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Білім беру мәселесі –қазіргі заманғы көкейкесті тақырыптардың бірі: «білімнің салтанаты 

жалпыға ортақ болуға тиіс» [1].  «Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім» [1]. Бұл бүгінгі 
ақпараттық кеңістік жағдайында білім берудің негізгі рөлге ие болып отыруына байланысты. Білім 

беруге  «сүйене отырып, жаһандық тарихтағы өз рөлімізді байыппен әрі дұрыс пайымдауға тиіспіз» 

[2]. 

Қазақстан ғалымдарының философиялық дискурсында оған маңызды мән беріледі [3]. 
Еуропалық қоғамның XIX-XX ғасырлар шебіндегі «қара көлеңкелі кезеңінде» дәстүрлі білім беру 

жүйесі философиялық дискурс бойынша сыни тұрғыдан қайта қарастырыла бастады. Бұл 

тенденцияның авторы Ф. Ницше еді. Ницше философиясы рационалды философия мен мәдениет 
философиясы мазмұнына сыни көзқарастағы модерн мәдениеті философиялық 

тұжырымдамаларының бірінен болатын. Біз мұны қоғамдық болмыстағы өзгерістерге байланысты 

білім беру ұғымын релятивтеу (салыстыру), соған сәйкес қоғамдық және жеке санадағы білім беру 
ұғымын қайта ой елегінен өткізу ретінде қарастыратын болмыз. 

Егер теориялық абстрактілікке, қатаң айғаққа, аргументтік логикаға жетелейтін неміс 

классикалық философиясы білім беру тұжырымдамасында әлемді орталықтандыру идеясын, тепе-

теңдік принципін біртіндеп жүзеге асыра бастаған болса, рационализм мен оның құндылықтарына 
сын тұрғысынан келген Ф. Ницше білім беруге байланысты өзгеше көзқарас ұстанды. Ницше пікірі 

бойынша, рационалды  сипаттағы  білім беру ғылымның, танымның, экономика мен мемлекеттің 

«қызметші малайы», ол прагматикалық түрдегі «псевдо-білім беру» болып табылады. Ницшенің 
нигилизмі ақылдың билеп-төстеуіне, ойлау жүйесінің қатаң жоспарлануына, табиғилықтың 

өркениеттілікке бағынуына қарсы бағытталды [4] . 

Оның пікірінше, Кант, Гумбольд және Гегель ілімдері мәдениетті, білім мен философияны іштен 
жояды, сөйтіп, «адамды мәдени дрессировкалау» жүйесін жасайды. Ф. Ницше танымынша, Гегель 

философиясы табиғатты да, қоғамды да, өнерді де өз деңгейінде көрсете алмайды, 

рационалдылықты шынайылық ретінде ұсынады. Ницше пікірінше, жаңа ментальділік нормалары 

метафизикалылыққа, жүйелілікке, орталықтандыруға, категориялылыққа, рационализмге қарама-
қарсы сипатта болуы қажет. Ницше пайымдаулары астарынан егер ойлау жүйесі бұрынғы 

канондарынан құтылатын болса, білім беру де өзгерістерді бастан өткеруі тиіс деген ұғым айқын 

байқалады. 
Ф. Ницше философиясы метафоралығымен, логикаға қайшылығымен, мазмұнындағы әдеттен 

тыс парадокстық сипатымен ерекшеленеді. Символикалық түрде жазылған «Үш түрлі құбылмалы 

өзгеріс туралы» тәмсілінде білім берудің процессуальділігіне баса назар аударылады. «...Рух қалай 

түйеге, түйе – арыстанға, ең соңында арыстан қалай жас балаға айналатынын» [5, с. 22],  айтқанда, 
Ницше білім берудің өз жаратылысында не нәрсеге арналғанын көрсетуді мақсат етеді. Білім алу, 

ол үшін – адамның рух бостандығына қол жеткізуі болып табылады. Әйтсе де, Ницше пікірінше, 

