, ал акмеологиялық мәдениеттің дамуы, өз кезегінде, жеке тұлғаның 

өзіндік дамуына шығармашылық көзқарас танытуымен ұйғарылады. Н.А.Бердяев бүкіл 

өмірге шығармашылық көзқарас қажеттігі туралы айтып, мұндай қатынасты адамның 

құқығы емес, борышы мен міндеті ретінде қарастырады. Жеке тұлғаның акмеологиялық 

мәдениет деңгейі төмен болған сайын, соғұрлым өзін-өзі дамыту тиімсіз, акме және өзін-

өзі жүзеге асыруға қол жеткізу мүмкіндігі де аз.  

Шығармашылықтың қозғаушы күші әрекеттің белгілі шегін игеретіндей 

субъектінің белсенділігі және шығармашылық принципті эвристикалық ынталандыру 

болып табылады. Шығармашылық принцип әрекеттің белгіленген шекарасын, 

кедергілерін игеру, адам алынған ақпарат, білім және өзінің өзекті мүмкіндіктері шегінен 

шыққан кезде, адамға тән өзін өзі трансценденциялау қабілетімен ұйғарылады [3]. 

Біз қарастырып отырған зерттеулер аясында Булка Н.И. [4] пікірі қызығушылық 

тудырады, ол шығармашылық жеке тұлғаның өзін-өзі дамуының, әлеуметтік өмірде 

адамның жүзеге асырылуының тәсілі болып табылатындығын айтады.  

Шығармашылықтың әрекет есебіндегі тиімділігі жеке тұлғалық қасиет ретіндегі 

креативтілікпен ұйғарылады. 

Креативтілік кең мәнінде танымдық мақсатқа жетуге, жаңалықтарға, басталған 

шығармашылық істі, оны аяқтау  қажет болмаса немесе оған қызығушылығы болмаса да, 

жалғастыруға ұмтылысты; танымдық және шығармашылық әрекетте қиындықты жеңуді; 

ақыл-ой әрекетінің жоспарлылығы мен бірізділігі; танымдық мақсатқа жету тәсілдерін, 

баламаларын іздеу; көңіл-күй белгілері (алдағы танымдық және шығармашылық әрекетке 

орай қуаныш сезімі, ойлап табу принципінде қиындықты жеңуге даярлық, танымдық және 

шығармашылық мақсатқа қол жеткізудегі шаттық, бір нәрсе ойлап табу мүмкіндігіне 

ырзалық сезімде болу, шығармашылық әрекет басындағы жақсы көңіл-күй, оның жақсы  

аяқталатындығына сенім; сәтсіздік және т.с.с. жағдайларда шыдамдылық); бақылаудың 

ішкі аясы, өз мүмкіндіктері мен қабілеттерін танытуға құлшыныс; шығармашылық 

бастамаларда дербес әрі тәуелсіз болуға; өзін, өз ісін қорғай алуға, дүниетанымын 

кеңейтуге, өзінің шығармашылық қабілеттерін және т.с.с. дамытуға ұмтылыс. 

Я.А.Пономорев қазіргі ғылымдағы шығармашылық қызығушылық мәселесінің 

күрделілігін айта отырып, оның басымдылық бағытын болжайды. Оның пікірінше, түрлі 

көзқарастар, түсініктер жиналғанымен, бүгінгі таңда жеткілікті айқындалған  

бағыттарының болмауы себепті қазірде шығармашылық табиғатын түсінуде ілгерілеулер 

толымсыз.   

Мейлінше кең таралған түсініктерге мыналар жатады: 

Бірінші – шығармашылық жетістіктер тұрғысынан: шығармашылық – бұл жаңа 

үлгідегі құндылықтар жасайтын адам іс-әрекеті. Екіншісі – жалпы іс-әрекет тұрғысынан: 
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шығармашылық - өзін-өзі көрсетуге және өзін-өзі өзектендіруге деген бастапқы қабілеті 

ретінде түсіндіріледі. Креативтілік феноменологиясында бұл екі бағыт магистральды. Ол 

шығармашылық нәтиже бойынша да, іс-әрекет ретінде де түсіндіретін үшінші - 

интеграциялы тәсіл де бар. 

Шығармашылық - субъектінің санасы мен мінез-құлқында қайта жасалушы ретінде 

ұғынылатын жаңаның пайда болуын білдіреді. 

А.В.Морозов, Д.В.Чернилевский тәжірибелік зерттеулердің негізінде мынадай 

мәселелерді көрсетеді: индивидтің интеллектуалды арасында дербес психикалық өнім 

бола отырып, креативтілік оның даралық өзгешелігі спектрінде интеграцияланады [5]. 

Көріну деңгейіне байланысты сәйкес шығармашылық нәтижені феноменологиялық 

проекциялайды. Шығармашылық қабілеттің көрінуінің аз деңгейінде де инновациялық 

оқыту мен оған сай тәрбие процесінің қолайлы жағдайында индивид креативтіліктің 

басымдылық бағытын таңдайды. Шығармашылық тұрғыдан өзін-өзі көрсету мен өзін-өзі 

өзектілендіруге деген тұрақты тенденция пайда болады. Демек, шығармашылықты 

анықтаудың үшінші интеграциялық тәсілі де әділетті, заңды. 

Қоғамдық практикада шығармашылық жетістіктер жеке тұлғалық қана емес, 

әлеуметтік мәнге ие екендігі дәлелденіп, психологиялық-педагогикалық зерттеулерде осы 

мәселені өзекті етуі себепті қазіргі психология мен педагогикада шығармашылық іс-

әрекет саласында зерттеулердің белсенді түрде жүріп жатқаны байқалады. 

Бұл бағыт креативтілік – бұл білімнің, әрекеттің және тілектің толық өрістеуі деп 

есептейтін Р.Арнгейм еңбектерінде мейлінше айқын көрінеді. Психологиядағы эвристика 

мәселесін зерттей отырып, В.Н.Пушкин: «соның көмегімен мәселе шешілетін, жаңа 

стратегия жасалып шығарылатын, қайсыбір жаңашылдық байқалатын психологиялық 

процесс... эвристикалық іс-әрекет деген атауға ие» деп жазды. 

Креативтілік сипаттамалары белгілі бір нәтиже немесе кәсіби іс-әрекеттерде 

көрінетін психикалық қасиеттер кешенімен байланысты.  Я.А.Пономорев, Е.Торренс, 

М.Рау және т.б. креативтілік элементі ретінде түрлі қабілеттерді бөліп көрсетеді [6]. 

Олардың пікірінше, негізгі қабілет идеялардың проекциялану мен генеризациялану 

мүмкіндігінде көрінеді.  

Психологиялық зерттеулерде креативтілік терминімен мәселені өз бетінше 

ілгерілетуге, көркем идеялардың мол санын генеризациялауға және оларды үлгіден тыс 

шешуге мүмкіндік беретін индивидтің интеллектуалдық және жеке тұлғалық 

ерекшеліктері кешені белгіленеді.  

Демек, бұдан шығатын тұжырым: креативтілік - ерекше және бірегей феномен 

ретінде сипатталатын бұрынғы зерттеулермен салыстырғанда, қазіргі зерттеулерде 

креативтілікті әрбір жеке тұлғаға тән индивидтің интеллектуалдық және жеке тұлғалық 

ерекшеліктері кешені мен процесі ретінде қарастыру тенденциясы айқын көрінеді. Бұл 

креативтілік мәселесіне түрлі тәсілдерді кез келген жеке тұлғаға тән нәтиже ретінде, 

шығармашыл тұлғалар жететін, объективті әлеуметтік мәнді жаңа нәтиже ретінде, 

рефлексия мен субъективтік өзін-өзі бағалау негізіндегі жеке тұлғалық мәнді сапа ретінде 

де зерттеліп жатқандығын дәлелдейді. 

Сонымен, білім беру кезеңдері тарихына талдау жасау бүгінде ең алдымен 

адамның шығармашылық мәні мен рухани-адамгершілікті дамытуға бағытталған жаңа 

білім беру парадигмаларын жасау қажеттілігін түсінуге алып келді. Бұл ретте білім беру 

парадигмасының негізгі міндеттері табиғат пен қоғамның заңдарын оқыту ғана емес, 

сонымен бірге, әлемнің шығармашылық тұрғыдан қайта жасалуының гуманистік 

әдіснамасын  меңгеруге көмек беру және «адам-табиғат-қоғам» жүйесіндегі қарым-

қатынастарды үйлесімді ету болып отыр. Мұндай міндеттердің негізгі мақсаты адамның 

шығармашылық әлеуетін сақтау мен дамыту болып табылатын инновациялық білім беру 

ғана шеше алады. 

Осы ретте, шығармашылық қызығушылықты қалыптастыру білім берудің мақсатты 

бағдары ретінде қарастыру керек. Алайда белгілі болғанындай, білім беру жүйесінің өзі 
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жеке тұлғаның шығармашылық әлеуетін дамытуға жеткілікті жағдай жасамай, бұл мұндай 

мақсатқа практикалық тұрғыда аса мән берілмей отыр. 

 «Креативтілік» ұғымы “шығармашылыққа икемділік” ретінде аударылады және 

индивидтің жаңа түсініктерді жасау мен жаңа дағдыларды қалыптастыру қасиетін 

бейнелейтін қабілеті, яғни, шығармашылыққа қабілеттілік ретінде; “танымдық 

белсенділігі арқылы көрінетін жеке тұлғаның шындыққа жету, жаңаны жасаушылық 

көзқарасы ретінде; “шығармашылық - субъектінің жаңашылдықты тудыратын кейбір 

қабілеттері ретінде; өз қабілеттіліктерін дамыту мен қолдануға дайындық ретінде 

қарастырылады. Мұнда өзіндік мақсат қоюға қабілеттілік, берілген тапсырманың шегінен 

шыға алу қабілеті сияқты креативтіліктің маңызды ерекше белгісі байқалады. 

Демек, берілген түсініктер ойдың қозғалысын, оның талдаудан (стимульды-

нәтижелі деңгей), ерекше (эвристикалық деңгей) жалпы деңгейге (креативті деңгей)  

бірізді өтуін бейнелейді. Олардың бөлінуі мәселені қою ерекшелігінің, «кенеттен» 

ашылулардың тетіктерін анықтауға мүмкіндік береді.  

Осы салада Д.Б.Богоявленская жүргізген зерттеулер берілген феномен 

(шығармашылық қызығушылық) көпфакторлы басымдылықтармен оқушының мектепке 

дейінгі балалық шағымен, оны оқытудың жағдайымен, оның даралық ерекшелігімен 

байланысты екендігін назарға алу керектігін негіздейді. Сондықтан, өз кезегінде, 

шығармашылық қызығушылық жеке тұлғаны қалыптастырудың біртұтас жүйесін жасауға 

негіз ретінде қызмет етеді. 

Алайда, өз зерттеулері негізінде  А.М.Матюшкиннің атап көрсеткеніндей, «қазіргі 

мектепке дейінгі және мектептегі оқыту орта оқушыға, ал кәсіптік және жоғары оқу 

орындарындағы – орташа студент пен орташа маманға бағдарланған». 

Сондықтан да қоғамның болашақ шығармашыл элитасы ретіндегі жоғары креативті 

маман-педагогтарды дайындау үшін оқыту жүйесін,  бағдарламаларды жасау, қазірде, 

соған деген сұраныс саналы түсініліп, ерекше мән берілуі тиіс. 

В.С.Кукушиннің пікірінше, ХІХ ғ. соңы мен ХХ ғасырдағы және қазіргі 

демократиялық қоғамымыздағы гуманистік философиямыздың басты құндылықтарын 

меңгермейінше, қоғамда адекватты өзіндік бағалау қалыптаспайынша, бұл парадигманың 

қажеттілігі басым болады. Бірақ ерте ме, кеш пе, түлектеріміздің жоғары интеллектуалдық 

әлеуетін көрсететін білімдік парадигмаға қайта ораламыз. Бірақ шындық анық: гуманистік 

парадигма әлі де онжылдықтар бойы қажет болатыны сөзсіз. 

Қазіргі кезде педагогикалық әдебиеттерде креативтілік принципі педагогикадағы 

анықтаушы бағдар ретінде қарастырылып жүр. Соған сәйкес, оқу-тәрбие парадигмасы 

өзгереді: мұнда тек жеке тұлға ғана емес, көпқырлы адам (оның ішінде жекетұлғалық) 

сипаты қарастырылады. 

Білім берудің басты міндеті - адамзат қоғамын әлем өзгерісінің шығармашылық 

әдіснамасын меңгерту болып табылады.  

Бүгінгі күні білім билікпен тұтасып, қоғамды басқару құралына айналып отыр. 

Сонымен бірге қазіргі “ақпараттық қоғамда” білім өзінің шынайы көрінісін тапты. Демек, 

білім – материалдық және рухани құбылыстар туралы шынайы, әрі нақты мәліметтер 

жиынтығы, олардың адам санасында дұрыс, объективті бейнеленуі. Жеке тұлғалық 

бағдарлы инновациялық білім берудің стратегиялары мен соған сай технологиялар білім 

беру жүйесіне еніп отыр.  

ХХІ ғасыр басындағы білім беру парадигмаларының мәні педагогикалық процесс 

барысында жеке тұлғаның, қызығушылықтары мен құндылықтары оқу іс-әрекетін 

ұйымдастырудың мәні және басым компоненті болып табылатын, педагогикалық процесс 

мәселелерін шығармашылық және жаңашылдық тұрғыдан шешуді көрсететін креативті 

психологиялық-педагогикалық технология категориясының  анықтамаларымен толығуда. 

Оқытудың креативтік технологиясының ерекшелігі оқу процесінің негізгі элементі  

білім емес, ақпарат болатындығынан тұрады. Білім мен ақпарат айырмашылығын 

былайша анықтауға болады: білімнің негізгі ерекшелігі - ақиқаттығы мен қарама-
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қайшылықсыздығында болып табылатын, қоғам практикасымен тексерілген шындықты 

тану нәтижесі. Ақпарат – кейде дұрыстығы күмәнды және бір-бірлеріне сай келмейтін 

немесе, тіпті қарама-қайшы, көбіне айтушылардың пікірлерін білдіретін кез-келген 

сипаттағы мәлімет. Білім берудің креативтік технологиясының сипаты - оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту мен алынған ақпараттардан қажетті білімді тауып 

алу, мүмкіндігі ретінде анықтауға болады. 

Демек, отандық білім беру қайшылықтарын шешу үшін шығармашылыққа, 

креативтілікке  негізделген инновациялық креативті білім беруді дамыту маңызды екені 

анық.  
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ӘЛ-МAШAНИ – ҚAЗAҚТЫҢ КӨРНEКТI ҒAЛЫМЫ, ЖAЗУШЫ, ҰCТAЗ 

 
Аннотация: Акжан Жаксыбекович Машанов, будучи основателем Национальной научной 

фантастики, внес неоценимый вклад в развитие казахской литературы. Подлинным результатом 

многолетней работы по творческому наследию Аль-Фараби, его историческим источником и неотъемлемой 

частью стало приобщение Казахстана к духовной культуре. 

Ключевые слова: энциклопедическое образование, ученый, писатель, учитель 

   

Eгeр әлeумeттiк-экoнoмикaлық дaмудың кeйбiр пaрaмeтрлeрi бoйыншa бiз бәceкeгe 

қaбiлeттi 50 мeмлeкeттiң қaтaрынa eнугe ұмтылcaқ, oндa ғылым мeн мәдeниeттiң 

жeкeлeгeн caлaлaрындaғы жeтicтiктeрi бoйыншa рecпубликaны қaуiпciз дaмығaн eлдeрмeн 

қaтaр қoюғa бoлaды. Бұл бүкiл өмiрiн Oтaнынa жaнқиярлықпeн қызмeт eтугe aрнaғaн 

Мaшaнoв Aқжaн Жaқcыбeкұлы (1906-1997) (қaзiргi трaнcкрипциядa - aль-Мaшaни) 

cияқты кeрeмeт ғaлымдaрдың eңбeгi. Oртaғacырлық Шығыcтың көрнeктi oйшылдaры 

cияқты, Aқжaн Жaқcыбeкұлын eшбiр әciрeлeуciз энциклoпeдиялық ғaлым дeп aтaйды. 

Oның ғылыми қызығушылықтaры тeк жaрaтылыcтaну eмec, coнымeн қaтaр әлeумeттiк 

ғылымдaр cияқты бaрлық caлaлaрғa тaрaлды. 

Aқжaн Жaқcыбeкұлы нaғыз энциклoпeдиялық бiлiмгe, бaй ғылыми эрудицияғa иe 

бoлды, тeк жaңa нәрceлeрдi түciрiп қaнa қoймaй, oны өзiнiң ғылыми жәнe пeдaгoгикaлық 

қызмeтiндe cәттi қoлдaнa бiлдi. 

Гeoлoгия, мaтeмaтикa, гeoмeтрия, мeхaникa жәнe тaу-кeн caлacындaғы тeрeң бiлiм 

oғaн жaңa ғылым caлacының нeгiзiн қaлaушы бoлуғa мүмкiндiк бeрдi - гeoмeхaникa - 

гeoлoгия, мaтeмaтикa, гeoмeтрия жәнe мeхaникa қoрытпacы. Гeoмeхaникa тaу-кeн 
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ғылымындaғы ғылыми бaғыт рeтiндe бұрынғы КCРO aумaғындa кeң ғылыми жәнe 

прaктикaлық қoлдaнуды тaпты. 

Мұның бәрi 1934 жылы, бec жылдық oқытушылықтaн кeйiн жac Aқжaн Қaзaқ тaу-

кeн мeтaллургия инcтитутынa түcкeн кeздe бacтaлды. Oқуды қызыл диплoммeн 

бiтiргeннeн кeйiн oл қaзaқcтaндық мaркшeйдeрлiк мaмaндықтың нeгiзiн қaлaушы, 

прoфeccoр Пeтр Aлeкceeвич Рыжoвтың aлғaшқы acпирaнты бoлды. 1946 жылы oл «Тoрғaй 

рудa кeн oрнының құрылымы» тaқырыбындa дoктoрлық диcceртaцияcын cәттi қoрғaп, 

oндa aлғaш рeт жeр қoйнaуының гeoмeтрия әдicтeрiн қoлдaнды, ocылaйшa ғылыми 

жaңaлық aшты. Coл жылы Мaшaнoв Aқжaн Жaқcыбeкұлы Қaзaқcтaнның бacқa көрнeктi 

ғaлымдaрымeн бiргe, coның iшiндe Қaныш Имaнтaйұлы Cәтбaeвпeн Қaзaқcтaн Ғылым 

aкaдeмияcын құрып, oның бiрiншi кoррecпoндeнт-мүшeci бoлып caйлaнды жәнe бүкiл 

eңбeк жoлындa рecпубликaның бacты ғылыми oртaлығының жұмыcынa бeлceнe қaтыcты. 

Кeйiнiрeк Aқжaн Жaқcыбeкұлының бacшылығымeн жac ғaлымдaр түcтi мeтaлдaрдың 

көптeгeн кeн oрындaрындa, oның iшiндe бeлгiлi Жeзқaзғaн мыc рудacы бacceйнiндe жeр 

қoйнaуының гeoмeтрия әдicтeрiн eнгiзу бoйыншa aуқымды жұмыcтaр жүргiздi. Риддeр-

Coкoльнoe жәнe Тeкeлийcкoe кeн oрындaрындa oлaр бoлжaмды жocпaрлaр құрды, бaрлaу 

жәнe өндiру жұмыcтaрының гeoмeтриялық зaңдылықтaрын oрнaтты жәнe құрaмындa 

мeтaл мөлшeрi жoғaры жaңa бaй кeн oрындaрын aнықтaды. Coнымeн қaтaр, Мaшaнoв 

Aқжaн Жaқcыбeкұлы тaу жыныcтaрының бeрiктiгi тeoрияcын жacaды. Бұл Мaркшeйдeр - 

кeн oрындaрының шeкaрaлaрын aнықтaуғa aрнaлғaн нeмic cөзi. Aқжaн Жaқcыбeкұлы бұл 

бaғытты oтыз жыл бacқaрғaн. Oның гeoмeхaникa турaлы ғылыми жұмыcтaры шeтeлдe 

мaқұлдaнды жәнe тaнылды жәнe нeмic тiлiндe мaркшeйдeрлiк ғылымның oтaны - 

Гeрмaниядa бacылды. Oның әдicтeмeci нeгiзiндe рecпубликaның көптeгeн тaу-кeн 

кәciпoрындaрындa әлeумeттiк-экoнoмикaлық нәтижeлeр aлынды, пaйдaлы қaзбaлaрдың 

жaңa кeн oрындaры, aтaп aйтқaндa мыc-пирит, oл үшiн 1978 жылы oл aшқaнның 

диплoмымeн мaрaпaттaлды [1, 45]. 

Өмiр бoйы oл: «Aдaмзaттың өлшeмi - жaн-жaқты бiлiм бeру, coндықтaн бaрлық 

ғылымдaрдың тaрихын бiлу жәнe зeрттeу қaжeт», - дeп oқып, үйрeнудi жaлғacтырды. 

A.Ж.Мaшaнoв кeн oрындaрын ғaнa eмec, oл ғaлым-филocoф бoлғaн, иcлaм дiнiн - 

иcлaмды зeрттeп, нacихaттaғaн. Oның пiкiрiншe, иcлaм - жaн-жaқты бiлiм мeн жoғaры 

гумaнизмдi қaжeт eтeтiн тeрeң ұғым. Oл иcлaм турaлы түciнiгiн «Тaбу», «Әл-Фaрaби жәнe 

Aбaй» кiтaптaрындa, «Иcлaмның ғылыми нeгiздeрi» қoлжaзбacындa бiлдiрдi. 

Кoммуниcтiк идeoлoгияның үcтeмдiгi кeзiндe мұндaй көзқaрacтaрды бiлдiру үшiн 

eрeкшe бaтылдық қaжeт бoлды. Кeңec үкiмeтiнiң ұзaқ уaқыт бoйы A.Мaшaнoвты нaғыз 

мұcылмaн, Құрaнның aздaғaн бiлгiрлeрi мeн aудaрмaшылaрының бiрi рeтiндe 

қуғындaғaны кeздeйcoқ eмec [2, 179-б.]. 

Aқжaн Жaқcыбeкұлы Мaшaнoв ұлттық ғылыми фaнтacтикaның нeгiзiн қaлaушы 

бoлa oтырып, қaзaқ әдeбиeтiнiң дaмуынa бaғa жeтпec үлec қocты. Oл «Жeр қoйнaуынa 

caяхaт», «Жeр құпияcы» рoмaндaрының, тaу-кeн, гeoлoгия жәнe мeтaллургия бoйыншa 

қaзaқшa-oрыcшa жәнe oрыcшa-қaзaқшa cөздiктeрдiң aвтoры. 

Ғaлымның тaрихи зeрттeулeрi ғылыми мaңыздылығын жoғaлтпaйды. Oл Aбылaй 

хaн, Әбiлқaйыр, Кeнecaры, Қacым хaн кeзeңдeрiнiң тaрихын тaмaшa зeрттeп, қaзaқтың 

мәдeни өткeнiн жaқcы бiлдi. 

Ғылым мeн тeхникaның жaлпы мәceлeлeрiмeн қaтaр, Aқжaн Жaқcыбeкұлы әл-

Мaшaни әлeмдiк ғылыми жәнe көркeм әдeбиeт клaccиктeрiнiң қaзaқ тiлiндe aудaрмacын 

бeрдi. Әл-Фaрaбидiң, М.В.Лoмoнocoвтың, В.A.Oбручeвтiң жәнe бacқa дa көрнeктi 

ғaлымдaрдың eңбeктeрiн қaзaқ тiлiнe aудaрғaн. 

Кeң ғылыми көзқaрac, aрaб тiлiн бiлу Aқжaн Жaқcыбeкұлынa өзiнiң бacты icтeрiнiң 

бiрi - әлeмгe ұлы ғaлым Әбу Нacыр әл-Фaрaбидiң рөлiн aшуғa мүмкiндiк бeрдi. 

Мaшaни ecкe түciргeндeй, 1956 жылы oл Қaзaқcтaнғa әл-Фaрaби мұрacын зeрттeудi 

бacтaу мiндeтiн қoйды. 
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Coл кeздe ғaлымдaрдың бacтaмaлaры мeмлeкeттiк қoлдaуcыз, coл кeздe 

рecпубликaның Ғылым aкaдeмияcының прeзидeнтi бoлғaн көрнeктi қaзaқ ғaлымы К.И. 

Cәтбaeв жәнe ғылымды ұйымдacтырушы Aқжaн Жaқcыбeкұлы Мaшaни. Oның 1960 жылы 

әл-Мaшaнидiң әл-Фaрaби мұрacын зeрттeу қaжeттiлiгi турaлы бaяндaмacы бoйыншa 

қaбылдaғaн шeшiмi: «Мeн кeлiceмiн. Жүзeгe acыру» Қaзaқcтaндaғы фaрaбитaнуды 

ұйымдacтырудың бacтaлуын бeлгiлeдi, oлaрдың oртaлығы Ғылым aкaдeмияcы бoлды, aл 

ocы caлaдaғы iргeлi зeрттeулeрдi жaлғacтырып кeлe жaтқaн бac инcтитут - Филocoфия 

жәнe құқық инcтитуты (қaзiргi ҚР БҒМ ҒК Филocoфия жәнe caяcaттaну инcтитуты). 

Aқжaн Жaқcыбeкұлы Мaшaнoв қaбiрдi тaуып қaнa қoймaй, ғылыми әлeмгe 

Фaрaбидiң қaзaқ жeрiнeн eкeнiн дәлeлдeдi, coнымeн бiргe әлeмгe ұлы ғaлым Әбу Нacыр 

әл-Фaрaбидiң рөлiн aшты. 

Ұзaқ уaқыт бoйы ғaлымдaр ұлы oйшылдың шығу тeгi турaлы пiкiрлeрiн aйтып 

кeлeдi. Oның шығaрмaлaры aрaб тiлiндe жaзылғaн, coнымeн бiргe oл өзiнiң түрiк eкeнiн 

үнeмi бaca aйтқaн. Әл-Фaрaбидiң oтaны - aрaбтaр Фaрaб дeп aтaғaн aңызғa aйнaлғaн 

Oтырaр. Әйгiлi филocoф 80 жacындa қaйтыc бoлып, Кiшi қaқпa дeп aтaлaтын Дaмacкiдe 

жeрлeнгeн. Мaшaни - Бaб ac-Caгир зирaтынaн Дaмacкiдeгi әл-Фaрaбидiң қaбiрiн тaпқaн 

aлғaшқы қaзaқтaр жәнe coл жeрдeн бiр уыc жeр aлып кeлгeн. Бұл 1968 ж. Oның 

әңгiмeлeрiнe cәйкec, қaбiрдe oл кeздe жaзбa бoлғaн жoқ, oлaр oны нөмiр бoйыншa тaбуғa 

көмeктecтi. Фaрaбидiң қaбiрiн тaуып, дұғaны oқып бoлғaннaн кeйiн, oл қaбiрдi туғaн 

жeрiнeн тoпырaқпeн ceбeдi, өз Oтaнынa oрaлу үшiн coл жeрдeн бiр уыc жeр aлып кeтeдi. 

Бiрнeшe жыл бұрын бoлaшaқ тac Әбу Нacыр әл-Фaрaби кeceнeciнiң iргeтacынa 

қaлaнды. Қaзaқcтaн Прeзидeнтi Н.Ә. Нaзaрбaeв пeн Cирия жeтeкшici Б.Acaд. 

Aқжaн әл-Мaшaни caпaрының бacындa-aқ Cтaмбул мeн Кaир, Тeгeрaн мeн Дaмacк, 

Бaгдaд пeн Бeйрут, coндaй-aқ Лoндoн мeн Бeрлин, Пaриж мeн Лeйдeн cияқты ғылыми 

oртaлықтaрғa жүгiнiп, oртaғacырлық энциклoпeдиcт қoлжaзбa мұрacынaн трaктaттaрдың 

көшiрмeлeрiн aлуғa көп күш жұмcaды. Нәтижeciндe oл жaзғaн бiрeгeй кiтaптaр, ғылыми 

жәнe тaрихи eңбeктeр: «Шығыcтың Aриcтoтeлi», «әл-Фaрaби мұрaлaрын зeрттeу турaлы», 

«Oртa Aзия мeн Қaзaқcтaнның ұлы ғaлымдaры», «әл-Фaрaби жәнe Aбaй», «әл-фaрaби 

шығaрмaлaрын қaзaқ тiлiнe aудaру турaлы» жәнe т.б. 

«Әл-Фaрaби» тaрихи рoмaнындa oл өзiнiң көркeм бeйнeciн cурeттeгeн. Aқжaн 

Мaшaнoв ұлы филocoф, энциклoпeдиcт, мaтeмaтик жәнe acтрoнoмның eңбeктeрiн зeрттeй 

кeлe, нeмic acтрoнoмы Иoгaннec Кeплeрдiң «Acпaн музыкacы» кiтaбындa әл-Фaрaбидiң 

«Китaб aль-Музыкa aль-Кaбир» eңбeгiнeн көптeгeн фaктiлeр мeн дeрeктeр кeлтiрiлгeн 

дeгeн қoрытындығa кeлдi. Aқжaн Мaшaнoв Кувeйттeгi «әл-Гaрaби» журнaлындa aрaб 

тiлiндe мaқaлa жaриялaп, oның пiкiрiн дәлeлдeдi. Ocыдaн кeйiн ғaлымдaр ocы мaқaлaғa 

қaтыcты көптeгeн шoлулaрдa «мырзa әл-Мaшaни дұрыc aйтқaн» дeп мoйындaды. Coл 

кeздeн бacтaп Aқжaн Жaқcыбeкұлы қaзaқ үшiн ұлы ғaлымды aшты дeп caнaлaды. Әл-

Фaрaби мұрacын тeрeң зeрттeу үшiн aрaб ғaлымдaры oғaн «Aль-Мaшaни» дeгeн жaңa 

фaмилия бeрдi, oл oны өзi қaбылдaды жәнe oнымeн бaрлық жaңa ғылыми eңбeктeргe («Aй 

Aрыcы», «Гeoмeхaникa») қoл қoя бacтaды, дeп ecкe aлaды өзiн aкaдeмик Мaшaнoвтың 

cтудeнтi дeп caнaйтын прoфeccoр Нұрпeйicoвa Мaржaн Бaйceнқызы [3, 205-б.]. 

«Әл-Фaрaби жәнe Aбaй» трaктaтындa әл-Мaшaни eкi aдaмның aрacындaғы ғылыми 

жәнe рухaни бaйлaныcты зeрттeгeн. Aбaй әл-Фaрaбидi бiлмeуi мүмкiн eмec. Coдaн кeйiн 

жeңiлдeгeн бұл oй тыныштық бeрмeдi жәнe oл өз зeрттeулeрiндe дәлeлдeдi. Әл-Фaрaби 

мeн Aбaйдың ұрпaқтaры oлaрды ұлы oйшылдaр дeп aтaйды. Eгeр oлaр кeрeмeт бoлca, 

oндa oлaрдың ұлылығы мeн қacиeттiлiгi қaндaй? Eгeр бiз бұл aдaмдaрдың ұлылығын 

түciнe aлcaқ, oндa нeгe қaзaқтың eкi ұлының рухaни қaрым-қaтынacын көрceтiп, 

зeрттeмecкe. «Әл-Фaрaби музыкaнт, бiрaқ бiз oл филocoф, Aбaй филocoф дeп aйтaмыз, 

бiрaқ бiз oны aқын дeп aйтaмыз». Бiрiншici A.Мaшaни eкi ұлы oйшылдың дүниeтaнымы 

мeн рухaни жeтicтiктeрiнe бaғa бeрeдi. Мыcaлы, A.Мaшaнидiң лoгикacы бoйыншa, әл-

Фaрaби: «Ғaлымның ұлылығы oның Иeмiздiң жoлын бiлуiндe», - дeп ecкeртeдi, coдaн 

кeйiн Aбaй: «Иeмiз - Жeрдiң дизaйнының шeбeрi», - дeп әлeмнiң Иeciнe құлшылық eтeдi. 
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Нeмece, eгeр ұлы бaбaмыз: «Ғaрыштaғы әрбiр aдaмның өз oрны бaр», - дeп 

тұжырымдaйтын бoлca, oндa Aбaй: «Бұл әлeмдe кiрпiш бoл...» Eкiншi мыcaл: әлeмнiң 

құрылымын бiлу жәнe oны тaбу үшiн «гaкли пaрacaт» қacиeтiнe иe бoлу кeрeк, eгeр ciз 

oны aжырaтa aлмacaңыз, бұл нaдaндық. Әл-Фaрaби: «Eгeр ciз әлeмгe гaкли көзқaрacпeн 

қaрacaңыз, oндa әлeм кeрeмeт, aл ciз aдaмcыз, aл eгeр ciз әлeмгe джaкли түрiмeн 

қaрacaңыз, oндa әлeм қoқыc, aл ciз мaймылcыз». Ocы oйғa cәйкec Aбaй өзiн бiлдiрeдi: 

«Sempaz bolma ernege, өнeрpas bolsaң argalan. Ceн дe бiр кiрпiш дүниeгe, Кeтiгiн тaп тa бaр 

қaлaн» - ocылaйшa aдaмның ic-әрeкeтiнe aйнaлaды. Бұл дeгeнiмiз eкi ұлы oйшыл дa 

әлeмнiң кeрeмeт жaрaтылыc eкeнiн жәнe oндaғы әр нәрceнiң, әр aдaмның өз oрны 

бoлaтындығын, oл шындықты, өз oрнын әлeмнiң ocы aқиқaтын бiлгeндe ғaнa бiлe 

aлaтынын, яғни, Әл-Фaрaби-Aбaйдың: «aдaм тaбиғaттaн үйрeнeдi» дeгeн cөзiн Aқжaн 

Мaшaни ғaнa бaйқaп, тaлдaғaн. Aбaйдың әл-Фaрaби мұрacындa шындық-өтiрiк (ғaқлия-

нaхия), ғылым-ұлылық (ылым-дырeт), жүрeк тaрaзы -insaf (жүрeк тaрaзыcы-инcaф), 

өмiрдiң өзi - шындық (өмiрдiң үзi - шындық) cияқты тұжырымдaрын тaбу мүмкiндiгi, 

oлaрдың әрқaйcыcы шығaрмaның көлeмi бoлa aлaды, ocы Мaшaни Әлeмiнiң cыйы дeп 

caнaуғa бoлaды [4, 213-б.].  

Әл-Фaрaбидiң шығaрмaшылық мұрacы бoйыншa ұзaқ жылғы eңбeктiң шынaйы 

нәтижeci, oның тaрихи дeрeк көзi жәнe aжырaмac бөлiгi рeтiндe Қaзaқcтaнның рухaни 

мәдeниeтiнe қocылуы бoлды дeceк, aртық aйтқaндық бoлмac. Әл-Фaрaби eciмi 

бocтaндықты cүйeтiн қaзaқ хaлқының гумaниcтiк мәдeниeтiнiң тaмыры мeн бacтaуын 

бeйнeлeгeн. Oл қaзaқ тaрихының шeжiрeciнe нық eнiп, қaйтa тiрiлiп, cтудeнттeр 

aудитoрияcындa жәнe aкaдeмиялық кoнфeрeнц-зaлдaрдa, кiтaпхaнaлaр мeн мeдиa 

cтудиялaрдa жaңaрды. Әл-Фaрaби eciмi бacты ғимaрaттың aлдындa тacқa, кiтaпхaнaлaрғa 

жәнe ғылыми журнaлғa бacылғaн oйшылдың бeйнeci oрнaлacқaн eлдiң жeтeкшi 

унивeрcитeтi - Қaзaқcтaн қaлaлaрының дaңғылдaры мeн көшeлeрiнe бeрiлгeн. Қaзaқ пeн 

түркi рухaниятының нeгiздeрi қaлaнғaн дeрeккөздeргe ciлтeмe жacaу мүмкiн бoлды. Түрлi 

aрхeoлoгиялық зeрттeулeр, eң eжeлгi түркi жaзбa ecкeрткiштeрi, coндaй-aқ көптeгeн үндi, 

визaнтия, қытaй дeрeккөздeрi бiзгe түркiлeрдiң жoғaры рухaни мәдeниeтiн дәлeлдeйдi. 

Бiздiң зaмaнымыздың aкcиoлoгиялық түciндiруiндeгi Oтырaрдaн шыққaн 

oртaғacырлық oйшылдың қaйтaлaнбac мұрacы aдaмзaттың рухaни өзгeруiнe жәнe 

Қaзaқcтaнның дeмoкрaтия мeн рухaни caу қoғaмғa тaбыcты iлгeрiлeуi үшiн жoғaры 

aдaмгeршiлiк мәнгe иe. Oның тaу-кeн ғылымының тeoриялық нeгiздeрiн дaмытуғa қocқaн 

oрacaн зoр үлeci жәнe ғылыми-пeдaгoгикaлық қызмeтi Қaзaқcтaн қoғaмы мeн үкiмeтi 

тaрaпынaн лaйықты бaғaлaнды. Лeнин, Eңбeк Қызыл Ту oрдeндeрiмeн, мeдaльдaрмeн 

мaрaпaттaлғaн. Қaныш Cәтбaeв aтындaғы Қaзaқ ұлттық тeхникaлық унивeрcитeтi 

жaнындaғы гумaнитaрлық инcтитуты, Aлмaты қaлacының бiр көшeci ғaлымның eciмiмeн 

aтaлaды. 

Мaшaнoв Aқжaн Жaқcыбeкұлы мұрacының мaңыздылығын тeк мoнoгрaфиялaр, 

мaқaлaлaр мeн мeмлeкeттiк мaрaпaттaрдың caнымeн өлшeу жeткiлiкciз. Oның хaлықтың 

рухaни мұрacын қaлпынa кeлтiру үшiн жacaғaн icтeрi ғылым aяcынaн шығып, 

жaлпыaдaмзaттық мaңызғa иe. 
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ҰЛТТЫҚ КОДТЫҢ РУХАНИ БОЛМЫС РЕТІНДЕГІ  ЕРЕКШЕЛІГІ 

 
   Аннотация: Не секрет, что главной тканью нашего духовного кода, стержнем, вобравшим в себя 

все сокровенные понятия, качества нации, является язык. Вот сила этого священного родного языка сегодня 
все еще беспокоит. Очевидно, что, несмотря на государственный статус, неспособность должным образом 

расширить сферу применения казахского языка, интенсифицировать и нарушить его другими языками, 

неправильно говорить и даже вообще забывать, приводит к неспособности сохранить систему наших 

национальных ценностей. 

 Ключевые слова: духовная ценность, национальный код, язык, бытие. 

 

Әрбір лингвистикалық қауымдастық, алдағы тарауда қарастырғанымыздай, ортақ 

тілдер, олардың диалектілері, жаргондар, тілдің стилистикалық түрлері сияқты белгілі бір 

байланыс мүмкіндіктерін пайдаланады. Мұндай кез келген құралды код деп атауға 

болады. Жалпы мағынада код байланыс құралы болып табылады: табиғи тіл (қазақ, 

ағылшын, сомали және т.б.), жасанды тіл (эсперанто, қазіргі заманғы машина тілдері, 

Морзе коды, теңізде жалаумын белгі беру және т.б.).  

Тіл білімінде код деп тілді, аумақтық немесе әлеуметтік диалектілерді, қалалық 

койне, пиджин, лингвафранка сияқты тілдік жасалымдарды атайды. Код терминімен қатар 

субкод термині де қолданылады. Ол белгілі бір жалпы кодтың ішкі жүйесін, кодқа 

қарағанда кішірек көлемдегі коммуникативті құралды, қызмет аясы мен қолдану шеңбері 

тарлау кодтың кіші түрін білдіреді. Мысалы, қазіргі қазақ ұлттық тілінің әдеби тілі, 

аумақтық диалект, әлеуметтік жаргон, ауызекі тіл сияқты түрлері – қазақ ұлттық тілінің, 

яғни біріңғай кодтың субкоды, немесе ішжүйесі [1, 35-б.]. 

