
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ƏЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ФИЛОСОФИЯ ЖƏНЕ САЯСАТТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ

Т. ТƏЖІБАЕВ АТЫНДАҒЫ ЭТНОПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 
ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ

ПЕДАГОГИКАЖƏНЕ БІЛІМ БЕРУ МЕНЕДЖМЕНТІ КАФЕДРАСЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И ПОЛИТОЛОГИИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭТНОПЕДАГОГИКИ И ЭТНОПСИХОЛОГИИ ИМ. Т. ТАЖИБАЕВА 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАТЕЛБНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Академик Т. Тəжібаевтың 109-жылдығына арналған

«АКАДЕМИК Т.Т. ТƏЖІБАЕВ 
ЖƏНЕ ҚАЗІРГІ ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫ»
атты республикалық ғылыми-əдістемелік конференцияның 

МАТЕРИАЛДАРЫ

МАТЕРИАЛЫ

республиканской научно-методической конференции в рамках тажибаевских чтении 

«АКАДЕМИК Т.Т. ТАЖИБАЕВ 
И СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА»
посвященной 109-летию со дня рождения академика Т.Т. Тажибаева

Алматы 2019



1 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

ФИЛОСОФИЯ ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ 

Т. ТӘЖІБАЕВ атындағы ЭТНОПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ 

ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ МЕНЕДЖМЕНТІ КАФЕДРАСЫ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭТНОПЕДАГОГИКИ  

И ЭТНОПСИХОЛОГИИ имени Т. ТАЖИБАЕВА  

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Академик Т. Тәжібаевтың 109 жылдығына арналған 

«АКАДЕМИК Т. ТӘЖІБАЕВ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫ» 
атты Т. Тәжібаев оқулары аясында республикалық ғылыми-әдістемелік конференция 

МАТЕРИАЛДАРЫ 

МАТЕРИАЛЫ 

республиканской научно-методической конференции в рамках Тажибаевских чтений 

«АКАДЕМИК Т. ТАЖИБАЕВ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА», 
посвященной 109-летию со дня рождения академика Т. Тажибаева 

Алматы, 2019 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Академик Т. Тәжібаевтың 109 жылдығына арналған «АКАДЕМИК Т. ТӘЖІБАЕВ 

ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫ» атты Т. Тәжібаев оқулары аясында респуб-

ликалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. – Алматы: Қазақ университеті, 

2019. – 138 бет. 

ISBN 978-601-04-3888-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISBN 978-601-04-3888-0                                                                                                       © Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2019 



3 

 АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

Құрметті әріптестер! 

Ұйымдастыру алқасы Сіздерді 2019 жылдың 22 ақпанында жыл сайын өтетін  

Т. Тәжібаев оқулары аясында ұйымдастырылған  

«АКАДЕМИК Т. ТӘЖІБАЕВ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫ»  

атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференцияға қатысуға шақырады. 

Қазақ зиялы қауымының көрнекті және талантты өкілдерінің бірі Т. Тәжібаевтың 
109 жылдық мерейтойлық туған күніне орай 40 жылға жуық халықтың қоғамдық өміріне 
белсене қатысқан, халықтық білім беру ұйымдарында, Қазақ ССР мемлекеттік аппара-
тында, СССР – дің Индиядағы елшісі т.б.жауапты қызметтер атқарған Тұлғаның орны мен 
рөлін жаңаша қайта қарастырамыз. 

Т. Тәжібаевтың барлық ғылыми қызметі педагогика және психология ғылымының – 
жасөскелең ұрпақты тәрбиелеу, білім беру және оқыту мәселесіндегі педагогика және 
психология ғылымының өзекті мәселелерін шешумен тікелей байланысты болды. Зама-
науи педагогика – психология ғылымының өзекті мәселелерін, оның мазмұны, техноло-
гиясы және БІЛІМ БЕРУ, ТӘРБИЕ, ДАМЫТУ, ҚАЛЫПТАСТЫРУ сияқты жаһандық ка-
тегориялардың мәнін қайта қарау мен талдауды талап етеді. 

КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ МАҚСАТЫ: Т. Тәжібаев идеясы контекстінде педагоги-
калық ғылымның заманауи өзекті мәселелерін шешу жолдарын іздестіру және пікір талас 
жүргізу; ғалымдар арасында байланыс орнату; зерттеу тәжірибелері мен ғылыми нәти-
желерімен тәжірибе алмасу; ғалымдар, оқытушылар, студенттер, докторанттар және қызы-
ғушы тұлғалар арасында теориялық және практикалық ғылымдарды тарату; білім беру 
жүйесінде оқу-тәрбие үдерісінде жүргізілген зерттеулердің нәтижелілігі мен қолдану 
мүмкіндігін бағалау және талдау. 

Конференцияға қатысуға ғалымдар, оқытушылар, магистранттар, докторанттар, 
ЖОО студенттері, педагогика және психология саласындағы жетекші ғылыми зерттеуші-
лер шақырылады. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫ ТӨМЕНДЕГІ БАҒЫТТАР БОЙЫНША ЖҮРГІ-

ЗІЛЕДІ: 
1. Т. Тәжібаев ойлары және «Рухани жаңғыру» бағдарламасы;
2. Заманауи білім берудің этнопедагогикалық және этнопсихологиялық аспектілері;
3. Адам капиталын ұйымдастыруға инвестиция: технологиялар. Сапалы педагогика-

лық білім беру мәселелері; 
4. Анимациялық іс-әрекеттерді ұйымдастыру теориясы мен әдістемесі;

5. Оқушылардың тұлғалық әлеуетін дамыту және құзіреттілік тұғыр.

Тіркеудің басталуы: 10-00. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. 

Философия және саясаттану факультеті. Масанчи көшесі 39. (123 дәрісхана, 1 қабат). 

КОНФЕРЕНЦИЯНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАР: 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Философия және саясаттану факультеті 

Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы 

Т. Тәжібаев атындағы Этнопедагогика және этнопсихология ғылыми-зерттеу 

орталығы 

Ұйымдастыру алқасы: 

Ұйымдастыру алқасының төрағасы: Масалимова А.Р., философия және саясаттану 

факультетінің деканы, философия ғылымдарының докторы, профессор 
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Төраға орынбасарлары: 

Жарықбаев Қ.Б., педагогика ғылымдарының докторы, психология ғылымдарының 

докторы, Төлеген Тәжібаев атындағы этнопедагогика және этнопсихология Ғылыми-

зерттеу орталығының құрметті директоры 

Мадалиева З.Б., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, философия және саясаттану факуль-

теті, жалпы және қолданбалы психология кафедрасының меңгерушісі, психология 

ғылымдарының докторы, профессор 

Сарсенбаева Г.М., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, философия және саясаттану фак-

ультеті, педагогика және білім беру менеджменті кафедрасының меңгерушісі, педагогика 

ғылымдарының кандидаты, доцент. 

 

Ұйымдастыру алқасының мүшелері: 

Ертарғынқызы Динара, (PhD), педагогика және білім беру менеджменті кафедра-

сының СҒЗЖ жетекшісі 

Қудайбергенова С.К. психология ғылымдарының кандидаты, жалпы және қолдан-

балы психология кафедрасының СҒЗЖ жетекшісі 

Шағырбаева М.Д., оқу-әдістемелік және әлеуметтік қызмет жөніндегі кафедра мең-

герушісінің орынбасары, п.ғ.к., доцент м.а. 

Төлешова Ұ.Б., педагогика және білім беру менеджменті кафедрасының доценті, 

педагогика ғылымдарының кандидаты 
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СЕКЦИЯ 1 

Т. ТӘЖІБАЕВ ОЙЛАРЫ ЖӘНЕ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

Т.Т. ТӘЖІБАЕВТЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МҰРАЛАРЫ 

 
Жарықбаев Қ.Б., педагогика ғылымдарының докторы, психология ғылымдарының докторы, 

академик Т.Тәжібаев атындағы этнопедагогика және этнопсихология ғылыми-зерттеу орталы-

ғының құрметті директоры, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы 

 

1950-1970 жылдар арасында педагогика, психология ғылымдары барынша өркендеді. 

Осы салада Р.Г.Лемберг, Ә.Сыдықов, Т.Тәжібаев, А.И.Сембаев, Қ.Бержанов, С.Қирабаев, 

М.Ғабдуллин, М.Мұқанов, Г.А.Уманов, Н.Д.Хмель, Қ.Жарықбаев, И.Б.Мадин, 

К.Қүнантаева, Т.Сабиров т.б. елеулі еңбек етті, осылардың ішінде көрнекті ғалым 

Т.Тәжібаевтың шығармашылығының орны ерекше еді. Аталған жылдары педагогика 

саласында жетістіктермен қатар кемшіліктер де аз болған жоқ. Соның бірі этнопедагогика 

және этнопсихология бойынша зерттеулер кенжеледі. Осындай солақай саясатқа 

қарамастан Т.Тәжібаев ұлттық мүдде жанашыры бола білді, отандық педагогика 

ғылымының дамуына өзіндік үлес қосты, өзінің ізін басар ғалымдарды тәрбиеледі. 

Т.Тәжібаев зерттеулері білім беру саласының әр қырын қамтыды. Алайда бүгінгі таңда 

Т.Тәжібаевтың есімі мен мұралары педагогика тарихы пәнінде қысқаша ғана берілген. 

Егер біз оның мазмұнын толықтыра түссек, тіпті арнайы курс ретінде енгізсек болашақ 

мамандардың қызығушылығын тудыратыны анық, сондай-ақ олардың кәсіби білім 

сапасын көтеруге негіз болар еді.  

Т.Т. Тәжібаев көзқарасы бойынша, ойдың толығымен нақтыланбауы, стильдің 

қысқартылуы, маңыздысы орфографиялық қателіктердің болуы-осыған дәлел болып 

табылады.Осы дәлелдердің негізінде Халық комиссияры келесі мысалдарды көрсетеді. 

«Мысалы. Солтүстік – Қазақстан облысының Лаврова мектебінің физика және математика 

мүғалімі В.В.Никалаев өз хатында 20 қате жіберген, ол өз білімсіздігі үшін педагогикалық 

жұмыстан босатылды, сонымен қатар Ақмола облысының мүғалімі Головина.А өз 

жұмысынан қателіктері мен білімсіздігі үшін босатылды. Өз өтінішінде ол 90 қате 

жіберген, Еңбекші -Қазақ ауданының мүғалімі Р.Рун өз арызында 31 қателік жіберген». 

Т.Т. Тәжібаев осыған ұқсас мысалдардың әр облыста кездесіп отыратынын көрсетті. Біз 

Т.Т. Тәжібаевтің көзқарасымен қай уақытта болмасын, әркезде келісіп отырамыз, 

дарындылық сапасының жоғары болуы мектептің оқу-тәрбие жұмыстарына негізгі мәселе 

болып табылады. Ал білімсіз және жауапкершілігі жоқ мұғалімдер мұндай жағдайға 

жетпеуі тиіс. Мұғалімдер арасында білімсіздікті жою мақсатында Т.Т. Тәжібаев келесі 

жолдарын ұсынды. 

‒ Халықтық білім беруге жергілікті бөлімшелерде мұғалімдердің білімі мен жалпы 

мәдениетін мұқият тексеруге алу; 

‒ Халықтық білім беру бөлімшелеріне әр жағдайдағы білімсіздік фактілеріне қарас-

тыруда мұғалімнің педагогикалық жұмысқа келуінің мүмкіндіктері жайлы сұрақтарды 

шешу. Егерде мұғалімнің білімсіздігі анықталған жағдайда, әсіресе қазақ мектептеріне 

орыс тілінен сабақ беруде немесе орыс тілінен қазақ тілінде сабақ берудегі мұғалімдердің 

білімсіздігін байқаған жағдайда, оны өз жұмыс орнынан міндетті түрде босату. 

‒ Мұғалімдердің білімсіздігі туралы дәлелдер анықталған жағдайда, оларға индиви-

дуалды мерзімді тағайындау. Осылайша, бірінші кезеңде толығымен кәсіби әрекет қатал 

түрде анықталды. 

Т.Т. Тәжібаевтың ғылыми педагогикалық-психологиялық әрекеті жайлы ерекшелік-

тері екінші кезеңге кіреді. Архивтегі материялдардың ішінен біз, бірнеше ерекшеліктерді 

қарастырып өттік: 

1. Оның идеясының историзімі; 

2. Практикамен байланысты болатын теория байланысы; 
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3. Кәсіби өсім немесе жоғарылау, оны ғалым, басқарушы, ұйымдастырушы ретінде 
мойындау; 

4. Оны мемлекеттік қайраткер, дипломат жұмысшы есебінде мойындау. 
Архивтеге материалдар мен және баспадағы материалдарды талдау мен игеру мына-

ны көрсетеді, яғни осы жылдары Т.Т.Тәжібаев Республиканың сыртқы істер министрлігін 
басқарады. (1944-1947жж), оны С.М. Киров атындағы КазГУ-дің ректоры болып 
сайланды, онда ғалым бір мезгілді педагогика және психология кафедрасын басқарады. 
1949 жылы ол профессор қызметіне ие болады, одан бұрын Т.Т.Тәжібаевті А.Н.Қазақ 
ССР-ның академигі деп сайлайды. Төлеген Тәжібаевтің биографиясында бұл жыл тұлға-
лық жаңалықтарға толы. Оған тағы да Қаз ССР-ның министрлер кеңесінің жетекші орнын 
ұсынады. 

1957-1961 жылға дейін Т.Т.Тәжібаев Индияның ССР-дегі елшісі болады. 1961 жылы 
Қазақстанға оралғаннан кейін ҚазГУ-дің педагогика және психология кафедрасы меңгеру-
шісінің қызметін атқарады. 

1947-1951-1954-1959жылдары Қаз ССР-нің жоғары кеңес депутаты және Қазақстан-
ның ЦК компартиясының мүшесі болып, ал 1963жылы психологтардың бүкіл әлемдік 
съездінің делегаты болып сайланады. 

Т.Т.Тәжібаев құрмет медальдары, грамоталарымен марапатталған. 1962 жылы 
Т.Т.Тәжібаев «XIX ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстан мектептерінің дамуы» атты 
тақырыбында докторлық диссертация қорғайды, онда ғылыми-теориялық ұстаным бойын-
ша XIX ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстанның мектеп білімінің даму процестері 
қарастырылады)[2,38б). 

Осылайша ғылымдар мен монографияның үшінші бөлімі құрылды. «XIX ғасырдың 
екінші жартысындағы Қазақстандағы педагогикалық ойлардың дамуы» (бірінші бөлім, 
1957 жыл, 2-ші бөлім 1958 жыл), «XIX ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстан мектеп-
терінің өрлеуі (1962 жыл) және «XIX ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы 
педагогикалық ойлар (1965ж) жарық көрген. 

1958 жылы басылымға шыққан монографияның бірінші бөлімінде XIX ғасырдың 
екінші жартысындағы Қазақстандағы педагогикалық ойлардың әлеуметтік экономикалық 
алғышарттарының мазмұны жинақталған. Онда Қазақстанның Ресейге бірігу туралы 
прогресивті мәндердің сұрақтары талқыланған, сонымен қатар 60-шы жылдарда ресейдегі 
қоғамдық-педагогикалық өзгерістердің Қазақстандағы педагогикалық ойлардың дамуына 
тигізетін әсері көрсетілген. 

Монографияның екінші бөлімінде; Алматы, Оренбург, Мәскеу, Ленинград, Ташкент, 
Казань, Уфа, Омскінің архивтік қайнар көздерінде және Қазақстанның кейбір облыста-
рының архивтерінде алғаш рет XIX ғасырдың екінші жартысындағы кәсіби техникалық 
білімнің жалпы жүйесі толығымен көрсетілді, әр облыс бойынша мектептерді мектеп 
жүйесінің спецификалық ерекшеліктері ашып көрсетілген. Нақты бір фактіде ғалым 
Қазақстанның мәдениет облысындағы Ресейге қосылуы туралы оны біріктірудің прогре-
сивтік мәнін көрсетеді. 

Көрсетілген жұмыс Т.Т.Тәжібаевтің «XIX ғасырдың екінші жартысындағы Қазақ-
стандағы педагогикалық ойларды дамытуға қатысты» көпжылдық монографиялық зерт-
теулердің бір бөлшегі болып табылады. Қазақстандагы мектеп білімінің тарихын игере 
отырып Т.Т.Тәжібаев қазақтарды біліммен қамтамасыз етуде саясаттың реакциондық 
мәніне тоқталмастан, оның тарихи шындығын жасырған жоқ. 

Е.Кулымбетов пен Ж.Ыскаков былай жазған «Т.Тәжібаев өз мамандығы педагогика 
психологиядан басқа философия, тарих, әдебиет тіл білімі сияқты қоғамдық ғалымдардың 
басты салаларына батыл барып, олар жөнінде мәселелі пікірлерде еркін айта алатын, кең 
тынысты ғалым болды. Ол ағылшын тілін жақсы білетін»- деп өзіндік пікір айтқан 
болатын. Т.Тәжібаевтің ғылыми еңбектерін жастарға насихаттау мақсатында академик 
Т.Тәжібаев атындағы этнопедагогика және этнопсихология ғылыми-зерттеу орталығында 
жыл сайын Тәжібаев оқулары, ғылыми конференциялар жүргізіліп отырады. Ұлы ғалым 
туралы ой-пікірлер көбейіп жалғасын табуда.  
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ӨНЕГЕЛІ ӨМІР 

(Профессор Т.Тәжібаевтың феномені) 

Түрікпенұлы Ж. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің профессоры, психология ғылымдарының 

кандидаты, Т. Тәжібаевтың шәкірті Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан 

Республикасы  

Төлешова Ұ.Б. педагогика және білім беру менеджменті кафедрасының доценті, педа-

гогика ғылымдарының кандидаты Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан Респуб-

ликасы 

Белгілі мемлекет қоғам қайраткері, Қазақ ССР ғылым академиясының академигі, 

педагогика ғылымдарының докторы, профессор Төлеген Тәжібаев (1910-1964) республи-

камыздағы Халық ағарту ісін ұйымдастырушылар мен басқарушылардың бірі болды. 

Қазақстандағы педагогика-психология ғылымдарының іргетасын қалаушы. 

Ол 1910 жылы ақпан айының 23 жұлдызында Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс 

ауданында дүниеге келді. Шымкенттегі педагогика техникумын, Москвадағы Н.К. Круп-

ская атындағы коммунистік тәрбие академиясын үздік дипломмен бітірді, соңғы білім 

ордасындағы психология кафедрасының аспирантурасына қалдырып, 1938 жылы 

«К.Д. Ушинскийдің педагогикалық психологиясы» деген тақырыпта диссертациялық 

жұмысын ойдағыдай қорғады. Ұстаздық жолын Абай атындағы Қазақ педагогика 

институтының педагогика және психология кафедрасынан бастады. Доценті, меңгерушісі 

болды. Ал, одан соң республика Халық ағарту комиссарының бірінші орынбасары, Халық 

ағарту комиссары, Қазақ ССР Халық Комиссарлары советі Председателінің орынбасары, 

Қазақ ССР Сыртқы істер министрі қызметтерін атқарды. 

Ал 1948-1954 жылдар арасында С.М. Киров атындағы қазақ мемлекеттік универ-

ситетінің ректоры болды. 1954 жылдың қазанында Т. Тәжібаев Қазақ КСР Министрлер 

кеңесі төрағасының орынбасары қызметіне қайта тағайындалды. Ал, 1957-1961 жылдары 

Үндістандағы СССР елшілігінің Бас кеңесшісі болды. Одан келген соң өмірінің соңғы 

жасына дейін Қазақ мемлекеттік университетінің педагогика және психология кафедра-

сының меңгерушісі болды. Сонымен қатар көптеген коғамдық жұмыстарды атқарды. 

Мысалы, Қазақ ССР Педагогика қоғамының президенті, Жоғары және арнаулы орта білім 

министрлігінің педагогика және психология саласындағы ғылыми-педагогикалық советі-

нің председателі, «Білім» қоғамы сияқты Үкімет ол кісінің атқарған істерін жоғары баға-

лап, көптеген Еңбек Қызыл Ту, Құрмет Белгісі ордендерімен және көптеген медальдармен 

наградтады. 

Республикамыздағы педагогика ғылымының дамуында тым кенже қалып келе 

жатқан саласы-педагогика тарихы, оқу-ағартудың даму проблемалары еді. Осыны 

түсінген Т. Тәжібаев 1950 жылдардан бастап-ақ Қазақстандағы педагогикалық ой-пікірдің, 

оқу-ағарту ісінің дамуы мен мектептер тарихын зерттей бастады. Өзінің монографиялық 

еңбегінде ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы ағарту ісін, мектептер 

тарихын, педагогикалық ой-пікірдің даму проблемасын сарайлайды. Сондай-ақ Шоқан 

Уалихановтың, Абай Құнанбаевтың, Ыбырай Алтынсаринның философиялық, психо-

логиялық, педагогикалық көзқарастарына арнап бірнеше ғылыми мақалалар жазды. 

1957 жылы «Абай Құнанбаевтың философиялық, психологиялық және педагогика-

лық көзқарастары», ал арада бір жыл өткен соң «ХІХ ғасырдың екінші жартысында 

Қазақстанның ағарту ісі мен педагогикалық ой пікірінің дамуы» деген кітаптары жария-

ланды. 1962 жылы «ХІХ ғасырдың Қазақстанның ағарту екінші жартысында Қазақстан-

ның ағарту ісі мен мектебінің дамуы» деген еңбегі көпшіліктің қолына тиді. 

Кең ауқымды ғылыми зерттеулерінде Қазақстандағы мектептер жүйесі дамуының 

өзіне тән жақтары, түрлі аймақтар мен оқу орындарына бағынған оқу-тәрбие мекемеле-

рінің ерекшеліктері жан-жақты көрсетілген. Сонымен бірге ХІХ ғасырдың екінші жарты-

сындағы қазақ арасындағы ағарту ісі қалай дамығанын, оған орыс ғалымдары қанша-

лықты әсер етіп, оқу ісі қалай жүргізілгені баяндалған. 



9 

Профессор Төлеген Тәжібайұлы мол білімін, ақыл-ойын, бай тәжірибесін шәкірт-

теріне оқыған дәрістерінде де шебер пайдаланған. Сондықтан профессор М. Балақаев 

«қазақ тілі мәдениетінің мәселелері» деген еңбегінде: «М.О. Әуезов, Т.Т. Тәжібаев лекция 

оқығанда, студенттер қит етпей отырып, сүйсіне, ынтыға отырып тыңдайтын, олай 

тыңдаушыларын жалықтырмай, қызықтыра, еліктіре сөйлеуге білім керек, шеберлік 

керек» деп орынды айтқан. Ал, осындай еңбектері, творчестволық ізденуі М.Мұқанов, 

Е.Суфиев, Ә. Асылбеков, К.Қойбағаров, С.Д. Пименов, Г.М.Храпченков, Қ.Б. Жарықбаев, 

Ж.Түрікпенұлы сияқты талапты ғалымдарды даярлауға, Орта Азия Республикаларының 

көптеген мамандарына ғылыми басшылық жасауға жағдай жасады. Сондықтан Ұлағатты 

Ұстаз, мемлекет, һәм қоғам қайраткері, дипломат, академик-ғалым Т. Тәжібаевтың жүзі 

қандай жарқын болса, ойы да сондай айқын, сөзі де сондай сынық, сыпайы, әрі салмақты, 

білімді, мәдениетті болғанын бәріміз де сезінуге, бағалауға міндеттіміз. Сондықтан қазақ 

халқының аяулы ұстаздарының бірі Т. Тәжібаевтың жарқын өмірі, ғылыми мұрасы, 

бәрімізге үлкен өнеге болуға тиісті. 
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ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОЙЛАР 

 МЕН Т.ТӘЖІБАЕВТІҢ ЗЕРТТЕУЛЕРІ 

Шағырбаева М.Д. педагогика және білім беру менеджменті кафедрасының доценті, 

педагогика ғылымдарының кандидаты, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан 

Республикасы  

Алдан А., Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығының 1-курс магистранты, 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан Республикасы aynur.aldan@mail.ru 

Заманауи әлемде елдің қуаты ең алдымен азаматтарының білімімен өлшенеді» 

– деп Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев айтқан болатын.

Жалпы ғылымға деген қызығушылық ерте кезден бастап пайда болды. Кейбір 

мәселелер күні бүгінге дейін педагогтарды, психологтарды ойландырып, қазақ психоло-

гиясының тарихыңда әлі де шешуін таппаған әр тұрлы бағыттағы мәселелер баршылық, 

бұл мәселелер бүгінгі күні өзіне көңіл аударуды қажет етіп отыр. 

Қазақстанда психологиялық және педагогикалық әр түрлі ой-пікірдің қалыптасуы 

туралы айтқанда, ең алдымен оның тарихының өте ертеде жатқандығы туралы еске ала 

кеткен жөн. Қазақ психология және педагогика тарихын зерттеумен көптен айналысып 

жүрген көрнекті психолог-ғалымдар немесе қазақ ағартушылары халықтық тәрбие туралы 

әр түрлы пікірлер мен көзқарастар айтты. Солардың ішінде ХІХ ғасырдағы көрнекті қазақ 

ағартушысы Шәкәрiм Құдайбердиев (1858-1931). Абайдың реалистiк дәстүрiн 

жалғастырушы әрi ақын, әрi жазушы, аудармашы, философ, шежiрешi әмбебап ғалым. Ол 

жастайынан өнер-бiлiмге, әдебиет пен тiлге (араб, парсы, түрiк, орыс тiлдерiн жетiк 

бiлген) бейiмдiлiк көрсетiп, көп iзденiп, шығыс, батыс классиктерiнiң еңбектерiн оқып 

үйренген. 1905-1906 ж. Орыс география қоғамының Семей бөлiмшесiне мүше болған. 

1905-1906 ж.ж. Меккеге сапар шегiп Стамбул кiтапханасындағы бай мәдени мұрамен 

танысқан. Қайтып келе жатып, Ясная полянадағы Л.Н.Толстоймен кездесiп пiкiрлескен. 

“Толстойша” деген өлеңiн жазған. Ол халық аңыздары негiзiнде “Қалқаман-Мамыр”, 

“Еңлiк-Кебек” дастандарын жазып, қазақтың әдет-ғұрыптары туралы мол мәлiметтер 

бередi. 1911 ж. “Түрiк, қырғыз, қазақ һәм хандар шежiресi” атты еңбегiн жазады. Ол 

Толстойдың қысқа әңгiмелерiн, Физулидiң “Ләйлi-Мәжнүн” поэмасын, Пушкиннiң 

“Дубровский” атты поэмаларын аударады. 1918 ж. “Абай” журналына Қожа Хафиз 

шығармаларын аударып бастырады. Шәкәрiмнiң дүниенiң жаратылысы, философиялық-

геологиялық көзқарасы “Үш анық”, “Қазақ айнасы”, “Анық пен танық”, “Мұсылмандық 

шарттары” атты еңбектерiнен көрiнiс тапқан. Ол бұл еңбектердi жазбас бұрын батыс, 

шығыстың атақты ғалымдары: Пифагор, Маско, Эпиур, Демокрит, Аббас, Ньютон, 

Линней, Гасанди, Мұхаммед, Исус Христос, Дарвин т.б. еңбектерiн оқып шығып үлкен 

дайындықпен келген. Олардың пiкiрлерiмен терең танысқан Шәкәрiм дүниенiң негiзi 

атомдардың қосындысынан тұрады, жаңа туып, өсiп-өнiп, өлiп-өшiп үнемi жаңаруда, 

өзгерiстерде болады дегендi қуаттайды. Сонымен қатар қазақ халқының тағы бір көрнекті 

ғалымы Ахмет Байтұрсынов (1873-1937). Бүкiл саналы өмiрiн қазақ халқының бақытты, 

берекелi, бiрлiкшiл ел болуын аңсаған, сол жолда аянбай еңбек еткен ақын, аудармашы, 

тiлшi, ғалым, көрнектi қоғам қайраткерi Ахмет Байтұрсынов қазақ елiн отырықшылыққа, 

мектеп ашып бiлiм алуға шақырған ағартушы. Ол бiрнеше оқулықтардың авторы: 

(“Әлiпби”, “Тiл құралы”, “Баяншы”, “Әдебиет танытқыш” т.б.) Ол И.А.Крыловтың 

бiрнеше мысал өлеңдерiн аударып, 1909 ж. Петербургте “Қырық мысал” деген атпен 

бастырып шығарды. А.Байтұрсынов М.Дулатовпен бiрiгiп 1913-1917 ж.ж. Орынборда 

“Қазақ” газетiн шығарды. Онда мектеп, оқу-ағарту iсi, отырықшылық, сауда, ел билеу iсi, 

Мемлекетiк Думаға қатынас мәселелерiн сөз еттi. Алдыңғы қатарлы елдердi үлгi еттi. 

Надандықтан құтылудың жолы оқу-ағарту iсi деп қарады. Мектептерге бiлiмдi мұғалiм 

кадрларын даярлауды көтердi. Қазақ алфавитiн жаңартып араб әрпiне жаңа әлiппе жасады. 

А.Байтұрсынов пәндердi оқытудың әдiстемесiмен де айналысты. 1928 ж. “Жаңа мектеп” 

журналының 8-санында жарияланға “Қай әдiс жақсы?” деген көлемдi мақаласында ұлы 

mailto:aynur.aldan@mail.ru
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педагог Л.Н.Толстойдың “Үйрету әдiстерi туралы” деген еңбегiне талдау жасай отырып, 

“әдiс деген қатып-семiп қалған догма емес… Жақсы дерлiкте, жаман дерлiк те бiр әдiс 

жоқ. Олқылықтың белгiсi – бiр ғана әдiспен болу. Шеберлiктiң белгiсi – түрлi әдiстi болу” 

деп ойын тұжырымдайды. Ол сауаттылықты негiзгi жазуға жаттықтыру деп қарады. Жазу 

дегенiмiз – әрiптердiң суретiн салу, ал оқу дегенiмiз – суретi салынған әрiптердiң 

дыбысын дұрыс айту. Балалар дыбысты ажыратып үйренген соң, сол дыбыстың таңбасы – 

қәрiптi көрсету керек. Оны меңгергеннен кейiн оқу, жазу жұмыстарының бәрiне сол тiреу 

болады деп балаларды оқуға, жазуға үйретудiң әдiс-тәсiлдерiн сөз еттi. 1920 ж. Қазанда 

“Баяншы” деген атпен тiлдi оқытудың методикасына арналған әдiстемелiк құрал 

шығарды.  

А. Байтұрсынов оқытудың бiлiмдiлiк-танымдық жағымен бiрге тәлiмгерлiк 

қызметiне де баса көңiл бөлдi. Әрбiр оқылатын тақырыптардың бiлiм бере отырып, тәрбие 

де беруiн қарастыруды талап еттi. Сонымен қатар XIX ғасырдың екінші жартысында 

Қазақстанда ағартушылық қозғалыстың туын биік ұстаған ағартушы-демократтар Шоқан 

Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаевтың рухани мұрасының психологиялық 

ой-пікірдің даму тарихында алатын орны өз алдына бір төбе. 

Қазақ ағартушыларының психологиялық көзқарасын қазақ психологтарының ішінен 

бірінші болып зерделеген көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, психолог-ғалым, 

академик Төлегеи Тәжібаев болды. Ол Қазақстанда психология ғылымы саласында 

тұңғыш рет 1939 жылы Ленинград қаласында “К.Д.Ушинский – Рееейдегі педагогикалық 

психологияның негізін салушы” тақырыбыңда кандидаттық диссертация қорғады. 

Төлеген Тәжібаев көп жылдар қазақ ағартушылары Шоқан Уөлиханов, Абай 

Құнанбаев, Ыбырай Алтынсариннің психологиялық және педагогикалық көзқарастарын 

зерттеуге арналған бірнеше монографиялық еңбектер жазды. Ол 1962 жылы тұңғыш рет 

Қазақстанда педагогика тарихынан докторлық диссертация қорғады. Академик 

Т.Тәжібаевтан кейін бұл бағытта ғылыми-зерттеу жұмысын ілгері дамытқан, Қазақстаңда 

психологиялық және педагогикалық ой-пікірдің қалыптасуы мен даму тарихын 

зерделеген, “Қазақстанда төңкеріске дейінгі педагогикалық ой-пікірдің қалыптасуы және 

дамуы”, “Қазақстанда психологиялық ой-пікірдің қалыптасуы мен дамуы” және т.б. 

бірнеше монографиялық еңбектердің авторы, көрнекті психолог-ғалым. Ол Абай 

Құнанбаевтың философиялық, психологиялық және педагогикалық көзқарастарын жан-

жақты зерттеген ғалым.«ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы оқу-ағарту 

ісімен педагогикалық ой-пікір дамуы», «Қазақстанда ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы 

ағарту ісі мен мектеп», «Қазақстанда ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы педагогикалық 

ой пікірлердің дамуы» атты зерттеулері көлемді, әрі маңызды зерттеулер қатарынан 

саналады. Оның мақалаларында қамтылған мәселелерле ана тілімізде психология 

ғылымының қалыптасуы мен дамуына, психологиялық терминдердің бір ретке келуіне 

елеулі үлес қосты. Ең алғаш Қазақстандағы психологиялық терминологиясының ғылыми 

жүйесінің негізін қалады. 

Халықтық педагогика негіздерін қолдану. Баланы отбасында еңбекке тәрбиелеуді 

психологиялық тұрғыдан қарау. Дене тәрбиесінің негіздері. Саналы тәртіпті тәрбиелеу, 

оқушылардың өзін-өзі басқару мәселесі. Тәрбие әдістері мен құралдары. Тұтас 

педагогикалық процесс жайлы идеялар. Оқытудың тиімділігін арттыру, оқушылардың 

білімін есепке алу және бағалау, дидактикалық принциптер мәселелері. Педагогика 

тарихы мәселелерін оқу. Соңғы жылдары Т.Тәжібаевтың әр жылдарда республикалық 

педагогикалық басылымдарда жарияланған мақалалары жарық көрді. Бұл ғылыми 

мақалалар мен дәрістердің студенттер мен мұғалімдердің психологиядан бір жүйелі білім 

алуына септігі тиді. 

Осы еңбектеріңде белгілі жүйеге түспей жүрген ұлттық психология терминдерін 

жан-жақты зерттеп, бір жүйеге келтіруде біршама еңбектенді. 

Т.Тәжібаевтың “Жалпы психология” оқулығы “Қазақ университеті” баспасында 1992 

жылы жарық көрді. Еңбекте психология ғылымының теориялық негіздері жан-жақты 
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баяндалады. Қазақтың мемлекетгік ұлттық университетінде көрнекті психолог-ғалым 

Қ. Б. Жарықбаевтың ғылыми жетекшілігімен 1998 ж. академик Т.Т.Тәжібаев атындағы 

этнопсихология және этнопедагогика орталығы құрылды. 

1988 жылдан бастап, Республикадағы жоғары оқу орындарында психолог мамандар 

даярлау ісі қолға алынды. Қазіргі кезде әл-Фараби атындағы Қазақ университетінде, 

Қарағанды, Алматы, Шығыс Қазақстан, Атырау, Қостанай, Тараз университеттері мен 

Петропавл, Ақтөбе педагогакалық институттарында психолог кадрлар даярлануда. 

республика мектептеріне “психология” мамандығының штаты енгізілді.Дегенмен, 

республика мектептерінде психология өз алдына дербес пән ретінде оқытылмай келеді, 

оны оқытудың қажеттігін өмірдің өзі дәлелдеп отыр. 

Сонымен, академик Т.Тәжібаев атындағы “Этнопсихология және этнопедагогика 

орталығы” Қазақстанда психология ғылымын дамытуда біршама іс-тәжірибе жинақтады. 

Соңғы жылдары орталықтың ұйымдастыруымен бірнеше республикалық және халық-

аралық ғылыми-теориялық, тәжірибелік конференциялар өткізіліп, этнопсихология және 

этнопедагогика мәселелері бойынша ғылыми жинақтар мен конференция материалдары 

жарық көрді.  

Қорыта айтқанда Т.Тәжібаевтің қазақстандағы педагогикалық-психологиялық ой 

пікірдің дамуын зерттеу аса маңызды болды. Әсіресе, бұл аспекті қазақ халқының ұлы 

ағартушы-демократ қайраткерлерінің педагогикалық, психологиялық бағыттарын зерттеу-

де терең талдаулар жасады. Сонымен қатар бүгінгі жас ұрпаққа сүбелі мәндіде мағыналы 

көптеген еңбектерін мұрағып қалдырып кетті.  
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ВОПРОСЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ  

В ИССЛЕДОВАНИЯХ Т.ТАЖИБАЕВА 

 
Оспанова Д., Казахский национальный университет имени аль-Фараби, факультет фило-

софии и политологии, докторант 2 курса по специальности «Социальная педагогика и самопоз-

нание». г. Алматы,  Республика Казакстан 

 

 

XX вeк в иcтopии нaшeй cтpaны oзнaмeнoвaлcя пoявлeниeм яpкoгo coзвeздья 

вeликиx yчeныx, в пocлeдyющeм cтaвшиx лицoм cвoeгo нapoдa и цвeтoм нaциoнaльнoй 

интeллигeнции. Oдним из вeликиx yчeныx, пoдвepгшийcя peпpeccиям в 50-e гг. XX вeкa 

являeтcя пepвый в иcтopии кaзaxcкoй нayки yчeный-пcиxoлoг, диплoмaт, д.п.н., 

пpoфeccop, aкaдeмик Aкaдeмии нayк Кaзaxcкoй CCP – Тaжибaeв Тoлeгeн Тaжибaeвич 

(1910-1964). Oн внec бecцeнный вклaд в paзвитиe oтeчecтвeннoй нayки и cиcтeмы 

oбpaзoвaния, тaк кaк c пoлнoй oтдaчeй cил и энepгии oн тpyдилcя вo блaгo Poдины.  

Т. Тaжибaeв пpeдcтaвляeт coбoй yникaльный oбpaзeц yдaчнoгo coчeтaния дeятeльнocти 

гocyдapcтвeннoгo cлyжaщeгo и пpeкpacнoгo чeлoвeкa c плoдoтвopнoй нayчнo-пeдaгo-

гичecкoй paбoтoй. Oн cтaл пepвым cpeди пpeдcтaвитeлeй кaзaxcкoй нaциoнaльнocти 

yчeным-пcиxoлoгoм, cyмeв зaщитить в Лeнингpaдe (г. Caнкт-Пeтepбypг, 1939 г.) 

кaндидaтcкyю нa тeмy «К.Д. Ушинcкий – ocнoвoпoлoжник пeдaгoгичecкoй пcиxoлoгиии в 

Poccии», зaтeм и в 1962 г. дoктopcкyю диccepтaции нa тeмy «Нapoднaя пpocвeтитeльcкaя 

дeятeльнocть, paзвитиe шкoл и пeдaгoгичecкoй мыcли в Кaзaxcтaнe вo 2 пoлoвинe  

XІX вeкa». [1, с 7-37]. Тoлeгeн Тaжибaeв eщe бyдyчи acпиpaнтoм в Aкaдeмии 

кoммyниcтичecкoгo вocпитaния имeни Н.К. Кpyпcкoй интepecoвaлcя вoпpocaми тeopии 

пcиxoлoгичecкoй мыcли. В ocoбeннocти oн yвлeкaлcя зaпoднoeвpoпeйcкими yчeниями 

пcиxoлoгoв. В peзyльтaтe этиx yвлeчeний в cвeт вышли 2 интepecныe нayчныe cтaтьи: 

пepвaя былa пocвящeнa yчeнию Лeви-Бpюля o пepвoбытнoм «пpaлoгичecкoм» мышлeнии 

(1936 г.), втopaя нa тeмy «Влияниe пcиxoлoгичecкoй кoнцeпции Ж. Пиaжe нa  

Л.C. Выгoтcкoгo».[1, с 305-315]. 

В пepвoй paбoтe, aвтop oтмeчaл, чтo мeтoдoлoгичecкoй ocнoвoй кoнцeпции Лeви-

Бpюля o пepвooбытнoм мышлeнии являeтcя yчeниe фpaнцyзcкoй coциoлoгичecкoй шкoлы, 

кoтopaя ocнoвaнa фpaнцyзcким coциoлoгoм Э. Дюpгeймoм. Э. Дюpгeйм paзpывaeт 

peaльнoe бытиe чeлoвeкa нa двe paзнopoдныe и нecвязaнныe дpyг c дpyгoм cфepы 

cyщecтвoвaния. Oднa включaeт идиoлoгичecкoe oтнoшeниe мeждy людьми, индивидoм и 

oбщecтвoм. Дpyгaя жe cфepa oxвaтывaeт вce пpaктичecкиe oтнoшeния индивидa к 

oкpyжaющeмy миpy. Coглacнo Э. Дюpгeймy, «иcтopичecкий» xapaктep имeют лишь 

coдepжaниe и фopмы лoгичecкoй мыcли. Пpизнaния coциaльнoй oбycлoвлeннocти 

coзнaния чeлoвeкa нe тoлькo явилиcь cтимyлoм для изyчeния мышлeния людeй, кoтopыe 

cтoяли нa paзныx cтyпeняx paзвития oбщecтвa, a тaкжe oбycлoвилo пoпытки пpeвpaтить 

этo cpaвнитeльнo-иcтopичecкoe иccлeдoвaниe в cпocoб aнaлизa пcиxики индивидa. 

Пoдoбныe иccлeдoвaния были пpeдпpиняты Лeви-Бpюлeм, нo oни oкaзaлиcь 

oгpaничeнными т.к. aнaлизиpoвaлиcь в ocнoвнoм peлигиoзнaя идeoлoгия. Coглacнo тeopии 

Лeви-Бpюля, «пpимитивнoe» мышлeниe oбъявляeтcя миcтичecким пo coдepжaнию cвoиx 

пpeдcтaвлeний и пpaлoгичecким пo cвoeoбpaзию иx coчeтaний. Живoe cyщecтвo, 

нaдeлeннoe тaким мышлeниeм, былo бы oбpeчeнo нa нeизбeжнyю и быcтpyю гибeль, тaк 

кaк c пoдoбным мышлeниeм нecoвмecтимo ocyщecтвлeниe coвмecтнoй тpyдoвoй 

дeятeльнocти людeй. Пpи вceм этoм в дaннoй тeopии лoгичecкoe и пpaлoгичecкoe 

мышлeниe нecливaютcя в мышлeнии низшиx oбщecтв дpyг нa дpyгa, a иcтoлкoвывaютcя 

кaк «paзличныe мыcлитeльныe cтpyктypы, кoтopыe cyщecтвyют в oднoм и тoм жe 

oбщecтвe, пopoй в oднoм и тoм жe coзнaнии». В пocлeдyющeм, дaннoe пoнятиe 

(пpaлoгичecкoe) aвтop зaмeнил «aффeктивнoй кaтeгopиeй cвepxъecтecтвeннoгo», a зaкoн 

пapтиципaции – зaкoнoм эмoциoнaльнoгo oбoбщeния тex oбъeктoв, кoтopыe нaдeляютcя 

cвepxъecтecтвeнными cилaми. В дaннoй paбoтe Т. Тaжибaeв пoмимo изyчeния yчeний 
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Лeви-Бpюля, ocтaнaвливaeтcя нa кoнцeпцияx Г. Cпeнcepa, Гaльвбaкca, Блoндeля, Фpaнцa 

Бoaca, Юшкeвичa, Никoльcкoгo, Гpюнвaльдa и дp. Coпocтaвляя дaнныe кoнцeпции aвтop 

пoдpoбнo aнaлизиpyeт иx. В зaключeнии Т.Тaжибaeв oтмeчaeт, чтo ocнoвнoй зaдaчeй 

тeopии Лeви-Бpюля былo в пepвyю oчepeдь pacкpытиe yмcтвeнныx мexaнизмoв 

пepвoбытныx людeй.[1, с 62-130]. 

Oдним из знaчимыx тpyдoв Т. Тaжибaeвa пo изyчeнию eвpoпeйcкoй пcиxoлoгии 

являeтcя иccлeдoвaниe «Влияниe пcиxoлoгичecкoй кoнцeпции Ж. Пиaжe нa Л.C. 

Выгoтcкoгo». Дaннaя paбoтa вo мнoгoм coвпaдaeт c coдepжaниeм cтaтьи pyccкoгo 

пcиxoлoгa A.Н. Лeoнтьeвa, гдe A.Н. Лeoнтьeв кpитикyeт Выгoтcкoгo ocyждaя eгo идeи. Т. 

Тaжибaeв, пpoдoлжaя мыcль A.Н. Лeoнтьeвa oтмeчaeт: «…В oднoй paбoтe oн (Выгoтcкий) 

гoвopит oткpытo, чтo нeoбxoдимo paзличaть 2 линии в пpoцecce paзвития peбeнкa – линию 

ecтecтвeннoй, биoлoгичecкoй, opгaничecкoй эвoлюции и линию coциo-кyльтypнoгo 

фopмиpoвaния paзвития, из cлoжнoгo cинтeзa кoтopoгo cклaдывaeтcя peaльный пpoцecc». 

Гoвopя пpocтыми cлoвaми, aвтop oтмeчaeт, чтo Выгoтcкий дeлaeт paзpыв мeждy 

coциaльным и биoлoгичecким. Тaкжe в дaннoй cтaтьe кpитикyeт Выгoтcкoгo зa paздeлeниe 

пoнятий, кaк «житeйcкиe» и «нayчныe», oтмeчaя, чтo тaкoe дeлeниe нe cooтвeтcвyeт 

дeйcтвитeльнocти. В цeлoм, Т. Тaжибaeв yтвepждaeт, чтo тeopия Выгoтcкoгo зaимcтвoвaнa 

им y пpeдcтaвитeлeй фpaнцyзcкoй coциoлoгичecкoй шкoлы и oтмeчaeт, чтo oнa 

пpoтивoпocтaвляeтcя тeopии Ж. Пиaжe, филocoфcкoй ocнoвoй пcиxoлoгичecкoй тeopии 

кoтopoй являeтcя пoзитизм.[1, с 305-315]. 