оның заманындағы дәстүрлі білім беру сипаты өзінің арнаулы мақсатынан ажыраған.  
Ницше бес баяндамасында білім беру жағдайы мен даму тенденцияларына мұқият талдау 

жасалып, оны реформациялау бойынша бірқатар сындарлы ұсыныстар беріледі. Баяндамаларды 

әзірлеу кезінде мәселе бастауын адамдар өз табиғатына жат жағдайда тіршілік ететіндігі, өйткені 
оларды өздерінен өздерін бөгделеу процесі жүріп өткенінен бастайды. Бұл бөгделенуге рухтың 

(интеллекттің) жалпы дамуы да ықпал етті. Сократтан бастап адамның ойлау жүйесі ғылымға, 

моральға және ақиқатты тануға бағытталды. Христиан діні де адамды о дүниеге сенім негізінде 

шындықты түсінуге, моральға үндеді. Ғылым, мораль және дін, Ницше пікірінше, «ұлы 
құндылықтар мен идеалдар логикасын» тудырады, ол шын мәнінде «декаданс логикасы» (яғни 

құлдырау, мәдени кері кету логикасы) болып табылады. 

Ницше білім беру жүйесі өзінің дәстүрлі сипатында «күнделікті пайдаға жарайтын адамдарды» 
ғана жасап шығарады деп біледі. Бұлар әдеттегідей, бәріне де икемделген, бәріне де жарамды, әрі 

фукциялық тұрғыдан да бағдарланған, ағымдағы жағдайлардан хабардар, жылпос адамдар. Білім 

беру өзіне рационалдылықты қамти отырып, ғылымға және танымға, экономика мен мемлекетке 



қызмет ете бастады. Білім беру мекемелерінің жағдайын қарастыра келіп, Ницше екі деструктивтік 

тенденцияны атап көрсетеді: бір жағынан, «білім беру ауқымын мүмкіндігінше кеңейте түсуге 
ұмтылыс», екінші жағынан дәл соның өзін керісінше кішірейту және әлсірете түсуге тырысу» [6, 

159 б.]. 

Бұл тенденцияларды ол зиянды, білім беру мәніне толығымен қарсы ағымдар деп бағалайды. 
Білім беру жүйесін кеңейтуге ұмтылыс оны таза ғылыми тұжырымдарға дейін түсіреді де, «бүгінгі 

күннің ұлттық-экономикалық догмаларына» бағындырады. Мұнда мүмкіндігінше ғылым 

жетістіктері көп болса «өнім де, оған деген қажеттілік те көп. Демек мүмкіндігінше игілік те мол» 

деген теңгермелік келіп шығады [6, 159 б.]. Ф. Ницше таным мен білім беру біртіндеп 
прагматикалық сипат алып бара жатыр деп көрсетеді. «Адамдар мен халықтар арасындағы қарым-

қатынасқа арқау болатын нәрселердің бәріне қол жеткізуге мүмкіндік жасайтын ақшаны барынша 

көп табу жолдарын түгел білген кезде» білім беру қаржыға айналады. Бұл жағдайда білім беру 
міндеті «өтімді тауар» деген секілді «неғұрлым өтімді» адамдарды даярлауға саяды. Осыған 

байланысты Ницше былай дейді: «Мұндай адамдар көбейген сайын халық та бақыттырақ секілді 

болып көрінеді: бүгінгі білім беру институттарының діттегені де осы, кезкелгенді «өтімді» етіп 

шығару, сонда ол, бейне бір өз танымы мен білімі деңгейіне сәйкес мейлінше бақытты, мейлінше 
табысты болатын сияқты» [6]. 

Ф. Ницше білім беру жүйесін кеңейту ғылым саласы бойынша барлық жерде еңбек 

бөлінісініңорын алуына, білім саласының жоғары мамандандырылған кіші салаларға ыдырауына 
байланысты туындамай қоймайтын жәйт деп біледі. Білім беру жүйесін кеңейту оны құндылығынан 

айырады, сөйтіп ол тұтыну талабын қанағаттандыру деңгейіне байланысты бағаланатын жай бір 

тауар секілді күйге түседі. Білім беру жүйесін кеңейту, оны қысқарту секілді, негізгі мәнін жойып, 
бұл әлеуметтік институттың түбіне жетумен тең жағдай. 