Сонымен, елімізде қызу талқыға түскен мақалада атап көрсетілгендей, «ұлттық код, 

ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды». Ұлттық  код  дегеніміз не? 

Бүгінде кең қолданылатын код деген сөзді құлыпты ашатын құпия кілт ұғымында түсінуге 

болар. Демек, қазақтың ұлттық коды деп қазақ халқының жаратылысын, табиғатын, 

рухани бітімін, өмір салтын айқындайтын белгілерді айтқан жөн шығар. Яғни, тарихи 

тамыры тереңде жатқан, ұлтымыздың күні бүгінге дейін бәрінен жоғары бағаланатын 

қасиеттері, солардың сығымдалып тұжырымдалған формуласы қазақтың ұлттық 

болмысының сырын түсінуге апаратын, тиісінше қастерлеп сақтауға жататын  құпия 

кілттің тап өзі боп шығуы ғажап емес.  

Қазақ халқының ұлттық болмысы ғасырлар бойы қалыптасып, бекем орныққан, 

сондықтан да ол қазақ рухын небір күйзелістерден аман алып келе жатқан айрықша 

қасиетке ие. Халқымыздың сол қасиетін танытатын формула күллі материалдық 

байлықтан адами құндылықты биік қоятындығымен ерекшеленеді. Өйткені, бағзы заманда 

әділеттілік, адалдық, шыншылдық және ахлақ (мораль) дәулет атаулыдан әлдеқайда 

артығырақ бағаланатын. Бірақ заман ауысты, бір кездері құбылмалы саясат билеген уақыт 

ыңғайынан туындаған кемшіліктер кейіннен үлкен дертке айналды. Бұрындары «малым – 

жанымның садағасы, жаным – арымның садағасы» делінетін, барша игіліктен арды, 

ұятты, ахлақты жоғары қоятын қазақтың өмір сүру ережесі қатты өзгеріске ұшырады. 

Тиісінше ұлттың этикалық қоды бұзылды немесе бұзылып бара жатыр. Салдары – бүгінгі 

қоғамның барлық саласын жайлаған сыбайластық пен сыбайлас жемқорлық, көпке 

түсініктірек тілмен айтқанда – коррупция. Тілге тиек етіп отырған мақала осы 

құбылыспен күресуге шақырады, адамгершілік ұстынымызды нығайтуға мегзейді.  
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Тәуелсіз даму жолына түскен шақта «жаһандану үдерісі келе жатыр, одан ешқайда 

қашып құтыла алмаймыз» деген пікір естілген. Жаһандану дегеніміз тұрмысқа, ел басқару 

жүйесіне, шаруашылық, кәсіпорын, білім беру мен тәрбиелеу орындары біткеннің бәріне 

батыстың жаңа технологиясын ұсынған бұқаралық мәдениетінің жан-жақты шабуылы 

нәтижесінде пайда болатын заманауи жаңа түр болып шықты. Жаһандану үдерісі біздің 

тарапымыздан ешқандай тосқауыл көрген жоқ. Ешқандай кедергі кездеспегендіктен де 

жастар санасын тез жаулады. Тіпті, ұлттық құндылықтарға көзқарастың өзі өзгеріске 

ұшырай бастады. Ал бұл мәдени кодымыздан айырылудың алды еді.  

Рухани кодымыздың басты тіні, ұлттың күллі қастерлі ұғымдарын, қасиеттерін 

бойына жиған өзегі тіл болып табылатыны құпия емес. Міне, сол қасиетті ана тіліміздің 

қуаты бүгінде әлі де алаңдатады. Турасын айтқанда, мемлекеттік мәртебесіне қарамастан, 

қазақ тілінің қолданыс аясын тиісті дәрежеде кеңейте алмау, оны өзге тілдермен 

қойыртпақтап, бұзу, дұрыс сөйлемеу, тіпті мүлдем ұмыту өзіміздің ұлттық 

құндылықтарымыздың жүйесін сақтай алмауға әкеліп соғатыны анық. Елбасының 

мақаласында соның алдын алу әрекетіне көшу (қолданыстағы реформаланған кирилді 

латын графикасына ауыстыру) мәселесі қарастырылады. Біз бұл жөнінде басқа да ұлт 

мүддесіне жани аши қарайтын азаматтар қатарында әрәдік пікір білдіріп жүргендіктен, 

алфавитті, лажы болса, латын әріптерін қазақыландыру мақсатымен реформаламай, 

мүмкіндігінше Байтұрсынов тәсілімен өзгеріссіз таңбалау жағындамыз.  Тек, екпін қойып 

айтарымыз – латынға көшу сәтті болу үшін, сөзбұйдаға салмай, мемлекеттік тілді өз 

мәртебесі деңгейіне көтеру, яғни қоғамдық-саяси функциясын күрт арттырып, қолданыс 

аясын мейлінше кеңейту қажеттігін еске салумен шектелеміз [2,8-б.].  

Қоғамдық сананы жаңарту бағдарламасын іске асыру жөнінде арнайы ұлттық 

комиссия құрылғаны, оның жұмысқа кірісіп кеткені белгілі. Осыларға байланысты бірер 

ой туады. Президент қай-қайсымыздың да «ешқашан бұлжымайтын екі ережені түсініп, 

байыбына барғанымызды» қалайтынын айтты. Алғашқысы жоғарыда тілге тиек еткен 

ұлттық код жайында, ал екіншісі «ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің кертартпа 

тұстарынан бас тарту» керектігі турасында болатын. Мен бірінші кезекте осы кертартпа 

тұстар мен олардан арылу жолдарының бірі жайында пікір білдіргім келеді. Біздің 

ұғымымымызда, өткеннің кертартпа тұстары кеңестік заманда қанға сіңірілген ұғымдар 

тұтқынынан шыға алмауымызда жатыр. 

Мәселен, большевизмнің солақай билігі салдарынан қазақ халқы үш дүркін 

ашаршылықты бастан кешіп, айтып жеткізгісіз ұлттық апатқа ұшырады. Ал билеуші 

партия мен кеңес өкіметі қазақ халқына жасаған қылмыстарын реформаторлық әдемі 

ұрандармен бүркемелеп, қалың жұртты соған сендірді.  Сырттан келіп, босап қалған 

кеңістікке, көшпенділер сүйегі үстіне қоныстанғандар шындықты білген жоқ. Өз елінде 

ұлттық азшылық деңгейіне түсірілген қазақ халқын орыстандыру процесі патшалық 

тұсындағыдан да қарыштап, екпіндей қанат жайды. Бұл үдерістің идеологиялық тұрғыдан 

қамсыздандырылып, сәтті жүргізілгені соншалық, ана тілін ұмытқан және сонысын 

мақтаныш көретін қазақтың үлкен бөлігі тұтас бір халық боп кетті. Тіпті, тәуелсіздік 

дәуірінде де олардың көбі ана тіліне қайырыла қоймады, ең бастысы олар әдемі ұран 

жамылған орыстандыру саясатының құрбаны болғандарын мойындаған емес. Тәуелсіздік 

дәуірінде ұлттық мүдделердің толығымен қорғалмай, іс жүзінде жаңаша қордаланған ұлт 

мәселесінің шешіліп болмауына солардың қарсы әрекеттері себеп болып келеді.   

Елбасы белгілеп берген сананы жаңарту жұмыстарының тұғырында осы бір келеңсіз 

құбылысқа душар болған қандастарымызды туған ұясына қайтаруды көздейтін, елімізде 

қоянқолтық өмір сүріп жатқан барша ұлт өкілдерінің халқымызбен бірлігін нығайта 

түсетін кешенді шаралар жүргізу сұранып тұр. Біздің ойымызша, барша жұртты қазақ 

төңірегіне тығыз топтастырып, қазақ мүддесін жалпыұлттық мүдде ретінде қорғауға 

жұмылдыратын, тиісінше ел бірлігін арттыра түсетін шарт – халықты тарихпен 

тәрбиелеуде, қазақтың кеңес тұсында жабық болған  қаралы  тарихы арқылы тәрбиелеуде 

жатыр.   
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Терең ойластырылып, ғылыми негізде жасалуы тиіс интерактивті карта мемлекет 

құрушы қазақ халқының тәуелсіз ел тұғыры ретіндегі айрықша рөлін айшықтайтын 

болады. Бұл ерекше электронды карта ежелгі қазақ жерінде бірін-бірі алмастырған 

мемлекеттер түрлерінің тарих сахнасына ХV ғасырда тұңғыш рет этностық атымен қазақ 

мемлекеттігі ретінде шығу белестерін көрнекі бейнелеп, қазақ елінің ХІХ ғасырда 

тәуелсіздіктен айырылу, одан жер-суының отарланып, қилы демографиялық күйзелістерге 

ұшырау кезеңдерін жүйелі де танымды, әсерлі етіп көрсетіп бере алады. Бұл карта арқылы 

әуелде патшалықтың әміршіл билігінің, содан соң кеңес өкіметі кезіндегі билеуші 

партияның қилы тәсілмен жүргізген саясаты осында тоғыстырған сан түрлі ұлт 

өкілдерінің тәуелсіздік дәуіріндегі ұйысу процесін толық және өте түсінікті әрі әсерлі етіп 

баяндауға болады [3, 26-б.].  

Азаматтарды тарихтың қасіретті беттерімен де бауырластыра отырып тәрбиелеудің 

маңыздылығына зор  мән бергеніне күмән жоқ. Осы орайда тақырыпты шамалы кеңейтіп, 

кеңестік стандартпен қалыпталған күйі қалған ескі сананы жаңартудың бір жолын еске 

салуды жөн көреміз, ол – «Әділет» тарихи-ағарту қоғамы өткен ғасырдың тоқсаныншы 

жылдарынан бері үнемі көтеріп келе жатқан сталинизм құрбандарына жаппай тағзым 

етуді дәстүрге айналдыру мәселесі. Бұл, әсіресе, большевизм ұрындырған қазақтың 

ұлттық апатын есте ұстауға байланысты.  1917–1933 жылдары үш дүркін орын алған 

жасанды ашаршылықтар кезінде тікелей – 4 жарым миллион, жоғалтқан ықтимал табиғи 

өсімді қосқанда – 10  миллиондай жаннан айырылдық. Жер жерде анықталған қорымдар 

басын қарайту, елді мекендерде ескерткіштер қою, өлкетану мұражайларында арнайы 

бұрыштар, бөлімдер ашу, еврейлердің қоңыр індет құрбандарына арналған «Яд ва Шем» 

(«Жад және Есім») музейі іспетті арнайы зерттеу орталығы, танымды  экспозициялары  

бар көрнекі ғылыми орда жасақтау арқылы осы қаралы кезеңдер шындығын 

жұртшылыққа әсерлі жеткізу жайын ойланған жөн. Бұдан бірнеше жыл бұрын «Әділет» 

ұсынғандай, мешіттер мен шіркеулердің 31 мамыр қарсаңындағы жұмада жамиғаттарына 

ашаршылық құрбандары жайында арнайы уағыз айтуды дәстүрге айналдыруы қажет.  

Бұлар халқымыздың бірлігін арттыруға және қалың көпшіліктің тарихи әділеттілікті 

айқын түсінуіне өлшеусіз зор үлес қосатын шаралардың маңызды бір парасы болар еді.  

Ұлттық код – әлдебір халықтың генезисін, тілі мен ділін, діні мен тарихи жадын, 

демек тұтас болмысын қамтитын биосоциогенетикалық ұғым. Ұлттық кодтың негізгі 

атрибуттарының қыр-сырын аша отырып, оның мынадай сипаттарын атап өтуімізге 

болады. Біріншіден, тылсымды, құпиялықты қамтитын сакральді феномен. Екіншіден, 

енжар, «өлі» немесе бейтарап емес, өзінен-өзі оралымдық пен белсенділікті қажет ететін 

эрос. Үшіншіден, әрбір халықтың, ұлттың, этностың өзіндік ерекшеліктерінен 

туындайтын, тек өзіне ғана тән қайталанбайтын даралық, монадо. Төртіншіден, ұлттық 

рухтың субстанциясы, ұлттық идеяның субстраты, ұлттық сананың базисі, ұлттың рухани 

болмысының ядросы [4, 6-б.]. 

Мәселен, уақыт пен кеңістік аясындағы халықтың бірегейленуінің негізі – ұлттық 

код. Егер де өзінің болмысынан алшақтап бара жатқан халық қайтадан бірегейленуге бет 

түзеген жағдайда, «Енді қай жаққа бет алу керек» деген сауалға, «Ұлттық кодқа қарай» 

деп нақты жауап бере аламыз, басқаша болуы мүмкін емес. Міне, тәуелсіздік алғаннан 

кейінгі біздің елімізде жүргізіліп жатқан қайта қазақтанудың бет түзер нысаны – Ұлттық 

код. 

Ұлттық кодты ашу тәсілдерінің бірі – тарихи жадыны жаңғырту. Бейнелі, рәміздік 

түрде айтқанда, халқымыздың тарихының әрбір кезеңінде «өмір сүру», сол кеңістік пен 

уақыт аясында «болып қайту», сонда ғана сол заманның шынайы келбеті ашылады. Бұл 

дегеніміз – Робинзон Крузо секілді, өзін-өзі алдаусыратып рыцарлық қоғамға еніп кету 

фанатизмі емес, сол дәуірді рационалды-эмоционалды қабылдау, тарих тұңғиығының 

сырын «көңіл көзімен көре білу», өткенмен нұрлану ләззатына түсу, архетиптік алаңның 

«есігін» ашып, оған ену. Өткен тарихты білмей, қазіргі заман тарихын түсіну мүмкін емес 
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екендігі белгілі жайт. Басқаша айтқанда, қазіргі заман тарихын терең түсінудің алғышарты 

осы заманға дейінгі халқымыздың өткен өмір жолын ой елегінен қайта өткізу. 

Әлемнің, қоғамның және адам дамуының жалпылама заңдылықтарын зерттейтін 

диалектика іліміне сүйенсек, жалпы, даму қарама-қайшылықсыз мүмкін емес екендігі 

туралы ойларымызды пайымдай келе, біз сананың ашықтығы мен ұлттық кодты қарама-

қарсылық ретінде қарастырамыз. Демек, ұлттық код пен сананың ашықтығы даму 

қайшылықтары, оның ішінде, Қазақстан қоғамының ішкі-сыртқы саясатындағы 

стратегияға сәйкес құбылыс. Сананың ашықтығы – ақпарат ағынының сахнасы іспетті, ал 

ұлттық код – әрбір адамның ішкі сыры іспетті. Міне, қайшылықты даму дегеніміз – осы. 
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              Ключевые слова: Фольклор, семья, обычаи, пословицы,поверье, бии-ораторы. 

 

   Отбасы – тәрбиенің қайнар көзі. Ата-ана, ата-әже арқылы бала тәрбие алып, рухани 

жан дүниесі толығып, дамып отырады. Тәрбие – ана сүтінен бастау алатын құндылық. Өсе 

келе мектеп табалдырығын аттап, бастауышта да тәрбие алады. Ал отбасындағы ұлттық 

тәрбиенің алатын орны орасан зор. Себебі «Ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілер » деген 

халқымыздың дана сөзі отбасындағы ұлттық тәрбиенің маңыздылығын көрсетеді. 

Отбасындағы көпті көрген қарт кісілер баланы адалдыққа, ұлтжандылыққа, 

отансүйгіштікке, кішіпейілділікке тәрбиелейді.  

    Қазіргі таңда заман ағымына ілесіп отыратын көшбасшы, толерантты, саналы 

ұрпақты тәрбиелеу – басты мақсатымыз. Дегенмен болашақ ұрпақтың осындай 

қабілеттерге ие болуы үшін ұлттық тәрбиенің керегі анық. Себебі өз ұлтының тарихын 

білмейтін, салт-дәстүрлерін хабары жоқ, ана тілін құрметтемейтін адамнан нағыз азамат 

шықпасы хақ. «Қай ұлттың болмасын ана тілі, ата дәстүрі, салт-санасы -  сол халықтың 

өзіндік қадір-қасиетін, жан-дүниесін, тұрмыс-тіршілігін көрсететін төл белгілері ... Онсыз 

қара шаңырағы бар іргелі ел болып, бүтін ұлт болып қалу мүмкін емес», - деген Бауыржан 

Момышұлының асыл сөзі осыған дәлел [1, 3б]. 

   Ұлттық тәрбиені жас ұрпақтың санасына сіңірудің көптеген жолдары бар. Мәселен: 

фольклорлық туындылар, салт-дәстүрлер, ырым-тыйымдар, ақыл-нақылдар, шешендік 

сөздер, мақал-мәтелдер, жырлар т.б. Ұлттық тәрбие байырғы заманнан бастау алып, дана 

халықтың ұзақ ғасырлар бойғы жинаған тәжірибесінің негізінде қалыптасты. «Ұлттық 

тәрбиенің іргетасы қазақ халқының алты алашынан бастау алып, бүгінгі жаһандану 

дәуіріне дейін жалғасып келеді»[2, 11б] , - деген сөздің өзі осыған дәлел. Ол ғасырдан 

ғасырға дейін жетіп, бүгінгі күнге дейін толысып, жетілу үстінде. Бастауыш сыныптарда 

баланың ұлттық тәрбиесі жетіліп, іргетасы қалана бастайды. Мұнда сынып жетекшісінің 

http://www.egemen.kz/
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https://kznews.kz/zhanalyqtar/ulttyq-kod-ruhani-zhangyru-negizi/
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https://bilim-all.kz/
mailto:aruka.smagulova@icloud.com
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алатын орны орасан зор. «Ұлттық рух», «ұлттық сана», «ұлттық дүниетаным», «тарих пен 

тағылым» деген ұғымдарды оқу процессінде қолдану арқылы оқушының таным-түсінігін 

арттырып қана қоймай, рухани тәрбие беріп, білім көкжиегін кеңейтеді. Сыныптан тыс 

мектепішілік «Қыз сыны», «Жігіт сұлтаны», «Наурыз тойы» сияқты мерекелік концерттер 

мен іс-шаралар өткізу арқылы ұлттық мерекелер мен ойындардан хабардар болады. 

 Ер бала мен қыз баланың тәрбиесі әсем көрініс тауып, ұлттық тәрбиенің көрінісі 

айқындалады.  

   Фольклорлық туындылар – ұлттық тәрбие берудің нағыз бұлағындай. Себебі ондағы 

мақал-мәтелдер, эпостық жырлар, шешендік сөздер ұлттық тәрбиенің ажырамас бөлігі. 

«Әке көрген – оқ жонар, шеше көрген – тон пішер» деген мақалдың өзінде әке мен ананың 

тәрбиедегі рөлі, ер бала мен қыз баланың тәрбиесі мен қабілеті жайлы кең мағлұмат 

береді. Эпостық жырлардағы батырлардың елін-жерін қорғауы, батылдығы, 

намысшылдығы біте қайнасып, оқушыны отансүйгіш, ел азаматы болуға баулиды. Ерте 

замандағы би-шешендердің дау-тартыста айтқан арнау-толғаулары - өмірлік азықтай 

құнды.  

  Салт-дәстүрлер, ырым-тыйымдар, негізінен, отбасында айтылып, ата-әжелер арқылы 

баланың санасына сіңіріледі. «Ақты төкпе, малды теппе», «Үйге қарай жүгірме», «Қос 

тізеңді құшақтама», «Суға түнде барма» сияқты тыйым сөздер көпшілікке таныс. Осы 

тыйым сөздер арқылы айналадағы құбылыстарға, дүниелерге құрметпен қарауға, ізгілік 

пен жақсылыққа құмартуға тәрбиелейді. Жар-жар, беташар, шілдехана, қырқынан 

шығару, тұсаукесер, сүндет той сияқты дәстүрлер ұлттық салт-дәстүрлеріміздің ажырамас 

бір бөлігіндей әлі күнге дейін сақталып, орындалып жүр. Бұдан бөлек асар, үме, тымаққа 

салу сияқты салт-дәстүрлер қайта жаңғырып, қолданысқа ене бастауда.  

   Отырардан, Баласағұннан, Қашқардан шыққан ұлы ғұламалардың еңбектерінде 

халқымыздың ұлттық тәрбиесінің ұрығы жатқандай. «Қайырымды қала тұрғындары», 

«Құтты білік», «Түркі сөздерінің жинағы» атты орта ғасырлардың жауһарларындай 

болған туындыларда болашақ ұрпақтың рухани жан дүиесіне азық боларлық дүние көп.   

Профессор, К.Төребаева бұл туралы былай деп жазған: «Ұлттық тәрбиенің 

шоқжұлдыздары Әл-Фараби, Ж.Баласағұни, М.Қашқариден басталып, олардың бай 

мұрасы тәрбие саласында ұлттық тарихымыздың бастау көздері болып табылатындығы 

сөзсіз» [3, 94б]. Оқу бағдарламасында осы ұлы тұлғалардың еңбектерін оқыту арқылы 

ұлттық тәрбие санаға сіңіріле бастайды.  

   Абай атамыздың шығармаларында да ұлтымыздың тәрбиесі қарастырылған. Оның 

қара сөздері, өлеңдері ұлттық тәрбиенің қайнар көзіндей. Абай атамыз жастарды білімді 

болып, елге адал қызмет етуге, жақсылықтың серігі болуға шақырады. Надандық, 

жамандық, өтірік пен өсектен, еріншектіктен сақтандырады. «Ғылым таппай мақтанба» 

өлеңі осыған дәлел. 

   Қорыта келе, жаһандану заманында ақпараттық-технологиялық жағынан ғана дамып, 

ұлтымыздың тәрбиесін ұмыту дұрыс болмасы анық. Ал оны ұмытпай, үнемі жаңғыртып 

отырудың көптеген жолдары бар. Фольклорлық туындылар, салт-дәстүрлер, ұлы 

ғұламалардың еңбектері осыған дәлел. Ұлттық тәрбие сонау ескі замандардан бүгінгі 

күнге шейін жетіп отыр. Егер оны ұмыт қалдырып, тұрмыс-тіршілігімізден біржола сызып 

тастасақ, ұлттың жойылуына да қауіп төнері анық. Сондықтан ұлттық санамызды 

жаңғыртып, рухани мәдениетімізді биікке көтеріп, өскелең ұрпаққа дұрыс тәрбие беру – 

біздің басты парызымыз.  
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«ҚҰТТЫ БІЛІК» ДАСТАНЫНДАҒЫ КЕМЕЛ ТҰЛҒА СИПАТЫ 
 

           Аннотация: Статья посвящена вопросам духовно-нравственного образования на 

примере поэмы выдающегося мыслителя-поэта XI века Жусипа Баласагуни«Құтты білік», 

философского труда, написанного в виде наставничества, завещания, выразительных слов. 

           Ключевые слова: совершенная личность, совершенный человек, разум, 

воспитание, человечность 
  

            «Кемел адам» тұлғасы ұғымындағы «кемел» сөзі – жетілген, маңдай алды, иманды 

деген мағынаны білдірсе, Жүсіп Баласағұнидің “Құтты білік” дастаны мен сопылық 

сарындағы туындылардан тамыр тартады. Сопылық сарындағы дастанында   Кемел адам 

ұғымы екі таным тұрғысынан бір-біріне тығыз байланыста жырланады.Ондағы Әділет, 

Ақыл, Дәулет үшеуі толық кемел адамның бейнесін сипаттайды. Кемеңгер Жүсіп 

Баласағұн «Құтты білік» дастанында кемел тұлғаға сай келетін сипаттарды көрсетіп, жан-

жақты ашып берді. Дидактикалық сарынға толы дастанда кемел адамға тән қасиеттер 

және кемел адамның қалыптасуындағы бағыттар сөз болады. Адам мүмкіндігі шексіз 

екендігін, адамның әділетке жете алатындығын, мұсылмандардың қырқыншы парызы — 

ғылымның таным процесіндегі рөлі туралы айтады. Бала тәрбиесі, адамгершілік, т.б. 

көптеген мәселелер қамтылған. Туындыда кейіпкерлер дүниелік қызықтардың 

жалғандығы, маза бермейтін игіліктердің тұрақты еместігі, ізгілікті, әділеттілікті, ақыл 

мен білімді, ұстамдылықты, бағалау керектігі туралы сыр бөліседі.  

Ең басты қасиеттер: адалдық, әділеттілік, адамгершілік, ізеттілік, білімділік, қайсарлық, 

имандылық. Кемел адам- киындыққа шыдайтын, байлыққа қызықпай, ойын-күлкіге 

алданбай, мұсылмандық парызын орындайтын адам. 

Жүсіп Баласағұн оқыған, көзі ашық, парасатты адамдарды кемел адам дейді. «Құтты 

біліктің» ең негізгі мәселесі-адамгершілік. Адамгершіліктің де сан саласы бар. Ақынның 

айтуынша, кемел адамның сөзі де, ісі де бір жерден шығады. Ол барлық қырынан әділет 

үлгісіне сай болуы тиіс деп біледі.  

Ойшыл Жүсіп Баласағұн - заманының жанашыр, білімді сыншысы. Парасатты сыншының 

көргені, түйгені мол. Оның пайымдауынша, білікті ойда, адамзаттық, халықтық, кісілік 

ұғымдары әртүрлі қырынан қарастырылады. Ақылды – ұлы, біл, білімді- білікті, екеуі ұлы 

етер, қонса жігітті,- дей келе ақын кемел адамның бойында ақылдылық та, білімділік те 

қатар болуы керек дейді. Баласағұнның ойынша, бақ дәулет, құт оларды қадірлемеген 

адамның басынан тез ұшып   кетеді. Өмірде тұрақты ештеме жоқ, бәрі өткінші. «Құт 

дарыған елдің адамы қандай?» деген сұраққа Баласағұн былай деп жауап береді: «Құт- 

бақытқа кенелсем деп тор құрушылар көп. Бірақ ол қасиетті адамға ғана қонады. Құтты 

іздеген адам жібек мінезді, көңілі таза, тілі майда, жігерлі болып, үлкенге құрмет көрсетіп, 

кішіге мейірін төксе, араз көңілді тыйып ұстаса, осы қасиеттер — құтты ұстаудың құлып-

кісені»  

Оның пайымдауынша, байлық, алтын-күміс дүниедегі ең қымбат нәрсе емес. Керісінше, 

ең қымбат нәрсе — ол оқу-білім, ақыл-қанағат, адамгершілік. Сондықтан да Баласағұн 

алтын, күміске көзі тұнбаған адамды нағыз періштеге балайды. Осы қасиеттер кемел 

адамның бойында болу керек деп санайды. Жалпы, дастанда дәулетқұмарлық, 

дүниеқорлық, байлық, мансапқа құмарлық жан-жақты сыналады. Ғұламаның 

пайымдауынша, нағыз байлық — жан тазалығы. Өйткені рухың таза болса, сен аспандай 

бересің. Байлыққа құмарлық тұлғаның мінез-құлығының азып-тозуына жол ашады. 

Ойшыл ақын «опасыз өткінші ғұмырда байлық қумай, білімге ұмтылыңдар» деп үндейді. 

https://www.wikiwand.com/kk/Жүсіп_Баласағұни
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Жалпы, Баласағұни дастаны арқылы біз «білім мен ақыл — адам болудың нағыз кемел 

жолы» деген ойды түсінеміз. Сондықтан да дастанда ақыл мен білім жайында айтылған 

ойлар көп. Осы белгілеріне қарап, оны ғибратқа толы дастан деуге болады. «Құтты 

білікте» айтылған философиялық мәселелердің бірі — қанағат, ынсап мәселесі болып 

табылады. Ақын «қанағат» ұғымын философиялық категория ретінде қарастырады. Кемел 

тұлғаны қанағатшыл, ынсапты болуға шақырады. 

Бұл еңбек — халықтың құты, ырысы болған ілім. Ғасырлар бойы көзі ашық, көкірегі ояу 

ұрпаққа адамдық, азаматтық қасиеттерін, әдеп-адалдық дәстүрін сіңірген шығарма. 

«Құтты білік» дастанының  мазмұнынан ұғарымыз кісі өзін-өзі құрметтеп, кісілікті болып 

көрінсе, өзіне ғана тән қасиеті мен тірлігін танытады, кісілерге жақсылық 

жасап,адамдығын асырады. Әйтеуір тірі жүріп кісі атана қою қиын, әркім де кісілік жасап 

қана адам атанады. Тірліктің де, адам болудың да ақтауы мен кепілі - кісілік пен адамдық.  

Ал, кісілік пен адамдық Әл-Фараби айтқандай, даналық пен қайырымдылықтан,яғни 

ізгілік пен танымнан тұрады. Адамдағы барлық асыл қасиет танып-білу мен ізгі болудан 

бастау алады. Жүсіп Баласағұнның адамдық пен кісілікті шексіз құрметтеп, дәріптеуі осы 

танымнан туса керек. Дастанның бүкіл мазмұны кісіліктің мән-мағынасы, қыр-сырын 

әңгімелеуге  құрылған.  Сөйтсе де, ақын шығармасының әр-әр тұсында түпкі ойын 

тыңдаушысына соншалық жеңілдетіп, ашық айтып жеткізуге тырысады.  Ақынның 

білімді қаншалықты жоғары бағалайтынын дастанның атынан аңғару қиын емес. Жүсіп 

Баласағұн өз шығармасын «Құтты білік» деп тегін қоймаса керек. Дастанда оқу-білім, 

ғылым мәселелеріне арналған арнайы тараулар бар. Сонымен бірге, ақын мемлекет, қоғам, 

ел басқарған әкімдер, хан, этика деген мәселелерге арналған тараулары да білімнің күш-

құдіретін ардақтап ғалымдарды көкке көтере мақтайды.  Шығармада жақсылық пен 

жамандық, әдептілік пен дөрекілік, шындық пен өтірік, аңқаулық пен қулық өзара қарама-

қарсы қойылған. Сол арқылы автор айтар пікірін тереңдете түседі. Мәселен, ақын: 

ауырмаса - денсаулықтың қадірін білмейді, өлім болмаса - тірі кездің қадірін білмейді, 

қайғысыз адам - қуаныш сезімінің құдіретін толық сезе алмайды деген секілді бірқатар 

философиялық пікірлер қозғайды. Ақын кісіні адамгершілік арнасынан шығарып, жұртқа 

әдепсіз, дөрекі, надан етіп көрсететін кейбір мінез-қылықтарға көркем сөзбен сипаттама 

береді. Мұндай жағымсыз мінездер мал-мүлікке тоймайтын аш көздік, сараңдық, 

мейірімсіздік, ашушаңдық деп көрсетеді. Әке-шешеден тәрбие көрген, әдепті жандар 

қашанда нәпсісін тия білетін, жомарт, бауырмал, сабырлы, инабатты болып келетінін 

айтады. Құтты біліктің негізгі айтар ойы адамның адами жетілуі мен кемелденуі, сол 

арқылы халықты, мемлекетті қуатты қылу. Кемелдену жолына түскен адам- өзінің 

қасиетіне, ішкі сезіміне жақындаған асыл жан. 

Қорытындылай келе, «Құтты білік» дастаны- адам баласы үшін ең маңызды туынды десек 

қате емес. Кемел адам ұғымын, қалыптасу жолдарын көкірегі ояу адам түсіне алады. Кез- 

келген адам кемел тұлға емес. Қазіргі ұлттық болмысымызды  сақтау қажеттілігі туып 

отырған жаһандану кезеңінде адамгершілікті сақтау, ұлттық болмысымызды сақтау, кемел 

тұлға сипатын қалыптастыру  - Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дастанынан іздеп, 

табуға болады деп ой қорытамын. 
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Біздер, XXI ғасырдың яғни ғылым мен техниканың соның ішінде цифрлық 

технологиялардың қарқынды даму заманының тұрғындарымыз. Цифрлық технологиялар 

мен ақпараттық техника құралдары біздің жер ғаламшарымыздың әрбір түкпірде кездесіп, 

табылуын жаһандану үрдісінің ықпалымен жүргенімен айтап айту керекпіз. Осыған орай, 

бізде орынды сұрақ туындайды: Жаһандану дегеніміз не?. Дэвид Бринкерхоф, Роуз Уейтс 

және Сюзан Ортеганың 2014 жылы жарық көрген «Әлеуметтану негіздері» атты 

оқулығында жаһандануға мынадай анықтама береді: «Жаһандану процесі бұл  

идеялардың, ресурстардың, тәжірибелер мен адамдардың көбіне жергілікті деңгейде емес, 

бүкіләлемдік деңгейде әрекет ету процесі».[1,85-бет.] Жаһандану термині француздың 

«global» cөзінен шыққан, яғни қазақ тіліндегі аудармасы «жалпыға бірдей, жалпылама» 

немесе латын тіліндегі «globus» қазақша «шар» дегенді білдіреді. Менің түсінігімше, 

жаһандану дегеніміз бұл әлемдік көшпен ілесіп жүру үрдісі деп ойлаймын. Тарқатып 

айтатын болсақ, жаһандану дегеніміз бұл әлемнің барлық қарқынды дамып жатқан 

мемлекеттерінен артта қалып, мешеу болмай, олармен экономика, техника және өзге де 

салалар бойынша бірлесіп жұмыс жасап, жалпы «әлемдік стандарт» бойынша біртұтастық 

орнату. Жаһандану үрдісінің оң әсері әлемдік біртұтастық орнату болса, оның кері әсері 

әр мемлекеттің ұлттық болмысы мен құндылықтарының біртіндеп жойылуына, қарқынды 

дамыған мемлекеттердің құндылықтары мен идеальдарының әлемге кең таралуына 

әкеледі.  

Қазіргі кезде  телефон, компьютер, планшет және т.с.с ақпараттық құралдар 

көптеген дамыған мемлекеттердің соның ішінде АҚШ, Батыс Еуропа елдерінің 

кинофильмдері, телевизиялық шоуы, музыкасы, әдебиеті және басқа да жасап шығарған 

өнімдерінің әлемдік деңгейде үстемдік болуына себепші. Әр халықтың келешегі оның 

жеткіншектері мен жастарының қолында. Ал біздің балаларымыз, осы шетел елдерінің 

өнімдерін көріп, тұтынып, оларды көріп-біліп алғаннан кейін сол көрген затын еліктейді. 

Мысал келтіретін болсақ, жастайынан Walt Disney компаниясын мультфильмдерін көрген 

балалар ғажайыптарға сеніп, соның көмегімен арман, мақсатына жетуге болатының 

ойлайды. Ал, шындығына келгенде, шынайы әлемде ешқандай сиқыр, ғажайып болмайды, 

ал өзінің қалаған мақсатында жетудің жалғыз жолы ол – аянбай еңбек ету. Ғажайыптарға 

сенген балалар өмірдің ащы шындығын білген кезде қатты өкініп, ренжиді. Ойлап көрсең, 

бұның бәрі бала психикасын күйзелту үшін істелінген бе? Не болмаса ешқашан іске 

аспайтын балаларға жалған үміт сыйлау ма? Белгісіз! Бірақ айдай анық затқа мән 

бермеуге болмайды, ол шетел елдерінің өнімдерінің біздің балаларымызға үлкен әсер 

ететіндігі шындық.  

Жаһандану үдерісі адамзат қоғамын біртекті етіп, ұлт пен мемлекеттер арасындағы 

ұлтаралық шекараларының жойылуына әкеледі. Алайда, жаһандану үрдісіне қарсы келген 

үрдістің бірі ол дәстүр.  
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Әр халықтың өзінің ғасырлар бойы ұстанып келген дәстүрлері мен ғұрыптары 

ұлттың өзіндік ерекшеліктері мен айырмашылықтарының жүзеге асырушы тетік 

(механизм). Бұл жердегі «дәстүр» мен «ғұрып» ұғымдарына анықтама бере кетейік. 

Тағыда, жоғарыда айталып өткен «Әлеуметтану негіздері» оқулығына сүйенсек, «дәстүр 

дегеніміз бұл бір топтың әдепкі, қарапайым және дағдылы тәсілдер арқылы жасалатын 

нормалар»[1,74-бет.]. Ал, «ғұрып дегеніміз дәстүрге қарағанда моральдық 

құндылықтарды қастерлейтін нормалар»[1,75-бет.]. Дәстүр деп көбіне күнделікті жасап 

жататын іс-әрекеттерді жатқызуға болады. Мысалы: қазақтар мен көптеген түркі тектес 

елдердің наурыз айының 22 күні Наурыз мейрамын тойлауы. Бұл ұзақ уақыт бойы 

қалыптасқан тұрақты дәстүр. Ал, ғұрыптардың моральдық құндылығы яғни дұрыс не 

болмаса дұрыс еместігі болатынын ескеру керек. Мысалы ретінде жалпыға бірдей ғұрып 

ретінде, ата-аналар өз балаларын асырап, оларды ересектер қатарына қосылғанша дейін 

бағып-қағып, бүкіл қажеттіліктерін қанағаттандырып, ер жеткеннен кейін балаларының 

ата-анасына қамқор болуын жатқызуға болады.  

Жер бетінде кездесетін бүкіл ұлттар арасындағы айырымды белгілер – бұл, олардың 

ұлт ретінде қалыптасқаннан бастап, ұстанып келе жатқан дәстүрлері мен ғұрыптар 

екендігін жоғарыда атап өткен болатынмын. Орыстың ұлы педагогы Д.И.Ушинский: 

«Тәрбиенің негізін халықтың жақсы-жаман дәстүрінен іздестіру керек... ол тілі және әдет-

ғұрпы арқылы көрініс табады.» деді.[2,171-бет.] Осы себептен, тәрбие бастауы халық 

даналығында яғни фольклорында жатқан. Ендігі кезекте, біздің ұлттық нақышта бала 

тәрбиелеу ерекшелігі жөнінде айтап айту керекпін.  

Біздің ұлтымыз–қазақ екендігі жеке куәлігімізге қарамай-ақ айтуға болады. Қазақ 

деген ұлан-ғайыр далалық жерде өсіп-өңгеніміз, әке-шешемізден не болмаса ата-

әжемізден естіген сөздеріміз жадымызда сақталып, жүрегімізде елеулі орын алып алған.   

Қазақи тәрбие тақырыбында сөз қозғамас бұрын, осы үлкен Еуразия құрлығының 

батыс және шығыс мәдениеті туралы қысқаша түсініктеме берейін. Еуразия құрлығы 

география пәнінен алған білімдерімізге сүйенсек, екі дүние бөлікке бөлінген. Еуразияның 

батыс бөлігі Еуропа, ал шығысы Азия дүние бөліктерінен құралған. Енді батыс 

мәдениетіне тоқталсақ, бұл жерде жеке адамның өз қажеттіліктері мен мұқтаждықтары 

басты назарға алынған. Ал, шығыс мәдениетінде бұл дүниеге деген көзқарас менмендік, 

өзімшілдік болып көрінері анық, себебі шығыс халқы өзінің жеке адамның қара басың 

ойлаумен емес, айналасындағы ағайын-туысқанының, халқының қажеттіліктерін ескереді. 

Менің мамандығым биолог болғанымен, мен бұны былайша түсінемін: Еуразияның батыс 

дүние бөлігі-Еуропа жер ауданы аз болғандығы және басты ескеретін жайт-мұхитпен 

шектесетіндігі, климатты жайлы және қолайлы етеді. Алайда, Азия дүние бөлігі 

Еуразияның едәуір жерін алып жататындықтан, онымен бірге мұхитпен шектесетін 

елдерді ескермейтін болсақ, көпшілік елдер құрлықішілік яғни мұхитқа тікелей апаратын 

жол жоқ. Тағы да, ірі тау жүйесінің қоршауы, мұхиттан келген жауын-шашындарды 

құрлық ішіне өткізбей, ұстап қалады. Сол себептен, құрлық орталығының климаты қатал, 

қысы суық әрі боранды, жазы ыстық және құрғақ болады.  Климат пен табиғат 

жағдайының қаталдығы, Еуразияның орталығында мекендейтін тұрғындарының бірін-

біріне көмек керекте қол ұшын созу, бауырмалдылық, қонақжайлылық деген қасиеттердің 

пайда болуына себепші. Себебі, жалғыз болып табиғаттың сый-апатына төзу қиынға 

соқпақ, ал халық болып бірлесіпөмір сүру, күнгөріс жайын жеңілдетеді. 