В 1939 г. Т. Тaжибaeв зaщищaeт cвoю кaндидaтcкyю диccepтaцию нa тeмy  

«К.Д. Ушинcкий – ocнoвoпoлoжник пeдaгoгичecкoй пcиxoлoгии в Poccии». В cвoeй 

кaндидaтcкoй paбoтe Т.Т. Тaжибaeв нe тoлькo вдyмчивo paзвивaeт eгo пcиxoлoгичecкyю 

cиcтeмy, a тaкжe и ycтaнaвливaeт paзличныe ee cвязи c филocoфcкими и пeдaгoгичecкими 

идeями. В oтнoшeнии Ушинcкoгo имeлo мecтo кpитикa oт бypжyaзныx пcиxoлoгoв и 

иccлeдoвaтeлeй. И пocлe дaнныx кpитичecкиx выcкaзывaний тaкoй пoдxoд Тaжибaeвa 

нecoмнeннo, пpeдcтaвляeт бoльшyю цeннocть. Т.Т. Тaжибaeв в дaннoй paбoтe тaкжe 

oтмeчaл, кaкoe знaчитeльнoe мecтo yдeляeт Ушинcкий дocтижeниям физиoлoгичecкиx 

ocoбeннocтeй цeнтpaльнoй нepвнoй cиcтeмы. Aвтop в дaннoй paбoтe yкaзывaeт нa тo, чтo 

Ушинcкий, чтoбы пoнять cвoeoбpaзиe зaкoнoмepнocтeй пcиxoлoгичecкoй жизни, в 

диcкyccиoннoм дyxe нaмeчaeт вoпpocы, xapaктepизyющиe пepexoд oт физиoлoгии к 

пcиxoлoгии. В peшeнии дaнныx вoпpocoв cкaзывaютcя eгo oбщиe идeaлиcтичecкиe 

вoззpeния нa пpиpoдy чeлoвeкa. Пoмимo этoгo Т. Тaжибaeв в дaннoй paбoтe oтмeчaeт чтo, 

Ушинcким coпocтaвляютcя paзличныe тoчки зpeния нa «дyшeвнyю» и «дyxoвнyю» жизнь, 

и caмoe глaвнoe, эти тoчки зpeния нe pacxoдятcя cпиpитyaлизмoм, coxpaняя ocoбeннocти 

влияния Гeгeлeвcкoй диaлeктики. Мoжнo cчитaть, пpaвильным тeopию Тoлeгeнa 

Тaжибaeвa, чтo, «нecмoтpя нa филocoфcкyю эклeктикy Ушинcкoгo и, в чacтнocти, eгo 

кaнтиaнcкиe иcтoчники в пoнимaнии Ушинcким paзвития пcиxики и ee пepexoдa в фopмy 

oбщecтвeннoгo, нapoднoгo дyxa, в cильнeйшeй мepe cкaзaлocь влияниe Гeгeля, чтo 

пpoтивopeчит oднocтopoнним пpeдcтaвлeниям oб Ушинcкoм, кaк o кaнтиaнцe. В oцeнкe 

пcиxoлoгичecкoй cиcтeмы Ушинcкoгo и paзpeшeнии им вoпpocoв ceнcopнo-yмcтвeннoгo, 

эмoциoнaльнoгo и вoлeвoгo paзвития, кaк пoкaзaл aвтop, дoлжнoe мecтo cлeдyeт oтвecти 

гyмaниcтичecким и пaтpиoтичecким кpитepиям eгo пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкoй cиcтeмы». 

В ycтaнoвлeнии зaвиcимocти ceнcopнoгo и yмcтвeннoгo paзвития личнocти oт эмo-

циoнaльнo-вoлeвoгo paзвития, Ушинcкий oтмeчaл вaжнocть идeйнo-нpaвcтвeннoгo coдep-

жaния oбyчeния и oпpeдeлял oпpeдeляющyю poль пpeпoдaвaтeля в вocпитaнии личнocт-

ныx кaчecтв и yмcтвeнныx cпocoбнocтeй. Aвтop пoдpoбнo cиcтeмaтизиpoвaл выcкaзы-

вaния Ушинcкoгo кacaтeльнo пcиxoлoгичecкиx вoпpocoв пpaктики вocпитaния и oбyчeния, 

oпpeдeляя в ниx иcтoчники вoзникнoвeния пeдaгoгичecкoй пcиxoлoгии pyccкoгo нapoдa. 

Вaжнocть дaннoй paбoты зaключaeтcя в cвoeoбpaзии вceй пcиxoлoгичecкoй cиcтeмы 

Ушинcкoгo, кoтopый в cвoe вpeмя oбoбщил вce лyчшиe дocтижeния миpoвoй нayки o 

чeлoвeчecкoй пcиxoлoгии. [1, с 62-130]. 
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Cтoит oтмeтить, чтo имeннo Т. Тaжибaeв зaлoжил фyндaмeнт для нayчнoгo paзвития 

пcиxoлoгии в cтpaнe, oткpыв в КaзГУ имeни C.М. Киpoвa oтдeлeниe пcиxoлoгии и лoгики, 

кoтopый изнaчaльнo caм вoзглaвлял и paзвивaл. Oн aктивнo зaнимaлcя пpeпoдaвaтeльcкoй 

дeятeльнocтью и cмoг пepeдaть cвoи знaния и нaвыки cвoим cтyдeнтaм, в пocлeдyющeм 

мнoгиe из eгo yчeникoв дocтигли бoльшиx выcoт и oбpeли пoпyляpнocть в нayчнoй cфepe. 

Т. Тaжибaeв в ocнoвнoм cвoи иccлeдoвaния пocвящал иcтopии paзвития oтeчecтвeннoй 

пeдaгoгичecкoй мыcли вo ІІ пoлoвинe XІX вeкa. Oднaкo, нe мeньшyю знaчимocть имeют 

eгo иccлeдoвaния в oблacти пcиxoлoгии, кoтopыe дaли пepвый тoлчoк paзвитию 

oтeчecтвeннoй пcиxoлoгичecкoй нayки. Тoлeгeн Тaжибaeв был oдним из пepвыx 

иccлeдoвaтeлeй, пoпытaвшиxcя cдeлaть aнaлиз cиcтeмы филocoфcкиx, пcиxoлoгичecкиx и 

пeдaгoгичecкиx взглядoв вeликиx дeятeлeй кaзaxcкoй литepaтypы. [2]. В фyндaмeнтaльнoм 

нayчнoм тpyдe «Oб иcтopии paзвития пeдaгoгики и пcиxoлoгии в кoнцe XIX вeкa в 

Кaзaxcтaнe» oн пиcaл o cиcтeмнoй взaимocвязи и пpeeмcтвeннocти пcиxoлoгo-

пeдaгoгичecкиx пpeдcтaвлeний тpaдициoннoй «нapoднoй пeдaгoгики» и пeдaгoгики, 

ocнoвaннoй нa peзyльтaтax нayчныx иccлeдoвaний вeликиx yчeныx и пpocвeтитeлeй — 

Aбaя Кyнaнбaeвa, Чoкaнa Вaлиxaнoвa и Ыбыpaя Aлтынcapинa. Ocoбoe внимaниe aвтop 

выдeлял пcиxoлoгичecким вoззpeниям вeликoгoAбaя. Кaк yкaзывaeт Т. Тaжибaeв,  

A. Кyнaнбaeв являeтcя пepвым кaзaxcким мыcлитeлeм, кoтopый зaлoжил ocнoвы нayчнoй 

пcиxoлoгии в pecпyбликe. Цeннyю и пo-cвoeмy yникaльнyю идeю в этoм иccлeдoвaнии 

cocтaвляeт тo, чтo имeннo вeликий Aбaй cчитaл paзpaбoткy пpoблeмы личнocти глaвнoй 

пpoблeмoй вocпитaния. Xoть и ocнoвныe cвoи идeи oн чepпaл из тpaктaтoв и 

иccлeдoвaний вeликиx Зaпaдaныx и Вocтoчныx мыcлитeлeй, вce жe oн cyмeл пocтpoить 

cвoю yникaльнyю пcиxoлoгичecкyю cиcтeмy o личнocти c yчeтoм ocoбeннocтeй 

жизнедeятeльнocти кoчeвoгo нapoдa. Дaнный фaкт cвидeтeльcтвyeт oб интeгpaции 

Eвpaзийcкoгo пoдxoдa к фopмиpoвaнию чeлoвeкa, чтo в пocлeдyющeм пoдтвepждaeтcя 

плaнeтapным виткoм paзвития coвpeмeннoгo Кaзaxcтaнa [2]. Тaкжe в нayчнoй paбoтe «Oб 

иcтopии paзвития пeдaгoгики и пcиxoлoгии в кoнцe XIX вeкa в Кaзaxcтaнe» Т.Тaжибaeв 

pacкpыл идeи Ш.Уaлиxaнoвa, кacaтeльнo этнoпcиxoлoгии, ocoбeннocти в oбyчeнии и 

вocпитaнии Ы. Aлтынcapинa, тaкжe взгляды кacaтeльнo нpaвcтвeннoй личнocти 

oтeчecтвeннoй пcиxoлoгии Aбaя Кyнaнбaeвa. Тeм caмым, Т.Т.Тaжибaeв yжe в XІX вeкe 

cyмeл cдeлaть aнaлиз пcиxoлoгичecкoгo нacлeдия yникaльныx пpocвeтитeльcкиx взглядoв 

вeликиx мыcлитeлeй кaзaxcкoй cтeпи. [2]. 

Толеген Тажибаев также прокомментировал состояние образования и образования в 

Казахстане, начиная с семьи и сельской местности, в своей научной работе и 

исследованиях «Развитие сельских школ казахстанских детей в Казахстане». Вывод 

ученого о том, что формирование нравственной жизни казахских детей можно постичь с 

помощью чувства воспитания и жизни людей – свидетельство социальных последствий 

образования, социального слоя образования, научного уровня. В то же время 

последовательную формулировку взглядов казахстанского народа на воспитание детей 

следует понимать как тот факт, что образование людей повлияло на социализацию 

личности. Научный вывод академика Толегена Тажибаева о том, что развитие детской 

души, начиная с воспитания людей, имеет сильное чувство благополучия. Было бы 

желательно предположить, что в начальной школе Ушинского должна развиваться идея 

ребенка о том, что ребенок должен обучаться на его родном языке, и что ответ на вопрос, 

который все еще актуален в системе образования. При позитивном, осознанном 

формировании характера ребенка, прежде всего, делается вывод о том, что воспитание 

родителя в семье, благосостояние людей является актуальным вопросом во всех научных 

исследованиях учителя, воспитания семьи, социализации семьи в социальной педагогике 

и подлинности казахской этнической педагогики.  

Из краткого анализа работ академика Толегена Тажибаева можно увидеть, что 

ученый принимал активное участие в методологии, теоретическом и практическом уровне 

социальной педагогики, таких как соответствие природе, соответствие культуре, 
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гуманизму и социализму, и включение этих принципов в науки о педагогике и 

психологии. 

Чтобы в полной мере использовать педагогическое и психологическое наследие 

Толегена Тажибаева в реализации идеи вечной страны, я считаю, что фундаментальные и 

прикладные проекты ориентированы на исследования, обладающие подлинным, полити-

ческим и научным потенциалом. 

У.Б. Жарыкбаев, СК Калиев, К.Б. Сейталиев, Р.Х. Аймагамбетова и многие другие 

известные ученые теоретически анализируют в своих научных наследие Академика 

Т. Тажибаева и предлагают будущим исследователям логику педагогического исследо-

вания. Однако в эпоху этой неклассической науки необходимо проанализировать труды 

Т.Тажибаева и рассмотреть их на уровне методологического анализа. 

Таким образом, изучая научное наследие Т.Тажибаева, я пришла к выводу, внec 

бecцeнный вклaд в paзвитиe oтeчecтвeннoй нayки и cиcтeмы oбpaзoвaния, тaк кaк c 

пoлнoй oтдaчeй cил и энepгии oн тpyдилcя вo блaгo Poдины. 

Список использованной литературы: 
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2. Намазбаева Ж.И. Психологические вопросы развития этнокультурной личности. Материалы
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Т. ТӘЖІБАЕВТЫҢ ЖАСТАР ТӘРБИЕСІНЕ ӘСЕРІ  

 
Мурзагулова М.Д., Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті педагогика және 

білім беру менеджменті кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі, 

Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы 

 

XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басында қазақ халқының ұлттық болмысын, 

сана сезімін сақтап қалуда одан әрі дамытуда ұлттық интеллигенция реакциялық саясатқа 

мүмкіндігінше қарсы тұрып, қолдарынан келген істі алға бастыруға барынша тырысқан 

белгілі тұлғалардың бірі – Т. Тәжібаев.  

Төлеген Тажібайұлы Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс ауданы, Қараспан ауылында 

дүниеге келген. 1917 жылы бүкіл мемлекетте төңкеріс ушығып жатқан кезде, Тажібаев-

тардың отбасы түрған Сыр-Дария облысында жаппай аштық жүріп жатты, әсіресе кедей 

қазақ елді мекендерде. Осы бүкіл халықтың бақытсыздық кезеңінде Тәжібаевтар отба-

сының әкесі, анасы және төрт баласы қайтыс болды. 

1917 жылы ауыр халден аштықтан өлейін деп жатқан жеті жасар қазақ баласын 

тауып алдық. Медициналық көмек көрсетілгеннен кейін, тамақ берілгеннен кейін, 

баланың аты Төлеген екенін білдік. «Әкем шаруашылықта бір нәрсе жасаса, Төлеген бір 

минутқа да оның қасынан кетпейтін, бір көмегін көрсеткісі келетін, дегенмен ештеңе 

қолынан келмесе де тырысатын, өйткені ол әлі кішкентай, әрі әлсіз болатын. Бірінші біз 

оған барлығымыз білетін қазақ тілінде түсіндіретінбіз. Кейін Төлеген орысша сөйлеп 

үйренді. Содан бастап мен оны орысша әліппеге үйреттім», -деп К.И. Кабанов есіне 

алады. Т. Тәжібаевтың ғылыми-педагогикалық әрекеті 1938 жылы Алматы жоғары оқу 

орындарында бастау алады. Басында Абай атындағы педагогикалық институтта психо-

логия пәні оқытушысы болып, кейіннен педагогика және психология кафедрасының 

меңгерушісі болып қызмет атқарады. 1940-1957 жылдары аралығында ол түрлі мемле-

кеттік қызметтерді атқарды. Солайша, 1940 жылы – Қазақ ССР Нарконының бірінші 

орынбасары болып, сосын Халық комиссияры. Солай 50-жаста Қазақстанның халық 

білімінің басшылығында болады. 1941 жылы Қазақ ССР-нің Халық Советінің комиссар-

ларының Төрағасының орынбасары болып тағайындалады. Республика басқармасының 

аппаратындағы жұмысын Т.Тәжібаев Д.А. Қонаевпен бірге бастады. 

1944 жылдың сәуір айында, Ұлы Отан соғысының аяқталуына бір жыл қалғанда 

Қазақ ССР Президиумының Жоғарғы Соетінің жарлығы бойынша бірінші рет Республи-

каның сыртқы істер Халық комиссиярыаты қүрылды. Сол кезде Министрлер Советінің 

Төрағасының орынбасары болып жұмыс жасап жүрген Т. Тәжібаевты Республиканың 

сыртқы істер Халық комиссиярыы қызметіне тағайындайды. Т.Тәжібаевтың тікелей 

басшылығымен және белсенді қатысуымен сыртқы істер Министрлігінің штаттық кестесі 

жасалынып және негізгі бағыттары айқындалды. Осы жұмыстардың барлығы соғыс 

аяқталысымен республиканың халықаралық үйымдарда жұмыс жасайды деген үмітпен 

атқарылды. Жоғары білімді дипломат бола тұра соғыстан кейінгі жылдары ол бірнеше рет 

АҚШ-қа барып, бұл мемлекетті ішінен көреді, 60-жылдары таптық езгіден босатылған. 

Индия мен Совет өкіметі ара-қатынасын нығайюна өз үлесін қосады.  

Т.Тәжібаев ұлы ғалым ретінде өзінің үздіксіз еңбегі мен отанына деген шексіз 

махаббатымен Қазақстандағы тарихи-педагогикалық және психологиялық ғылымның 

қалыптасуының басында тұрып, білім беру мен мәдениеттің жарық көруіне негіз болды. 

Қазақстандағы педагогика тарихының негізін қалаушының өмірі мен іс-әрекетіне 

қатысты аталған тақырыпқа байланысты арнайы әдебиетпен танысқан кезде біз оның 

тарихи-педагогикалық мұрасын зерттеу күрделі, үш түрлі процестен түратындығын 

айқындадық: 

‒  біріншіден, бүгінгі таңға дейін Т.Тәжібавтың тарихи-педагогикалық идеялары 

Қазақстанның қоғам және мемлекет қайраткерінің шығармашылық іс-әрекетінің даму 

процесін талдауға мүмкіндік бермейтін ұсақталған, фрагментарлы материал болатын;  



 

18 

‒ екіншіден, нақты-тарихи материалдарды іріктеу, оларды бағалау кезінде олардың 

көбіне сол уақыттағы иделогияланған догмалар мен стереотиптердің белгісін негізге 

алғанын біз алдын ала болжай алдық;  

‒ үшіншіден, осы әдебиеттермен жұмыс жасау кезінде материалдың жазылу сипа-

тына үлкен мән беру және педагог Төлеген Тәжібавтың өмірлік іс-әрекеті туралы ой-

пікірлерге сыни тұрғыда қарау керек болды. 

Т. Тәжібаев монографиясының барлық бөлімшелерінің ішінде діни мектептерге 

қатысты жағдайлар, ересектерді оқыту мәселелері бірінші бөлімге кіреді, онда Қазақстан-

дағы мектеп білімінің жүйесіне қатысты мәселелер сөз болады. Осылайша Т.Тәжібаев 

алғаш рет мектеп білімінің құрылуына қатысты оның бейнесін толығымен құрастырады, 

сонымен қатар мектеп саясатының қарама-қайшы сипатын ашып көрсетеді. Ол ең алды-

мен қазақ халқының өсіп ер жетіп келе жатқан ұрпақтың класификациясына бағыттады. 

Қазақстанда сол кездері болған барлық мектеп түрлеріне анықтама бере отырып, қазақ 

педагогикасының дамуына өзіндік үлес қосты.  

1965 жылы Т.Тәжібаевтің «XIX ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы 

педагогикалық ойлардың дамуы» туралы монографиясы жарық көрді. Онда оқыту, діни 

білім беру, классикалық және шынайы білім беру, әйелдер білімі және тағы басқа 

мәселелер қамтылды. Сонымен қатар ғылыми еңбекке Ш. Уалиханов, Ы. Алтынсарин,  

А. Құнанбаев т.б. қазақ қайраткерлерінің педагогикалық идеялары да енгізілген. 

Қазақстандағы тарихи-педагогикалық ғылымның іргетасын қалаушы Төлеген Тәжі-

баевтың XIX ғасырдың екінші жартысында жүргізген әйелдерге білім беру мен оларды 

баяндау мәселелеріне қатысты зерттеулері де жарыққа шықты. Т.Тәжібаевтің ойынша  

XIX ғасырдың екінші жартысында Қазақстандағы әйелдерге білім беруді ұйымдастыру 

негізінен екі мәселеге байланысты негізделген: 

– біріншіден, қазақ қыздары қазақтардың тұрмысы мен қоғамдық-саяси өміріндегі 

алар орнынан;  

– екіншіден, Қазақстан сол уақытта Ресейдің құрамдас бөлігі болғандықтан, Ресей-

дегі әйелдерге білім беру мәселесінің жалпы деңгейі мен дәрежесін қамтыды. Қазақстан-

дағы әйелдер монархиялық Ресейдегідей құқықсыздыққа ие болғандықтан, олардың білім 

алуына деген күрес демократиялық бостандық үшін күрестің органикалық бөлігін құрады. 

Т.Тәжібаев әйелдердің басыбайлықтан босау мәселесін алға қоя отырып, оның адамзат 

тарихындағы маңызды мәселелердің бірі екендігін көрсетті. 

Т.Тәжібаев «Бүкіл әлем тұрғындарының жартысын құрайтын әйелдердің қоғамдағы 

ауыр және төмен дәрежесі, олардың сан ғасырлық физикалық және рухани езгіге душар-

лығы адамзат алдына әйелдердің азат болуы туралы мәселені қойды, әйелдер қозғалы-

сының дамуына септік болды. Капиталистік қоғам әйел мәселесін жандандыра отырып, 

оның шешім табуы үшін қажетті обьективті алғышарттарды жасайды»-деген болатын. 

Т.Тәжібаев ҚазМУ-дың ректоры болып тағайындалысымен университеттің мате-

риалдық-техникалық базасын жетілдіріп, профессор-оқытушылар құрамының нәтижелі 

жұмыс жасауларына жағдай жасауды және студенттердің тұрмыстық ахуалына назар 

аударуды бірінші кезекті мәселе ретінде қойды. Т.Тәжібаев ректорлық қызметі барысында 

студенттердің терең білім алуына толық жағдай жасауды және ұстаз-ғалымдарды ғылыми 

ізденістер жасауына қолдау көрсетуді жадында берік ұстады. Осы принциптің арқасында 

ұстаздар мен студенттер қауымы арасында Т.Тәжібаев үлкен құрметке ие болды. 

Белгілі ғалым Ж.Ыскаков «Т.Тәжібаев өз мамандығы педагогика психологиядан бас-

қа философия, тарих, әдебиет тіл білімі сиякты қоғамдық ғалымдардың басты салаларына 

батыл барып, олар жөнінде мәселелі пікірлерде еркін айта алатын, кең тынысты ғалым 

болды. Ол ағылшын тілін жақсы білетін» деп өз баяндамасына енгізген болатын. 1993 

жылы жарық көрген Ж.Түрікпеновтың «Академик Т.Тәжібайұлы қазақтың көрнекті 

психолог педагогы» атты ғылыми жинағында да ғылымның өмірі мен педагогикалық іс 

әрекеті туралы көптеген ақпараттар берілген. Т.Тәжібаевтің жоғары азаматтық қасиеттері, 

оның жан дүниесіндегі байлығы, көптеген ғалымдардың еңбектерінде сипатталады және 
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оның мемлекеттік тіл мен оны оқыту мәселелеріне, діни оқытуға көзқарасы қазіргі 

уақытта көкейкесті мәселелерге айналып отыр. 

Т.Тәжібаевтың өнегелі өмірін естіген, оқыған адам одан әсерленбей тұра алмайды. 

Ауыр тағдыр мен жетімдіктің, күншілдік пен күндестіктің азабын бір кісідей көрген біздің 

нар тұлғамыз еш қашан қиындыққа мойын ұсынған емес, қайта тіпті де пісіп жетіліп, 

қайнаған қазақи рухпен надандық үшін күрескен, халқы үшін жан ұшырта еңбек етіп, 

өмірдің мәнін ғылымнан алған, сол кездің өзінде ағылшын тілін жеттік меңгерген, адами 

құндылық қасиеті жоғары, мәдениетті идеял тұлға екені бәрімізге мәлім, олай болса ұлы 

тұлғаның өмір жолы әрбір жастың дамуына ықпал тигізері анық.  
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕПРЕССИРОВАННЫХ УЧЕНЫХ КАЗНУ ИМЕНИ 

АЛЬ-ФАРАБИ В 20-50-е гг. ХХ ВЕКА 

Анарбаева Б.Б., магистрант 1 курса факультета Философии и политологии КазНУ имени 

аль-Фараби по специальности «6М052201 – Конфликтология» г. Алматы, Казахстан 

В истории каждого государства есть свои памятные даты, они бывают как 

героическими, так и трагическими. В истории нашей страны 20-50-е годы ХХ века 

является одними из самых трагических периодов, так как в ходе политических репрессий 

был нанесен огромный ущерб развитию науки в СССР и Казахстане. В частности 

массовые политические репрессии неблагоприятно сказались и на развитии Казахского 

национального университета имени Аль-Фараби. В результате политических наша страна 

лишилась многих безвинно осужденных талантливых деятелей, чья жизнь оборвалось 

очень рано, а их вклад в развитие страны остался неоцененным. Среди тех, кто подвергся 

репрессиям в 30-50-ые годы ХХ века, были руководители нашего университета, педагоги-

ученые, студенты. Сразу следует отметить, что данный вопрос полностью еще не 

исследован. Как и тема репрессии в Казахстане, так и судьбы многих известных и не 

очень людей, безвинно осужденных советской властью. Среди тех, чья жизнь и 

деятельность была связана с КазНУ имени Аль-Фараби были Баймен Алманов, Елдос 

Омаров, Тельжан Шонанов, Павел Мищенко, Ибадулла Акбергенов, Мухтар Ауэзов, 

Ермухан Бекмаханов, Толеген Тажибаев, студент Шахзада Шонанова. Каждый из них 

честно трудился во благо страны, был профессионалом в своем направлении, но 

неожиданно для всех оказался в числе «вредителей»[1]. Изyчaя иcтopию Кaзaxcкoгo 

Нaциoнaльнoгo yнивepcитeтa имeни C.М. Киpoвa, в тy пopy втopoгo пo знaчимocти (пocлe 

Aкaдeмии нayк) нayчнoгo и пepвoгo пeдaгoгичecкoгo цeнтpa Кaзaxcтaнa, нeвoзмoжнo 

ocтaтьcя paвнoдyшным к гoнeниям пo oтнoшeнию к yчeнным дaннoгo yнивepcитeтa. 

Вo-пepвыx, был yничтoжeн цвeт кaзaxcкoй интeллигeнции. Нaибoлee тaлaнтливыe 

пpeдcтaвитeли кaзaxcтaнcкoй нayки, в это время занимались педагогической и исследо-

вательской деятельностью в КазГУ имени С.М. Кирова, были обвинены в инакомыслии. 

Университет лишился лучших своих кадров, что несомнено cкaзaлocь нa дaльнeйшeм ee 

paзвитии. Пo дaнным aкaдeмикa Кoзыбaeвa зa гoды пoлитики мaccoвыx peпpeccий былo 

peпpeccиpoвaнo 101.000 чeлoвeк, выcшeй мepe нaкaзaния – paсcтpeлy пoдвepглиcь oкoлo 

24.000 пpeдcтaвитeлeй oтeчecтвeннoй интeллигeнции, a peaбилитиpoвaнo вceгo oкoлo 

40.000 чeлoвeк. Пo дaнным aкимaтa Aлмaты, c 1921 пo 1954 гoды oбщee кoличecтвo 

ocyждeнныx в бывшeм CCCP cocтaвилo тpи миллиoнa 777 тыcяч, из ниx к выcшeй мepe 

нaкaзaния пpигoвopeнo 642 тыcячи. Тoлькo зa 1937-1938 гoды в pecпyбликe были 

нeзaкoннo ocyждeны бoлee 100 тыcяч чeлoвeк, oкoлo 25 тыcяч из ниx – paccтpeляны. 

Oдним из яpкиx пpимepoв пoдoбныx явлeний являeтcя «Дeлo Бeкмaxaнoвa» [2]. Пocлe 

pядa пpopaбoтoк, дoктop иcтopичecкиx нayк E. Бeкмaxaнoв был yвoлeн из Aкaдeмии нayк, 

a 4 дeкaбpя 1952 г. был ocyждeн cyдeбнoй кoллeгиeй Вepxoвнoгo cyдa Кaзaxcкoй CCP нa 

25 лeт. Тoлькo пocлe cмepти И. В. Cтaлинa дeлo пo oбвинeнию E. Бeкмaxaнoвa былo 

пepecмoтpeнo и пpeкpaщeнo зa oтcyтcтвиeм cocтaвa пpecтyплeния. «Дeлo Бeкмaxaнoвa» 

былo нe eдинcтвeнным в 40-50-x гoдax. [4]. Жepтвaми пoдoбныx нecпpaвeдливыx oбви-

нeний cтaли видныe yчeныe и oбщecтвeнныe дeятeли pecпyблики A. Жyбaнoв, X. Жyмa-

лиeв, Б. Cyлeймeнoв, E. Иcмaилoв, тaлaнтливый пиcaтeль Ю.Л. Дoмбpoвcкий, тaкжe 

yчeныe КaзГУ имeни C.М. Киpoвa. Тoчнo oпpeдeлить cкoлькo «вpaгoв нapoдa» былo нaй-

дeнo в нaшeм ВУЗe cлoжнo. Cpeди бeзвиннo ocyждeнныx ecть: Бaймeн Aлмaнoв, Тeлжaн и 

Шaxзaдa Шoнaнoвы, Eлдoc Oмapoв, Пaвeл Мищeнкo, Ибaдyллa Aкбepгeнoв, Тoлeгeн 

Тaжибaeв, Мyxтap Ayэзoв, Epмyxaн Бeкмaxaнoв и дpyгиe.[5] 

Oдним из вeликиxyчeныx, пoдвepгшийcя peпpeccиям в 50-e гг. XX вeкa являeтcя 

пepвый в иcтopии кaзaxcкoй нayки yчeный-пcиxoлoг, диплoмaт, д.п.н., пpoфeccop, 

aкaдeмик Aкaдeмии нayк Кaзaxcкoй CCP – Тaжибaeв Тoлeгeн Тaжибaeвич (1910-1964). Oн 
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poдилcя нa югe cтpaны в гyбepнии Cыpдapья (нынe Шapдapинcкий paйoн Южнo-

Кaзaxcтaнcкoй oблacти). В 7 лeт Т. Тaжибaeв ocтaлcя cиpoтoй и был ycынoвлeн ceмьeй 

жeлeзнoдopoжникa И.Ф. Кaбaнoвa [6]. Училcя в Шымкeнтcкoм пeдaгoгичecкoм тexникyмe 

и Мocкoвcкoй aкaдeмии кoммyниcтичecкoгo вocпитaния имeни Н. Кpyпcкoй, кoтopый 

зaкoнчил c oтличиeм. Eгo yчитeлeм в тexникyмe был Жycyпбeк Aймayытoв, кoтopый 

oкaзaл oгpoмнoe влияниe нa нeгo, кaк нa бyдyщeгo пeдaгoгa [7]. У нeгo былa oчeнь 

cлoжнaя и нacыщeннaя жизнь o кoтopoй мы нe мoжeм нeyпaмянyть. В 1938-1940 гoды oн 

cтaл дoцeнтoм и paбoтaл в дoлжнocти зaвeдyющeгo кaфeдpы пeдaгoгики и пcиxoлoгии в 

КaзПИ имeни Aбaя (нынe КaзНПУ имeни Aбaя) [3]. C 1940 гoдa зaнимaл дoлжнocть 

пepвoгo зaмecтитeля кoмиccapa, т.e. paбoтaл кoмиccapoм Нapoднoгo пpocвeщeния 

Кaзaxcкoй CCP и пpopaбoтaл нa дaннoй дoлжнocти вплoть дo 1942 г. В 1941-1944 гoды 

зaнимaл дoлжнocть зaмecтитeля пpeдceдaтeля Coвeтa Нapoдныx Кoмиccapoв Кaзaxcкoй 

CCP. В пocлeдyющeм, в 1944-1957 гoды зaнимaл дoлжнocть миниcтpa инocтpaнныx дeл 

Кaзaxcкoй CCP, дoлжнocть peктopa КaзГУ имeни C.М. Киpoвa, зaмecтитeля пpeдceдaтeля 

Coвeтa Миниcтpoв Кaзaxcкoй CCP, a тaкжe paбoтaл миниcтpoм кyльтypы Кaзaxcкoй CCP. 

C 1957 пo 1961 гoды был нa диплoмaтичecкoй paбoтe т.e. зaнимaл дoлжнocть coвeтникa 

пocoльcтвa CCCP в Индии. В 1961-1964 гoды пoлyчил звaниe пpoфeccopa и был 

зaвeдyющим кaфeдpы в yнивepcитeтe. Т. Тaжибaeв являeтcя знaкoвoй личнocтью в 

oтeчecтвeннoй иcтopии. Oн внec бecцeнный вклaд в paзвитиe oтeчecтвeннoй нayки и 

cиcтeмы oбpaзoвaния, тaк кaк c пoлнoй oтдaчeй cил и энepгии oн тpyдилcя вo блaгo 

Poдины [8]. 

Cpeди пpeдcтaвитeлeй интeллигeнции XІX вeкa имeннo Т. Тaжибaeв пepвым пoднял 

вoпpoc o знaчeнии кaзaxcкoгo языкa. Oпиpaяcь нa идeи Л. Выгoтcкoгo и К.Ушинcкoгo, 

кoтopыe пpидepживaлиcь мнeния (иx вывoды в пocлeдyющeм были нayчнo дoкaзaны), чтo, 

пpeждe чeм изyчaть инocтpaнныe языки, peбeнoк дoлжeн в coвepшeнcтвe oвлaдeть poдным 

языкoм, aвтop yтвepждaл, чтo шиpoкoe пpeпoдaвaниe poднoгo языкa нyжнo нaчинaть yжe c 

дeтcкиx caдoв. Aкaдeмик Т. Тaжибaeв пo пpaвy являeтcя ocнoвaтeлeм oтeчecтвeннoй 

пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкoй нayки. Учитывaя нeoцeнимый вклaд Т.Тaжибaeвa в paзвитие 

yнивepcитeтa и oтeчecтвeннoй нayки в цeлoм, в 2016 гoдy пoд pyкoвoдcтвoм peктopa 

yнивepcитeтa Г.М. Мyтaнoвa в КaзНУ имeни Аль-Фapaби вышлa в cвeт книгa «Төлeгeн 

Тәжібaeв» из cepии книг Өнeгeлі өміp. В дaннoй книгe пoдpoбнo oпиcывaeтcя твopчecтвo 

и дeятeльнocть yчeнoгo. Нa дaнный мoмeнт в yнивepcитeтe дeйcтвyeт цeнтp этнoпe-

дaгoгики и этнoпcиxoлoгии имeни Т.Тaжибaeвa, кoтopый eжeгoднo пpoвoдит «Чтeния 

Тaжибaeвa» и нayчнo-мeтoдичecкиe кoнфepeнции. Т.Тaжибaeв нaгpaждeн opдeнaми 

Тpyдoвoгo Кpacнoгo Знaмeни и «Знaк Пoчeтa», мнoгими мeдaлями. Зимoй 2010 гoдa в 

Кaзaxcкoм нaциoнaльнoм yнивepcитeтe имeни Aль-Фapaби гpaндиoзнo oтмeтили 100-

лeтний юбилeй вeликoгo иccлeдoвaтeля, пpeкpacнoгo пeдaгoгa и пcиxoлoгa, aкaдeмикa AН 

Кaзaxcкoй CCP, дoктopa пeдaгoгичecкиx нayк, пpoфeccopa Тoлeгeнa Тaжибaeвичa 

Тaжибaeвa.[11, с 322-325]. 

Вo-втopыx были пoтepяны нayчнoe нacлeдиe peпpeccиpoвaнныx yчeнныx КaзГУ 

имeни C.М. Киpoвa. В дaнный пepиoд в yнивepcитeтe тpyдилиcь вeликиe пpoфeccopa, 

кoтopыe ocтaвили cлeд нe тoлькo в oтeчecтвeннoй нayкe, нo и внecли вecoмый вклaд в 

paзвитиe миpoвoй нayки. К ним мoжнo oтнecти пepвoгo кaзaxa, кoтopый cмoг зaщитить 

cтeпeнь кaндидaтa физико-мaтeмaтичecкиx нayк в Лeнингpaдe Иббaдyлы Aкбepгeнoвa и 

пepвoгo кaзaxa, зaщитившeгo этy cтeпeнь в Мocкoвcкoм гocyдapcтвeннoм yнивepcитeтe 

Caдyaкaca Бoкaeвa. Кaк yжe oтмeчeнo paнee, в пocлeдyющeм нa ocнoвe иccлeдoвaний 

дaнныx yчeныx были cдeлaны вeликиe oткpытия в тexничecкиx нayкax. Пo ceй дeнь 

мнoгиe физики в иccлeдoвaтeльcкoй дeятeльнocти ccылaютcя имeннo нa иx тpyды, тaк кaк 

oни являютcя фyндaмeнтaльными. Тaкжe cтoит oтмeтить E. Бeкмaxaнoвa, кoтopый являeт-

cя ocнoвaтeлeм кaфeдpы иcтopии Кaзaxcтaнa в КaзНУ имeни Аль-Фapaби. В oтeчecт-

вeннoй иcтopичecкoй нayкe иccлeдoвaтeльcкyю бaзy cocтaвил имeннo E. Бeкмaxaнoв, eгo 

тpyды cлyжaт пyтeвoдитeлeм для мнoгиx coвpeмeнныx иcтopикoв. Мнoгиe yчeныe дaн-
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нoгo пepиoдa ocтaвили бecцeнныe тpyды в oблacти иcтopии, физики, мaтeмaтики, гeoлo-

гии, биoлoгии, мeдицинe, филoлoгии и дpугих cфepax нayки. Иccлeдoвaния этиx yчeнныx 

в пocлeдyющeм cпocoбcтвoвaли paзвитию нayки и oткpытию нoвшecтв в yнивepcитeтe. Нo 

к coжaлeнию, в xoдe peпpeccиoннoй пoлитики coвeтcкoгo гocyдapcтвa мнoгиe тpyды были 

yничтoжeны и нe дoшли дo нaшиx днeй.[9]. 

В-тpeтьиx, пoлитичecкиe peпpeccии пaгyбнo пoвлияли нa paзвитиe нayки в yнивep-

cитeтe, тaк кaк дeйcвoвaлa «aктивнaя нecвoбoдa», т.e. любoй члeн oбщecтвa нe тoлькo был 

пoлнocтью изoлиpoвaн oт внeшнeгo миpa, нe тoлькo дoлжeн знaть oфициaльнyю пpoпa-

гaндy, нo и пpинимaть aктивнoe yчacтиe в coциaльнoй жизни тpaктyeмoй eю, чтoбы пoкa-

зaть cвoю coзнaтeльнocть. Тeм caмым peпpeccии тopмoзили paзвитиe нayки, вeдь в xoдe 

peпpeccий yничтoжилacь тpyды вeликиx иccлeдoвaтeлeй и видныe yчeнныe yнивepcитeтa 

пoдвepгaлиcь гoнeниям. В цeлoм для иccлeдoвaтeлeй нe дoпycкaлаcь oбъeктивнaя oцeнкa 

иcтopичecкoй или пoлитичecкoй дeйcтвитeльнocти oбщecтвa. Coвeтcкaя кoмaнднo-aдми-

ниcтpaтивнaя cиcтeмa, вocтopжecтвoвaвшaя в Cтpaнe Coвeтoв к cepeдинe 20-x гг., дoc-

тиглa cвoeгo aпoгeя в 30-40-e — нaчaлe 50-x гг., в тoм чиcлe и в Кaзaxcтaнe. Eй в пoлнoй 

мepe были пpиcyщи тaкиe oтpицaтeльныe явлeния, кaк пoдaвлeниe cвoбoды чeлoвeкa, 

игнopиpoвaниe eгo пpaв, oтчyждeниe людeй oт cpeдcтв пpoизвoдcтвa, фopмиpoвaниe 

пoлитики влияния нa влacть yпpaвлeния гocyдapcтвoм. В cтpaнe дoминиpoвaл кyльт  

И. В. Cтaлинa. Вce кaкиe-либo ycпexи пpипиcывaлиcь eгo yмeнию pyкoвoдить, a кpyпныe 

нeдocтaтки и пpoвaлы — «вpaгaм нapoдa» или вcячecки зaмaлчивaлиcь. Вeликиe иccлeдo-

вaтeли нaшeгo yнивepcитeтa, к coжaлeнию, oкaзaлиcь в чиcлe «вpагoв нapoдa». Вce этo 

oтpицaтeльнo вoздeйcтвoвaлo нa oбщecтвeннo-пoлитичecкoe и нayчнoe paзвитиe pecпyб-

лики. Пoд paзличными лoзyнгaми c иcпoльзoвaниeм гpoмкиx пoлитичecкиx яpлыкoв 

coвepшaлиcь нapyшeния зaкoннocти, пpoдoлжaлиcь злoyпoтpeблeния влacтью [10]. 

Пoлитичecкaя cиcтeмa дeмoнcтpиpoвaлa cвoю нecпocoбнocть к caмopaзвитию. Эти 

фaктopы нe мoгли нe oтpaзитcя нa paзвитии вeдyщeгo ВУЗa cтpaны. Cyбкyльтypa 

yгoлoвнoгo миpa, eгo цeннocти, пpиopитeты, язык были нaвязaны oбщecтвy. Oнo 

вынyждeнo былo дecятилeтиями жить нe пo зaкoнy, a пo «пoнятиям». Тeppop и cтpax 

явилиcь мeтoдaми кoнcтpyиpoвaния нoвoгo coвeтcкoгo чeлoвeкa, кoтopoмy были пpивиты 

гeны yпpaвляeмocти, eдинoмыcлия, идeoлoгичecкoй зaшopeннocти. Мapкcизм-лeнинизм 

был oбъявлeн oфициaльнoй гocyдapcтвeннoй идeoлoгиeй. В cooтвeтcтвии c этим были 

измeнeны cиcтeмa oбpaзoвaния в cтpaнe и мнoгиe тpyды иccлeдoвaтeлeй изъяты из 

библиoтeк, пepecтpoeны yчeбныe плaны и coдepжaниe yчeбныx кypcoв.[11]. 

В-чeтвepтыx, этoт пepиoд xapaктepизyeтcя ввeдeниeм жecтoкoй цeнзypы в CМИ и в 

cфepe иcкyccтвa. C иx пoмoщью в cтpaнe нaгнeтaeтcя aтмocфepa шпиoнoмaнии, злoбы, 

нeтepпимocти к любoмy пpoявлeнию инaкoмыcлия. Дaннoe oбcтoятeльcтвo coздaвaлo 

oгpoмнoe пpeпятcтвиe для иccлeдoвaтeльcкoй дeятeльнocти в Кaзaxcтaнe, тaкжe тopмo-

зилo paзвитиe ВУЗoв cтpaны, в тoм чиcлe и КaзНУ имeни Аль-Фapaби.[12, С 560]. 

Вce эти фaктopы повлияли нa paзвитиe yнивepcитeтa и oтeчecтвeннoй нayки в цeлoм. 

Мaccoвыe пoлитичecкиe peпpeccии 1937 — 1938 гoдoв в цeлoм имeли для иcтopии и 

paзвития Кaзaxcтaнa cepьёзныe нeгaтивныe пocлeдcтвия, кoтopыe пoвлияли и нa paзвитиe 

нayки, в тoм чиcлe и paзвитиe КaзНУ имeни Аль-Фapaби. Кaк oтмeтил пoлитoлoг Aйдoc 

Capым: «Xoд кaзaxcкoй иcтopии и кaзaxcкoй мoдepнизaции был пpepвaн. В peзyльтaтe 

тpex гoлoдoмopoв, гpaждaнcкoй вoйны, кoтopaя нe пpeкpaщaлacь дo cepeдины 1930-ыx 

гoдoв, мaccoвыx peпpeccий в oтнoшeнии нaциoнaльнoй интeллигeнции, дyxoвeнcтвa, 

бypжyaзии кaзaxи eдвa нe cгинyли c лицa Зeмли, пoтepяли дo 70 пpoцeнтoв cвoeй 

чиcлeннocти. И вcя иcтopия кaзaxoв в cepeдинe пpoшлoгo вeкa cвoдилacь к зaмeщeнию 

пoтepь, физичecкoмy и дyxoвнoмy выживaнию в ycлoвияx тoтaлитapнoй импepии».[13]. 
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Этнопедагогика – бұл өскелең жас ұрпақты тәрбиелеу бойынша бұқара көпшіліктің 

тәжірибесі туралы ғылымы, олардың педагогикалық көзқарастары, тұрмыс, отбасы, ру, 

тайпа, ұлттар мен ұлыстардың педагогикасы туралы ғылым. Этнопедагогиканың зерттеу 

нысаны – халық педагогикасы. Халық педагогикасы – халықтардың ғасырлар бойы ұрпақ 

тәрбиелеу тәсілдеріне негізделген бай тәжірибесінің эмпирикалық жиынтығы. Яғни, 

этнопедагогика – осы халық педагогикасының ұрпақ тәрбиелеудегі тағылымдарын ғылы-

ми жүйеге келтіріп зерттейтін, оны тәжірибеде қолданудың әдіс-тәсілдерін теориялық 

тұрғыда сөз ететін ғылыми педагогиканың бір саласы болып табылады. Ал осы этнопе-

дагогиканың бір саласы ретінде қазақ этнопедагогикасын ерекше атап өтуге болады. Қазақ 

этнопедагогикасы педагогикалық білімнің бір саласы ретінде педагогиканың түйісуінде 

қалыптасты. Нақтырақ айтар болсақ, қазақ этнопедагогикасы – этнопсихология, этнофил-

ософия, этнология (этнография), этномәдениеттану ғылымдарының қиылысында түзілген 

педагогика ғылымының құрамдас бөлігі және кіріктірілген саласы. Зерттеу пәні – білім 

беру жүйесі ұйымдарында, отбасында үздіксіз жүзеге асырылатын қазақтың этникалық 

тәрбиесінің ерекшеліктері болып табылады[1]. Сонда қазақ этнопедагогикасы арқылы біз 

халқымыздың ұлттық мінезін, ұлттық сана-сезімін, салт-дәстүріндегі тәлімдік ойларды, 

мәдени құндылықтарын және әр ғасырда өмір сүрген ұлы ойшылдарының педагогикалық 

көзқарастарын білеміз.  

Ендігі кезекте қазақ этнопедагогикасының қалыптасу тарихына тоқталсақ. Қазақ 

этнопедагогикасының тарихы шартты түрде 3-ке бөлінеді. Бірінші – қазақ этнопедаго-

гикасының туу кезеңі – ХІХ ғасырдың екінші жартысын құрайды. Бұл кезеңдегі белсенді 

қайраткерлер қатарына халқымыздан тұңғыш шыққан ғалым Шоқан Уәлихановты, 

ағартушы-ұстаз Ыбырай Алтынсаринды, қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы ұлы 

ақын Абай Құнанбаевты және де орыс, Батыс саяхатшы-ғалымдарын – П.С.Паллас, 

Э.С.Вульфсон, А.Вамбери, А.Левшин, А.Янушкевич, Н.Г.Потанин, Н.Л.Зеланд, В.В.Рад-

лов т.б. жатқызуға болады[2]. Дегенмен, бір айта кететіні, бұл кезеңде қазақ этнопеда-

гогикасы мен этнопсихологиясы дербес ғылым дәрежесіне көтеріле алмады. Оның 

бірнеше себептері болды. Біріншіден, Қазақстанда қоғамдық ғылымдардың сан-салалы 

тараулары бір-бірінен дараланып, ғылыми терминдер әлі қалыптасып жетілмеген бола-

тын. Екіншіден, әр ғылым саласын жеке ғылыми тұрғыда зерттейтін ғалымдар жетіспеді. 