Ф. Ницше пікірінше, егер білім беру жүйесі экономика бағытына қарай кеңейтілетін болса, онда 

өзге ағым пайда болады, бұған сәйкес ол осалдайды, кішірейеді немесе ең төменгі деңгейіне түседі. 

Ницше бұл жерде ғылым саласында көбейіп келе жатқан  мамандар жасау тенденциясын назарға 
алып отыр: «ғылыми ортада мынадай сөз тарап жатыр:ғалымдарды ғылым игілігі үшін мақсатты 

түрде пайдалануға байланысты ғалымның білім алуы кездейсоқ әрі төтенше бір жәйтке айналып 

бара жатыр», бұл ерекше маманданудың қажеттігіне жатқызылуы мүмкін. 
Осылайша, «эксклюзивті, аясы тар мамандық бұл жағдайда фабрика жұмысшысына лайық 

болып шығады. Өйткені ол өмір бойына белгілі бір болтты жасаудан немесе белгілі бір сайманға не 

мәшинеге тұтқа жасаудан басқа ештеңе істемейді. Бұл орайда ол өзі атқаратын жұмыстың 
таңғажайып шебері де бола алады». Ф. Ницше пікірінше, «ғалымның мұндай тар аялы кәсіпшілдігі» 

нағыз немесе шынайы білімнен «ауытқуы» болып табылады. Ницше білімді адам және ғалым адам 

бір-бірінен ерекше екі түрлі салаға жатқызылады, өйткені моральда «түпнұсқа емес орташа 

әдептілік» те, «стандартталған орташалық» да үстемдік етеді деп біледі. Оның пікірінше, шынайы 
білім беруді қысқарту ғылым саласында бір кезгі жоғары деңгейде маманданған жан-жақты білімді 

ғалымдардың орнына жалпы білім алған жай ғалымдарды ғана қажет ететін жағдайға алып келеді. 

Мұндай жағдайда ғылым мен білім беру бір-біріне қарама-қарсы қойылатын болады. Ол бұған 
антикалық дәуірдегі классикалық ғылымның осы заманғы филология саласында қайта жаңғыру 

тарихы куә бола алады деп санайды.  

Бұл қайта жаңғыру, Ф. Ницше пікірі бойынша, білім берудің өз мақсат-міндетін жоғалтуы 

негізінде туындаған. Адам болмысын назарға алмайтын экономикаға бағытталған білім беру 
адамгершілікке тән қасиеттерді де көзге ілмейді.  

Ф. Ницше білім беру жүйесі «пайдалы», «интеллекттілі» қызметші ретінде және өмірдегі 

қиыншылықтар бойынша, иелену мен қажеттіліктер бойынша кеңес беруші ретінде әрекет етеді деп 
біледі. Сондықтан да ол мұны «псевдо-білім беру» және «білім берудегі варварлық» деп 

сипаттайды. Бұл жерде жалпы білім беру мекемелері өз атын құқықты түрдеиеленген бе, жоқ, олар 

шын мәнінде де жоғарыда сипатталғандай псевдо-білім беру мен білім беру ісіндегі варварлықтың 
дәл өзі ме деген сұрақ туындайды. Бұл сұраққа жауап беру үшін ол сол кезгі гимназияның жағдайын, 

ондағы басты оқу пәні – неміс тілінің жай-күйін зерттейді.  