Енді біздер, қазақ даласындағы бала тәрбиелеу ерекшеліктерін атап өтуді бастайық. 

Мақала тақырыбым, тұлғаға қатысты болғанымен, бала тәрбиелеу туралы сөз қозғағанды 

жөн көрдім. Себебі, әрбір ағып жатқан бұлақтың қайнар көзі болатындай, тұлғаныңда 

бастау алған жері, ол оның өз отбасындағы тәрбиесі болып есептеледі.  

Мемлекет қайраткері Н.К.Крупская балаға деген бауырмалдық, жылы жүректік 

шығыс халқына тән қасиет екенін айта келіп: «Балаға деген сүйіспеншілікті россиялықтар 

шығыс халқынан үйренсін» деп орынды өте айтқан болатын.[2,31-бет.] 
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Бала тәрбиесі бесік жырынан бастау алады. Балалардың аналары бесік тербете 

отырып: 

Әлди, әлди, ақ бөпем, 

Ақ бесікте жат, бөпем! 

Жылама, бөпем, жылама, 

Жіліr шағып берейін, 

Байқұтанның құйрығын 

Жіпке тағып берейін...[3,19-бет.] 

деп бала санасына өлең жолымен, тәрбие мен өнеге бере бастайды. Дегенмен, өлең 

мазмұнына қарасаң, бастапқыда бала тыйыштандыру үшін істелініп, шығарылған. Бірақ, 

қазақ жерінің әр аймағында өлең жолына қазақ ұлты туралы, баланың тез ер жетуі туралы 

қоса өлеңдетіп айтады.  

Бала өсе келе ата-анасы баларына шаруа тапсырып, оларды жауапкершілікке 

үйретеді. Ата-анасы баласына 4-5 жасқа толғанша арнайы ат пен ер-тоқыма даярлай 

бастайды. Ал 5-6 жасынан бастап атқа отырып шабуды, мал бағуды үйренген. Ұл балалар 

әкесіне мал шаруашысына, ағайын-туысқанына, ал қыздары болса, шешесіне үй 

шаруасына белсене кірісіп отырады. Үйге қонақты жақсы қарсы алып, төрге шығарып, 

қонақжайлығын көрсетеді. Әкесі баласын 7-9 жаста ағайын-туысқанның, ата тегін, ел-

жұртын білуге ерекше көңіл бөлген.Олар үшін «жеті атасын білу» заң болған. Әкесі мен 

атасы баласына жеті атасын жаттатып қоймай, оған өз бабаларының қандай адам 

болғандығын, ерліктері мен өнегелі істерінде айтқан болатын. Үйге келген қадірлі қонақ 

болса, батасын алуға тырысқан. Оларға құдайдай  құрмет көрсетіп шығарып салып 

отырған.Қазақ даласында бала тез шаруаға үйрету, ересектер қатарына қостыру, баланың 

есейіп ер жетуіне ықпал етті.  

Бала бұл келешекте жеке тұлға болады. Енді тұлға дегенге анықтама берейік: 2014 

жылғы И.А.Әбеуованың Тұлға психологиясы оқулығында: «Тұлға деген сөздің өзі 

(ағылшын тіліндегі – personality) латын тіліндегі personaдеген сөзден шыққан. Бастапқыда 

бұл сөз ежелгі грек драмаларындағы театр көріністерінде әртістер киетін бет-пердені 

аңғартады»[4,7-бет]. Өзімнің анықтамам бойынша: «Тұлға дегеніміз бұл өзге адамдардан 

даралық қасиеттермен(мінезі, ақыл-ой, темпераменті және т.б.) ерекшеленетін өзіндік 

көзқарасы мен дүниетанымы бар, өзіне өзі жауап бере алатын адам». Тұлғаның 

қалыптасуына биологиялық және әлеуметтік факторлар әсер етеді. Биологиялық 

факторларға тұқымқуалаушылық арқылы берілген баланың бойындағы туа бітті дарыған 

қабілеттер, дене бітімі, құрылысындағы ерекшелігі, ал әлеуметтік факторларға әлеуметтік 

ортасы, отбасы және т.б. жатады. Әлеуметтік факторды өз үшке бөледі: яғни біріншісі 

психикалық, бұған мінезі, ерік, жады, зейіні, ойлауы жатады, екіншісі рухани, бұған сана-

сезімінің дамуы, мінездің қалыптасуы жатады, соңғы үшіншісіне зияткерлік яғни білімнің 

деңгейі, зердесінің өсуі жатады.  Ф. Энгельстің «адамды адам еткен еңбек» деген сөзіндегі 

«еңбек» тұлғаның әлеуметтік факторы болып табылады. Себебі еңбек нәтижесінде 

тұлғаның мінезі мен ой түйсігі тәрбиеленеді. Енді тұлғаның қазіргі заманға  сай етіп өсуі 

оның әлеуметтік ортасының әсерінен туындайды. Хакім Абай айтқан: «Адам баласын 

заман өсіреді, кімде-кім жаман болса, оның замандасының бәрі виноват».  

Тұлға қалыптасуында отбасы, әлеуметтік орта және әлеуметтік желі қазіргі 

заманның әліде шешімін таппаған мәселелердің бірі. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталып 

өтейік. Отбасы -  бұл тұлғаның бастапқы тәрбие алған ошағы. Бұл әлеуметтік институт, 

баланың яғни айтқанда тұдғаның келесі әлеуметтік институттарға көтермелеуге себепші 

«фундамент» іспеттес. Бұл жерде бала сөйлеуді, жазуды және коммуникация яғни 

байланыс жасауды үйренеді. Сөйлеу, тіл табысу, қарым-қатынас жасауды білмесе, бала 

өзге даму сатыларына өте алмайды. Біз мультфильмдер мен кинофильмдерден  көрген 

Р.Киплингтің «Джунгли кітабындағы» басты кейіпкер–Маугли  қасқырлардың арасында 

өскендіктен, ол алғышқыда адам қоғамына келгенде сөйлей де, жаза алуды да істей 

алмады. А.Маслоудың қажеттіліктер пирамидасына сүйенсек, Мауглидің басты мәселері 
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қарапайым қажеттіліктерді яғни физиологиялық(тамақ табу, демалу) мен қауіпсіздік 

(жыртқыштардан, жаудан қорғану) деңгейлерін ғана қанағаттандыру болатын.  

Әлеуметтік орта бұл тұлғаның келесі қалыптастырушы сатысы. Бұл сатыға біздің 

мектеп, жоғары оқу орны, қоғам, жұмыс орнының ұйымы және т.б. жатады. Бұл жерде 

тұлға өзін-өзі көрсете білу, еңбек ету сынды шаруалар шешіледі.   Тұлға өзінің болашақ 

мақсат мен мамандығың алу үшін осы сатылардан өтеді. Тұлға бұл жерде 

жауапкершілікті, ұстамдылықты, батылдықты үйренеді. Бұндай жаңа ортаға келген 

адамдар алғашында ортаға шығып, өз ойынды ашық жеткізуге қорқады. Мұнда тұлғаның 

өзі яғни «мен» ғана емес, «өзгелер» де бар. Сол себептен алғашында ортаға шығып, 

айтуды қысылады, кейінірек батыл болып үрейін жеңсе, ортаға жақсы жіңісіп кетуі 

мүмкін. 

Отбасы мен әлеуметтік орта бұрыннан-ақ болған институттар болса, жаһанданумен 

келген әлеуметтік желілер бұл бөлек әңгіме. Көбіне ата-аналар әлеуметтік желілерді 

балаларының жаман еткіздіргенің кінәлайды. Шындығына келсек, қателік тек әлеуметтік 

желілерден кесірінен емес, ата-аналардан да кетеді.  Себебі кейбір жұмысбас болған ата-

аналар, балалар оларға маза беру үшін қолыңа телефон ұстатып қойып, Мені мазалама! 

Менде жұмыс көп! – деп сілтеп жібереді. Жалпы, әлеуметтік желілер көп ақпарат тез 

тарап, шоғырланып отқан орта. Ата-ана баласыңа уақытылы көңіл бөліп, Балам, 

телефоннан нені қарап жатыр! Қарап жатқан затының бәрі жақсы ма! деп іштен жиі-жиі 

сұрақ қойғаны жөн. 

Жоғарыда айтылғанның бәрін түйіндей келе мынадай қорытындыға келдім: Біз 

заманымыз тез өзгерістер жүріп жатқан жаһандану заманы, осы заманда дәстүр мен 

жаңашылдықты сабастақтастырып, қазіргі заманға сай етіп тұлға тәрбиелеу керек. Дана 

халқымыз: «Өткенді білмей, болашақты болжау мүмкін емес» деп орынды айтқан. 

Өткеннен жақсысың іріктеп, жаңаның жаман бөліп, екеуің қосса, шешімнің жауабығы 

шығып та қалар.Тұлға қалыптасу мәселесі қашанда өзекті мәселе болып қалады. Және сол 

мәселенің шешімін табуға кішігірім болсада өз үлесімді қосқанмын деп ойлаймын.» 
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             ХХІ ғасырдың жаһандану үдерісінде бастан кешіп отырған адамның рухани 

дамуының өзі де — сайып келгенде дүниеге деген түбегейлі катынасының көрінісі. Хакім 

Абайдың көп толғанып жазған кемел адам проблемасы – үлкен  қоғамдық, руханилық, 

құндылық, этикалық, эстетикалық жақтары бар құнды ой деп есептейміз. Қазақстан 

Республикасының Президенті Қасым – Жомарт Тоқаевтың «Абай және ХХІ ғасырдағы 

Қазақстан» атты мақаласы - халқымыздың өткені мен бүгіні, болашағы үшін ақиқат мәнін 

айқындауға мүмкіндік берді. Қазақ халқының тарихы қалың том болып жатқанымен, 

мұрағаттарда шаң басқанымен қазіргі заманда тәуелсіз Қазақстанның бүгіні мен 

болашағына  қызмет ететіні рас. «Біздің заманымыз   - өткен заманның баласы, келер - 

заманның атасы» деп жазған Ұлттың ұстазы Ахаңның (Ахмет Байтұрсынұлы) толғанысы  

хакім Абайдың зерделі ойларына  сүйенгеннен шыққан шығар. Себебі, көне де ықылым 

замандардан бері Абай әлемі  ұрпақтар сабақтастығының үзілместей алтын жібі болып 

жалғасып келеді. Хакім Абай адам табиғатын  жан жақты қарай отырып,  тұтас алғандағы 

кісілік қалпын, ұжданды, «сегіз қырлы, бір сырлы» сырбаз адам,  кемеліне жеткен «толық 

адам» кейпінде алға тартады. «..Адам деген даңқым бар», — дейді Абай: «Тілеуді 

құдайдан тілемей, пендеден тілеп, өз бетімен еңбегімді жандыр демей, пәленшенікін әпер 

демек ол құдайға айтарлық сөз бе? Құдай біреу үшін біреуге жәбір қылуына лайығы бар 

ма? Екі сөздің басын қосарлық не ақылы, не қыльшы жоқ тұра, өзімдікін жөн қыламын 

деп, құр «өй, тәңір-ай!» деп таласа бергеннің несі сөз?)--- Хакім Абай күллі дүние ылғи 

өзгереді, дамиды дей келіп,. «Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек» атты  өлеңінен , 

жиырмасыншы, отыз жетінші, отыз сегізінші қара сөздерімен, «Алланың өзі де рас, сөзі де 

рас» деп келетін  ой –толғанысында және т.б. шығармаларында диалектика идеясы бой 

көрсетіп отырады. 

        Бұл туындыларында Абай жаратушыдан басқаның бәрі бұл жалғанда дамиды, 

өзгеріске ұшырайды, ал қоғам ұрпақтардың үнемі жаңарып отыратын мекені деп біледі. 

Философ Әбунасыр Әл-Фараби де, Абай да – ең әуелі ұстаз, ағартушылар, олардың бүкіл 

философиялық ізденістері мен пайымдаулары адамды барынша кемелдендіру, дамыту 

мақсатына арналған. Абай толық кемел адам (жәуанмәрттілік) тәрбиелеп шығару 

мақсатын көздеген. Абай мен Әл-Фарабидің педогогикалық жүйелерінде тәрбие мен 

тәлім, білім мәселелері бірін-бірі толықтырушы, ажырамас, диалектикалық бірлікте және 

олар адамзат қауымдастығымен қабыстырыла қарастырылады.  

Абай толық кемел адам (жәуанмәрттілік) тәрбиелеп шығару мақсатын шығармаларына 

арқау етеді.. Сол адамның эстетикалық, этикалық талғамы, арман-мақсаты, өмірінің мәні, 

сезімі мен түйсігі, болмысы мен ұлттық ойлау ерекшелігі ұлы ойшылды терең тебіреніске 

түсірген.  

    Шығыс ойшылы ретінде Абай адам проблемасын қоғамдық, рухани, құндылықтық, 

этикалық, эстетикалық тұрғыдан зерделеді. Ол адам табиғатын этикалық тұрғыда қарай 

отырып, "сегіз қырлы, бір сырлы" сырбаз адам, кемеліне жеткен, "толық адам" кейпінде 

алға тартады.Белгілі абайтанушы, ғалым Мекемтас Мырзахметұлы: « Абайдағы толық 

адам жайлы ойдың о бастағы төркіні «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінен басталып, 

ақынның осы өлеңдегі «Адам болам десеңіз» деген тезисі негізінде ары қарай желілеп 

таратылатыны бар» -, деп жазады [3, 95]  

          Хакім Абайдың осыған қатысты ойларының түп-төркіні өлеңдерінде айтылғанымен, 

оның негізгі өзекті желілері қарасөздерінде жан жақты әрі толыққанды талданғанын 

көреміз. «Адам болу», «жарым адам», «толық адам», «адамның адамдығы», 

«адамшылық», «адамшылығының кәммалат таппағы», «бенделіктің кәмалаты», «толық 

инсаният», «инсанияттың кәмалаттығы» т.б. ұлтық бояуды, салт – дәсүрді бойына сіңірген 

сөздер мен философиялық ойлар мен  ұғымдардың бәрі де шығар көзі, түп төркіні 

жағынан камили инсани жайлы пікірлер тарихымен сабақтасып жатыр. 

      Хакім Абай баладағы адам болу талабы неден басталады деген сұраққа: «Қашан бір 

бала ғылым, білімді махаббатпенен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады», - 

деп жауап беретіні бар. [3, 97] Ұлы Абай «толық адам» бойындағы ең асыл қасиеттің бірі 



 

285 

деп «жүректі» санаған және  жүректі эмоциялық сезімнің, адамгершілік негіздегі рахым, 

шафағаттың қайнар көзі ретінде таниды.  Ғалым М.Әліпханов: «Әл-Фараби сүюді үстем 

күш атайды да, оны жүрекке орналастырады. Абай да сүюдің мекенін, шығар көзін – 

жүрек етеді» дейді. [2, 260].  

    Оның ой –пікірлері мен  үндестігі хакім Абайдың он жетінші қара сөзінде көрініс 

тауып, өз жалғасын тапқандай болады. Ғалым М.Мырзахметұлының ғылыми 

тұжырымдасы бойынша Абай өзінің «Қара сөзінде» (он жетінші қара сөзі)табиғи 

дарындылығы мен  танымының нәр алған көзінің түп-төркіні Әл-Фарабиде жатқандығы 

көрініп тұр.Хакім Абайдың он жетінші сөзіндегі «жүрекке билет деп ұқтырып айтушының 

аты - ғылым екен» деп сілтеме жасап отырған  тұжырымдамасы мен ойы  философ Әл-

Фараби негізін салған Шығыс әлеміндегі адамның жан сыры, өзін- өзі   тануы жайындағы 

қалыптасқан ғылым екендігіне көз жеткіуге болады.  

      Абай: «Мен адам денесінің патшасымын», - деп оқырманға түсінікті, тез ұғынылатын 

образды теңеу сөзбен түсіндіреді. Хакім Абайдың үндестігі мен айтар ойларының 

философиялық мазмұны бір тектес болғанымен, оларды өз оқушыларына жеткізудің 

түрлері әр қилы. [3, 109 бет]. Он жетінші сөздің негізгі идеясы - «Адам үшін ең қажеттісі – 

жүрек қалауы». Бірақ бәрін жүрекке билетуге болмайды. Ақынның ұсынары –қайрат, 

ақыл, жүрек үшеуінің бірлігі, ынтымағы. «Осы үшеуің басыңды қос». Осы үшеуі тең 

табылған кісі – қасиетті адам» [4, 339]  Абайдағы жүректің культі жайлы ұғымға 

М.Әуезов 1943 жылы абайтанудан оқыған лекциясында арнайы тоқтала отырып, Абайдың 

«он жетінші сөзі» адамның адамгершілігі неден құралады дегенде: қайрат, ақыл жүрек 

үшеуін айтып, ғылымға жүгіндірді. 

      Сөз соңында айтарымыз,Абай «толық адам» іліміне сүйеніп, «толық адам», 

«кемел адам» болуға ұмтылсақ, адамзаттың бойында шынайы адамгершілік қасиеттер 

орнар еді деп пайымдайды. Қазіргі ұлттық болмысымызды, сипатымызды сақтау 

қажеттілігінен туындап отырған жаһандану кезеңінде адами қасиетті, ұлттық қалпымыз 

бен болмысызды сақтар жалғыз жолдардың бірі –хакім Абайдың «толық адам» ілімінен 

іздеуге болады деп ой қорытар едік. 
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           Адамның өмірге келгендегі мақсаты өзін қалыптастыру, тұлға ретінде қоғамнан өз 

орнын табу болатын болса, оған әрекет ететін күштер қандай күштер? Жәй ғана тұлға 

емес «кемел тұлға» болып қалыптасуы үшін не істемек керек? Әсер ететін факторлар 

қандай? Отбасы мен білім беру жүйесінің тигізер пайдасы қайсы? Жауап іздеп көрелік. 

Адам - қоғаммен тығыз байланыстағы тіршілік иесі. Оның әрбір әрекеті қоғаммен  тікелей 

байланысты. Қазіргі заман да болсын, болашақта болсын өз өзектілігін жоймайтын, 

адамның тұлға ретіндегі қалыптасуында ерекше роль ойнайтын «білім беру саласы» 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай «білімді жастар – ел болашағы ». 

Білім алып, ізденіп, талпынып, қоғаммен тікелей тығыз қарым-қатынас орната білген 

жастың кез-келген салада ғұмыры ұзақ болмақ. Білімді, бәсекеге қабілетті жас заман 

талабына бейімделген жас дер едім. Абай айтқан ғой, «сен де бір кірпіш дүниеге, тетігін 

тап та бар, қалан» деп. Демек әр адам қоғамның негізгі бөлшегі. Өз орнын тауып, қалану 

екінің бірінің қолынан келе бермейді. Себебі, көп жанда жалқаулық, еріншектік деген 

қасиеттер басымырақ. Білімді де білгір мамандар қоғамға керек-ақ. Тіпті, сұраныста. 

Алайда ондай жандардың басым бөлігінің аңсары  білім, ғылым, мәдениет, өркениет 

дамыған шет елдерге ауып тұрады.  

Әбу Насыр Әл Фараби айтқандай: «Тәрбиесіз берілген білім, адамзаттың қас жауы». 

Адамның жеке тұлға ретіндегі алғашқы қалыптасуының негізі  отбасынан басталады. 

Оның ер жетуі, ес білуі, бойындағы алғашқы адамгершілік, ұят сынды қасиеттер де 

отбасында қалыптасады. Сондықтан да туған үйдің жылуы – оның көкірегінде мәңгілік 

сақталып, әрдайым есінде жүреді. Адамның бойындағы ар-ұятын, ақыл-ойын, 

адамгершілігін, басқа адамдармен қарым-қатынасын, мәдениеттілігін тәрбиелеуде 

отбасы негізгі рольді ойнайды.  

Тіпті, кемел тұлға болып қалыптасу үшін ғана емес, өмірге қадам басуына да 

себепші болатын өмір баспалдағы ол – отбасы.  

Қазақта, «Тәрбие-отбасынан басталады» деген керемет сөз бар.   

Отбасы-сыйластық, жарастық орнаған орта. 

Отбасы-бала тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы. 

Отбасының басты қазығы, алтын діңгегі – бала.  

Баланың тәрбиелі болып өсуіне берекелі отбасының әсері мол.  

Отбасының бала тәрбиесіндегі міндеттері: 

1. Тәрбиенің басым көпшілігі отбасынан берілуі. Балаға аса назар аударылу 

2.Өркениетті, зайырлы, құқықты қоғамның азаматын тәрбиелеуде отбасы  

мемлекеттің алтын діңгегі.  

 3.Отбасы – болашақ ұрпақтың бойында ең құнды адамгершілік, ұят, намыс сынды 

қасиеттерді қалыптастыратын қоғамның ажырмайтын бөлшегі. 

«Қазақ, балаңды 5 жасқа дейін алақаныңда аяла, 13 – ке дейін құлыңша жұмса, 13- тен 

бастап теңіңше көр», - деген емес пе? Бала тәрбиелеуде ата-ана өзі шынайы үлгі бола 

білсе, қазақи тәрбиенің айқын көрінісі болары сөзсіз. Кейбір ата –аналар бала 

тәрбиесінде өздерініңжалұаулыұтарын көрсетеді.  «Ол әлі сәби ешнәрсені түсінбейді», 

«Өскен соң ақылы кіреді» және т.б. немесе ұл « Бала солай болып туған», 

«Біздің бұл баламыз қабілетсіз, қабілетті табиғат береді», - дейді. Баланы жеке адам 

ретінде қалыптастырудың негізгі тәсілі оның әр алуан әрекет түрлеріне - ойынға, 

еңбекке, оқуға, қарым – қатынас белсенділігіне байланысты екенін түсінбейді. Бала 

өмірінің алғашқы жылдарында сол нышандарды  дамытуға қолайлы жағдай жасамаса, 

кейін оларды жүзеге де асыру ата-ана үшін өте қиынға соғады. Нәресте өмірінің 

алғашқы жарты жылында оған көңіл бөліп, сүйіспеншілік көрсетпеу баланың даму 

қарқынын бәсеңдетеді, эмоциялық сезімін кемітеді. Ашық қоғамға деген әуесқойлығы 

мен қызығушылығын тежейжі, бұл оның жеке адам ретінде қалыптасуы мен сана – 

сезіміне сөзсіз әсер етеді.  

Осының бәрі ата – аналарға педагогика, психология, физиология мен гигиена 

негіздерін біліп, саналы тәрбиелеу деген зор жауапкершілікті жүктейді. Сонымен, 
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қорыта келгенде баланың жеке басын қалыптастыруда отбасының тәрбиелік 

мүмкіндіктерінің мәні орасан зор және оны арттыру бүгінгі күннің басты қажеттілігі 

екені даусыз. Отбасындағы ата салтын, ана және ене салтын, әсіресе әке салтын жаңа 

шынайы өмірге лайықты етіп ұлттық дәстүрде қайта құрудың этнопедагогикалық 

тетіктерін іске қосу қажет. Ақсақалдар алқасы мен аналар алқасының қызметін міндетті 

түрде жолға қойып, оның қажеттілігін арттыру қажет. 

 Отбасы тәрбиесі – қоғамдық міндет, отбасы тәрбиесі - ұлттық саясат. Отбасы 

тәрбиесі– ұрпағымыздың нұрлы болашағы, отбасы тәрбиесі үшін күресу болашақ үшін 

күрес деп есептеймін.  
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А.А.КАЛЮЖНЫЙДЫҢ БІРТҰТАС ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҮДЕРІС ТУРАЛЫ 
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              Аннотация: В статье речь идет о выводах А. А. Калюжного о целостном педагогическом процессе.  
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дидактика, характер обучения 

 

  Профессор А.А.Калюжный біртұтас педагогикалық үдерістің негізгі мәселелері 

туралы зерттеулерге өзінің өмірін арнады. Ғалым, шын мәнінде, отандық педагогикада 

ойып орын алған тұлға болды. Ғалым еңбектеріндегі ғылыми тұжырымдарға тоқталмастан 

бұрын ол өмірін арнаған осы саланың негізгі ұғымдары туралы ғылыми тұжырымдарға 

шолу жасап кеткен дұрыс. 

 Профессор А.А.Калюжныйдың  зерттеулерінде оқушы тұлғасын,  соның ішінде 

адамгершілік-рухани тәрбие негізінде  қалыптастырудағы мұғалімнің рөлі айрықша 

қарастырылған. Ғалым өзінің бірсыпыра еңбектерінде адамгершілік тәрбиенің теориялық 

негізін саралай отырып, оны дамыту  үшін болашақ мұғалімді  дайындау дегенге ерекше 

ден қояды. Ғалымның «Оқушыларға адамгершілік тәрбиесін дамытудағы мұғалімнің рөлі» 

деген еңбегінде осы мәселені кең көлемде қарастырады. Ол бұл еңбегінде оқушыларға 

адамгершілік тәрбие негіздерін сіңіре тәрбиелеуге мұғалімді кәсіби тұрғыда даярлаудың 

теориялық сипаттарын талдайды. Соның аясында ол адамгершілік тәрбиенің 

психологиялық-педагогикалық мәселелеріне, адамгершілікпен суарылған оқушы тұлғасын 
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қалыптастырудың маңызды жақтары, сондай-ақ осы мәселені тұтас педагогикалық 

процестің бөлінбес бөлшегі ретінде қарайды.  

Ғалым, сондай-ақ, мұғалімді осы іске кәсіби даярлаудың мазмұнын ашып, әдейілеп 

даярлаудың ерекшеліктерін анықтайды. Жалпы, елімізде  оқыту мазмұны жаңартылып, 

мектептің жаңа жүйеге көшуі, әрбір мұғалімнің жаңаша жұмыс істеуін, батыл 

шығармашылық ізденісін, оқушылардың оқуға белсенділігі мен оқу мәденитені 

қалыптастыруға бағытталған.  

«Еліміздің болашағы – ұрпақ тәрбиесінде. Өркениетті қоғам мен құқылы 

мемлекеттің қалыптасуы өскелең ұрпақтың рухани байлығы мен мәдениеттілігін, еркін 

ойлау қабілеті мен шығармашылығын, кәсіби біліктілігі мен білімділігін талап етеді», — 

делінген мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың тәрбие 

тұжырымдамасында. «Жалпы білім беретін мектептің мақсаты – жас ұрпақты ұлттық 

игіліктер мен адамзат мәдени мұрасының сабақтастығын сақтай отырып оқыту, тәрбиелеу 

және әрбір шәкіртті жеке тұлға деп санап, оның жан-жақты дамуына мүмкіндік жасау.  

Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін жалпы білім беретін мектеп мынадай міндеттерді 

шешуі керек: — жеке тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеп дамуына, білімін арттырып жетілуіне 

көмектесу, сондай-ақ оқытудың сан алуан тиімді формалары мен әдістерін барынша кең 

қолдану арқылы әрбір оқушының бойына үнемі оқып-үйренсем деген ізденімпаздың 

қасиет дарыту, оларға білімін өздігінше толықтырып, тереңдету тәсілдерін үйрету» — 

делінген Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептері 

тұжырымдамасында, Қазақстан Республикасының жоғары педагогикалық білім берудің 

мақсаты мен міндеттерінде, концепция мақсаты – оқушының жеке тұлғасын дамыту, 

қалыптастыру мәселесін, шығармашылықпен шешетін жаңа формацияның кәсіби 

компетентті педагогын даярлау делінсе, міндеттеріне – «педагог-оқушы» жүйесінде іс-

әрекетті басқаруға бағытталған кәсіби-педагогикалық әрекетті ұйымдастыра  алуды 

қамтамасыздандыру [33]. 

Бүгінгі таңда да маңызы ерекше осы мәселе профессор А.А.Калюжный еңбектерінде 

теориялық жағынан негізделген. Оқытудың жалпы теорияларының негізінде мұғалімнің 

рөлін қарастырған ғалым-зерттеушілер де аз емес. 

А.А.Калюжный зерттеулерінде мұғалім мамандығының қоғамдағы орнын, олардың 

зерттеу нәтижелерінің қоғамда кеңінен қолданылып жүргенін дәлелдейді. Мұнда оқушы 

мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас ынтымақтастық, өзара жауапкершілік, өз 

позициясын еркін таңдау жағдайында диалогтік ұстанымда өрбиді. Ол үшін білім беру 

үдерісінде бала тұлғасының дене бітімі және зияткерлік аспектілерін ғана емес, баланың 

жоғары рухани-адамгершілік табиғатын ашу қажет. Рухани-адамгершілік білім беру – оқу 

мазмұнына ойы, сөзі мен ісі бірлесе өмір сүретін, мінез-құлқы тұрақталған оқушы 

тәрбиелейтін және оның жоғары рухани-адамгершілік табиғатын ашуға ықпал ететін 

жалпыадамзаттық құндылықтарды енгізу арқылы олардың белсенді оқу танымдық іс-

әрекетін ынталандыру мен ұйымдастыруға арналған мақсатты үдеріс. Осы үдерісті жүзеге 

асырушы педагогтерге тоқталатын болсақ, әр оқушы үшін мұғалімнің оқушыларға 

айтқандарын оның өзінің білуі маңызды. Оқушы соған мән береді. Осыған орай, рухани-

адамгершілік білім беруде ең маңыздысы – мұғалім тұлғасы. Оның ойы, сөзі және ісінің 

бір-біріне сай болуы, өзін рухани тұрғыда жетілдіруі мен біліктілігін арттыруы. 

Мұғалім әрбір оқушының ерекшеліктерін ескере отырып, балалардың қоршаған ортада 

өзінің тұлғалық «менін» жете түсінуіне көмектеседі. Ол — дайын білімдерді жеткізуші 

емес, балалардың өмірдегі маңызды іскерліктері мен дағдыларын игеруге жетелейтін өзін-

өзі тану үдерісінің жетекшісі. Ол балалармен бірге ойланады, жаңалықтар ашады, 

дауларды шешеді, таңданады, күмәнданады. 
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АБАЙДЫҢ «ТОЛЫҚ АДАМ» ИДЕЯСЫНЫҢ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ 

ДҮНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ КӨРІНІСІ 
 

Аннотация: В статье говорится, что великий Абай в своих призведениях доносит до человечества, 

что именно честный труд, светлый ум и теплое сердце украшают человека. Самые высокие человеческие 

достоинства, самое высокое понятие нравственности он связывал с просвещением народа и свободой 
творческого духа. 

Ключевые слова: Зрелый человек, совершенный человек, слова назидания Абая, духовная зрелость, 

становление 

 

Абай – ұлы тұлға. Ахмет Байтұрсынұлының өзі «Абай – қазақтың бас ақыны» деп 

тегін айтпаған болар. Ғалым, ойшыл, әдебиеттанушы М.Әуезов: «Абай адамгершілікті, 

моральдық философияны барлық жайдан жоғары қойды»,- деген. Абайдың бар өмірі 

халқын адамгершілікке үндеумен өткен. Белігілі ғалым Мақсат Әліпханов өзінің бір 

мақаласында: «Абай – адамгершілікті жүйелі жырлаған ақын»,- деп жоғары баға берген. 

Абайдың «толық адамы», «кемел адамы» деген тақырыпты қозғағанда, адамгершілік 

тақырыбына тоқталмай өту мүмкін емес. Адам мәселесі – әдебиетте, философияда, 

психологияда және т.б. салаларда толық шешімін таппаған іргелі тақырып. Қазақтың 

ұлы данышпаны Абай «Атаңның баласы болма, адамның баласы бол» деген қанатты сөз 

қалдырған. Адамның «адам» болып қалыптасуы туғаннан басталады. Бірақ, адам мен 

Абай айтқан «толық адам» деген екі түрлі ұғым. Абайдың «толық адамын», «кемел 

адамын» зерттеу барысында 17 қара сөзі мен «Әуелде бір суық мұз - ақыл зерек» деген 

өлеңдерінен бастау алады. Абайдың пікірінше, «толық адамға» тән қасиеттердің көрінісі 

төмендегідей:  

1) Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстау;  

2) Иманды болу: ««Иман деген – Алла табарака уа тағаланың шәриксиз, ғайыпсыз 

бірлігіне, барлығына уа әр түрлі бізге пайғамбарымыз саллаллаһу ғалайһи уәсәлләм 

арқылы жіберген жарлығына, білдіргеніне мойын ұсынып, иланбақ». Аллаға шын 

жүректен сену. 

3) «Имани гүл»: 

 Алланы сүю;  

 «Бауырым» деп адамзаттың бәрін сүю; 

 Әділеттілікті сүю;  

 Үш сипатты қалыптастыру: «ақыл, рақым, әділет», яғни «жәуанмәртлік»;  

 Ғылым – білімді үйрену. Абайдың ойынша, адамның ақылдылығы, тәрбиелігі, 

саналығы дүниені зерттеумен оның ішкі сырын білумен тығыз байланысты. Қоршаған 

ортаны тану, ақиқатты білу, ғылымды меңгеру оның пікірінше адамға тән қасиет. 

 Абайдың «толық адамды» 4 топқа бөліп қарастырған: 

 1) Кәміл мұсылмандар 

 2) Хакімдер 

 3) Әулиелер 

 4) Пайғамбарлар. 

 Әрбіреуінің өзіндік ерекшеліктерін көрсеткен [1, 292]. 

Абайдағы толық адам туралы ойдың о бастағы төркіні «Ғылым таппай мақтанба» 

(1886) өлеңінен бастау алып, жыл өткен сайын қорлана, күрделене түсетіні бар. Гуманист 

атаулы ғалымдардың бәрі де бұл дүниедегі асылдың асылы, ең бағалысы адам деп 
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қарайды. Сол адамның бойында қалыптасатын мінез – құлықтың ең басты сипаты неден 

тұрмақ деген сұраққа әр заман ойшылдары өзі жасаған заман талабына орай жауап беруге 

ұмтылған. Адам болу туралы ой – танымына орай «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінде көп 

нәрсенің төркінінен хабар беруі себепті, М.Әуезов ол өлеңді «Абайдың, әсіресе, көп ой 

қорытып айтқан мағыналы және програмдық бір өлеңі», - деп ерекше мән бере 

бағалауында үлкен сыр жатыр. Абайдың: Бес нәрседен қашық бол, Бес нәрсеге асық бол, 

Адам болам десеңіз, - деп адам бойындағы, мінез – құлқындағы қарама – қарсы 

ұғымдардың сырын 7 – қарасөзінде айтылатын «жанның тамағы» дейтін пәлсапалық 

мағынасы бар ұғыммен салыстыра отырып сырын ашсақ, көп мәселенің тамырын дөп 

басамыз. Абай танымындағы «ханның тамағы» да жан қуаты арқылы біртіндеп 

қорланатын рухани байлықты меңзейді. Өйткені Абай «...құмарланып жиған 

қазынамызды көбейтсек керек, бұл жанның тамағы еді», - деп көрсетуі арқылы әрбір 

талапкер жас өзінің дүниетанымының қалыптасу жолында жанның пайдалы тамағымен 

сусындауға саналы түрде бет бұрса ғана толық адам жолына түсе алмақ, болмаса жоқ деп 

көрсетеді[2,105]. 

Ақынның «бес нәрседен қашық бол» деп таңбалап отырғаны адамды аздыратын 

жанның зиянды тамақтары болып шығады. Адам болу туралы ойлар, әсіресе, ақынның 

қарасөздерінде молырақ таратылған. Ондағы «адам болу, адам, жарым адам, толық адам, 

адамның адамға, адамшылық, адамшылығының кәмалаттығы т.б. терминдік мәні бар 

сөздердің бәрі де толық адам жайлы пікірлермен сабақтасып жатады [3, 96-98]. 

Д.Орманбетовтің «Абайдың рухани мұрасы» атты еңбегінде Абай дүниетанымындағы 

«толық адам» сатылары көрсетілген. Рухани жетілу сатысындағы «толық адамның» 

материалдық даму сатысындағы «адамнан» айырмашылығы неде? Әулиелер мен 

қарапайым адамдарды ажырату үшін және әркім өзінің рухани деңгейінін көру үшін бұл 

айырмашылықтарды білу керек. Барлық жан иелерінің әрекеттерінде екі мақсат болады. 

Біріншісі, өзінің материалдық құмарлықтарын қанағаттандыру. Екіншісі, рухани 

құмарлықтарын қанағаттандыру. Абай біріншісін – «тән құмары» десе, екіншісін – «жан 

құмары» деп атайды, яғни Алла тағаланың разылығы үшін әрекет жасау. Бұдан білітініміз 

– іс-әрекет болып бөлінеді. Мысалы, хирург операция жасау үшін адам жүрегін пышақпен 

кесетін болса – бұл жақсы іс-әрекет. Себебі, ол адамның өмірін сақтау үшін арналған. Ал 

егер қылмыскер адамды өлтіру үшін жүрегіне пышық салса, бұл – жаман әрекет. Себебі, 

бұл –адамды өмірден айыру үшін жасалған. Осылай жасалу мақсатына байланысты іс-

әрекет жаманжақсы болып бөлінеді. Сондықтан, бүкіл өмірдің мәнді не болмаса мәнсіз 

болуы адамның ісәрекетіндегі мақсатына, оның ниетіне байланысты. Толық адам 

сатысындағылар өмірін Алла тағалаға толық арнайды, ал адам сатысындағылар толық 

арнамайды. Олар өздеріне пайдасы болса Құдайды еске алып, оған ризалықтарын 

білдіреді, ал егер пайдасы болмаса оны ұмытып, өмір қызығымен кетеді. Сонымен, адам 

мен толық адамның арасындағы б і р і н ш і а й ы р м а ш ы л ы қ – адамдардың іс-

әрекеттерінің мақсатында. Материалдық әрекет жасайтын адамның санасы дене 

деңгейінде, сондықтан ол өзін «денемін» деп санайды. Соған байланысты «менікі» - оның 

тәнімен байланысты отбасы бала-шаға, мал-мүлік, халық, Отан, тағы сол сияқты болып 

шеңбері кеңи береді. Рухани әрекеттегілердің санасы рухани деңгейде. Олар үшін «Мен» - 

жан, ал «менікі» - Алла тағала, яғни менің Жаратқан Ием. Толық адам 

сатысындағылардың басқалардан е к і н ш і а й ы р м а ш ы л ы ғ ы олардың өмірлерінің 

түпкі мақсатында. Толық адамдарда бірақ мақсат бар. Ол – Түп Иеге қайту. Ол үшін 

толық адамдар Абайдың «Сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті» қағиданы берік ұстанып, 

Аллаға деген биік махаббатқа жетуге ұмтылады. Олар құлшылық жолындағылар. Себебі, 

біреуді жақсы көру үшін оны сырттай біліп қою жеткіліксіз. Нағыз сүйіспеншілік қарым-

қатынастан басталады. Сол сияқты Алла тағаланы ешуақытта ұмытпай, әруақытта 

естерінде ұстаушылар. Ү ш і н ш і а й ы р м а шы л ы қ. – Құдайға деген Абай көрсеткен 

ынталы жүрек, шын көңілдің тазалығында. Бұл олардың қасиеттерінің айырмашылығы.  
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Т ө рт і н ш і а й ы р м а ш ы л ы қ – адам мен толық адамның негізгі 

қасиеттерінде. Материалдық сатыдағы «адамдардың» негізгі қасиеті – имандылық 

дәрежесімен өлшенеді. Соған байланысты олар түрлі жетілу деңгейінде болады. Ал 

рухани жетілу сатысындағы «толық адамдардың» негізгі қасиеті – Құдайға берілу, яғни 

Оған деген ынта жүрек пен шын көңіл дәрежесімен өлшенеді. Яғни, рухани сатыға 

көтерілу шарты – ынталы жүрек, шын көңілмен Құдайға толық берілу. Сананың бұндай 

биік дәрежесі басқа сатыларда жоқ. Бұл сатыдағы толық адам өзінің іс-әрекетінде сырт 

көзге ештеңені өзгертпеуі мүмкін. [3,227-237] 

Абай қазақтардың өткені мен бүгінін, болашағын, салт-дәстүрі мен рухани 

мәдениетін жетілдіру, жастарға адамгершілік тәрбие беру жолдарын тынымсыз ойлаумен 

өтті. Бүгінгі уақыттың талабына сай ой түйіндейтін болсақ, хакімнің ойлау мәдениеті 

қазақтың менталитеті, болмыс бітімі қандай, оған тән кемшіліктерді қалай жоюға болады 

деген сауалдар төңірегінде өрбіді. Ол өзінің бүкіл болмысын, білімі мен өмірлік 

тәжірибесін, поэзия мен прозасын, ой-толғанысы мен философиясын адам бойынан таба 

білді. Ол кісілік қасиеті, білімі мен парасатын елдің қамын ғана емес, адамзаттың 

мақсатмүддесін ойлайтын, дүниеге әлем тұрғысынан қарайтын адамды тәрбиелеуге 

жұмсады. Ұлы данышпанды адам өмірінің мәні, тұрмыс тіршілігі мен болмысы, ар – 

намысы сияқты мәселелер ерекше толғандырды. Ол былай дейді: Өлсе өлер табиғат, адам 

өлмес, Ол бірақ қайтып келіп, ойнап күлмес, «мені» мен «менікінің» айрылғанын, «өлді» 

деп ат қойыпты өнкей білмес.[1] Өйткені, қоғамдағы құбылыстар мен процесстердің өзегі 

адам болмысы болып табылады. Бұл жерде "мен‖ деген не, ―менікі‖ деген не сауалдарына 

жауапты Абайдың өзінен табамыз. ‖Мен‖ дегеніміз ақыл мен жан. Екеуі де рухани түп 

негіз. ―Менікі‖ деп сөзді тәнге қатысты айтып отыр. Абай адам баласының жаман-жақсы 

қасиеттеріне терең мән беріп, философиялық ой - толғауларында атап көрсетеді. Отыз 

сегізінші сөзінде Абай: «Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар, сонан қашпақ 

керек дейді. Әуелі надандық, екінші еріншектік, үшіншісі зұлымдық. Үш - ақ нәрсе 

адамның жақсы қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» [2]. 