Үшіншіден, ғылым салаларын өрістетерлік ғылыми-техникалық материалдық база (арнау-

лы зерттеу мекемелері мен баспа орындары) болмады. Екінші – қазақ этнопедагогика-

сының қалыптасу кезеңі – 1920-1930 жылдар аралығына сәйкес келеді. Бұл кезеңдегі 

педагогика ғылымының, соның ішінде қазақ этнопедагогикасының дамуына Ә. Диваев, 

Ш.Құдайбердиев, А.Байтұрсынов, С.Торайғыров, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, М.Дулатов, 

Х.Досмұхамедов, М.Әуезов, Қ.Кемеңгеров, Қ.Жұбанов, Н.Құлжанова, М.Жолдыбаев, 

Ш.Әлжанов сияқты біртуар зиялы азаматтар орасан зор еңбек сіңірді. Ал 1950-1980 

жылдарда Ә.Сыдықов, Р.Г.Лемберг, А.П.Нечаев, Т.Тәжібаев, Е.Бекмаханов, Ә.Сембаев, 

Ә.Қоңыратбаев, Ш.Кәрібаев, С.Қожахметов, М.Ғабдуллин, Қ.Жарықбаев, М.Мұқанов, 

Қ.Бержанов, т.б. ондаған көрнекті педагог-ғалымдар бұл іске белсене атсалысып, қазақ 
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этнопедагогикасына қатысты елеулі монографиялық зерттеу еңбектерін қалдырды. Сөй-

тіп, Қазақстанда ұлттық педагогика, психология ғылымдары, шын мәнінде, ХХ ғасырдың 

20-30-жылдарында қоғамдық ғылымдар ішінде дербес ғылым болып қалыптаса бастады 

[3].Үшінші – қазақ этнопедагогикасының даму кезеңі – 1970-2005 жылдар аралығын 

қамтиды. Бұл кездегі көрнекті қайраткерлер қатарында Ш.Ахметов, М.Әлімбаев, 

С.Қалиев, Ә.Табылдиев, С.Ұзақбаева, М.Балтабаев, И.Бөлеев, Ж.Наурызбай, М.Смайы-

лова, М.Оразаев, К.Қожахметова және т.б. есімдері белгілі[2, 92]. Міне, бұдан қазақ 

этнопедагогикасының қалыптасуы да бірнеше кезеңдерден өткенін байқауға болады. Ал 

енді қазақ этнопедагогикасының өзіндік ерекшеліктерін атап өтейік.  

Жалпы, әр ұлттың өзіне тән тіршілік кәсібі, тарихы мен мәдениеті бар. Ол мәдениет 

сөйлеу тілінен, ойлау жүйесінен айқын көрініс табады. Сондай-ақ, ұлттық мәдени 

ерекшелік сол халықтың өмір сүру тәсілінен, діни-наным сенімінен, әдет-ғұрпынан, салт-

санасы мен дәстүрінен өзекті орын алады.  

Осы тұрғыдан қарағанда, ар мен намысты қасықтай қаны қалғанша қорғай білу, 

дарқан көңіл, ақжарқындылық пен адалдық, досқа деген мейірімділік қазақ халқының 

бойына туа біткен ұлттық психологиялық ерекшелік қасиеті, философиялық ойлау 

жүйесінің негізі деп айтуға болады. Қазақ халқының ұлттық болмысы жайында орыс 

офицері А.Левшин өзінің 1832 жылы жазған «Қырғыз-қайсақ ордалары мен далаларының 

сипаттамасы» атты кітабында: «...Деспотизмді көп көрмеген қырғыздар (қазақтар –  

С.Қ. Патша өкіметі кезінде орыстар қазақ халқын қырғыздар деп атаған) басқа Азия 

халықтарына қарағанда аңғал да ақкөңіл, сенгіш... қайырымды, адамды аяу, қарттарға, 

ақсақалдарға құрмет көрсету – олардың ең жақсы қасиеті. Қырғыз үшін меймандостық – 

қастерлі заң. Олар бар дәмді асын қонақтарға тосуды заң деп санайды» деп, қазақтардың 

кішіпейілділігін, меймандостығын, қайырымдылығын, сенгіштігін сүйсіне паш етеді.  

Қазақ халқының ұлттық даралығы ой толғаныс қазынасында (ұлттық психология-

сында) ұрпақ тәрбиелеу тәсілдері (этнопедагогика) мен салт-дәстүр ерекшелігінде 

(этнографиясында) деп білеміз. Шын мәнінде де, халқымыздың ұлттық ерекшелігі салт-

дәстүрлерімізден, тәлім-тәрбие берудегі өзіндік әдістерімізден және ұлттық менталитеті-

мізден көрініс табады. Мәселен, қазақ халқының психологиялық ой толғаныс ерекшелігін 

сөз етсек, ол – тұспалдап, мақалдап, мақамдап, тақпақтап сөйлеу, жыр, терме, толғау, 

айтыс өнері арқылы көзге көріну. Тұспалдап сөйлеу өнері, негізінен, билердің шешендік 

сөз өнерінен өзекті орын алған. Сондықтан қазақ билерінің шешендік сөз өнері – Цицерон, 

Демосфен сияқты Еуропа шешендерінің сөз қолданыс түрлерінен мүлде өзгеше, өзіндік 

ұлттық мәнері бар сөз қолданыстарымен ерекшеленеді. Халық педагогикасының негізгі 

мақсаты – өзінің бай тарихи тәжірибесіне сүйене отырып, келер ұрпақты еңбексүй-

гіштікке, өнерге баулу, отбасы, ауыл-аймақ, Отанның ар-намысын қорғай білетін, жаны 

жайсаң, арлы азамат тәрбиелеу. Осы мақсатты іске асыру жолында отбасы мүшелерінен 

бастап, ауыл ақсақалдары, көне көз қариялар мен ақын, жыршы, жырау, әнші, күйші, 

термеші сияқты өнер адамдарының бәрі белсене ат салысатын ұжымдық тәрбие ісін 

жүргізушілер болып келгені көпке аян. Әсіресе ақын, жырау, термешілердің өлең, жыр, 

дастан, терме, толғауларының мазмұнына ой жүгіртсек, онда дидактикалық, ақыл-нақыл, 

өсиет-өнегенің тұнып тұрғанын байқаймыз. Олар сол арқылы ненің жақсы, ненің жаман 

екенін сездіріп, келер ұрпақты неден аулақ, неге ынтық болуға баулып өсіруді мақсат етті. 

Қазақтың ұлттық философиясының тағы бір гносеологиялық танымдық ерекшелігі – 

атамекен, ел-жұрт мәселесі жөніндегі көзқарасы. Мәдениетті деп саналатын кейбір жұрт 

өкілдері туған жерін Отаным деп есептемейді. Өскен, кәсіп еткен жеріне Отаным деп 

қарайды. Ал қазақ жұрты кіндік қаны тамған жерін, ата-баба әулетінің мәйіті жатқан 

жерді ерекше қадірлейді. Оны тастап кетуді өлім санайды. Ақындардың «кіндік қаным 

тамған жерім – ауылым» деп әндетуінде, «Отан – оттан да ыстық», «Отансыз ер – бұралқы 

итпен тең» деп қарауында философиялық үлкен ой жатыр. Туған елінің табысына 

масаттанған, елін сүйген ерді мадақтап «басқа елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол» 

деуінде де терең патриоттық сарын бар[4]. Иә, халқымыз туған жердің қадірін жоғары 
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бағалай білген. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласында да туған жердің киелілігі жөнінде: «Туған жер – әркімнің 

шыр етіп жерге түскен, бауырында еңбектеп, қаз басқан қасиетті мекені, талай 

жанның өмір-бақи тұратын өлкесі. Оны қайда жүрсе де жүрегінің түбінде әлдилеп 

өтпейтін жан баласы болмайды. Туған жерге, оның мәдениеті мен салт-дәстүрлеріне 

айрықша іңкәрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі»-

деп айтқан болатын. Сондай-ақ, Елбасымыз аталған мақаласында: «Біздің бабаларымыз 

ғасырлар бойы ұшқан құстың қанаты талып, жүгірген аңның тұяғы тозатын ұлан-ғайыр 

аумақты ғана қорғаған жоқ. Олар ұлттың болашағын, келер ұрпағын, бізді қорғады. Сан 

тараптан сұқтанған жат жұртқа Атамекеннің қарыс қадамын да бермей, ұрпағына мирас 

етті»-деп өскелең ұрпаққа ата-бабаларымыздың туған жерді қорғаудағы жасаған жан 

қиярлық ерліктерін үлгі ете отырып, оларды Отанын сүюге, өз елінің дамуына сүбелі 

үлесін қоса білетін патриот азамат болуға үндеген[5]. Сонымен қатар, қазақ филосо-

фиясының өзіндік үшінші ерекшелігі – ана тіліне, сөз өнеріне ерекше ден қойып, жоғары 

баға беруінде. «Өнер алды қызыл тіл» деп ұққан ата-бабамыз «от тілді, орақ ауызды» 

ділмәр шешендердің өсиет сөздерін, табан аузында тақпақтап айтқан мақал-мәтел, 

афоризм сөздері мен ақындардың терме, толғауларын жазу-сызусыз жаттап, жадында 

сақтап, қаз қалпында біздің дәуірімізге жеткізген. Оның себебі – аталы сөздердің 

өміршеңдігінде, халықтың тіл құдіретін бағалай білуінде жатыр. Асыл сөздің қоғамдағы 

тәрбиелік мәніне ертеден ерекше назар аударып, «ақылдың көзі – аталы сөз» деп ұққан 

бабаларымыз сөйлей білуді өлмес өнер, асыл мұра деп бағалаған. Аталған осы пікірді «сөз 

тапқанға қолқа жоқ», «шешеннің сөзі мерген, шебердің көзі мерген», «сөз сүйектен өтеді», 

«жақсы сөз жарым ырыс», «жақсы сөз жан семіртеді», т.б. мақал-мәтелдерден байқауға 

болады. Кемеңгер ойдың иелері – ұлы даналар кезінде сөз құдіретінің қоғамдағы 

тәрбиелік мәніне ерекше көңіл бөліп келген болатын. Мысалы, Шығыстың классик ақыны 

Ә.Науаи: «Ас тұзбен дәмді, су мұзбен дәмді, ал адамзат салиқалы, саналы сөзімен сәнді»-

десе, француздың данышпан жазушысы О.Бальзак: «Сөз өнері – өнер атаулының қиыны 

және құдіреттісі», – дейді. Осы ойды тереңдеткен ұлы ақын Абай: «Сөз өнері дертпен 

тең»,-десе, Л.Н.Толстой: «Сөз – ұлы нәрсе. Сөзбен адамдарды достастыруға да болады, 

жауластыруға да болады», – дейді. Ал қарапайым қазақтың мақал-мәтелдерінен де осы 

идеялар өзекті орын алған. Мәселен, «Таппасаң сөздің жүйесін, отына өзің күйесің», 

«Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі», «Ойнап сөйлесең де, ойлап сөйле», «Жүйелі сөз 

жүйесін табар» деп, дұрыс ойлап, дұрыс сөйлей білудің үлкен өнер екенін ұрпақ біткенге 

үнемі ұқтырып келді. Осыны жастардың зердесіне ұялатуды қажет деп ұққан қариялар 

«Көп сөз – күміс, аз сөз – алтын», «Ақылдының сөзі қысқа, көпке болар нұсқа», «Тоқсан 

ауыз сөздің тобықтай түйіні бар» деп философиялық ой топшылаған[4, 49-50]. Міне, 

бұдан халқымыздың сөз құдіретін жоғары бағалай білгендігін көре аламыз. 

Қазақтың ұлттық философиясының төртінші ерекшелігі ұлттық тірегінің көшпелі 

өмірмен, мал шаруашылығымен тығыз байланыстылығы. Тіршіліктің тұтқасы төрт түлік 

малда деп ұққан қазақ малды жанмен бірдей санаған. Екі қазақ кездесе кетіп амандық 

сұрасса, «мал-жан аман ба?»-деп сұрауы да сол арнаға саяды. Терісі мен жүнін киім қып 

киіп, еті мен сүтін азық етіп күн көрген, сауса – сауын, мінсе – көлік ретінде пайдаланған 

төрт түлікті (әсіресе, жылқы малын, өйткені халқымызда «Ер қанаты – ат» деген аталы сөз 

бар.) қадірлеп, қастерлеу қазақ баласы үшін өмір заңы болып есептелген. Осы арада бір 

айта кететіні, Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев та өзінің «Ұлы Даланың жеті қыры» атты 

мақаласында: «Атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруашылығы жер жүзіне Ұлы Даладан 

тарағаны тарихтан белгілі. Еліміздің солтүстік өңіріндегі энеолит дәуіріне тиесілі 

«Ботай» қонысында жүргізілген қазба жұмыстары жылқының тұңғыш рет қазіргі 

Қазақстан аумағында қолға үйретілгенін дәлелдеді. Жылқыны қолға үйрету арқылы 

біздің бабаларымыз өз дәуірінде адам айтқысыз үстемдікке ие болды»-деп, жылқы 

малының киелілігін дәріптеді[6]. «Мал ашуы – жан ашуы», «Малдының беті жарық, 

малсыздың күні кәріп», «Мал баққанға бітеді», «Жаманға жан жуымас, жалқауға мал 
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жуымас» деп ерінбей еңбек етсең ғана мал табасың, малсыз өмір жоқ, күн көрісің қараң 

деген ой түйген. Ол заңды да. Себебі, тіршілік етудің басқа түрі жоқ көшпелі қазақ елі 

үшін мал бағып күн көру – өмір сүрудің негізгі тірегі болып саналды. Осымен байланысты 

төрт түлік малға арналған мақал-мәтел, ертегі-әңгіме, жаңылтпаш, жұмбақтардың қазақ 

ауыз әдебиетінде орасан көп болуы, мал атауларының молдығы, бір жағынан, ұлттық 

психологияның тілдегі көрінісі болып саналса, екіншіден, фольклорлық шығармалардың 

этнопедагогикада тәрбие құралы ретінде қызмет еткенін байқатады[4, 51]. 

Қазақ этнопедагогикасын қарастырған кезде отбасы тәрбиесі туралы айтпай кету 

мүмкін емес. Себебі қазақ халқында отбасы тәрбиесі басты рөл атқарған. Яғни, тәрбиенің 

негізі – отбасынан басталған. Халқымызда: «Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны алады» 

деген тағылымды сөз бар. Бұл дегеніміз, бала отбасында қандай тәлім-тәрбие алады, кейін 

есейгенде сол бағытта қалыптасады. «Ұлдың ұяты – әкеге, қыздың ұяты – шешеге» деп 

қараған халқымызда ұл баланы тәрбиелеуді аталар мен әкелер өз қолына алса, ал қыз 

баланы тәрбиелеу әжелер мен аналардың міндеті болып саналған. Ата-бабамыз ұлды 

өздеріндей еңбек сүйгіш, малсақ, жауынгер, әнші, күйші, аңшы, құсбегі – бесаспап азамат 

етіп тәрбиелеуді мақсат еткен. Жігіттің бойына өнер мен еңбекті, ізгі адамгершілік 

қасиеттерді қатар сіңірген. Ер баланы он жасынан бастап ат жалын тартып азамат 

болғанға дейін мал бағу мен аң аулауға, отын шабуға, қора салуға, ағаштан, теріден, 

темірден түрлі тұрмысқа қажетті бұйымдар жасауға, яғни қолөнер шеберлігіне баулыған. 

Қонақ күту, үлкенге иіліп сәлем беру, ән айтқызу, домбыра тартып күй шерткізу, өлең-

жыр жаттату, жаңылтпаш-жұмбақ үйрету немесе теңге алу, жамбы ату, аударыспақ, 

сайыс, көкпар, күрес сияқты ұлт ойындарын үйрету тәрбиенің басты шарты болып 

есептелген.  

Отбасындағы ұл тәрбиесінде әке мен аталардың рөлі ерекше. Әке – отбасының 

басшысы, отбасы мүшелерінің тірегі, асырап сақтаушысы, қамқоршысы. Өйткені, әкенің 

мінез-құлқы, өзгелермен қарым-қатынасы, өнер-білімі – ұл баланың көз алдындағы үлгі-

өнеге алатын, соған қарап өсетін нысанасы. Қазақта біреудің баласы жақсы, өнегелі азамат 

болса, оның атасы жақсы кісі еді, өнегелі жерден шыққан ғой – деп мадақтайтыны 

сондықтан. «Әкеге қарап ұл өседі, шешеге қарап қыз өседі», «Әке – бәйтерек, бала – 

жапырақ», «Жас – кәрінің көзі, кәрі – жастың тезі», «Ата – балаға сыншы» деген мақалдар 

да осы пікірді халықтың қуаттауынан туған. Қазақ отбасының берекесі қыз баласына да 

болашақ ана, өмірдің тұтқасы деп қараған. Қыздың орны төр саналған. Ана бар жерде, 

өмір бар. Қай ата-ананы алсақ та, қызының ертең барған жерінде «балдай батып, судай 

сіңіп» кетуін, жақсы жар, әдепті келін, аяулы ана болуын армандайды. Қасиетті ана 

қызының тәрбиелі жан болып өсуі үшін жасынан-ақ шашты қарияның алдынан аттатпай 

өсіреді. Ер азаматты сыйлау, отбасының береке-бірлігін сақтау үшін қыз баланың өнегелі, 

өнерлі болып өсуін қалаған[4, 305-308]. Отан – отбасынан басталады демекші, отбасында 

берілген дұрыс тәрбие баланың өз ата-анасын сыйлап, қадірлеуге, туған жерін аялауға, 

оған сүйіспеншілікпен қарауға бағыт сілтейді. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Тәуелсіздіктің 

ұрпақтары» деп аталған Жастар жылының ашылу салтанатында ана институтын 

қолдаумен қатар, әке институтын дамыту қажеттігін мәлімдеген болатын[7]. Мұның өзі 

жоғарыда атап өткеніміздей, бала тәрбиесінде әкенің рөлі жоғары екендігін айшықтай 

түседі. Сондықтан Елбасымыз әке институтын дамытуды тапсырды.  

Жалпы алғанда, қазақ тағылымының негізгі бағыттары, көпшілік ұйғарымдары, 

тәжірибе қорытындылары (принциптері) төмендегідей: 

a) Көрегенді атану – қазақ тағылымының басты шарты, не нәрсе болса да көз 

жеткізу, иландыру... шындық пен әділдіктен, ақиқаттан айнымау, берген антыңа берік 

болу, аманатқа борышты болмау; 

ә) Ар-ождан тазалығын сақтау, ақыл-ойлы, парасатты болу, барлық іс-әре-

кетіңнен, сөйлеген сөйлеген сөзіңнен, қарым-қатынасыңнан, көзқарасыңнан ғибрат иісі 

шығып тұру; 
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б) Ерте тұр, кеш жат, аз сөйле, көп тыңда, сөзің жерде қалмасын, иманды, 

инабатты, қайырымды болу, жас ұрпаққа тәрбие беруден жалықпау... 

в) ... Рухыңа кір салмау, үлкендерді тыңдау, құрметтеу, өз қатарыңнан кем болмау, 

асып-таспау, достық пен татулықты сақтау, ел берекесін сақтап, оның бойына үлес 

қосу... 

Қазақ тағылымының ең бір зор үлгісі – айқындық, ашықтық, жариялылық, әркім өзі 

көзі көргесін иланарлық, оның дұрыстығына көз жеткізерлік, әбден сенімі молайғандық-

тан тағылым алмасқа, үйренбеске, оны ғадетке (әдетке) айналдырмасқа амалы жоқ болға-

сын, әдетке айналдыру...[8].  

Сонымен, қорыта айтар болсақ, қазақ этнопедагогикасы – өзіндік даму тарихы және 

ерекшелігі бар этнопедагогика ғылымының бір бөлімі. Халқымыздың ұлттық ерекшелігі 

оның бай рухани мәдениетінде деп айтуға негіз бар. Себебі, халқымызда жас ұрпақты 

тәрбиелеуде маңызы зор, тағылымды философиялық ой-пікірлер, сондай-ақ салт-дәстүр-

лер мен әдет-ғұрыптардың түрлері өте көп. Оны жоғарыда жан-жақты қарастырып өттік. 

Халқымыздың ұрпақ тәрбиелеудегі тарихи тәжірибесі қазіргі қоғам жағдайында өскелең 

жас буынды тәрбиелеуде маңызды құрал болуы тиіс. Әсіресе, білім беру жүйесінде жас 

ұрпаққа ұлттық құндылықтарымызды насихаттап, төл тарихымызды тереңдетіп оқытуы-

мыз қажет. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақа-

ласында: «Мен халқымның тағылымы мол тарихы мен ықылым заманнан арқауы үзіл-

меген ұлттық салт-дәстүрлерін алдағы өркендеудің берік діңі ете отырып, әрбір 

қадамын нық басуын, болашаққа сеніммен бет алуын қалаймын»-деп айтқан болатын[5]. 

Яғни, еліміздің өркендеуі үшін жас толқын ата-бабаларымыздан мирас боп жеткен ұлттық 

салт-дәстүрлермен, тәлімдік бастаулармен сусындап өсуі қажет. Бұл өз кезегінде олардың 

ұлттық сана-сезімі қалыптасқан, мәдениетті, елін құрметтей білетін шынайы ұлтжанды 

азамат болып қалыптасуына ықпал етеді. Осы тұрғыда ұлттық педагогиканың алар орны 

ерекше. 
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СЕКЦИЯ 3 

АДАМ КАПИТАЛЫН ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ИНВЕСТИЦИЯ: ТЕХНОЛОГИЯЛАР, 

МӘСЕЛЕЛЕР, ИННОВАЦИЯ. САПАЛЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

«ЖАҒЫМДЫ ОЙЛАУ ІЗГІЛІК ПЕДАГОГИКАСЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕ» 

 
Тоқтар Т.Н., Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті,философия және саясат-

тану факультеті, «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандығының 1 курс магис-

транты, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы 

 

«Адам нені ойласа, өзі де сондай болады» деген нақыл сөз бар. Шынымен де, 

ойымызға абай болуымыз керек. Өйткені айналадағы өзімізге қатысты нәрсенің бәрі өз 

ойымыздың көрінісі. Сыртқы дүние біздің айнамыз.  

Әлем шексіз зор, оның сізге деген қарым-қатынасы, қандай жағдайда болса да, тек 

сізге ғана байланысты.  

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың 2017 жылы 12 сәуірде жарияланған 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында: «Жаңа жағдайда жаңғыруға 

деген ішкі ұмтылыс – біздің дамуымыздың ең басты қағидасы. Өмір сүру үшін өзгере білу 

керек. Оған көнбегендер тарихтың шаңына көміліп қала береді» – деп айтқан сөзі әрбір 

адамның іштей өзгеруге, жаңаруға ұмтылысының маңызы көрсетілген. 

Адам өміріндегі жағымды ойлаудың мәні зор. Жағымды ойлау – бұл адамның жақсы 

және жаман ойларды іріктеп, жақсы ойларды өрбіте білу қабілеті. Өз бойына жағымсыз 

және келеңсіз ойлардан арылып, жаман жағдайлардан сабақ алу және тәжірибе жинақтау. 

Жағымды ойлау өз күшіне сенімділікті дамытуға көмектеседі, қорқынышты сейіл-

теді, даналықты оятады, денсаулық пен бақыт әкеледі. Адамның жақсыны қабылдай білу 

және жаманнан аулақ болу қабілеті жағымды ойлаудың негізгі мақсаты болып табылады, 

ал жағымды ойлаудың әдістемелік тәсілдері жағымды ойлауға жылдам көшуге және 

тұтастай алғанда өз өмірін үйлестіруге мүмкіндік береді.  

Ақылды артық ойдан босатып, оны жағымды күйге келтіру керек. Психологтер 

оқушылардың күн сайын бірнеше минут тыныштықта отыруын қолдап отыру керек дейді. 

Бұл тәжірибе оң нәтижесін береді. Оған үнемі жаттығып отыру сабырлыққа, естің жақ-

саруына, зейін қоюға бейімділігіне, өзін-өзі бақылауына, байсалдылыққа және интуиция-

ның жақсаруына ықпал етеді.  

Қ.І. Есенберлин өзінің «Бақыт пен Өмір» атты кітабында «Адам өмірде бақытты бола 

алады, болуы керек, тек қана оны қатты қалауы және кейбір ережелерге үйренуі керек» деген еді.  

Жағымды ойлауға жаттығуға арналған тәсілдер көп. Соның ішінде әсіресе, дәйек-

сөздер, яғни асқақ, биік сөздер айту аса маңызды. Музыка тыңдау да өте пайдалы. Музыка 

белгілі бір дәрежеде жағымды күйге түсіріп, өте жақсы тыныштандырады. Адамда терең 

ішкі тыныштық пен тепе-теңдік болуы қажет.  

Жағымды күйге келу әдісін қолдану тәртіп, өзін-өзі қадағалау, денсаулық, ақылдың 

байсалдылығы, ес, зейін қою, интуиция, басқаларға деген сүйіспеншілік, ішкі тыныштық 

көрсеткіштердің айтарлықтай жақсаратынын көрсетті.  

Өмірінде болып жатқан оқиғаларды әр адам әртүрлі қабылдайды. Бір адам мен 

мықтымын, бұл сынақтарданда өтермін, алдымда мені талай бақытты сәттер күтіп тұр деп 

сенсе, екінші адам менің қолымнан келмейді, жеткен жерім осы деп налиды. Нәтижесінде 

солай болады, ойлар жүзеге асады. Адам бір жағдай туралы зейінін салып ойланған кезде 

өзінің жанындағы болып жатқан дүниелерді байқамай қалады. Бұл тұлғаның миында 

теріс ойдың тууына алып келеді. Сол үшін ойлау жүйемізбен ар-ұжданымызды кірлететін 

ойлардан арылып, санамыздың дұрыс жұмыс жасауы үшін жағымды ойлауды өмірімізге 

енгізуіміз қажет.  

Мәселен, адам бір жағымсыз нәрсені ойлаған кезде, оның санасы бірден сол 

ақпаратты жадында сақтап қалады. Кейін ол нәрсе тұлғаның ойын бұзып, теріс пікірлерге 
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итермелеп, санасы жағымсыздыққа толып, мәселелерді әрдайым жамандыққа айналдырып 

отырады. Ондай жағдайға жол бермес үшін адам өмірінде бос уақыт қалдырмай, әрқашан 

санасын жағымды ойлармен дамытуы қажет. Жағымды ойлау арқылы тұлғаның ойын 

ізгілікке бейімдей отырып, ішкі қорқынышын басуға, өзіне деген сенімділігін оятуға, ішкі 

тыныштыққа қол жеткізуді дамыту ізгілік бағыттағы басты мақсат болып табылады.  

«Survei monkey» бағдарламасы арқылы 21-80 жас аралығындағы респонденттерге 

жағымды ойлау негізінде бірнеше сауалнамалар жүргізілді. Қатысушылардың 25,48 %-йы 

әрдайым жағымды көңіл күймен жүрсе,65,48 %-йы жаман ойлардан арыла алмайтыны 

анықталды. Және бұл көрсеткіштің басым бөлігін 55-80 жас аралығындағы адамдар 

құраған. Яғни, үрейге көп берілетін, жағымды ойлауға мұқтаж адамдардың көп бөлігі қарт 

адамдар. Респонденттердің 30,25%-йы қарттық кезеңнен қорықпаса, 70,12%-йы қартаю 

туралы ойлағанның өзінде қорқыныш сезімі билейтінін көрсетті. Адамның жасы ұлғайған 

сайын әртүрлі мәселелерге тап болады. Ең алдымен, сүйікті кәсібінен айырылып, шексіз 

бос уақытқа кенеледі. Балалары жұмыстарында, немерелері оқуларында болғандықтан, 

өзіне жақындарының көңілдері жеткілікті бөлінбегендіктен, жалғыздық сезімдері әсіресе, 

зейнетке жаңа шыққан адамдарды күйзеліске алып келетіні анық. Адамда уақыт көп 

болған сайын, ол көңілін өзіне қарай бұрып, болашағы жайлы ойланады, жасының 

ұлғайып, денсаулығы нашарлап, әлеуметтік қызметке жарамсыз екендігіне көз жеткізген 

қарттарда қорқыныш сезімдері қалыптасады. Қарттық кезеңде орын алатын ең бірінші 

дағдарыс-адамның әлеуметтік статусының өзгеруі болып табылады.Бос уақытын тиімді 

өткізуі қиынға соғып,өмірінің жаңа кезеңіне бейімделе алмайды. 

Жетес би: «Алпысқа жеттім, алты тарау жолға кездестім, қайсысына түсуді білмей 

дағдарысқа ұшырадым. Жетпіске келдім, жеңілгенімді білдім, билікті бала-шағаға бердім, 

айтқанына көндім, жетегіне ердім. Тап осы күні сексендемін, алдым – терең құз, артым – 

биік жар, сол жағым – су,оң жағым – от, қалай қарай қозғалсам да маған тірлік емес-ау»,- 

деген екен. 

Яғни, 60 жаста қарттықтың ең алғашқы дағдарыстары басталып, денсаулығының 

сыр беруі, кәсібінен айырылу сияқты проблемалар өмір сүру салтының түпкілікті 

өзгеруіне алып келеді. Қарттар – әлсіз, нәзік жандар. Бұрынғыдай сөздері балаларына көп 

өте бермейді, балаларына сыйлаған жылулығына өздері мұқтаж болады. 

Өміріндегі осындай өзгерістерден кейін орын алған үмітсіздік, жалғыздық, о дүниеге 

жақындау сияқты жаман ойлар саналарын уламас үшін қарттарға әлеуметтік педагогтің 

көмегі ауадай қажет. Бұл түпкі санадағы нәрселерді жағымды ойлауға айналдыру үшін 

әлеуметтік педагог қандай көмек бере алады? 

Жағымды ойлауға қол жеткізу үшін адам ең алдымен, санасындағы жаман ойдың 

қайдан келгенін анықтап алуы керек. Келген ақпаратты түпкі санаға жеткізбес үшін жаман 

ойлар пайда болатын нәрселерге көңіл бөлмеуді, қарым-қатынасын өзгертуді үйренуі 

қажет. Тұлғаның бос уақытын тиімді өткізуі үшін олардың әлеуметтік белсенділігін, 

қызығушылықтарын ашу мүмкіндіктерін ұсынуы қажет. Уақытты жағымды өткізудің 

тиімді жақтарын көрсетіп, олардың бейімделуін қадағалауы керек. Қарттарға жақында-

рының жылуы қажет. Сол үшін оның туыстарымен әлеуметтік қолдау жұмыстарын ұйым-

дастыруы маңызды. Жақындарының қолдауы оны бағалайтынын, оған деген сыйластық-

тарын, көңілдерінің бар екенін сезінеді.  

Заманауи психологтардың бірден-бір көрнекті өкілі, дәстүрлі психологиядағы жаңа 

бағыттың негізін салушы Мартин Селигманның айтуы бойынша «адам жаман ойдың құр-

банына айналады». Жаман ой адамның қоршаған ортасымен болып жатқан жағдайлардың 

жәрбірленушісі болып дәрменсіздікке үйретеді. Жағымды ойдың күші өзін-өзі бағалау 

деңгейін арттыруға бағытталған. Осыған байланысты М.Селигман өзінің позитивті пси-

хологиясында бақыт әрдайым адамның әлеуметтік жағдайына байланысты емес екенін 

түсіндіреді. Бақыт ол адамның ынтымақтастық, батылдық, табандылық қасиеттерімен 

үйлесімді өмір сүре білу қабілеті деп айтты. Яғни, бақыт ешқандай лауазымға, байлыққа 
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қарамастан, адамның өмірге деген көзқарасының дұрыс қалыптасуында, қандай жағдай 

болса да өзін бақытты сезініп жүретін адамның көңіл күйі.  

Жағымды ойлаудың негіздеріне: бақыт – өмірге қанағаттану, болашағына деген жар-

қын көзқарас, сенімділікті ту еткен оптимисті сезім энергиясы жатыр. Жалпы санадан 

шыққан кез келген ой тұлғаның мінез-құлқына, қоршаған ортасына, тіпті жеке өміріне де 

әсер етеді.  

Жағымды ойлауды қызықты кітаптар, көңілді адамдармен әңгімелесу арқылы 

қанағаттандырса, тұлға позитивті дамып, сенімді, жігерлі адамға айналады. Яғни, адам 

неғұрлым көңілді ортамен қарым-қатынаста болса, соғұрлым жағымсыз ойлар одан алшақ 

жүреді. 

Жағымды ойлауға Пил Норман атты жазушы да көп көңіл бөлген. Оның жұмысында 

сипатталған жағымды ойлаудың ең маңызды қағидасы адам өзіне және таланттарына 

сенуге негізделген. Яғни, қабілетіне сенбейтін адам ешқашан табысты бола алмайды. 

Болашаққа деген тілектерімен үміттіріне кедергі жасайды. Қабілетіне деген сенімділікте 

жағымды ойлауды дамытудың тиімді жолы болып табылады. Бойындағы бар дарынын 

шыңдау өсуге, өзін-өзі жүзеге асыруға, мақсатына табысты жетуге көмектеседі. Пил әр-

дайым сананы қызғаныш, үрей, реніштен тазартып отыруға кеңес береді. Алайда, сананы 

тазартумен жағымсыз ойлардан арыла алмаймыз, өйткені сана ұзақ уақыт бойы бос тұра 

алмайды.  

Көбінесе Пил жағымды ойға қол жеткізу үшін күн ұясына батқан немесе таң шапағы 

бейнеленген картиналарға қарау арқылы адамның бойында жағымды сезімдер, асқақ 

армандар пайда болады деп кеңес берген. Сонымен қатар әртүрлі артикуляциялар арқылы 

ішкі тыныштыққа қол жеткізе аламыз. Яғни адам өзінің жаны қалап тұрған бір сөзді алып 

(мысалы тыныштық) іштей қайталаса, жаны сергіп, жүрек соғысы реттеледі.  

Бір қызығы, жағымды ойлауды қолдаған психологтармен қатар, оған қарсы шыққан 

адамдарда бар. Оның бірі Барбара Эренрайх. Ол өзінің «Улыбайся или умри: как пози-

тивное мышление одурачило мир» атты кітабында өзіне сүт безінің қатерлі ісігі деген 

диагноз қойған кезде, жақындарының бұл ауруды сыйлық ретінде қабылдап, жаңа 

мүмкіндіктерді көруге, оған оптимистік тұрақтылықты сақтап қалуға кеңес бергені туралы 

айтады. Оның ойынша өмірімізде орын алып жатқан барлық жаман нәрселерге кінәлі – 

тұлғаның өзі, оның себебі жағымды ойдың жетіспеуі. Алайда Эренрайх біз қайғы-мұң, 

ашу, қорқыныштан бас тартсақ, олардан біржола құтылдық деген сөз емес, оларды біз 

әрдайым сезінеміз деді. Оның ұстанымы өмірдегі болатын жақсылықты да, жамандықты 

да тура сол қалпында қабылдау, ол қиыншылықтармен күресуге жігерлендіреді деген. 

Жалпы алғанда, жағымды ойлауға қол жеткізу үшін санамызға келген ойды сарап-

тап, талдауға тырыспауымыз және жағымсыз ойлардың санамызды басқаруына жол бер-

меуіміз қажет. Тұлға өзіне жағымды көңіл күй сыйлауы үшін, санасындағы ескі бағдар-

ламалардан арылуы қажет. Оны жасамайынша, адам өзіне қажетті жағымды көңіл күйді 

сезінуге қиындық тудырады. Яғни, адам жағымды нәрсені ойлағысы келсе де, түпкі 

санадағы ойлар ол ақпараттарды басқа жолдармен жеткізеді. 

Жағымды ойлау біздің өмірімізді бақылап қана қоймай, күнделікті өміріңізді жа-

дыратып, дұрыс ойлау үдерісіне бейімделуге көмектеседі.  

Жағымды ойлауды дамыту үшін өзіңізге уақыт беріңіз. Ол үшін: 

– Санаңыздағы ойларды ақ параққа жазып, қайсысы жағымды, қайсысы жағымсыз 

сезімге алып келетінін ажыратып алыңыз; 

– Өзіңіздің әлсіз тұстарыңызды анықтап, сол қасиеттеріңізбен жиі жұмыс жасаңыз; 

– Айналадағы адамдар туралы жақсы көзқараста болып, жаныңызға жақын жандар-

дың күлуіне себепші болыңыз; 

– Ешкімге кек сақтамай, кешірімді болыңыз. Жамандық істеген адамға жақсылық 

жасаңыз;  

Жағымды ойлау – күлкінің ажырамас бөлігі. Өміріңіз жарқын болуы үшін күлкіні 

жаныңызға серік етіңіз. Күлкі – өмірді ұзартады. Ең бастысы, күлкінің жағымды ойлауға 
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тигізер мол пайдасы бар екенін есіңізден шығармаңыз. Әрбір атқан таңыңызға шүкіршілік 

етіп, жаңа күніңізге жағымды жоспар құрыңыз. 

 Қорыта айтқанда, бойымыздағы жақсы-жаман іс-әрекетіміздің барлығы санамызға 

байланысты. Санамыз тек жағымды ойлармен әрекет етуі үшін рухымызды биік ұстап, 

ұлттық құндылықтарды сақтап қалуымыз керек. Ал ол үшін бойымыздағы мәңгілік 

жалпыадамзаттық құндылықтарды жарыққа шығарып, ізгілікпен, руханилықпен ақиқатты 

тануға сүйіспеншілікпен ұмтылып, әрдайым дұрыс әрекет жасап, ішкі тыныштығымызды 

орнатып, ешкімге, ешқашан қиянат жасамау басты парызымыз болып табылады. 
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«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫҢ ГЕНДЕРЛІК 

САНАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ» 

Шағырбаева М.Д., Пeдoгoгикa жәнe білім беру менеджменті кaфeдpacының доценті 

м.а.,педагогика ғылымдарының кандидаты,  Әл-Фapaби aтындaғы Қaзaқ Ұлттық Унивepcитeті, 

Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы  

      Аймаханова М.Б.,Әл-Фapaби aтындaғы Қaзaқ Ұлттық Унивepcитeті, Филocoфия жәнe 

caяcaттaну фaкультeті, Пeдoгoгикa жәнe білім беру менеджменті кaфeдpacының 1-курс 

магистранты. Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы 

Қазіргі таңда жаһандану үрдісі әйелдер мен ер адамдардың қарым-қатынасындағы 

ерекшеліктермен қатар олардың, дүниені қабылдаудағы мәдени тәжірибелерінің өзгеше-

ліктерін зерттеуді қажет етеді. Әрбір азаматтың өзін-өзі тану аумағының кеңеюі, адам 

құқықтары мен еркіндіктерін сақтауды және кемсітушіліктің барлық түрлерін жоюды көз-

деуі, гендерлік қатынастардың жаңа парадигмасының пайда болуы, әйел мен еркектердің 

тең мүмкіншіліктерін туғызу – жаңа демократиялық Қазақстанның қалыптасуының жар-

қын көрінісі. Осыған орай гендерлік теңдік идеологиясы, гендерлік сана мен гендерлік 

қатынастардың жаңа үлгісін жасау бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі болып отыр. 

Мемлекетімізде болып жатқан қоғамдық-әлеуметтік өзгерістерге сай гендерлік 

тәрбие мен білім беру, гендерлік сана мен гендерлік қатынастардың жаңа үлгісін жасау 

мәселесі бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі болып отыр. Жалпы халықаралық 

гендерлік тәжірибе мен стратегияларды зерттеу негізінде гендер ұғымы жеке даралықтан 

әлеуметтік-мәдени және саяси категорияға айналды. 

Гендерлік мәселе қазіргі заманғы руханияттық ой толғаныстар мен күнделікті тұр-

мыс кешудің көпжақты қырларына байланысты туындаған қоғамдық-саяси, рухани-мә-

дени, экономикалық-әлеуметтік саланы тұтастай қамтитын, жалпы алғанда, антропология-

лық тұрпатты ізденістер мен мәселенің шынайы өмірмәнділік көрінісі болып табылады. 

Ер мен әйел арасындағы қатынас пен оның теңдігі гуманистік тұрпатты болып келе-

тіндіктен, ол өзінің қарышты ауқымын кеңірек жайып келе жатырған және біршама 

тартысты болып құрылған шынайы өмірмәнділік құбылыс, әрі теориялық талдаудың кең 

алаңы. Оны іс-тәжірибеде қолдану үшін әрі қарай зерделеу мен пайымдау, мәселеге 

тереңірек бойлай ену, бүгінгі таңда өзекті мәселелерді туындатып келеді [1]. 

Жалпы айтқанда, гендерлік мәселелерге байланысты гендерлік саясат біздің респуб-

ликамызда өз дәрежесінде жүзеге асырылуда. Гендерлік саясаттың гендерлік білім беру 

мәселелеріне осы саладан айналып отырғандығы мәлім. Бірақ, гендерлік білім беру жүйесі 

әлі де теориялық және әдіснамалық тұрғыдан негізделмей отыр. Осы мәселе қоғамдағы 

жастардың гендерлік санасының дұрыс қалыптасуы мақсатында жазылған мақалада 

гендерлік зерттеулердің даму кезеңдерін, республикамыздың білім беру жүйесіне үздіксіз 

гендерлік білім беруді ендіру мәселелері, гендерлік индикаторларды қолдану арқылы 

әлеуметтік және білім бағдарламаларын даярлау қажеттілігі айқындалады. 

Материалдар мен әдістер: Тақырыбыма сай керекті жайттарды анықтап алу үшін 

немесе жүргізілетін жұмыстарының қаншалықты тиімді немесе тиімсіз екендігін анықтау 

үшін, оның әсері мен ықпалын айқындау үшін педагогика және баска ғылым салаларында 

қолданылатын тиімді сауалнама әдісін пайдаландым. Сауалнама әдісі өз кезегінде ашық 

және жабық түрде болуы мүмкін. Мақалада жабық түрдегі сауалнама түрі қолданылып, 

мүмкін жауаптар түрі, шкаласы, сондай-ақ «иә» немесе «жоқ» сияқты дайын нұсқалық 

жауаптар болады. Олардың артықшылығы – жауаптарды жылдам өңдеуге және бастапқы 

мәліметтерді кестеге енгізуге мүмкіндік береді.  

Бұл сауалнаманы surveymonkey.com сайты арқылы жүзеге асты. Сауалнаманы құрас-

тырып болғаннан кейін сайтта оны кез-келген адамдардың жеке почталарына жіберу 

арқылы сұрақтар бойынша толықтай жауап алуға болады және де сандық көрсеткіш 

бойынша нәтижелерін де шығарып береді. 
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«Гендерлік білім беру» тақырыбындағы сауалнама сұрақтары: 

1. Сіздің білім алған ортаңызда гендер теориясына байланысты сабақтар өткізілді 

ме? 

2. Гендерлік білім беру гендерлік теңдік саясатын жүргізуге ықпал етеді ме?  

3. Жалпы оқулықтарға жүргізілген сараптамаларға көңіліңіз толады ма? 

4. Гендерлік тақырыпқа байланысты елімізде іс-шаралар ұйымдастырылып тұрады 

ма? 

5. Халыққа гендерлік білім беру жөнінен ойластырылған саясат қажет деп ойлайсыз 

ба? 

6. Әйелдердің білім деңгейі ерлерге қарағанда жоғары деп ойлайсыз ба? 

7. Ерлердің білім деңгейі әйелдердің жоғары деп ойлайсыз ба? 

8. Елімізге арнайы құқықтық білім керек пе? 

9. Сіздің ойыңызша гендерлік пәндерді оқыту қарым-қатынас мәдениетінің дамуына 

септігін тигізеді ме? 

10. Егер гендерлік білім берудің арнайы курсы енгізілсе, онда ол ерлер мен әйе-

лдердің экономикалық жағынан ілгерілеуіне септігін тигізеді деп ойлайсыз ба? 

Ал, келесі қолданылған статистикалық әдіспен қолға түскен көрсеткіштердің орташа 

сандық шамасы айқындалады, яғни мақаладағы негізгі кілттік сөздердің таралу дәрежесі 

мен олардың қаншалықты маңызды сипаттарға ие екендігін анықтайтын боламыз. 

Мұндай есептерді жүргізу үшін белгілі формулалар, анықтама таблицалар қабыл-

данған. Осы әдістермен жинақталған көрсеткіштердің сандық тәуелділіктері графиктер, 

диаграммалар, таблицалар түрінде өрнектеледі. 

Бұл әдісті Google trends сайты арқылы жүзеге асырдық. Мақаламыздағы негіз болып 

табылатын кілттік сөздердің қаншалықты кең көлемде қолданылып жатқандығы туралы 

мәлімет алдық. 

Нәтижелері: «Гендерлік білім беру» тақырыбындағы сауалнамаға қатысқан адам-

дардың жауап нәтижелері бойынша: сұрақтардың барлығының жауаптары «иә», «жоқ» 

және «білмеймін» деген нұсқалардан тұрған болатын. Бұдан шығаратын қорытынды ген-

дерік білім беруге байланысты ұсыныс ретінде қойылған сұрақтарға «иә» деген жауап-

тардың көп екенін, одан кейінгі көп мөлшердегі жауап «білмеймін» нұсқасы бойынша бұл 

енді жоғарыда айтқанымыздай гендер тақырыбы аясынын тарлығын көрсетеді, ал «жоқ» 

деген жауап көбінесе тақырыпқа байланысты атқарылып жатқан жұмыстарға соның 

ішінде оқулықтарға жүргізілген сараптамаларға көңіліңіз толады ма дегенге берілген 

(график 1). 

Сауалнама нәтижесінен келетін ой: гендерлік білім әр түрлі мамандарды – бастауыш 

сынып мұғалімінен бастап, ірі фирмалардың менеджеріне және кәсіби ұжымының 

жетекшісіне дейін дайындауда қазіргі ғылыми білімнің қажетті элементі болуы керек. 

Жалпы әлемнен бұрын еліміз бойынша тақырыптың қаншалықты маңызды екенін, 

зерттелуі және талдану, сол жұмыстар нәтижесінде атқарылып жатқан, ұйымдастырылып 

жатқан шаралардың саны бойынша статистикалық мәліметтерді айта кетсек. Тақырыптың 

кілттік сөздерінің өзі ерекше рөлдер атқарады, осы сөздердің Қазақстан Республикасы 

аумағындағы колданылу деңгейі (соңғы 1 жыл ішінде), мысалы: «гендер» сөзі пайыздық 

көрсеткіш бойынша 100% болған бұл Жамбыл облысы болды. Әрі қарай Батыс Қазақстан 

облысы 59%, Алматы облысы 48%, Оңтүстік Қазақстан облысы 47%, ал Ақтөбе облысы 

41% көрсеткіштерін көрсеткен болатын (диаграмма 1). 