Неміс тілінен гимназиялық сабақ беру деңгейі де сын көтермейді. Ф. Ницше былай пайымдайды: 

«Табиғатынан қазір кезкелген адам неміс тілінде нашар әрі дөрекі сөйлейді және солай жазады. Бұл 
тек газеттік неміс тілі дәуіріне ғана тән сипат болса керек». «Тілі жабайыланған жасөспірімдердің» 

ана тілін оңбағандықпен «агрессивті түрде» қолдануы өріс алғаны сонша, нашар сөйлеу мен жазу 

олардың екінші болмысына айналып кеткендей. Оны күшпен болмаса, өзге жолмен түзету енді 
мүмкін емес. Ницше пікірі бойынша, тілге дұрыс қарым-қатынастан ғана «жоғары білімділіктің 



нышандары бой көрсетпек». Сондықтан неміс тілі сабағы білімді мен білімсізді ажырататын бірінші 

«ілім таразысы» болып табылады. 
Неміс тілінен шығарма – оқушылардың алғашқы өз бетінше орындайтын әрі әдеби жұмысы –

тілге жоғарыда аталғандай қарым-қатынастың салдарын айқын көрсетеді. Неміс тіліндегі шығарма 

«адамның келешек барлық әдеби қызметіне» іргетас болып қаланады. Неміс тілінде жазылған 
шығармадағы «мүлдем стильсіздік» «мейлінше нашар арсыз графоманияға» ірге төсейді. Бұл 

«біздің ғылымның да, журналистикамыздың да әдеби бейнесіне тән көрініс» [6, 171 б.].  

Негізгі себеп, өзге барлық білім беру мекемелерінің орнын басып отырған гимназия шын 

мәнінде оқу орны деп аталуға лайық емес. Ницше тілді қарастыру мен түсіндіруде зардабы үлкен 
қателіктер орын алып отырғанын көрсетеді. «Гимназия осы кезге дейін нағыз білімнің, ана тілінің 

бастауы болатын алғашқы және одан кейінгі объектілерін қолданған емес». Яғни «онда білім беруге 

қажетті табиғи негіз жоқ деген сөз» [6]. Мұнан оның заманауи білім беру мекемелері қатарында 
болуға хақысыз екені көрінеді: «Олар ана тіліне әлгіндей көзқараста болып тұрғанда, мен бұл 

мекемені нағыз білім беретін оқу орындары қатарына жатқыза алмаймын» [6, 173 б.]. Ана тілін 

үйретуге оқу орындарындағы және жалпы білім беру жүйесіндегі мұндай көзқарас олардың 

болашағына күдік тудырады. 
Көріп отырғанымыздай, білім беруді дамыту перспективасын Ф. Ницше ана тілінің жағдайымен 

байланыстырады. Ол білім беру ісіндегі құлдырауды тілдің ең төменгі дәрежеде азғындауынан деп 

түсіндіреді. Ф. Ницше жоғары деңгейде мамандандырылған, ғылыми-терминологиялық тілден 
оның ең соңғы сатысындағы бұзылупроцесін көреді.Ол ғылыми-бағдарланған білім беруді өз 

мәнінен бөгделенген ұғым, оның бұрмалануы деп таниды. Бастапқы жағдай дейтінмен өлшенетін 

қазіргі тіл де бұрмаланған әрі әдбен кедейленген тіл болып табылады. Бұл түрімен бүгінгі білім беру 
мақсатын әуелгі, шынайы білім беру идеалы тұрғысынан қалай бағалауға болады. 

Ф. Ницше элиталық білім беруге, егер ол толығымен еркін рухты білімді етуге бағытталып, 

қандай да бір бөгде мақсатқа қызмет етпейтін болса, қарсы емес. Бұл ауыр еңбекпен келетін нәтиже. 

Ол таңдаулылар үшін ғана емес, адамдық қасиеттерден жоғары тұрған адамдар үшін де өлшеусіз 
күш-жігер жұмсауды қажет етеді.Осыған орай ол білім беру аз ғана дарынды адамдардың білім беру 

қуатын шоғырландыру арқылы ғана мүмкін болады деп санайды. Осымен қатар, оның 

пайымдауынша, бұл даму үшін жетіспейтін жағдайларға кепілдік беру және дарындыларға жақсы 
көмек көрсету үшін өте көп оқу орындарын қысқарту мен кішірейту арқылыжүргізілуі тиіс. 