    Адам бойындағы осы үш қасиеттің басын қосып, оны үлкен әлеуметтік ізгі күшке 

айналдыратын ғылым деген қорытындыға келеді. Ол ғылымды үйреткенде, бақталастық, 

атақ – данқ үшін емес, айқын мақсатпен, білмек үшін үйрену керектігін баса айтады. 

Өйткені қай қоғамда болмасын, бақталастық адамды жаман жолға жетелейтіні рас. 

Абайдың пікірі бойынша адамгершілік нормалары мен принциптерін күнделікті өмір сүру 

тәсіліне айналдырған адамды ғана нағыз адам деп есептеуге болады. Сондықтан: ―адам 

болам десеңіз, оған қайғы жесеңіз…‖ деп басталатын мына өлеңіне назар аударайық: Адам 

болам десеңіз Бес нәрсеге асық бол Бес нәрседен қашық бол Талап Еңбек Терең ой 

Қанағат Рақым Өсек Өтірік Мақатаншақ Еріншек Бекер мал шашпақ Бұл өлеңде Абай 

«адам болу» қағидасын үсынады.  

Бекер даурығып, өтірік айтып, жалқау болудың орнына өнер – білімнің арқасында 

өзіңнің орныңды тап дейді. Адам өміріне мән беретін, негізгі нәрсе өзінің бойындағы 

адамшылдықты жоймау. Бүкіл өмір бойында адамға лайықты өмір сүру. Бұл дүниеге адам 

болып келген соң, адам болып кету керек. Қандай жағдай болмасын адамдық қасиетті 

жоғалтып алмау, адамның басқа адамдар алдындағы жауапкершілігі. Ол адам тарапынан 

ерік-жігерді, қайратты қажет етеді. Отыз алтыншы қара сөзінде: «Ұяты күшті адамдар 

ұйқыдан тамақтан қалатұғыны да бар, хатта өзін - өзі өлтіретұғын кісілер де болады. Ұят 

деген адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіс 

қылған қысымның аты»,- дейді [3]. Ұлы ойшыл, адам бойындағы ұят пен иман мәселесін 

қозғайды. Бұл екі ұғым адам мен хайуанның ара жігін ажыратады. Адам хайуаннан, ақ 

жүректігімен адамгершілік қасиеттерімен ерекшеленеді. Ұяты бар адам – иманды. Ойшыл 

Абай адамдық танымдағы ұяттың басымдығын сөз етіп тұр. Жиырма бесінші қара сөзінде: 

«Қарыны аш кісінің көңілінде ақыл, бойында ар, 

ғылымға құмарлық қайдан тұрсын? Ашап – ішуге малдың тапшылығы да ағайынның 

араздығына уа әртүрлі бәлеге ұрлық зорлық, қулық сұмдық секілді нәрселерге 
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үйірлендіруге себеп болатын нәрсе» деп ой түйіндейді[4]. Қоғам көре алмаушылық, 

зұлымдық, қулық, сұмдықтан толық тазарғанда ғана бұл жаман қасиеттер, басқа да дөрекі 

мінез-құлықтар, тіпті адамға көрсетілетін зорлық-зомбылықта жоғалады деп сенеді. 

Абайдың мына бір даналығына тоқталайықшы: «Адам баласын замана өсіреді, 

Әр қара сөзінің ой толғауларын қарасақ, адам өзіне тән құндылықтарды қоғамда 

өмір сүру барысында жинақтайды екен. Уақыт, дәуір, қоғамдық орта адамды 

қалыптастыратын маңызды факторлар екенін Абайдың философиялық көзқарастарынан 

толық анғарамыз. «Тәрбие тал бесіктен басталады» демей ме дана халқымыз. Әрқашан да 

білім мен тәрбие ажырамас бірге жүретін үрдіс. Абай адамды қалыптастыратын тәрбие 

деп бағалап, оған үлкен мән 

берген. «Адам ата – анадан туғанда есті болмайды: естіп, көріп, ұстап, татып 

ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды танидыдағы сондайдан білгені, көргені көп болған 

адам білімді болады» дейді [6]. Абайдың ойынша, адамның ақылдылығы, тәрбиелігі, 

саналығы дүниені зерттеумен оның ішкі сырын білумен тығыз байланысты. Қоршаған 

ортаны тану, ақиқатты білу, ғылымды меңгеру оның пікірінше адамға тән қасиет. Ұлы 

заңғар жазушы М.О.Әуезов былай дейді: «Абайға келгенде… адам мен адамгершілік, 

ұждан, мораль философиясына тікелей қатысы бар, толып жатқан бөлек-бөлек бір 

көлемді, әрі сапалы, терең ойлы пікірлері бар екені даусыз. Біздің білуімізше, Абайдағы 

философиялық көзқарастың көзі адамгершілік мәселесіне тіреледі». Абайдың «толық 

адамы» - адамгершіліктің шыңына жеткен, ақылы толықсыған, ақылы мен қайратын 

жүрекке бағындыра алатын тұлға.  

Қорытындыласақ, Абайды оқу бір басқа, ал Абайды тоқу, Абайдың «толық адамы» 

туралы ойларын көңілге түйіп, дәл сондай адам болуға ұмтылу бір басқа құбылыс 
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«КЕМЕЛ ТҰЛҒА»  ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ ОТБАСЫ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ 

ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ  САБАҚТАСТЫҒЫ 

 
         Аннотация. В этой статье говорится, что Совершенный Человек-Железный проводник для 

заблудших, для тех, кто остался на пути, – мост, для тех, у кого сломалась Надежда, – дверь. 

"По происхождению человек опережает человека такими качествами, как ум, знание, совесть, характер»,- 

сказал Абай. Такие общественные социокультурные изменения, развитие, несомненно, повлияют на 
учебный процесс школы. Любое обучение развивает человека в определенной мере. Каким бы новым, 

ценным ни был изучаемый предмет, каким бы высоким ни был уровень мастерства учителя, знания, которые 

он дает, не дают ожидаемого результата, если они не способны вызвать у учителя и ученика собственную 

активность. 

Тірек сөздер: кемел адам, отбасы, білім беру жүйелері, сабақтастық  

 

 Кемел адам – ақыл-ойы толысқан кісі. Кемел адам – кісілікке жат қылықтардан 

әбден арылып тазарған, ішкі жан-дүниесі ағарып, рухани қасиеті артқан, мүлтіксіздіктің 

қалыбы мен негізіне мейлінше жақындаған асыл адам. Кемел адам – адасқандар үшін 
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темірқазықтай жол көрсетуші, жолда қалғандар үшін – көпір, үміті үзілгендер үшін – 

ашылар есік. 

  «Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез деген қасиеттерімен 

озады», -деп Абай атамыз айтқандай,  озық ойлы білімдар адамдар заманның, қоғамның 

дамуына, өзгеруіне үлесін қосып келеді. Осындай қоғамдық әлеуметтік мәдени өзгерістер, 

дамулар мектептің оқыту процесіне әсер ететіні сөзсіз. Кез келген оқыту белгілі мөлшерде 

адамды дамытады. Оқитын пән қаншалықты жаңа, бағалы болса да, мұғалімнің шеберлігі 

қандай жоғары болсын, мұғалім мен оқушының өз белсенділігін туғыза алмаса, берген 

білім  күткен нәтиже бермейді. Оқушының адам ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы 

жүзеге асады. 

 Мұғалім – барлық білім беру жүйесінің негізі, жаны және жүрегі. Мұғалімнің негізгі 

басты мақсаты – рухани бай, ізденімпаз, адамгершілігі мол адамды қалыптастыру болып 

табылады. Бұл үшін мұғалім ата-анамен тығыз байланыста болу керек. Мектеп пен ата-ана 

ынтымақтаса жұмыс жүргізсе, балаға тиісті көңіл бөле білсе, олармен санаса білсе, 

келешектің шын жанашыры, елдің арқа сүйер азаматтары тәрбиеленіп шығары сөзсіз. 

 Бала – Отанымыздың келешегі, біздің жалғасымыз. Сондықтан бала тәрбиесі – 

баршамызға ортақ іс. Әр ата-ана өз баласын еліне, халқына шын берілген, халқын 

құрметтей алатын, дені сау, білімді, еңбексүйгіш, жан-жақты жетілген азамат етіп 

тәрбиелеуді борышым деп есептеуі керек. 

  Отбасы мен мектеп бірі-бірінен  бөлек алып қарауға келмейтін егіз ұғым секілді. Ол 

— саналы ұрпақ тәрбиелеуде зор жетістікке жеткізетін берік одақ. Осы екі одақ бірлесіп, 

ынтымақтасқанда ғана күрмеуі қиын талай мәселелердің түйіні шешілетіні анық. Бұл 

орайда екі жақты қарым-қатынастардың нығаюына ұйытқы болатын жандар ұстаздардың 

атқарар рөлі орасан зор. Себебі, мұғалім – шәкірт тәрбиелеуші ғана емес, ұлтының, 

халқының кемеліне келіп толысуына, рухани өсуіне, әдеби-мәдени дамуына басты ықпал 

жасаушы негізгі тірек. «Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» — демекші, бала 

әкеден ақыл, анадан мейірім алады. Береке-бірлігі мол үлгілі отбасында тәрбиеленген 

баланың таным жүйесі мейілінше ауқымды, болашақ өркениетке қосар үлесі бар. 

Тәрбиенің бастауы болған отбасы мүшелері тәрбие мен оқу жоспарын іске асыруда 

мектептің ең басты одақтасы бола алады. Мектеп пен отбасы мүшелері өзара бірлесіп 

жұмыс істегенде ғана ынтымақтастықпен қарым-қатынас жүзеге асып, арада түсіністік 

пен үйлесімділік орнамақ. Себебі, баланың өмір сүруге құштарлығының оянуы тәлім-

тәрбиедегі бір жүйелілікпен, өзін қоршаған ортамен, бірге оқыған құрбы-достарымен, 

олардың күнделікті іс-әрекетімен, сөйлеген сөзі, жүріс-тұрысы тағы басқа қасиеттерімен 

тығыз байланысты. Орынды тәрбие арқылы адам баласының тағдыры шешіледі, оның 

білімді тұлға болып қалыптасатынын, елдің берік тірегі болатынын көрсетеді. Ұрпақ 

тәрбиесіне қай кезеңде, қай елде болмасын үлкен мән берілген. Ұлы педагог 

В.А.Сухомлинский: «Тек ата-аналармен бірге жалпы күш-жігерді біріктіру арқылы ғана 

мұғалімдер балаларға үлкен адамдық бақыт беруі мүмкін» деген ұтымды ой айтқан. 

Ұлтымыздың ұлағатты дәстүрлерін кеңінен пайдаланып, тәрбие ісіне арқау ету де өз 

пайдасын тигізеді. 

 Отбасы – белгілі бір дәстүрлерді, адамшылық бейнені, идеялды, жақсы сөз, ұнамды 

мінез, ыстық ықылас, қуаныш арқылы, ашық әңгімелесу арқылы  баланың көңілін тауып, 

ішкі сырын ашуға болады. Дегенмен, жұмыс барысында көптеген ата-аналардың бала 

тәрбиесіне деген көзқарастарынан елеулі қателіктерді байқап қаламыз. Кейбір отбасылар 

баланы киім-кешекпен, тамақпен қамтамасыз етуді ғана өз міндеттеріне алып, тәрбие мен 

білім беру ісін мектеп мойнына жүктейді. Енді біреулері баласын орынсыз сөгіп, көңіліне 

қаяу түсіріп жатса, бірі «адам болар бала өздігінен оқып үйренеді» дегенді алға тартады. 

Мұндай теріс түсініктер баланың келешегіне зиян келтіреді. Ал, орынсыз балағаттап, 

баланың абыройына нұқсан келтіру ата-ананың бала алдындағы, қоғам алдындағы беделін 

төмендетеді. Бүгінгі таңдағы бала тәрбиесіндегі кездесетін мұндай олқылықтардың алдын 

алу үшін ата-ана, мектеп, қоғамдық ұйымдар қай кезде де бірлесе отырып жұмыс жасауы 
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керек. Адамның адамшылдығы жақсы ата-ана мен білікті тәрбиешіден. Тәрбиенің таразы 

секілді екенін ескерсек, екі басының тең түсуіне көп көңіл бөлген абзал. Тәрбие ісіндегі ең 

басты жауапкершілік өздерінде екендігін ұмытып, баласының мінез-құлқы үшін қоғамға 

кінә артатын ата-аналардың кездесіп жататыны өкінішті-ақ. 

Бүгінгі кейбір жастарымыздың бойындағы келеңсіз қасиеттер мен жағымсыз мінез-

құлықтардың қалыптасуына осындай жауапсыз ата-аналардың кемшілігі де өз әсерін 

тигізбей қоймайды дер едім. Жас ұрпақты тәрбиелеу жүйесі жаңа заман талабына сай 

қоғамдық өмірде болып жатқан ұлы өзгерістерге байланысты. Оған қойылар талап — жан-

жақты жетілген адамды тәрбиелеу. Ойлы ұрпақ тәрбиелегіміз келсе, ата-ана, мектеп пен 

бала ынтымақтастықта отырып, білім ордасындағы тәрбие отбасында жалғасын 

табатындай етіп ұштастыра білгеніміз жөн. Қазақ зиялыларының бірі М. Жұмабаевтың: 

«Тәрбиедегі мақсат баланы тәрбиешінің дәл өзіндей етіп шығару емес, келешек өз 

заманына лайық қылып шығару» деп айтуы бала тәрбиесіндегі ата-ана, мектеп, қоғам 

алдында үлкен жауапкершіліктің тұрғандығын дәлелдейді. Әрине, отбасы өзінің дербес 

әрекеті арқылы тәрбие саласында ауқымды мәселелерді шешуде әлсіздік танытады. Ол 

үшін отбасы мен мектептің өзара ынтымақтастығын нығайту өте маңызды. Ал, тәрбие 

қоғамдық құбылыс болғандықтан, оны қоғам талаптарынан тыс ұйымдастыру мүмкін 

емес. Бұл тұста үштік одақ: мектеп, отбасы және қоғамдық мекемелер жұмысындағы 

өзара сабақтастық және ынтымақтастық өз үйлесімін табуы тиіс. 

Қазақтың бір туары Жүсіпбек Аймауытов:  «Сабақ беру үйреншікті жай ғана 

шеберлік емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер», – деп ізденімпаз мұғалімге  күнделікті 

сабағын түрлендіріп өткізуін, өзінің жаңашылдығымен оқушының жүрегіне жол таба 

білуін ескерткендей.Сондықтан  болса керек кез-келген ұстаз сыныптағы оқушыларды 

оқуға тарту үшін өз тәжірибесіне өзгеріс енгізіп отырады. «Әрбiр шәкiрт бiр жұлдыз, 

жарқырауына оның жәрдем ет» — деген Әл-Фарабидің тұжырымына сәйкес келешек 

ұрпақ ұстаздардың қолында болғандықтан кез-келген ұстаз оқытудағы өз тәжірибесін 

өзгертуге міндетті деп есептейміз. 

 «Отбасы мықты болса, Отан да мықты». Яғни өнегелі отбасының мәуелі жемісі – 

саналы тәрбиеленген өскелең ұрпақ болары даусыз. Ендеше тәрбиенің ең тамаша мектебі 

– отбасы екендігін әрбір тәрбиелі азамат өзінің өміріне талдау жасап, мол мәліметтер 

жинақтап байқайды. Ата-аналар мен мектептің бірден-бір мақсаты жан-жақты жетілген, 

үйлесімді дамыған, адамгершілігі мол парасатты, ұлтжанды тұлғаны қалыптастыру. 

Баланы тәрбиелеуде әр ана-ана өздері білімді болуы керек. Ол үшін ата-ана мұғаліммен 

тығыз байланыста болып, түсінбегенін сұрап, пікірлесіп отыруы керек. Осындай жағдайда 

ғана балалардың жағдайын түсініп, олардың адами қасиетінің дамуына ықпал жасай 

аламыз деп ойлаймын.     

 Қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаев: «Адам  өмірінде  ешқандай  өзгеріс 

болмаса, онда  оның өмір сүру  сатысы  тоқырауға  ұшырайды», – деп  ізденбеген 

мұғалімнің оқыту әрекетіне сын  айтса, мектеп пен ата-ана тәрбиесін болашақта жас ұрпақ 

арқылы  өмір  мектебі сынамақ. Білімділерді білім бесігінде аялап тербетер ұстаздар 

болса, оларды баптайтын, тәрбие беретін ата-ананың міндеті екенін ұмыт қалдырмайық.   
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Aбилдaeвa A.E.  

№30 ортa мeктeптің бастауыш сынып мұғалімі, 

Aқтөбe қaлaсы 

 

ЖEКE ТҰЛҒAНЫҢ ҚҰНДЫЛЫҚ БAҒДAРЫН ҚAЛЫПТAСТЫРУДЫҢ МAҢЫЗЫ 

 
Аннотация: В статье раскрывается понятие «ценность» в психологии и показана роль ценностной 

ориентации как психологического феномена. Подробно описаны характер, содержание и структура 

ценностных ориентаций. Авторы подчеркивают важность формирования ценностной ориентации личности. 

  Ключевые слова: ценность, ценностная ориентация, потребность, личность, психологический 

феномен. 

 

Психологтaр «құндылық»  ұғымымeн қоғaмдaғы  әлeумeттік тaрихи мaғынaлaрды 

жәнe шындықтың бeлгілі құбылыстaрының жeкe aдaмдaрғa қaтысты жeкe мәнін 

сипaттaйды [1. 6-7]. Құндылық бaғдaр психологиялық фeномeн рeтіндe әртүрлі 

психологиялық компонeнттeрді бeлгілі жүйeгe бaйлaныстырaды. Құндылық 

бaғдaрлaрының психологиялық тaбиғaтын қaжeттіліктeр, қызығушылықтaр, мотивтeр 

жәнe жeкe тұлғaның бaғыттылығы aрaлығындaғы бaйлaныс пeн қaтынaс тұрғысындa 

қaрaстырғaн жөн. 

     Құндылық бaғдaр бaғыттылық құрылымынa eнгізілeді, кeлeсі жaғынaн, құндылық 

бaғдaрдың өзі бeлгілі бaғыттылықты қaлыптaстыруғa болaтын нeгіз болa aлaды, яғни 

диaлeктикaлық өзaрa  сіңу бaйқaлaды. «Бaғыттылық бaрлық сaлaлaрды, aдaм 

психикaсының «қaбaттaрын»- қaжeттіліктeрдeн бaстaп идeaлдaрғa дeйін қaмтитын,  

шeшуші бaстaмa рeтіндe көрінeді. Бaғыттылық көптeгeн бaғдaрлaрдың жиынтығы eмeс – 

ол әртүрлі құндылық бaғдaрлaрды шaншитын қосaтын идeялық-мaқсaттылық жоспaрдың 

сaпaлылығы жaғынaн үздік қaлыптaсуы» [2. 44-45]. 

     «Құндылық» жәнe «қaжeттілік» ұғымдaрының aрa-қaтынaсын зeрттeу кeзeңі 

мaңызды болып сaнaлaды. Қaжeттілік құнды-aдaмгeршілік қaрым-қaтынaстaрдың нeгізгі 

формaсы рeтіндe жeтeкші роль aтқaрaды. Өзінің ішкі мәнімeн қaжeттіліктeр жeкe 

тұлғaның кeрeксінулeрін көрсeтeді, пікірінің бaғыттылығын aйқындaйды. Олaр жaсырын 

кeлeді. Қaжeттілік – бұл әлі дe  болсa құндылық eмeс. Құндылық қaжeттіліктeрді 

қaнaғaттaндырaтын нәрсeні aйтaды. Құндылық рeтіндe обeкт іскe aсырылмaғaн қaжeттілік 

болып eсeптeлeді, aдaмның әлі оны игeруінe кeрeк eтeтін сыртқы нәрсe түріндe көрінeді. 

Құндылық тeорияғa қaжeттілік кaтeгориясы aрқылы eнгізілгeн.                  Құндылық 

бaғдaрлaр іс-әрeкeтті орындaуғa  әсeр eтeтін түрткі  рeтіндe көрінeді, әринe, олaрдың 

обьeктивті мaзмұнының қaжeттілік болып қaпaлaнғaн кeзіндe пaйдa болaды. Қaжeттіліктің 

өзі іс-әрeкeтті оятaтын жәнe ондa өзін іскe aсырa aлaтын ішкі күш болып eсeптeлeді. 

«Қaжeттілік бaстaпқыдa тeк іс-әрeкeттің жaғдaйы, aлғышaрты рeтіндe қолдaнылaды, бірaқ 

субьeкт іс-әрeкeткe кіріскeн уaқыттaн бaстaп оның құбылуы бaстaлaды жәнe оның 

қaжeттілігі «ішіндe» болуын тоқтaтaды, іс-әрeкeттің дaмуы әрі қaрaй жүргeн сaйын, оның 

осы aлғышaрты нәтижeгe aйнaлa бaстaйды. 

Құндылық бaғдaрлaр мeн қaжeттіліктeрдің aрaлық бaйлaнысы мeн өзaрa қaтынaсын 

пeдaгогикaлық тұрғыдaн қaрaсaқ, eкі нәрсeгe нaзaр aудaрa кeтуіміз кeрeк: 

қaжeттіліктeрдің мaзмұны мeн құндылық бaғдaр «стaтустaры» aрaсындa бaйлaныс жәнe 

өзaрa бaғыныштылық бaр, яғни қaжeттіліктeр күші мeн құндылық бaғдaрды  

қaлыптaстыру процeсі сипaтының aрaсындa коррeляция (өзaрa бaйлaныстылық) орын 

aлaды, бeрілгeн қaжeттілік нeғұрлым жоғaры болып, жиі пaйдa болсa, құндылық 

бaғдaрдың соғaн сәйкeс түрі дe соғұрлым aнығырaқ қaлыптaсaды. Жәнe кeрісіншe. 

Сонымeн қaжeттілік құндылық бaғдaрдың көрсeткіші рeтіндe көрінeді жәнe 

пeдaгогикaлық іс-әрeкeт обьeктісі болып тaбылaды. 

Құндылықтaрғa бaғдaрлaу процeсінің өзі eш жaлтaрусыз мотивaция aрқылы жүзeгe 

aсaды, aл мотивaцияның мaғынaсы aдaм өміріндe қaлыптaсқaн құндылық бaғдaрлaрдың 

тaбылуынaн тұрaды. Құндылық бaғдaрғa қaрaғaндa мотив көбнeсe тұрaқсыз, әрі жaғдaйғa 
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бaйлaнысты болaды. Құндылықтaр жүйeсі – бұл мінeз-құлықтың идeaлды формaдaғы 

стрaтeгиясының көрінісі, aл мотив - оның әдісі. Құндылық бaғдaрды қaлыптaстыруды 

тeрeң мотивaциялы тұрaқты мотивтeр жүйeсімeн бaйлaныстыру қaжeттігі aйқын. 

Мотивтeрдің мұндaй жүйeсі құндылық бaғдaрғa күшті рeттeуіш рольді бeріп қaнa қоймaй, 

сонымeн біргe мінeз-құлықтың aнықтaушысы ролін дe қосaды.  

Құндылық бaғдaр aдaмның мінeз-құлқының бaсты итeрушісі болaды, оның іс-

әрeкeтінің мотивaциясын aнықтaйды. Құндылық бaғдaр мeн мотивaция (итeргіш күш) 

aрaсындaғы бaйлaныс күрдeлі жәнe өзaрa кeлісілгeн. Іс-әрeкeтті мотивaциялaуғa aдaмды 

итeрмeлeйтін оның қaжeттілігін қaнaғaттaндыру үшін жaсaлынaтын ұмтылысы, оны 

«нысaнaлaу», яғни кeрeкті обьeктіні тaбу.  

A.Н.Лeонтьeв 3. 5-6 aтaп өткeндeй, өзінің бірінші қaнaғaттaнуынa дeйін қaжeттілік 

өз обьeктісін білмeйді, оны тaбу қaжeт. Тeк осы жaғдaйдa ғaнa қaжeттілік өзіндік зaттық 

болa aлaды, aл қaбылдaнaтын (eлeнeтін, ойғa түсeтін) нысaнa - өзіндік түрткі болaтын 

жәнe бaғыттaп отырaтын іс-әрeкeтін, функциясын қолдaнaды, яғни мотив болaды. Соғaн 

қaрaғaндa, aдaмғa тeк бeлгілі мaғынaсы бір нысaнa, «жeкe тұлғaлық мaғынaлы», яғни 

өзіндік құндылық болaтын нәрсe, оның іс-әрeкeтінің мотиві болaды.  

Құндылық бaғдaр субьeктінің іс-әрeкeтінің мотивтeрін aнықтaйды, осығaн 

бaйлaнысты олaр іс-әрeкeтті тaңдaуғa жәнe оның жүрісінe әсeр eтeді. Сондықтaн, олaрдың 

өздeрі aдaмның, оның қaжeттіліктeрі мeн қоршaғaн ортa aрaлaрын бaйлaныстырып 

тұрaтын бөлім болып тaбылaды. Aдaмның дүниeгe көзқaрaсының тұрaқтылығын бeкітeтін 

құндылық бaғдaрлaр иeрaрхияғa бaйлaнысты обьeктілeрдің оғaн мaғынaсы, оның соғaн 

қaтысты мінeз-құлқын дa aнықтaйды. Сонымeн, құндылық бaғдaрлaр күрдeлі 

психологиялық құрылысымeн сипaттaлaды. Интeгрaлды жeкe тұлғaлық білім бeру болa 

тұрa, олaр бүткіл психологиялық жүйeнің  бірліктeрін өзінe қосып aлaды. Жeкe тұлғaның 

құндылық бaғдaрлaры құрылымындaғы әрбір компонeнті өзіндік eрeкшeлігін 

жоғaлтпaйды жәнe жeкe тұлғaлық білім бeру жүйeсінe eнудe өзінің қызмeтін орындaй 

отырып, дeрбeс бaғыт aлaды.  

Дeнсaулықты сaқтaуғa жeкe тұлғaны құндылық бaғдaрлaу – бұл дeрбeс тәрбиeлік 

процeсс. Жeкe тұлғaның құндылық бaғдaрын қaлыптaстыру процeсінің мaңызы 

мынaлaрды құрaйды: обьeктивті әлeумeттік-aдaмгeршілік құндылықтың жeкe тұлғaлық-

мaғынaлы құндылыққa өтуі, трaнсформaциялaнуы, интeиоризaциялaнуы. Жeкe тұлғaның 

құндылық бaғдaры өзінің гeнeзисіндe aдaмның әлeумeттік тәжірибeсінің мaғынaлы 

сынуының көрінісі, aл ол жeкe тұлғaлық мaғынaлaр жүйeсінің нeгізіндe жaтыр. Жeкe 

тұлғaлық мaғынaның дaму диaлeктикaсы обьeктивті жәнe субьeктивті фaкторлaрдың 

бaрлық жиынтығымeн aнықтaлaды. «Мaғынaлaрдың дaмуы – ол іс-әрeкeт мотивтeрінің 

дaмуының жeмісі, aл іс-әрeкeт мотивтeрінің дaмуы aдaм өмірінің обьeктивті-тaрихи 

жaғдaйлaрынa бaйлaнысты, оның дүниeгe шын көзқaрaсының дaмуымeн aнықтaлaды». 

Жeкe тұлғaның құндылық бaғдaрының нeгізіндe жeкe aдaмның қaжeттіліктeрінің aртa 

түсу зaңы бaр. Рухaни қaжeттіліктeрдің дaму диaлeктикaсы осы қaжeттілікті 

қaнaғaттaндырaтын нысaнaлaр шeңбeрінің жәнe олaрды  қaнaғaттaндыру тәсілдeрінің 

өзгeруінe болaды. Қaжeттілік іс-әрeкeтті, оның қaнaғaттaндыру обьeктісі пaйдa болғaндa 

ғaнa шaқырaды. Бұл обьeкт қaжeттілікті тудырaды.  Қaжeттілік зaтын ұғыну дeгeніміздің 

өзі қaжeттілікті қaнaғaттaндыру процeсі. Қaжeттілктeрді қaнaғaттaндыру іс-әрeкeт 

процeсіндe жүзeгe aсaды. 

В.И.Мясищeвтің пaйымдaуыншa, aдaмның психикaлық процeстeрі мeн қaсиeттeрінe 

қaжeттіліктeрдің тигізeтін әсeрін тaлдaудa, іс-әрeкeт әлeумeттік қaжeттіліктeрді 

қaнaғaттaндырудa бұл процeсті дaмытып қaнa қоймaй, сонымeн қaтaр қaжeттіліктeрдің 

өздeрін дe дaмытaды. Бұл қaжeттіліктeрді дaмытудың eң ортaқ зaңдылықтaрының eкіншісі 

болып тaбылaды. Өзі қaнaғaттaнғaн бірінші қaжeттілік, қaнaғaттaндыру ісі жәнe aлынғaн 

қaнaғaттaну жaңa қaжeттіліктeрді тaлaп eткізeді, aл осы жaңa қaжeттіліктeрді тaлaп eту 

күйзeлісі дaмудың әрeкeті рeтіндe тaнылaды. Бір қaжeттілікті бeлгілі мөлшeрдe 

өзeктeндіру, бaсқa қaжeттіліктeрді қaнaғaттaндырaтын іс-әрeкeт жaсaғaн  кeздe жәнe күші 



 

297 

мeн мaғынaсы жaғынaн өзінe сәйкeс болғaн жaғдaйдa өшeді. Тaпсырмaлaрдың күрдeлілігі 

әдeттe қaжeттілікті қaнaғaттaндыруғa бaғыттaлғaн іс-әрeкeтті ынтaлaндырaды, бірaқ кeйдe  

кeрісіншe болу дa мүмкін. 

 Қaжeттіліктeр дaмуының кeлeсі eң ортaқ зaңдылықтaрының бірі болып ұдaйы 

өндіру мүмкіншілігі сaнaлaды. Рухaни қaжeттілік турaлы aйтқaндa қaжeттілік күйзeлісінің 

қaйтa бaстaуын aтaу дұрыс болaды. Әлeумeттік қaжeттіліктeрдің дaмуы мeн 

қaлыптaсуындaғы қыр-сыры сaнaның дaмуымeн, aдaмның қaжeттіліктeрді сeзіну 

қaбілeтімeн aнықтaлaды. Қaндaй болмaсын құндылықтaрды игeру қaжeттілігі олaрдың бaр 

eкeндігін тaнып-білгeннeн кeйін туaды. Сондықтaн, кeлeсі қaжeттіліктeрдің дaмуы мeн 

қaлыптaсуының нeгізгі зaңдылығы болжaу құндылығын тaнып - білу процeсімeн 

бaйлaнысты: тaнымдық, шығaрмaшылық, қaрым-қaтынaс, бaғaлaу. Қaжeттіліктeрдің 

интeгрaциясы, aдaмның қaзіргі жәнe болaшaқ өміріндeгі іс-әрeкeтінe жeкe тұлғaлық 

мaғынaсы бaр, өзінің оқу eңбeгінің құндылық рeтіндe ұғынуынa жaңa сaпaлы түрткі 

бeрeді. 

Пeдaгогикaлық ғылымдa құндылық бaғдaрлaр зeрттeу нәтижeсіндe былaйшa 

сипaттaлaды: -  тұлғaның бeлгілі бір құндылықтaрғa бaғдaрлaнуы (П.Р.Игнaтeнко); -  

тұлғaның бaғыттaлу aспeктісі (З.И.Вaсильeвa, Т.Н.Мaльковскaя); - тұлғaның жaлпы 

бaғдaрлaнуындaғы бaстaпқы aдaмгeршілік ұстaным (Г.К.Нұрғaлиeвa); - тұлғaның 

құндылықтaрғa қaтысты ұстaнымдaры мeн қaтынaстaры (A.И.Крaвчeнко); - тұлғaлық 

құрылым жәнe оны қaлыптaстыру үдeрісі (М.Г.Кaзaкинa, A.В.Кирьяковa). A.И.Крaвчeнко  

құндылықтaрдың құндылық бaғдaрлaрдaн нeгізгі aйырмaшылығы құндылықтaр бeлгілі бір 

топтaрғa нeмeсe қоғaмғa тиeсілі, aл құндылық бaғдaрлaр – жeкe қaтынaс нeмeсe жүріс-

тұрыс нормaсы рeтіндe нaқты құндылықтaрды тaңдaу, яғни олaр жeкe aдaмғa тиeсілі дeп 

eрeкшe aтaп көрсeтeді. 

К.Х.Қожaхмeтовaның  4. 25 пaйымдaуыншa, құндылық – aдaмның өмірдeгі 

қaжeттілігін қaнaғaттaндырушы сeбeп рeтіндe пaйдa болaды дa бeлгілі бір мaқсaтқa 

нeгіздeліп, түрлі іс-әрeкeт aрқылы, нaқтырaқ aйтқaндa орындaу тәсілдeрі aрқылы нәтижe 

бeрeді:  Сeбeп  мaқсaтты орындaудың әдіс-тәсілдeрі нәтижe. Aдaм қaжeттілігінің бaсты 

дeңгeйі құндылықтaрды тaну жәнe олaрды қaбылдaу болып сaнaлaды. Құндылықтaрды 

тaну aрқылы aдaмның әлeумeттік мәдeниeтін көрсeтeтін іс-әрeкeті қaлыптaсaды 5. 8. 

Aдaм іс-әрeкeтінe яғни, мәдeниeтінe түрткі болaтын - қaжeттілік пeн мүддeлілік. 

Құндылықтaр өмір сүру қaжeттігінe орaй: жaлпыaдaмзaттық, әлeумeттік, рухaни, 

этникaлық болып бөлінeтінін көрсeтe кeлe, жaстaр құндылықтaрының дaмуын 

жaлпыaдaмзaттық құндылықтaр – қоғaм құндылықтaры – этникaлық құндылықтaр 

aспeктілeріндe қaрaстырғaн. Бұлaйшa қaрaстыру жaстaрдың құндылықты өзгeртугe 

бaсымдылық бeру eрeкшeлігін төмeндeгішe aнықтaғaн: 

 біріншідeн, әр ұрпaқтың тaрихи кeзeңдeрдe өз орны бaр, aлaйдa, өмір қaжeттілігінe 

aйнaлғaн кeйбір “өтпeлі” құндылықтaры дa болaды; 

 eкіншідeн, бұл толығымeн бeлгілі бір құнды жәнe мінeз-құлық стaндaрты нeмeсe 

қaлaсaңыз, бeлгілі бір жaс топтaрынa шын ықылaсымeн eнгeн күні жeкe aдaмның жaдындa 

ұмытылмaстaй сaқтaлғaн, бeлгілі өмір тaлaбынa сaй, бeлгілі әлeумeттік үлгі. 

 үшіншідeн, құндылық қaншaлықты aдaмдaрдың бeлгілі хaлықтың мәдeни ойын 

бeйнeлeйтін жинaқты мінeз-құлық, іс-әрeкeт қaлыбы мeн мaқсaты турaлы ойының 

қорытынды көрінісі, әринe, әр ұрпaқтың өз ұлтының сaлт-дәстүрі мeн әдeт-ғұрпын 

мойындaуы мeн aнa тіліндe сөйлeуі, отбaсы тәрбиeсі үрдісіндe қaлыптaсaды дa жaнынa 

жaқын құндылық бaғдaрын тaңдaйды жәнe өміріндe жүзeгe aсыруғa тырысaды, – дeп 

тұжырымдaйды . Aвтордың пікірін қорытaтын болсaқ, зeртeу жұмысымыздa әсірeсe 

eкінші жәнe үшінші eрeкшeліктeрді бaсшылыққa aлу қaжeт дeп eсeптeйміз.  

     Зeрттeу бaрысындa төмeндeгідeй жоғaры құндылықтaр иeрaрхиясы aнықтaлa 

түсті, яғни олaр: aдaм, өмір, дeнсaулық, отбaсы, отaн, eңбeк, білім, мәдeниeт, бeйбітшілік, 

жeр, aдaмзaт, дaму, aр-ұят, eркіндік, бaқыт, eңбeк, өмір, aқиқaт, жaқсылық, әділeттілік, 

тaбиғaт, қоғaм, тaным, тeңдік, бaуырлaстық, сұлулық, қaрым-қaтынaс, ойын. Ұлттың 
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мәдeни құндылықтaрын eкігe бөліп қaрaсaқ, рухaни: тіл, діл (әдeт-ғұрып, сaлт-дәстүр), 

дін, өнeр, тaрих, тәрбиe, рух (психология), ұлттық мeйрaмдaр т.б. мaтeриaлдық: жeрі, үй-

жaйы, мaлы, тұрмыс-мүлкі, киімі, т.б.  