Осы сияқты гендер сөзінің аясындағы тақырыптардың еліміз бойынша қолданылуы 

мен танымалдығы жағынан статистикалық мәліметтер біресе төмендеп біресе жоғарылап 

кете береді. Соңғы бір жыл көлеміндегі жаңа мәліметтерге сәйкес тақырып алаңы тым 

төмендемененін көруге болады. Бірақ даму қарқыны тым баяу, сонда да тек жоғарылай 

берсе болғаны.  
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Таблицалар мен графиктер:  

 

График 1 «Гендерлік білім беру» 

 

Иә
57%Білмеймін

30%

Жоқ
13%

Сауалнама нәтижесі

 
 

 

Диаграмма 1 «Гендер сөзі» 

 

 
 

Диаграмма 2 «Гендерлік теңдік» 

 

 
 

Талқылау: «Қазақстан Республикасындағы жастардың гендерлік санасының 

ерекшеліктері» 

Гендер – адамның психологиялық және әлеуметтік дамуын негіздейтін жеке 

тұлғаның базалық сипаттамаларының бірі. Гендер – бұл ер және әйел адамдардың мінез-

құлқын, сондай-ақ олардың арасындағы әлеуметтік өзара қарым-қатынасты айқындайтын, 

олардың әлеуметтік және мәдени нормалары мен рөлдердің жиынтығы.  

Гендердің құрылымы төрт жақты: биологиялық жынысымен, гендерлік стереотипі-

мен, гендерлік нормамен және гендерлік ұқсастығымен толықтырылады. Ер мен әйелдің 

физиологиялық ерекшеліктері, тән-тұрпатының әр түрлілігі, т.б. биологиялық сипатта-
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масы болып табылады. Қоғамдық сананың гендерлік парадигмасында мәдениеттің алатын 

рөлі ерекше. Гендерлік қатынастардың жаңа парадигмасының пайда болуы, ерлер мен 

әйелдердің тең мүмкіншіліктерін туғызу − жаңа демократиялық Қазақстанның қалып-

тасуының жарқын көрінісі. Осыған орай гендерлік сана мен гендерлік қатынастардың 

жаңа үлгісін жасау бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі болып отыр. 

Жалпы халықаралық гендерлік тәжірибе мен стратегияларды зерттеу негізінде 

гендер ұғымы жеке даралықтан әлеуметтік-мәдени және саяси категорияға айналды. 

Қазақстанның халықаралық тәжірибеге қосқан үлесі, гендерлік саясат тұжырымдамасы 

мен гендерлік теңдікті дамыту стратегиясы негізінде гендерлік саясаттың ұлттық үлгісі 

жасалды. Стратегия – мемлекеттің гендерлік саясатын іске асыруға бағытталған негізгі 

құжат, оны іске асырудың, мониторингін жүзеге асырудың құралы, демократияның 

қалыптасуының маңызды факторы болып табылады. Сонымен қатар гендерлік мәселе-

лерді шешудің бірден-бір жолы оны білім беру және оқыту процестері арқылы жүзеге 

асыру болып табылады. Яғни, жастардың санасына гендер ұғымын дұрыс түсіндіре алу. 

Қазіргі таңдағы жаңа білім беру мазмұнының базалық ұстанымы – әрбір білім беру 

ортасымен мекемелерінде тұлғаның рухани – адамгершілік қасиеттерін дамытуды ынта-

ландыратын ізгі білім беру ортасын құру. Теңдік тұрғыдан, әлеуметтік-мәдени рөлдер 

тұрғысынан білім алушыларды ұлттық құндылықтар негізінде тәрбиелеу, оқушыларының 

бойында жалпыадамзаттық құндылықтарды жарыққа шығарып, рухани-адамгершілік 

қасиеттерді дамыту. Ал бұл – жарқын келешек негізі [2]. 

Гендер тақырыбына келгенде біздің қоғамымызда әлі де болса дұрыс пікір қалып-

таспаған. Бұл бір жағынан ұлттық менталитетіміздің ескі көзқарастары тұрғысынан болуы 

мүмкін, Себебі: көптеген мемлекеттік атқарылуға тиіс мәселерді тек қана ер адамдар 

жасауға тиіс деп саналады, ал әйелдер тек қана үй шаруасымен айналысуы тиіс немесе 

«әйел адамдар ер адамдардан бір саты төмен болу тиіс» деген қағиданы бір жақты ғана 

түсінуден басталатын, қалыптасатын сана. Шындығында оның басқалай пайдалы тұстары 

бар екенін ашу, айту ең бастысы дұрыс гендерлік сананы қалыптастыру балаларға жас-

тайынан үйретілуі тиіс. Сонда оның гендерлік санасы белгілі бір істерді қолға алғанында 

немесе өзіндік пікірлерін дұрыс жеткізуде пайдасын тигізеді. 

Осы реттегі гендерлік білім беру міндеттеріне: 

‒ гендерлік сауатсыздықты жою; 

‒ әйел мен еркекке қатысты ашық және жасырын дұрыс емес қалыптасқан барлық 

пікірлер түрлерін жою; 

‒ Қазақстандық қоғамның бейнесі мен сипатын құрайтын азаматтардың өмірлік 

құндылықтарын, өзара қарым-қатынас түрлерін, жүріс-тұрыс стилдерін, ойлау қисының өз 

ұлтының ерекшеліктеріне сай өзгерту жатады [3]. 

Әйел мен еркек адам табиғатының бір тұтастылығының екі бөлігі болғандықтан, 

әйел мәселесін, ер адам мәселесінен айырып қарастыруға болмайды. Гендерлік білім 

әйелдер мен ер адамдардың жаңа гендерлік өзіндік санасын, идеалын, нормаларын, 

құндылық бағдарларын, психологиялық ұстанымдарын қалыптастыра отырып, тұлғаның 

шығармашылық белсенділігін оятуға және оның мәртебесін өзгертуге бағытталған. Жаңа 

гендерлік көзқарастар феминдік және маскулиндік қасиеттер, жыныстық әр-түрліліктің 

тең бағалануы, олардың бірін бірі толықтыруынан тұрады және тұлғаның біртұтас 

тәжірибесін қалыптастырады [3] 

Қазақстан Республикасындағы жастардың гендерлік санасының дұрыс қалыптасуы-

ның бастауы жоғарыда айтқанымыздай білім беру жолы арқылы қалыптасады және сол 

білім берудің ішінде ол процесс гендерлік ұстанымдар мен әдіс-тәсілдер арқылы жүзеге 

асады. Мысалы: Гендерлік білім «гендерлік дисплей» ұстанымы негізінде өзінің құры-

лымдарын құрастырады. Бұл дегеңіміз гендерді тұтас, жыныстық, этикалық, әлеуметтік-

мәдени, жас шамалық, экономикалық өзара байланыстар мен өзара тәуелділіктер желісінің 

ерекшеленуімен түсіндіру. Гендер пәнаралық ұғым, сондықтан да ол әр түрлі саладағы 
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мамандардың: психологтар, әлеуметтанушылар, экономистер, құқыттанушылар, мәде-

ниеттанушылар, әлеуметтік философтардың күштерін жинақтауды талап етеді. 

Гендерлік білім бағдарламасын жүзеге асыру және жастардың гендерлік санасын 

дұрыс қалыптастыру біріншіден интерактивті әдістерді: гендер-тренинг жүйесі, пікір-

таластар, рөлдік ойындар, шағым топтармен жұмыстар, психодрамалар мен әлеуметтік 

драмалар, эсселер, тестер, сауалнамалар және т.б. тәсілдерге жүгінуді ескереді. Интер-

активті режимде жұмыс жасау танымдық қабілеттерді дамытуға, қоршаған адамдардан 

түсетін гендерлік ақпараттарды дұрыс түсіну тәсілдерін игеруге, адамдардың өзіндік 

гендерлік-психологиялық болмысынын тұтастылығын сезінуге көмектеседі.  

Гендерлік теңдік ұстанымы қыздар мен ұлдардың тәжірибесін олардың гендерлік 

санасында тең қарастырылуын болжамдайды. Гендерлік білім еуропалық және азиялық 

елдердің алдыңғы қатарлы тәжірибесін көп этникалық қазақстандық ортаға бейімдеуге 

негізделген. Шетелдік бағдарламалар, тұжырымдамалар, әдіс тәсілдерді игеру гендерлік 

білімнің ұлттық үлгісін қазақ халқының мәдениеті мен дәстүріне сүйеніп құрастырудың 

алғы шарты болып табылады [3]. 

Гендерлік мәселе бойынша қазіргі кездегі санаулы Қазақстандық зерттеушілерді 

атап өтсек: Б.Х. Хасанов, Г.Г. Соловьева, С.Шакирова, М.А. Өскембаева, Н.Шеденова, 

К.А. Тохтыбаева, Б.Қылышбаева. Оларды алғашқы феминистік қозғалыстың либералды, 

марксистік, радикалды бағытына қосу қиын. Республикада жаңа қазақстандық философия-

ның қалыптасуына байланысты ерекше гендерлік тәсілдер қалыптасуда. Бұл философия 

марксистік философиядан бас тарта отырып, руханилықтың артықшылығына және қазақ-

тың дәстүрлі мәдениетіне тән ақыл мен жүректің, ой мен ожданның бөлінбес бірлігіне 

сүйенеді. 

Кеңестік жаңа заманның алғашқы қарлығаштарына айналған, қаламгерлікті қайрат-

керлікпен ұштастыра білген қазақ қыздары Нәзипа Құлжанова, Нағима Арықова, Сара 

Есова, Шолпан Иманбаева, Алма Оразбаевалардың суырылып алға шығуы қазақ әйелдері 

арасынан мемлекет билейтін, бұқараға бағыт сілтейтін белсенділердің тез арада тәрбие-

леніп шыққандығын көрсетеді. 

Бұдан байқауға болатын нақты көзқарас бұл – тек сауатты ұйымдастырылған және 

педагогикалық оқу орындарындағы гендерлік білімнің тиімді жүйесі ықпал етеді. Сон-

дықтан педагогикалық оқу орындарының болашақ мұғалімдерді мектеп пен қоғамдағы 

осы маңызды міндеттерді орындауға дайындау қажеттілігі туады. Әйтпесе жас ұрпақты 

идеологиялық плюрализм жағдайында өмір сүруге, жеке азаматтық ұстанымын қалып-

тастыруға қарама-қарсы жынысты құрметтеуге, шиеленіссіз өмір сүруге үйрету мүмкін 

емес [5]. 

Уинстон Черчелдің «барлық премьер-министрлерден гөрі мемлекеттік тіпті әлемдік 

мәселелерді шешуде және адамзатқа дұрыс пікірді үйретуде педагогтардың билігі көп» 

деген сөзі бар. Бұл сөз өзінің өзектілігін бүгінгі күні де жоғалтқан жоқ. Педагогтың ген-

дерлік ұстанымы демократиялық қайта құрулардың жетістіктеріне және бейбіт қоғамға 

байланысты. Мен жүргізген қарапайым сауалнама немесе кішігірім зерттеу жұмысым 

балаларды гендерлік тәрбиелеуде және тақырыпқа байланысты көп жағдайдың білім беру 

жолы арқылы соның ішінде оны жүзеге асыратын тұлға – педагогтардың кәсіби дайын-

дығының деңгейіне байланысты екендігін көрсетті. 

Сондықтан да жаңа заман эмблемасы болатын гендерлік сананың осы оңтайлы тар-

мақтарын қорғау және өсіру педагогтардың, оқытушылардың, ғалымдардың, өркениетті 

қазақстандық қоғамның қалыптасуына қатысы бар адамдардың бәрінің де өткір де, 

жауапты міндеті. 

Енді мәселеге байланысты өзіндік ұсынысыма: білім беру, оқыту, тәрбиелеу, әлеу-

меттік-психологиялық даму мәселелеріне келгенде әкелерді, яғни ер азаматтарды мектеп-

терге тарту, олармен бірігіп кездесулер, тәжірибелер алмасу мен конференциялар өткізуді 

жиі ұйымдастыру керек. 
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Педагогтың коммуникативті біліктілігі кәсіби қарым-қатынастың кілті бола алатыны 

туралы зерттеулер білім саласындағы өте маңызды сұрақтардың бірі болып табылады. Бұл 

мәселені психологияда қарастырғанда педагогтың коммуникативті біліктілігі «мұғалім-

бала» қарым-қатынасы; «бала-ата-ана қарым-қатынасы»; «педагогикалық іс-әрекеттегі 

конфликтілер мен коммуникация»; «мұғалімнің эмоциялық жануы» сияқты сұрақтармен 

тығыз байланысты.  

Еуропалық білімдер кеңістігінде интеграциялық процестерді күшейтудің нәтиже-

сінде педагогтың коммуникативті біліктілігін қалаптастыру жағдайы қазіргі заманауи 

маңызды сұрақтардың бірі болып отыр.  

Педагогтың іс-әрекеті өте қиын және күрделі, әрі ардақты мамандықтардың бірі, 

алайда мына жаңа заманда, жаңа уақытта мұғалімдерден келесі фразаны жиі естуге тура 

келеді: «мен бұрын мұғалім болып жұмыс жасадым енді менің жүйкем ол жұмысты 

көтере алмайды». Психология ғылымы осы сұрақтарды шешуде көптеген зерттеулер 

жүргізеді. Біз осы мақаламызда педагогтың коммуникативті біліктілігіне қатысты шет 

елде жүргізілген зерттеулерді (Германия зерттеулері) және оны талдауды Қазақстандық 

мұғалімдер ұжымына ұсыну, ой тастау және пікірлер алмасуды мақсат қойып отырмыз. 

Потсдам университетінің Психология Институтында У. Шааршмидт және А. Фишер 

жасаған Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster- AVEM неміс сұрақнамасы 

мұғалімнің кәсіби іс-әрекетіндегі көптеген факторларды өлшеп береді.  

Педагогтың коммуникативті біліктілігі мұғалім өз қызметінде күйзеліс жағдайын-

дағы динамикалық теңгерімі қамтылған жағдайда мектептегі сәттілік құрылымның негізі 

ретінде бола алады. Төменде педагог біліктілгінің негізіндегі бағана теңгерімі берілген: 

педагог қызметкерлердің жүктемесі бойынша эмоциялық артық жүктемелер беретін 

жағдайларды психологиялық зерттеулер келесідей белгілейді: 

1. Қиын оқушы мінез-құлқы 

2. Сыныптағы оқушылардың саны 

3. Аптадағы сабақтардың саны 

4. Мектеп жүйесіндегі реформалар 

5. Әкімшілік міндеттемелер 

6. Жеке өмір мен жұмысты біріктіру 

7. Ата-аналар жағынан ынтымақтасудың жеткіліксіздігі 

8. Оқу материалының көлемі 

9. Сабақтан тыс кездегі міндеттемелер (біліктілікті көтеру курстары) 

10. Өзінің денсаулығының жеке мәселелері- (А. Шааршмидт, 2004 ж.) 

Бүгінгі жаңа уақыт талабында қоғам әлеуметтік сәттілікке жеткен адамдарды көп 

айтады, өзіне сенімді адам, өз бетінше шешім қабылдай алатын әрі мансапты сәттіліктерге 

жеткендер. Алайда мұғалімнің имиджін ұстап тұру үшін оларда ішкі ресурстар мол болу 

керек. 

Германияда Потсдам қаласында жүргізілген психологиялық зерттеулерге қысқаша 

шолу жасасақ келесі жағдайларды көреміз. 

Осы зерттеу барысында мінез-құлықтың 4 типі анықталған: G типі-дені сау, белсен-

ді; S типі-өзін сақтайтын, аяйтын тип; A типі-жұмыстан алған стресс; B типі-эмоциялық 

жану. Зерттеу барысында төмендегі 11 белгі бойынша әр төрт тип зерттелді және нәти-

желер көрсеткендей әр типте бұл 11 белгі әртүрлі пайыздық қатынасты берген:  

mailto:berdybaeva_sveta@mail.ru
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1. Өмірде жұмыстың алатын орны жайлы оның субъективті мәні 

2. Кәсіби талаптану 

3. Энергетикалық шығындарға дайын болу 

4. Өзіндік жетілуге ұмтылу 

5. Жұмысқа қатысты арақашықтықты сақтауға бейімділік 

6. Сәтсіздік жағдайында жұмыстан бас тарта алу бағыты 

7. Мәселені шешудегі белсенді стратегия 

8. Ішкі тыныштық пен теңесу 

9. Кәсіби іс-әрекеттегі сәттілік сезімі 

10. Өмірге қанағаттану 

11. Әлеуметтік қолдауды сезіну 

Әр типке жеке тоқталайық.  

1. G типінің үлгісі: «Кәсіби белсенділіктің жоғарғы деңгейі, жұмыстан бос болмау, 

жоғарғы психикалық орнықтылық, қиындықтар мен қиналуларға қарсыласа алу, позитивті 

сезімдердің иесі, өмірге ризашылық (салаутты өмір сүру идеалы)»; 

2. S типінің үлгісі-кәсіби қиындықтарды жеңуде өзін сақтайтын, аяйтын тип; 

3. А типінің үлгісі кәсіби іс-әрекеттің субъективті мәнділігінің жоғарғы экстремалды 

деңгейі, жұмысқа деген эмоциялық қатынаста сәйкес тепе-теңдікті таба алмайды, стресс 

пен зорығуға төменгі бейімдік; 

4. В типінің үлгісі-іс-әрекеттің төменгі субъективті мәнділігі, төменгі стресске ор-

нықтылықтың болуы, жұмысқа негативт эмоциялық қатынас (эмоциялық жану)  

Мінез-құлықтың 4 типінің психологиялық үлгісі 

Мінез-құлық типтері 

Нәтижелілігі  Өзін бағалау Қарым-қатынас 

G типі Жұмысқа белсенді араласады, сонымен қатар әрі жұмыстан арақашықтық 

сақтай ала отырып, дем ала алады. Шыдамды, тәуекелге бара алады, өзіне сенімді Көпшіл, 

икемді, оңай ынтымақтаса алады. А типі Жұмысқа өте белсенді араласу, сонымен қатар 

әрі жұмыстан арақашықтық сақтай алмайды, даңқты жақсы көреді, өзін тұтасымен 

жұмысқа арнайды. Ашуланшақ, ренжігіш, эмоци-алы, «сыйақы алуға бағдарланған» 

Тәуелсізбін деп өзін көрсетеді, қолдауды күтпейді, доминант болу жолдарын іздейді В 

типі Шаршаған, күші жоқ, зейіннің шоғырлануы төмен, аурушаң Өзіне өзі сенбейді, өзінің 

айтқанын жасата алмайды, өте тез қабылдағыш Әлсіз, бірбеткей, икемді емес, көмекке 

шақыруды білмейді S типі Нәтижелерге жетуге төменгі дайындық, өзін сақтай береді, 

жанын қинамайды, өзін аяйды. Өзіне сенімді бола алады Нәтижеге жеткенге дейін ғана 

оңай араласады А және В мінез-құлықтары үлгілеріндегі ортақ нәрселер және соларға 

сәйкес интервенциялар: А және В үлгілеріндегі ортақ мәселелер Интервенциялар Ішкі 

тыныштық және салмақты емес, жұмыстан арақашықтық сақтауға қиынды. Оптималды 

жүктемені табу және оған компенсациялар (спорт, бау бақшада жұмыс, таза ауа, қимыл 

белсенділігі, релаксация техникасы, креативті жұмыс) 

Қанағаттанбау, сәтсіздікті қайғыру Өзінің кәсіби іс-әрекеттегі рөлін түсінуді 

анықтау, жоғарғы және реалды емес кәсіби талаптануларды коррекциялау (А) немесе 

мақсатка жету мен күтуден көңілдің қалуы (В) Әлеуметтік қолдаудың жетіспеушілігіне 

қайғыру Командалық рухтың дамуы, ұжымның тығыздануы, позитивті психологиялық 

ахуал жасауды дамыту А мінез-құлық үлгісінің сипаттамасы және соларға сәйкес 

интервенциялар: А үлгісі Интервенциялар Жұмыстың бір жақты мәнділігі, өзін жұмысқа 

толық арнау, өзін өзі қинауы Өзін ұстай алмайды, ашуланшақ, шыдамсыз Жұмыс 

құндылықтарының мәнділігін өмірдің басқа жақтарымен де ара-қатыстыру, «жоқ» деп 

айтуды үйрену, жұмысты индивидуалды ұйымдастыруды және уакыт менедж-ментін 

өзгерту, кәсіби талаптарды, үй жұмыстарын, бос уақытты теңгере алу және шоғырлау. 

Өз пікіріңді білдіре алу мүмкіндіктерін стимулдау, стресс пен конфликтіні шешу 

тренингтеріне қатысу В мінез-құлықтар үлгісінің сипаттамасы және соларға сәйкес 

интервенциялар: В үлгісі Интервенциялар Коммуникативті біліктіліктің жеткіліксіз 
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қалыптасуы Күмәндану, шығар жолдың болмауы. Трениенгтердің, супервизиялардың 

көмегімен мінез-құлықтың тиімді коммуникативті біліктілігі мен мәселеге бағдарланған 

стратегияны қалыптастыру Өзінде сенімділікті қалыптастыру, қауіпсіздік сезімі, жаңа 

мақсаттар мен жұмыстың мағынасын табу үшін эмоциялық сфераны тұрақтандыру 

бойынша индивидуалды психололгиялық көмек, супервизия, коучинг. А мінез-құлықтар 

үлгісіндегі тәуекел топқа жататындар сипаттамасы және оларды өзгертуге әсер етулер: 

Өзіне шамадан тыс талап қою. Жұмысқа бір жақты бағыттылық, жұмыста күшті, 

энергияны шамадан тыс жоғалту. Қанағаттанбау, өзін ұстай алмау. Жұмыс пен тайм 

менеджментті ұйымдастыруды индивидуалды өзгерту. Кәсіби талаптарды, үй жұмыс-

тарын, бос уақытты теңгере алу және бір бағытта бағыттай алу. Жұмыс құндылықтарын 

өмірдің басқа құндылықтарымен арақатынасын орнату. Жан жарасын, шыдамсыздықты, 

ызалықты азайту үшін, фрустрациялық толеранттылықты жоғарылату бойынша конфликт 

пен стресс жағдайларын түсіретін тренингтер В мінез-құлықтар үлгісіндегі тәуекел топқа 

жататындар сипаттамасы және оларды өзгертуге әсер етулер: Кәсіби іс-әрекеттегі субъек-

тивті мәнділікті азайту. Бұзылған коммунимкативті біліктілік Қиындықтарды жеңуге 

қорғану стратегиясы 

Тығырықтан шыға алмау, шүбәлану, көңілдің қалуы Жаңа мақсаттар мен жаңа мағы-

налар табуды жасау 

Коммуникациялар тренингі 

Мінез-құлықтың конфликтілі стратегиясын шешуге бағытталған белсенді коммуни-

кацияларды стимулдау 

Коучинг, қажет жағдайда эмоциялық тұрақтылықты алу үшін индивидуалды және 

топтық психотерапия, қорқыныштарды жеңу, қауіпсіздік пен абырой сезімі 

Сонымен қорыта келе келесі жағдайларды тұжырымдауға болады: зерттеулер 

бойынша мұғалімдердің оқу жылында алатын ауырған туралы қағазды көбінесе В тип 

содан соң S типі содан кейін G типі ал аз алатындар А типі екен. Германиядағы зерттеулер 

нәтижесінде жыныстық айырмашылықтардан, оқу формаларынан, кай облыста тұратын-

дықтарына карамастан келесі нәтижелерді көруге болады: G типі аз (17%), тәуекелділікке 

барады; А және В типтерінде тәуекелділікке бару өте жоғары әрқайсысында 30% келген; 

А және В типтегі әйелдер үшін жастарына карай (жұмыс өтілі өскен сайын тәуекелділікке 

бару В мінез-құлықта жоғарылаған. 

Педагогтардың коммуникативті біліктілігіне коммуникация бойынша бірнеше 

әдістемелерді де ұсынуға болады. Мәселен «Төрт құлақ» әдістемесі. 

Коммуникацияға тек айтылған немесе жазылған сөздер ғана емес, мимика, инто-

нация сияқты вербалды емес белгілер де жатады. Әркім өзі айтқанының тыңдап тұрған 

адам басқаша қабылдаған кездер болатындығы белгілі. Бұның мағынасын қарым-қатынас 

психологы Фридманом Шульц фон Тун «Бір қарым-қатынастың төрт жағы» (2001) атты 

моделінде түсіндіреді. Оның моделіне сәйкес біз «төрт тілде» сөйлейміз және «төрт 

құлақпен тыңдаймыз». Осы жағдайларды кеелсі мақалада жариялаймыз деп үміттенеміз. 

Педагогикалық біліктілікті қалыптастыруды немістің жоғарғы оқу орындары 

университет қабырғасында бастайды. Мәселен білім беру сферасын басқару іс-әрекетін 

ұйымдастыру, репетиторлықтың көмегімен кәсіби біліктілікті жетілдірудің практикалық 

аспектілерін және педагогикалық іс-әрекетті психологиялық қолдау сияқты арнайы 

бағдарламалармен жұмыс жасап кәсіби тәжірибелер жинай бастайды. 

Біз өз жұмысымызда Германияның психологиялық тәжірибелерін өзіміздің білім 

кеңістігінде қолданудың жолдарымен арақатыстырып отырмыз. Жоғарғы білім беру 

сапасы бойынша халықаралық рейтинтерде жоғары орында тұрған Германияда педагог 

мамандығы ең мәртебелі, сұранысқа ие және мемлекеттік қызметкер мәртебесі 

берілгендіктен жастардың арасында педагог мамандығын таңдайтындар жылдан жылға 

артып келеді. Қорыта айтсақ педагог мамандығының мәртебесі өте жоғарғы беделге ие, 

соларға қарап біздерде ойланып, осы бағытта жұмыс жасауды мақсаттанамыз. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫН САҚТАУ ЖОЛДАРЫ 

Масатова Н.Б., Х. Досмухамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті, дене 

тәрбиесі кафедрасының аға оқытушысы, Атырау қ., Қазақстан Республикасы 

Психикалық денсаулықтың қалыптасуы дене гигиенасын, психогигиенаны, өзін 
тәрбиелеуді, өзін басқаруды талап етеді. 

Психологиялық өзін-өзі басқару адамның оған тән психикалық құбылыстарға (про-
цесстер, жағдай, құрылым) саналы әсер етуімен түсіндіріледі. Психикалық өзін-өзі басқа-
ру мен өзін-өзі реттеу өзара біртұтас және дербес ара қатынаста болып табылады: басқару 
өзіне реттеуді қосады. Өзін-өзі басқарудан өзін-өзі реттеуге көшу – бұл түпкі ойдан, 
идеядан оны өмірге келтіруге көшу. Егер өзін-өзі реттеу, ереже бойынша, жақындағы 
болашақтың міндеттерін шешуге бағытталған болса, онда өзін-өзі басқару одан да ұзақ 
уақыттық жетістіктерге мақсатталуы мүмкін – өмірлік жолды таңдау, өзіндік жетілудің 
міндеттерін қою, мақсатттарды бірізділеу, өзін-өзі тәрбиелеу. Өзін-өзі реттеу – бұл: 

– Болжамдау процесстерінің негізінде іс-әрекетті бағдарламалаудың айырықша
деңгейі; 

– Адамның өзінің эмоциясын, сезімін, алаңдаушылығын басқаруы;
– Жеке психофизиологиялық функциялар мен толық жүйке-психикалық күйінің

мақсатты өзгеруі; 
– Іс-әрекеттің амалы мен сипатын мақсатты саналы таңдау;
– Адамның әрекеттік белсенділігінің «ішкі» реттелуі;
– Индивидтің әрекеті мен қылығына ішкі мен сыртқының өзара әрекеті және т.б.

Тәжірибелік көзқарасқа сүйене отырып, өзін-өзі реттеу көбіне адамның өзіндік эмоция-
ларын, сезімдерін, алаңдаушылықтары және салдар ретінде – жүріс-тұрысын, қылығын 
басқаруға деген ықыласына байланысты болады. Психологиялық ғылымда психикалық 
өзін-өзі реттеу деңгейлерінің классификациясына көптеген көзқарастар бар. Психикалық 
өзін-өзі реттеу деңгейлерін психофизиолог Л.П. Гримак өзін-өзі реттеудің үш деңгейге 
бөліп көрсетеді: 

– Ақпараттық – энергетикалық;
– Мотивациялық;
– Эмоционалды-еріктік;
Әлеуметтік көмекті жалпыланған көріністе қиын жағдайдың ортасындағы тұлғаға 

көрсетілетін әртүрлі көмек ретінде анықтауға болады. Мұнда ең алдымен, мәселелі 
жағдаяттар, стрес жағдайлары, сыни өмірлік уақиғалар және т.б.кіреді. Әлеуметтік көмек 
үш негізгі элементтен тұрады: 

1. Эмоциональді көмек: өзара түсіністік, эмпатия, жағымды бекініс
2. Мәселені шешуде көмек: жаңа түрдегі емес-біреу үшін жұмыс жасау; жаңа

түрдегі – мәселені шешуге көмек, мәселенің бірлескен анализі, басқа жақтың қажеттілігі 
мен білдірген қалауына кеңестер мен ақпарат беру. 

3. Қауіпсіздік сезіміне кепілдеме беретін, тұлғаның белсенділігін көрсететін, қиын
жағдайды уайымдаудан арылтуға мүмкіндік беретін нақты тұлғалардың әлеуметтік көмегі. 

Жақын айналадағылардан әлеуметтік көмек әртүрлі формалар түрінде болуы мүмкін: 
кеңес беру, керекті ақпарат айту, эмоционалды уайымды жеңуге қолдау көрсету, 
әңгімелесу, бірлескен әрекеттер жасау және т.б.  

Қолдаудың формалары: ресми және ресми емес болып бөлінеді. Біріншісі студенттік 
әрекетті қамтамасыз етуге бағытталған шаралар тобы: кітапхана, стипендия, куратор, 
студенттердің мәселелерін шешуге көмектесетін, студенттік өмірді ұйымдастырумен 
байланысты арнайы студенттерге арналған клубтар қызмет етеді.  

Стресс мәселесі мен психикалық денсаулық шеңберінде бірінші жоспарға қолдаудың 
екінші түрі – ресми емес әлеуметтік қорғау шығады. Мұнда, ең алдымен, студенттердің 
өздерінің қолдаулары, сонымен қатар, ұстаздар жағынан да қолдау кіреді. Кәсіби іс-
әрекеттегі стресс факторларын зерттеу жұмыстары әлеуметтік қолдау – стрессті жағдай 
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редукцияның бір шарты болып табылатынын көрсетті. Мұның астында қызметтестер 
жағынан жұмыс жайында және кәсіби мәселені шешудегі басқару арқылы көмек пен бір-
лескен әрекеттері. Критикалық жағдайларды олар маңызды қорғаушы, адамның психика-
лық денсаулығына әсер ететін психологиялық фактор болып табылады. Жеткіліксіз 
әлеуметтік көмек өз әрекетінің нәтижесіне қанағаттанбау, қалауынсыз нәтижелерге әкелуі 
мүмкін. Сын айту мен фрустрацияның мысалы болып айналадағылардың жеткіліксіз 
әлеуметтік қолдауы нәтижесінде туатын кәсіби құлаудың симптомы – деперсонализация 
болып табылады. Орындалған әрекет пен жағымды қайтарылған ақпарат нәтижесінде өз 
үлесінің арасындағы сәйкес келмеушілік, өз кезегінде, мотивацияның төмендеуіне әке-
летін гратификация кризисіне әкеледі.  

А. Эллис денсаулық психологиясының көрсеткіштерін төмендегідей бөліп қарас-

тырды: 

1. Өз-өзіңе қызығушылық (адамның эмоционалдық және сезімталдық көрнісі);  

2. Жалпы қызығушылық (адамдардың өмірде өзін жайлы, бақытты сезіну);  

3. Өзін-өзі басқару (өзін-өзін бақылау); 

4. Икемділік; 

5. Шығармашылыққа жоспарға бағдар; 

6. «Ғылыми» ойлау; 

7. Өзін-өзі қабылдау; 

8. Тәуекелділік;  

9. Өзара қатынас – деп қарастырған болған болатын. 

Реттеудің бұл деңгейі физиологиялық жүйенің энергетикалық мобилділіктің психи-

касының оптималды қызмет етуін жүзеге асыруға көмектеседі. Психиканың жұмыс ре-

жимі сол сәтте шешілетін тапсырманың режимімен және оның тиісті энергиямен анық-

талады. Жүйке энергиясын нәтижесінде туындайтын артық шамадан тыс психикалық 

белсенділігі байұалған кезде сөзінде, мотор ішкі ағзалардың физиологиялық жүйесінде 

жауап беру арқылы разрядталады. Психикалық қызметінің болмауы ұйқылы-ояу күйінде 

деңгейін арттыру, ми шығарылатын жүйке импульсінің үлкен санын өндіруге қаңқалық 

бұлшық жергілікті немесе жалпы стресс тудыратын ми тетіктерін, енгізу жүреді. 

Өзін-өзі реттеудің ынталандыру (мотивациялық) деңгейі- кез-келген өзін-өзі реттеу 

үдерісі ынталандыруды өзін-өзі реттеуден басталады. Адамдардың мотвациялық өзін-өзі 

реттеуінің ерекшелігін анықтайтын психологиялық бағыттағы негізгі 3 топ факторын 

бөліп көрсетуге болады.  

1. Жеке – тұлғалық фактор; 

2. Жалпы өзіне-өзі көңіл толмаушылықты тудыратын факторлар; 

3. Мән-мағына құрушы фактор; 

4. Жеке -тұлғалық фактор. 

Мотивация күші, яғни адамның кез-келген нәрсеге қызығушылығынан байқалатын 

белгілі қарқындылықтағы психикалық энергияны құрайды. Кез-келген адам белгілі бір 

деңгейде өзінің жақсы немесе жаман қасиеттері мен әуестіктерін сезінеді, олардың 

тұрақтылығына және олардың ішкі жан дүниесіндегі алатын деңгейіне өзіне-өзі жауап 

бере алады. Бірақ адам өзінің шынайы өмірлік қажеттіліктері мен талпыныстарын 

сезінбеуі мүмкін. Біздің мотивациялық сферамызда бейсаналы нақты емес талпыныстар 

мен ниеттер өте көп, алайда олар активизациялаушы қызмет атқарады.  

Мотивациялардың мағыналық қанықтығы тұлғаның өмірінің индивидуалды мағы-

налығын сипаттайды. 

1. Мотивациялық тенденциялардың тұтастығы-тұлғаның қызығушылықтарының 

бағыттылығын, әлеуметтік-психологиялық төзімділігін бейнелейді. Осы қасиеттердің жет-

кілікті дамымауы өмірлік жоспарлар мен талпыныстардың бытыраңқылығы, олардың бір-

бірімен байланыссыздығынан көрінеді.  

2. Мотивацияның шынайылығы. Қойылған мақсаттарға қалай және қандай әдістер 

арқылы жету керектігіне өзіне нақты ұғыну. Бұл жағдайда мінез-құлық шынайы ниет-
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терінен өзгешеленбейді. Кері жағдайда адам мақсат жүзеге асыруға кедергі келтіретін 

күтпеген жағдайларға жиі кездеседі.  

3. Мотивациялардың эмоционалды тұрақтылығы. Мотивациялары эмоционалды

тұрақты адам – көңіл-күйіне қарай өз мақсаттарын және ниеттерін өзгертуге бейім 

болмайды.  

4. Мотивациялардың ситуативті тәуелсіздігі, яғни мотивациялардың уақыттан тәуел-

сіздігі, адамның күнделікті мінез-құлқына келешектегі мақсаттары әсер етеді. Ситуативті 

тәуелділік – адам тез импульсивтілік көрсетеді, оның мінез-құлқына жағдаяттар мен 

сыртқы жағдайлар әсер етеді. 

Жалпы өзіне-өзі көңіл толмаушылықты тудыратын факторлары қажеттіліктердің 

депрессивтілігі – өзінің өмірлік жағдайына бейсаналы, төмен деңгейдегі қанағаттанбау-

шылық сезімі екіге бөлінеді: 

– Мотивтерді қабылдау кризисі – осы жағдаятта адамның нақты, соңғы таңдау

жасай алмауымен сипатталатын күй. 

– Мотивтерді жүзеге асыру кризисі – өзіндік жоспар, мақсат, ниеттерінің бұзылуы-

мен негізделеді. Жағымсыз күйзелістермен, өмірге жалпы қызығушылығының төмен-

деуіне дейін алып келуі мүмкін. Мән-мағына құрушы фактор: 

1. Сырттай жанама регуляция. Өзін-өзі реттеуге тікелей емес өзіне әсер ету әдістері

қолданылмайды(өзін-өзі сендіру, бұйрық беру), міндетті емес, назарын аударушы 

әрекеттер(хобби, серуен, саяхаттау) қолданылады.  

2. Белсенді мағыналық реттеу. Тура интеллектуалды қабілеттерді, пайда болған

жағдаятты қайта ойлау, өз қажеттіліктері мен ниеттеріне басқа позициядан қарау, өмірге 

жаңаша көзқарас ашуды қажет етеді.  

3. Резервтік мотивация. Резервтік мотивацияға қажеттілік қосымша қозғаушы

ресурстар қажет болғанда пайда болады. Тікелей мотивациялық өзін-өзі реттеу әдістері: 

1. Аутогенді жаттығу. Аутогенді жаттығу әдіс ретінде өзімен құрылған диалогты

тәсіл ретінде қолданады, оның нәтижесіне сәйкес психикалық құрылымдардың орнығу 

сапасын анықтауға болады.  

2. Өзіндік – гипноз. Ол өзімен әңгімелесудің жүйесі, үш кезеңнен тұрады:

– «Өзіндік мотивтердің ревизиясы»;

– Адам ойша өзін бақылайды, өз армандарын, талпыныстарын, өмірлік мақсат-

тарының моральдік тазалығын бағалайды; 

– Нәтижесінде әлсіз тұстарын анықтайды. Адам мотивтер жүйесін түзейді, ішкі мақ-

саттарын жаңартады. 

 Бұл категорияға адамның еріктік үрдісі қатысатын кездегі қабілеттердің, ерекшелік-

тердің психологиялық басқарылу мүмкіндіктерін айтамыз. Басқа сөзбен айтқанда, өзін-өзі 

реттеу дегеніміз – адам шұғыл жағдайларда өзінің мінез-құлқын және іс-әрекеттерін 

басқара алуын, саналы түрде сезімдерін және өзін-өзі игере алу қабілетін айтамыз. Өзін-

өзі реттеуді еріктің эмоцияны басқарып тұрған кез-келген уақыттағы эмоция мен еріктік 

компоненттің балансы ретінде қарастырсақ болады. Еріктік іс-әрекеттің қорытынды 

нәтижесі күрделі «өзін-өзі түзетуге» алып келеді, яғни өзі-өзімен сөйлесудің нәтижесінде 

болады. Автокоммуникация тек еріктік, логикалық әрекетке алғышарт болып табылады. 

Нақты іс-әрекет үшін адам өзін-өзі бақылау мен өзін-өзі реттеудің дамыған механизмін 

игеру керек.  
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СТУДЕНТТЕРДІҢ КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

Кайбулдина Г.К., Ақтөбе көлік және коммуникация колледжінің арнайы пәндер кафедра-

сының оқытушысы, Ақтөбе қ., Қазақстан Республикасы 

«Құзырлық» сөзі «құзыр» сөзінен алынған туынды сөз екендігіне баса назар 

аударамыз. Бұл туралы қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігінде: 

«құзыр (компетенция) – жалпы алғанда қайсыбір тапсырманы орындауға қабілеттілік 

немесе бір нәрсені жасау» деп берілген.  

Қазақстан Ұлттық энциклопедиясында «құзырет (компетенция)» – нақты органның 

не лауазымды тұлғаның заң жүзінде белгіленген өкілеттіліктерінің, құқықтары мен 

міндеттерінің жиынтығы деп көрсетілген. Латын тілінен аударғанда «құзырлық – өз ісін 

жетік білу, танымы мол, тәжірибелі» деген мағынаны білдіреді. Белгілі бір саладағы 

құзырлықты меңгерген тұлға өз саласына сәйкес білім мен біліктілікпен қаруланған 

қандай да бір негізі бар ой-тұжырым жасайтын және тиімді әрекет ете алатын адамды 

есептеуге болады. Енді осы ұғымдардың мәнін тереңірек талдайтын болсақ, онда «құзыр» 

– тұлғаның белгілі бір пәндер шеңберіне қатысты білімі, біліктілігі, дағдысы мен іс-

әрекеттері тәсілінің өзара байланысқан сапаларының жиынтығы, ал «құзырлық» – 

адамның іс-әрекеті саласына сай құзырлықтарды меңгеруі. 

«Құзыреттілік» терминін ХХ ғасырдың ортасында Н. Хомский енгізген болатын, 

алғашында ол ана тілінде нақты тілдік қызметті орындау үшін қажет қабілеттіктер деген 

түсінік берді. «Құзыреттілік» ұғымы бүгінгі күні оқыту үдерісінде білімді қолданудың 

ақырғы нәтижесі ретінде қарастырылуда. Оқыту үдерісінде «құзыреттілік» ұғымы 

студенттердің білімі мен тәжірибесін, дағдылары мен біліктерін белгілі бір мәселені 

шешуде қолдануы. Жалпы алғанда, құзыреттілік дегеніміз- жеке тұлғаның белгілі бір 

мәселені шешудегі өзара байланысты білім, білік дағдыларының жиынтығы және адамның 

жеке өзінің іс- әрекет, қызмет саласына сай құзыреттерді меңгеруі. Құзыреттілік дегеніміз 

– оқушының алған білімі мен дағдыларын тәжірибеде, күнделікті өмірде қандай да бір

практикалық және теориялық проблемаларды шешу үшін қолдана алу қабілеттілігі. 

«Коммуникативтік құзыреттілік» (латынның «соmpetere» -қол жеткізу, сәйкес келу, 

сөзінен шыққан) –оқушылар және қоғам үшін күнделікті оқуда, қатысымдық міндеттердің 

тіл арқылы шеше білу қабілеттілігі; қатысымдық мақсатты іске асыруда оқушының тіл 

және сөз құралдарын пайдалана алуы. Егер оқушы сол тілде сөйлеушілермен тікелей 

немесе аралық қарым-қатынас барысында сол тілдің нормалары мен мәдени дәстүріне 

сәйкес өзара түсінісе алса, коммуникативтік құзыреттілікті меңгергені. 

Коммуникативтік құзыреттілік өз ана тілін және басқа тілді білудегі қабілеттілігін 

қарастырады. Ол құрамына қарай 5 негізгі бөлікке бөлінеді. 

– Грамматикалық құзіреттілік;

– Социолингвистикалық құзыреттілік;

– Дискурсивті құзыреттілік;

– Стратегиялық құзыреттілік;

– Социомәдениеттік құзыреттілік.

Ш.Таубаева: «Құзыреттілік – ол тұлғаның оқыту және әлеуметтену процестері 

барысында меңгерген білім мен тәжірибеге негізделген, оның жалпы қабілеті мен іс-

әрекетке даярлығы ретінде айқындалатын, тұлғаның кіріктірілген қасиеті» – деп 

қарастырады. Л. М. Митина «құзыреттілік» ұғымына «білім, дағды, білік, сонымен қатар 

практикада, тілдесімде, жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуда қолданатын тәсілдері» деген 

анықтама береді. Г.Ж. Ниязова зерттеу жұмысында «құзыреттілік» ұғымына «Білім беру 

құзырлары – бұл студенттің мағыналық бағдарлары, білімдері, біліктіліктері мен тұлғалық 

және әлеуметтік іс-әрекетін жүзеге асыруына қажетті нақты анықталған объектілер 

шеңберіне қатысты тәжірибелерінің жиынтығы»деп,-анықтама береді. Б. Т. Кенжебеков 
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құзыреттілік жөнінде: «Құзыреттіліктің бар-жоғын адам еңбегiнiң нәтижесiне қарап 

пайымдау кажет. Кез-келген қызметкер, өз әрекетiмен кәсiби iс-әрекеттiң түпкi 

нәтижесiне сай талаптарға жауап беретiн жұмыстарды орындаса ғана, кәсiби кұзыреттi 

болып саналады»- деп анықтама береді. 

Құзыреттілік – танымдық, кәсіптік, шығармашылық қызмет атқарудың және өзгелер-

мен эмоциялық құндылық, қатынастар жасаудың әлеуметтік – тәжірибелерін меңгеріп, 

азаматтық қоғам жағдайында өмір сүруге қабілеттік болып табылады деген тұжырым 

қабылданған. Құзыреттілік –құзыреттерді меңгеру деңгейі. Құзыреттілікке мынадай бала-

ма беруге болады: құзыреттілік – білім алушының өзін қоршаған өмірдегі объектілермен 

жек тұлға ретінде және әлеуметтік – маңызды қызметтік қатынастар жасауда оға қажет 

болатын білім, білік, дағдылар бағдарлары мен әрекет ету тәжірибесінің өзара байла-

нысқан қосындысы. 

Ақпараттық құзыреттілік – бұл оқу, тұрмыс және кәсіби бағыттағы міндеттерді ше-

шуде ақпараттық-коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін жан-жақты қолдану 

қабілеті. Ғылыми әдебиеттерде «ақпараттық құзыреттілік», «компьютерлік құзыреттілік» 

ұғымдары жиі кездеседі. Соңғы уақытта ақпараттық-коммуникациялық технологияның 

жедел дамуына байланысты «ақпараттық-коммуникациялық құзыреттілік» ұғымды қол-

данған аса тиімді.  