Сондықтанда Ф. Ницше былай деп түйіндейді: «Біздің мақсатымыз жалпы бұқараға білім беру емес, 

адамдардың ұлы да мәңгі жасампаздығы үшін ілімдермен қаруланған жекелеген таңдаулыларға 
білім беру». Қалың бұқараға білім беру және оқытып-үйрету өмірлік ауыртпалықтарды игеру үшін 

қажетті мәліметтер берумен, дағдылық жаттықтырулармен шектелуі тиіс. 

Ф. Ницше өнер ана тілі арқылы білім алуға ізгілікті ықпал етеді деп біледі. Өйткені, шынайы 

білімге қол жеткізудің алғашқы қадамы ана тіліне сақтықпен қарау.  Тілдің көркемдік 
формасын сезіну, осылайша, нағыз классикалық білім алу үшін қажетті алғышарт болып табылады. 

Ол былай деп жазады: «Бұл ашық сезім формасынсыз ешқандай классикалық білім өсіп-өнбес еді. 

Мұнда біртіндеп форма мен варварлықты айыратын сезімдер оянады, олар алғаш рет қанат қағып, 
көне грек антикасындағы бірден-бір дұрыс білім беру жүйесін өз еліне жеткізетін болады [6]. Әйтсе 

де, бұл шынайы классикалық білімге қол жеткізу үшін тілдің көркемдік формасын сезіну өзінен өзі 

туындай бермейді. Ол «жақсы дәмді қол жетпейтіндей етіп әйнек астына қою мен қатаң тіл 

тәрбиесі» арқылы мәжбүрлік дағдылану нәтижесі ретінде қалыптасады [6]. Шынайы білім алудағы 
маңызды салалар ретінде өнерге, тілге және философияға баса көңіл бөлу сол заманда кең тараған 

ғылымилыққа шақырумен қарама-қайшылыққа түседі.  

Ф. Ницше тәрбие мен қатаңдық білім беру жүйесіндегі қажетті элементтер ретінде еркіндік пен 
дербестіктен басым болуы тиіс деп есептейді. Басқаша айтқанда, ағымдағы кезеңнің қысқа мерзімді, 

тез өзгергіш талаптарына бейімделуді ғана білетін еркін әрі жан-жақты дамыған жеке тұлғадейтін 

нәрсе оны қанағаттандырмайды. Ол білім беру ісі ілімге ұмтылатын, өз Менінен аулақтаған, тіл 
арқылы өз бастауын антикадан алатын өнер мен философияның мәңгі проблемаларын жеткізе 

алатын тұлғаны қалыптастыруы қажет деп біледі.  

Осылайша, білім беруді позитивтік тұрғыдан қайта қарастыру, Ницше пікірінше, антикаға, 

әсіресе сократтық грек іліміне дейінгі білім беруге қайта оралу ретінде түсінілуі мүмкін. Бұл қайта 
оралудың мақсаты білім берудің бір кездегі жүзеге асырылған әуелгі жағдайын қалпына келтіру, өз 

кезінің жетістіктері талаптарына сай келмей ұмытылған антикалық білім беруді қайта өркендету 

болып табылады.  



Ницше философиясында тіл және білім беру өзара байланыс туралы айтылады. Өйткені «тілдің 

даму барысы дұрыс жүргенде ғана білім беру жүйесінде оңды нәтижелер туындай бастайды» [6, 177 
б.]. 

Білім беруді тілге сын ретінде сынау оны қайта қарастыруға алғышарт жасады. Ал өнерді есепке 

ала отырып тіл мен білім беруге позитивтік тұрғыдан анықтама беру оны қайта ойластыруға ықпал 
етті. Негативтік сындарында болсын, позитивтік-қайта қарастыруларында болсын, Ницше тіл мен 

білім берудің ажырамастай бірлікте екенін айқындап отырады. Тілді толыққанды оқып-үйрену 

қажеттігі оның «Оқу орындарымыздың болашағы туралы» атты еңбегінде білім беруге 

философиялық рефлексия тұрғысынан ұғындырылады.Шынайы білім критерийі философияны 
қажетсіну, өнерге және көне грек пен рим мұраларына деген инстинкт болып табылады. 
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