Құндылық мaзмұнын тaлдaй кeлe төмeндeгідeй қорытынды жaсaуғa болaды: 

құндылық зaт тa, нәрсe дe, мәсeлe дe eмeс, олaрдың қaсиeттeрі дe eмeс, ол aдaм ойының 

қaндaй дa бір жоғaры түрі eкeндігі aнықтaлaды.  
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ХАЛЫҚТЫҚ ПЕДАГОГИКАДА  «КЕМЕЛ ТҰЛҒАНЫ»   

ТӘРБИЕЛЕУ ЖОЛДАРЫ 

 
            Аннотация: В статье представлена информация о путях становления зрелой личности и зрелых 

казахских интеллектуалов и поэтов. Вклад системы образования в формирование зрелого человека и 

важность семейного воспитания.  

            Ключевые слова: Совершенный человек, мудрость, мудрость Абая,семейное воспитание, 

моральный характер. 

 

Кемел тұлға дегеніміз – ақыл-ойы толысқан, мінезі көркем, кең өрісті кісі. Кемел 

деген сөздің өзі «толық», «кең» деген мағынаны береді. Яғни кемел сөзінің синонимі 

«нағыз адам», «толық адам», «кең өрісті адам» деп қарастыруға болады. Кемел адам 

қандай болады деген сұраққада жауапты осы нағыз адамның бейнесін саралай отырып 

таба аласыз. Бойына ізгілік пен адамгершілік сынды барша жақсы қасиеттерді жия білген 

адам нағыз адам, оған білімді де қоса алып жүретін болса кең өрісті адам, ал жақсы 

қасиеттері мен білімін керек жерге жұмсай білсе толық адам шығады. Ғалымдар 

«Адамның толыққанды қалыптасуы көрген тәрбиесіне, үлгі тұтқан адамына, жақын 

тартатын ортасына тікелей байланысты болып келеді» - деп тұжырымдайды. Алайда, діни 

тұрғыдан қарасақ адамның жақсы не жаман болуы  өмір сүру ортасына ғана емес, туа бітті 

санасына да байланысты болып келеді. Саналылық Алланың адамға берген ең ізгі 

қасиеттерінің бірі. Адамға мінезді жұқтырып, әдетті үйрете алсаң да, сананы құйып, 

түйсігін қалыптастыра алмайсың. Демек, нағыз тұлға болу ата – ана мен құрбыдан жұққан 

мінезге ғана емес, құдайдан берілген санаға да қарайтындығы мүлтіксіз шындық.[1] 
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Саналы ұрпақты тәрбиелеу мен кемел мұрагерлерді қалыптастыру қазақ халқы 

үшін қай кезде болмасын басты нысан болып табылады. Қазақ өзі итіне кет, тентегіне тек 

деген жұрт болған соң, бала тәрбиесіне баса назар аударған. Оның ішінде қыз тәрбиесін 

жете бақылып, қырық үйден тыйым деп назарынан тыс қалдырмаған. Өйткені қыз 

болашақ ана, адамзатты тәрбиелеушіжәне басқарушы жалғыз қару екенін ерте кезден 

жақсы түсінген. Ал ұлды би немесе патша бол деп дүниеқұмарлыққа емес, еліне адал 

қызмет ет, атаңның емес адамның баласы бол деген принциптер арқылы тәрбиелеген.[3] 

Қазақтың бас ақыны Абай  ескілік пен жаңашылдықтың арасындағы алтын көпірді 

құраушы деп айтсақта болады. Өйткені ескіліктің тәрбиесімен ер жетіп, жаңашылдықты 

ұлтына енгізе білген алғашқы тұлға. Оның өміржолын зерделей келе, кемел тұлға болып 

қалыптасуына әсер еткен негізгі фактор – анасы мен әжесінің берген тәрбиесі деп айта 

аламыз. Яғни қарапайым адамнан кемел тұлға болып қалыптасуға дейінгі аралықты 

отбасы тәрбиесі аса маңызды роль атқарады.  

Тәрбие идеалы – бұл кемел адамның мүмкін болып табылатын асқақ, ақырғы 

образы, оның ұмтылысы мен әрекетінің жоғары мақсаттары туралы түсінік. Онда тұлға 

қалыптасуының болашағы, қоғамдағы және өмірдегі орны көрсетіледі. Идеалдың өмірде 

іске асуы нақты тарихи шарттармен анықталатын мүмкіндіктер мен өмірлік өзін-өзі 

танудағы тұлғаның жауапкершілігі шеңберінде жүзеге асады. Тәрбие идеалында заман 

рухы, қоғамдық көңіл-күй және ұмтылыс, адамдардың ойлау қабілеті мен әрекеті, өмір 

сүру мәдениеті, отбасылық салты, діни сенім-нанымы байқалады. Кемел адамның 

халықтық идеалы негізінде әр этнос нақты өмірлік жағдайлар мен мүмкіндіктерге орай 

тәрбие мақсатын анықтаған. [2] 

Кемел адамды қалыптастыру – халықтық тәрбиенің өзегі.Адамның ең жетілген, 

жоғарғы жаратылыс иесі екенінің шынайы және айқын дәлелі оның тұрақты түрде, 

тоқтаусыз кемелденуге ұмтылуы болып табылады. Өзіндік кемелденуге қабілеттілік адам 

табиғатының ең жоғары құндылығы болып табылады. Кемелдену ұғымының өзі 

адамзаттың прогресі барысында тарихи дамып отырады. Адамзаттың ақыл-ойының пайда 

болуының алғашқы белгілері өзін-өзі сақтау түйсігімен тығыз байланысты, кейін бұл 

түйсік денсаулықты сақтау қажеттілігі мен физикалық күшті жетілдіру туралы зерделі 

қамқорлыққа ұласты. Адам еңбек барысында жетілді. Еңбек құралдарын жетілдіруге 

деген ұмтылыс өзін жетілдіруге деген ішкі ұмтылысты туғызды. Алғашқы еңбек 

құралдарының өзінен-ақ симметрияның элементтері көрінеді. Бұл алғашқы адамдардың 

қолайлылыққа ұмтылысын ғана емес, әдемілікке де құштарлығын көрсетеді. Өмір сүру 

үшін күресте адамдар бір-бірімен әрекеттесу қажеттілігін және бір-біріне көмектесу 

керектігін түсінді. Табиғатпен мәңгілік үйлесімділік және адамның онымен қарым-

қатынасындағы белсенділігі адамның жеке тұлғалық қасиеттерін жетілдірді. [4] 

Тұлғаны үйлесімді жетілдіру идеясы адам табиғатына тән. Ең қарапайым еңбек 

құралдарының өзі рухани мәдениеттің алғашқы тасымалдаушысы болатын. Еңбек 

күрделенген сайын тәрбиенің мақсаты да күрделене түсетіні анық. Еңбекті жетілдіру – 

адамды жетілдіру. Жас ұрпақты тәрбиелеу арнайы білім беру мекемелерінде емес, 

жайлауда, ұстаханаларда, балалардың ата-аналары мен үлкендерге көмектесуі немесе 

өзіне-өзі қызмет көрсетуі барысында, яғни жанұя мен қоғамға бағытталған еңбек 

үдерісінде жүзеге асырылды. Халық эмпирикалық тәсілмен, қателесу және көру арқылы 

еңбек тәрбиесінің өзіндік жүйесін жасады және жетілдірді, мұнда негізгі роль еңбектің 

эстетикалық жағына берілді. Еңбек тәрбиесінің басты элементі еңбектің мақсаты болатын. 

Ол бірнеше түрде көрінді: жеке немесе ұжымдық құрылымда нақты еңбек тапсырмасы 

түрінде, тұлғаның білім, білік, дағдыны алуға деген құлшынысы түрінде, балаларды 

адамгершілік-эстетикалық дамыту түрінде және т.б., яғни моралдық қасиеттерді 

қалыптастыру, қоршаған ортаның әдемілігін көре білу және оны еңбек арқылы жасай білу, 

еңбекке шығармашылықпен қарау. Еңбек тәрбиесінің мақсаты ретінде бұл элементтердің 

барлығы бірлікте, өзара байланыста жүзеге асырылды. Халық тәрбиешілері өз 

тәрбиеленушілерін еңбектің қол жетімді түрлеріне үйретті, қоғамда кез келген еңбек – 
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қоғамдық міндет қана емес, сонымен бірге адамның рухани-эстетикалық жағынан 

баюының құралы деп үйретті. Балалардың еңбекке эстетикалық көзқарасы бала еңбекке 

төселген  сайын ынталандырылып, белсендіріленіп отырылды, бұл өз кезегінде баланың 

өзін қоғамға қажетті, іскер тұлға екеніне сенімділігін арттырды. Мұның барлығы 

балалардың өз бетімен орындаған еңбек әрекеттерінің сұлулығын сезініп, жанын 

қуанышқа бөлейді. 

      Адамдар еңбек адамгершілік және эстетикалық жағынан тәрбиелейді деп есептеді, 

бала үлкен адамның көмегімен идеалдық модельге және еңбек үдерісіне сәйкес өз 

әрекетін ұйымдастырады. Сондықтан халық жас адамға қандай да болмасын іс тапсырмас 

бұрын оны қалай жүзеге асыру керектігін көрсету қажет деп есептеді және оның ең жақсы 

үлгілерін өзі көрсетіп отырды. Еңбектің идалдық жағы адамның өз іс-әрекеті туралы 

моральдық-эстетикалық көзқарастарымен байланыстырылды. Халық «Еңбегіне қарай 

өнбегі», «Еңбексіз бақыт жоқ», «Еңбек түбі – зейнет» дейді. Балалар үлкендердің еңбекті 

қалай қастерлейтінін көріп өсті. Еңбек әрекеті, балаларды ерте жастан бірте-бірте еңбекке 

үйрету және еңбекке баулу халықтық тәрбиенің ең күшті құралы болып табылды. 

Адамның кемелденуіне адамзаттың екі ұлы жетістігі – еңбек және мәдениет (рухани және 

материалдық) әсер етті. Өз кезегінде адамзат прогресі адамдардың кемелденуге 

ұмтылысынсыз жүзеге аспаған болар еді. Еңбек арқылы келген бұл кемелдену рухани 

және материалдық салада қатар жүзеге асырылды. Адам қарапайым іс-әрекеттен жоғары 

іс-әрекетке қадам жасайды, алдына өте жоғары мақсаттар қояды. Кемелденген адамның 

өзі де жетіліп, тұлғалық тұрғыдан ерекшелене түседі.  

 Кемел тұлғаның қалыптасуында отбасы тәрбиесі мен баланың туа біткен 

санасының қандай роль атқаратындығын білдік. Ал кәзіргі таңда нағыз адамды 

қалыптастыруға бағытталған отбасылық тәрбиелеу әдістері қолданылыпжүр деп 

ойлайсызба? Меніңше жоқ! Бес саусақ бірдей емес әрине, бірақ көпшілік отбасы баланың 

тәрбиесіне селсоқ қарайтындығы ащы шындық. Ата – аналардың бала тәрбиелеудегі 

басты құралы, баланы алдарқата тұрушы керексіз дүниелер ғана болып қалды. Жас буын 

ата – ананың ыстық мейірімі мен жылы жүзіне, үлгі өнегесіне емес, өз саналары бұрған 

жаққа бағытталуда. Бүгінгі таңда біз кемел адам деп айтуға тұрарлық тұлғаларымыз 

жоқтың қасы. Өйткені көпшілік жастар жылдап білім алып, еліне пайдасын тигізерлік 

жобалармен айналысып жатады, бірақ отбасының жасаған ықпалының аздығынан, 

толыққанды кемел адам бола алмайды. Мейірім мен жылулықты көрмеген бала, есейгенде 

жұртқа тек жақсылық ойлап тұруы екіталай нәрсе. Сол себепті де «Кемел тұлға» 

қалыптасуына ең керекті дүниелердің бірі отбасы тәрбиесі.[5] 

Білім – ғылым жолы қай кезде болмасын өз маңыздылығын жоғалтқан емес.Білім 

беру жүйесінің «кемел тұлғаны» қалыптастыруға да әсері зор.Бұл адамзат жаратылғаннан 

бері келе жатырған басты және шыншыл қағида. Аристотель, Әл-Фараби, Махмұт 

Қашқари, Омар Хаям, Эйнштейн – бұлардың барлығы білімнің арқасында кемелдікке 

жеткен тұлғалар. Өз замандарының озық ойлай білген, күллі адамзатқа пайдалы 

жаңалықтыр ашып, есімдері бүгінге дейін ел есінде сақталып отыр. 
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ТҰЛҒАНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАЛЫПТАСУЫ 

 
Аннотация: В статье рассматривается социальное становление личности, а также уровень 

социального развития человека, отражающий ее социальную зрелость, осознание себя как личности в 

обществе, способность самостоятельно определять цели для себя и достигать их, развитие чувства 

сознательной самооценки, уверенности в своем положении в обществе. 
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Әлеуметтік психологияда «жеке тұлға» анықтамасы біріншіден, қандай нақты 

топтарда әлеуметтік әсерлерді қалай игеретіні, екіншіден, әлеуметтік топтарда өзінің 

әлеуметтік мәнін қалай іске асыратынын көрсетеді. 

Тұлғаның әлеуметтік қалыптасу мәселесі шетелдік және отандық ғылыми 

әдебиеттерде көрініс тапты. Сонымен қатар, әртүрлі авторлардың осы тұжырымдаманың 

мәні мен мазмұны туралы көзқарастары айтарлықтай ерекшеленетінін атап өткен жөн. 

С.И.Ожеговтың" орыс тілінің түсіндірме сөздігінде "бұл термин" қалыптасу "деп 

түсіндіріледі"...даму процесінде бір нәрсенің пайда болуы, қалыптасуы". Қалыптасу 

сонымен қатар даму процесі ретінде анықталады, онда жеке тұлға өзінің әлеуетін 

барынша толық іске асыру үшін жауапкершілік алады (В.Шапар) және даму процесінде 

жаңа белгілерді алу және жаңа формаларды игеру, белгілі бір күйге жақындау 

(Л.В.Мардахаев). Бұл тұрғыда адамның қалыптасуы, жеке басы, мінезі, ойлауы және т.б. 

немесе рухани-адамгершілік, зияткерлік, әлеуметтік және басқа да мәселелер туралы айту 

әдеттегідей болды. Атап айтқанда, өзінің диссертациялық зерттеуінде Н.И. Игошев 

адамның рухани-адамгершілік қалыптасуы жеке рухани-адамгершілік құндылықтарды, 

мотивтерді дамытумен байланысты кәсіби және әлеуметтік жүйелер аясында жүзеге 

асырылатын адамның әлеуметтік ұйымдастырылған қызметін түсінеді. Тұлғаның рухани-

адамгершілік қалыптасуын процесс ретінде қарастыра отырып, автор оның кезеңдерін 

анықтайды: биологиялық, әлеуметтік, мәдени және кәсіби, олар абстрактілі рухани 

кеңістіктегі өрлемелі қозғалыс. Ішкі істер министрлігінің жоғары оқу орнының бірыңғай 

педагогикалық процесінде курсант тұлғасының рухани-адамгершілік қалыптасуы өзінің 

табиғи тәуелділігі мен принциптері бар тәуелсіз бағыт ретінде қарастырылады [1, 216].  

Рухани-адамгершілік тәрбие процесін құрудың жеке педагогикалық принциптері: 

осы процесті диалогтау принципі; рухани-адамгершілік кеңістікті ұйымдастыру принципі; 

педагогикалық әсерді даралау принципі. Зерттеу барысында Н.А. Игошев Ресей  ЖОО-да 

тұлғаның рухани-адамгершілік қалыптасу процесінің тиімділігі мыналарға байланысты 

екенін дәлелдейді: ЖОО-дағы ұйымдастыру-тәрбие процесі осы мәселеге кешенді 

көзқарас негізінде құрылады; ЖОО оқытушылары жоғары рухани және психологиялық-

педагогикалық мәдениетке ие болады; ЖОО-дағы педагогикалық қарым-қатынасты 

ізгілендіру қамтамасыз етіледі; ондағы тәрбие жұмысының нысандары мен әдістерін 

оңтайландыру. Тұлғаның әлеуметтік қалыптасуы психологиялық-педагогикалық 

әдебиетте процесс және нәтиже ретінде қарастырылады. Бірінші жағдайда зерттелетін 

категория "адамның әлеуметтік даму динамикасы, оның қалыптасуын әлеуметтік жетілу 

ретінде анықтайды" деп сипатталады [2, 26]. 

Анықтамалық педагогикалық әдебиеттегі әлеуметтік жетілген тұлға, өз кезегінде, 

ересек адамға тән әлеуметтік рөлдердің барлық жиынтығын ерікті, шебер және жауапты 

орындау үшін жеткілікті көзқарастар, білім, дағдылар мен этикалық қасиеттердің 

қалыптасу деңгейін білдіреді. Тар мағынада, бұл термин жалпы мақсаттарға жету 

процесінде басқа адамдармен қарым-қатынас жасау қабілетін құрайтын субъектінің жеке 
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қасиеттерінің жиынтығын білдіреді. Демек, әлеуметтік жетілудің көмегімен оның 

көрсеткіштері арқылы әлеуметтік қалыптасудың мазмұнын толтыруға, оның процесін 

сипаттауға болады. Н.В.Бордовская, А.А.Реан, біріншіден, адамның жетілуінің бірыңғай 

анықтамасы жоқ екенін, екіншіден, көбінесе бұл тұжырымдаманың өзі қарапайым 

"ересектікке" ауыстырылады, үшіншіден, оның сипаттамасының объективті критерийлері 

даулы болып табылады. Авторлар " парадигма аясында жетілу мәселесін деңгейлерде 

қарастыруға болатындығын сенімді түрде дәлелдейді [3, 45]. 

Жауапкершілік-бұл қажетті компонент, жетілген әрекеттің атрибуты. Әлеуметтік 

жетілу және оның құрамдас бөлігі - жауапкершілік - тек тиісті қызметте, шешім қабылдау 

процесінде, еркін таңдауда қалыптасады. Әлеуметтік жетілудің тағы бір маңызды 

құрамдас бөлігі - төзімділік. А.А. Реан оның екі түрін бөліп көрсетуді ұсынады: 1) 

сезімтал (әлеуметтік ортаның әсеріне төзімділікпен, оның әсеріне сезімталдықты 

төмендету есебінен қандай да бір қолайсыз факторға ден қоюдың әлсіреуімен 

байланысты. Мұндай төзімділік толеранттылықпен байланысты); 2) диспозициялық (оның 

артында жеке тұлғаның белгілі бір көзқарастары, оның шындыққа деген қарым-қатынас 

жүйесі: басқаларға, өмірге, өзіне). Әлеуметтік жетілудің тағы бір компоненті-өзін-өзі 

жүзеге асыру қажеттілігі, өзін-өзі тану, бұл оған қол жеткізудің көрсеткіші және бір 

уақытта шарт болып табылады. Оның төртінші негізгі элементі әлемге оң көзқарас болып 

табылады, ол шындықтың оң көзқарасын анықтайды. 

Осылайша, бүгінгі күні жеке тұлғаның әлеуметтік жетілуінің толық моделін беру 

қиын болғанына қарамастан, оның дамуы білім беру  және өзін-өзі тәрбиелеу процесінде 

автономия мен шешім қабылдау еркіндігін қамтамасыз етумен бірге іс-әрекетте жүреді 

деп болжауға болады. Жеке тұлғаның әлеуметтік қалыптасуы сонымен бірге оның 

әлеуметтік жетілуін, қоғамда өзін тұлға ретінде сезіну, өзі үшін мақсаттарды дербес 

анықтау және оларға қол жеткізу қабілетін, саналы өзін-өзі бағалау сезімін дамыту, 

қоғамдағы өз жағдайына деген сенімділікті көрсететін адамның әлеуметтік даму деңгейі 

(көрсеткіші) ретінде қарастырылады. Осыған байланысты X. Ремшмидт әлеуметтік 

дамуды кең ауқымды өзгерістер ретінде қарастыра отырып, танымдық салада олар 

Комбинаториканың дамуымен, пропозициялық операциялармен, гипотетикалық-

дедуктивті ойлаудың пайда болуымен, интроспекция қабілетімен бірге жүретінін 

көрсетеді; моральдық салада [4, 78]. 

Э.Эриксон адамның әлеуметтік ортаға және онымен қарым-қатынасының өзгеруін 

түсіндіретін "дағдарыстық даму" немесе "сыни кезеңдер" теориясы аясында адам өмірін 

үш үлкен кезеңге бөлуді ұсынды: тұлғаның қалыптасуы, оның ересектігі және кәрілігі. Өз 

кезегінде, жеке тұлға ретінде қалыптасу кезеңінде автор балалық шақты, жасөспірімді 

және жастықты қосып, соңғысының аяқталуы жеке тұлғаның қалыптасуының 

аяқталуымен, белгілі бір психикалық және әлеуметтік-адамгершілік тұрақтылыққа ие 

болуымен, оның бейімділігі мен мүмкіндіктерін ашумен, өзін-өзі растауға деген 

ұмтылыстың көрінісімен сәйкес келетінін атап өтті.қоғамның әлеуметтік тұтастығы, 

әлеуметтік құрылымы. Осылайша, жеке тұлғаның әлеуметтік қалыптасуының осы 

кезеңінде нормалар бағытында, саналы, белсенді және қоғамға өз бетінше қатысу, өзін-өзі 

жетілдіру қабілетінде жаңа нәрсе пайда болады. Ж.Т.Тощенко "әлеуметтену" деп санай 

отырып, адамның әлеуметтік қалыптасуы мен әлеуметтенуін анықтайды [5,112]. 

Қорытындылап айтқанда, жеке тұлғаны әлеуметтендіру өмірдің алғашқы 

жылдарынан басталады және адамның азаматтық жетілу кезеңімен аяқталады, дегенмен, 

әрине, ол алған өкілеттіктер, құқықтар мен міндеттер әлеуметтену процесі толығымен 

аяқталды деп айтуға болмайды: кейбір аспектілерге сәйкес ол өмір бойы жалғасады. Дәл 

осы мағынада біз ата-аналардың педагогикалық мәдениетін арттыру қажеттілігі, адамның 

азаматтық міндеттерін орындауы, тұлғааралық қарым-қатынас ережелерін сақтау туралы 

айтамыз. Әйтпесе, әлеуметтену дегеніміз-адамның қоғам белгілеген мінез-құлық 

ережелері мен нормаларын үнемі тану, шоғырландыру және шығармашылық дамыту 

процесі. 
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КЕМЕЛ АДАМНЫҢ ХАЛЫҚТЫҚ ҮЛГІСІ - ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ НЕГІЗІ 

  
  Аннотация: В статье анализируется национальная модель зрелого человека - основа национального 

образования, на развитие которой оказывают влияние образ жизни и практическая деятельность. Казахский 

народ издавна уделял внимание и придавал большое значение воспитанию детей. Потому что ребенок 

считается будущим семьи и жизни. В связи с этим, учитывая важность воспитания детей в семье, многие 

мыслители, поэты, выдающиеся ученые с прошлых веков обращались к этой проблеме в своих трудах и 

научных трудах. 

         Ключевые слова: совершенный человек, совершенство личности, полноценный человек, 

совершенство, традиция. 

 

          Кемел адам  (араб. “инсан - и  камил” - толық адам)  ақыл - ойы толысқан кісі. Діни 

ілімде кемел адам - кісілікке жат қылықтардан әбден арылып тазарған, ішкі жан-дүниесі 

ағарып, рухани қасиеті артқан, мүлтіксіздіктің қалыбы мен негізіне мейлінше жақындаған 

асыл адам.  

      Кемел адамның әрбір іс-әрекеті Алла тағалаға арналады. Ол - адасқандар үшін 

темірқазықтай жол көрсетуші, жолда қалғандар үшін - көпір, үміті үзілгендер үшін - 

ашылар есік.  Кемел адам  ұғымы  қазақ  әдебиетінде  кітаби  ақындар  мен Абайдан 

бастап cөз  болып келеді.  

       Бұл  ұғымның  арғы  төркіні  Жүсіп  Баласағұнныңң «Құтты білік» дастаны мен 

сопылық сарындағы туындылардан тамыр тартады. Сопылық сарындағы поэзияда Кемел 

адам ұғымы екі таным тұрғысынан  бір-біріне тығыз байланыста жырланады.  

     Бұл құбылыс, әсіресе, “Құтты білік” дастанында өзінің айқын белгісін аңғартып, 

ондағы Күнтуды (Әділет), Айтолды (Дәулет), Огдүлміш (Ақыл) үшеуі, яғни Әділет, 

Дәулет, Ақыл осы өмірге қызмет етуге ұмтылған кемел адам бейнесінде жырланады.  

       Кемел адам туралы ой Абай шығармаларында толық адам, жарым адам, камили 

инсани, толық сөздер арқылы жүйелі түрде жауәнмәртілік (көне түрік тілінде zomard – 

жомарт) ілімі негізінде таратылып отырады. Абайдың адамгершілік негіздері туралы ой-

пікірлері жауәнмәртіліктегі ақыл, әділет, рахым жайлы ізгілік ұғымдармен сабақтасып 

жатады.  

      Кемел адам сипатына тән нәрсе – нұрлы ақыл, жарым адам сипатына – суық ақыл сай 

келеді. Нұрлы ақыл әділетсіз іске аяқ баса алмайды. Суық ақыл әділетті белден басып, 

ардан түсіп, өз пайдасы үшін зиянды іске көз жұмып бара береді.   

       Жүсіп Баласағұнның “Құтты білігінде” өмір мәні пайымдалып, жалпы адамзаттық 

рухани байлықтар – мұрат, дін, этика, өнер және даналықтың мәні сараланған. Ақиқатқа 

жету жолын адам мен әлемнің, ұлы ғалам мен микроғаламның үйлесімді болуы туралы 

қағидаға негіздейді. Осындай Жүсіп Баласағұнидің қоғам туралы ойларында, яғни қазіргі 

түсініктегі әлеуметтік философиясында  әділет, бақыт, ақыл және қанағат ретінде 

бейнеленіп, “Құтты біліктің” төрт кейіпкерінің бойына жинақталған.  
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      Білімге молынан сусындаған адам ғана көп нәрсеге қол жеткізе алады. Оның 

пікірінше, білім - даналық, денсаулық және жан толысуы.  

     Жүсіп Баласағұнның ойынша, қоғам құрылымындағы кемелдіктің өлшемі әлеуметтік 

тәртіп бұзылғанда ғана көзге түсе бастайды. Сол кезде жаңа мұраттар мен ұрандар пайда 

болып, халық қолдауына ие болады. Ол қоғамдық құрылымның кемелдігін жеке адамның 

бостандығы, тәуелсіздігі анықтайды деп санады.  

 Ол өзінің әлеуметтік философиясында қоғамдағы кемелдіктің негіздері мен іс жүзіндегі 

көріністерін өзара тығыз байланыста қарастырады [1, 6 -8б]. 

      Танымдағы кемелдік – білік, оның іс жүзіндегі көрінісі – укуш деп біледі ол. Жүсіп 

Баласағұнидің  өз еңбегінде зердеге айрықша тоқталған. “Құтты білікте” ол, ең алдымен, 

даналық яғни қазіргі түсініктегі теориялық зерде туралы ой толғап, даналық 

табиғатын,  оның ерекшелігін, туа біткен қабілеттер мен кейінгі білім жинақтаудағы 

адамның өз рөлі, таным процесінде ақиқатқа ұмтылу, т.б. мәселелерді қарастырады.  

Ойлау қызметі тек адамға ғана тән, жануарларда жоқ қасиет деп біледі ол. Егер сезім 

алдамшы болса, онда оған толық сенуге болмайды, ал ақыл, зерде әрқашан адамға қызмет 

етеді, оның жалғандығы жоқ. “Құтты біліктің” негізгі айтар ойы - адамның адами жетілуі 

мен кісілік кемелденуі, сол арқылы мемлекет пен қоғамды қуатты, мықты, құтты ету. 

         Кісілік кемелдену жолына түскен адам -  өзінің қасиетіне, қалыбы мен негізіне 

мейлінше жақындаған асыл жан. Дастан оқырманына құт - берекемен, бақытқа өз 

адамгершілігін асыл етумен ғана жетуге болатынын ұқтырады. Ондағы “өзіңді сақтау”, 

“өзіңді ұмытпау” қағидасы адамның адамшылығын танытар қасиеті – адамгершілік пен 

кісілікті жетілдіруге бағытталған. Ақын өтпелі өмір мен өлім жайында терең толғанады. 

Оның ойынша, өкініштің ең ауыры өлшеулі өмірде дүние қызығы мен тән тілегі жетегінде 

кетіп, діл тазалығын сақтай алмаудан туады, сондықтан адам өзінің кісілік қасиетімен 

бірге өмірдің өткіншілігін де ұмытпауы қажет. Мұнан өзге Жүсіп Баласағұнныің 

шығармаларында ізгілікке құштарлық пен іңкәрлік, сопылық танымдағы  Алланы сүю, 

әлем мен адам сырына терең бойлауға ұмтылушылық белгілер тән. Ол үшін адам баласы - 

дүниедегі ең басты құндылық.  

     Адамды жаратушы Алла тек оны ғана емес, ай мен күнді, күн мен түнді, аспан мен 

жерді, дала мен тауды, қол мен елді де дүниеге әкелді, бірақ тек адамға ғана теңіздейін 

телегей ақыл, білімге бой ұрдырар зерде, қайырымды іс қылдырар ар-ұят пен намыс 

сыйлады. Баласағұнның ойынша, ендігі міндет - осы адам деген атақты жоғары ұстау, 

оған сай өмір сүру. Ол өмірді адамға Алланың берген қарызы деп түсінеді, осы өмірді 

мәнді кешкен адам ғана қарызын қайтара алады. 

     Ойшыл ғалымның айтуынша, егер адамда ізгілікке қарсы тұратын белгілерді жеңетін 

күш жоқ болса, онда ұнамды сапалар жойылады, жоғалып кетеді. Бұл құндылықтар мен 

олардың қарама - қарсылықтарының халықтық түсіндірмесі мыналар:  

біріншісі - ақыл, оны ашулану, өшігу күңгірттендіреді;  

екіншісі - достық, оны күншілдік бұзады;  

үшіншісі - ұят, оны тойымсыздық, ашкөздік жояды; төртіншісі - жақсы тәрбие; оған 

нашар орта әсер етуі мүмкін;  

бесіншісі - бақыт, ал оны қызғаншақтық бүлдіреді [2, 10б]. 

      Тұлға - жеке адамның мақсатының орындалуы, ерік-жігерінің іске асуы, өзі жөніндегі 

ойын, еркін іске асыруға дайындығы және оны іске асыруының нәтижесі. Адам баласы 

материалдық және рухани өмірдің ортасында тіршілік етеді де, өзі өмір сүріп отырған 

қоғамның, ұжымның, ұлттың рудың мүшесі ретінде өзіндік ақыл-парасатымен, жеке 

бастың өзіне тән ақыл-ой, ерік-жігер, мінез-құлық ерекшелігімен көрінуге тырысады. 

Қоғам мүшелерінің бәріне ортақ біркелкі мінез-құлықтың, қасиеттің болуы мүмкін емес. 

Әр адам - өзінше жеке тұлға.  Адамдардың қоршаған ортадағы құбылыстарды түсініп 

қабылдауы әртүрлі. Ол әр адамның жеке басына тән физиологиялық, психологиялық, 

биологиялық ерекшеліктеріне байланысты. Әрбір және кез-келген халықтың 

педагогикалық мәдениетінде кемел адам идеясын жүзеге асыруға бейімделген өзіндік 
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табыстары бар. Бұл табыстардың жекелеген кейбіреулері тек тұлғаның бір немесе бірнеше 

жақтарына қатысты болса, ал өзгелері кемелденудің халықтық идеалын жан-жақты ашып 

көрсетеді. [3,14б]. 

      Әр халықтың идеал туралы түсінігі әртүрлі. Мысалы, орыс халқында ол сұлулық пен 

ақылдылық, батырлық пен денсаулық; түркі халықтарында ақылдылық, жақындарына 

деген қамқорлық, еңбексүйгіштік, кең пейілділік және т.б. Адыгейлерде ұлттық бедел, 

отбасы мен туыстың жақындығы; таулықтарда қонақжайлық, намысқойлық, қиыр шығыс 

халықтарында батылдық, еңбексүйгіштік  және т.б. 

      Кемел адам қасиеттерінің жалпы адамзаттық сипаттамаларына жоғарыда аталған 

қасиеттердің бәрін жатқызуға болады. Кемел адам мәселесі ұлттық мінез 

ерекшеліктерімен тығыз байланысты. Кемел тұлға ұлттық сананың деңгейін айқындайды 

және қоғамдық жағдайлардың ықпалымен өзгереді. Оның дамуына өмір салты мен 

практикалық іс-әрекет ерекше әсер етеді. Кемел адам белгілі бір қасиеттерді меңгерген. 

Мысалы, жігіт:  

* сыртқы бейнесі: ұзын бойлы, қырағы, күшті қолды, темір саусақты, мықты денелі, тік 

мұрынды, өткір тісті, қара қасты, ұқыпты, жинақы, мұртты;  

* сөйлеу сапасы: шыншыл, шешен; жалқаулық, қорқақтық, мақтаншақтық, өсек, жала, 

азғыру; 

* қасиеттері: епті, айбатты, күшті, өжет, төзімді, сүйекті, сақ, т.б; 

* іскерлік қасиеттері: жігіттің қыраны, сұңқары, сұлтаны, арыстаны және қасқыры, нары, 

т.б.;  

* орны: басшы, ақылды, ержүрек, палуан, жомарт, шаруақор;  

* абыройы: ықыластылық, шеберлік, күштілік, шыдамдылық, білімділік, ұтқырлық;                          

* мінездің жағымды белгілері: адалдық, әділдік, шыншыл;  

* достары: тұлпар, ақылдылық пен тапқырлық, т.б.;  

* жаман қасиеттері: өтірік айту, сөзінде тұрмау, арамдық және т.б. 

      Қызға қойылатын талаптар:  

* қасиеті: кішіпейілділік, нәзіктік, қамқорлық, мейірімділік, қиындыққа төзімділік, 

шыдамдылық, ұқыптылық, жинақылық, т.б.;  

* сыртқы түрі: сұңғақ бойлы, сымбатты, қыр мұрынды, оймақ ауыз, кең маңдай, аққу 

мойын, қалың бұрымды, ұзын кірпікті, қара қасты, тегіс ерінді, күлім көзді, қыпша бел, 

икемді, ұзын саусақты, жіңішке, т.б [4, 9 - 10 б]. 

      Адам идеалы: өмір үшін байлықты, ар, намысы үшін өмірді құрбан етеді.  

 Қазақ халқы бала тәрбиесіне үлкен мән беріп, оған ерекше көңіл бөлген. Себебі, ол 

баланы отбасының және өмірдің жалғасы мен болашағы деп санаған. Қазақта 

отбасындағы бала тәрбиесінде әкенің алатын орны мен рөлі ерекше болған. Себебі әке – 

отбасын асыраушы, оның мүшелерінің тірегі, қамқоршысы және тәлімгері. Әкенің мінез - 

құлқы   өзгелермен қарым - қатынасы, өнері, білімі - баланың көз алдындағы үлгі өнеге 

алатын, соған қарап өсетін нысанасы. Сондықтан қазақта әке туралы өнегелі нақыл сөздер 

мен мақал-мәтелдер көп.   Мысалы, «әке бәйтерек, бала жапырақ», «әкеге қарап ұл өсер», 

«әке балаға үлгі». Қазақта біреудің баласы жақсы, өнегелі азамат болып өссе: «оның әкесі 

жақсы кісі еді, өнегелі жерден шыққан ғой», - дейді. Бұдан әкесі жақсылардың балалары 

да жақсы болмақ, ал әкесі жамандардың балалары – сондай болмақ деген қорытындыдан 

аулақпыз. Баланың жақсы-жаман болуы шыққан тегіне ғана емес, ол оның тәрбиесіне 

тікелей байланысты. Осыны ерте сезген халқымыз: «баланың тентек болмағы үйінен, 

жігіттің тентек болмағы биінен» немесе «Жақсыдан жаман туады, бір аяқ асқа алғысыз; 

жаманнан жақсы туады, адам айтса нанғысыз», - деген. Қазақ халқында әкелер өз 

өнерлерін балаларына үйретіп, оларды өздеріндей қол өнерші, күйші, әнші, мерген, аңшы, 

құсбегі етіп тәрбиелеуге ерекше көңіл бөлген. Осыдан келіп ата өнерін баланың қууы, оны 

мирас еті дәстүрге айналған. Мысалы, қазақ халқының өмірінде жеті атасына дейін 

күйшілік, әншілік, аңшылық, ұсталық өнерлерді қуып өткен адамдар жиі кездеседі. Содан 

«атадан бала тумас болар ма, ата жолын қумас боларма», «әке көрген –оқ жонар» деген 
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нақыл сөздер пайда болған. Отбасында адам өмірге келеді, тәй-тәйлап басады, бірінші 

қуанышы мен қиындығын кездестіреді, өседі, өнеді, одан үлкен өмірге аттанады. Олай 

болса отбасы деген не? Оның мәні неде? Koғамда қандай рөл атқарады? Әр aдамға не 

береді? Осы сұрақтарды жан-жақты қарастырып, шешуде әр заманда көптеген ойшылдар, 

ғалымдар атсалысқан.  

      Ертеден бала тәрбиесіне үлкен мән беріліп, оған ерекше көңіл бөлінген. Себебі, бала 

отбасының және өмірдің болашағы деп саналады. Осыған орай отбасындағы бала 

тәрбиесін маңызды деп санай отырып, өткен ғасырлардан бастап көптеген ғұлама 

ойшылдар, ақын жыраулар, көрнекті ғалымдар өздерінің шығармалары мен ғылыми 

еңбектерінде осы мәселені жан-жақты қарастырған. Дүниежүзіндегі әрбір халықтың өзіне 

тән отбасы тәрбиесінің тарихы бар. Сол сияқты, қазақ отбасыда өзіне тән 

ерекшеліктерімен сипатталады. Қазақтың отбасы мәселесіне байланысты бұрын-соңғы 

жазылып, кезінде баспа жүзін көрген үлкенді - кішілі ғылыми мақалалар мен 

монографиялық еңбектер, әділеттік құқық туралы жинақтар мен қазақтың ауыз әдебиеті 

фольклор деректері де көптен табылды. Мәселен, орта ғасырлық ғұлама ойшылдар Сағди, 

Науаи, Кайқаустың отбасы мәселесі төңірегінде айтқан құнды пікірлерінде балаларды 

отбасында тәрбиелеуге өте мән беріледі. Отбасы тәрбиесінің өзектілігі сонша, ерте 

кезеңнен ақ ақын-жыраулар шығармалырына арқау болған. 

        Қазақ қыз бала мүшел жасқа таясымен: «Ұлдың ұяты - әкеде, қыздың ұяты - шешеде» 

деп баланы әке мен ана өз қарауларына бөліп алады. Мұның себебі екеу: бірі - осыған 

дейін сыртта да, үйде де бірге ойнайтын қыз өз-өзінен ұлдардан бөлініп, шешеге 

бейімделеді. Бірі - қазақта қыз балаға әкенің ақырмауы, қол тигізбеуі - жылжымайтын, 

бұзылмайтын заң. Ұл мен қыз «әкесін көріп оқ жонуға, шешесін көріп тон пішуге» әдет 

алатыны да осы кез. Міне, осыдан бастап «ұлдың қызығы түзде, қыздың қылығы үйде» 

ана баса қарайды. Әйелінің бұл міндетінен ағат кетпеуін отбасы бақылайды. Бұл үшін ең 

алдымен ерлі- зайыптылар сыйласымды, салауатты болуы шарт. Бұлардың өзі жаза басса, 

баланың «үйренгенім үйімдегіге» деп, жалт етуі оп-оңай.Бұл үшін алдымен керегі 

мыналар: Бала алдында әйел күйеуін құрметтеп, оның айтқанын әмір деп түсінуден 

ешқашан жаңылмай, ол ілтипатын күлшедей қызына ұдайы көрсетіп отыруы керек. Қыз 

осы мөлшерге келісімен әке де шаңырақтағы ең беделді, өнегелі адам екендігін көрсетіп, 

бұрынғы артық-ауысуынан қол үзбесе болмайды. Бұл өзінен бұрын бала алдындағы 

парызы, көрсететін әкелік өнегесі. Халықтың дәстүрі қыз бала тәрбиесінде ереже 

ұсынбайды, тек бағыт-бағдар береді, өнеге көрсетіп, әдептілік жөн-жосығын нұсқайды. 