Ақпараттық-коммуникациялық құзыреттілік – бұл адамдардың кез келген мәселе 

мен міндеттерді компьютермен, ақпараттық құрылғылармен және телекоммуникациямен 

шешу қабілеті. Ол бүгінгі педагогикалық технологияны пайдаланудағы тиімді әдістердің 

бірі болып табылады. И.П.Волков оқытудың жоспарланған нәтижелеріне қол жеткізу 

үдерісін сипаттау жолдарын, В.В. Беспалько оқу үдерісін іске асырудың мазмұнды 

техникасы, В.М.Монахов оқу үдерісін жобалау, ұйымдастыру және жүргізу бойынша 

біріккен педагогикалық қызметтің моделін, Г.К.Селевко мазмұнды қорытындылау 

мәселелерін қарастырды. Ақпараттық құзыреттілік: 

– сыни тұрғыдан талданған ақпараттар негізінде саналы шешім қабылдауға;  

– өз бетінше мақсат қоюға және оны негіздеуге, жоспарлауға және осы мақсаттарға 

жету үшін танымдық қызметтерді жүзеге асыруға; 

– өз бетінше табуға, талодауға, іріктеу жасауға, қайта құруға, сақтауғак, түсіндіруге 

және ақпараттарды тасымалдауды, оның ішінде қазіргі заманғы ақпараттық-коммуни-

кациялық технологияның көмегімент жүзеге асыруға ; 

– логикалық операцияларды (талдау, жинақтау, қорыту, құрылыидау, тікелей және 

жанама дәлелжеме, моделдеу, ойлау эксперименті материалдарды жүйелеу қолдана оты-

рып, ақпаратты өңдеуге; 

– қызметін жоспарлау және жүзеге асыру үшін ақпараттарды қолдануға мүмкіндік 

береді.  

Коммуникация (лат. communication байланысамын, катынасамын) (катысым) – адам-

дардың танымдык-еңбек процесінде катынас жасау, пікір алысу, ой бөлісу – олардың бір-

бірімен әрекет жасауының айрықша формасы болып табылады. Адамзаттық коммуни-

кацияның хайуанаттар коммуникациянан басты ерекшелігі – оның тіл арқылы жүзеге асы-

рылуы. «Коммуникация» – бұл тілдесу (вербальды) және тілдеспей, ыммен түсінісу (вер-

бальсыз) ақпарат алысу. 

Вербальды ақпарат – сөйлем арқылы түсінісу немесе сезімді, ойды, байқағандарын 

жазу арқылы жеткізу. Вербальсыз ақпарат – ақпаратты сөз құрамдарынсыз немесе жазбай-

ақ жеткізу. Коммуникацияның негізіне – бірге қиналыс білдіру, сыйлау мен шынпейіл-

ділік, өзара түсіністікті жеңілдететін факторлар жатады. Мейірбике үшін бұл процесстің 

мақсаты науқастың бойында қалған құпияны зерттеп- білу болып табылады. Осындай 

оқып – зерттеудің, білудің нәтижесінде науқас жайында, сондай-ақ өзі жайында да хабар-

дар бола алады. 

Ғалым Ф.Ш. Оразбаева «коммуникация» термині туралы былай тұжырымдайды: 

«коммуникация» сөзінің негізгі мазмұны жалпы қарым-қатынас, араласу, хабарласу, 
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байланыс деген сияқты мағыналарды білдіре келіп, адамдардың тіл арқылы сөйлесу 

процесін, тілдесу ерекшеліктерін, тілдік әлеуметтік мәні мен қоғамдық қызметін, адамдар 

арасындағы қарым-қатынасты, өзара түсінушілікті көрсетеді.  

Коммуникативтік құзыреттілікті дамытуда диалогтік тіл – оқу үрдісіндегі қарым-

қатынаста алдыңғы орын алады: ол оқытудың негізгі мақсаттарының бірі және оның 

маңызды құралы деп санаймын. Диалог-екі жақты құбылыс. Қарым-қатынаста көзделетін 

мақсатқа орай диалогтың өзіндік әртүрлі ерекшіліктері болады: 

– күнделікті тұрмысқа байланыстылығы;

– ресми қарым-қатынасқа құрылуы;

– ым-ишараттың, дене қимылының белсенділігі;

– эмоционалды-экспрессивтілігі, әсерлілігі;

– сөйлемдердің ықшамдалуы;

– сөйлейтін сөздің алдын-ала жоспарланбауы;

– ауыз-екі стилінің ерекшеліктерінің басым болуы.

Коммуникативті құзырет – бірлесіп жұмыс істеуді бағалау, оқушылар арасындағы 

сенімділік, бірін – бірі түсіну, тыңдау, сыйлау, этикет сақтау, дәстүрді білу, дау жанжалды 

шеше алу, бұзылған қатынастарды түзету, өз қателігін түсіне білу, топпен жұмыс жасай 

алу, орындаушылардың жұмысын дұрыс ұйымдастыру, басқару шешімдерін таба алу және 

қолдана білу қабілеттері қалыптасады. Студент жастардың коммуникативті құзыреттілік-

терін қалыптастыру сабақта және сабақтан тыс іс-шаралар арқылы қалыптастырып отыра-

мыз. Әрбір болашақ маман коммуникативті құзыреттіліктерін дамытып отыруға тиістіміз.  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Оразбаева Ф.Ш. «Тілдік қатынас теориясы және әдістемесі», 2005, 272 б.

2. Коноваленко, М. Ю. Теория коммуникации / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко. – М.: 
Юрайт, 2012. - 415 с.
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КРЕАТИВТІЛІК МӘСЕЛЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

Ашекеева Қ.Н. ф.ғ.к., педагогика және білім беру менеджменті кафедрасының доценті, 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ., Қазақстан. 

Мұқтар Т.Т. педагогика және психология мамандығының 1 курс магистранты,Әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ., Қазақстан. tolganai.mukhtar@mail.ru 

Қазіргі кезде елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, білім беру парадигмалары 

жаңаша бағытта өзгеруде. Нақтырақ айтқанда, бұрынғы "білім, білік, дағды" парадиг-

масынан "нәтижеге, жеке тұлғаға бағдарланған" білім беру парадигмасына ауысуда. Ол 

дегеніміз – оқушылардың, студенттердің бұрынғыдай білім, білік, дағдыны меңгеріп қана 

қоймай оны өмірмен байланыстырып, өмірлік жағдаяттарда қолдана алу қабілетінің 

болуына; алған білімін одан әрі жетілдіріп, ізденіп өзіндік нәтиже көрсетуіне; сонымен 

қатар әрбір жеке тұлғаның кез-келген проблеманы шеше алатындай ойлау деңгейінің, 

дарындылығының, шығармашылдығының жоғары болуына; жан дүниесінің рухани 

баюына, дара тұлға ретінде қалыптасуына айрықша көңіл бөлінуде. Жаңа білім беру 

парадигмасының мақсаты – рухани бай, креативті ойлайтын интелектуалды тұлға қалып-

тастыру. Олай болса "креативтілік" мәселесін зерттеген ғалымдар еңбектерін сараптай 

отырып "креативті ойлау" ұғымының мәнін ашып алайық.  

ХХ ғасырдың 50-жылдары креативтілік мәселесін зерттеудің қарқынды дамыған кезі 

болды. Р.Холлмен "креативтілік жаңа тәсілмен жүзеге асқан қабылдау ағымы", Маккеллар 

"жаңа байланыстар табу қабілеттілігі", Кюби "жаңа қарым-қатынастың пайда болуы", 

Роджерс "жаңа шығармашылық негізінің пайда болуы", Миррей "жаңалықты жасау, 

тануға ұмтылу", Лассуэль "жаңаны дүниеге әкелетін ақыл-ой әрекеті", Жерар "жаңа 

ұйымдастыруға тәжірибені трансформациялау", Тейлор "мағынаға констелляциялық 

қиялдау" [1.10] деп әр ғалым әрқилы анықтама берді.   

Креативтілік туралы терең зерттеу Дж. Гилфорд еңбегінен кейін кеңінен тарала 

бастады. Дж. Гилфорд ақыл-ой опеацияларының екі түрінің – конвергентті және 

дивергенттілігі арасындағы айырмашылықтарды көрсетеді.  

"Конвергентті ойлау адамға көптеген міндеттерді шешуде бір ғана дұрыс шешімін 

табуда қажетті болады. Дегенменде нақты шешімі бір ғана емес бірнеше болуы да мүмкін, 

бірақ шешім көптігі шектеулі болады. Ал дивергентті ойлау дегеніміз – әр бағыттағы 

ойлау типі" [2.433] деген анықтама береді. Бұл ойлаудың түрі мәселені шешуде 

әрнұсқалылық, ойламаған нәтижелер мен қорытындыларға әкелетіндігін айтады. Дж. 

Гилфорд дивергенция операциясын қайта жаңару немесе импликация, шығармашылық 

қабілет ретінде креативтіліктің негізі деп түсінген. Оның креативтілікке берген 

анықтамасы: "креативтілік дегеніміз – дивергентті ойлау".  

Дж. Гилфорд креативтіліктің төрт маңызды көрсеткішін анықтады: 

1) төтенділік – алыс ассоцияларды қамтамасыз ету қабілеттілігі, ерекше бөлек жауап

қайтару; 

2) семантикалық қабілеттілік – обьективті қызметін айқындап, жаңа қолданыс

ұсыну; 

3) образды бейімделу қолайлығы – форманы қолдануға қажетті жаңа белгілерін

байқау үшін стимул өзгерту; 

4) семантикалық спонтанды қолайлылық – әртүрлі жағдайда әртүрлі идеяларды

ойлап табу. 

Кейінірек Дж. Гилфорд креативтіліктің алты параметрін көрсеткен: 

1) проблеманы қою және байқау қабілеттілігі;

2) көп идеялар қабілеттілігі;

3) бейімділік қабілеттілігі – әртүрлі идеяларды еске алу;

4) төтендік қабілеттілігі – дәстүрден тыс жауап беру;

5) обьектіні детальдар қосып жетілдіру;

6) проблеманы шеше білу қабілеттілігі, яғни талдау мен жинақтау қабілеттілігі.

mailto:tolganai.mukhtar@mail.ru
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К.Тейлор, В.А. Терехов, О. Тихомиров "креативтілік – жаңаны ойлап табу немесе 

шығармашылық ойлау нәтижесі" десе, Р.Арнгейм "Шығармашылықты сол обьектімен 

бақылауға болмайды, ол – өндіретін нәтиже. Креативтілік – ол білімнің толық ашылуы, 

эвристикалық іс-әрекет деген атқа ие болады" деген. В. И. Андреев, Ю.К.Клюткин,  

В.Н. Пушкин, А.В.Хуторской: "Креативтілік білім беру мен өз бетімен біліктілігін 

жетілдірудің біртұтастық жүйесі эвристикалық оқыту принциптерінен бастау алады" 

дейді. Г.С.Альштуллер, А.А. Гин, А.В.Бычков: "Жаңалықты ашу, ойлап шығару негізінен 

креативтілік оқу жүйесін меңгерген адамдарда қалыптасады. Креативтік оқыту техно-

логиясы алға қойған мақсатты орындау, соңғы нәтижесіне жетуге бағытталады" дейді. 

А.В. Морозов "креативтілік индивидтің интеллектуалдық және тұлғалық ерекшеліктерінің 

кешені, проблеманы өз бетімен шешетін, жаңа оригиналды идеялардың туындауы және 

проблеманы қалыптан тыс шешуі" [3.123] деген. Міне осындай креативтілікке берген 

ғалымдардың анықтамалары қаншама. Ғалымдардың бұндай көзқарастары тереңінен 

дәлелденген және мойындалған. Егер креативтілік аталған позициялардың бірімен ғана 

анықталатын болса, оның зерттеу проблемалар ауқымы тарылып, біржақты ғана қаралар 

еді.  

Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігінің "Педагогика және 

психология" бөлімінде "креативтілік (лат. creatio – жасау) – адамның шығармашылық 

дарын деңгейі, шығармашылық қабілеті" деп көрсетіледі.  

Философиялық сөздікте "креативтілік" – creatio – "ойлап табу, жасап шығару" делін-

ген. Ойлап табу қабілеттілігі – проблема мен ситуацияны жаңа өзгеше көзқараспен қарай-

тын шығармашылық қабілет. Ал шығармашылық қабілет индивидтің ойлау қабілетінен, 

еңбек әрекетінен, туындыларынан, жан дүние әрекетінен көрінеді.  

Психология-педагогикалық сөздікте "креативтілік" түсінігі ойлау кезінде, сезімде, 

қарым-қатынаста, әрекеттің жеке түрінде көрініс табатын адамның шығармашылық мүм-

кіндіктері; түрлі оригиналды идеяларды тудыру қабілеттілігі деп қарастырады; тар мағы-

нада, креативтілік – дивергентті ойлау, яғни дұрыс шешім табу мақсатында вариативті 

іздеу қабілеттілігі. Кең мағынада, креативтілік – шығармашылық және интеллктуалдық 

қабілеттер, жаңаны тәжірибеде жүзеге асыру, жаңа проблемалар аясында жаңа идеяларды 

тудыру қабілеттілігі деп қарастырылады [3. 34]. 

Классикалық психология мен педагогиканың түсіндіруінше, бұл ұғым "шығармашы-

лыққа қабілеттілік", "шығармашылық белсенділіктің айрықша формасы", "жаңа дағлылар-

ды қалыптастыратын және жаңа ұғымдарды шығаратын индивидтің қасиетін бйнелейді", 

"өзінің қабілеттерін дамытуға және қолдануға дайын болуы" және тағы басқа ретінде 

баяндалады. 

Креативтілік дәрежесін анықтау үшін Дж. Гилфорд креативтілік деңгейін сипаттай-

тын болжамды интеллектуалды қабілеттерді көрсетті. Олар мыналар:  

1. Ойдың қозғалмалылығы – уақыт бірлігінде пайда болатын идеялар саны.  

2. Ойдың ауыспалылығы – бір идеядан екінші идеяға көше алу қабілеті.  

3. Оригиналдылық – қоғамдық пікірлерден ерекшеленетін жаңа идеяларды тудыру 

қабілеттілігі.  

4. Әлемде болып жатқан нәрселерге сезімталдылық.  

5. Болжам құруға қабілеттілік.  

6. Ирреалдылық – реакцияның стимулдан логикалық тәуелсіздігі.  

7. Фантастикалылығы – жауаптың реалдылықтан толықтай алшақ болуы.  

8. Мәселелерді шешу қабілеттілігі, яғни анализ бен синтезділік.  

9. Белгілі обьектті жаңашалау қабілетілігі.  

Е.П. Торренс креативтілікті сипаттайтын негізгі параметрді бөліп көрсетті:  

– жеңілділік – мәтіндік тапсырмаларды орындау тезділігі;  

– ауыспалылылық жауап беру кезінде бір обьектіден екінші обьектіге көшу саны;  

– оригиналдылық;  

– тапсырмаларды орындау нақтылығы.  
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Оспанова Б.Қ., Жолдыбекова А.Т. "Креативтілік" феноменінің мазмұнын анық-

тайтын факторлары ретінде мыналарды атап өтеді:  

1. Жылдамдық факторы көп мөлшердегі идеяларды тудыру қабілеттілігін сипат-

тайды және сөздік жүйелер немесе суреттер түрінде көрініс табады. 

2. Ауыспалылық факторы – түрлі идеяларды ортаға салу қабілеттілігін бағалайды

және бір мәселе аспектісінен екіншісіне көше алумен, мәселені шешудің түрлі страте-

гияларын қолданумен ерекшеленеді. Ауыспалылық көрсеткішінің төмен дәрежеде болуы 

ойлаудың регидтілігін дәлелдейді. Бұл көрсеткіштің интерпретациясы вербалды емес 

тесттерде көрінеді.  

3. Оригиналдылық факторы қрапайым, күнделікті ойлардан ерекшеленетін басқа

идеяларды ұсыну қабілеттілігімен сипатталады. Әдетте оригиналдылықтан жоғары ұпай 

алатындар жоғары интелектуалды белсенділікпен сипатталады.  

4. Өңдеу факторы тек қана пішінді тесттерді бағалауда қолданылады. Бұл фактордың

жоғары дәрежеде болуы оқудағы үлгерімнің жақсы болуымен және конструктивті әре-

кетке бейімділікпен ерекшеленеді.  

5. Нақты фактор – шығармашылық ойлаудың логикалылығымен, адекватты шешім

таңдаумен ерекшеленеді [4.116]. 

Қорытындылай келе, жоғарыдағы барлық философия мен психологияда «креатив-

тілік» категориясын зерттеу мен анықтауда негізгі төрт бағыт айқындалады: 

1. Креативтілік – шығармашылық процесс. Зерттеушілердің бұл пікірімен келіспеу

мүмкін емес. 

2. Креативтілік – жаңаны құрумен байланысты әрекет нәтижесі, шығармашылық

өнім. 

3. Креативтілік – интеллектуалдылық немесе шығармашылыөқ қабілет.

4. Креативтілік – тұлғалық категория, мінез-құлық ерекшелігі.

Осы төот бағыт өзара байланысты: креативті тұлға креативті процеспен айналыса 

отырып, креативті нәтиже береді [5. 283] 

Креативтіліктің негізгі шартының бірі – адамның өзін-өзі ұстауы мен өзіне деген 

сенімділігі, өзін-өзі жетілдірілуі мен тәрбиелеуі. Креативтілік тек қана ойлау операция-

ларының сапасымен ғана емес, тұлғалық мінездемемен, креативтілік кезеңдеріне қажетті 

білім, білік, дағдыны меңгеру деңгейімен ерекшеленеді.  

Сонымен, жоғарыдағы креативтілік ұғымдарына берілген түсініктерді, анықтама-

ларды қорытындылай келе "креативті ойлау" дегеннің не екеніне тоқталайық.  

Креативті ойлау дегеніміз – тұлғананың жан-жақты, терең, интеллектуалды, шығар-

машылдық, белсенді және жаңаша ойлау түрі. "Креативті ойлау – ойлаудың ең жоғарғы 

деңгейі" десек те қателеспейміз.  

Бүгінгі таңда педагогтарға қойылып отырған негізгі талаптардың бірі оқушылардың, 

студенттердің креативті ойлауға бейімділігі мен арнайы қабілеттерінің дамуын қарастыру 

болып табылады. Міне, сондықтан да педагогтар "креативті ойлау" ұғымының мәнін 

түсініп, оны әрбір оқушының немесе студенттің бойында қалыптастыруға, дамытуға 

айрықша көңіл бөліп, соған сай технологиялар, әдіс-тәсілдерді тиімді қолдана алуы қажет.  
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Телағысова Г.С., №169 мектеп-лицейінің мұғалімі, Алматы қ., Қазақстан. 

  

Соционика дегеніміз психиканың жұмыс істеу қабілеті, ақпараттың қалай өңделетіні, 

тұлғаның психикасы басқа адамның психикасына қалай әсер ететіндігі, психиканың 

сыртқы ортамен қалай ақпарат алмасуы туралы ғылым. Социониканың мақсаты тұлғалық 

қарым-қатынастарды оңтайландыру болып табылады. Соционика ғылымында адам 

психикасының құрылымы туралы көп нәрсені айтуға болады, ол адамның мінез-құлқын 

бірнеше санын сипаттау үшін өте қысқа тілде қолданылады. Соционика ХХ ғасырдың 70-

жылдарында пайда болған және оның негізін салушы литвалық әлеуметтанушы Аушра 

Августинавичюте болды. Осы тұжырымдаманың негізгі идеялары 1980 жылы «Адамның 

қосарлы табиғаты туралы» жұмысына ұсынылды. [1, 6-бет] 

Тарихи соционика және оның типологиясын белгілі швейцариялық психолог Карл 

Густав Юнгтың адамның типологиясын зерттеу, кеңейту және жалпылау негізінде 

қарастырды. К.Юнгтің тұжырымы, екі психологиялық тұрғыға: сыртқы, объективті 

дүниеге бағытталған, ішкі, субъективті дүниеге бағытталған, психикалық функциялар 

туралы түсінікпен бірге ойлау мен сезімді енгізді. Сезім және түйсік – бұл негізгі 

психикалық функциялар. Соционика әр адамның психикасын қоршаған әлемнің барлық 

алуан түрлілігіне қатысты ақпаратты қабылдайтын және өңдейтін заңдарды зерттейді. 

Осы модельдің көмегімен біз басқа адамдардың іс-әрекетіне болжам бере аламыз, 

олардың сапасы мен әлеуетін белгілей аламыз, олардан не күтуге болатынын түсіне 

аламыз.[2, 12 бет] 

К. Юнг теориясының психикалық функцияларына (оның теориясында бұл психи-

калық процестердің сандық сипаттамалары болды) Аугустинавичютаға "ақпараттық мета-

болизм нұсқаларының" формасын берді. Сондай-ақ, ол қоршаған шындықты қабылдау 

процесінде адам психикасы сегіз дискретті (үзілген) социондық функцияларды іске 

асырады деп болжады: 

1. Логика Интровертті немесе құрылымдық және экстравертті немесе іскерлік болып 

бөлінеді. 

2. Этика (Юнга типологиясындағы сезімге сәйкес келеді. Интровертті немесе 

қарым-қатынас этикасына және эмоция этикасына бөлінеді. 

3. Сенсорлық (Юнг типологиясындағы сезімге сәйкес). Интровертті немесе сезім 

сенсорикасына және экстравертті немесе ерік деп бөлінеді. 

4. Интуиция. Интровертті немесе уақыт интуициясына және экстравертті немесе 

мүмкіндіктер интуициясына бөлінеді.[3, бет 48] 

5. Әрбір социондық функция сыртқы дүниеден келіп түсетін ақпараттың белгілі бір 

"аспектісін"қабылдайды. Осыған орай, белгілі бір социондық функцияның қаншалықты 

дамығандығы адамның қоршаған болмыстың тиісті аспектілерін түсіну қабілетіне әсер 

етеді.[4, б. 53] 

6. Соционика және психологияның жалпы мақсаты бір-адамның психикасын тану 

арқылы адамның өмірінде өз орнын табуға көмектесу. Олар әр түрлі әдістемелер мен 

құралдарға негізделе отырып, осы мақсатқа қол жеткізеді. Бірақ, бұған қарамастан, олар 

бір-бірін толықтырып, бірыңғай жүйе бола алады. 

7. Соционика Юнгтың жеке тұлғаның психотиптері туралы теориясына негізделеді, 

бірақ психологиялық білімдерді өңдеп, жүйелендіріп, ол әлеуметтік-психологиялық 

құбылыстардың көрінісіне жаңаша қарауға мүмкіндік береді. Соционика психологияда 

жеке теориялық тұрғыдан қарастырады. 

8. Егер психологияда адамның психикалық жағдайы сыртқы жағдайларға, дара-

лыққа, белгілі бір өмір кезеңіндегі сипатының ерекшеліктеріне байланысты қаралса, онда 

соционика адамның неге және оның үйлесімділігін қалай қайтаруға болатынын түсінді-
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руге көмектеседі. Тұлғаның социондық түрін біле отырып, адамға оның күшті және әлсіз 

қасиеттерін білуге, оларды маңызды шешімдер қабылдауда, тұлғааралық қатынастарды 

құруда, жағымсыз өмірлік жағдайларды болдырмауда пайдалануға мүмкіндік беруге 

болады. 

9. Психологтар осы кезеңде тұлғаның іс-әрекеті үшін қажетті психикалық қасиет-

терді дамытуға көмектеседі. Сол сияқты, керісінше: өз әдістемелерінің көмегімен адамның 

тууынан алынған қасиеттерді ашып, оларды өмірде қолдануға көмектеседі. Психиканың 

әлсіз сапасын көрсете отырып, соционика қоршаған ортаны қабылдау тұтастығының 

бұзылуына алып келетін жағдайларды болдырмауға көмектеседі.[5, бет 68] 

Соционика 16 психотиптен тұратын неғұрлым толық жіктеуді ұсынды. 

• Логикалық-интуитивті экстраверт (ЛАЭ), Өз мүмкіндіктері мен қабілеттерін айқын 

көрсете алады, бастамашыл және жаңа істерді бастайды, экстремалды сезім сыйлайтын 

серпінді спорт түрлерімен айналысады. Жаңа үрдістерді сезінеді, түйсікке сүйеніп 

тәуекелге келеді. Жұмыста жаңа технологияларды қолданады, өзін және қоршаған ортаны 

терең қабылдайды. Оң ойлауға және адамдармен жақын қарым-қатынасқа бейім. 

• Логика-сенсорлық экстраверт (ЛСЭ), Өте жұмысқа қабілетті, әлеуметтік-бейім-

делген түрі, әрқашан басталған істі аяқтауға дейін жеткізу қажеттілігін сезінеді. Қызметті 

жоспарлайды, қоршаған ортаға нақты іс жүзінде қарайды. Жақындарына деген махаббат 

пен қамқорлық көрсетуге бейім, шулы көңілді, компанияны жақсы көреді. 

• Этикалық-интуитивті экстраверт (ЭИЭ), Өте эмоционалдық тұлға, эмпатияға және 

эмоциялардың кең спектрін көрсетуге бейім. Мәнерлі мимикаға бейім. Әр түрлі оқиға-

ларды сезінуге және алдын ала дайындалуға қабілетті. Жиі серіктестің махаббатына 

сенімді емес, қызғанышқа бейім. 

• Этикалық-сенсорлық экстраверт (ЭСЭ), Эмоционалдық қысымның көмегімен 

адамдарға әсер ете алады, сонымен қатар олармен жақсы қарым-қатынас жасайды, көңіл-

күйді көтере алады, басқа адам үшін өз мүдделерін құрбан етуге және жақындарға деген 

махаббат пен қамқорлық көрсетуге бейім. Жұмыста барлығына өз бетінше жетеді, басқа 

адамдар оның қадір-қасиетін атап көрсеткенін жақсы көреді. 

• Логикалық-интуитивті интроверт (ЛИИ), Ең бастысы екіншісінен ажырата алады, 

бос сөйлесулерді ұнатпайды, нақты практикалық ойлауға бейім. Жұмыста бұл тұлға өзінің 

тәуелсіздігін көрсете отырып, ерекше идеяларды пайдалануды ұнатады. Дәл жауаптарды 

білмейтін жерде интуицияны пайдаланады. Шулы компанияларды ұнатпайды, басқа адам-

дармен қарым-қатынас орнатуда қиындықтарды сезінеді. 

• Логика-сенсорлық интроверт (ЛСИ), Тәртіп пен қатаңдықты жақсы көреді, ақпа-

ратты әр жағынан талдай отырып, жұмысқа шын беріледі. Шын мәнінде нәрселерге қарап, 

оны аяқтай алатын нақты білсе ғана іс әрекет жасайды. Сенім тудырады, бірақ басқа 

адамдармен қысқа іскерлік байланыстарды қалайды. 

• Этико-интуициялы интроверт (ЭИИ), Адамдар арасындағы қарым-қатынас сипа-

тын нәзік сезінеді, Сенімге үлкен мән береді, Өзгертуді кешірмейді. Басқалардың жасы-

рын қабілетін анықтай алады, тәрбиешінің талантына ие. Өзін-өзі жетілдіруді ұнатады, 

адамдар оған жиі кеңес береді. Өте сезімтал. 

• Этико-сенсорлы интроверт (ЭСИ), Өз көзқарастары мен принциптерін қорғайды. 

Өзіне және өз жақындарына жақсы қорғай біледі. Басқа адамдардың моральдық артық-

шылығын көтермейді. Өзін және басқаларды терең зерттей алады. 

• Интуициялы-логикалық экстраверт (ИЛЭ). Қызығушылығы жоғары, жаңа жағдай-

ларға бейімделе алады және жұмыстың жаңа әдістеріне оңай ауысады. Идея бастамашы 

болып табылады. Күрделі идеяларды алғашқы қадаммен түсіндіре алады. Көп жағдайда 

ойлау синтезіне бейім, дайын құрамдастардан жаңа идея жасайды. 

• Сенсорлы-логикалық экстраверт (СЛЭ). Жеңіске кез-келген мақсатпен физикалық 

күш қолдану арқылы жетеді. Кедергілер оның тілегін жеңуге күшейтеді. Бағынғаннан 

басқарғанды жақсы көреді. Жағдаяттарды талдай, нақты жоспар құрғанды жақсы көреді. 
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• Интуициялы-этикалық экстраверт (ИЭЭ). Басқа адамдарды терең түсінеді, фанта-

зиясы жақсы дамыған. Шығармашылық жұмыспен айналысқанды, адамдармен өзара 

әрекет барысында кеңес бергенді ұнатады, қарым-қатынасқа тез түседі. 

• Сенсорлы-этикалық экстраверт (СЭЭ). Басқалардың мүмкіндігін көре алу қабілеті-

мен манипуляция мақсатында қолданылады. Әлсіздерге әлімжеттік еткенді жақсы көреді. 

Қарым-қатынаста жеке қызығушылықтарды басқара біледі, қарым-қатынаста ара қашық-

тық ұстағанды жақсы көреді. Көзге ерекшеленген тұлға ретінде көрінгісі келеді.  

• Интуициялы-логикалық интроверт (ИЛИ). Бұл тип жан-жақты философиялық ақыл 

ой иесі. Байқағыш, дұрыс шешім қабылдағанды ұнатады. Ашу-ыза эмоциясын шығар-

ғанды ұнатпайды, комфортты жақсы көреді. 

• Сенсорлы-логикалық интроверт (СЛИ). Дүниені тануда ең бастысы сезіну. Басқа 

адамдарға эмпатия білдіреді. Техникалық ақыл ойға ие, қолдармен жұмыс істегенді ұна-

тады, нақты уақытында орындалғанды дұрыс деп санайды. 

• Интуициялы-этикалық интроверт (ИЭИ). Арманшыл және лирикалық тұлға, оқи-

ғаларды интуициялы болжайды, адамдарды жақсы тани алады. Сырт пішініне көп мән 

береді. 

• Сенсорлы-этикалық интроверт (СЭИ). Әдеттегі өмірге бейім адам. Адамдармен тез 

тіл табысады, жеке кеңістікті құрметтей, өзіне сондай қарым-қатынасты талап етеді. 

Әзілдескенді ұнатады, конфликтерден қашады. Үнемі көмекші болып, басқа адамдарға 

өзін керек екенін сезіндіреді. [6, стр.276]  

Соционика технологиялары бірнеше жыл бойы ірі компаниялардың кадрлық 

менеджментінде, авиациялық және космостық экипажды қалыптастыру мен дайындауда, 

бизнес тренингтер мен семинарлар жүргізуде, маркетинг пен жарнамаларда жаңа әдістерді 

өңдеуде қолданылады. 
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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫН ЖЕТІЛДІРУ 

 
Қожанова А.Н., «Педагогика және психология» мамандығының 1 курс магистранты,  

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы қ., Қазақстан. 

 

Бүгінгі таңда білікті мамандар даярлау мен білім саласын әлемдік стандарттарға сай 

реформалау мәселесі басты назарда тұр. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 2017 жылғы  

31 қаңтардағы «Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты 

Қазақстан халқына жолдауында:«Төртінші басымдық – адами капитал сапасын жақсарту. 

Ең алдымен, білім беру жүйесінің рөлі өзгеруі тиіс. Біздің міндетіміз- білім беруді эко-

номикалық өсудің жаңа моделінің орталық буынына айналдыру.Оқыту бағдарламаларын, 

сыни ойлау қабілетін және өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттау керек. 

Сонымен қатар, жоғары білім беру жүйесі сапасына ерекше назар аударылады.Жоғары 

оқу орындарының кадрлық құрамына, материалдық- техникалық жабдықталу деңгейіне, 

білім беру бағдарламаларына қатысты бақылау мен талап күшейтілуі қажет»- деп айтқан 

болатын. [1]. Тәуелсіздігімізді баянды ету жолында дербес мемлекетімізде білімнің 

маңыздылығы жоғары бағаланып, барынша қолдау көрсетілуде. Әрине, сапалы білім мен 

кәсіби білікті мамансыз бәсекеге қабілетті өскелең ұрпақты тәрбиелеу мүмкін еместігі 

бәріне мәлім.Елімізде білім беру мазмұны жаңарту шеңберінде білім беру үдерісінің 

құрылымы мен мазмұнына өзгерістер енгізілуде. 

Білім беру бүкіл әлемде бaзaлық жaлпы мәдени құндылықтaр ретінде қaрaсты-

рылaды. Демек, білім берудің мәдени шығaрмaшылық миссиясы «мәдениетті aдaмды» 

қaлыптaстыруды қaмтaмaсыз ету деп aйтуғa болaды. Қaзіргі білім беру әлемдік дaғдaрыс-

тaн шығу үдерісінің ең белсенді қaтысушысы екен. Осыдaн білім берудің ең бaсты 

міндетін aнықтaп көрейік: әрбір aдaмның генетикaлық негіздегі қaбілеттерін дaмытуды 

бaрыншa қaмтaмaсыз ету, aдaмдaрдa сыни ойлaуды дaмыту, олaрды зaмaнaуи ғылым, 

техникa, технологиядaғы нaқты білімдермен қaрулaндыру, өзгермелі тaбиғи жaғдaйдa осы 

білімдерді тиімді пaйдaлaнуды ұйымдaстыру. Осы уaқыттaғы білім берудің мaқсaттaры: 

білім алушыларды тaнымғa үйренуге, жұмыс жaсaуғa үйренуге, адамдармен бірге өмір 

сүруге үйренуге өзімен-өзі келісімді болуға үйренуге көмектесу. Білім беру мазмұнының 

теориялық мәселелерін және оны іріктеу жолдарын В.В.Краевский, В.С.Леднев, 

М.Н.Скаткин, т.б. зерттеді.Республикaдa білім беруді бaсқaру сaлaсындa жоғaры оқу 

орындaрын, олaрдaғы білім беру үдерісін бaсқaру, мектепті бaсқaру, педaгогикaлық 

менеджмент мәселелерін С. Әбдімaнaпов, Т.М. Бaймолдaев, З.М. Сaдвaкaсовa және т.б. 

зерттеуде. 

Білім берудің мaқсaттaрын нaқтылaп, құрaмдaс бөліктерін aшып көрсетейік: білім-

герлерге қоршaғaн дүниені тaнуғa үйренуге көмектесу қaжет. Білімгерлерге тaным үде-

рісіне үйренуге көмектесу білім беру ұйымдaрының міндеттерінің жүйесінде көптен 

қойылып жүр. Бірaқ білім беру ұйымдaрында білім алушылардың жaлпы оқу іскерліктері 

мен дaғдылaрын қaлыптaстырудың тұтaс жүйесі әлі күнге дейін толық іске aсқaн жоқ. 

Білім берудің бірінші мaқсaтын орындaу үшін білім алушылардың зерттеу әрекетіне және 

зерттеу біліктіліктерін меңгеруге қызығушылығын дaмытуғa жaғдaй жaсaлуы тиіс. 

Aйтaлық, білім aлуғa үйрену үшін оның зияткерлік мәдениетін, aқпaрaттық мәдениетін, 

өзін-өзі ұйымдaстыру мәдениетін, зерттеу мәдениетін дaмыту қажет. Бұл мәдениет түрлері 

білімгерге өмір бойы оқып үйренуге мүмкіндік тудырaды. Сонымен, «өмір бойы білім 

aлу» шындық болмысқa aйнaлaды. Білім берудің екінші мaқсaты – білімгерге жұмыс 

жaсaуғa үйренуге көмектесу. Ең әуелі, білімдерін прaктикaдa пaйдaлaнуды үйрету керек. 

Бұл үшін білімгердің жүйелі сыни ойлaуды дaмытуына әсер еткен жөн. Еңбек етуге 

үйрену өзінің кәсіби әрекет сaлaсындa өзін жетілдіру қaжеттілігімен бaйлaнысты. Ең 

aлдымен, білімдерін прaктикaдa қолдaнуғa және теориялық мәселелерді шешуге үйренеді. 

Бұл білімгерде жүйелі ойлaуды қaлыптaстырaды. Сондaй-aқ өзі тaңдaғaн сaлaдa кәсіби 

мaмaн болуы үшін білімгерге көшбaсшылық сaпaны тәрбиелеу қaжеттігі де туындaйды. 
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Көшбaсшы – нaқты сaлaның мәселелерін тaлдaуғa, сыни ойлaуғa, өзінің aйнaлaсындaғы 

мәселені шешу үшін aдaмдaрды топтaстыруғa қaбілетті мaмaн. Сонымен, көшбaсшыны 

тәрбиелеу – білім беру мaқсaттaрының бірі. Білім берудің келесі мaқсaты – білімгерге 

aдaмдaрмен бірге өмір сүруге үйренуге көмектесу. Aдaмдaрмен өмір сүру үшін бaсқaны 

қaбылдaу мен түсінуге, оғaн құндылық ретінде қaрaуғa, топтa, отбaсындa, әлеуметте, 

әлемде өмір сүру дaғдылaрын меңгеруге үйренеді. Осығaн бaйлaнысты бaлaлaрдың 

әлемдегі өзaрa бaғыныштылықты түсіну сезімін ояту және қолдaу, олaрды қaрым-қaты-

нaстa кикілжіңнің aлдын aлуғa үйрету aсa мaңызды болып тaбылaды. Коммуникaциядa ең 

негізгісі – бaсқa aдaмды құндылық ретінде сезіну. Бaсқaны қaбылдaу, түсіну, оғaн 

көмектесу сияқты aдaми сaпaлaр коммуникaтивті мәдениетке тән. Білім берудің тaғы бір 

мaқсaты – білімгерге өзімен-өзі тaтулық сезімде болуғa үйрету. Әрбір жaңa ұрпaқты 

мәдениетке бaулу қызметін білім беру aтқaрaды. Білім беру aдaмзaт жинaқтaғaн әлеу-

меттік тұрғыдaн мәнді білімдер мен тәжірибені кең aуқымдa тaрaтуғa, мәдени-тaрихи 

сaбaқтaстықты сaқтaуғa мүмкіндік жaсaйды [2, б.13-15]. 

Білім берудің негізгі мақсаты-білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың әдіс-

тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Жоғары 

білімді дамытудың негізгі процесі мамандар даярлау сапасын арттыру, қарқынды ғылыми-

зерттеу қызметімен ықпалдастырылған инновациялық білімді дамыту, жоғары оқу 

орындары зерттеулерінің әлеуметтік сала мен экономиканың қажеттіліктерімен тығыз 

байланысты, білім беру мен ақпараттық технологияларды жетілдіру болып табылады.Оны 

жоғары білім берудің мақсатынан байқауға болады. 

Жоғары білім берудің мақсаты – қоғамның, мемлекеттің және тұлғаның сапалы 

жоғары білім алуға деген мүдделерін қанағаттандыру, жоғары мәдениетті, адамгершілікті 

тұлға қалыптастыру және әрбір адамға оқытудың мазмұнын, нысанын және мерзімдерін 

таңдауға кеңінен мүмкіндік беру. Міндеттеріне келер болсақ: 

– іргелі білімді кеңінен меңгерген, бастамашыл, еңбек рыногы мен технология-

лардың ауысып тұратын талаптарына бейімделген, командада жұмыс істей білетін жаңа 

тұрпатты маман даярлау; 

– білім беру процесін демократияландыру арқылы жоғары білім берудің барлық 

жүйесінің сапалы білім беру қызметін ұсынуға деген уәждемелерін күшейту; 

– жоғары оқу орындарын басқарудың жаңа принциптері мен практикасын қалыптас-

тыру, стратегиялық жоспарлау жүйесін енгізу; 

– студенттердің сапалы білім алуға деген құқықтарын нығайту, жоғары оқу орын 

басшыларын сапалы білім беру қызметін ұсыну жауапкершілігін анықтайтын тетіктерді 

әзірлеу және енгізу. [3, б.31].  

Жоғары білім беру мазмұны – іс-әрекеттің мазмұнды моделінен туындайтын өзара 

байланысты элементтер жүйесі. Болашақ маманның үздіксіз кәсіби-тұлғалық дамуын 

қамтамасыз етеді және үздіксіз білім беру мазмұнының элементі болып табылады.Қазіргі 

жоғары білім беру мазмұны жалпы (толық емес) жоғары білім беру деңгейін, базалық 

жоғары білім беру деңгейін, толық жоғары білім беру деңгейін қамтитын көп компонентті 

жүйе ретінде көрінеді.Олардың өзара бірлігі жобаланатын, алайда әлі жүзеге асырыл-

маған, оқыту процесінде іске асырылатын, белгілі бір норма ретінде әрекет ететін көп 

деңгейлі жоғары білім беру жүйесінің мазмұнын құрайды. 

Сонымен қатар мазмұн жүйесі төмендегі құрылым түрінде беріледі: 

– мазмұн педагогикалық әрекеттің әлеуметтік тәжірибе түріндегі жалпылама көрі-

нісі; 

– мазмұн өз тарапынан кәсіби білім берудің арнайы қызметін атқаратын ғылыми 

білім мен іскерлік жиынтығы; 

– мазмұн жақын пәндер бойынша оқыту курсына енетін білім және әрекет тәсілдері 

жүйесінің пәндер модулі; 

– мазмұн кең көлемде жеке дидактикалық қызмет атқаратын оқу пәні; 
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– жобаланған мазмұн оқытушы мен студенттің бірлескен әрекеті, яғни оқыту проце-

сіндегі педагогикалық шындық; 

– жобаланған мазмұнды әрбір студент меңгереді, яғни студент тұлғасы құрылымы-

ның бір бөлімі. 

Сонымен көп компонентті болып табылатын жоғары білім беру мазмұнын мазмұн 

элементтері, білім беру, оқыту мен білім беру мазмұнының деңгейлері және құрастыру 

негіздері құрайды. Мұнда, негізінен, тек білім беру мазмұнының құрылымы ғана емес, 

құрылымның ерекше түрі болып табылатын оқыту процесі де сөз болып отырғандығын 

атап өткен жөн. 

Білім беру мазмұнын жобалаудың ең күрделі мәселелерінің бірі кейінгі жылдары 

Қазақстанның білім беру саласында өркендеп отырған стандарттау талабы бойынша 

оларды таңдау мәселесі болып отыр.Стандарттау нақты немесе потенциалды міндеттерді 

шешу үшін жалпы және бірнеше рет қолдану мақсатында ережелер құру жолымен білім 

беру саласында реттіліктің тиімді дәрежесіне қол жеткізуге бағытталған іс-әрекет ретінде 

айқындалады. 

Білім беру стандарты дегеніміз – білім беру жағдайлары, процестері мен нәтижеле-

рінің сапасына, сондай-ақ бақылау процедураларына, технологиялары мен құралдарына, 

оларды сақтау мен осы талаптарға қол жеткізуді бағалауға қойылатын талаптар жүйесі 

түрінде берілген білім беру саласындағы білікті субъект қабылдаған әлеуметтік маңызды 

эталондар (идеалдар). Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 

(бұдан әрі – стандарт) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республика-

сының Заңына сәйкес әзірленді және білім алушылардың даярлық деңгейіне, білім беру 

мазмұнына, олардың типтеріне, түрлеріне және меншік нысандарына, сондай-ақ оқыту 

тіліне қарамастан, жоғары оқу орындарында, оның ішінде әскери, арнаулы оқу орында-

рында (бұдан әрі – ӘАОО) білім алушылардың оқу жүктемелерінің ең көп көлеміне 

қойылатын талаптарды айқындайды.Білім беру стандарттарының негізгі қызметтері: 

– білім беру жүйесінің реттеушілік және басқарушылық дәрежесін көтеру; 

– білім беру сапасын көтеру; 

– білім берудің белгілі бір эквиваленттік дәрежесін қамтамасыз ету (аттестаттау, 

сертификаттау, нострификация – басқа мемлекет берген білім туралы құжаттарды мойын-

дау процедуралары тұрғысынан); 

– білім беру процесіне қатысушыларды әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету; 

– республика деңгейінде стандарттар талаптары мен оларға қол жеткізу туралы білім 

беру мекемелерін, оқу топтарын, жеке білім алушыны ақпараттандыру. Стандарт талап-

тары: 

1) мамандықтардың үлгілік оқу жоспарларын; 

2) білім беру бағдарламаларын; 

3) мамандықтардың оқу жұмыс жоспарларын; 

4) студенттердің жеке оқу жоспарларын; 

5) пәндер бойынша оқу бағдарламаларын әзірлеу кезінде міндетті.  

Білім беру стандарттары мамандарды дайындаудың нақты бағыты бойынша оқу 

жоспарларын жобалау негізі болып табылады.Дәстүрлі оқу жоспары оқу орнында мең-

герілетін оқу пәндерінің құрамын, оларды оқып үйренудің тәртібін (ретін) және әрбір 

пәнді меңгеруге бөлінген оқу сағаттарының санын анықтайтын құжат болып саналады. 

Қазіргі көп деңгейлі жоғары білім берудің құрастырмалы мазмұнында төрт бөлімді өтуге 

болады: әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық бөлім (білім беру саласы «Әлеу-

меттік-экономикалық және гуманитарлық білім); ғылыми жаратылыстану бөлімі (білім 

беру саласы «Жалпығылыми білім»); жалпы кәсіптік бөлім (білім беру саласы «Кәсіби 

білім»); арнайы бөлім (білім беру саласы «Арнайы білім»). 

Мазмұн құрылымында дербес екі бөлімді – жалпы кәсіби және арнайы бөлімді бөліп 

көрсету қажет екендігін атап өту керек. Жалпы кәсіби бөлім осы бағыт бойынша ғылыми 

дүниетанымды қалыптастыруды қамтамасыз ететін, оқудың түрлі мәселелік жағдайла-
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рының кіріктірілуін жүзеге асыратын маманды даярлаудың арнайы, терең білімінің 

іргетасы болып табылады. Арнайы пәндер студентке өзінің кәсіби даярлық шеңберін 

таңдауда бағыт алуына мүмкіндік береді.Сонымен, жоғары білім беру мазмұнының 

ғылыми негіздерін жасау ғылыми талаптар жүйесін есепке ала отырып жасалуы тиіс.  

Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген білім беру бағдарламасы – заман 

талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама.Білім 

беретін оқу бағдарламалары мазмұны мен бағыттарына (міндеттеріне) қатысты:жалпы 

білім беретін (үлгілік, жұмыстық),кәсіптік (үлгілік, жұмыстық),қосымша болып бөлінеді. 

Соның ішінде Кәсіптік оқу бағдарламаларына жататын жоғары білім беру біліктілікті 

және «бакалавр» академиялық дәрежесін бере отырып мамандар даярлауға, олардың 

кәсіптік даярлығының деңгейін дәйектілікпен арттыруға бағытталған.Жоғары білім беру-

дің кәсіптік оқу бағдарламасы бойынша оқуды аяқтап, «бакалавр» академиялық дәрежесі 

берілген адамдар біліктілік талаптары жоғары білімі болуды көздейтін лауазымдарды 

атқара алады. [4] 

Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалып-

тасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңестігіне кіріктіру-

мен сипатталады. Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы жоғары білім беру 

жүйесінің дамуымен тығыз байланысты. Қазақстан Республикасының Білім туралы 

Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – білім беру бағдарламаларын 

меңгеру үшін жағдайлар жасау керек» деп көрсетілген[5]. 