Оның барлық сыры мен сынына әдебі мен мінезіне, тілі мен дініне, әні мен күйіне, мінезі 

мен құлқына орай өрілген төрт ұғым төңірегінде топтасады. Ол адал мен арам, обал мен 

сауап. Адам үшін ең қымбат түсінік те, жұмбақ түсінік те жанмен сезіну, ойлану, толғану, 

әсерлену, әрекеттену.  

       Бүгінгі бойжеткен ертеңгі отбасы ұйытқысы, болашақтағы асыл жар, аяулы ана, ел 

ардағы ақылман әже. Олай болса, халық танымындағы бойжеткенге қажетті сипат-

имандылық, инабаттылық, ізеттілік, әдептілік, ісмерлік, биязылық, мейірімділік.  

       Бала тәрбиелейтін адамның бойына дарыта алатын болашақ  ұрпағымызды  ақылды, 

артына бір рулы елін ерткен асыл қадірлі адам етіп тәрбиелейтін де осы қыздар, болашақ 

аналар, әйел заты болғандықтан жақсы мінез-құлыққа баулып өсіреді. «Қызға қырық 

үйден тыю, қала берді есіктегі күңнен де тыю» дейді халқымыз. Бұл да қыз балалардың 

отбасындағы тәрбиесі, өмірге бейімділігі, әдептілігі, сезімтал да саналылығы биік болсын 

деген ойдан туған.  Қырықтың біріншісі – бесігің, үйің алтын босағаң. Олай болса қыз 

баланың тәрбиесі де осылардан басталады. Ол ең алдымен анаға байланысты. «Шешесін 

көріп қызын ал, аяғын көріп асын іш» деген мақал тегін айтылмаған. Әулеттен әулетке 

қалған мұра имандылық пен инабаттылық болса «Жігіттің жақсысын - қыздай, қыздың 

жақсысын – уыздай» деп айтуда да терең мән жатыр [5, 4-5б]. 

      Кемел адамның халықтық үлгісі - халық тәрбиесінің жиынтық түсінігі. Адам 

қарапайым іс-әрекеттен жоғары іс-әрекетке қадам жасайды, алдына өте жоғары мақсаттар 
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қояды. Кемелденген адамның өзі де жетіліп, тұлғалық тұрғыдан ерекшелене түседі. 

Тұлғаның ерекшелігі дегеніміз - оның өзіне тән мінез-құлқындағы, іс-әрекетіндегі, 

көзқарасындағы ерекшелігімен даралануы. Жеке тұлғаға тән қасиет - ақыл, ес, яғни өмірді 

өзінің сана-сезім өлшемімен қарап, бағалауға бейім тұруы. Әрбір тұлға оқып, көріп, 

оқығанын, естігенін, көргенін өз ойына тоқып, содан сабақ алу арқылы да өзінің іс-

әрекетін, мінез-құлқын, сана-сезімін байытады.  
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Қай заманда болмасын заманына қарай жеке тұлғаның болмысын қалыптастыру 

туралы ойлар мен пікірлер көпшілікті толғандырып келген. Жеке тұлғаны 

қалыптастырудағы кемелділік, мінсіз адам бейнесі тәрбиенің ең жоғары көрсеткіші 

ретінде қабылданып, қоғамда жоғары жауапты міндеттерді атқаруға лайық деп танылған. 

Бүгінгі күнді алып қарасақ, елімізді өркениеттілікке жеткізетін, ел экономикасын 

дамытатын, сондай - ақ, Қазақстан Республикасын 50 дамыған елдер қатарына қосылуға 

мүмкіндік жасайтын жастарды тәрбиелеу немесе кемел адамды тәрбиелеу бүгінгі күннің 

еншісіндегі ұлы міндет болып отыр. Осындай қасиеттерді бойына жинақтаған жеке тұлға 

елімізді, халқымызды бақытты болашаққа жетелейтін мемлекет басшысы болуға лайық. 

Мұндай пайымдаулар мен ой - тұжырымдардың бастау алар көзі сонау орта ғасырдағы 

көне түрік ғұламалары көзқарастарында туындаған болатын. Олардың өкілдері әл - 

Фараби, Махмұт Қашқари, Жүсіп Баласағұн, Қожа Ахмет Йассауи, Қорқыт ата, 

«Қабуснама» кітабының авторы Кейкаус және т.б. мұндай қоғам талаптарына жауап бере 

алатын кемел адамды қалыптастыру негізі отбасы тәрбиесінен басталады дей отырып, 

оның қоғам мүдделерімен сабақтастықтарының жан-жақты қырларын ортаға салады. 

Абайдың «кемел адам» тұжырымы өміріміздің кез келген саласында, мемлекетті 

басқару мен білім жүйесінде,бизнес пен отбасы институттарында негізгі тұғырға айналуы 

керек. Мұның бәрі интеллектуалды ұлт қалыптастыру үшін қажет. Абайды өз 

заманындағы іскерліктің ұйытқысы деуге болады.Біз елдік мүддеге қатысты әрбір ісімізде 

ұлы ақынның еңбектеріне жүгінуіміз керек. Бұл – жаңғыру жолындағы аса маңызды 
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қадам. Халқымыз, әсіресе жас буын Абайдың сара жолын жалғауға баса мән беруі 

тиіс.Мен «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты мақаламда осы мәселелерге ерекше 

назар аудардым. Біз елдік пен егемендіктің қадірін бағалай білуіміз керек. Жастар 

әрдайым ұлттық құндылықтарды көздің қарашығындай сақтап, дәріптей білуі тиіс. [1,78-

б] 

Халықтық педагогикадағы кемел адам үлгісі бойынша: Кемел адам – халық 

тәрбиесінің мақсаты Кемел адамның халықтық үлгісі – халық тәрбиесінің жиынтық 

түсінігі. Үлгі (идеал) тәрбиенің жалпы міндеттерін көрсетеді. Адамгершілік идеал: 

жұмылдырушылық, рухтандырушылық рөлі. Адам қарапайым педагогикалық әрекеттен 

педагогикалық іс-әрекетке қадам жасайды, аса жоғары мақсаттар қояды. Еңбек күрделенді 

- тәрбиенің мақсаты да күрделенді. Кемелденген адамның өзі күрделеніп, еңбекті 

жетілдірді. Сонымен, еңбекті жетілдіру – адамды жетілдіру. Бұл-ауызекі халықтық 

шығармашылықта. Мысалы,орыс халқында: сұлулық пен ақылдылык, жүректілік, 

батырлык, денсаулық. Түркі халықтарында ақыл, жақындарына қамқорлық, 

еңбексүйгіштік, кеңпейілділік, ақ көңілділік, қайырымдылық, мейірімділік, ата - бабалар 

туралы еске алу. Айырмашылықтары да бар. Адыгейлер: Отанға деген махаббат,ұлттық 

бедел, абырой, отбасы мен туыстың (рудың) жақсылығы. Таулықтар, қыр адамдары: 

қонақжайлылық, намысқойлық. Қиыр шығыс халықтары (нивхи): батылдық,ерлік, 

еңбексүйгіштік, халықтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын сыйлаушылық. 

Барлығының ( басқалар алдындағы халықтың жақсылығы) ұлттық беделі ата - бабалар 

туралы қасиетті еске алу. Жауапкершілік. Бақытқа талпыну (ақылмен, еңбекпен, 

төзімділікпен). Сұлулық пен жақсылық кемел адам қасиеттерінің жалпыадамзаттық 

сипаттамасы: денсаулық, сұлулық (әсемдік, әдемілік), ерік-жігер, қиындықты жеңу 

біліктілігі, шыдамдылық, ұрпақ байланысы (әке ретінде, ана ретінде). Кемел адамды 

тәрбиелеу жолдары: жаңа дүниеге келген сәбиге тілектер(катысушыларды тәрбиелейді). 

Ат таңдау: Қайтыс болған сыйлы адамдардың аттарын қою. Жақсы рудан шыққан 

адаммен отбасын құру. Сөз және нақты іс - әрекет, олардың бірлігі (кешке ән айтуға 

болады, ертегіні тек күн ұясына батқаннан кейін айтады...). Еңбекке қатынас. 

Адамгершілік, Тілектестік, басқамен байланыс. Тұлғаға ықпал ететін әр түрлі тиімді 

құралдар өте көп. [2,45-б]  

Отбасы тәрбиесі – бұл жалпы тәрбиенің ең басты бөлігі.Ата-ана және отбасы 

мүшелері және нәресте дүниеге келген күннен бастап,оның өміріне қамқорлық 

жасап,болашағын жоспарлайды және саналы азамат болып өсуі үшін қажет жағдай 

жасайды.Бұған баланың қажеттігін толық қанағаттандыру оны дене және ой еңбегіне 

үйрету,күн тәртібін дұрыс реттеуге,болашағын жарқын қылатын,кемел тұлғаны 

қалыптастыратын адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру жатады. [3, 40-б]  

Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің « Жаңа онжылдык, жана экономикалық өрлеу, қазақ 

мүмкіндіктері» атты 2020 жылға дейінгі даму бағдарламасында тұлға калыптастыру 

мәселесі назарға алынған. Бұл максаты іске асыру ұлтымыздың тарихи қалыптасуындағы 

тәлім - тәрбиесін, соның ішінде отбасылық тәрбие дәстүрлерін зерделеу мен оны бүгінгі 

күннің талаптарына сай окыту және болашақ азаматтарды тәрбиелеуде пайдалану 

жолдарын қарастырумен шешілмек. Тұлғаның дамуы озінің бастауын ең алдымен 

отбасынан алатыны мәлім. Сондыктан отбасы одан әрі адамның жеке басының негізгі 

қасиеттерін қалыптастырудын барынша маңызды ортасы болып қала береді. Адам тұлға 

болып туылмайды, ал қалыптасады деген кезқараспен қазіргі психологтардың көбісі 

келісуде Брак тұнғаның дамуы кандай заңдарға бағынатыны жөніндегі көзқарастар сан 

алуан Өйткені тұлға дамуы үшін қоғам мен әлеуметтік топтардың мәні , дамудың 

заңдылықтары мен кезелері, тұлға дамуының дағдарыстары (кризис), даму процесін 

талдету мүмкіндіктері әрқилы түсіндіріледі . Кен тараған тұлға теорияларының 

әрқайсысында тұлғаның даму мәселесі елдігінше карастырылады. Мысалы, 

психоаналитикалық теория даму деп адамның биологиялык табиғатының көп өмір сүруге 

бейімделуін, белгілі қорғаныс механизмдерінің пайда болуын,қажетті канағаттандыру 
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жолдарын түсіндіреді. Қырлар теориясы бойынша,оның барлық қырлары өмір сүру 

барысында халыптасады,олардын туындау,кайта түзілу және тұрақтану процестері 

биологиялық емес заңылыктарға бағынады . Әлеуметтік үйрету теориясы тұлғаның даму 

процесін адамдардың белгілі тұлғаралык дара әрекеттерінің қалыптасу жолдары ретінде 

түсендірсе, гуманистік және басқа феноменологиялық теориялар оны "Мен" деген 

түсініктің қалыптасуымен ұштастырады. Кемел адам тұлғасы қалыптастыруда адам 

бойында мынадай қасиеттердің: қайырымдылыққа, кішіпейілдікке, ізеттілікке, 

мейірімділікке, имандылыққа, парасаттылыққа, рақымдылыққа, жолдастыққа, адалдыққа, 

қанағатшылдыққа, шыншылдыққа, әділеттілікке,патриоттыққа, ұқыптылыққа,  

жауапкершілікке, ынтымақастыққа, өзара сыйластыққа, еңбексүйгіштікке т.б. үлкен рөл 

атқаратындығын ерекше көрсетеді.     

Елбасының «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 

Қазақстан халқына Жолдауында білім берудің басымдықтарын: «Барлық дамыған елдерде 

бірегей сапалы оқыту жүйесі бар. Ұлттық білім берудің барлық сатысында білім сапасын 

арттыруда біздің алдымызда үлкен жұмыстар тұрғандығын» атап өтті. Онда білім беру 

жүйесінің басым міндеттері ретінде ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым 

және практика жетістіктері, жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға, кәсіптік тұрғыдан 

шыңдауға бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау атап көрсетілген. 

Қазіргі таңда, дүние жүзінде білім беру – әлеуметтік құрылымының маңызды 

элементтеріне  айналды. Адамзаттың болашағы оның қазіргі алған білімінің сапасына, 

көлеміне, ойлау деңгейіне байланысты. Осыған сәйкес, педагог – ұстаздардардың белгілі 

бір көлемдегі білім, білік дағдыларын арттырумен қатар дүниетанымын кеңейтіп, оларды 

шығармашылық бағытта дамыту бүгінгі күннің басты талабы. Оның ішінде ғаламдық 

өзгерулерге бейім жеке адамның да, қоғамның да, жаңа әрекет түрлеріне 

ынталандыратындай, өзгермелі мәдениеттік ортада өзін-өзі анықтай алатындай және 

адамгершілікке, интеллектуалдыққа, кәсіби біліктілікке тәрбиелейтіндей оқытудың 

үздіксіз жүйесін қалыптастыру қажеттілігі туындауда. Біз еліміздің болашағын сенімді 

жастардың қолына тапсыруымыз керек, сондықтан да тәрбие мен білім қатар жүруі тиіс. 

Оқу мен білімді меңгеру тұрғысынан қарап: «Талап әр балада бар, – дейді ақын, – оған 

талас қылуға болмайды. Егер талапты ескеріп, күтіп тәрбиелей білсе, ол дамып, өрістеп 

жетіледі. Ал оған мән бермесе, өз-өзінен  жоғалып кеткенін адам байқамай қалады»-деп, 

оның қалай жоғалып кеткенін айналасындағы жұртшылық та байқамай қалатынын 

айтады. [4,56-б]  

 

 ӘДЕБИЕТТЕР: 
1. Қазақстан Ұлттық энцклопедия/Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы 1998 ISBN 5-89800-123-9 

2. Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министірлігі типтік оқу бағдарламасы. 

Этнопедагогика.Алматы 2013. 

3. Отбасы педагогикасы. Жүндібаева Т.Н. Алматы 2014. 

4. Қазақ ағартушыларының философиясы/Қазақ халқының философиялық мұрасы: 20 т.-10 т. - Астана: 

Аударма, 2007 

 

 

Ж.Ж. Нәбиева., Г.С. Мухиева., Б.Е. Ерболат 

педагогика ғылымдарының  магистрлары 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті,  

оқытушы, магистрлар, Орал қаласы,Қазақстан 

nabi.zhanar@inbox.ru, mgs-94@mail.ru, balmirae@mail.ru 

 

ТҰЛҒАНЫ  ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ АЯСЫНДАҒЫ ОТБАСЫ ТӘРБИЕСІ 
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Егеменді еліміздің тірегі — білімді ұрпақ. Есті тәрбие ұл мен қыздың болашағы. 

Негізгі тұлға — ұрпақ тәрбиелеуден басталады. «Жас бала — жас шыбық, жас кезінде қай 

түрде иіп тастасаң, есейгенде сол иілген күйінде қатып қалмақ» деп, М.Жұмабаев 

айтқандай тұлғаны әлеуметтендіру аясындағы тәрбие отбасынан басталатыны сөзсіз [1, 

120-б.]. 

 Бүгінгі қоғамның  қойып отырған басты міндеті, артар жүгі — саналы тәрбиені 

сапалы білім беру мен ұштастыру. Жан — жақты дамыған, өзіндік ой пікірі қалыптасқан, 

өмірге араласа алатын, терең ойланып, ойын жүзеге асыра алатын тұлға қалыптастыру. 

Тұлға ретінде — тәрбие процесінде басты мақсат болып табылады. Сондықтан тұлға — 

тұтастық күйінде дамыған, қалыптасқан адам. Абай айтқан «Толық адам» болмысын 

жасауды міндет ету — мектептің жүзеге асырар танымдық процесінің де негізгі мұраты. 

«Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боларсың елден бөлек» — деген сөзі де 

жеке тұлға тәрбиелеудегі бағыт ретінде алуы да дұрыс [2, 75-б.]. Алайда мектеп өмірінде 

мінез — құлқы алуан түрлі балалар кездесетіні белгілі. Әлеуметтік жағдайға және 

отбасындағы белгілі себептерге байланысты, кей жағдайда оқушының психикалық 

ерекшелігіне байланысты «қауіпті» саналатын оқушылар кездеседі. Тәрбиеге «қауіпті» 

саналатын себепші факторлар  

1.Oтбасындағы тәрбиенің дұрыс ұйымдастырылмауы  

2.Отбасындағы материалдық жетіспеушілік  

3.Tолық емес отбасы  

4.Баланың денсаулығы, психикалық ауытқушылық  

5.Көшедегі жолдастарының ықпалы  

Отбасындағы тәрбиенің дұрыс ұйымдастырылмауы  

1.Өнегелі сөз, белсенді еңбектің болмауы  

2.Уақытты тиімді пайдалануға үйретпеу  

3.Отбасындағы ұрыс — керіс  

4.Баланың жеке мүмкіндіктерін ескеріп бағыт сілтемеу  

5.Баланың көзінше ішімдікке әуестену [3, 131-б.]. 

Тәрбиеде жеке тұлғаның бұзылуының аясындағы тәрбие Тәрбиеде жеке тұлғаның 

бұзылуының себептері:айқайлау, ұру, қорқыту,еңбектен, жауакершіліктен шет қалу,адам 

қатарына саналмау,негізсіз жазалау. «Не ексең, соны орасың» деп, ата — бабамыз тегін 

айтпаған, балаға материалдық қажеттіліктен гөрі рухани қажеттіліктерінің маңызы зор 

екенін көбісі біле бермейді. Сондықтан тұлғаны әлеуметтендіру аясында отбасы тәрбиесі 

керек. Тұлғаны әлеуметтендіру аясындағы тәрбие Бала жүрегіне жолды сөзбен де, айла, 

әдіс — тәсілмен де, балаға деген жүрек сезімі — махаббат пен де табуға болады. Жылы — 

жылы сөйлесең жібімитін жүрек жоқ, тек соған апаратын жолды таңдай білуіміз керек. 

Тәрбие өнері — ең алдымен адам жүрегіне жол таба білу. «Жас баладан анадан туғанда, 

екі түрлі мінезбен туады. Біреуі — ішсем, жесем, ұйықтас ам деп туады. Бұлар тәннің 

құмары, бұлар болмаса тән жанға қонақ ұй бола алмайды. Хәм сөзі өспейді, қуат 

таппайды. Біреуі — білсем екен демелік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр — жылтыр 

еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, сырнай — керней болса 

дауысына ұмтылып, бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі — жан құмары, көрсем 

екен, үйренсем екен деген» бұл Абайдың қара сөзіндегі терең ұлағат тарбиелік процестің 

негізін айқындап тұрған қаңида адам баласын тұлға ретінде қалыптастыруда жан мен тән, 

білім мен тәрбие егіз [4, 202-б.]. Тұлғаны әлеуметтендіру аясында отбасы тәрбиесінің 

алатын орны ерекше.Қазақстан Республикасының Конститутциясында «Балаларына 

қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу- ата — ананың табиғи парызы» деп отбасының 

міндеті анық көрсетілген.  

«Қазақстан -2030» бағдарламасында балаларымызды алыс болашақта қандай 

сапада көруіміз керектігі айтылған. Сонымен бірге, «Отбасы туралы заң» жоғары және 
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орта білім тұжырымдамасында әрбір отбасына өзінің ұрпағын тәрбиелеп, қатарға өсу 

міндеті жүктелген. Отбасы — баланың жақын әлеуметтендіру ортасы қатарында өмірдің 

мақсаты, оның құндылықтарын біліп, өзінің қалай ұстау керектігі туралы алғашқы 

мағлұматтарды береді және онда басқарармен қарым — қатынас орнатуына іс жүзінде 

дағдыланады [5, 41-б.].  

Қазіргі заманда отбасының құрылымы өзгеріп, ондағы мүшелер саны азайып, бала 

саны да кеми түсті. Отбасына асыраушы әке ғана емес, ана да оған елеулі үлес қосу 

себепті олардың рөлдік қызметі теңеліп, жауапкершілік сипаты да өзгермелі күйге түсті. 

Көп жағдайда әке жауапкершілігі әлсіреп, керісінше, аналар отбасы үшін жауапкершілікті 

өз мойына алуда. Осы заманның тағы бір ерекшелігі: толық емес отбасылар көбейіп, ата, 

әке, қайын -жұрт, нағашы жұрт секілід тағы да туысқандық байланыстар әлсіреді. Ер бала 

болсын, қыз бала болсын әке — шеше не істесе де соған үлгі, өнеге. Содан үйренеді, 

көргенін бірде болмаса бірде қайталайды. Ата-ананың ықпалы өзінен өзі бола қалмайды, 

балалар ата — ана қылықтарын көзімен көреді, ал бір көргеннен тағыда, тағы бір рет 

көргесн санасында мықтап орын алады. Естігені де осы қағида бойынша формула сияқты 

санада қалқып шығып, іс — әрекетке айналады. Балаға отбасы мүшелерінің сөзі, мінез — 

құлқы ғана емес, қоршаған заттар да әсер етеді.  

Әлеуметтендіру аясындағы отбасы тәрбие барлық тәрбиенің негізі болып 

қаланады. Ашығын айтсақ, саяси экономикалық тұрғыда өрлеу үстіндегі егеменді жас 

мемлекетіміз әлеуметтік рухани жағынан дағдарысты басынан кешуде. Бала тәрбиесі мен 

тікелей шұғылданушы бүгінгі ата-аналар арасынан халықтық тәрбиеден алшақтауы, өзінің 

туған тіліне немқұрайлықтың болуы, батыстан келген өмір сүру дағдыларына икемделуі 

кейбір отбасына орын алатын келеңсіз жағдайлар бала тәрбиесіне кері әсерін тигізбей 

қойған жоқ. Жасөспірімдер арасында тасбауыр, қатыгез ұрпақтардың көбеюіне, 

балалардың жастай қылмысқа баруына зиянды әдеттермен әуестенуіне, өзіне-өзі қол 

салуына итермелеуде. Жоғарыда айтылған мәселелердің кең қанат жаюына ақпарат 

құралдарының да (теледидар, компьютер,ұялы телефон) теріс ықпалы екенін айтқан жөн. 

Осыған байланысты, баланың отбасындағы алатын тәрбиесінің ықпалына тоқталғым 

келеді. «Тәрбие отбасынан басталады »,«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің », «Не 

ексең, соны орасың»,« Әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер » т.б. халық 

даналығына айналған мақал-мәтелдер баланың тәрбиелі, адамгершілік-парасаттылық 

негіздерінің отбасынан басталатынын дәлелдейді. Тал шыбықтай жас балаға бесіктен 

бастап берілген тәлім-тәрбие, ұстаным-тәртіп қағидалары есейгенде оның мінез-

құлқының, сана-сезімінің, ар-ождан намысының темір қазығына айналды.  

«Отбасы адамның өте маңызды, өте жауапты ісі.Отбасы өмірді кемеліне келтіреді, 

отбасы бақыт әкеледі, бірақ әрбір отбасы, ең алдымен мемлекеттік маңызы бар зор іс 

болып табылады»,-деп көрнекті педагог А.С.Макаренко анықтама берген [6, 125-б.].Яғни, 

отбасы, қоғамның маңызды буыны және өзінше бір кішігірім ұжым ретінде бала 

тәрбиесінде шешуші роль атқарады.  

Қорыта келе, бүгінгі таңда жан-жақты дамығын тұлғаны адамгершілік,рухани 

жағынан тәрбиелеу отбасынан басталатыны сөзсіз.Осы жағдайда отбасы мен мектептің 

бірігіп жұмыс жасағаны жөн. Бірлескен іс-әрекеттің негізінде кеткен олқылықтарды 

бірітіндеп оңалтуға болады. 
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Онайбаева Жазира Қадырбаевна 

«72 жалпы білім беретін орта ІТ мектеп-лицейі» КММ 

 

«КЕМЕЛ ТҰЛҒА» ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ ОТБАСЫ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ 

ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ САБАҚТАСТЫҒЫ 

 
          Аннотация: В данном докладе речь идет о преемственности систем семьи и образования в 

становлении» совершенной личности". Целью доклада является формирование системы знаний о 

совершенной личности, факторах ее развития. Основной задачей развития и становления зрелой личности и 

факторов, влияющих на воспитание зрелой личности, является семья и очаг образования. По итогам доклада 

личность становится более совершенной благодаря своим возможностям, побуждая к самоосознанию, 

оценке себя, становлению большой личностью. 

 Ключевое слово: Зрелая личность, национальное воспитание, национальная психология. 

 

            Кемел тұлғаны қалыптастыру дегеніміз оны мәдениетке үйрету, білім, білік, заман 

талабына сай қарым-қатынас ережелерін, әлеуметтік тәжірибені меңгерту. Ұлттық 

көркемөнермен, әдебиетпен, ғылыммен айналыстыру, адамгершілік құндылықтар, 

жүйесін ұғына білуге, сөйтіп жеке бастың тәжірибесін үздіксіз байытып отыруға себін 

тигізу. Мәдениетке араласу, сайып келгенде, адамның шығармашылық дамуы деуге де 

болады. Бұл жерде ең басты маңызы бар нәрсе – адам дамуының психикалық және 

функционалдық заңдылықтарын, сонымен қатар қазақ халқының психологиялық 

сипаттамасын анықтайтын бірден бір ғылым – ұлттық психологияны  меңгеруге 

байланысты туындайды. Сондықтан да оқушының кемел тұлға қалыптастыру және 

дамыту барысында оларды ұлттық мәдениет рухында дамытуға қажетті барлық қолайлы 

жағдайларды ескеру керек. Ең бастысы – ұстаз өз халқының ұлттық мәдениетінің бай 

тәжірибесіне ие болуы қажет. Әр мектепте оқу – тәрбие жұмысын сапалы түрде жақсарту 

және ұлттық мәдениет байлығын әлем мәдениетінің құрамдас бөлігі ретінде қабылдату әр 

ұстаздың өзіндік әдіс – тәсіліне, шығармашылық қабілетіне байланысты. 

       Адамның жеке қасиеттері өмір жолында дамып,  қалыптасатын болғандықан жеке 

тұлғаның “дамуы” мен “қалыптасуы” ұғымдарының мәнін ашу педагогика үшін маңызды 

мәселе болып табылады. Даму табиғатқа, қоғамға және әрбір кемел тұлғаға тән жалпы 

қасиет болып табылады. Даму дегеніміз- төменнен жоғарыға, қарапайымнан күрделіге 

қарай қозғалыс[1.,5б].  

       Кемел тұлғаның дамуы дегеніміз, ең алдымен, оның қасиеттері мен сапасындағы 

сандық өзгерістер процесі. Адам дүниеге келгеннен соң, дене жағынан үлкейеді, яғи оның 

кейбір дене мүшелері мен нерв жүйесі өседі. Оның тілі шығып, сөздік қоры молайады. 

Бала көптеген әлеуметтік- тұрмыстық және моралдық біліктерге, еңбек дағдылары мен 

әдеттерге ие болады. Даму – бұл жеке адам сапалары мен қасиеттеріндегі сандық 

өзгерістер жүйесі. Адамның туған күннен бастап дене құрылымы мен әртүрлі мүшелері 

ұлғаяды. Ол сөйлей бастайды, сөздік қоры молая түседі, көптеген әлеуметтік – тұрмыстық 

және рухани ептіліктер мен еңбектік дағды және әдеттерді игереді. Бірақ адамның жеке 

адам болып дамуындағы басты белгі, ондағы сапалы өзгерістер. Оны мына мысалдардан 

түсінуге болады: тілдік қызметтің жіктелуі адамның танымдық қабілетін арттырады, 

сезімдік аймағын кеңейтеді. Танымдық қызмет барысында абстракт ойлау, логикалық ес 

дамиды, өмірге деген қөзқарас пен наным – сенімдер орнығады. Еліктеушілік мінез – 

құлық бірте – бірте белсенді – жасампаз, шығармашылық іске ауысады, өз қылық – 

әрекетін басқара алу мен өзіндік билік қабілеті көркейеді. Қалыптасу түсінігіне келетін 

болсақ, ол жеке адам дамуының нәтижесі ретінде оның кемелденуі мен тұрақты сапалар 

мен қасиеттерді иемденуін білдіреді. 

       Кемел  тұлғаның тәрбиесіне әсер ететін факторлар отбасы және білім ошағы. 

        Тәрбиенің негізгі мақсаты - қалыптасып келе жатқан жеке тұлғаның әлеуметтік 

тәжірибені меңгеруі, оның жан- жақты үйлесімді дамуы. Кемел тұлғаның. ең маңызды 

белгілері – оның саналылығы, жауапкершілігі, бостандығы қадір – қасиеті, даралығы. 
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Жеке тұлғаның маңыздылығы оның қасиеттері мен іс – әрекеттерінде қоғамдық процестің 

тенденцияларының, әлеуметтік белгілер менқасиеттердің айқын және спетцификалық 

көрініс табуы арқылы, оның іс – әрекетіндегі шығармашылық қасиетінің деңгейі арқылы 

анықталады. Даралық бір адамның басқа бір адамнан, бір тұлғаның басқа бір тұлғадан 

айырмашылығын, оның ешкімге ұқсамайтынын, өзіне тән ерекшелігі бар екенін 

сипаттайды.  

     Тәрбиенің екі жақты байланысы. Тәрбие жүйесіне оқушы мен оқытушың және отбасы 

қатынасы  үш жақты байланыс арқылы іске асырылады. Біріншіден, тәрбиешіден 

тәрбиеленушіге және тәрбиеленушімен отбасына дейін тікелей байланыс арқылы іске 

асырылатын, міндетті саналатын іс-әрекет. Екінші, тәрбиеленушінің жауабы, іс-әрекеті 

арқылы тәрбиеші-ұстазға келіп жететін ақпараттар, білім, білік үлгілері. Мұны кері 

байланыс деп атайды. Тәрбиеші-ұстаздың қолында кері байланыс арқылы жинақталған 

хабарлар неғұрлым көп болса, тәрбиелік ықпалдың соғұрлым мақсаттылықпен іске 

асырылғанына айғақ болады. Сондықтан, оқу-тәрбие жүйесіндегі мұғалім мен оқушының 

қарым-қатынастық іс-әрекеті мұғалімнің шебер ұйымдастыра білуін қажет етеді. Тәрбие 

жүйесіндегі істің нәтижесі-оқушының сабақ үстіндегі көрінісінен байқалады[2.,34б]. 

Тәрбиелік қызмет неғұрлым қарқынды, саналы түрде жүргізілсе, тәрбиенің сапасы 

да соғұрлым жоғары болады. Бұл үшін тәрбиеші өз шәкіртін жақсы көруі және 

тәрбиеленушінің жеке басын жоғары адамгершілікпен бағалай білуі қажет. 

        Тәрбиеленушіге еркіндік берудің және шығармашылық көзқарастың маңызы. Тәрбие 

үрдісінде ізгілік маңызды рол атқарады. Тәрбиеленушінің жеке басында өзіндік еркі 

болмайынша, тәрбиенің негізгі идеяларын, жеке басты дамыту идеясын, өзара 

ынтымақтастық идеяны жүзеге асыруға толық мүмкіндік тумайды. Тәрбие ісі күштеумен 

жүргізілетін болса, онда бала да, мұғалім де адалдық, шыншылдық, әділдік сияқты 

адамгершілік қасиеттердің толық сақталуына нұқсан келуі мүмкін. Бала өз ойын ұстазына 

іркілмей толық және ашық жеткізуі үшін оған еркіндік беру керек. Бала мұғалім алдында 

өзін неғұрлым, еркін сезінсе, ойын соғұрлым ашық айта алатын болады. Тәрбиеші 

баланың білімге қызығушылығына, ой-қиялына, азаматтық борыш сезіміне, өз бетінше 

әрекет етуге тырысушылығына, шығармашылығына сүйенген жағдайда ғана 

тәрбиеленушінің еркіндігі көрініс табады. Бұл заңдылыққа сәйкес педагог баланың басқа 

адамдармен алуан түрлі қарым-қатынаста өзіндік «менін» саналы түрде көрсетуіне 

мүмкіндік береді. Бала өзінің іс-әрекетін ой елегінен өткізіп, өзіне-өзінің баға беруіне, іс-

әрекетіне сын көзімен қарауға, үлкендермен қарым-қатынастық мінез-құлықты бағалай 

білуге үйренетін болады. 

        Баланы еркіндікке тәрбиелеу мұғалім тарапынан қатаң бұйрықсыз, сыпайы қарым-

қатынастың болуын қажет етеді. Сол арқылы педагог пен оқушының өзара қарым-қатынас 

әдебі күшейе түседі, өзара түсінушілік, тең адамша сөйлесу олардың араласу стилі мен 

мәдени байланысының үлгілерін оқу-тәрбие жүйесіне енгізуге мүмкіндік туғызып, бір-

біріне жақындастыра түседі. 

        Отбасы тәрбиесінің жеке тұлғаның қалыптасуында маңызы зор. Отбасы тәрбиесі 

жеке тұлғаның рухани өміріне, сана-сезіміне ұлттық психологиялық белгілерді ендірудің 

жолдары мен тәсілдерінің бірі болып есептеледі. Ұлттық салт-дәстүрлердің деңгейін, 

олардың сан жағынан әр ұлттағы аз немесе көптігінен емес, жеке тұлғаның қалыптастыру 

процесіндегі атқаратын қызметімен, келер ұрпаққа тигізер әсерімен айқындауға 

болады.Осы заманғы оқушы тәрбиесінде адамның экологиялық мәдениеті ерекше мәнге 

ие болған. Экологиялық тәрбиенің мақсаты – оқушылардың бойында білім, көзқарас, 

сенім жүйесін қалыптастырып, сол арқылы олардың қоршаған ортаға деген жауапкершілік 

қарым-қатынасын жан-жақты дамытады.Педагогикалық және психологиялық тұрғыдан 

гуманизмге адамдар арасындағы қатынастардың сүйіспеншілікке негізделуі олардың ар-

намысын, абыройын, ожданын құрметтеу, жоғары адамгершілік, парасаттылық қасиетпен 

қамқорлық жасау, адамды сүйе білу, қадірлеу деп білеміз. 
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      Түйіндей келе, гуманизмді адамға тән адамгершіліктің, парасаттылқтың және ой-

шабының жиынтығы ретінде қарастырып, адамды еркін ойлаудың адамшылықтың 

шынайы иесі деп қабылдаймыз. Адам неғұрлым өз өмірі мен тағдырына жауапкершілігін 

ерте сезінсе, соғұрлым өмірін дұрыс құруға талпынады. Содан барып өз ойымен әрекет 

ететін кемел тұлғаны тәрбиелеу іске асады. 
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АТА-АНАСЫНЫҢ ҚАМҚОРЛЫҒЫНСЫЗ ҚАЛҒАН БАЛАЛАРМЕН 

ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҰМЫС 

    
 Аннотация: В статье рассматривается невозможность модернизации отечественной системы 

образования без активного участия семьи в образовательном процессе. Семья - главное средство 

взаимодействия детей с обществом. Рассмотрены виды социально-педагогической работы с детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 
Ключевые слова: семейная педагогика, социология, социальный институт, типы семьи, условности, 

моральные ценности, правовое воспитание, эстетическое воспитание, социальное воспитание. 

 

          Қaзaқстaн Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

«Қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы» атты 

халыққа Жолдауында: «Біз бүгінгі кезеңнің міндеттерінен өзге қазіргі ұрпақтың келер 

ұрпaқтaр aлдындa орасан зор жауапкершілік жүгін арқалайтын, әкелер мен  

аналардың,аталар мен әжелердің өз балалары мен немерелері алдындағы жауапкершілігін 

күнделікті есте ұстауға тиіспіз» деп қазіргі отбасының әлеуметтік,мәдени,қоғамдық 

қызметі белсенділігінің маңызын жоғары бағалап, Республикадағы отбасылардың 

aлдындa қомaқты міндеттер жүктеген. Отбасы тәрбиесі-бaрлық тәрбиенің негізі. Өйткені 

балалардың туған кезінен бастап, есейгенге дейінгі уақыт аралығы өміріне арқау болатын 

тәлім-тәрбие отбасы мүшелері арқылы беріледі. «Жапырақ тамырдан нәр алады» дейді 

халқымыз. Сол айтқандай балалар әдет-ғұрыптары мен дәстүрлерін,еңбексүйгіштік 

қасиеттерді өзі өскен  отбасынан алады. 

         Қоғaмның бүгінгі жағдайында болашақ тәрбиесін отбасынан бастап қолға алуға 

мемлекет тіпті,әлемдік тұрғыда көңіл бөлуде. Оған 1989 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы 

қабылдаған,кейіннен  1995 жылы 5 шілдеде Қазақстанда қабылданған «Баланың құқығы 

туралы Конвенция» дәлел бола алады. 

Онда «бала толық және үйлесімді дамуы үшін,ол мейірім мен өзара түсіністігі бар, 

қызығушылыққа көп көңіл бөлетін бақытты ахуалдық ортасы бар отбaсында өсуі қажет. 

Бала әлі дене, ақыл-ой жағынан толықққанды жетілмегендіктен,олар туылғанға дейін 

де,туылғаннан кейінде ерекше мейірімділікке, қамқорлыққа әсіресе құқықтық 

қамқорлыққа мұқтаж» делініп, әрбір ата-ана жасөспірімдердің өркениетті елдерде қазіргі 

заман талабына сай білім алуын қамтамасыз етуге міндетті деп көрсеткен[1].                                                                                                                                   

Жас  ұрпақты тәрбиелеу жүйесі заман талабына сай қоғамдық өмірде болып жатқан  ұлы 

өзгерістерге байланысты. Қазіргі заман жан-жақты үйлесімді жетілген жаңа адамды 

тәрбиелеуді талап етіп отыр. Қоғaм талабы-заман талабы,өйткені әр адам-өз заманының 

баласы, сол себептен адамды заман билейді,заманына сай заңы туындайды. Сондықтан 

«Туа жаман жоқ, жүре жаман бар, заман түзелсе, қоғам түзеледі», - деп халық 

педагогикасы тәрбиенің заманға, қоғамға, оның материальдық, рухани байлығына тәуелді 

екенін дөп басып жеткізген.   
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           Қазіргі таңда отбасы мүшелерінің теріс қылықтарымен келіспеушілік салдарынан 

қоғамда ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар да көбейіп келеді.Отбасындағы теріс 

қылықтарды теріс әрекеттерді тудыратын негізгі факторлар:отбасында ата-аналар 

тарапынан үстемдік жағдайлар,яғни балаларының өз бетімен іс-әрекет жасауына жол 

бермеуі,өз өміріне немесе отбасына байланысты бірде-бір мәселені шешуге үй-іші 

кеңесіне қатыстырмау.Осының нәтижесінде бала отбасында болып жатқан әлеуметтік 

өмірге еңбекке,білімге,мәдениетке байланысты мәселелерге қатысты сыртта қалады.Бұл 

жағдай баланың танымдық қабілетінің дамуына рухани және адамгершілік қасиеттерінің 

қалыптасуына бөгет жасайды. Көп жылдар бойы жүргізілген бaқылау мен зерттеу 

жұмыстарының мәліметтері бойынша педагогтар мен психологтар отбасы тәрбиесінде 

кездесетін мынадай сәтсіздіктер мен қиыншылықтарды көрсетеді: 

  -Отбасы мүшелерінің,әсіресе әке мен ананың арасында бірыңғай талаптың 

көзқарастың жоқтығы; 

-Отбасында балаға назар аударудың тапшылығы; 

-Ата-анамен бала арасында болатын келіспеушіліктер; 

-Отбасында маскүнемдік,ұрыс-керіс неке бұзушылықтың болуы; 

-Әртүрлі жағдайға байланысты баланың теріс қылығы бар адамдардың қарамағына 

түсуі[2]. 