Білім беру бағдарламаларының құрылымы білім беру мазмұнын анықтайтын оқу 

жұмыстарының түрлерінен қалыптастырылады және олардың арақатынасын, өлшемін 

және есебін көрсетеді. Бакалавриаттың білім беру бағдарламасы: 

1) жалпы білім беретін, базалық және бейіндеуші пәндер циклдерін меңгеруден 

тұратын теориялық оқытуды; 

2) оқытудың қосымша түрлері – кәсіптік практиканың түрлерін, дене шынықтыруды, 

әскери дайындықты және т.б.; 

3) аралық және қорытынды аттестаттауды қамтиды. 

Бұл ретте бакалавриаттың білім беру бағдарламалары пәнді оқытудың модульді 

жүйесі негізінде жобаланады. Жоғары білімнің мақсаты белгілі бір мамандық бойынша 

дербес жұмыс жасау үшін жоғары білімі бар мамандардың сапасына қойылатын заманауи 

талаптарға сай келетін білікті, бәсекеге қабілетті кадрлар даярлауды қамтамасыз ету 

болып табылады. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты:  

1) жоғары білім берудің және оқытудың мазмұнын айқындайды;2) білім алушылардың оқу 

жүктемесінің ең жоғары көлеміне және даярлау деңгейіне қойылатын талаптарды белгі-

лейді. Жоғары оқу орындарында кредиттік жүйе бойынша оқытуды, жоғары және жоғары 

оқу орнынан кейін білім беру бағдарламалары бойынша оқытуды ұйымдастырудың тәр-

тібін академиялық саясат анықтайды. Бұл құжатқа білім алушылардың сабаққа қатысуын 

тіркеу, ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау жұмыстарын өткізу тәртібі, білім 

алушыларға мемлекеттік шәкіртақы төлеу тәртібі, білім алушыларды ауыстыру, оқуға 

қайта қабылдау, оқудан шығару, қорытынды аттестация ережелері және т.б. кіреді. Ака-

демиялық саясатта негізгі оқу жоспары, жұмыс жоспары, силлабус туралы түсініктемелер 

берілген. Негізгі оқу жоспары (НОЖ) – Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім мамандықтарының Жіктеуіші негізінде әзірленетін, міндетті 

компонент пәндерінің тізбесі мен кредиттердің ең аз көлемін және практиканың, 

қорытынды аттестаттаудың барлық түрлерін көрсете отырып, пәндер циклі бойынша білім 

беру бағдарламасының құрылымы мен көлемін регламенттейтін, университеттің Ғылыми 

кеңесі бекітетін оқу құжаты.Ал оқу жұмыс жоспары (ОЖЖ) – жұмыс жоспары (бұдан әрі 

– ОЖЖ) – мамандықтың негізгі немесе үлгілік оқу жоспары мен білім алушының жеке 

оқу жоспары негізінде университет дербес әзірлейтін оқу құжаты болып табылса, Сил-

лабус (Syllabus) – оқитын пәннің сипаттамасын, мақсаттары мен міндеттерін, оның қыс-

қаша мазмұнын, оның үйренуі тақырыбы мен ұзақтығын, өзіндік жұмыс тапсырмаларын, 
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кеңес беру уақытын, білім алушылардың білімін тексеру кестесін, оқытушы талаптарын, 

бағалау өлшемдерін қамтитын оқу бағдарламасы және әдебиеттер тізімін көрсететін 

пәннің оқу бағдарламасы болып табылады [6, б.9-11]. 

5B010300 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша оқу жоспарында 

білім беру бағдарламасында 9 базалык пәндер қамтылған. Базалық пәндерге жалпы 

20 кредит саны бөлінген. Базалық пәндерге: Кәсіби қазақ (орыс) тілі,кәсіби бағдарлы 

шетел тілі,тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, педагогика, психология,білім 

берудегі менеджмент,сыни бағалау технологиясы, инклюзивті білім беру, оқушылардың 

даму физиологиясы жатады. [7].Болашақ психологиялық-педагогикалық іс- әрекетке, 

болашақ кәсіптің теориялық және практикалық негіздерін меңгеруге кәсіби педагогикалық 

бағыттылықты қалыптастыру, оның жоғары әлеуметтік маңыздылығын түсіну мақсатында 

әрбір пәннің типтік оқу бағдарламалары дайындалынады. Әлемдік білім беру кеңістігіне 

енуге бағытталған ҚР білім берудің жаңа жүйесінің қалыптасуы 5В010300- «Педагогика 

және психология» мамандығынан бакалаврларды даярлаудың мазмұнын қайта қарауды 

талап етеді.Бұл мамандықта кәсіпқой бакалаврларды даярлауда «Педагогика» негізгі пән 

ретінде ерекше орын алады. Білім алушыларды тәрбие мен оқытудың ғылыми негіздегі 

жүйелерімен таныстыру олардың білім беру үрдісінің мүмкіндіктері жөніндегі ой-өрісін 

кеңейтеді, оны тұтас үрдіс ретінде құрудың қажеттігін көре алуды қамтамасыз етеді, 

тұлғаны тәрбие мен оқытудың субъектісі ретінде түсінуге көмектеседі [8, б.42]. 

Қорыта келгенде, білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты бойынша білім алу-

шыларды педагог-психологтың кәсіби іс-әрекетінің мәні мен өзгешелігі туралы білімдер-

мен қаруландыру, үздіксіз білім алуға, терең теориялық білім мен кәсіби педагогикалық 

құзіреттерді меңгеруге деген ұстанымдарын қалыптастыруымыз керек. 
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ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ПСИХОЛОГИЯСЫНДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕР 

 
Сайлинова К.К., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің аға оқытушысы, Алматы қ., Қазақстан. 

Қалкенова Б.С. №198 жалпы білім беретін мектеп, Алматы қ., Қазақстан. 

 

Біз адам шынайы болғанда ішкі сезіммен түсінеміз. Міне, сондықтан біз бір-біріне 

қайшы сезімдерді сезінеміз: бір жағынан, адам дұрыс емес нәрсені істемеді, ал екінші 

жағынан, одан алыстау керек деген ішкі сезім бар. Қалыпты өмір, толық коммуникация, 

әлемді және басқаларды қабылдау, білімді жүйелеу және маңызды ақпаратты есте сақтау 

үшін адамның барлық психикалық процестердің үйлестірілген жұмысы қажет. Ең алды-

мен, ес, ой, қиял, сөйлеу, зейін.Адамның дамуы дәл осы процестердің қалай дамығанына 

қарай бағаланады (4). Г.И.Андреева бойынша, бұл қарым-қатынас коммуникацияны өз 

аспектілерінің бірі ретінде қарастыратын кең түсінік. Ол байланыста мынандай 

модельдерін ұсынады: коммуникативті, ол адамдармен ақпарат алмасу қарым-қатынас 

жасау; интерактивтік, өзара ақпарат алмасу ғана емес, сонымен бірге әріптестердің 

жеке қасиеттерін көрсететін іс-қимылдардың өзара әрекеттесуін қамтиды. Қарым-

қатынастарда өзара түсіністік пен конвергенцияға әкелетін бір-бірін тануы және білімі 

болып табылатын сезгіш аспект бар. 

Күрделі көп жақты құбылыс ретінде қарым-қатынас психологиялық тұрғысынан, 

бірыңғай әлеуметтік-мәдени кеңістікте іс-әрекетті және мінез-құлықты жүзеге асыру 

кезінде байланыстарды орнату, ақпарат алмасу және субъектілердің өзара әсер етуі үшін 

полисубектік өзара іс-қимыл процесі ретінде қарастырыла алады. 

Хабарлама ақпарат алмасу, ой, сезім, рухани құндылықтарды қамтиды. Ол диалог 

түрінде де, монолог түрінде де жүргізілуі мүмкін. Байланыстың басты нәтижесі – адамдар 

арасында туындайтын сенім. Байланыс қажеттілігі – адамның негізгі қажеттілігі. Біз 

қарым-қатынаста өз пікірімізді білдіруге, өз пікірін білетін адамдарды іздеуге мүмкіндік 

аламыз. Кез-келген күрделі құбылыс секілді, қарым-қатынас өзінің жеке мотивтеріне, 

құралдарына, әдістеріне және түрлеріне ие.(1) Байланыс мотивтері жеке және әлеуметтік 

болуы мүмкін. Жеке мотивтер адамдардың мінез-құлқы мен іс-әрекеттерімен, сондай-ақ 

олардың өмірінде орын алатын оқиғалар мен құбылыстармен бірге субъективті психоло-

гиялық күйлерімен байланысты. Әлеуметтік себептер қоғамдағы адамның мәртебесі, оның 

әлеуметтік функциялары, олар қызметтік міндеттеріне сәйкес байланыстар орнатуды және 

белгілі бір санаттағы адамдармен қарым-қатынас жасауды белгілейді. Байланыс құрал-

дары ауызша және ауызша емес деп бөлінеді. Байланыстың негізгі құралы – бұл, бұрын 

айтылып кеткендей, ауызша белгілердің жүйесі, адамдар қоршаған дүние мен олардың 

жағдайларын және құбылыстарын белгілейді. Ауызша емес байланыс құралдары көмекші 

болып табылады және тілдік құралдарға қосымша ретінде пайдаланылады. Бұл бет әлпеті, 

пантомима, қаңылтыр, қимылдар және т.б. 

Байланыс әдістері тікелей және жанама болуы мүмкін. Тікелей байланыс бастың, 

аяқ-қолдардың, сөйлеу органдарының қозғалысының әртүрлі түрлерінің көмегімен жүзеге 

асырылады және осыдан келетін ақпаратты тікелей қабылдауды білдіреді. Аралас байла-

ныс белгілер, символдар, радио, теледидар, бағдаршамдар және т.б. арқылы байланыс 

және ақпарат алмасу үшін арнайы құралдарды пайдалануды қамтиды. 

Байланыстың түрлері: материалдық, символдық, сөйлеу және роль. Материалдық 

байланысы ақпаратпен алмасудың ең көне әдісі болып табылады, ол адамның жаратқан 

табиғи объектілері мен объектілердің көмегімен жеткізілуі мүмкін. Табиғи объектілер мен 

тірі заттар олардың өмір сүру тәртібіне және олардың қасиеттеріне байланысты белгілі бір 

ақпаратты береді. Сөйлесудің сыртқы байланысы сыртқы әлем туралы және субъектінің 

субъективті жайлары, оның ойлары, сезімдері, тілектері, армандары мен идеалдары 

туралы жан-жақты және жалпылама ақпарат алуға мүмкіндік береді. Сөйлесу сөзі арқылы 

жүзеге асырылады. Ауызша және жазбаша болуы мүмкін. 
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Ауызша сөйлесуді екі немесе бірнеше адамның тікелей байланысымен, сондай-ақ 

адамның дыбыс сөзін (радио, телефон, магнитофон, теледидар және т.б.) ойнататын 

арнайы құрылғылардың көмегімен жүзеге асыруға болады. Жазбалы сөйлесу сөзі 

дыбыстық және моторлық бейнелеудің нәтижесі болып табылатын сөздердің графикалық 

белгілерін және суреттерін қолдануға негізделген. Жазбаша сөйлеудің арқасында адам 

сырттай әлем туралы нақты және дерексіз мәліметтерді, уақыт пен кеңістіктегі шексіз 

адамның ішкі күйлерін біле алады. 

Рольдік қарым-қатынас адамдар өздерінің әлеуметтік функцияларын орындағанда 

орын алады. Ресми топтарда ролдік қарым-қатынас ресми сипатқа ие, ал бейресми 

топтарда ол жеке тұлға болып табылады. Бейресми топтарда ролдік қарым-қатынас 

бейресми болып табылады және оның пішіні адамдар арасында қарым-қатынаста болатын 

қарым-қатынастың және олардың арасындағы қарым-қатынастардың психикалық ерекше-

ліктеріне байланысты болады.(2) Баланың психологиялық дамуы қарым-қатынастан 

басталады. Бұл онтогенезде орын алатын әлеуметтік белсенділіктің бірінші түрі және 

оның арқасында нәрестеге оның жеке дамуы үшін қажетті ақпаратты алады. Ол сондай-ақ 

ақыл-ой дамуының шарты мен амалы ретінде әрекет ететін объективті қызметке келетін 

болсақ, ол өмірдің екінші, үшінші жылында айтарлықтай көрінеді. Хабарламада, алдымен 

тікелей имитация арқылы (викториналық оқыту), содан кейін ауызша нұсқаулар (ауызша 

оқыту) арқылы баланың негізгі өмірлік тәжірибесі алынады. Адамдармен қарым-қатынасы 

бар адамдар – бұл баланың осы тәжірибесінің тасымалдаушысы және онымен қарым-

қатынастан тәжірибе алынады. Балалардың дамуын анықтайтын қарым-қатынастың 

қарқындылығы, оның мазмұнының, мақсаттарының, құралдарының алуан түрлілігі болып 

табылады. Байланыстың анықталған түрлері психология мен адам мінез-құлқының әр 

түрлі аспектілерін дамытуға қызмет етеді. Осылайша, іскерлік қарым-қатынастар оның 

қабілеттерін дамытады және дамытады, білім мен дағдыларды меңгеру құралы ретінде 

қызмет етеді. Адамда адамдармен өзара әрекеттесу, қажетті іскерлік және ұйымдастыру 

дағдыларын дамытады.(3) Жеке қарым-қатынас адамға жеке тұлға ретінде қалыптасады, 

оған белгілі бір мінезді қасиеттерге, мүдделерге, әдеттерге, бейімділіктерге ие болуға, 

адамгершілік мінез-құлық нормалары мен нысандарын үйренуге, өмір мақсаттарын 

айқындауға және оларды жүзеге асыру құралдарын таңдауға мүмкіндік береді. Қарым-

қатынас адам өмірінде басты психологиялық құрал болып табылады. 
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СЕКЦИЯ 4 

АНИМАЦИЯЛЫҚ ІС – ӘРЕКЕТТЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ТЕОРИЯСЫ МЕН 

ӘДІСТЕМЕСІ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 

Пузикова С.М., Республика Казахстан, г. Алматы, Казахский национальный университет 

им. Аль-Фараби,puzikova.svetlana@inbox.ru; 

Муканова А.Е., Республика Казахстан, г. Алматы, Казахский национальный университет 

им. Аль-Фараби,e-mail: aighan_mukanova@mail.ru 

В современный период поликультурное воспитание является ядром стратегии воспи-

тания и социализации в любом многонациональном государстве, выполняя незаменимую 

роль в построении крепкой семьи, обучении, адаптации личности к условиям быстро 

меняющегося этнокультурного мира. Поликультурное воспитание – это деятельность 

институциональных структур, призванная сформировать у человека практические навыки 

и умения успешного взаимодействия в многонациональном обществе, в сфере межнацио-

нального общения. Преподаватель, обладая системными знаниями о формах и средствах 

поликульурного воспитания, может помочь каждой личности успешно решить задачу 

адаптации к общению в многоэтническом социуме, используя современные средства 

коммуникации [1].  

Традиционные средства поликультурного воспитания общеизвестны. Это духовное 

сближение разных народов посредством развития интереса к устному народному твор-

честву, знакомство с произведениями художественной литературы известных представи-

телей этносов страны, народные игры и игрушки, которые вводятся в повседневную 

реальность детей, декоративно-прикладное искусство, живопись, музыка, в увлекательной 

форме позиционирующие свой народ. В последнее время стало популярным создание 

мини-музеев, посвященных какой-то одной стороне жизнедеятельности конкретного 

народа. Учителя в настоящее время широко используют в поликультурном воспитании 

как индивидуальную, так и групповую работу с учащимися. В обиход поликультурного 

воспитания вошли комплексные и профильные экспедиции,туристические маршруты по 

памятным для народов местам, конференции, слеты, конкурсы, выставки творческих 

работ различных этносов, телекоммуникационные диалоги, телемосты, олимпиады, 

марафоны и турниры, интеллектуальные игры, многопрофильные научно-методические 

лагеря, сборы, информационно-методическая и издательская деятельность, направленная 

на всестороннее развитие познавательной активности детей и молодежи, их пред-

ставлений о культурном многоцветии родной страны [2, с.55-57]. 

Профессиональная этика и нравственная культура педагога позволяет принять 

решение, какие средства могут быть эффективнее использованы в конкретном коллективе 

и конкретной среде в целях поликультурного воспитания. Сегодня поликультурное 

воспитание осуществляется в пределах институционного и непрерывного образования. И 

следовательно, поликультурность личности должна быть предметом пристального 

внимания не только учебных заведений, но и культурно-просветительных учреждений, 

общественных объединений, средств массовой информации, специалистов программного 

обеспечения( чтобы сделать общение в Интернете развивающим инструментом)[3, с.9]. 

В отдельных европейских странах поликультурное воспитание возведено даже в 

ранг национальной политики. Во многих государствах мира в настоящее время действуют 

научные ассоциации, которые ежегодно проводят национальные и международные 

форумы по проблемам культурного плюрализма. 

Поликультурное воспитание в Республике Казахстан также имеет особую значи-

мость для поступательного развития этого государства. Так распорядилась история, что 

древняя земля казахов издавна принимала по разным причинам (историческим, поли-
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тическим, социальным) представителей многих народов; здесь сложилось совместное 

проживание представителей разных этносов, выработавших свой особый менталитет, вну-

треннему состоянию которого чужды националистические крайности и обособленность 

[4].  

В наше время реалии мира диктуют новые жесткие правила жизни.  

Духовно-нравственное состояние общества, его потребности и проблемы постоянно 

меняются, но незыблема стратегческая направленность государственной стратегии на 

межнациональный мир, согласие народов, проживающих на территории Казахстана. На 

своих встречах с молодежью глава Республики Казахстан Н.А.Назарбаев всегда подчер-

кивает: «Каждому человеку надо привить умение делать, умение учиться, умение жить, 

умение жить вместе в современном мире»[5, с.20].  

Знание языка определяет самые прочные нити, связывающие культуру народов, 

составляет важный компонент социального сплочения, что является основой достижения 

многих стратегических задач казахстанского общества. Существование многоязычия на 

данный момент остается одним из значительных факторов, определяющих становление 

современного поликультурного мира в республике. В Казахстане приоритетной целью 

остается формирования системы трехязычия, в которой казахский язык – самый богатый и 

древний в системе тюркских языков; он является современным языком официального 

документооборота; русский язык – язык межнационального общения, а английский язык – 

деловой язык организации объединенных наций, язык науки и один из мировых языков  

[6, с.117]. 

Поликультурное воспитание в современных реалиях страны оставляет за человеком 

право на собственную идентичность, но при этом совмещает это право с уважением к 

другим народам, его языку, культуре. Современное поликультурное воспитание исполь-

зует билингвистическое образование, как эталон, как возможность сближения культур 

различных народов, сохраняющих соственную идентичность. В обиход полукультурного 

воспитания входят и инновационные методы. Глобализация и цифровизация способст-

вуют широкому использованию в поликультурном воспитании информационно-коммуни-

кативных технологий, в том числе видео и онлайн-игры, а также групповые тренинги. Как 

предполагают специалисты, в будущем процесс цифровизации будет модернизирован и 

унифицирован, что приведет к подключению в процесс поликультурного воспитания даже 

искусственного интеллекта. Одна из возможностей инновационного подхода к поликуль-

турному воспитанию – использование подкастинга.  

Подкастинг – это процесс создания и распространения аудиофайлов посредством 

интернета в стиле радио или стендапа. Аудиофайлы обычно объединены общей тематикой 

и имеют периодичность. Подкасты как метод общения включают услугу подписки для 

аудитории, и их продолжительность составляет не более часа. Подкастинг соединяет в 

себе оперативные возможности радио и Интернета в общении людей, расширяет возмож-

ности перестройки представлений молодого человека о привычных, но сложных для 

понимания и осознания фактов этнокультурного бытия. 

В поликультурном воспитании создание подкастов может выступать в качестве как 

отдельного инновационного метода, так и в качестве вспомогательного элемента билинг-

вистического образования и многокультурного воспитания. 

Созданием подкастов на актуальные темы может заниматься как сам педагог, так и 

его ученики. Идеи подкаста могут отражать современные стратегии развития государства, 

патриотизма, ценности и этнические особенности разных народов, проживающих в 

Казахстане. Подопечным останется только выбрать нужную тему и прослушать ее в режи-

ме он-лайн или оф-лайн. Подписка желающих будет отражать количество привлеченных 

слушателей и уровень их вовлеченности в обсуждение реальных проблем.  

Многоступенчатый процесс создания подкаста даст возможность каждому ученику 

или студенту проявить свою гражданскую и социальную позицию. Педагог-психолог 

сможет отслеживать и при необходимости корректировать мысли, отраженные в под-
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кастах. Например, подкаст ученика или студента может раскрыть некоторые неосознан-

ные мысли из его подсознания (буллинг, ущемление прав, агрессивные настроения и т.д.). 

В такой ситуации педагог-психолог может вмешаться и на ранней стадии поможет 

оперативно выявить и разрешить острую, не терпящую отлагательств проблему. 

Еще один из инновационных методов, который может быть использован в поли-

культурном воспитании,- это стриминг. Он представляет собой потоковое вещание в 

режиме онлайн. Пользователь может транслировать все свои действия, а другие пользо-

ватели могут за этим наблюдать. Изначально стриминг был придуман как дополнение к 

онлайн-играм и сопровождался дополнительным заработком от зрителей. Однако он 

может служить площадкой для трансляций и обсуждения повседневных тем. 

В поликультурном воспитании стриминг может выступать в качестве площадки для 

реализации идей билингвистического образования. Например, преподаватель выбирает 

развивающую игру, действие которой транслируется для всех студентов. Общение внутри 

группы и между группой и преподавателем может осуществляться на нескольких языках. 

Таким образом, осуществляется реализация практики трехъязычия, прививаются 

необходимые для правильного сосуществования навыки: работа в команде, бесконфликт-

ное общение. 

В поликультурном образовании может быть использован также метод так назы-

ваемого «иммерсивного театра». Иммерсивный театр – это вид экспериментального теат-

ра, при котором зрители становятся частью действия. Все окружаемое пространство 

становится частью драматургии, как для актеров, так и для зрителей. Каждый спектакль 

иммерсивного театра не похож на предыдущий, поскольку актеры не знают, как могут 

повести себя зрители. Это означает полное отсутствие типичного сценария. Сценарий 

создается самими участниками в текущем процессе.  

В поликультурном воспитании иммерсивный театр может помочь преподавателю 

выявить наличие проблем в конкретном коллективе; он также выступает в качестве 

образовательной площадки и воспитательного института. Посредством данного метода 

можно рассказать студентам или ученикам о культуре разных народов и этносов, а 

отсутствие сценария сделает этот процесс более динамичным и креативным. При взаи-

модействии одной части группы (актеров) с другой (зрителями) можно выявить наличие 

или отсутствие проблем в отношениях между какими-либо этническими группами. 

Преподаватель при этом может дать соответствующее практическое задание, задачу, 

решение которой помогут отрегулировать взаимоотношения между студентами, либо 

учениками их же силами, а вернее, их же возможностями, собственным интеллектом. 

Нельзя не отметить, что предложенные инновационные методы имеют как достоинства, 

так и недостатки. 

Используя предложенные методы, педагогам нужно предварительно определить 

уровень общей культуры участников общения, их ценностные ориентации, приоритетный 

тип восприятия информации. При наличии большинства визуалов и кинестетиков, данные 

методики будут менее эффективны в практическом использовании. 

Необходимо понимать, что создание подкастов подразумевает, что аудитория 

должна уверенно владеть компьютером и вспомогательными средствами. Например, для 

дошкольников данный способ будет неприемлем. 

Создание подкастов – процесс многоступенчатый и предполагает создание предва-

рительного наброска сценария, векторов ведения темы, запись и монтаж аудиоматериала, 

а также его загрузку. Это может потребовать значительные временные затраты. 

Из преимуществ таких инноваций можно выделить то, что отсутствуют финансовые 

издержки мероприятий, как со стороны преподавателя, так и со стороны обучающихся; а 

доступность подкастов в он-лайн и оф-лайн режиме, широкие возможности оперативно 

обсудить проблемы для каждого студента или ученика то, что его сильно волнует, и 

сделать это немедленно – немаловажный плюс. 
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Что касается стриминга, как метода поликультурного воспитания, он применимым 

для широкой аудитории. Но у преподавателя, который отвечает за трансляцию, должна 

быть соответствующая высокая информационно-техническая подготовка и методически 

грамотное обеспечение этого процесса духовными ценностями. Для преподавателя 

необходимо также знание нескольких языков (для безпроблемного и оперативного 

общения с учащимися).  

На преподавателя при этом накладывается дополнительная ответственность за ка-

чество выбора той инлеллектуальной игры, ее формы, которая способствовала бы эффек-

тивному выращиванию в сознании искомых нравственных качеств поликультурной лич-

ности. Из преимуществ данной инновации выделим возможность совмешения рекреатив-

ной и воспитательной функций, закрепление на практике идей триязычия.  

Иммерсивный театр как метод совмещает в себе несколько средств поликультурного 

воспитания, предполагает определенную психологическую поддержку участникам в про-

цессе разыгрывания и разрешения коллективными усилиями острых жизненных коллизий. 

В заключении отметим, что расширение масштабов межкультурного взаимодействия 

в современном мире настоятельно требует развитие поликультурных составляющих 

учебных программ на всех ступенях образования. Не будет преувеличением тезис, что на 

поликультурном воспитании, институциально и профессионально поставленном держится 

стабильность и процветание любой страны. Поликультурное воспитание сегодня проти-

востоит негативным последствиям глобализации и вправе использовать все возможные и 

продуктивные средства для достижения взаимопонимания между народами, сохранения 

цивилизации и ее духовных ценностей. 

Литература: 

1. Ким В., Утеулиева Ф. Поликультурное образование в системе педагогического 
исследования // Достояние нации. Научное приложение Международного научно-

педагогического журнала «Высшая школа Казахстана», №4, 2007. - С. 122-125.

2. Юдакина С.И. Поликультурное воспитание учащихся // Личность, семья и общество:

вопросы педагогики и психологии. / Сб. ст. по матер. VII междунар. науч.-практ. конф.

Часть I. – Новосибирск: СибАК, 2011.

3. Макаев В.В., Малькова З.А., Супрунова Л.Л. Поликультурное образование – актуальная

проблема современной школы // Педагогика, № 4, 1999.

4. Кормилина Н.Ю. Поликультурное воспитание в условиях многоэтнической школы //

Директор школы. Республиканский научно-методический журнал №6, 2005. - С. 38-42.

5. Назарбаев Н.А Актовая лекция Президента РК. Казахстан в посткризисном мире: 
интеллектуальный прорыв в будущее. – Алматы: Қазақ университеті, 2009. – С. 20.

6. Герасимов Г.И. Инновации в образовании : сущность и социальные механизмы. – Ростов

н/Д: Логос, 1999.



 

66 

 РОЛЬ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ В РАБОТЕ  

С ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 
Сагитов Т.Е., магистрант факультета педагогики и психологии университета «Кайнар», 

г. Алматы 

 

Стрессоры всех видов деятельности человека предъявляют высокие требования к его 

адаптационным ресурсам. Нехватка их ведет к ухудшению деятельности, развитию 

стресс-зависимых расстройств, нарушению социальной адаптации, развитию различных 

расстройств и заболеваний. Это обуславливает изучение ресурсов, позволяющих личности 

сопротивляться негативному влиянию стресса.  

Стресс оказывает сильное влияние на деятельность людей в профессиональной 

сфере, при этом он может нести в себе положительные свойства, когда оптимизируются 

все возможности организма. Находясь в состоянии эустресса, сотрудник чувствует себя 

хорошо из-за прилива сил. Он должен проследить, чтобы «хороший» стресс не превра-

тился в «дистресс». Но поскольку полностью избежать стрессовых ситуаций невозможно, 

нельзя избавиться от всех стрессовых факторов в современном мире, важно овладеть 

технологией стресс-менеджмента, при котором осуществляется более эффективное пре-

одоление стрессовых ситуаций и снятие накопившегося напряжения. Поэтому, в послед-

нее время, всю большую популярность приобретает новое направление стресс-менедж-

мент и разработка психолого-педагогических практик, обеспечивающих профилактику 

стресс-зависимых расстройств. 

Внедрение информационных технологий, по мнению ученых, должно ориентиро-

ваться на личность обучаемого, при этом акцент переносится на помощь в адаптации к 

работе в новых условиях всестороннего использования информационно-коммуникацион-

ных технологий и психолого-педагогического сопровождения развития личности буду-

щего специалиста в этих условиях. Компьютеризация воздействует не только на развитие 

познавательной, но и мотивационной, эмоциональной, коммуникационной сферы лич-

ности,ее самосознания. Прямое влияние ИТ на психическую деятельность обычно свя-

зывают с эффектом преобразования – трансформацией опосредованной ИТ деятельности, 

по сравнению с традиционной, с возникновением новых форм этой деятельности. 

Известно, что использование информационно-коммуникационных технологий от-

крывает огромные возможности в развитии познавательных способностей – от сенсорно-

перцептивных до речемыслительных их форм. Однако, их возможности очень ограничены 

в области формирования системы ценностей, мотивации, целеполагания, самооценки, 

коммуникативных способностей и т.д.  

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет выделить приоритетным в 

условиях организованной информационно-обучающей среды принцип саморазвития 

субъекта, поскольку ориентация на широкое применение ПК в еще большей степени 

утверждает в практике индивидуальный тип обучения, затрудняя тем самым формиро-

вание необходимых социально-психологических качеств личности. Поэтому уже сейчас 

необходимо предусмотреть такие формы организации компьютерного обучения, которые 

вели бы не только к развитию познавательных спососбностей, но и социально-значимых 

свойств личности. 

В работе с интернет-ресурсами в настоящее время наблюдается усиление стрессо-

генных ситуаций. Поэтому проблема психологической устойчивости к стрессу является 

одной из актуальных и, наиболее активно изучаемых. Стрессоры, возникающие в профес-

сиональной, коммуникативной, социальной сферах деятельности человека обуславливают 

эффективно организованную профилактику и техники регуляции стресса. Недостаточ-

ность психологической устойчивости, адаптационных ресурсов выражается в повышен-

ном уровне тревожности, в среднем уровне развитии волевых качеств, в переменчивом 

настроении, в средних показателях эмоционального интеллекта, в высоком уровне 
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доминантности и агрессивного стиля в межличностном взаимодействии. Исследователи, 

учитывая, что влияние стресса на современного человека стало более жестким и всеох-

ватывающим, чем раньше, рассматривают многосторонне ресурсы стрессоустойчивости, 

относя к ним индивидуальные свойства и способности личности, которые обеспечивают 

ее психологическую устойчивость к стрессорам, и, считают, что каждая личность обла-

дает достаточно обширным набором внешних и внутренних ресурсов стрессоустойчи-

вости.  

Внутренние ресурсы подразделяются на:  

Личностные: активная мотивация преодоления стресса, уверенность в себе, позитив-

ное рациональное мышление, эмоционально-волевые качества, эмоциональный интеллект, 

знания, жизненный опыт и опыт преодоления негативных ситуаций, способность обра-

титься за помощью и принять помощь, умение формировать сеть поддержки, навыки 

психической саморегуляции, информационная активность, психологическая компетент-

ность, тайм-менеджмент. 

Поведенческие: поиск социальной поддержки, ассертивное поведение. 

Физические: состояния здоровья, забота о сохранении укреплении здоровья 

Стиль жизни: отсутствие вредных привычек, наличие времени для отдыха, питание и 

сон.  

Внешние ресурсы, такие как: институты социальной поддержки, государство, орга-

низация, семья, друзья. К ним относятся, также, материальные ресурсы: достаточный 

уровень материального дохода, условия для проживания и отдыха, безопасность жизни, 

стабильность оплаты труда и оптимальные условия труда. 

В современных условиях, все большую популярность приобретает такое направле-

ние, как стресс-менеджмент, что обусловлено повышением стрессогенности окружения 

человека, в том числе, изменения его рабочей среды: распространением информационных 

технологий, перегрузкой информацией, ростом требований к должности, увеличением 

выполняемых задач и сокращением времени на их выполнение, ростом конкуренции. 

Зарубежные ученые определяют стресс-менеджмент, как «различные виды вмеша-

тельств, осуществляемые для борьбы со стрессом, при которых разрабатываются профи-

лактические мероприятия». Американский психолог К. Кинан сужает понятие стресс-

менеджмента до уровня личности и определяет его как «осознанная необходимость управ-

ления своими реакциями и контроль ситуации, которая вызывает стресс». С позиции 

российских исследователей стресс-менеджмент также рассматривается в отдельных науч-

ных трудах. Так руководитель программы MBA-HR О. Белова под стресс-менеджментом 

понимает «процесс управления стрессом, включающий в себя три направления: профи-

лактику стрессогенных факторов, уменьшение напряжения от неизбежных стрессоров и 

организацию системы преодоления их негативных последствий». 

Исходя из анализа исследования можно констатировать, что стресс-менеджмент в 

профессиональной деятельности представляет собой процесс, совокупность последова-

тельных действий, в котором выделяется два уровня: управление стрессом на уровне 

организации и управление стрессом на уровне отдельной личности. Управление стрессом 

помогает сдерживать его на нужном уровне, не давая ему превратиться в дистресс, и 

использовать его на благо всей организации, превращая его в эустресс. 

Опираясь на теорию сохранению ресурсов С. Хобфолла, ученые определяют сле-

дующие психологические условия развития стрессоустойчивости: 

• Расширение знаний о феномене стресса и методах его определения; 

• Развитие навыков саморегуляции психофизиологического состояния; 

• Актуализация опыта успешного преодоления стрессовой ситуации; 

• Формирование моделей конструктивного поведения в стрессогенных условиях; 

• Развитие рационального и позитивного мышления; 

• Развитие осознанности собственного поведения 
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В науке и практике в целях диагностики и профилактики стресса и повышения 

стрессоустойчивости личности сотрудника существует определенное количество методик, 

разработанных специалистами по работе в области стресса. В своем исследовании мы 

рассматриваем применение некоторых из существующих методик:  

1. Методики на определение актуального уровня стресса: а) шкала психологичес-

кого стресса PSM-25 Лемура-Тесье-Филлиона; б) тест самооценки стрессоустойчивости  

С. Коухена и Г. Виллиансона; комплексная оценку проявлений стресса Ю. В. Щербатых; 

в) тест «Степень напряженности» И. А. Литвинцева и др;  

2. Методики, направленные на определение уровня стресса и факторов стресса в 

профессиональной деятельности: а) тест на профессиональный стресс Ю. В. Щербатых;  

б) определение уровня стресса по методу доктора Томаса Х. Холмса; в) тест-вопросник 

«Причины стресса в вашей работе»; д) оценка уровня деятельностной стрессогенности и 

др.  

В профилактике формирования стрессоустойчивости доказали свою эффективность 

техники регуляции эмоционального напряжения в процессе коммуникации. 

Перечислим их: 

1. Подчеркивание общности с партнером (сходства целей, интересов, мнений, 

личностных черт и др.) 

2. Подчеркивание значимости партнера и его мнения в ваших глазах 

3. Вербализация эмоционального состояния 

a) своего 

b) партнера 

4. Проявление интереса к проблемам партнера 

5. Предоставление партнеру возможности выговориться 

6. Немедленное признание своей неправоты, в случае ее существования 

7. Предложение конкретного выхода из сложившейся ситуации 

8. Обращение к фактам 

9. Спокойный, уверенный темп речи 

10. Поддерживание оптимальной дистанции, угла поворота и наклона тела. 

Для поддержания стрессоустойчивости, в случае наступления стресса, исследовате-

лями предлагаются следующие общепризнанные практики для снятия стресса: релаксация 

– расслабление организма (аутотренинг); снятие мышечного напряжения, а затем и пси-

хологического (мелодии и т д.); правильное питание; разрядка по восточным методикам 

(методика правильного дыхания, некоторые упражнения йоги, массаж и т.д.), арома-

терапия, бани, контрастный душ, закаливание, лекарственные настои, цветотерапия (цве-

товая гамма интерьера может не гармонировать с нашим эмоционально – психическим 

состоянием); переключение на другие виды деятельности (хобби и т.д.). 

Таким образом, то внимание, которое уделяется стрессам, отражает не только 

увеличение их числа, но и стремление к повышению качества жизни, нежелание мириться 

с тем, что когда-то покорно принималось. 

Устойчивое поведение людей в условиях стресса – стрессоустойчивость – является 

одним из важных психологических факторов обеспечения надежности, эффективности и 

успеха профессиональной деятельности, как индивидуальной, так и совместной. А про-

филактика стрессов путем регуляции ресурсного потенциала личности обеспечивает 

качество ее жизнедеятельности, так как ресурсы личности, в конечном обобщении знания, 

умения, навыки, способности, опыт, модели конструктивного поведения, обеспечивающие 

его успешную адаптивность и стрессоустойчивость. 
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Исторические источники свидетельствуют о том, что инклюзивное образование 

фрагментарно использовалось во многих странах, с того времени как дети с ограни-

ченными возможностями здоровья получили право на образование. Самое первое упоми-

нание об инвалидах дошло до нас из древнеегипетского источника – папируса Ebers, 

который содержал перечень магических целебных заклинаний, древнейших рецептов, 

врачебных советов. Древние египтяне изучали причины болезней, способы лечения 

инвалидов. Жрецы обучали слепых музыке, пению, массажу, привлекали к участию в 

культовых церемониях. 

В отдельные исторические периоды слепые составляли основную массу придворных 

поэтов и музыкантов. Умственно отсталые дети находились под защитой бога Озириса и 

его жрецов, тогда как глухие не являлись объектом внимания. Отмечается двойственное 

отношение к инвалидам. С одной стороны их нельзя было обижать, а с другой они не 

являлись полноценными гражданами и не имели права участвовать в жертвоприношениях. 

Тем самым это демонстрирует ущемление прав инвалидов. Нам известны исторические 

примеры когда в Риме и Древней Греции дети-инвалиды, как правило, уничтожались. 

Например, в Спарте, где существовал культ тела, детей с психическими и физическими 

недостатками сбрасывали со скалы, в Древнем Риме убивали. Великие философы 

Античности по-разному относились к детям-инвалидам, в большей степени негативно. 

Так, Сократ считал, что решение о своей нужности и ненужности, а соответственно и об 

уходе из жизни, должен принимать сам человек и никто другой. Не имеет права решать 

этот вопрос даже общество [1]. Таким образом, Сократ высказывался против умерщвле-

ния детей-инвалидов. Однако Аристотель придерживался противоположного мнения. Он 

писал: «Пусть в силе будет тот закон, что ни одного калеки ребенка кормить не 

следует»[2]. 

Сенека утверждал: «Мы убиваем уродов и топим детей, которые рождаются на свет 

хилыми и обезображенными. Мы поступаем так не из-за гнева и досады, а руководствуясь 

правилами разума: отделять негодное от здорового»[3]. Несмотря на появление 

христианства, которое пропагандировало милосердие, жалость, человеколюбие, такое 

отношение к инвалидам бытовало очень долгое время. Инквизиция считала детей-

инвалидов «детьми дьявола», поэтому пытала их и сжигала на кострах. Иногда калеки в 

роли шутов привлекались развлекать знать при дворах вельмож. А также открывались 

специальные учреждения для изоляции инвалидов от общества. В Древнем Востоке детей-

инвалидов также умерщвляли, так как считали их одержимыми джиннами. Психически 

нездоровых людей заковывали в цепи в дальней комнате дома. Но с появлением ислама 

отношение к ним стало меняться. В период своего правления Мухаммед провел 

множество реформ, одна из которых касается инвалидов. В результате реформы были 

созданы условия для самореализации инвалидов в социуме. Они имели право активно 

участвовать в социальной жизни общества. 

В западных странах отношение к инвалидам стало меняться в лучшую сторону в 

эпоху Возрождения – времени гуманистических идей о равенстве всех людей. Джордано 
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Бруно (1548-1600) в своем произведении «О героическом энтузиазме» писал: «… никому 

не могут быть поставлены в вину глупость и условия пола, как нельзя ставить в вину 

телесные недостатки и уродства, ибо, если при таких условиях и имеются недостатки и 

ошибки, то приписать это должно природе, а не отдельному лицу»[4]. 

Великий чешский педагог того времени Ян Амос Коменский (1592—1670) считал, 

что все дети и дети-инвалиды, в том числе имеют право на обучение. Он писал: «Воз-

никает вопрос: можно ли прибегать к образованию глухих, слепых и отсталых, которым 

из-за физического недостатка невозможно в достаточной мере привить знания? – Отве-

чаю: из человеческого образования нельзя исключить никого, кроме нечеловека» [5]. 

Благодаря трудам Ж. Ж. Руссо (1712-1778) произошел поворот в отношении к инвалидам. 

«От природы, – говорил Руссо, – все люди равны. Это не значит, что сильный и слабый 

равны по силе. Они равны относительно права на жизнь. И если такое равенство 

признается, то сильный помогает слабому выжить. Тогда слабый чувствует себя равным 

сильному». По мнению Руссо, естественное неравенство людей проявляется, прежде 

всего, в неравенстве общественных условий. «А потому гуманизм современного общества 

проявляется в том, что оно стремится создать равные условия для самых безнадежных 

инвалидов, а не в том, чтобы, ссылаясь на их «неполноценность», просто отбраковывать 

этих людей или заключать в специальные резервации. Современное общество становится 

настолько богатым, чтобы позволить себе быть гуманным»[6]. Ратнер Ф.Л. в своей статье 

«Влияние зарубежных ученых на развитие инклюзивного образования» пропагандирует 

имена Я.Р.Перейра, который своим физиологическим открытием доказал, что все виды 

сенсорного восприятия (он занимался проблемами глухонемых) в своей основе одинаковы 

и могут заменять друг друга; И.Г. Песталоцци (1746–1827), крупнейшего педагога-гума-

ниста XVIII века, практиковавшего интеграционный подход к обучению и воспитанию (он 

работал с инвалидами и сиротами). Большое влияние на развитие педагогики, педаго-

гической антропологии оказал врач- невролог Зигмунд Фрейд, возведший к детству все 

трудности, проблемы и комплексы человека. Фрэнсис Гальтон заложив основу диагнос-

тики психических качеств, разработал учение об индивидуальных психологических 

различиях. На коррекционную педагогику и гуманистическую психологию существенное 

влияние оказал создатель системы индивидуальной психологии Фрэнсис Адлер. К началу 

XX века относится деятельность выдающегося швейцарского ученого, врача и педагога 

Г.Ганзельмана, первого профессора специальной педагогики Цюрихского университета, 

разработавшего систему оказания помощи аномальным детям в Швейцарии. Среди его 

трудов представляется о собенноважным назвать его работы, такие как : «Введение в 

лечебную педагогику» (1930), а также «Основные черты теории специальной (лечебной 

педагогики)» (1941) [7]. Необходимо подчеркнуть о первой женщине в Италии-докторе 

медицины, педологе, педагоге, философе М. Монтессори, создавшей педагогическую 

систему, гармонично вписавшуюся в развитие интеграционного образования. Первые 

школы для детей-инвалидов появились в Испании в 1578 году, это были школы для 

глухих, затем в Англии в 1648 году, во Франции в 1770. Школы для слепых появились во 

Франции в 1670 году. В XIX веке начинается обучение умственно отсталых детей. Первые 

педагогические эксперименты обучения умственно отсталых детей были проведены 

Хансен и Липпестад в Норвегии в 1871 году. Большой вклад в изучении вопросов 

слабоумия внесли Э.Сеген, Ф.Пиннель, Ж. Эскироль, Ж.Итар, С. Гейнике, А. Цейне, В. 

Гаюи, Ш.Эппе, А. Бланше, М. Монтессори, Ф.Пляц, и др. Первые частные школы для 

умственно отсталых детей открывает Э.Сеген в США. В этих школах Э.Сеген разработал 

систему обучения и воспитания слабоумных детей, большой акцент в педагогической 

системе он сделал на трудовом и физическом воспитании. Методические пособия 

Э.Сегена до сих пор очень актуальны и популярны среди специалистов. Далее появляются 

учреждения для обучения умственно отсталых детей в Лондоне в 1891 году. Однако 

правила пребывания детей в специальных школах были довольно жесткими: дети были 

определены в специальные школы на долгий срок (не менее 3 лет), им не разрешалось 
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покидать территорию учреждения[8]. Первая школа для обучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата была создана в Лондоне в 1865 г. Однако, несмотря на 

политические, социальные перемены в отношении инвалидов, в обществе продолжала 

оставаться идея о сегрегации инвалидов. Прикрываясь идеями всеобщего бесплатного 

образования, многие европейские государства осуществляли политику сегрегации из об-

щества детей с нарушениями в развитии. Часто она приобретала жестокие, насильствен-

ные формы изоляции детей-инвалидов в специальные учреждения, более того, появлялись 

государственные программы обязательной стерилизации людей с различными отклоне-

ниями в развитии, чтобы не «загрязнять генофонд нации»[9]. Поворотным моментом в 

изменении положения инвалидов в обществе можно назвать социалистическую револю-

цию 1917 года, когда проводилась политика «равного обращения со всеми», в том числе и 

с инвалидами. Инвалиды получили равные со здоровыми людьми политические права, 

экономические, социальные, более того, инвалиды стали важными объектами государ-

ственной заботы: им стали назначаться пенсии, оказываться бесплатная медицинская и 

социальная помощь. Тем не менее, дети-инвалиды оказались в определенной изоляции от 

общества, для них была создана система специальных «закрытых» образовательных 

учреждений интернатного типа. Целью специального образования стала подготовка через 

школу и труд к общественно полезной трудовой деятельности. Постепенно происходит 

дифференциация специальных учреждений по типам нарушений в развитии[10]. В 

дальнейшем было объявлено, что в Советском Союзе инвалидов нет, и люди этому 

поверили, так как перестали их видеть на улицах. Инвалиды были помещены в 

специальные учреждения, и таким образом, отделены от всего населения. Как бы 

парадоксально это не звучало, но у инвалидов были все права, но не было защиты их прав. 