         Жетім балалар –жалғызбасты ата-анасының немесе екеуiнiң де 

қамқорлығынсыз қалған 18 жасқа дейінгі тұлғалар. 

Ата-анасының қамқорынсыз қалған балалар - келесі жағдайда жалғызбасты ата-

анасының немесе екеуiнiң де қамқорлығынсыз қалған 18 жасқа дейінгі балалар: 

 ата-анасының қайтыс болуы (жетім балалар); 

 aтa-аналардың ұзақ мерзiмде болмауы; 

 aтa-aнa құқықтарының шектелуiне немесе олардан айрылуы; 

 ата-анасы хабар-ошарсыз кетті деп танылуына, әрекет етуге қабілетсіз (әрекет 

қабілеттілігін шектеу); 

 ата-анасының сырқаттануы; 

 қылмыстың жасалуына күдіктілер мен айыпталушыларды күзетпен қамауға алатын 

орындарында болуы, ата-анасының бас бостандығынан айыру орындарында жазасын 

өтеуi; 

 ата-анасының баласын тәрбиелеуден немесе оның құқықтары мен мүдделерiн 

қорғаудан жалтаруына, оның iшiнде ата-анасының өз баласын стационарлық үлгідегі 

тәрбиелеу, емдеу және медициналық-әлеуметтік мекемесiнен алудан бас тартуы; 

 заң тәртібімен белгіленген ата-анасының қамқорынсыз қалған балалар деп 

танылуы. 

     Мүгедек – тұрмыс-тіршілігінің шектелуiне және оны әлеуметтiк қорғау 

қажеттiгiне әкеп соқтыратын, ауруларға, мертігулерге (жаралануға, жарақаттарға, 

контузияларға), олардың зардаптарына, кемiстiктерге байланысты организм функциялары 

тұрақты бұзылып, денсаулығы нашарлаған адам. 

     Мүгедек бала – тұрмыс-тіршілігінің шектелуiне және оны әлеуметтiк қорғау 

қажеттiгiне әкеп соқтыратын, ауруларға, мертігулерге (жаралануға, жарақаттарға, 

контузияларға), олардың зардаптарына, кемiстiктерге байланысты организм функциялары 

тұрақты бұзылып, денсаулығы нашарлаған он сегiз жасқа дейінгі адам. 

     Балаларға арналған интернаттық мекемелер – балалардың тұруы мен оларды 

ұстау үшін жағдай жасайтын балалар үйі, әлеуметтік-педагогикалық мекемелер, жетім 

балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-

интернаттар, көмекші мектеп-интернаттар, арнайы жалпы білім беретін мектеп-

интернаттар, арнайы емдеу-тәрбиелеу мекемелері және басқа мекемелер[3]. 

    Aта-aнaлaрдың қамқорлығынсыз қалған балаларды тәрбиелеудің өзекті 

мәселелері.Балалардың қорғаныс дәрежесі – кез-келген өркениетті қоғамның, мемлекеттік 

саясаттың әлеуметтік бағыттылығының басты индикаторы. Балалар - әлеуметтік-
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экономикалық тұрақсыздықтан ең көп дәрежеде зардап шегетін азаматтардың санаты. 

Отбасы дағдарысы, көп отбасылардың ауыр материалдық жағдайы, дәстүрлі отбасылық 

қатынастардың күйреуі, ажырасулар санының артуы балалардың жағдайының 

нашарлауына елеулі әсер етеді. Соңғы жылдары болған өзгерістер бала проблемасын күрт 

өршітіп, осы салада қабылданатын шешімдердің ерекшелігін белгіледі. Ата-ана 

қамқорлығынсыз қалған және жетім балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс 

бағыттары[4].Ата-ана қамқорлығынсыз қалған және жетім балаларды жаратпау жүйесінің 

дамуының алдыңғы кезеңдерінде қоғам мен мемлекет негізінен әрбір нақты бала үшін 

үйлеспеген әлеуметтік даму қаупі жағдайларын тудыратын жетім балалардың әлеуметтік 

жаман халін педагогикалық және экономикалық құралдармен жеңіп шығуға бағытталған 

болса,Қазақстандағы қоғамдық дамудың қазіргі замандағы кезеңіне әлеуметтік-

экономикалық дамудың арқасында халықты әлеуметтік қорғау жүйесі біртіндеп құрылып 

келеді,оның маңызды бағыттарының бірі жетім балалармен ата-ананың қамқорлығынсыз 

балаларға әлеуметтік қолдау көрсеті болып табылады,ол келесі құрамдас бөліктерді 

ескертеді: 

-отбасыны әлеуметтік қолдау мен баланы отбасында сақтап қалу бойынша шаралар; 

-әрбір жетім бала үшін отбасылыққа барынша жақын болатын әлеуметтік тәрбиелеу мен 

даму жағдайларын жасау бойынша шаралар; 

-интернаттық мекемелердегі жетім балаларға сапалы білім беруді,тәрбиелеуді және 

әлеуметтік сүйемелдеуді қамтамаыз ету бойынша шаралар.      

    Ата-ана қамқорлығынсыз қалған және жетім балаларды әлеуметтік қорғау бойынша 

әлеуметтік саясатты жүзеге асыру нәтижесінде қоғамдық дамудың қазіргі кездегі 

кезеңінде келесі тенденциялар байқалып келеді: 

-Қазақстанда ана мен баланы әлеуметтік қорғау жүйесі әзірленді,бұл қоғамдағы 

әлеуметтік жетімдіктің алдын-алу механизмдері болып табылады; 

-Әрбір бaлaғa әр түрдегі отбасылық тәрбие беру (қамқорлыққа 

алу,қамқоршылық,патронат)кепілдендіріліген[5]; 

-Ата-ана қамқорлығынсыз қалған және жетім балаларды дамыту мен білім берудің алуан 

түрін алу үшін қолайлы жағдайлар жасалған,балаларға күрделі мәселелі жағдайларды 

көмек көрсетіп,қорғауға кепілдік беретін жетім балаларды педагогикалық және 

әлеуметтік-психологиялық сүйемелдеу жүйесі құрылған; 

-Ата-ана қамқорлығынсыз қалған және жетім балаларға арналған мекемелер жүйесінің 

дамуы қамсыздандырылған және баланың тіршілік әрекетін отбасылық сипатта құрылуын 

қамсыздандыратын жаңа мекемелер түрлері қалыптасты. 

       Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалармен әлеуметтік-педагогикалық 

жұмыстан күтілетін нәтижелері: 

-жағдайды тұрақтандыру; 

-тұрғын үйді немесе материалдық көмекті алуға жеңілдікке кезекке тұрғызу үшін 

жергілікті атқарушы органдарға өтініш жасау; 

-әлеуметтік статусты беліглеу үшін қажетті құжаттарды рәсімдеуге көмектесу; 

-мекемедегі әлеуметтік-педагогикалық жағдайды жақсарту,балалардың психологиялық 

күйлерінің жақсы әлеуметтік хал-ахуалын бақылап,талдау; 

        Отбaсындa тәрбие үдерісін шебер бaсқaру үшін ең aлдымен ата-ана өз өмірін,өз ісін 

дұрыс ұйымдaстырa білуі қажет [6]. Бұл жөнінде А.С.Мaкaренконың мына пікірін естен 

шығaруғa болмaйды.Ол «тәрбие жұмысының дәл мәні...Сіздің бaлaмен тіпті көзбе-көз 

әңгімелесуіңізде емес,сіздің бaлaғa тікелей әсер етуіңізде емес,ол сіздің өз отбасыңызды 

ұйымдaстыруыңыздa,сіздің жеке және қоғамдық өміріңізді және бaлa өмірін ұйымдастырa 

білуіңізде»,-деп жазды. 
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Ерекше білім беруді қажет ететін балаларды сапал біліммен қамту –қазіргі таңдағы 

ең өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Соңғы жылдары арнаулы білім жүйесінде ерекше 

білім беруді қажет ететін балалардың білім алуға қолжетімділігін кеңейтуге барлық 

жағдай жасалып жатыр.  

Инклюзивті білім беру жалпы білім беру жүйесін жаңартудың негізгі бағыттарының 

бірі болып табылады, өйткені адамзат идеялары барлық әлеуметтік салаларға енеді. Әр 

адамның бақыты басты құндылыққа айналады. Ерекше білім беруді қажет ететін 

балалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау бойынша көп жұмыс жүргізілуде. 

Инклюзивті білім беру барлық азаматтардың, оның ішінде мүгедектердің тұрғылықты 

жері бойынша сапалы білім алуға құқықтарының теңдігін қамтамасыз етуге бағытталған. 

Осы ретте ерекше білім беруді қажет ететін балаларға білім беретін педагогтардың 

кәсіби құзіреттілігі зор рөл ойнайтыны барлығымызға мәлім.  

Педагогтың кәсіби құзыреттілігінің тұжырымдамасын келесідей анықтауға болады: 

«педагогтың өзінің педагогикалық іс-әрекетінің, педагогикалық қарым-қатынасының және 

мұғалімнің жеке тұлғаның белгілі бір құндылықтар, мұраттар мен педагогикалық сананың 

жеткізушісі ретінде қалыптасуын анықтайтын білім, білік және дағдылардың қажетті 

көлеміне ие болуы». 

Кәсіби шеберлігі мен кәсіби дайындығы жоғары деңгейдегі педагог психолог 

қалыпты дамып келе жатқан оқушылармен қоса инклюзивті білім беру жағдайында 

ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыларға білім беріп, тәрбиелеуге дайын болуы тиіс.  

Инклюзивті білім барлығына бірдей бастапқы мүмкіндіктерді жариялайды, 

барлығына бірдей білімнің қол жетімділігін білдіреді және барлық балалардың әртүрлі 

қажеттіліктеріне бейімделуді білдіреді. 

Инклюзия - бұл ерекше білім беру қажеттіліктері бар және қалыпты дамып келе 

жатқан құрдастарының бір топ ішіндегі, бірақ әртүрлі білім беру бағыттары бойынша 

бірлескен білімі. 

Дамуында ауытқуы бар балалармен оқу-түзету жұмыстарын ұйымдастырудың 

ерекшелігі жалпы білім беру мекемесінің оқытушылар құрамының арнайы дайындығын 

қажет етеді. Білім беру мекемесінің педагогикалық қызметкерлері коррекциялық 

педагогика және арнайы психология негіздерін білуі керек, мүмкіндігі шектеулі 

балалардың психофизикалық даму  
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ерекшеліктері туралы, ондай балаларды тәрбиелеу және сауықтыру процесін 

ұйымдастырудың әдістері мен технологиялары туралы нақты түсініктері болуы керек [1]. 

Қазіргі уақытта болашақ мұғалімдердің инклюзивті білім беруді жүзеге асыруға 

мақсатты дайындығы жоқ. Бүгінгі таңда болашақ мұғалімді инклюзивті ортадағы кәсіби 

қызметке дайындау жоғары оқу орындарының жеке бастамасы және міндеті болып қала 

береді. 

Осы ретте инклюзивті құзіреттілік түсінігін қарастырғанымыз жөн.  

Болашақ педагогтардың инклюзивті құзыреттілігін дамыту практикалық және 

зертханалық сабақтар, жалпы білім беру мектептеріндегі педагогикалық практика, оңалту 

орталықтары, курстық және дипломдық жұмыстар, баяндамалар, тезистер жазу, 

педагогикалық мәселелерді, жағдайларды шешу, зерттеу және шығармашылық жұмыс 

барысында, сонымен қатар сабақтан тыс уақытта сыныптан тыс жұмыстарда, студенттік 

клубтарда, қайырымдылық шараларын, іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу 

барысында, инклюзивті білім беру ұйымдарына бару, конференциялар, форумдар, 

семинарлар, еріктілер іс-шаралары және т.б. жүзеге асырылады [2]. 

Инклюзивті құзыреттіліктің функционалдық бағыты жедел шешуші құзыреттер 

жүйесімен ұсынылған және әрбір жедел құзыреттілік негізгі мазмұндық құзыреттердің 

толық циклін қамтиды: 

- диагностикалық - инклюзивті білім беру жағдайында тұтастай алғанда және оның 

жеке кезеңдеріндегі студенттік ұжымның даму деңгейінің, жеке тұлғаның дамуы, 

жекелеген оқушыларды оқыту мен тәрбиелеудің, педагогикалық процестің жай-күйінің 

дұрыс диагнозын тұжырымдау мүмкіндігі; 

- болжамды - инклюзивті білім беру жағдайында белгілі бір педагогикалық іс-

әрекеттің нәтижесін болжай білу; 

- сындарлы - диагностикалық мәліметтерге адекватты мақсаттарды қою арқылы 

инклюзивті білім беру жағдайында педагогикалық қызметті жобалау мүмкіндігі (жалпы 

және жеке), оқушылардың әр түрлі білім беру қажеттіліктерін ескере отырып, оқытудың 

формалары, әдістері мен құралдарын ескере отырып, өзінің педагогикалық іс-әрекетін 

сауатты жоспарлау; 

- ұйымдастырушылық - инклюзивті білім беру жағдайында педагогикалық іс-

әрекетті ұйымдастыра білу, жеке іс-әрекеттің кәсіби қызметінде шығармашылық қолдану 

(жеке білім беру маршруты бойынша оқыту); 

- коммуникативті - инклюзивті білім беруді тиімді жүзеге асыруға ықпал ете 

отырып, педагогикалық процестің субъектілерімен сындарлы қарым-қатынас орната білу; 

- технологиялық - әр түрлі білім беру қажеттіліктері мен дамуында 

ауытқушылықтардың әртүрлі түрлері бар балаларға инклюзивті білім берудің әдістері мен 

технологияларын жүзеге асыру мүмкіндігі; 

- коррекциялық - кез-келген кезеңде педагогикалық процестің барысын аралық және 

қорытынды диагностиканың нәтижелерін ескере отырып түзету мүмкіндігі; 

- зерттеу - педагогикалық құбылыстарды зерттеу, талдау, эксперименттік жұмыс 

жүргізу қабілеті. 

Педагогтің қалыптасқан арнайы құзыреттілігі әр түрлі санаттағы балалармен, ата-

аналармен жұмыс істеуге, инклюзивті білім беру процесінде кәсіби функцияларды жүзеге 

асыруға, оқушылардың әртүрлі білім беру қажеттіліктерін көруге және ескеруге, 

мүмкіндігі шектеулі баланы білім беру ұйымының қоршаған ортаға енгізуді қамтамасыз 

етуге, сондай-ақ оның жағдайын жасауға мүмкіндік береді. дамыту және өзін-өзі 

дамыту[3].  

Сонымен, инклюзивті білім беруді жүзеге асыруға арналған мұғалімнің кәсіби 

дайындығы процесінде оның мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істеуге кәсіби және 

жеке дайындығын ескеру қажет. 

Мұғалімдердің инклюзивті құзіреттілігі деңгейі арнайы кәсіби құзіреттіліктер 

жатады.  Бұл оқушылардың әр түрлі білім беру қажеттіліктерін ескере отырып және 
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мүмкіндігі шектеулі баланың білім беру ұйымының қоршаған ортасына енуін қамтамасыз 

ететін және оның дамуы мен өзін-өзі дамытуына жағдай туғызатын мұғалімдердің 

инклюзивті білім беру процесінде кәсіби функцияларды орындау қабілетін анықтайтын 

интегративті жеке тәрбие. Мұғалімнің инклюзивті құзіреттілігінің құрылымына 

мұғалімнің инклюзивті құзіреттілігінің компоненттері ретінде қарастырылатын негізгі 

мазмұндық (мотивациялық, когнитивті, рефлексиялық) және негізгі жедел құзіреттіліктер 

кіреді. 

Өмір тәжірибесіндегі кез-келген инновация психологиялық-педагогикалық қолдау 

субъектілерінің ресурстарына және жағдайына егжей-тегжейлі талдау жасауды, қызметтің 

мақсаттары мен міндеттерін талқылауды, осы мақсаттарды жүзеге асыруды егжей-

тегжейлі жоспарлауды қажет етеді. Мұғалім - мүмкіндігі шектеулі баланың білім беру 

кеңістігіне интеграциялануы үшін психологиялық-педагогикалық жағдай туғызатын, 

инклюзивті процестерді жүзеге асырудың орталық фигурасы болып табылады.  Маңызды 

тұстары: мұғалімнің балаға қатынасы, мұғалімнің баланың жетістіктерінің нәтижесіне 

қатынасы, мұғалімнің оқу процесін дараландыру қабілеті, мадақтау қабілеті және т.б. 

Инклюзивті білім беру үшін құзіретті кадрларды дайындау - бұл инклюзивті білім 

беруді жүзеге асырудың шарттарының бірі. Инклюзивті білім беру енгізудің алғашқы 

кезеңінде-ақ мұғалімдерде кәсіби белгісіздік, «ерекше балалармен» жұмыс істеудің 

психологиялық келеңсіздігі туралы қорқыныш пайда болды. Білім беру жүйесіндегі 

инклюзивті процестің сапасын бағалау үшін инклюзия процесінің дамуын бағалау 

динамикасының индикаторларын бақылау бағдарламаларының жиынтығын жасау қажет, 

осындай көрсеткіштердің бірі - мұғалімнің инклюзия шеңберінде кәсіби қызметке 

дайындығы. 

Инклюзивті білім беруде жұмыс істеуге мұғалімдердің дайындығы негізгі екі 

индикатор арқылы қарастырылады:  

 кәсіби дайындық 

 психологиялық дайындық 

Кәсіби дайындық құрылымы: 

• ақпараттың дайындығы; 

• педагогикалық технологияларды меңгеру; 

• психология және коррекциялық педагогика негіздерін білу; 

• балалардың жеке ерекшеліктерін білу; 

• мұғалімдердің сабақты модельдеуге және өзгергіштікті пайдалануға дайындығы 

оқу процесі; 

• әр түрлі кемістігі бар балалардың жеке ерекшеліктерін білу 

дамуда; 

• кәсіби өзара әрекеттесу мен дайындыққа дайын болу. 

Психологиялық дайындық құрылымы: 

• әртүрлі бұзылыстары бар балаларды эмоционалды қабылдау 

дамыту (қабылдау - қабылдамау); 

• мүмкіндігі шектеулі балаларды қамтуға дайын болу 

сабақ әрекеттері (қосу - оқшаулау); 

• өзінің оқытушылық қызметіне қанағаттану[4]. 

Инклюзивті білім беру жағдайында болашақ педагог психологтардың кәсіби 

құзіреттіліктерін қалыптастыру үшін инклюзивті практика ұйымдастырылу керек деп 

ойлаймыз. Инклюзивті практиканы ұйымдастыру - бұл шығармашылық процесс. 

Инклюзивті тәсіл білім беру жағдайын өзгерту, балалардың жеке ерекшеліктерін ескере 

отырып, оқу процесін ұйымдастырудың жаңа формалары мен тәсілдерін құру қажеттілігін 

білдіреді. Сондықтан мұғалімде инклюзивті практиканы жүзеге асыруға мүмкіндік 

беретін арнайы кәсіби құзыреттіліктер жиынтығы болуы керек. 

Педагогтарды инклюзивті білім беруге дайындауда әр түрлі қиындықтар туындауы 

мүмкін, соның ішінде: 
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1) мұғалімдердің педагогикалық қызметінің мазмұнына формальды көзқарас, 

оқытудың теориялық формаларының практикалық түрлерінен басым болуы; 

2) қалалық, аудандық, облыстық мекемелер мұғалімдерінің инклюзивті білім беруді 

жүзеге асыратын жеке мектептің мазмұнды және ұйымдастырушылық қызмет түрлеріне 

сұранысының болмауы; 

3) жеке білім беру ұйымында инклюзивті білім беру туралы ақпараттандырудың 

тиімді жүйесінің болмауы; 

4) семинарларға, педагогикалық семинарларға қатысушылардың құрамытұрақсыз 

болуы. 

Білім беру мекемелері арасында байланыс орнату, инклюзивті білім беру 

мұғалімдерінің кәсіби қоғамдастығын құру арқылы аталған қиындықтарды жеңуге болады 

деп ойлаймыз.  

Мұғалімнің өзі өзінің кәсіби құзыреттілігін арттыру қажеттілігін түсінбесе, аталған 

әдістердің ешқайсысы тиімді болмайды. Ол үшін мұғалім өзінің кәсіби қасиеттерінің 

деңгейін көтеру қажеттілігін өз бетінше сезінетін жағдайлар жасау қажет. 

И.Н. Хафизуллина еңбектеріндегі мұғалімдердің инклюзивті құзіреттілігінің 

анықтамасы толық ұсынылған болатын. Мүмкіндігі шектеулі баланы білім беру 

ұйымының ортасына қосуды қамтамасыз ету және оның дамуы мен өзін-өзі дамытуы үшін 

жағдайлар жасайды. Мұғалімнің инклюзивті құзіреттілігінің құрылымына негізгі 

мазмұндық құзіреттер мен негізгі функционалдық құзіреттіліктер кіреді. Негізгі мазмұн 

құзіреттілігі - мотивациялық; танымдық; рефлексивті. Негізгі жедел құзіреттіліктер - 

диагностикалық; болжамды; сындарлы; ұйымдастырушылық; коммуникативті; 

технологиялық; түзету; зерттеу. Операциялық құзіреттер негізгі мазмұны 

құзіреттіліктерінің толық циклін қамтиды. Осылайша, инклюзивті құзіреттілікті 

қалыптастыру критерийлерін бөліп қарастыруға болады: 

- мотивациялық; 

- когнитивті; 

- рефлекситі; 

-оперативті (компоненттердің толық циклын қамтиды: мотивациялық, когнитивті, 

рефлексиялық компоненттер) [5]. 

Инклюзивті білім беру процесін жүзеге асыруға білім беру жүйесін дайындаудың 

маңызды шарты оның мамандарының кәсіби құзіреттілік деңгейіндегі психологиялық 

және құндылықтық өзгерістер кезеңі екендігі анықталды. Бұл дегеніміз, инклюзивті 

тәжірибені жүзеге асыру үшін мұғалімдер кәсіби тұрғыдан ғана емес, психологиялық 

тұрғыдан да дайын болуы керек. 

Жоғарыдағы мәселелерді қорыта келе педагогтардың инклюзивті құзіреттілігін 

қалыптастыру жолдарын көрсеткіміз келеді: 

- әдістемелік бірлестіктерде, шығармашылық топтарда жұмыс істеу; 

- дәрістер, семинарлар, пікірталастар өткізу; 

- зерттеу, эксперименттік қызмет; 

- инновациялық қызмет, жаңа педагогикалық технологияларды дамыту; 

- педагогикалық қолдаудың әр түрлі формалары; 

- педагогикалық байқауларға, белсенді оқыту әдістерінің практикалық 

жаттығуларына, шеберлік сыныптарына белсенді қатысу; 

- өзін-өзі тәрбиелеу. 
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ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНЕ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ МАМАН 

ДАЙЫНДАУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Аннотация. На новом этапе современного развития система образования должна соответствовать 

новому экономическому, социальному и интеллектуальному уровню общества. В связи с этим 

пересматриваются цели, содержание образования и способы его обучения, исследуются вопросы 

организации, регулирования системы обучения и требуют собственного решения. В соответствии с этим в 

данной статье рассматриваются вопросы подготовки конкурентоспособных специалистов - цель 

современной системы образования.  

Ключевые слова: творческие критерии, педагог новой формации, творческая личность, 

педагогическая компетентность. 

 

Білім беру жүйесі - сабақтастығы бар білім беру бағдарламалары мен әр түрлі деңгей 

мен бағыттағы мемлекеттік білім беру стандарттары жүйесінің, оларды әртүрлі 

ұйымдастыру құқықтық формадағы, типтегі және түрдегі білім беру мекемелерінде іске 

асырушы тармақтардың, сонымен бірге білім беруді басқару органдары жүйесінің жиыны. 

Бiлiм беру жүйесi қоғамның әлеуметтiк – экономикалық дамуында жетекшi роль 

атқарады, сондай – ақ оны әрi қарай айқындай түседi. Ал бiлiмнiң қалыптасып, дамуының 

жалпы шарттары философияның негiзгi мәселесi – рухтың материяға, сананың болмысқа 

қатынасы тұрғысынан зерттелетiн iлiм таным теориясы деп аталады. Таным теориясының 

басқа ғылыми теориялардан түбiрлi айырмашылығы – ол бiлiмнiң қалыптасуы мен 

негiзделуiнiң жалпы ұстанымдарын, объективтiк қатынастарды қалыптастырады. 

Орыс педагогі К.Д.Ушинский айтқандай, қазіргі заман талабына сай, әр мұғалім, өз 

білімін жетілдіріп, ескі бірсарынды сабақтардан гөрі, жаңа талапқа сай инновациялық 

технологияларды өз сабақтарында күнделікті пайдаланса, сабақ тартымды да, мәнді, 

қонымды, тиімді болары сөзсіз [1].  

Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім 

беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім 

беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп 

атап көрсеткен [2].  

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау. Мектеп – 

үйрететін орта, оның жүрегі - мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы 

ерекше тұс - оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз атана 

білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау - әр мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін, 

өз пәнін , барлық шәкіртін , мектебін шексіз сүйетін адам.Өзгермелі қоғамдағы жаңа 

формация мұғалімі – педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін-өзі 
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жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға құзыреті. Жаңа 

формация мұғалімі табысы, біліктері арқылы қалыптасады, дамиды. Нарық жағдайындағы 

мұғалімге қойылатын талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары 

болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы шеберлігі. 

Осы айтылғандарды жинақтай келіп, жаңа формация мұғалімі - рефлекцияға 

қабілетті, өзін-өзі жүзеге асыруға талпынған әдіснамалық, зерттеушілік, дидактикалық - 

әдістемелік, әлеуметтік тұлғалы, коммуникативтілік, ақпараттық және тағы басқа 

құдыреттіліктердің жоғары деңгейімен сипатталатын рухани - адамгершілікті, азаматтық 

жауапты, белсенді, сауатты, шығармашыл тұлға. 

Нәтижеге бағытталған білім моделі мен басқарудың жаңа парадигмасы аясында 

жекелеген ұғымдар мен нормаларды және тиімді педагогикалық технологияларды 

меңгеру үшін педагогтардың кәсіби мәдениетін дамытуға бағытталған оқу қажеттіліктері 

туындылап отыр. Біліктілік арттыру жүйесінде педагогтардың оқу қажеттіліктері нақты 

білімнің мәнін түсінуге, соның нәтижесінде өзіндік іс- әрекетке енуге және жеке 

өміріндегі тәжірибені жетілдіру мақсаттарына байланысты қалыптасады. Осы заманғы 

мұғалім оқуға үлкен потенциалдық мүмкіндіктермен келеді. 

Сондықтан олардың функционалдық сауаттылықтарын кәсіби шеберлікпен 

ұштастыру үшін нәтижеге бағытталған білім беру үлгісінде мақсатты түрде білім беретін, 

қалыптастыратын, дамытатын андрогогикалық процесс қажет. Басқаша айтқанда 

ересектерге арналған, жалпы және кәсіби білімнің қажеттілігін дамыту, ғылым, білім мен 

мәдениет жетістіктері арқылы адамдардың жалпы мәдениеті мен әлеуметтік белсенділікті 

дамытуға бағытталған танымдық іс-әрекетке ынталандыру үшін білім беру. Қазіргі білім 

беру парадигмасы «білікті адамға» бағытталған білімнен «мәдениет адамына» 

бағытталған білімге көшуді көздейді. Бұл білім беру жаңаша ұйымдастыру- оның 

философиялық, психологиялық, педагогикалық негіздерін, теориясы мен тәжірибесін 

тереңірек қайта қарауды қажет етеді. 

Сондықтан бүгінгі күні еліміздің білім жүйесінде оқыту үдерісін тың идеяларға 

негізделген жаңа мазмұнын қамтамасыз ету міндеті тұр. 

Білім сапасын арттыру және нәтижеге бағытталған үлгіге беталуы барысында 

мұғалімдер мемлекеттік стандарт берілген нәтижелерге жетуде кәсіби шеберлікпен 

меңгерген зерттеу біліктері мен дағдылары нәтижесінде проблеманың шешімін таба 

алатын, ақпараттық – коммуникативті мәдениеті жоғары тұлғалық - дамытушылық 

функцияны атқарады.  

Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен қамтамасыз етіп, 

халықаралық рейтингілердегі білім көрсеткішінің жақсаруы мен қазақстандық білім беру 

жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін, ең алдымен, педагог кадрлардың мәртебесін 

арттыру, олардың бүкіл қызметі бойына мансаптық өсуі, оқытылуы және кәсіби 

біліктілігін дамытуды қамтамасыз ету, сондай- ақ педагогтердің еңбегін мемлекеттік 

қолдау мен ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен мән берілген [3].  

Осыған байланысты қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар мен 

сыңдарлы саясаттар, өзгерістер мен жаңалықтар әрбір педагог қауымының ойлауына, 

өткені мен бүгіні, келешегі мен болашағы жайлы толғануына, жаңа идеялармен жаңа 

жүйелермен жұмыс жасауына негіз болары анық. Олай болса, білімнің сапалы да саналы 

түрде берілуі білім беру жүйесіндегі педагогтердің, зиялылар қауымының деңгейіне 

байланысты.  

Дәстүрлі білім беру жүйесінде білікті мамандар даярлаушы кәсіби білім беретін оқу 

орындарының басты мақсаты – мамандықтарды игерту ғана болса, ал қазір әлемдік білім 

кеңестігіне ене отырып, басекеге қабілетті тұлға дайындау үшін адамның құзырлылық 

қабілетіне сүйену арқылы нәтижеге бағдарланған білім беру жүйесін ұсыну – қазіргі таңда 

негізгі өзекті мәселелердің бірі. Жалпы алғанда «құзырлылық» ұғымы жайлы ғалым 

К.Құдайбергенова «Құзырлылық ұғымы – соңғы жылдары педагогика саласында 
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тұлғаның субъектілік тәжірибесіне ерекше көңіл аудару нәтижесінде ендіріліп отырған 

ұғым [4]. 

Біздің пікірімізше нарық жағдайындағы мұғалімге қойылатын талаптар:  бәсекеге 

қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік 

жұмыстағы шеберлігі. 

Бүгінгі күні еліміздің білім жүйесінде оқыту үдерісін тың идеяларға негізделген 

жаңа мазмұнын қамтамасыз ету міндеті тұр. 

Оқу үдерісіне жаңа бағыт беріп, оның даму жолдарын ХХІ ғасырдың талабына 

сәйкес айқындау үшін білімнің әр түрлі салаларына білім және ғылым, білім және адам 

құқығы, білімнің қоғам дамуындағы әсері, білім беру барысындағы жаңа технологияларға 

талдау жасалып, қорытындылану қажет. 

Педагогикалық ғылымның жаңа бағытта дамуы білім беру жүйесінде жоғары 

дәрежелі, жан-жақты сапалы біліммен қамтамасыз ету арқылы ұлттық, мемлекеттік саяси, 

экономикалық және ел мүддесі тұрғысынан туындаған мәселелерді шеше алатын жаңа 

тұрпатты педагог мамандарды талап етеді. 

Нәтижеге бағытталған білім парадигмасының оқу бағдарламалары оқу үдерісін 

талдау мүмкіндігін кеңейтеді, яғни ол оқытудың мынадай жалпы ұстанымдарын 

қолдануға ыңғайлы:  

Бірінші ұстаным - өзара тығыз байланысты материалдарды блоктарға бөлу 

(қадамдарға). Бұл мұғалімнен оқу материалын тиянақты талдауды, мәтін бөліктері 

арасындағы байланыстың тығыз қисыны мен мазмұнын анықтауды талап етеді. 

Екінші ұстаным - алгоритмдерді оқып үйренуге оқушылар белсенділігін арттыру, 

яғни жеке қадамдар мазмұны оқушыда талдаулар дағдысын қалыптастыруға бағытталады. 

Үшінші ұстаным - оқушылардың әрбір жауабына артынша баға беру, яғни 

оқушының жауабына бағасын тез арада хабарлап, дұрыс жауап берген болса тиісінше 

бағалауды көздейді. 

Төртінші ұстаным - оқудың қарқыны мен мазмұнын дараландыру, яғни ұтымды оқу 

қарқынын дараландыруды қамтамасыз етеді. 

Бесінші ұстаным - бағдарланған мәтіндердің эмпирикалық сенімділігін тексеру, 

мұғалімге әрбір оқушының мүмкіндігіне орай қиындық дәрежесін реттеуді міндеттейді. 

Осы мәселені терең зерттеген А.Маркова мұғалімнің кәсіби деңгейге көтерілуінің 

төмендегідей психологиялық критерийлерін анықтаған [5]. 

Біріншісі: обьективті критерийлер. Мұғалімнің өз мамандығына қаншалықты сәйкес 

әлеуметтік тәжірибеге қосар үлесі қандай екендігі.Жоғары еңбек көрсеткіші,әртүрлі 

мәселелерді шығармашылықпен шеше алу біліктері, т.б жататындығын атап өтеді. 

Екіншісі, субьективті критерийлер. Адамның мамандығы қаншалықты оның 

табиғатына, қабілеттері мен қызығушыларына сәйкес қаншалықты ол өз ісінен қанағат 

табатындығымен байланысты. Мұғалім еңбегіндегі субьективті критерийлерге кәсіби – 

педагогикалық бағыттылық, кәсіптің маңыздылығын , оның құндылығын түсіну, маман 

иесі ретінде өзіне позитивті көзқарастың болуын жатқызады. 

Үшіншісі, нәтижелі критерийлер. Мұғалім өз ісіне қоғам талап етіп отырған 

нәтижелерге қол жеткізіп отыр ма деген мәселе тұрғысынан қарастырады.Біреулер нәтиже 

ретінде оқушылардың білімдерінің стандартқа сай болуын алса, енді біреулер олардың 

қарым- қабілетін дамытуды алады, ал кейбіреулері оқушылардың өмірге дайындығын 

басты назарда ұстайды, ал оқыту нәтижесі біз үшін баланың психологиялық 

функцияларын жетіліп, өзінің педагогикалық әрекеті арқылы алған білімдерін өз өмірлік 

мәселелерін шешуге қолдана алуы. 

Төртіншісі, шығармашылық критерийлер. Мұғалім өз кәсібінің шекарасынан шыға 

алуы, сол арқылы өз тәжірибесін, еңбегін өзгерте алуы жатқызылады. Шығармашыл 

мұғалім үшін біреудің тәжірибесін қайталағаннан гөрі өз жаңалықтарын, білгендері мен 

түйгендерін басқаларға ұсына алуының, шығармашылық бағыттылықтың болуының мәні 

зор. Кәсібиліктің бірден келе салмайтындығы белгілі, оны әр мұғалім ерте ме, кеш пе 
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меңгеруі тиіс. Біздің ғылыми жұмысымызға арқау болған Қазақстандық ғалымдардың да 

еңбектерін атап айтқанды жөн көрдік. Олар: Абдулина, Ахметова, Исаева, Әбиев, 

Берікұлы, Жүсіпова, Ынбыкбаева, Жармекова. Аталған ғалымдардың еңбектерінде қазіргі 

білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау екендігі басты назар да 

болып отыр.  

Ғалымдардың ебектерініне назар аударсақ, мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі - 

мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс - оның сабақты 

түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, 

қастерлеу, арындай таза ұстау - әр мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін, өз пәнін, барлық 

шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін адам. Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация мұғалімі – 

педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін-өзі жетілдіруге 

талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға құзыреті. Жаңа формация 

мұғалімі табысы, біліктері арқылы қалыптасады, дамиды.  

Демек, жаңа формациядағы педагог орындауға тиісті міндеттер қазіргі кезеңде басты 

назарда болуы тиіс.  

Яғни, ол дегеніміз:  

  Табиғаттағы ойлауға ұқсас үрдістерді көрсету. Зерттеп жатқан құбылыстарды 

үшін оларды мүмкіндігінше ұқсастықтар іздеу.  

  Жалпы білім беруге қатысушыны таным үрдісінде барлық білімі мен білігін 

көрсетуге үйрету.  

Оқушының толық әлеуетін ашып, оның шығармашылық кеңістікке шығуына 

көмектесу. Міне, мектептің міндетінен ерекшеленетін болашаққа деген стратегиялық 

бағдар деген осы: ғылымның мектептік негізі бойынша білім мен әдістердің біршама 

көлемін беру 

Жаңа формациядағы педагог игеруге тиісті білігінің мазмұнын аша түссек яғни оның 

бойынан қандай қасиеттерді көруімізге болады:  

1. Оқушыларды сүйе білуі – адамгершілік үрдісінің негізгі құрамдас бөлігі және тәрбиеші, 

ұстаз үшін ең маңызды қасиет, әлем мен адамды риясыз қабылдау. . 

2. Оқушыны, адамдарды құрметтеу – әр адамнан тұлғаны көру – мұғалімге ең қажетті 

қасиет.  

3. Оқушыға, адамға сенуі – жалпы білім берудегі жетістіктің кепілі, адамгершіліктің 

оптимистік желісін көрсетеді.  

4. Оқушыны, адамды білуі – тұлғаның ішкі жан дүниесін білмей берілген тәрбие соқыр 

болып табылады; адамгершілікке ие болу – адамды тану деген сөз. 

5. Оқушыны, адамды түсіну – өзін сол адамның орнына қойып көру, әлемді басқаның 

көзімен қарап үйрену қажет.  

6. Тұлғаның рухани әлемі мен табиғатына ұқыптап қарау – әр тұлғаның қайталанбас 

рухани әлемі, тәжірибесі, әдеті, көзқарасы болады.  

7. Адамның намысын қорғау және дамыту – бұл болмаған жағдайда тәрбие болуы мүмкін 

емес.  

8. Оқушының, адамның досына айнала білу – жалпы білім беру үрдісінің қатысушы 

ретінде әр адамнан досты көріп, одан қорғаныш пен демеуді сезіну қажет (В.А. 

Сухомлинский бойынша). 

9. Толыққанды ойлау білу - жаңа формация мұғалімі жағымсыз мәселелердің, көңіл-күйдің 

алдын алып, жағымды дүниеге ұмтылуы керек. Бұл ұстаз – практик-психолог. 

10. Педагогикалық еңбектің мәдениетіне бағытталу – мұғалімнің әлемді толыққанды 

тануын қалыптастыруға бағдар.  

11. Тұлғаның денсаулығына, психикасына, шығармашылыққа ұмтылысына нұқсан 

келтірмеу. 

12. Тұлғаның әлемді толыққанды қабылдауына түрткі болу.  

13. Анықталмаған қиын жағдайларда оқушының дұрыс таңдау жасауына түрткі болу.  
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14. Білім берудің биоадекватты әдістемелерімен және технологияларымен жұмыс 

жасау. 

Жаңа формациядағы ұстаздың кәсіби мәдениеті төмендегідей сипатталады: 

1. Кәсіби қасиеті: ұйымдастыру қабілеті, білімнің тереңдігі, ғылыми білімі, 

дарындылығы, шығармашылығы, интеллектуалдық қасиеттері. 

2. Моральдық-этикалық қасиеті: адамгершілігі, ақиқатқа құштарлығы, 

мейірімділігі, қарапайымдылығы. 