Такая ситуация существовала во всем мире, пока в 60-е годы изоляция людей в 

специальные учреждения не стала рассматриваться как нарушение их прав и «губительное 

навешивание ярлыка» [8]. В результате чего в Европе и Америке возникают массовые 

протесты людей-инвалидов, родителей детей с нарушениями в развитии, а также членов 

коллегии адвокатов, направленные на борьбу с дискриминацией в обществе и 

образовании [11]. В состав казахской интеллигенции, внесшей вклад в развитие 

психологии, сформировавшейся в свое время в самостоятельном научном пространстве, 

вошли имена: Ш.Альжанова, С.Кожахметова, С.Балаубаева, А.Сыдыкова, М. Муканова. 

Особое место занимает имя Жусипбека Аймауытова (1889-1931). Он является автором 

книг таких как &quot; Тәрбиеге жетекші &quot; (1924), &quot; Жан жүйесі және өнер 

таңдау”(1926), “Психология&quot; (1926). Известный казахский педагог И. Алтынсарин 

большое значение придавал вопросу подготовки педагога. В своих трудах он отмечал, что 

учитель имеет дело с детьми, поэтому должен терпеливо. Охотно и простым языком 

объяснять каждый предмет[12]. Великий просветитель, поэт Абай Кунанбаев среди 

основных признаков педагога называл высокий уровень общей и педагогической 

культуры, целеустремленность, ум, доброе сердце, педагогический талант, готовность к 

педагогическому поиску, доброжелательность[13]. Большой вклад в формирование идей 

нравственного воспитания молодого поколения внес первый казахский академик в 

области педагогики и психологии Тулеген Тажибаев (1910 1964г.). В воспитании 

доброжелательности, милосердия, прощения, понимания религии и менталитета народа 

важное значение имеет книга «Общая психология». Также некоторые из его книг были 

посвящены изучению психологических и педагогических взглядов выдающихся сыновей 

казахского народа Шокана Уалиханова, Ибрая Алтынсарина, Абая Кунанбаева [14]. Итак, 

во все времена в различных психологических учениях большое внимание уделялось 

обучению и воспитанию детей с разными физическими и психическими возможностями. 

Особое внимание уделялось созданию условий для детей с ограниченными возмож-

ностями. Рассматривая основные тенденции инклюзивного образования, в своем исследо-

вании мы исходим из того, что: «Распространение в нашей стране процесса инклюзии 

(включения детей с ограниченными возможностями психического или физического 
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здоровья в образовательные учреждения вместе с их обычными сверстниками) является не 

только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на обра-

зование в соответствии с законодательством Республики Казахстан» [15]. Таким образом, 

в современных условиях главной задачей инклюзивного образования является создание 

благоприятной среды для всех, которая позволяет получать знания, в максимальной 

степени реализовать собственные возможности и способности в постановке и достижении 

жизненных целей. В инклюзивном образовании необходимо включение всех детей в 

образовательный процесс; обеспечение и реализация равноправия детей; организация 

условий, благоприятных для профилактики или преодоления «вторичных» дефектов, 

возникших вследствие инвалидности, для реализации личностного, интеллектуального и 

творческого потенциала, эмоционального, коммуникативного, функционального, физичес-

кого развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Өскелең ұрпақтың денсаулығы еліміздің басты байлығы. Жастардың әлеуметтік-

психологиялық белсенділігін арттыру, тән және психикалық саулығын нығайту – 
Қазақстанды өркениетті мемлекет етіп құрудың негізгі бағыты. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 
өзінің Қазақстан халқына жолдаған «Қазақстан – 2030» жолдауында халықтың әлеуметтік 
жағдайын жақсартуда денсаулықты сақтаудың маңызы туралы және салауатты өмір сүру 
салтын дамытудың қоғам үшін аса қажеттілігі туралы баса айтып өткен болатын [1]. 

Білім беру жүйесіндегі негізгі мәселелердің бірі – ұлттың болашағын анықтайтын 
балалар мен оқушылардың денсаулығы болып табылады. Бүгінгі таңда елімізде соңғы 
жылдары психологиялық көмекке сұраныс пайда болып, қазір күн сайын артуда. Бұл 
түсінікті жайт, себебі ересектер өмірінің күйзеліске толы болуы, уақытының басым 
бөлігін жұмыспен өткізуі, балаларға зейіннің жеткілікті түрде бөлінбеуі психологиялық, 
психикалық, физикалық бұзылулардың артуына әкеледі. Психикалық саулық негізінде 
балалардың жеке басының қасиеттері дамып, қалыптасады. Соңғы жылдары бала дамуын 
диагностикалау, топтық дамыту бағдарламалары мен әдістері еліміздегі психология 
ғылымының жетістіктеріне сәйкес қарқынды дамып отыр. 

«Психикалық саулық» терминiн ғылыми лексиконға Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымы енгiзген. Эксперттер Комитетiнiң «Балалардың психикалық саулығы мен пси-
хосоциалды дамуы» баяндамасында (1979) психикалық саулықтың бұзылуы соматикалық 
аурулар, физиологиялық дамудағы ауытқулармен қатар, психикаға әсер ететiн, әлеуметтiк 
жағдайларға тәуелдi әртүрлi жағымсыз факторлар мен күйзелістермен де байланысты 
болатындығы айтылған. Ұйымның анықтамасы бойынша, психикалық саулық – адамның 
толық физикалық, эмоционалды, саналы дамуына негiз болатын қалып. Сарапшылар, 
әсiресе, балалық шақта психикалық саулықтың бұзылуы қоршаған орта жағдайларымен 
тығыз байланыста болатындығын, баланың психосоциалды дамуына әсер ететiн 
мектептегi тәрбиесiн, ересектермен дисгармониялы қарым-қатынас рөлін ерекше атап 
көрсетеді [2, б. 24]. 

И.В.Дубровнина, В.Э.Пахальян, О.В.Хухлаевалардың зерттеулері психологиялық 
саулықты, бір жағынан, адамның өзінің жас ерекшелік, әлеуметтік және психологиялық 
рөлдерін ойдағыдай орындаудың жағдайы ретінде, екінші жағынан, адамға өмір бойы 
үздіксіз дамуға мүмкіндік береді, деп көрсетеді. 

Психикалық саулық тұрақсыздығының факторлары ретінде ғалымдар адамның пси-
хикасына, жүйке жүйесіне түсетін жүктемелердің өсуін көрсетеді. Ақпараттық көлем, 
өмір ырғағының жылдамдығы, адамдар арасындағы қатынастардың жағымсыз динами-
касы (тұйықтық, әлеуметтік қолдау деңгейінің төмендеуі, күйзелісті ықпалдардың өсуі 
және т.б.) және қазіргі өмірдің басқа да ерекшеліктері тек ересек адамдарды ғана емес, 
сонымен қатар балаларды да аса эмоционалдық жайсыз сезімдерге әкеледі. 

Ата-аналар, балабақшадағы тәрбиешілер, мектептегі мұғалімдер тарапынан автори-
тарлы, репрессивті тәрбиелеу сипат орын алса, балалар өмірлік маңызды қажеттіліктерінің 
– қауіпсіздік қажеттіліктерінің, махаббат, қарым-қатынас, қоршаған ортаны ересектер 
арқылы тану қажеттіліктерінің фрустрациясын сезеді. Бұл қажеттіліктердің фрустрациясы 
психологиялық жайсыздыққа әкеле отырып, баланың физикалық және психикалық ден-
саулығына кері әсер етеді. 

Психикалық саулық – адам тұлғасының өзіндік үйлесімін, адам мен қоғам арасын-
дағы үйлесімділікті қамтамасыз ететін психикалық қасиеттердің динамикалық жиынтығы. 
Психикалық саулықты білдіретін тұлғаның қасиеті – өзін-өзі басқара алу. Ол екі түрде 
болады: ішкі өзіндік басқару – бір функционалды деңгейден екіншісіне еркін өте алу; 
сыртқы өзіндік басқару – сыртқы ортаның жағымды және жағымсыз жағдайларына 
адекватты бейімделуді, ортаны өзгертумен қатар, өзіндік өзгеруді де білдіреді [3, б. 13]. 
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Психикалық саулық – баланың жан дүниесінің жайлылық қалпы, көтеріңкі көңіл-

күйден, белсенділіктен, өзін жақсы сезінуден көрінеді. 

Психикалық саулық жоғары деңгейдегі тұлғалық дамумен, өзін және өзгелерді 

түсіне алумен, өмірдің мақсаты мен «мен» туралы түсінігінің болуымен, өзін-өзі басқара 

алу қабілетімен, өзіне және өзгелерге дұрыс қарым-қатынас жасаумен, өзінің өмірі мен 

тағдырына жауапкершілікті саналы қабылдаумен сипатталады. 

Баланың психикалық саулығына қауіпті болатын жанұялық факторларды үш топқа 

бөлуге болады: 

1) ата ананың психологиялық саулығының бұзылуы, олардың мазасыздығының 

жоғары деңгейде болуы; 

2) баланы адекватты емес тәрбиелеу тәсілі, гиперқамқорлық және шектен тыс 

бақылау жасау; 

3) жанұяның функционалды механизмдерінің бұзылуы, ата-ананың арасындағы 

қақтығыстар немесе ата-ананың біреуінің болмауы. 

Соңғы жылдары әлемнің көптеген елдерінде психикалық саулықтың бұзылуы 

жоғары көрсеткішпен сипатталады. Психикалық аурулардың, тұлға фрустрациясының, 

мазасызданулардың, стресстердің таралу көрсеткіштерінің өсу тенденциясы, әр түрлі 

суицидтердің, тұлғаішілік келіспеушіліктердің, тәуелділіктердің (нашақорлық, ішімділік, 

токсикомания, ойын құмарлық және т.б.) орын алуы байқалады. Сондай-ақ, әлеуметттік-

экономикалық өзгерістер салдарынан халықтың басым көпшілігінде, психологиялық 

әдебиеттерде теңелу дағдарысы деп белгіленген психологиялық феномен қалыптасып 

қалған болып шықты. Ол өз-өзін сезіну сезімін жоғалтуынан, өзгерген қоғамдағы өзіндік 

рөліне бейімделе алмауынан (немесе қиналуынан) пайда болады. Бұл жағдай өзгеріп 

жатқан қоғамдық және экономикалық қатынастар мен тұлғалық мақсаттардың, мінез-

құлық стереотиптерінің қайта қалыптасуы қиыншылығы арасындағы талаптардың 

айырмашылығына байланысты туындайды. 

Баланың психикалық саулығын сақтауда бала тәрбиесін дұрыс ұйымдастырудың 

маңызы зор. Жан-жақты дамуы, денсаулығын үнемі қадағалап отыру, пайда болған 

өзгерістерге дер кезінде түзетулер енгізу баланың психикалық ахуалының қалыпты 

болуын қамтамасыз етеді. 

Психикалық саулықты нығайту, өсіп келе жатқан ұрпақтың жоғарғы тұлғалық қа-

сиеттерін қалыптастыру және үйлесімді психофизиологиялық пісіп жетілуін қамтамасыз 

ету – маңызды әлеуметтік міндеттерге жатады. 

Баланы қорқытумен тәрбиелеу, шектен тыс еркелету, мейiрiмдiлiк пен жылышы-

райлық атмосферасының қалыптаспауы, қаталдық, эмоционалды суықтық, баланы жаза-

лау психикалық денсаулықтың ауытқуына әкеледi. Ол сыртқы ортаға немесе баланың 

өзiне бағытталған ашық қатыгездiк реакциясынан байқалады. Олардың негiзiнде қорқы-

ныш, өз-өзiне сенiмсiздiк, өзiн-өзi кем санау жатуы мүмкiн. Мұндай балаларда девиантты 

мінез-құлықтардың көрінісі байқалады. Қылмыстық iстерге бару психикалық саулықтың 

ауытқу симптомы болып табылады, сондықтан мұндай балаларға әкiмшiлiк жазалау 

әдiстерiн қолданғаннан гөрi, психологиялық көмек алу әлдеқайда маңызды. 

Қазіргі кезде білім берудегі психологиялық қызметке деген мамандардың көзқарасы, 

ең алдымен превентивті (алдын-алу) әрекет ретінде болу керек дегенге саяды. Превентивті 

қызмет дегенді – даму мен психикалық және психологиялық саулықты сақтаудың 

алғашқы психологиялық профилактикалық әрекеті деп түсінуге болады. 

Соған байланысты превентивті қызметтің бағыттары, шарттары, аспектілеріне 

тоқталайық. 

Превентивті қызметті ұйымдастыру мынадай бағыттарда жүргізілуі тиіс: 

1) баланың нақты білім беру мекемелеріндегі психикалық саулығының қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету және туындауы мүмкін қолайсыз жағдайлардың алдын алуға бағытталған 

жүйені құру; 
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2) мектепке дейінгі және мектеп кезеңіндегі баланың психикалық және психоло-

гиялық саулығының тиімді жағдайларының маңызды көрсеткіштерін айқындау; 

3) білім беру мекемелерінде балалардың психикалық саулығының қауіпсіздігін 

қамтамасыз ететін психологиялық-педагогикалық шарттарды құру және сақтау; 

4) баланың дамуындағы (дамудың барлық кезеңдерінде) бұзылыстардың болма-

уына бағытталған кәсіби психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттің ғылыми-практикалық 

және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етілуі [4, б. 10]. 

Бала дамуында психикалық саулықты нығайту шаралары: 

1) Баланың психикалық саулығын қамтамасыз ету үшiн әр жас кезеңiнiң даму 

резервiн, мүмкiндiктерiн (жас кезеңiнiң сензитивтiлiгi, жақын даму аймағын ескеру) жүзге 

асыру керек. Жас кезеңiндегi ерекшелiктер (жаңа құрылымдар, рефлексия) ескерiлiп қане 

қоймай, белсендi қалыптастырылып, бала мүмкiндiктерiн, тұлғасын дамытуға негiз болуы 

қажет. 

2) Тәрбиелеу мен оқыту процесiнде әр жас кезеңiне сәйкес баланың индивидуалды 

ерекшелiктерiн – қызығушылықтарын, бейiмдiлiктерiн, қабiлеттерiн, сезiмдерiн, өзiндiк 

санасын, бағыттылығын, құндылық бағдарларын, өмiрлiк жоспарларын дамыту. 

3) Балабақшада, мектепте, интернатта балалардың дамуына жағымды психология-

лық климат жасау, ол бала мен ересектiң, бала мен қатарластарының продуктивтi қарым-

қатынасымен анықталады. Шынайы қарым-қатынас бағалауға, бағалау жағдайларына 

бағытталмайды, оған баға қоймау тән. Адаммен қарым-қатынастағы құндылық – адамның 

өзi, барлық сапаларымен, қасиеттерiмен, көңiл-күйiмен құнды, яғни оның даралыққа 

құқығы сақталуы керек. 

4) Балаларға, ата-аналарына, тәрбиешiлер мен мұғалiмдерге дер кезiнде психология-

лық көмек көрсету [5, б. 144].  

Балалардың психикалық саулығын нығайтуда психологиялық қызметтің және 

психологиялық әдіс-тәсілдердің алар орны ерекше. Мысалы, әлеуметтік психологиялық 

тренинг, іскерлік ойындар, психотерапияны, индивидуалды түзету тәсілдерін қолдану 

арқылы баланың бойындағы мазасыздық деңгейін, үрейін, қорқынышын сейілтуге, қор-

шаған ортамен қарым-қатынасын оңалтуға, бейімделуге тиімді әсер етуге болады. 

Осы шаралардың нәтижесiнде ашықтық, үйiрсектiк, тәуелсiздiк, идентификациялық, 

өз-өзiне сенiмдiлiк қасиеттерi жетiледi, адамның өзiне және басқаға қатынасы өзгередi, 

өзiн-өзi бағалауда адекваттылық болады. 

Яғни, психологиялық қызметті нәтижелі жүзеге асыру барысында жеке тұлғаның 

рефлексивтi iс-әрекетiнiң нәтижесi мынандай болып келедi: 

‒ оқу әрекетiне, қарым-қатынас жасауға позициясы оңды өзгередi; 

‒ өзiн-өзi тану, өзiн-өзi бағалау адекватты болады;  

‒ өзi және басқалар жайлы түсiнiгi өзгередi; 

‒ өзiне және басқа адамдарға – қатарластарына, жасы үлкендерге, оқытушыларға 

және т.б. (тек тренингке қатысқандарға ғана емес) қатынасы өзгередi; 

‒ қарым-қатынаста компетенттiлiгi артады; 

‒ тұлға және болашақ маман ретiнде құндылықтар жүйесi қалыптасады. 

Психикалық саулық – адамның өзінің ішкі және сыртқы ортамен үйлесім қарым-

қатынасы, оның әлеуметтік ортасынан келетін ақпараттарға адекватты реакциясы, 

шынайы объективтік өмір жайлы пікірінің басқа адамдардың пікірлерімен ұштасуы, 

өмірдің кез-келген жағдайына сын көзбен қарай отырып, өзін-өзі сабырлы қалыпта ұстай 

білуі болып табылады. 

Психикалық саулық дұрыс ұйымдастырылған тәрбие жұмысымен тығыз байланыс-

ты. Кейінгі кезде өзекті бір мәселеге айналған салауатты өмір салты психикалық саулық-

тың бірден бір жолы болып саналады. Салауатты өмір салты адамның рухани қажеттілігі. 

Сондықтан да 2001 жылы «Бөбек» Қорының президенті С.А.Назарбаева жас ұрпаққа 

рухани-адамгершілік тәрбие беру мақсатында білім беру саласына «Өзін-өзі тану» пәнін 

енгізді. Бұл пән бүгінгі күні өзінің өміршеңдігін, қажеттілігін, Қазақстан мемлекетінің 
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гүлденуіне ықпал ететін бағдарлама екендігін дәлелдеді. «Өзін-өзі тану» пәні баланы 

өзінің қадірін өзі білуге, өзін сыйлауға, өзін-өзі жетілдіруге, рухани өмірде және қоршаған 

өмір жағдайларында өзінің бағыт-бағдарының болуына, өз бетінше шешім қабылдай 

алуына және өз сөзі мен әрекеттері үшін жауапкершілікті сезіне білуге тәрбиелей отырып, 

осы қоғамда өзіндік «менін» табуға жетелейтін пән.  

Бала саулығы білім беру жүйесінің ең негізгі құндылығы. Психологиялық қызметтің 

негізгі мақсаты – мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың психологиялық 

саулығына жағдай жасау. 

Сонымен, балалардың психикалық саулығының бұзылуы iшкi факторлармен де, 

мысалы, жеке бас ерекшелiктерiмен, сонымен қатар, сыртқы (әлеуметтiк) факторлармен 

де байланысты болады. Соңғысына келесi әсерлердi жатқызамыз: жанұядағы қате тәрбие 

(гиперқамқорлық, гипоқамқорлық, балаға жоғарылатылған талаптар қою, эгоцентрикалық 

тәрбие және т.б.), мұғалiмнiң балаға психологиялық сауатсыз әсер етуi, оның нәтижесiнде 

оқушыда өзiндiк баға деңгейi төмендейдi, топ iшiнде өз мүмкiндiктерiн аша алмайды, 

қатарластарымен және ересектермен қарым-қатынас жасай алмауына әкеледi. 

Балалардың психикалық саулығын түзетуді дер кезiнде қолға алмаса, мектепте 

адаптивтi емес қылық типiнiң қалыптасуына әкеледi.  

Сондықтан, мектепке келген балалардың психикалық саулығына ерте диагностика, 

коррекция, профилактика, бұзылуының алдын алу жұмыстарын жүргiзу мектептегi пси-

хологиялық қызметтiң алдында тұрған негізгі мiндеті.  
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ОҚУДАН ТЫС ІС-ӘРЕКЕТТЕР АЯСЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ 

ӘЛЕУЕТІН ДАМЫТУ 

Ізғұттынова Р. О., Тулебаева Б.Т., Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, «Әлеуметтік педагогика 

және өзін-өзі тану» мамандығының 1-курс магистранты, Алматы қаласы, Қазақстан Респуб-

ликасы.  

Әлемге әйгілі ойшыл, философ Әбу Насыр әл-Фараби: «Тәрбиесіз берілген білім, 

адамзаттың қас жауы» – деп, аса бір көрегенділікпен айтқан болатын. Осы тұжырымның 

шындығын өмір өзі дәлелдеп келеді.  

Ал қазақ халқының қандай жолмен жүріп, қайда бағыт алуы керектігін Елбасы 

нақты көрсетіп берді.  

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» (12 сәуір 

2017) атты мақаласында: «Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық 

дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, замана сынынан сүрінбей өткен озық 

дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер 

жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды. 

Біз жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген, бүгінде тамы-

рымызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз керек» – деп айтқан. 

Заманауи қоғамға түрлі жағдаяттарда өзбетінше шешім қабылдайтын, адамгершілік 

таңдау жасайтын, салдары мен нәтижесін болжай білетін заманауи оқыған, іскер, адам-

гершіл адамдар қажет. Бұған жетудің жолы – жаңаша ізденістер мен бағыттар. Ол үшін 

білім алушылардың іс-әрекеттерін дұрыс, тиімді, ұтымды ұйымдастыра білудің мәні 

үлкен.  

Ең алдымен, мектепте жан-жақты және үйлесімді тұлға дамыту мәселесімен айна-

лысатын ортада дәстүрлі қалыптасқан құралдарды қолдану арқылы қол жеткізуге болады. 

Сондықтан қазіргі күннің көкейкесті мәселелерін көре білу, мүмкіндіктерін, жолдарын 

таба алу аса маңызды. Осы орайда, тәрбие ісі өте жоғары саналады. Сол себепті, Оқудан 

тыс жұмыстардың бағдарламасы оқушыларды жан-жақты дамытуға бағытталуы тиіс: 

Мұнда тәрбиелік технологиялар мен әдістемелер жиынтығы негізінде баланың өзін-

өзі тануына жағдай туғызу алдыңғы қатарға шығады. Баланың өзін-өзі тануы олардың 

танымдық түрткі мен танымдық қызығушылықтарын, шығармашылық қабілеттерін, 

қажетті ақпарат алу білігін дамытуға ықпал етеді.  

Білім беру мекемелеріндегі оқудан тыс жұмыстардың мақсаты – оқушылардың мек-

тепте және мектептен тыс жерлерде жайлы, жағымды қарым-қатынас құруға жағдай 

туғызу, нақты өмірлік жағдаяттарда бастамашылдық, дербестік, жауапкершілік, шынайы-

лық, ашықтық таныта білуге, барлық жас кезеңдерінде сыныптан тыс іс-әрекеттерге 

қызығушылық тудыру болып табылады. 

«Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2015 жылғы «22» сәуірдегі № 227 бұйрықпен бекітілген «Тәрбиенің тұжы-

рымдамалық негіздері» атты құжатта «Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері жалпыадам-

заттық және ұлттық құндылықтар, адам өмірі мен денсаулығы, тұлғаның еркін дамуының 

басымдықтарын, патриотизмді, еңбексүйгіштікті, адам құқықтары мен бостандығын құр-

меттеуге тәрбиелеуді көздейді.  

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерінде: «Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясы ая-

сында, отбасылық тәрбие құндылықтары, сондай-ақ оқу және тәрбие үдерістерінің өзара 

кірігуі негізінде білім беру үдерісінің тәрбиелік әлеуетін арттыруға, оқыту мен тәрбиені 

кіріктіруге, тәрбие әдіснамасын, мазмұны мен құрылымын жаңартуға бағдарланған.  

Тұжырымдамалық негіздер Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде 

тәрбиенің даму перспективасын, басым бағыттарын, тәрбие мақсаттарын, міндеттерін, 

бағалау өлшемдерін және тетіктерін анықтайды.  
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Тұжырымдамалық негіздер жаһандану дәуірінде қазіргі адамды қоршаған әлемге 

технократтық және тұтынушылық көзқарас үстем болатын заманауи қоғам дамуының 

ерекшеліктерін ескереді.  

Осыған байланысты адамзатты ұлттың тұрақты дамуының, рухани әлеуетінің 

артуына кепіл болатын прогрестің рухани-адамгершілік құндылықтарына, ана тілі мен 

ұлттық менталитеттің маңыздылығын нығайтуға қайта бағдарлау қажет» – деп көрсеткен.  

Патриот, білімді, дені сау, жауапты және жігерлі, инновациялық экономика 

жағдайында табысты қызмет ететін, қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгерген, 

қазақ халқының жалпыадамзаттық құндылықтар мен мәдениетті бойына сіңірген, 

толерантты, дүниежүзіне танымал және мәртебелі – 2020 жылғы қазақстандық жастар 

осындай болады.  

Халықтық педагогиканың көпғасырлық тәжірибесіне негізделген, заманауи тәрбие 

теорияларының шабыттандыратын идеялары қолданылған «Өзін-өзі тану» рухани-

адамгершілік білім беру бағдарламасының әлемдік білім беру кеңістігінде теңдесі жоқ. Ол 

балалар мен оқушы жастардың рухани-адамгершілік тәрбиесінде білім берудің барлық 

деңгейлерінің үздіксіздігін және сабақтастығын қамтамасыз етеді.  

Тәрбие ісі арқылы баланы жастайынан сүйіспеншілік, жағымды ойлауға, игі істер 

жасауға, мінездің жақсы сапаларын дамытуға, жанашырлық, бауырмалдық, қайырым-

дылық сияқты қасиеттерге баулуға болады.  

Ең бастысы, балаға тыныштық пен қуаныш әкелетін істермен айналысу маңызды. 

Мұның өзі баланың бос уақытын тиімді ұйымдастыру деген сөз. 

Балаларды күнделікті өмірінде ақиқат, дұрыс әрекет, сүйіспеншілік, ішкі тыныштық, 

қиянат жасамау сияқты мәңгілік жалпыадамзаттық құндылықтарды басшылыққа алып, іс 

жүзінде қолдана білуге үйрету керек.  

Мәңгілік жалпыадамзаттық құндылықтар рухани-адамгершілік тәрбиенің негізі 

болып табылады. Оқудан тыс іс-әрекеттер аясында оқушыларға рухани-адамгершілік 

білім беру өзекті мәселе болып табылады. 

Осыған сәйкес оқудан тыс іс-әрекеттің мәні мен мазмұнына терең мән берілуі тиіс 

екендігі айтпаса да түсінікті. Оқудан тыс іс-әрекеттердің тәрбиелік және білімдік мәні зор. 

Сабақпен, сынып жұмыстарымен тығыз байланыста жүргізілетін оқудан тыс іс-әрекеттер 

оқыту үдерісінің бір саласы ретінде оқу материалдарының мазмұнын баланың өмірлік 

тәжірибесінде қолдануға бағыттауда ықпалы мол. Оқушылардың білімдерін тереңдетеді, 

іс-әрекет тәсілдерін кеңейтеді, жеке қабілеттерін ашуға жағдай жасайды, өзіндік білім 

алуға қызығушылықтарын арттырады. Оқудан тыс іс-әрекеттер арқылы оқушылардың 

әлеуметтік, мәдени, рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруға, сүйікті істерімен шұғыл-

дануға, шығармашылық шабытқа үлкен мүмкіндер ашылады.  

Оқудан тыс іс-әрекет оқумен тығыз байланысты жүзеге асырылады. Білім беру 

аясында «сыныптан тыс», «сабақтан тыс», «оқудан тыс оқушылардың іс-әрекеттері» 

сияқты ұғымдар кеңінен қолданылады. Мектеп оқушыларының іс-әрекет түрлерін шартты 

түрде сипатына қарай келесідей жіктеуге болады: өткізілу орнына қарай – сыныптық, 

сыныптан тыс, мектептен тыс іс-әрекет; өткізілу уақытына қарай – оқу және оқудан тыс 

іс-әрекет; оқу тапсырмаларын шешуге қатысты – оқу және оқудан тыс іс-әрекет.  

Мектептегі оқудан тыс жұмыстардың мақсаты – балалардың танып-білуге және 

шығармашылыққа ұмтылыстарын дамыту, оқушылардың тұлғалық және кәсіби өзін-өзі 

айқындауына ықпал ету, оларды қоғам өміріне бейімделуге, салауатты өмір салтын құруға 

тарту. Оқу және оқудан тыс сабақтар мектеп ауласында, сыныпта, мектеп, аудан 

кітапханасында, мұражайда, театрда өткізілуі мүмкін. Мысалы, өзін-өзі тану сабақтарын 

саябақта, экскурсияда, серуен кезінде де өткізуге болады. 

Оқудан тыс жұмыстар тәрбиелік, әлеуметтік-педагогикалық бағыттылықта бір 

сыныппен екінші сынып оқушыларының немесе жалпы мектеп оқушыларының бір-

бірімен араласуына, қарым-қатынас орнықтыруына жағдай туғызады.  
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Оқудан тыс іс-әрекеттермен айналысу балаларға рухани-адамгершілік тәрбие 

тұрғысында жалпыадамзаттық құндылықтар мен адамгершілік қасиеттерін дамытуға, 

ажырату деңгейлерінің ашылуына, яғни жақсы мен жаманды, ақ пен қараны, дұрыс пен 

бұрыспен, уақытша мен мәңгілікті ажырата білуіне, тұлғалық ішкі әлеуетін, баланың 

шексіз энергиясының ашылуына жан-жақты мүмкіндер береді. Балалардың көпшілік 

ортада, топта жұмыс істей алу, жағымды қарым-қатынас орнату мүмкіндіктерін ашады. 

Оқушылардың бойында өзара түсіністік, сыйластық, әдептілік, сыпайылық, келісім, 

бірлік, ынтымақтастық сияқты жақсы қасиеттерін дамыта түсуге ықпал етеді.  

Оқудан тыс жұмыстар – оқушылар ұжымын құру мақсатында сыныпта тұлғааралық 

қарым-қатынасты, оқушылар мен сынып жетекшісі арасында байланысты ұйымдастыруға 

жақсы мүмкіндіктер береді.  

Балалардың оқудан тыс іс-әрекеттерін ұйымдастырудың басты міндеттері: 

 іс-әрекеттердің әртүрлі көріністерінде оқушылардың қызығушылықтарын, бейімді-

ліктерін, қабілеттерін және мүмкіндіктерін жарыққа шығару;  

 оқудан тыс іс-әрекеттің таңдап алынған саласында әрбір баланың жекелей дамуы 

үшін жағдай жасау;  

 іс-әрекеттің таңдап алынған бағытында оқу, білік, іскерлік, дағдылар жүйесін 

қалыптастыру;  

 шығармашылық іс-әрекет тәжірибесін, балалардың шығармашылық бейімділік-

терін дамыту;  

 оқушылардың иеленген оқу, білік, іскерлік, дағдыларын іске асыру үшін жағдай 

жасау, бейресми қарым-қатынас, өзара әрекеттестік, ынтымақтастық тәжірибесін дамыту;  

 мектеп оқушыларының әлеуметпен қарым-қатынас аясын кеңейту;  

 оқуда қиындық көріп жүрген оқушылармен түзету жұмыстарын жүргізу. 

Оқудан тыс іс-әрекет формалары келесідей болып келеді: экскурсиялар, үйірмелер, 

секциялар, «дөңгелек үстелдер», конференциялар, пікірталастар, мектептік ғылыми қоғам-

дар, олимпиадалар, жарыстар, ізденушілік және ғылыми зерттеулер, қоғамдық пайдалы 

практикалар.  

Оқудан тыс уақытта рухани-адамгершілік тәрбие мақсатында лекция оқу, тақырып-

тық кештер, кездесулер, кітаппен жұмыс формалары кеңінен қолданылады. Сондай-ақ 

театр, кино, көрме, мұражайға бару, концерт ұйымдастыру, музыка тыңдау соңынан 

олардың мазмұнын талдау, пікірлерін айту жұмыстары жүргізіледі. Табиғатқа шығу, 

серуендер, саяхаттар, спорттық ойындар, жарыстар өткізуге де болады.  

Әсіресе, оқудан тыс іс-әрекеттер аясында қазақ ұлттық қолөнері арқылы оқушы-

лардың рухани-адамгершілік қасиеттерін дамыту аса маңызды болып табылады. Өйткені, 

оқушыларды туған халқының өнері арқылы тәрбиелеудің өзіндік мәні бар. Халық өнерін 

танып-білу, оны шығармашылықпен қолдана алу оқушылардың бойындағы рухани-

адамгершілік қасиеттерін дамытып, ұлттық құндылықтарды сақтауға, қадірлеуге, дамы-

туға тәрбиелейді. Ең бастысы, баланың ішкі әлеуетін, шексіз мүмкіндіктерін ашуға ықпал 

етеді. 

Жалпыадамзаттық мәңгілік құндылықтарға бағдарланған «Өзін-өзі тану» рухани-

адамгершілік білім беру бағдарламасы ізгі ниетті, адамгершілік қасиеттері бар лайықты 

азамат тәрбиелеуге ықпал етеді, және «Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерін» іске 

асыруда басты механизм болып табылады.  

Мәңгілік жалпыадамзаттық құндылықтар рухани-адамгершілік тәрбиенің негізі 

болып табылады. Қазіргі уақытта білімді басқа емес, жүрекке бағыттау маңызды болып 

отыр. Бұл адамның өзін-өзі тануы, өз мінезін қалыптастыруы үшін қажет. Өйткені, жүрек 

шынайы білімнің көзі болып табылады.  
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Тұлға мәдениетінің негізі оның жалпыадамзаттық құндылықтарының негізінде 

көрінеді. «Құндылық» термині болмыстың белгілі құбылыстарының адами, әлеуметтік 

және мәдени мән-мағынасын білдіру үшін қолданылады. Адам өмірінің өзегі-құндылық-

тар, ал басқа мақсаттар оған жеткізетін баспалдақтар ғана. Осы қағидаға сүйенсек, 

қоғамның жаңару кезіндегі жаңаша көзқарастардың бірі – құндылық бағдар. [1] 

Рухани- адамгершілік білімнің негізі болып табылатын «Өзін- өзі тану» жобасының 

авторы С. А. Назарбаева «Өмір әдебі» деген кітабында: «Рухани кәусар бұлаққа барар жол 

іздеу әр адамның міндеттерінің міндеті екендігіне сенімдімін» дей келе, оған тек 

жалпыадамзаттық құндылықтарды оқыту арқылы ғана жетуге болатынын атап көрсетті. 

Сонымен қатар: «Алланың алдында бәріміз бірдейміз. Әрқайсысымыздың жолымыз, 

өмірлік міндетіміз бар, бірақ бәрімізге ортақ міндет – жан дүниеміздегі махаббаттың 

сөнбейтін шырағын жаға отырып, Адам боп қалу!» деп адамшылықты бірінші орынға 

қояды. Адамзат тарихында ғылыми ойдың үздіксіз даму барысында адамның өзін 

танымақтық жөніндегі ілімнің алғашқы қадамы көне грек философтарынан басталса да, 

оны өз заманында ғылыми жүйеге түсіріп, қалыптастырған Фараби еңбегі ерекше көзге 

түседі. 

Әбу Насыр Әл-Фараби Әбу Насыр Мұхаммад ибн Тархан ибн Узлағ Әл-Фараби 

(870-950ж. ш.) – әлемге әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, астроном, 

ботаник, лингвист, логика, музыка зерттеушісі. Жалпы «жан қуаты» немесе «өзін 

танымақтық» жайлы күрделі ой сарасына қазақ топырағында арғы заманда Фараби, соңғы 

дәуірде Абай терең бойлап барған. Абай: «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп» деу 

арқылы тіліне, дініне, діліне, нәсіліне қарамай әлемдегі барлық адамдарға ізгі ниетпен, ақ 

көңілмен, жақсылық жаса деп айтқысы келген. Әбу Насыр Әл- Фараби – шығыс 

елдеріндетұңғыш сындарлы педагогикалық жүйе жасаған ағартушы оқымысты. Жас 

ұрпақтың сана-сезімін қалыптастыру үшін үш нәрсенің ерекшелігін жүйелеп, дәйектеп алу 

шарт дейді: 

1. Баланың ішкі ынта-ықыласы, құмарлығы; 

2. Ұстаздың шеберлігі, ар тазалығы; 

3. Сабақ процесінің алатын орны. 

Ғұламаның философиялық ойларынан терең гуманизмнің лебі еседі. Ол, адам 

баласы, жаратылыстың, бүкіл жан иесі атаулының биік шоқтығы, сондықтан да оны 

құрметтеу, қастерлеу керек деп түсінеді. Фараби жасаған қорытындының басты түйіні –

 білім, мейірбандық, сұлулық үшеуінің бірлігінде. Фарабидің философиялық көзқарас-

тарында басты үш бағыт анық аңғарылады: ол дүниенің мәңгілігін мойындады, танымның 

болмысқа тәуелділігін растады, ақыл-парасат туралы ілімді саралады.Ол ғылыммен 

тәрбие ұштасса ғана рухани салауаттылыққа жол ашылмақ деді. Мінез-құлқын түзей 

алмаған адамның ақиқат ғылымға қолы жетпейді деп ескертеді. Ол «Адамның кемелдігі 

неде?» деген сұраққа жауап іздейді. «Балық су үшін жаралған, құс ұшу үшін, ал, адам 

бақыт бақыт үшін жаралған» дейді. «Бақытқа қалай қол жеткізуге болады?» деген сұраққа 

«Білім мен мінез- құлық арқылы» дейді. «Ол білімнің мәні қандай? Бақытқа апаратын 

мінез- құлық қандай?» деген сұраққа «ізгілікті мінез-құлық, рухани білім» дейді. «Оған 

қалай қол жеткізуге болады?» деген сұраққа «Оған: ізденіс, тәрбиелеу өнері және оқу 

арқылы жетуге болады.» деп түйіндейді. Фараби «Философиялық трактаттар» атты 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D1%96%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%B1%D0%BB%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
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еңбегінде адам жанына, жүрегіне үнемі ерекше мән береді. Мысылы, «Жүрек – басты 

мүше, мұны тәннің ешқандай басқа мүшесі билемейді. Бұдан кейін ми келеді. Бұл да 

басты мүше, бірақ, мұның үстемдігі бірінші емес» десе, Абай 17 қара сөзінде: «Сен 

үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ, сонда билеуші жүрек болса жарайды» 

деген тұжырымға келеді. Бұдан екі ұлы ойшылдың да жүрек жөніндегі танымдарының 

негізі бір екені, тек баяндау түрі басқаша берілгені көрінеді. Абай жүрекке шешуші мән-

мағына берумен қатар, оны ізгілік, рақым, шапағат атаулының шығар көзі, тұрар мекені 

деп біледі.  

Ұстаздардың ұстазы атанған турашыл тұлға – «Өз Отанын өз халқын, өз тілін, 

тамаша ұлттық дәстүрлерін жалынды жүрекпен сүйген, өзінің Отанға деген сүйіспе-

ншілігін сөз жүзінде емес, іс жүзінде көрсеткен адам ғана нағыз патриот болып саналады» 

-деген сөзінде үлкен мағынаның төркіні жатыр. Төлеген Тәжібаевтың ғылыми ізденістері 

негізінен екі бағыттың төңірегінде, атап айтқанда, ұлт тілінде психологиядан оқу 

құралдарын құрастыру мен халқымыздың педагогикалық және психологиялық ой- 

пікірлерінің даму, қалыптасу жолдарын зерттеу ісіне бағышталды. 

Төл тіліміздегі ғылыми психология Ұлы Отан соғысынан бұрынғы жылдардың 

өзінде-ақ өркен жая бастаған еді. Өйткені 1938-жылдардан бастап «Халық мұғалімі» 

журналының беттерінде Тәжібаетың осы ғылым төңірегінде жазған біраз мақалалары 

жарық көрді, ол ҚазПИ мен ҚазМУ-де психологиядан қазақ тілінде дәріс оқиды. Ғылыми 

жағынан мазмұны терең осынау дәрістер мен мақалалар студенттер мен мұғалімдердің 

психология саласында тиянақты да жүйелі білім алуына кезінде біраз көмегін көрсетті. 

Осы еңбектерінде Төлеген Тәжібаев бұрын әр жерде шашырап жүрген ұлттық 

психологиялық терминдерді саралап, бұл ғылымның төл тілімізде тамыр жая түсуіне 

жағдай жасады. Төлеген Тәжібаевтың «Жалпы психология» деген үлкен еңбегінде (1993) 

психология ғылымының теориялық негіздері баяндалады. 19 ғасырдың 2-жартысындағы 

қазақтың демократ- ағартушылары Ш. Уәлиханов, Ы. Алтынсарин, А. Құнанбаевтардың 

педогогикалық көзқарастарын зерттеп, келелі пікірлер айтты. Абайдың дүниетанымы, 

педогогика және психология тұжырымдарына тұңғыш рет материалистік тұрғыда талдау 

жасады. Ақынның айналаны қоршаған орта сырын терең түсінуде адам бойында үш түрлі: 

бірінші – әр нәрсені үнемі қозғалыста, өзгерісте болады деп қарау, екінші – заттардың 

өзара айырмашылығын салыстыра отырып, тәжірибе арқылы анықтау, үшінші – ақылмен 

қорытылған ойды жүрекпен сезіне білу секілді қасиеттің жинақталуы қажет деген 

қағидасының материалистік мазмұнын нақтылы мысалдармен ашып көрсетті. Тәжібаев 

адам бес сезім мүшесінің қызметі арқылы қоршаған ортаны танып білетіні 

туралы Абай ұғымының ғылым талабына сай, ақиқат шындық екенін оның Жиырма 

жетінші сөзіндегі Сократ пен шәкірті Аристодим арасындағы пікірталасын арқау ете 

отырып дәлелдеді. Адамның ақыл, сезім, қайрат сияқты психолог қасиеттерінің 

ерекшеліктерін ақынның ғақлияларында және поэзия тілімен шебер бейнелеуін қазақ 

халқының педогогика ой-пікірінің қалыптасу тарихындағы үлкен жетістік ретінде жоғары 

бағалады. Тәжібаевтың тұжырымынша, адам баласының хайуаннан айырмашылығы ақыл-

парасатында, логикалық ойлау қызметінде және ақылмен саналы әрекет етуінде, ақылдың 

қасиеті өткірлігімен, ашықтығымен ерекшеленетіні жөніндегі ақын пікірі педогогика 

ғылымының методикалық талабымен толық үндес келеді. Тәжібаев Абайдың жүрек 

туралы түсінігін оның гуманистік ой толғауларының негізі ретінде қарастырды. Ақынның 

педогогика көзқарастарына талдау жасай келе, адам психологиясының жас ерекшелігіне 

қарай өзгеріп отыратындығын және мінез-құлқының қалыптасуы тәрбиеге байланыс-

тылығы жайлы пікірлерінің ғылыми тұрғыда маңызды екенін атап өтті. Тәжібаев ақынның 

еңбек, оқу-білім, адамгершілік тәрбиесі туралы тұжырымдарының мәнін ашып көрсет-

ті. Абайдың эстетика көзқарастарын да жан-жақты зерттеп, өлең сөздің құдіреті туралы 

ойларына психологиялық тұрғыда талдау жасады. Тәжібаев ақынның ағартушылық, 

демократтық ой-пікірлерінің орыстың ойшыл-демократтары Н. Г. Чернышевский,  

http://melimde.com/6m020500-filologiyaaza-magistranttarfa-arnalfan.html
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%A3%D3%99%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A8%D0%BE%D2%9B%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D1%8B%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%81%D2%B1%D0%BB%D1%8B
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%AB%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Н. А. Добролюбов, В. Г. Белинский т. б. көзқарастарымен идеялық өзектестігін ғылыми 

тұрғыда терең тұжырымдаған алғашқы зерттеушілердің бірі болды.[2] 

Шалва Александрович Амонашвили 1931жылы 8 – наурызда, Тбилиси қаласында 

дүниеге келген. ынтымақтастық педагогикасын насихаттаушы жаңашыл педагогтардың 

бірі. Ұстаз-новатор, бірлесу педагогикасын зерттеген ғалым – Адамды дамыту мектебінің 

жаңа оқытушысы , психология ғылымдарының докторы. Ол 60-70 жылдары бүкіл әлем 

бойынша жаңа педагогикалық бағыттың негізін қалауына ықпал еткен «Білім беру 

процесінде балаларға адами-тұлғалық көзқараспен қарау» деген тақырыпта мектептерде 

көпшілік экспериментке жетекшілік етті. Шалва Александрович өзі балаға деген адами-

тұлғалық көзқараспен қараудың барлық принциптерін әлемдік педагогика классиктері 

К.Д.Ушинский, В.А.Сухомлинский, Якуш Корчак, А.С.Макаренко, т.б. үйренгендігін 

айтады. Шалва Александрович мұғалімдерді педагогика даналығын шынайы да бай 

қайнар көзін пайдаланып, өздерінің педагогикалық шеберлігін үнемі байытып, шыңдап 

отыруға шақырады. 

Қадірлі жасқа келгендігіне қарамастан, Шалва Александрович әлі де шығармашы-

лықпен белсенді айналысып жүр, яғни Украина, Балтық, ТМД елдері мен Ресей мұға-

лімдеріне арнап, түрлі семинарлар мен шеберлік мектебі сабақтарын өткізеді. Студент-

термен және аспиранттармен де бірге жұмыс істейді. Ол әлем бойынша көптеген елдердегі 

бірнеше зертханалар мен орталықтардың, сонымен қатар Мәскеу мен Санкт-Петербургтің 

экспериментті мектептерінің ғылыми жетекшісі болып табылады; халықаралық адам-

гершілік педагогикасыы орталығы мен Украинадағы Адамгершілік педагогикасы 

орталығын басқарады. Уақытының тығыздығына қарамастан, ол адамдарға мейірімді, 

зерделі, ешкім оның ашушаңдығы мен дөрекілігін көрген емес. Ол – педагогикалық 

философияның бір қиыршығы болып табылатын ерекше шыдамдылықтың иесі. 

Шалва Александрович Амонашвили мұғалімдерге арналған «Сәлеметсіңдер ме, 

балалар?!» атты көмекші құралында өзінің педагогикалық әрекеттерінің, ең кішкентай 

мектеп оқушыларының тұлға болып қалыптасуын зерттеу нәтижелерін сипаттап жазады. 

«Менің балалармен тәжірибе жұмыстарым, мектептегі қызықты да қуанышты күндерді 

ұйымдастырудағы ғылыми ізденістерім, эксперименттік сыныптың көптеген мұғалім-

дерімен өткізілген көп уақыт менде білім беру мен тәрбиелеуде ізгілік, оптимисттік 

бастаулардан туындайтын кейбір педагогикалық пікірлер қалыптасты,»- деп Ш.Амонаш-

вили алғысөзінде жазады. КСРО-ның ПҒА академигі А.В. Петровский бұл кітапты 

«педагогикалық симфония» деп атайды. Себебі кітаптың негізгі арқауы балаларға деген 

махаббат, баланың нәзік жанына сүйіспеншілікке толы қарым-қатынас болып табылады. 