3. Психологиялық  даярлығы: сыртқы келбеті, киім киісі, сөйлеу мәдениеті, 

әдептілігі. 

Жаңа формациядағы педагогтың оқушыларды ғылыми жұмысқа бағыттаудағы қол 

жеткізуге тиісті негізгі жетістіктері мен мақсаттары: 

 XXI ғасырдағы оқушының білім деңгейін, өзіндік ойын, талаптарын, жеке 

тұлғалық бағыттарын дамытуына мақсатталған; 

 Ғылыми жұмыстарды зерттеуге, зерттеу жүйесінде қажетті ақпараттармен 

алмасып, тәжірибе алмасу үшін; 

 Мемлекеттік стандарттарға сәйкес ақпаратық жүйеде болу; 

 Оқушының өз тұрғысынан оқу сапасының жоғарылауы, ой қабілетінің жоғарғы 

деңгейде дамуы; 

 әріптестерімен әр түрлі оқу әдістемелік есептер мен мәселелерді шығаруға және 

талқылауға бағытталған. 

Өкінішке орай бұл бағыттармен әзірше «Дарын», «Мұрагер»,  Назарбаев 

интеллектуалды мектебі ғана айналысып келеді. 

Сонымен бірге Қазақстан Республикасының білім беру тұжырымдамасында педагог 

кадрлардың кәсіби - тұлғалық құзыреттілігін қалыптастыру басты мақсат екендігін атай 

келе, білім беруде педагог төмендегідей құзыреттіліктерді игеруі міндетті деп көрсетілген.  

Олар: 

Біріншісі, арнайы құзыреттілік- өзінің кәсіби дамуын жобалай білетін қабілеті. 

Екіншісі, әлеуметтік құзыреттілік- кәсіптік қызметімен айналысу қабілеті. 

Үшіншісі, білім беру құзыреттілігі - педагогикалық және әлеуметтік психологияның 

негіздерін қолдана білу қабілеті. 

Ендеше жаңа формациядағы педагог үшін қажетті құзыреттілік - дегеніміздің өзін 

қазіргі заман талабына сай педагог қауымының өзін -өзі өзгерте алу қабілеттілігі деп 

түсінуге болады.  

Біздің пікірімізше, ең бірінші кезекте мұғалімнің «өзіндік жаңалығы» болуы қажет. 

Ғылым жаңалығын түрлендіруде өз үлесін қосу арқылы жасаған нәтижелі жұмысы 

өзгелердің тәжірибесін толық көшірмей, жаңа ортаға икемдеп, өзіндік іс- әрекет 

жиынтығы арқылы айтарлықтай нәтижеге қол жеткізу керек. Қазіргі кәсіптік- 

педагогикалық қызмет қандай мұғалімді талап етеді. Мұғалім – оқушылардың жеке 

тұлғасын дамытуға басымдық беретін, күрделі әлеуметтік-мәдени жағдайларда еркін 

бағдарлай алатын, шығармашылық процестерді басқара алатын, адам туралы ғылымның 

жетістіктерін, оның даму заңдылықтарын, компьютерлік оқыту өнерін терең меңгерген 

жан- жақты дамыған шығармашыл тұлғаны талап етеді. 

Жаңа формациядағы педагог алдындағы ұлы мұраттың бірі оқушыларды өз бетінше 

жұмыс жасауға баулу. Өз бетінше жұмыс - қазіргі жеке тұлғаны қалыптастыру және 

тәрбиелеуде, білім берудің приоритетін түбегейлі өзгертуде, яғни бұрынғыша оқушыны 

пәндік білім, біліктердің белгілі бір жиынтығымен қаруландыруды түбегейлі өзгертеді. 

Өзіндік жұмыстың негізгі мақсаты оқушылардың танымдық міндеттерін қалыптастыру, 

шығармашылық қабілеттері мен қызығушылығын жетілдіру, білімге қүштарлығын ояту. 

Мұғалім сабақта әдіс - тісілдерді пайдалана отырып, балалардың ұсыныс - пікірлерін 

еркін айтқызып, ойларын ұштауға және өздеріне деген сенімін арттыруға мүмкіндік 

туғызып отыру қажет. Әдіс – тәсілдер арқылы өткізген әрбір сабақ оқушылардың 

ойлануына және қиялына негізделіп келеді, баланың тереңде жатқан ойын дамытып 
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оларды сөйлетуге үйретеді. Түрлі әдістемелік тәсілдер пайдалану арқылы қабілеті әртүрлі 

балардың ортасынан қабілеті жоғары баланы іздеп, онымен жұмыс жасау, оны жан - 

жақты тануды ойлап, оқушылардың шығармашылық деңгейін бақылап отыру әрбір 

мұғалімнің міндеті. 

Қазіргі кездегі жаңа формациядағы педагог: 

 - педагогикалық үрдісте жүйелі жұмыс жүргізе алатын; 

 - педагогикалық өзгерістерге тез төселетін; 

 - жаңаша ойлау жүйесін меңгере алатын; 

 - оқушылармен ортақ тіл табыса алатын; 

 - білімді, іскер, шебер болу керек. 

Ал қазіргі оқушы – өздігінен білім іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мән 

беруіміз керек. 

Қазіргі оқушы: 

 - дүниетаным қабілеті жоғары; 

 - дарынды, өнерпаз; 

 - іздемпаз, талапты: 

 - өз алдына мақсат қоя білу керек. 

Тәуелсіз ел тірегі – білімді ұрпақ десек, жаңа дәуірдің күн тәртібінде тұрған мәселе – 

білім беру, ғылымды дамыту. Өркениет біткеннің өзегі,сғылым, тәрбие екендігіне 

ешкімнің таласы жоқ. Осы орайда білім ордасы – мектеп, ал мектептің жаны – 

мұғалімдердің басты міндеті - өз ұлтының тарихын, мәдениетін, тілін қастерлей және оны 

жалпы азаматтық деңгейдегі рухани құндылықтарға ұштастыра білетін тұлға тәрбиелеу. 

Қорыта айтқанда, жаңа формациядағы педагогтарды қалыптастыру әлеуметтік 

проблема. Мемлекетіміздің іргесі берік, оның болашағына жауапты жас ұрпаққа саналы 

білім мен сапалы тәрбие беру үшін жаңа формациядағы педагогтардың алар орны зор.  

Әр ұстаз – ХХІ ғасыр мұғаліміне сай болу үшін – ізденімпаз ғалым, нәзік психолог, 

жан-жақты шебер, тынымсыз еңбекқор, терең қазыналы білімпаз, кез-келген ортаның 

ұйытқысы болу керек. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
1. Жүнісова Ж.А. Педагогикалық шеберлік.  – Алматы, 2011. – Б. 91. 

2. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі N 319 Заңы. – Алматы.  

3. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-20120 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы. –Астана, 2010 жылғы 7 желтоқсан.  

4. Жұбаева Ж. Білім мазмұнының жаңғыруы жағдайындағы мүмкіндіктер // Қазақстан мектебі. – Алматы, 

2011. -№3. –Б. 16-20. 
5. Калюжный А.А. Педагогическая имиджелогия. Учебное пособие для студентов вузов. – Алматы: Научно-

издательский центр «Ғылым», 2004. – 200 c. 

6. Қазақстан Республикасы жаңа формациядағы педагогтарының үздіксіз педагогикалық білім беру 

концепциясы. – Астана, 2005. – 207 б. 

 
  



 

327 

Каирова Ақерке Тлеуниязовна 

жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

kairova.akerke@mail.ru 

Нургалиева Жамила Балгазықызы 

Бисенова Айкөркем Тоқтасынқызы 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті,  

«5В011300 - Биология» мамандығының 4 курс студенттері 

balgaziyevnazh@mail.ru 

bissenova.aikorkem@mail.ru 

 

БІЛІМ БЕРУДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ - КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 
Аннотация: Использует различные инструменты информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для передачи, создания, распространения, хранения и управления информацией в области 
образования. Сегодня ИКТ широко используются в любой сфере, особенно в образовании. В связи с этим в 

данной статье описывается важность информационных и коммуникационных технологий, их применение в 

образовании и эффективность информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

        Ключевое слово: информационные и коммуникационные технологии, цифровая грамотность, 

цифровые технологии, веб-сайты, IT-технологии, инвертированный класс. 

     

Қазіргі заманда АКТ білім беруде оқытудың өзара әрекеттесуінің ажырамас бөлігі 

болды, мысалы, сынып тақталарын интерактивті сандық тақталармен ауыстыру, сабақ 

барысында оқу үшін өз смартфондарын немесе басқа гаджет құрылғыларды пайдалану 

және "инверттелген сынып" моделі, студенттер үйде компьютерде дәріс оқиды және 

интерактивті жаттығулар үшін сынып уақытын пайдалана алады. 

 Мұғалімдер цифрлық сауаттылыққа ие болғанда және АКТ-ны қолдануға 

үйренгенде, бұл тәсілдер жоғары деңгейлі ойлау қабілеттерін дамытуға, студенттерге өз 

түсініктерін білдіруге, шығармашылық және жеке мүмкіндіктерін ашуға, студенттерді 

қоғамдағы және жұмыс орнындағы қазіргі технологиялық өзгерістерге дайын болуға 

мүмкіндік береді. 

    Компьютерлік технологиялар және цифрлық мәдениеттің басқа аспектілері адамдардың 

өмір сүру, жұмыс істеу, ойнау және үйрену тәсілдерін өзгертті, бұл бүкіл әлем бойынша 

білім мен билікті құруға және оны өзгертуге әсер етті. Цифрлық мәдениетті аз білетін 

түлектер ұлттық және жаһандық экономикада қолайсыз жағдайға тап болуда. Осылайша, 

цифрлық сауаттылық ақпаратты іздеу, тану және өндіру дағдылары, сондай-ақ қоғам 

өміріне толыққанды қатысу үшін жаңа бұқаралық ақпарат құралдарын сыни тұрғыдан 

пайдалану оқу бағдарламалары шеңберінде ескерілетін маңызды факторға айналды.[ 2] 

    Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі  319 Заңында көрсетілгендей 

кешенді тестілеу – ақпараттық-коммуникациялық технологиялар қолданылып, бірнеше 

оқу пәндері бойынша бір мезгілде өткізілетін емтихан нысаны. Бұл біздің елімізде АКТ-

ны білім беру  саласында қолданып келе жатқандығын көрсетеді. Сондай-ақ, 2020 жылы 

басталған пандемия біздің елімізді де сырт айналып өтпеді. Білім беру жүйесі өзгеріске 

ұшырады, қашықтан оқу жүйесі ауыстырылды. Қашықтан оқыту – педагог пен білім 

алушылардың қашықтан, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен 

телекоммуникациялық құралдарды қолдана отырып өзара іс-қимыл жасауы кезінде 

жүзеге асырылатын оқыту. Бұл біздің мемлекетіміздің білім беру саласында заң жүзінде 

қарастырылған. 

Мемлекет ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, 

электрондық оқытудың ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымын құру 

жағдайларын қамтамасыз етеді. Оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде кәсіптік 

білім беру бағдарламаларының қоғам мен еңбек нарығының өзгеріп отыратын 
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қажеттеріне тез бейімделуіне ықпал ететін кредиттік, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды енгізу және тиімді пайдалану жолдарын белгілейді. 

Білім беру министрлігі мектептерді тұрақты және қол жетімді интернет байланысын 

және сүзгілер мен веб-блокаторлар сияқты қауіпсіздік шараларын қоса алғанда, АКТ үшін 

ең аз қолайлы инфрақұрылыммен қамтамасыз етуі керек. Мұғалімдердің міндеті АКТ 

саласындағы сауаттылықтың базалық дағдыларына, АКТ-ны педагогикалық жағдайларда 

пайдалануға және нақты пәндерді пайдалануға бағытталуы тиіс. АКТ-ны сәтті енгізу 

АКТ-ны оқу бағдарламасына біріктіруді талап етеді. Соңында, сандық мазмұн жергілікті 

тілдерде жасалып, жергілікті мәдениетті көрсетуі керек. АКТ-ға қол жеткізуді және тиімді 

пайдалануды қамтамасыз ету үшін барлық осы мәселелер бойынша тұрақты техникалық, 

кадрлық және ұйымдастырушылық қолдау қажет. АКТ-ны иеленудің жалпы міндетіне 

мұғалімдер мен әкімшілерді даярлау, интернет байланысы, техникалық қолдау және 

бағдарламалық қамтамасыз ету және тағы басқалары кіреді. АКТ-ны сыныптарға енгізу 

кезінде тұрақты және оңай жаңғыртылатын инфрақұрылымын енгізу біртіндеп жүруі тиіс. 

Кейбір елдердегі мектептер барлық оқушыларға "өз құрылғысын әкел" деп аталатын 

тәсілден гөрі, сыныпқа өздерінің мобильді технологияларын (ноутбук, планшет немесе 

смартфон сияқты) әкелуге рұқсат бере бастады. Былтыр пандемия басталғалы біздің 

еліміздің оқушылары қашықтан білім алуға көшкен болатын. Сол кезде смартфонсыз 

мүмкін еместігі анық болды. [ 4] 

Цифрлық технологиялар оқытуда аса пайдалы көмекшіге айналуда. Қосымшалар, 

веб-сайттар және бағдарламалық жасақтама сияқты сандық ресурстарды пайдалану 

оқытудың жаңа мүмкіндіктерін ашады. Бұл ресми оқытудың өзгеруі, мысалы, аралас 

оқытуды жеңілдету және инверттелген сынып немесе смартфондағы қосымшалар сияқты 

бейресми құралдар арқылы болуы мүмкін. .[ 2] Акт және цифрлық құралдар бүкіл әлемде 

оқыту мен оқытуда анағұрлым танымал бола бастады, сондықтан оларды педагогикалық 

білім беру бағдарламаларының маңызды құрамдас бөлігі ретінде қарастырған жөн. 

Осылайша, бұл бүкіл әлемдегі педагогикалық білім беру саласындағы 

жұмысымызды анықтайтын негізгі принциптер. Алайда, мұғалімдерді даярлау әрдайым 

жергілікті процесс екенін есте ұстаған жөн, және біз үшін мұғалімдермен жұмыс жасау 

өте маңызды, олар жұмыс істейтін контекстті және олардың кәсіби дамуына деген 

қажеттіліктерін түсіну үшін. Бұл икемділік болмаса, жергілікті қажеттіліктерге бейімделу 

мүмкіндігі болмаса, кез-келген педагогикалық білім беру бағдарламасы сәтті болуы 

екіталай. 

Қазақстан Республикасының Үкіметінің № 827 қаулысы бойынша 2017 жылдың 12 

желтоқсан күні «Цифровой Казахстан» атты бағдарламасы қабылданған.  Бұл бағдарлама 

негізінен 2018-2022 жылдарда  жүргізіледі. Аталған бағдарлама Қазақстан «Стратегия-

2050», «100 нақты қадам» Ұлт жоспары, «Нұрлы жол» және басқа да салалық 

бағдарламалар аясында алға қойып отырған барлық мақсаттарға жетуде драйвер болып 

табылады. Сондай-ақ білім беру  жүйесінде де өз орнын тауып, көптеген өзгерістер 

енгізуде. Сандық бағдарламалар мен электрондық оқу материалдарын пайдалана отырып, 

оқытуды ұйымдастыру және оқу процесін басқару үшін ақпараттық технологиялық 

платформалар әзірленді. Платформа – бұл оқытудың білім беру, басқару және 

коммуникативті функционалдығын қамтамасыз ететін бағдарламалық кешен. Сандық 

бағдарламаларды енгізу арқылы  оқушылардың кез келген жерде және қолайлы уақытта 

оқуға көшуге, жеке білім беру бағытын жобалауға, сол арқылы білім алушы тұлғасының 

білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыруға, білім алушыларды электрондық 

ресурстардың белсенді тұтынушыларына ғана емес, жаңа ресурстарды жасаушыларға да 

айналдыруға мүмкіндік береді. 

Білім беру процесіне сандық бағдарламаларды енгізу жалпы педагогикалық білім 

беру жүйесіне жаңа талаптар қояды. Орта мектепте электронды күнделіктер, интерактивті 

тақталар және басқа да электронды оқыту құралдары қолданылады. Жаңа технологиялар 

дәстүрлі оқыту жүйесін де, жалпы білім беру ортасын да өзгертетіні анық. Олар сондай-
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ақ, педагогтың кәсіби құзыреттілігіне де, тұлғасына да жаңа талаптар қояды. Жаңа 

буынның мемлекеттік білім беру стандарттарында электрондық білім беру ресурстары 

мен цифрлық технологияларды пайдалану оқу курсын мазмұнды толықтырудың міндетті 

талабы болып табылады. 

Ақпараттық жүйелер өмірдің барлық салаларына кірді, соның ішінде оқуға 

бағытталған әдіс-тәсілдерге. Сандық бағдарламалардың дамуы көптеген мүмкіндіктерге 

жол ашады. Білім беру саласына  жаңа  технологияны енгізумен ғана шектелмейді, 

оқушының жан-жақты дамуына септігін тигізеді. Ғылым мен өнеркәсіптің барлық 

салаларындағы жаһандану үлкен қарқынмен жүріп жатыр, және өз дамуын тоқтатпайды. 

Сондай-ақ, Сандық бағдарламалар қысқа уақыт аралығында көптеген алуан түрлі 

міндеттерді орындауға мүмкіндік береді. Бұл IT-технологияларды сұранысқа ие еткен 

жылдамдық пен әмбебаптылық. .[ 5] 

Сандық мектеп – бұл білім беру процесінде сандық жабдықты, бағдарламалық 

жасақтаманы саналы және тиімді қолданатын және сол арқылы әр оқушының бәсекеге 

қабілеттілігін арттыратын білім беру мекемесінің ерекше түрі. Сандық мектептерді 

ерекше және жаңа құбылыс ретінде қарастырмайды, өйткені ақпараттық технологиялар 

жай мектептерде де белсенді қолданылады. Оқытудың сандық бағдарламаларына көшетін 

мектептер техникалық және ақпараттық жабдықталуы, педагогтердің жаңа жағдайларда 

жұмысқа дайындығы, білім беру ортасының басқару деңгейі бойынша түбегейлі 

ерекшеленеді. Әдістемелік тұрғыдан алғанда, "сандық мектеп" құзыреттілік көп деңгейлі 

тәсілді қолдана отырып, жаңа білім беру стандарттарына сүйенеді. 

Жаһанданған мына әлемде ақпараттық коммуникациялық технологиясыз  білім 

саласының дамуы мүмкін емес. «Заманына қарай адамы» демекші, қандай өзгеріс келсе де 

біздің еліміз оны қабылдап, жоғары маман дайындай алатын деңгейге жетті. 

Білім беруде АКТ - ны пайдалану мен оқушылардың құзыреттілігін қалыптастыру, 

қазіргі заман талабына сай АКТ - ны, электрондық оқулықтарды және Интернет 

ресурстарды пайдалану оқушының білім беру үрдісінде шығармашылық қабілетін 

дамытуға мүмкіндік береді. АКТ - ны сабақта пайдалану кезінде оқушылар бұрын алған 

білімдерін кеңейтіп, өз бетімен шығармашылық тапсырмалар орындайды. Сонымен қатар 

АКТ құралдарымен жұмыс істеу барысында мектеп оқушыларының оқуға, білім алуға 

деген ұмтылысының артуы АКТ құралдарымен жұмыс істей алу жаңалығымен ғана емес, 

сонымен берілетін оқу тапсырмаларын қиындық деңгейі бойынша реттей алу 

мүмкіндігінен, тапсырманың дұрыс нәтижесі үшін марапаттай алу қызметінен де 

байқалады. Заманауи АКТ құралдарымен жұмыс істеу оқушыларды ұқыптылыққа, 

нақтылыққа, берілген тапсырмалардың нәтижелі орындалуына, басты мәселеге назар 

аудара білуге баулиды, сондай - ақ, АКТ құралдарымен жұмыс істеу барысында 

оқушылардың өзінің жеке іс - әрекетін дұрыс жоспарлауға, дұрыс шешім қабылдай алуға 

тәрбиелейді. 

Қорыта айтқанда, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды  сабақта  қолдану 

-  бұл оның нәтижелігіне  қолайлы  жағдайды  жасаудың бірден – бір  жолы, ал ол өз 

кезегінде  бірлесе  жұмыс  жасауға, адами  қарым – қатынастарға  себепкер болады. 
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        Қашықтықтан  білім  беру  жүйесінің  жұмыстары ҚР  Білім  және ғылым  

министірінің  2010  жылғы  13  сәуірдегі  No169  бұйрығымен бекітілген  «Оқу  процесін  

қашықтықтан  білім  беру  технологиялары бойынша  ұйымдастырудың  Ережесі»  және  

ҚР  Білім  және  ғылым  

министірінің  2009  жылғы  4  маусымдағы  No266  бұйрығымен  бекітілген  

«Қашықтықтан  оқыту  технологиялары  бойынша оқытуды ұйымдастыру» стандартына 

негізделеді. 

         Бүгінгі әлем дамуының жаңа ұстанымдары білім беру жүйесінен күн сайынғы 

экономикалық, әлеуметтік және мәдени өзгерістерге мейлінше бейімделуді талап етеді. 

Әлем қазіргі күні «білім қоғамын» және «білім экономикасын» құру бағытында. Бұл 

ауқымды мәселе туралы Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 

жолдауында былай деген: «Біз білім беруді жалғастыруды одан әрі жалғастыруға 

тиіспіз.Сапалы білім беру Қазақстанның индустрияландырылуының және инновациялық 

дамуының негізіне айналуы тиіс». Сондықтан өз шәкірттеріне сапалы нәтижелі білім 

беруді мақсат еткен әр ұстаз өз тәжірибесін жаңашылдық арнасына бағыттап, әр әдісін 

тиімді қолдануы шарт. 

       Қазіргі уақытта ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың заманауи 

талаптарға сай дамуы білімді бағалау және пайдалану жүйесін уақытылы өзгертіп 

отыруды талап етеді. Осыған байланысты оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер, 

әдістемелер,технологиялар білім беру талаптарына байланысты жаңартылып отырады. 

Сапалы терең білімді меңгеруге талпынған өскелең ұрпақтың жеткілікті дәрежеде сандық 

сауаттылығы бар, себебі олар өмір жағдайлары барысында жаңа технологияның барлық 

мүмкіндіктерін пайдаланады. Сол мүмкіндіктерді нәтижелі қолдану мұғалімнің 

біліктілігіне, біліміне, тәжірибесіне байланысты. 

mailto:kairova.akerke@mail.ru
mailto:madikosh.04@bk.ru
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Кәсіби дамуға ұмтылатын бәсекеге қабілетті маман өзінің негізгі қызметінен үзілмей 

жаңа білім алу жолдарын іздестіреді. Ал жоғары оқу орындары мамандарға қойылатын 

талаптардың өсуіне байланысты оқытудың жаңа формалары мен әдістерін іздестіреді, 

білім беруге жаңа технологиялар енгізеді. Оқу үдерісін ұйымдастырудың жаңа 

формасының бірі – қашықтықтан оқыту технологиялары арқылы оқыту. Сонымен 

қашықтықтан оқыту дегеніміз не? 

Қашықтықтан оқыту дегеніміз — мұғалім мен оқушы арасында қандай да 

қашықтықта интернет ресурстарының сүйемелдеуімен өтілетін оқытудың формасы, яғни 

интернет желілерінің көмегімен белгілі бір арақашықтықта оқыту. 

ҚО ұйымдастырудың 3 түрлі формасы бар: онлайн (синхрондық) және оффлайн 

(асинхрондық), және кең таралған үшінші түрі вебинар. 

Онлайн режимдегі оқыту дегеніміз – интернет ресурстарының көмегімен ағымдағы 

уақытта белгілі бір қашықтықта мұғалім экранын көру арқылы оқытуды ұйымдастыру 

формасы. 

Оффлайн режимдегі оқыту дегеніміз - интернет ресурстарының көмегімен 

(электрондық пошта) мұғалім мен оқушы арасындағы ақпарат алмасуды қамтасыз етуге 

мүмкіндік беретін оқытудың формасы. 

Вебинар дегеніміз – интернет желілерінің көмегімен семинарлар мен тренинтер 

өткізу формасы. 

Осы технология бойынша оқытуды ұйымдастырып, бүкіләлемдік желі көмегімен 

барлық компьютерлерді бір желіге біріктіріп сабақ өтуші тұлғаны тьютор деп атаймыз. 

Қашыктықтан оқыту ұғымын кең мағынада алсақ, бұл- білім алушылар мен 

оқытушылардың бір-бірінен кеңістікте алыстатылған оқу формасы. Ал, тармағынадағы 

қашықтықтан оқу ұғымы білім алушылар мен оқытушылар арасындағы, сонымен қатар 

білім алушылардың өзара белсенді ақпаратпен алмасуын қарастыратын және жоғаргы 

дәрежедегі қазіргі жаңа ақпараттық технологияларды (аудио-визуальды кұралдар, дербес 

компьютерлер, телекоммуникация құралдары, т.б.) пайдаланатын белгілі бір тақырыптар, 

оқу пәндері бойынша ұйымдастырылатьш оқу процесі. 

Қашыктықтан оқытуды ұйымдастырудың әр түрлі технологиялары бар. 

Кейс-технология - оқытушы-тьюторлардың дәстүрлі және қашықтықтан 

консультацияларды үйымдастыру кезінде мәтіндік, аудиовизуальды және 

мультимедиалық оқу-әдістемелік материалдарды жинау және оларды 

пайдаланушылардың өз бетінше меңгеруі үшін жіберуге негізделген. 

       Кейс технологиясы (ағылшынның сasе—портфель) оқытуда жасалынған 

әдістемелік материалдармен іске асырылады. 

Кейс-технология арналған материалдар түрлері мыналар: 

1. Әдістемелік нұсқалар. Оқу құралдары мен глоссарий. Оқушыларға 

оқужоспарындағы пәндер бойынша әлектрондық тасымалдауышта (CD-ROM) оқу-

әдістемелік материалдардың кешені  (кейс) беріледі. 

 2. Жұмыс дәптері. 

3.  Анықтама. 

4.  Оқу, аудио, бейне материалдары. 

5.  Бақылау және емтихан материалдары. Кешенді даярлауда ұжымдық  әдістер, 

жобалау әдістері пайдаланылады. Мұндай әдістер тыңдаушылардың белсенділігін 

арттыруға, шығармашылық қабілеттерін белсендіруге 

Қашықтықтықтан оқытуға арналған кейстердің сапалық қасиеттері: 

-  курстың терминдер  мен ұғымдарына арналған гипертекстік құрылымы; 

- пайдаланушыға ыңғайлы құрылым – мұғалім материалды беру реті мен 

бейнелеудің  бірнеше түрін таңдай алады. 

Сол арқылы бір оқу материалын әр түрлі аудитория үшін әдістемелік қажеттілік 

болса әр түрлі түрде беру мүмкіндігі бар. 
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-     Кейстің құрамына белгілі бір нормативті талаптар жоқ.  Кең таралған 

документтер мен дыбыс, анимация, графикалық кірістірулер, слайд-шоу пайдаланылады. 

-    Оқушы оқулықтың кез келген бетін  қағазға шығара алады. 

-    Оқушы оқу материалдарына кез келген әдіспен қол жеткізе алады (Интернет, CD-

ROM). 

-    Оқулыққа кіріктірілген білімді тексеру жүйесі бар. 

-    Оқулық бетінен интернет ресурстарына қол жеткізуге болады. 

Желілік –технология - білім алушы, оқытушылар, әкімшілік арасындағы 

интерактивті өзара әсері мен оның оқу-әдістемелік қүралдармен жабдықталуын 

қамтамасыз етуде телекоммуникациялық желіні қолдануға негізделген. 

Оқытудың желілік –технологиясына жатады: 

-   Интернет желісін пайдалану; 

-   Әлектрондық почтаны пайдалану; 

-   Телекоммуникациялық құрылғыларды пайдалану; 

-   Мультимедиамен жабдықталған, интернетке шығу мүмкіндігі бар желелік 

компьютерлік класс. 

Электронды почта білім алушыларға курстың негізгі мәселелері бойынша 

конфиденциалды хат жазысуға мүмкіндік береді. Электронды почта арқылы ақпаратты 

жоғары жылдамдықпен жіберу мүмкіндігінің арқасында білім алушыға көмек дер кезіңде, 

сұранысты алған соң бірден көрсетіледі. Интернет көмегімен білім алушылармен кері 

байланыс орнатып қана қоймай, олардың оқу қызметін бақылауға, бағалауға болады. 

Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқытушының негізгі міндеті білім 

алушының келесі түрдегі орындалатын өз бетінше жұмысын басқару болып табылады: 

туындайтын мәселелерді қарастыру; мақсат пен міндеттерді қою; білім, тәжірибелерді 

беру; ұйымдастыру қызметі; білім алушылардың арасында өзара байланысты 

ұйымдастыру; оқу процесін бақылау. Білім алушылар қашықтықтан оқыту кезінде білім 

беру процесінің негізін  қолайлы уақытта, ыңғайлы орында, тиімді темптегі  өз  бетінше 

жұмыс құрайды. Сондықтан білім алушылар өз бетінше жұмыстың техникасы мен 

әдістемесін, жоғарғы деңгейде білімді өз бетімен толықтыру негіздерін меңгеруі қажет. 

Сонымен бірге нәтижелі түрде оқу үшін жаңа ақпараттық  технологияның кұралдарымен 

жұмыс істей білуі тиіс. 

Қорыта келгенде, қашықтықтан оқыту - адамның білім алуға және ақпарат алуға 

деген құқықтарын іске асыратын үздіксіз білім беру жүйесі нысандарының бірі ретінде 

мамандардын негізгі қызметін атқара жүріп білімін, біліктілігін арттыруға мүмкіндік 

береді. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНДА БАСТАУЫШ СЫНЫП 

МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КӨШБАСШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается развитие лидерских качеств учителей начальных 

классов в обновленном образовательном содержании. Лидерство означает способность управлять, 

управлять. Это инструмент, используемый менеджером, чтобы влиять на поведение людей, заставляя их 

вести себя определенным образом. Лидер означает менеджера. Он - человек, который может убедить людей 

делать то, что он хочет, независимо от их первоначальных намерений, и может использовать качества и 

способности людей в группе, чтобы вести их к цели лидерства. Лидерство обычно ассоциируется с 

понятиями интеллекта, грамотности, уверенности и социального участия, статуса. Основная цель 

обновленного образовательного содержания - сформировать хорошо развитую, конкурентоспособную 
личность. Успех учебного процесса зависит от учителя. Поэтому формирование разносторонней, 

конкурентоспособной личности зависит от учителя, в том числе ведущего учителя. 

   Ключевые слова: обновленное образование, лидерство, лидерство учителей, образование, 

личность, грамотность, оценка 

 

The coincidence of the meanings of the goals and activities of the teacher and the leader 

should leave a mark on the professional and personal development of future teachers, educators 

or leaders of the institution. 

However, the professional training of students of pedagogical universities does not mean the 

purposeful formation of their leadership position. The opportunity to recognize himself as a 

leader of the younger generation arises during the mentoring practice in summer health camps, 

as well as as a curator of children's public associations. This fragmentary experience leaves a 

bright emotional imprint in the memory, has a decisive impact on the professional and personal 

growth of the future teacher. The level of awareness of the potential of leadership and the need 

for further development The main conditions for the development of professional and 

pedagogical competencies of a teacher are: 

ability to self-regulate internally; ability to effectively influence others; ability to understand 

and protect the interests of the group; ability to set personal goals and self-determination of 

values. Explaining leadership as an inner human quality and dignity does not fully reveal the 

essence of the phenomenon. First of all, a leadership position is a group of people who have to 

perform certain management functions at the request of the group. Thus, leadership behavior 

should be understood as the work of serving the interests of the group. Preparation for this work 

is no longer a matter of individuality, but of professional self-development. 

 The development of teachers' leadership skills is a process of individual development of 

the structure of the individual's internal organization, aimed at the dominance of the individual in 

the group in order to achieve the overall result in the context of a specially organized socio-

psychological and pedagogical environment. 

The process of introducing the most professional teacher standards can also be described as 

one of the main criteria for assessing the development of leadership skills: 

- cognitive readiness of the person to take the role of leader; 

- The emotional and masculine position of the person influencing the group; 

- the content of the value space of the leader; 

- official (professional) contribution of the leader to group activities; 

- readiness of the group to accept the leader in certain situations (conditions) [1; 2]. 

 In many parts of the world, the quality of teachers 'teaching was largely measured by the 

fact that their students' performance improved significantly. Other criteria include teacher 

qualifications, how to work in the classroom, personal characteristics, education and pedagogical 

experience. Many countries use a number of tools for quality assessment, such as standardized 
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tests, peer review, parental assessment, classroom observation, student attitudes, and self-

assessment documents. What is the death of a primary school teacher in the 21st century? The 

roles that teachers perform on a daily basis include each letter in the alphabet: an accountant, an 

appraiser, a babysitter, a children's costume finder, a coach, a joker, and a public relations 

specialist. , coordinator, consultant, crowd watchdog, diplomat, gardener, entertainer, athlete, 

judge, supervisor, magician, and editor, mentor, miner, network worker, nurse, researcher, 

photographer and a technical specialist. 

Expected results if the school teacher is a leader: 

Teachers teach students how to read, 

He was able to express the results of his work freely and convincingly. 

Critical, confident, critical and well-developed backgrounds, 

Digital technologies are also a preparation for the formation of competent learners. 
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Тапсырыс № 345 

Көлемі 42,50 баспа табақ. Таралымы 100 дана 

 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің 

Медиа орталығы 

(Ақтөбе қ., Ә.Молдағұлова даңғылы, 34)  


	ОТБАСЫ МЕН МЕКТЕП – «КЕМЕЛ» ТҰЛҒА» ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ
	БЕРІК ОДАҚ
	КОЛЛЕДЖДІҢ БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕРІНІҢ БЕЙІМДЕЛУІ
	Өзінің көркем–шығармашылық қызметінде әртүрлі өнер түрлерінің мәнерлілі құралдарын меңгере отырып, оқушылар материалға деген сезімталдыққа ие болады, нақты құбылыстар мен заттардың көркемдік бейнеге өзгеруі тәсілдерін меңгереді. Сонымен қатар, оқушы ө...
	Көркем мәдениеттің келесі  ерекшелігін анықтауға болады:
	1– сурет. Көркем мәдениеттің  ерекшеліктер
	«Эстетика» сөздігінде көркем мәдениет – көркем құндылықтар жиынтығы, сондай–ақ олардың қоғамда пайда болуы мен қызмет етуінің тарихи айқындалған жүйесі ретінде анықталады.
	Өнер туындысын қабылдау процесінде оқушыларға көркемдік–эстетикалық құндылықтарды жүзеге асыруда, маңызды жағдайлар мүмкіндік беретін қарым–қатынастар көрсетіледі, онда бұл компоненттерді екі аспектіде қарастырамыз: эмоционалды–эстетикалық және көркем...
	- әр түрлі тәсілдермен (вербалды және вербалды емес) өзінің алған әсерлерін білдіру, сұлулық, үйлесімділік және заңдарына сәйкес шаралардың эстетикалық–мәнерлі құралдарын табу қабілеттерін;
	- әр түрлі өнер туындыларының мәнерлі–мағыналық элементтерін сезіну, анықтау және бағалау қабілеттерін;
	- заттардың қайталанбас келбетін (түсі, қозғалысы, дыбысталуы, ерекшеліктердің бірегей үйлесімі) қабылдау қабілеті тек сыртқы пішін ретінде емес, ішкі өмірдің тікелей көрінісі ретінде;
	- эмоционалдық жауап беру дәрежесі, эмоциялық реакцияның, сезімнің, жұмыстың эмоциялық–бейнелік мағынасына сәйкестігі.
	Көркем мәдениетінің когнитивті компоненті оқушыларда әртүрлі өнер түрлерінің мәнерлі құралдарының ерекшелігі туралы білім мен түсініктердің болуымен, олардың таңбалы–символдық табиғатын түсінумен, өнер туындыларын дұрыс қабылдау үшін көркем құзыреттіл...
	Бұл компоненттердің өлшемдері:
	- өнертанушылардың мәдени мұрасының шығармаларымен қарым–қатынас жасауға деген ой–өрісі, қызығушылық ауқымы, қажеттілік дәрежесі;
	- өнердің стильдерін, жанрларын, көрнекті өнер және мәдениет қайраткерлерін білу, әр түрлі тарихи дәуірлер, елдер;
	- өнер туындыларын қабылдау тарихи–мәдени, мазмұнды және әлеуметтік аспектілер;
	- әр түрлі өнер саласында арнайы терминологияны меңгеру;
	- қабылданатын шығармаларға сапалы талдау жүргізу сияқты компоненттік өлшемдер қарастырылады.
	Оқушылардың шығармашылық дәрежесін көрсететін эстетикалық қарым – қатынасты көркем мәдениетке ынталандыру, ұмтылу көркем бейнелерді қабылдау және жасау процесінде іске асады.
	Эстетикалық тәрбие (ЭТ) – өнер мен өмірде әсемдікті қабылдау және түсіну қабілетін қалыптастыру, эстетикалық білім мен талғамды қалыптастыру, өнер саласындағы қабілеттер мен талғамдарды дамыту процесі. "Эстетикалық мәдениет" ұғымының көлемі оқушыларды...
	- Оқушылардың әсем, эстетикалық сезімдерін, түсініктерін жүйелі түрде дамытуға бағытталады. Киім үлгісін таңдауда, тікелей эмоционалдық көңіл–күй, қуаныш, толқу, таңдану, әуестенушілік тудырады;
	- Оқушыларды киім үлгісін тігуге баулуда, олардың көркем білімдеріне, практикалық білімдеріне үйрету, олардың қажеттілігі мен әдетін қоршаған ортаға, қоғамдық қарым–қатынасқа, әсемдік элементтерді енгізу әдетіне тәрбиелеу;
	- Оқушылардың эстетикалық талғамының негіздерін және киім үлгілерін өз бетінше таңдау мен бағалау қабілетін қалыптастыру;
	- Оқушылардың көркемдік–шығармашылық қабілеттерін дамыту, киім үлгілерін таңдауға байланысты олардың қызметі әрдайым еркін, қуанышты талпыныспен, шығармашылық қиялмен, бастамамен қанық болуы тиіс. Оқушы неғұрлым эстетикалық дамыған сайын, оның көркемд...
	Эстетикалық ақпаратты оқушы көптеген әлеуметтік орта, пәндік әлем, табиғи құбылыстар, көркем шығармалар арналары бойынша алады. Сондықтан ұлттық киім үлгілерін таңдауда эскиз, модел, сән үлгілері, конструкция т.с.с. тұтас қабылдау әдістерін қолданады....
	Педагогикалық ғылым және практика оқушылардың эстетикалық сезімдерін, қарым–қатынастарын, пайымдауларын, бағалауын, практикалық әрекеттерін қалыптастыруға ықпал ететін бірқатар тиімді әдістерді анықтайды:
	- эстетикалық қабылдауды, бағалауды, талғамның бастапқы көріністерін дамытуға бағытталған наным әдісі;
	- оқыту әдісі, қоршаған ортаны өзгертуге арналған практикалық іс–қимылдағы жаттығулар және жүріс–тұрыс мәдениетінің дағдыларын қалыптастыру;
	- шығармашылық және практикалық іс–әрекеттерге итермелейтін проблемалық жағдайлар әдісі;
	- қоршаған ортадағы білімсіздікке деген әдемі және теріс қарым–қатынасқа эмоционалдық–оң ықыласты, көңіл–күйді ояту әдісі [4].
	2.Омарова Р.С  Білім берудің жаңа парагдигмасы  жайында оқушылардың  шығармашылық қызығушылығын қалыптастырудың  дидактикалық негіздері.   Түркістан, 2008
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