Бұл сипаттаманы Ш.Амонашвилидің «Мектепке алты жастан» деген кітабына қатысты да 

беруге болады. «Мектеп жасындағы балаларды тәрбиелеу мен білім беру жүйесінің тиімді 

түрде жүзеге асырылуы толықтай мұғалімнің тұлғасына байланысты» деп есептейді 

Ш.Амонашвили. Ол ең негізгісі деп есептейтін төмендегі тұлғалық қасиеттерге басты 

назар аударады: 

Біріншіден, баланы сол қалпында жақсы көру. Тентек пен тілалғышты, ұғымтал мен 

ойлау қабілеті төмен, ұқыпты мен жалқау оқушыларды бөліп жармай, барлығын да бірдей 

жақсы көру керек. Балаларға деген мейірімділік пен сүйіспеншілік бар жерде қатыгездік 

болмайды, намысына тиетін сөздер айтылмайды, олардың әрбір жетістіктеріне қуанып 

отырасың; 

Екіншіден, оларды түсіне білу, яғни солардың көзқарастарымен санасу, оларды 

ересектерше қабылдау, қамқорлық танытқанына қуану, ақылдасып отыру. Олардың 

танытқан қамқорлықтары мен әрбір ісіне кешіріммен емес, үлкен құрметпен қарау керек. 

Балаларды түсіну дегеніміз – оларды билігіне бағындыру емес, керісінше олардың бүгінгі 

өміріне сүйене отырып, болашақ өміріне алғашқы дәндерін себу. Бала жүрегінің тебіренісі 

мен жан дүниесінің қозғалысын түсіне білген педагог оқушысының тәрбиесімен тереңдей 

айналыса алады. 

http://www.wikiwand.com/kk/%D0%A2%D3%A9%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D3%99%D0%B6%D1%96%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B_%D0%A2%D3%99%D0%B6%D1%96%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2#citenote2
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Үшіншіден, оптимист болу, тәрбиенің оң әсер беретіндігіне сену қажет. Әңгіме 

баланың тәрбиесімен айналысып, сана-сезімін дамытуға кірісу үшін оның ақылының 

толып, ойлау қабілетінің айқындалуын үлкен үмітпен қолын қусырып күтіп отырған 

педагог, яғни филонтропиялық оптимизм туралы болып отырған жоқ. Мұндағы әңгіме 

баланың ішкі жан дүниесіне тереңдей ену, осыған байланысты тәрбие берудің, оқытудың, 

дамытудың түрлі жолдарын қарастыратын педагог, яғни әрекетшіл оптимизм жайлы. 

Төртіншіден, мұғалімнің бойынан адамға тән жақсы қасиеттердің барлығы – 

күлімсіреу, қаталдық, ұстамдылық, салмақтылық, сезімталдық, шынайылық, зияткерлік, 

тіл табысушылық, өмірге деген махаббат болуы керек. 

Ұстаздың осындай талпынуы аса маңызды. Ол – бұрыңғы және қазіргі заманғы 

ұрпақтардың рухани құндылықтары мен бала арасындағы дәнекерші. Осы құндылықтар, 

білім, моральды-этикалық нормалар балаларға дейін стерильді түрде жетпейді, керісінше 

мұғалімнің тұлғалық қасиеттері мен олардың бағасын аңғартады. Адамгершілік қасиеттері 

бар ұстаз балаларды білімге үйрете отырып, сонымен қоса, оларға өзінің мінез-құлқы 

арқылы ықпал етіп, балалардың көз алдында адамгершіліктің ең жоғарғы үлгісі болып 

көрінеді. Бала үшін мұғалімсіз білім жоқ, тек ұстазына деген махаббаты арқылы ғана бала 

білімнің қызықты әлеміне аяқ басады, қоғамның моральды құндылықтарын игереді. Кіші 

жастағы оқушылар үшін ең беделді адам – ұстазы. 

Жас ұрпақты өкінбейтіндей етіп, қателіксіз, уайым-қайғысыз, зорлық-зомбылықсыз 

өмір сүруге, өмірлері қуаныш пен шаттыққа толы болуға үйрету – біздің қасиетті пары-

зымыз. Нағыз ұстаз бейнесін Әбу Насыр Әл-Фараби сөзімен түйіндесек: «Ұстаздық мінез-

құлық нормасы мынадай болуға тиіс: ол тым қатал да болмауға тиіс, тым ырыққа да 

жығыла бермеуі керек, өйткені тым қаталдық шәкіртті өзінің ұстазына қарсы қояды, ал 

тым ырыққа көне беру ұстаздық қадірін кетіреді, оның берген сабағы мен оның 

ғылымына, шәкірті селқос қарайтын болады. Ұстаз тарапынан барынша ынталылық пен 

табандылық қажет. Өйткені бұлар, жұрт айтқандай, тамшысымен тас тесетін бейне бір су 

тәрізді». [2] 

Осындай ұстазға тән мінез-құлық ізгілікпен ұштасып, бала жүрегінің төрінен орын 

алған жағдайда жас ұрпақтың рухани бай, адамгершілігі мол, жан-жақты үйлесімді 

дамыған, елін сүйер абзал азамат болары сөзсіз. 

Жас ұрпақ отбасында, ұжымда, қоғамда бірлесе өмір сүру жайында үлкендер 

әлемінен лайықты өнеге алады. Мұндай өнегеге нелер жатады? Ең алдымен, адамның өз-

өзімен және қоршаған ортамен, атап айтсақ, Әлеммен, өзге тіршілік иелерімен, өз 

пейілдерімен, сезімдерімен және іс-әрекеттерімен жарастықта өмір сүруі, өзінің өмірдегі 

орнын таба білуі болып табылады. 

Жалпы, Шалва Александрович Амонашвили еңбектері және оның негізгі идеясы 20-

ғасырдың өзінде үлкен классикалық педагогиканың негізі болып саналды. Бірақ бүгінгі 

күнге дейін оның жаңашыл педагог ретіндегі идеялары педагогиканың фундаменталдық 

негізі екендігіне еш күмән жоқ.Өзімнің іс-тәжірибемде оқушыға эмпатиялық қатынас 

орнату, эмоционалдық интеллект, баланың психологиялық дара ерекшеліктері және 

тұлғалық дамыту идеяларын қолданамын. Педагогикадағы гуманизм қазіргі қоғамның 

сұранысына айналып отыр. 
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Ш.А. АМОНАШВИЛИДІҢ ГУМАНИСТТІК ИДЕЯЛАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ 

МАЗМҰНЫ 
  

Жұмабекова Қ.Б., Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың аға оқытушысы, педагогика ғылым-

дарының магистрі,  Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы.  

Касенова Г., ӘПжӨӨТ мамандығының 4 курс студенті, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы.  

 

Қазақстан Республикасында орын алып жатқан, үнемі даму үстіндегі саяси, 

әлеуметтік, экономикалық т.б. өзгерістер білім беру жүйесінің өзгеше құрылуын талап 

етуде. Әсіресе, білім беру саласында ізгілендіру, демократияландыру процестері жүріп 

жатқан кезде, білім мазмұнын ұлттық ерекшеліктер негізінде құру, өскелең ұрпақты рухы 

биік, саналы да, салауатты, патриоттық сезімі жоғары азамат етіп тәрбиелеу қажеттігі 

туындап отыр. Сондай-ақ, басты назардағы мақсаттардың бірі – адамды қалыптастыр-

мастан, оны қолдау, дамыту қажет және оның бойында өзіндік тұлғалық бейнесінің 

қалыптасуына, адамдармен, табиғатпен, мәдениетпен, өркениетпен тікелей және қауіпсіз 

өзара қарым-қатынасында қажет өзіндік іске асыру, өзіндік реттеу, өзін-өзі қорғау, өзіндік 

тәрбие механизмдерінің негізін қалау қажет. Бір сөзбен айтқанда, өзіндік сенімділігін 

оятып, ізгілікті өркендеуге мүмкіндік жасау деп түсіндіреміз.  

Түсіндірме сөздіктерге сүйенетін болсақ, гуманизм (ізгілік) адамға деген ізгі ниет, 

сүйіспеншілікпен қарайтын адамгершілік қасиет ретінде қарастырылады. С.И. Ожеговтың 

сөздігінде гуманизм «адамзатқа, қоғамға, адамдарға қатысты адамгершілік қатынас» деп 

анықталған [5]. Яғни, гуманизм – бұл дүниетаным, оның негізгі қағидаттарына адамдарға 

деген сүйіспеншілік, адамның қадір-қасиетін құрметтеу, халықтың әл-ауқатын сақтау 

жатады. Гуманистік білім беру жүйесінің тарихы Сократ пен Платонның шәкірттерімен 

өзара сыйластық пен ынтымақтастық рухында қарым-қатынас жасаған ежелгі Грекия 

дәуіріне жатады. Гуманды білімнің негізі – оқушыға көңіл бөлу, оның мүдделерін 

құрметтеу. Осыған сәйкес, ұлы ойшылдардың педагогикалық идеялары бүгінгі күнге 

дейін афоризм ретінде жетті, мәселен: білім дене мен жанның ең әдемі және ең жақсы 

болуына мүмкіндік беруі керек; сіз жаныңызды емдемей, денеңізді емдей алмайсыз; Әрбір 

адамда күн бар, тек оның жарқырауына мүмкіндің беріңіз. Баланың жеке басын 

дамытудың алғышарттары ежелгі уақыттан бастау алады. Бұл тұжырымдар ғасырлар 

бойы өз сәйкестігін тауып келеді [4]. 

Гуманитарлық педагогика идеясын қалыптастырудың алғышарттары ХІХ және  

ХХ ғасырдың басында басталып, Н.И. Пирогов, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, 

Л.Н. Толстой, Я.А. Коменский, В.А. Сухомлинский және К.Д. Ушинский еңбектерінде 

көрініс тапты. Олар жалпыға бірдей білім және тәрбие беруден, әрбір балаға гуманды 

қарым-қатынас орнатуды дамытты. Педагогтар «адамды – адам етуге», баланың жеке 

басын ескеруді көздеді. В. Безрукова атап өткендей, халықты гуманизм рухында қайта 

тәрбиелеудің негізгі құралы – ағарту болып табылады. Оның арқасында адамдар еркін 

және шығармашыл болып тәрбиеленеді. 

ХХ ғасырдың 80-ші жылдары бұл қағидаға сүйене отырып ынтымақтастықтың 

педагогикасы кеңінен дамыды, ол гуманизм қағидаттарына, баланың дамуына шығар-

машылық көзқарасқа негізделген тәрбие мен оқыту әдістері. Мұнда шетелдік және кеңес 

педагогикасының ең үздік ойлары мен теорияларының авторлары, педагог-новаторларды 

ретінде: В.Ф. Шаталов, С.Н. Лысенкова, Ш.А. Амонашвили, И. Иванов және И.И.Волков 

т.б. атай аламыз. 

ХХ ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасырдың басындағы гуманисттік педагогиканың 

идеясын жаппай уағыздау Ш.А. Амонашвилидің есімімен байланысты. Ол педагог, пси-

хология ғылымдарының докторы, профессор, Ресей Білім академиясының мүшесі, халық-

аралық гуманисттік педагогика орталығының президенті орташа жасына қарамастан, әр-

дайым түрлі қалаларға барып, балаларды тәрбиелеуге арналған семинарлар мен тренинг-

тер өткізуден еш жалыққан емес. Оның кітап беттерінде ойнап жүрген педагогикалық 
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симфонияның лейтмотиві әрқашан балаларға деген сүйіспеншілігі, баланың нәзік рухына 

деген сезімтал қарым-қатынасы болып табылады. 

Ш.А. Амонашвили бойынша гуманисттік идеясының мақсаты – баланың жеке 

мүмкіндіктерін аша отырып, жеке тұлға етіп тәрбиелеу. Баланың жаны мен жүрегіне 

жылулық орнату, танымдық қасиеттерін дамыту, жан-жақты білім алуға жағдай жасау, 

рухани дамыту, ата-анамен бірлесіп жұмыс жасауға итермелеу. Профессор былай деп 

жазады: «Бала рухани және табиғи күштердің бірлігіне айналады, бұл – аспан мен жер, 

жан және дене бірлестігінің мәні; ол микрокосмостағы Космос көрінісі. Ол сондай-ақ, 

толық бөлшектің қайталанбас ұсақ бөлшегі...» 1]. 

Шалва Амонашвили тәрбие мен білім беруде адамзаттың негізгі идеяларын 

қамтитын ата-аналарға арналған меморандум жасады. Міне, осы меморандумның кейбір 

ережелері: балалар туылған сәтінен бастап жақсы ниеттерге толы болады; махаббаттың 

нәзіктігін өз міндеттерінің ауырлығымен біріктіру маңызды; мұқият тәрбие беру білім алу 

мүмкіндіктерін ашады; әрбір баланың өзіндік мінез-құлқы бар, оны уақытында ажырата 

білу маңызды, мүмкін, дарындылық болуы мүмкін; бала барлығын жасай алады; бала 

негізгі ақпаратты бес жасқа дейін қабылдайды; балаларды тәрбиелеу кезінде жалғандық, 

дөрекілік, өтірікке жол бермеу керек; балаларға әрбір сәттен жақсылықты іздеуге 

көмектесу керек [2]. 

Ш.А. Амонашвили баланың жаны мен жүрегіне жылылық ұялату, танымдық күшін 

дамыту, білімін жетілдіруге жағдай жасауды көздей отырып, гуманисттік педагогиканың 

негізгі қағидаларын анықтайды: баланың мүмкіндіктеріне сенім; оның айрықша сипатын 

ашып көрсету; оқушының жеке басын құрметтеу, оны жақсылық пен әділеттілік жолына 

бағыттау, т.с.с. Ш. Амонашвили: «Оқушылардың білімін, пәнге қызығушылығын арттыру 

үшін оқытуды, жалпы алғанда ең бірінші оқушылардың неге қызығатынын анықтап 

алып, содан соң бастау керек» деген 7. 

Осындай мақсатты көздеген Шалва Александрович көптеген кездесулерді шағын 

тапсырмамен бастайды. Ол әркімге «мейірімділік ыдысын» толтыруды ұсынады. Төменгі 

қабат – бұл келесі өсиеттерді қамтитын сенім: баланың мүмкіндігінің шексіз екеніне сену; 

әр ана мен әке Құдайдан ата-ана атанған; педагогиканың жақсылық, махаббат, түсіністік, 

қайырымдылық, көмекке деген құдіретіне сену. Әрі қарай «мейірімділік ыдысына» – 

кешірім, қуаныш, тәрбиені салу керек. Білім беруді ең соңында қосамыз, ол рухани нәр 

алуға көмектеседі (Сіз өзіңіз білмейтін нәрсені үйрете алмайсыз. Егер мұғалім бойында 

руханилық және адамгершілік болмаса, ол мұны шәкірттерге үйрете алмайды – деген 

пікірді ұстанады).  

Педагогика – барлық ғылымның өлшемі. Барлық ғылымдар педагогикаға бағынады. 

Гуманды педагогика көмегімен бала өзінде және айналасындағы адамдардан жарық 

табады. Педагогикалық процесс – ол сіз, сіздің көңіл-күйің, жағдайыңыз. Адам өзінің 

тағдырын, жолын, кішігірім миссиясын түсінуі керек. Адам ол жолды өзі іздейді, бірақ 

мұғалім оны ерте балалық шақта бағыттау тиіс. Гуманды педагогика – балаларға болашақ 

бағдарына көмектеседі [3]. 

Ш. Амонашвилидің оқу процесіндегі гуманисттің идеяларының орны ерекше: 

1. Оқытушы емес мұғалім болу 

Мұғалімнің міндеті – бұл көмектесу және кеңес беру. Оқушымен достық қарым-

қатынас жасау, оны жақсы көру және оның құрметіне ие болу керек. Жай ақпарат беріп 

қана қоймай, өз пікірін шыдамдылықпен білдіріп, оқушылардың пікірін тыңдаған жөн. 

Бала бастапқыда таяқсыз оқуға қабілетсіз деген ұғым, балаға сенімсіздік – қауіпті. Мұндай 

жағдайларда мұғалім тіпті ешқандай себепсіз оқушыларды ұрып-соғып, жазаға төндіреді. 

Бірақ жеміс беруді үйрену үшін әрбір бала мұғалім оны жақсы көретінін және оның 

қандай екенін қабылдағанын сезуі керек. Бірақ, оқыту өз нәтижесін беру үшін, әрбір бала, 

мұғалім оған тек жақсы көзқараста екенін сезіну керек. 

«Мұғалім балалардың жандарын жараламас үшін мектепке ашуланған жанға 

кірмеу керек; мектепке нақты мақсатсыз және білім беру ниетінсіз кірмеу керек; 
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мектепке кешегі күнмен келмеу керек, мұғалім өзіне, кешегі күніне анализ жасап келу 

қажет; балалады өзін-өзіне сенімділігін жоғалтпас үшін, мектепке педагогикаға сенімсіз 

кірмеу қажет» (Шалва Амонашвили, «Сәлеметсіз бе, балалар!»). 

2. Балалар сүйіспеншілікке сүйісеншілікпен, қатігездікке қатігездікпен жауап 

қайтарады 

Тәрбиенің негізі – балаларға деген шексіз сүйіспеншілік. Авторитарлық жүйеде 

ұстаз, тіпті баланы шын жүрекпен сүйгенде де, оны «өз қолында мықты ұстау» міндетті 

деп санайды: оны оқуға, өзін дұрыс ұстауға қатаң мәжбүрлейді. Көбінесе мұғалім оқу 

процесіне біраз жанын салуға тырыспайды, оқу процесі тек шексіз үй жұмысы мен 

бақылау жұмыстарынан тұрмайды. Оқытушылар оқушыларға қарағанда, беделін жақсы 

көретін болса, оқушылар көтеріліспен жауап береді. 

3. Талап ету мұғалімге көмектеседі және балаға кедергі келтіреді 

Авторитарлық педагогикалық үдерісте жазаны алдын алу шарасы талап етіледі. 

Мұғалім баланың мұқият зерттеп, ережелерді бұзбауын талап етеді. Оның айтуынша, 

«ертең оны қайта жазыңыз»,немесе «өзіңді кінәлі деп сана». Осындай талаптың тоналығы 

– бұйыру. Бұл баланың емес, мұғалімнің мәселелерін шешетін педагогикалық құрал. 

4. Бала тәрбиесі сабақ кезінде тоқтатылмауы керек 

Сабақтар мектептің негізі болып табылады, бірақ балалар тек сабақ үшін келмейді. 

Олар көңілді уақыт, достармен кездесулер, мұғаліммен әңгімелесу, мектептен кейінгі 

қызықты іс-шаралар үшін келеді. Мектеп өмірі күнделікті бірнеше сабақтан гөрі 

әлдеқайда көп, ал сабақтар жай партада отырудан да көп. 

Осы орайдағы Ш.А. Амонашвили технологиясының негізгі тұжырымдамалық 

ережелері: 

1. Балаларға гуманисттік-тұлғалық көзқарас. 

2. Педагогикалық талаптардан бас тарту. Ең бастысы қарым-қатынас педагогикасы. 

3. Оқыту мен тәрбиелеудің бірлігі. 

4. Бала – табиғат пен ғарыштың ең жоғары жаратылысы. Ол олардың күшіне және 

шексіздігіне ие. Баланың біртұтас психикасы үш құмарлықты қамтиды: дамуға деген 

ұмтылыс, есеюге және еркіндікке деген ұмтылыс. 

Яғни, ғалым Ш.А. Амонашвили пікіріне сүйеніп, тұжырымдалатын мазмұн – 

мұғалім қызметі үнемі гуманистік сипатта болуы. Бұл қызметтің бір ерекшелігі – 

педагогтардың әр шәкіртіне жол таба білуінде, әр баланың бойындағы қабілетті датыму 

үшін жағдай жасай алу. Ең бастысы оқушының өзін тұлға ретінде сезінуіне көмектесу, 

оның бойында өзін, өмірді, әлемді тануға деген қажеттілікті оята білу, әрбір іс-әрекеті 

үшін жауапкершілікті, адамгершілік қадір-қасиетті сезінуге тәрбиелеу.  

Оқу үдерісіндегі балаларға адамгершілік-жеке көзқарас, ХХІ ғасырдағы мектептегі 

практикада гуманистік педагогикалық ойлауды жүзеге асырудың ықтимал нұсқаларының 

бірі. Ежелгі дәуірде пайда болып, ХІХ-ХХ ғасырларында тез дамып, білім беруді 

гуманизациялау идеясы дәл қазір өзекті болып табылады. Әрине, бұл өскелең ұрпақты 

сақтаудың жалғыз жолы екенін түсінетін мұғалімдер аз емес. Мұғалім өзінің жас 

әңгімелесушінің бетіне қарап, оның реакциясын бақылап, сұрақтарын, пікірлерін тыңдап, 

оның келісімін немесе ой-пікірін білдіруін күту керек. Қажет болған жерде тоқтап, балаға 

қандай да бір ойды беріп, сөйлесудің жылдамдығын арттыратын кезде сезінесің, ол осы 

жеделдету оған пайда әкеледі. Қай уақытта кідіру қажеттігін сезу, балаға ойлануға 

мүмкіндік беру, керек жағдайда сөйлеуін жылдамдату қажет. Міне, әрбір осындайміне-

құлықтары әртүрлі оқушылар ұжымында барлығына қолайлы психологиялық ахуал 

тудыру, ынтымақтастықта жұмыс істете білу үлкен шеберлікті қажет етеді.  

Шалва Александрович Амонашвили еңбектері және оның негізгі идеясы ХХ ға-

сырдың өзінде үлкен классикалық педагогиканың негізі болып саналды. Бірақ бүгінгі 

күнге дейін оның жаңашыл педагог ретіндегі идеялары педагогиканың фундаменталдық 

негізі екендігіне еш күмән жоқ. Педагогикалық іс-тәжірибеде оқушыға эмпатиялық 

қатынас орнату, эмоционалдық интеллект, баланың психологиялық дара ерекшеліктері 
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және тұлғалық дамыту идеялары кең қолданыс тауып келеді. Педагогикадағы гуманизм 

қазіргі қоғамның сұранысына айналып отыр. Себебі, Ш.А. Амонашвили идеясымен 

түсіндірсек, бүгінгі қоғам оқушының жеке тұлғалық қабілеттерін аша отырып, тәрбиелеу 

мен дамытуды, оның жүрегіне жол табуды, танымдық күшін дамыту мен қалыптас-

тыруды, білім мен қабілетті тереңдететін және кеңейтетін жаңдайлар жасауды, өзін-өзі 

тәрбиелеуді мақсат етеді.  

 

Түйін  

Мақала Ш.А. Амонашвилидің гуманисттік идеяларын талдауға және педагогикалық 

үдерісте қолдану ерекшеліктеріне арналған. Мақалада бала бойында оның еркін жігерін 

айқындау арқылы бала тұлғасын тұжырымдап, ұстаз махаббаты, жоғарғы руханият секілді 

қасиеттерге негіздейтін педагогикалық сипаттар мазмұндалады.  

 

Резюме  

В статье рассмотривается гуманистические идеи Ш.А. Амонашвили и анализ 

особенностей использования в педагогическом процессе. В статье также изложены 

педагогические характеристики, основанные на таких качествах, как любовь учителя, 

высокая духовность, сформулирующая личность ребенка через определение его воли. 
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Бүгінгі күні Қазақстандық білім беру жүйесінде заманауи өзгерістер орын алуда. Бұл 

өзгерістер дәстүрлі білім беру жүйесін толықтыратын, кей жерлерде оған қарама-қарсы 

шығатын педагогикалық жүйелердің өзара байланысуына, тәжірибеде инновациялық 

технологиялардың қолданылуына байланысты. Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаев өзінің 

«Интеллектуалды ұлт – 2020» ұлттық жобасының негізгі мақсаты – қазақстандықтарды 

жаңа формацияға тәрбиелеу, Қазақстанды бәсекеге қабілетті бай елге айналдыру, – деп 

айтқан болатын [1]. Қазіргі күні білім беру ұйымдарында оқушылардың түрлі дағдыларын 

дамыту басты мәселе болып отыр. Осы тұста арт-педагогикалық әдістер үлкен маңызға ие 

болып отыр. 

Қазіргі таңда елiмiзде және шет елдерде арт-терапия әдiстерiн бiлiм беру, психо-

логия, әлеуметтiк салаларда қолдануға деген қызығушылық артып отыр.  

Кеңестiк психология ғылымында арт-терапия әдiстерi үлкендердiң психикалық 

ауруларын және балалар невроздарын түзетуде қолданылған. Арт-терапияны мектепте 

қолданудың тұжырымдамалық негiздерiмен келесідей педагогтар айналысқан:  

Л.А. Аметова [2], Е.Л. Зеленина[3], Т.С. Комарова [4], т.б.  

Арт-терапия әдiстерi баланың жеке басын iзгiлiкті түрде қолдауға, олардың өзiн-өзi 

тану қабiлеттерiн дамытуға үлкен мүмкiндiк беретіні көптеген ғалымдардың еңбектерінде 

айтылған. Арт-терапияның психотерапия, ертегi терапиясы, музыкатерапия деген сияқты 

көптеген салаларындағы ғалымдар: К. Юнг, В.М. Бехтерев, В. Вундт, С.Ф. Ломов,  

Т.Ю. Калошина, С.В. Шушарджан, В.И. Петрушин, А.И. Копытин, О.А. Карабанова,  

Н.В. Серов, Г.Э. Бреслав, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеев және т.б. 

Қазақстанда арт-терапияны қолдану әдiстемесiн құрастырумен Мадалиева З.Б., 

Садвакасова З. М., Қасен Г.А., Айтбаева А.Б., Мукашева А.Б., Әбiл З.Қ., Абдраманова 

Д.Е., Нығымова Қ.Н., Құлымбаева А. және т.б. ғалымдар айналысқан. 

Арт-әдістердің негізгі мақсаты – қоршаған ортамен және өз-өзіңмен гармониялық 

байланыстарды орнату. Өнер терапиясы баланың тұлғасын дамытады, себебі өнермен 

айналыса отырып балалар өздерін «сыртқы үлкен әлеммен» байланыстыратын өз әлемін 

сезеді, өз тілдерін іздейді [5, 5б]. 

Біз мақалмызда бастауыш сынып оқушыларымен жүргізетін арт-әдістерге тоқталып 

өтпекпіз.  

6-9 жастағы негізгі психикалық жаңалықтар болып танымдық үдерістер, іс-

әрекеттердің ішкі жоспары, жүріс-тұрыстың рефлексиясы болып табылады. Бұл жағдайда 

сурет салу организм мен психиканың жүзеге асуының бағдарламасын жасау 

механизмдерінің бірі ролін ойнайды. Сурет салу үдерісінде негізінен бас миының оң жақ 

жарты шары жұмысымен байланысты нақты-образдық, сонымен қатар сол жақ жарты шар 

жауап беретін абстрактілі-логикалық ойлау үйлестіріледі. Сондықтан көптеген мамандар 

баланың сурет салуын аналитикалық-синтетикалық ойлаудың бір түрі ретінде 

қарастырады. Сурет сала отырып, оқушы объектті немесе ойды, өз білгенін графикалық 

түрде бейнелей, пәндік және әлеуметтік өмірге қатысты заңдылықтарды зерттей отырып 

қайта қалыптастырады. Тіпті арт –терапияда бес жастан бастап он жасқа дейінгі уақытты 

«балалық шақ суретінің алтын ғасыры» деп атайды. 

Балада қоршаған орта құбылыстарын танып білу сөздер мен ассоцациялардан гөрі 

тезірек жүреді. Сурет салу балаға оның біліп, уайымдап жүрген оқиғаларын сөзбен 

жеткізе алмаған жағдайда, бейнелік формада жеңіл түрде беруге мүмкіндік береді. 
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Осылайша, бастауыш сыныптарда арт-әдістерін пайдалану тұлға дамуымен, оның 

психикалық қызметтерімен: визуальды ойлау, эмоционалды аймақ, т.б.; мотвационды 

жүйемен, әлеуметтік маңызды білімдер мен біліктермен (коммуникативті біліктер, 

визуальді түрде өзін көрсете алу қабілеті, сезімдерді түсіну біліктілігі, басқа адамдарды 

сезіну) байланысты [5, 41 б.]. 

Оқушылардың өнерді қабылдау үдерісі, психиканың танымдық және эмоционалды 

аспектілерінен тұратын күрделі психикалық қызмет болып табылады. Шығармашылық 

(сурет, музыка, қолданбалы, т.б.) қызметпен айналысу балалардың сенсорлық дамуына, 

түстерді, формаларды, дыбыстарды ажыратып білуіне мүмкіндік береді, өнердің көптеген 

түрлерін тануды қамтамасыз етеді.  

 Өнердің педагогикалық мүмкіндіктерін талдай отырып, өнердің балаға беретін 

психотерапевтикалық әсерін атап өтпеуге болмайды, бұл кіші мектеп жасындағы 

балалардың оқу іс-әрекетін ұйымдастыру тәжірибесінде көбіне ескеріле бермейді. 

Эмоционалды аймаққа әсер ете отырып, өнер коммуникативтік, реттеуші, катарсистік 

қызметтерді атқарады. Баланың, оның достарының және мұғалімдердің өнер шығармасын 

жасау үдерісіндегі біріккен іс-әрекеті баланың әлеуметтік тәжірибесін кеңейтеді, ортақ іс-

әрекетте дұрыс қарым-қатынас жасау мен сөйлесуге үйретеді, коммуникативтік аймақтың 

бұзылуын түзетуді қамтамасыз етеді. Өнердің балаға әсер етуінің психокоррекциялық 

әсері, сонымен қатар, толып қалған негативті уайымдаулардан «тазаруда» көрініс табады 

және қоршаған әлемен жаңа қарым-қатынастар жасау жолына түсуге мүмкіндік береді [5, 

42 б.].  

Соңғы уақыттардағы арт-терапиялық басылымдардың қатарында, депрессиялық 

ауытқушылықтары және жоғары агрессивтілік сипаты көрініс беретін балалар мен 

жасөспірімдермен жұмыс жүргізу мәселелері белсенді түрде талқыланып отыр [5, 43 б.]. 

Кескіндеме, сурет секілді арт-терапия әдістері басты жұмыс істеу формалары болып 

табылса да, қазіргі таңда бастауыш сыныптарда осы формалармен қатар, оқушыларға 

сурет салу және қолданбалы түрдегі әр түрлі сабақтар ұсынылады. Олар шығармашылық 

түрде өзін-өзі көрсетуге, өзекті психологиялық мәселелерді шығаруға, психотера-

певтикалық қарым-қатынастың белсенденуіне бағытталған. Бұл кезде сурет, кескіндеме, 

графика, мүсіндеу, фото, жабыстыру, жандыру, гобелен, мозаика, ағаштан ойып алу, 

теріден, матадан, т.б. бұйымдар жасау қолданылуы мүмкін. Қолданылатын материал 

ретінде табиғи материалдар (топырақ, бор, құм, жапырақтар, тастар, бұтақтар, көкеністер, 

жемістер, т.б.) және жасанды, яғни адам қолымен жасалған материалдар (бояу, гуашь, 

қатты қағаз, қағаз, пластилин, жіп, целлофан,т.б.) болуы мүмкін. Заманауи жақсы жаб-

дықталған мектептерде, бастауыш сыныптар блогында, ақпаратты қабылдаудың визуальді 

жүйесі негізгі рольді алатын, шығармашылықтың видеоарт, инсталляция, перфоманс, 

компьютерлік шығармашылық сияқты формалары бар. 

Арт-әдістерді қолданудың қарама-қайшы көрсеткіштері болып бес-алты жасқа 

дейінгі кезең болып табылады. Бұл жас кезеңдерінде арт-әдістерін қолдану тиімділігі аз 

болады, себебі, бұл жастарда баланың символикалық қызметі әлі қалыптасу үстінде 

болады. Бұл жастағы балалар енді ғана түрлі материалдармен жұмыс істеуді үйреніп, 

бейнелеудің түрлі мүмкіндіктерін бірте-бірте қабылдап жатады [5, 45 б.]. 

Арт-терапияның бағыттары күннен күнге өсіп отыр, қазіргі таңда мынадай арт-

терапияның бағыттары көрстілген: 

• Музыка терапиясы; 

• Би терапиясы; 

• Драматерапия; 

• Библиотерапия; 

• Маскотерапия; 

• Этнотерапия; 

• Ойын терапиясы; 

• Фототерапия; 
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• Изотерапия; 

• Видеотерапия; 

• Құм терапиясы; 

• Мандала терапия; 

• Оригами; 

• Ойын терапиясы; 

• Қуыршақ терапиясы және т.б. [6, 7б.]. 

Арт-трепаиялық әдістерге қысқаша тоқталып өтсек: 

Коллаж (француз тілінен аударғанда – желімдеу, жапсыру деген мағынаны береді) 

қандай да бір негізге, өзінің түсі мен сипаты бойынша ерекшеленетін, материалдарды 

желімдеу арқылы орындалатын, бейнелеу өнерінің техникалық тәсілі [6, 9б.].  

Коллаж дегеніміз – қағаз бетіне журналдан қиып алынған суреттерді ретсіз жапсыру. 

Мазмұнымен ерекшеленетін коллаж жасап шығару үшін керегі: картон, суреттер, қайшы 

мен желім. Газет қиындылары, түсқағаз, суреттер, орама қағаздардың бөліктері, мата, 

қураған гүлдер, аң терісі – осы заттардың барлығын коллаж жасауда қолдануға болады  

[6, 11б.]. 

Ертегі терапиясы – бұл таным және ішкі жан дүниені емдеудің бір формасы... ол 

ертегілерді психикалық процестердің өту және көріну формасы ретінде зерттейді, психи-

каға игілікті әсер ететін ертегілерді тудырады, онда адмның жан дүниесінде болып 

жатқандарға көңіл аударылады [6, 49б.]. 

Құм терапиясы. Құм картиналарын жасау шығармашылық кері кетуге алып келеді, 

құмсалғышта ойнау адамды балалық шаққа қайта оралтады және «бала архетипін» актив-

тендіруге мүмкіндік береді [6, 61б.]. 

Мандала терапиясы арт-терапияның техникаларының бірі ретінде суреттерді шең-

берге салуға негізделіп жасалады. Бұл техниканы шеңбер формалы көлемді жұмыстарды 

құм, саз, ермексаз немесе басқа да заттармен жұмыс жасағанда қолданылады [6, 80б.]. 

Фракталды сурет салу. Арт-терапияның энергетикалық бағыттарының бірі – фрак-

талды сурет салу... Әдістің мәні, адамның қолының «моторикасы» мен оның психикалық 

және психофизикалық жағдайларының өзара байланысының қолданылуына негізделеді.  

Фракталды сурет салудың негізгі міндеті – ережелерге сүйеніп сурет салу арқылы өз 

ойын білдірі. Сөздердің орнына суретті қолдану арқылы – ақпаратты кодтаудың жаңа 

жүйесіне ғана емес, бізді қоршаған ортаны сипаттаудың жаңа әдістеріне де көшеміз  

[6, 92б.]. 

Саусақтармен сурет салу – бояуды саусақтар мен алақанды пайдалану арқылы жағу. 

Саусақтармен сурет салу әдісі – қорқыныш пен үрейден арылып, өз-өзіне деген сенімді-

лікті күшейтеді, қиялды дамытады [6, 97б.]. 

Осындай аpт-тepaпиялық жaттығyлapдың көбі жұмылғaн көзбeн eлecтeтy тәcілінe 

cәйкес құpылғaн. P. Accaджиoлидің пікіpіншe, жaбық көзбeн eлecтeтy жeңіл болып келеді, 

aл aшық көзбeн aдaм cыpтқы oбъeктіні іздeйді. Coндықтaн жaбық көздepмен жұмыс істеу 

ішкі дүниeні көpyгe көмeктeceді [7].  

Шет елдік ғалым Кьелл Pyдecтaм бoйыншa арт-терапия келесідей міндеттерді 

атқарады: 

•  Aгpeccия мeн бacқa дa жaғымcыз ceзімдepді шығapyғa мүмкіндік береді; 

•  Емдеу үдерісінде жеңілдік туғызу үшін қocымшa әдіc peтіндe жүреді; 

•  Диaгнocтикa жасау үшін түрлі aқпapaттapды жинaқтайды; 

•  Баланың іште қалған жacыpын ceзімдepімeн, oйлapымeн жұмыc жacayға мүмкіндік 

береді; 

•  Адамдар араcында қapым-қaтынac opнaтады; 

•  Өзін-өзі бaқылayды дaмытады; 

•  Өзіндік бaғaны көтepеді, шығapмaшылық қaбілeттepді дaмытады [8]. 

Қорыта келгенде, өнер шығармаларының сабақ барысында қолданылуы оқушы тұл-

ғасына жағымды әсер ететіні ғылыми тұрғыда зерттеліп отыр. Баланың ішкі қиын-
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дықтарын сыртқа шығарып, жеңілдеуіне мүмкіндік беретін арт педагогикалық әдістерді 

сабақ барысында қолдану мұғалім үшін оқушыны белсендендіруде үлкен жетістікке 

әкеледі деген сеніміміз мол.  
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУДА КЕЙС 

ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 
Молдасан Қ.Ш., Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың доценті, педагогика ғылымдарының 

кандидаты,  Алматы қаласы, Қазақстан  Республикасы. 

Маратқызы А., «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандығының 4 курс сту-

денті,  Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қаласы, Қазақстан  Республикасы. 

 

Қазақстанның білім беру жүйесінде рухани адамгершілік пен жалпы адамзаттық 

құндылықтарды, рухани ұлттық мұраларды бойына сіңірген тұлға тәрбиелеу басты міндет 

болып табылады. Әрбір өсіп келе жатқан келешек ұрпағымыздың заман талабына сай 

білім алып, бойына барлық адамгершілік, адалдық, еңбексүйгіштік, ізденімпаздық, кез-

келген жағдайда дұрыс әрі ұтымды шешім қабылдай алатын, көшбасшылық қабілеті 

қалыптасқан, әлеуметтік кеңістікке еркін ене алатын, белгілі-бір орынды иелене алатын, 

жан-жақты, шығармашыл тұлға тәрбиелеу біздің басты мақсатымыз. Қазіргі әлеуметтік-

экономикалық кеңістікке, кәсіби жетістікке арнайы білімділік, қабілеттілік, мақсат қою 

білу және табандылық, шығармашылық арқылы ғана жетуге болады. Сол себептен ата-

аналардың, мұғалімдердің алдында жаңа міндет тұрады: балалардың жеке қабілеттілігін, 

бейімділігін анықтау және оны дамыту, сол арқылы олардың болашағына бағыт беру. Осы 

аталған мәселенің өзектілігі соншалық, жеке тұлғаның дарындылығын дер кезінде 

анықтап, оған қолдау көрсету аса маңыздылықты қажет етеді. 

«Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырым-

дамасында» еліміздің ғаламдық әлемде өзіндік орын алуы ұлттық білім жүйесінің 

деңгейіне, даму бағытына байланысты екендігі ескертіліп, білімін өзгермелі жағдайға пай-

далана алатын еңбекқор, өзін-өзі дамытуға және өздігінен жауапты шешімдер қабылдауға 

қабілетті, шығармашыл тұлғаны қалыптастыру міндетін қояды [1]. Осы айтылған 

тұжырымдарға сәйкес шығармашыл тұлғаны тәрбиелеуде «Өзін-өзі тану» пәніндегі оқу-

тәрбие үдерісінде жаңаша тұрғыда қарап, оны оқушының білім, білік, дағдыны меңгеруі 

ғана емес, танымдық, интеллектуалық және шығармашылық қабілетін дамыту қажеттігі 

туындайды. 

Тұлғаның шығармашылық дамуы жөніндегі пікірлер ежелгі грек философтары 

Аристотель, Г.Гегель, Р.Декарт, И.Кант және еліміздің философтары Н.А.Бердяев, 

Д.Кішібеков және т.б. еңбектерінде қарастырылған. [2] 

Психологиялық әдебиеттерде Л.С.Рубенштейн, А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, 

еліміздегі М.Мұқанов, Т.Тәжібаев, А.Темірбеков, С.Балаубаев, Қ.Б.Жарықбаев, Ә.Алдамұ-

ратов, Х.Т.Шерьязданова, Ж.Ы.Намазбаева, және т.б. еңбектерде оқушылардың шығарма-

шылық қабілеті және оның психологиялық аспектілері тұжырымдалған. [2] 

Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытудың педагогикалық негізі 

Ш.А.Амонашвили, И.Я.Лернер еңбектерінде әр қырынан зерттелген. Оқушылардың 

шығармашылық іс-әрекеті М.А.Құдайқұлов, Ә.С.Әмірова, Ә.Ә.Сағымбаев, А.Б.Мырза-

баев, А.Ш.Орақова, Қ.Қ.Әбдібекқызы, және т.б. зерттеуші ғалымдардың ғылыми жұмыс-

тарында қарастырылған. [2] 

Әйтсе де, бұл педагогика ғылымында жеке мәселе ретінде қарастырылған жоқ. 

Оқушылардың шығармашылқ қабілетін жаңа инновациялық технологиялар арқылы 

дамытуға қатысты қоғам ұсынып отырған талаптар мен бұл мәселенің теориялық және 

практикалық тұрғыдан жан жақты қарастырылмауы зерттеудің өзектілігін тағы да 

дәлелдеп, оқушылардың шығармашылық қабілетін педагогикалық тұрғыдан түсіндіру 

және оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға әсер ететін педагогикалық 

жағдайларды анықтау қажеттілігін көрсетеді. Яғни, осы мәселені қарастыра отырып, 

оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуды кейс технологияны қолдануды жөн 

көріп отырмыз. Өйткені, «Өзін-өзі тану» сабағында оқушылардың шығармашылық 

қабілетін дамытудың барысында жаңа инновациялық технологияларды қолдану заман 

талабына сай әсер берері сөзсіз. Осы тұрғыда, білім берудің жаңа технологияларын сабақ 
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үрдісінде барынша қолдану қолға алынып жүр. Солардың ішінде дәл осы күні модульдік 

технология, оқытудың интерактивті әдісі кең көлемде қолданылып отыр. Әсіресе, 

гуманитарлық пәндерді оқыту үдерісінде кейс технологиясын қолдану қарастырылмаған. 

Көбінесе, оқытудың Кейс технологиясы шетелдердің өзінде тек бизнес мектептері мен 

экономикалық ғылымдарды оқытуда ғана қолданысқа түсіп отыр. 

“Кейс технологиясы” ХХ ғасырдың басында АҚШ-тағы Гарвард университетінің 

бизнес мектебінде пайда болған. Бұл кезде ол заңгерлерді дайындайтын технология 

ретінде қалыптасқан. Әдістің басты ерекшелігі студенттерді өткен оқиғаларға, жағдай-

ларға зерттеу жүргізетіндігі болып табылады. Мұнда ең әуелі студенттің өз бетімен 

жұмыс жүргізуіне талап қойылды. 1910 жылы профессор Копленд ең алғашқылардың бірі 

болып, бизнес өмірінен алынған нақты жағдайлардың талданған қорытындылары бойын-

ша студенттік пікірталастардың әдістерін қолдана бастады. Нақты жағдайлардың алғашқы 

жинағы 1921 жылы АҚШ-та шығарылған. Сол кезден бастап Гарвардтың бизнес мектебі 

нақты жағдайлардың әдісін таратушылардың лидері болып келеді. Өткен ғасырдың орта 

шенінде нақты жағдайлардың әдісі технологиялық алгоритмді иеленді. Ол тек американ-

дық қана емес, батыс еуропалық білім жүйесінде де белсенді түрде қолданыла бастады [3].  

Кейстік әдіс – педагогикалық. Оның ХVІІ ғасырдан басталатын өз тарихы бар. Бұл 

кезде теологтар өмірден шынайы жағдайларды алып, оларға талдау жүргізген. ХХ ғасыр-

дың басында Кейс әдісін дамытуға кадрларды дайындау кезінде қолдана бастаған. Кейс 

әдісін дамытуға шетелдің мынадай ғалымдары өз үлесін қосқан: Г.Канфман, А.Джордж, 

Л.Соскойн, М.Маюз, К.Луис, Э.Ломбай, К.Уайс, М.Линдерс, Д.Ескайн, Р.Уайн, Х.Купер, 

Д.Фетерман және т.б. Қазақстанда бұл әдіс оқыту үрдісінде жақында ғана қолданыла 

бастады. Кейс әдісіне қатысты А.Сахалованың, М.Сейтмағамбетованың, Р.Есенжігітова-

ның еңбектері белгілі [3]. 

Кейс әдісінің көмегімен оқытудың мақсаты жағдайды дұрыс талдай білетін, яғни 

мәселенің белгілерін анықтап, олардың туындауына түрткі болған себептерді тауып, 

соның ішіндегі басты себепті көре біліп, мәселені шешудің жолдарына талдау жасап, 

оның ең тиімдісін таңдап, әрі қарай оны іске қосып және бақылау орната білетін шығар-

машыл адамды қалыптастыру болып табылады. Бұл үшін оған білім, белгілі бір әдісті 

қолдана білуі және тәжірибе қажет.  

Кейспен жұмыс жасау адамның білімге деген ынтасын барынша арттыра түседі, 

шығармашылық қабілетін дамытады. Бұл жағдайда біздің алдымызда білімге әуесқойлық, 

салыстырушылық әлемі ашылады. Кейс әлемі оқушыларды қуанышқа бөлеп, олардың 

табанды түрде білім алу, шешім шығару жұмысын қолға алуға дем береді. Ең бастысы, біз 

заман талабына сай жан-жақты қалыптасқан, дамыған шығармашыл тұлғаны дамытуға 

қол жеткіземіз.  
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ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҚАБІЛЕТІН 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ОЙЫН АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Молдасан Қ.Ш., Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың доценті, педагогика ғылымдарының кан-

дидаты,  Алматы қаласы, Қазақстан  Республикасы. 

 Сатан Назерке «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандығының 4 курс сту-

денті,  Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қаласы, Қазақстан  Республикасы. 

 

Қазіргі уақытта танымдық қабілеті өзгелерден ерекшеленіп тұратын, қоғам талабына 

сай мүмкіндігі мен әлеуеті жоғары, яғни көкірегі ояу, көзі ашық креативті адамдарға деген 

сұраныс арта түсуде. Білім беру мен оқыту үдерісінде дарынды жастарға педагогикалық 

қолдау мен психологиялық көмек беру олардың интеллектуалдық қабілеттіліктерін 

дамытумен сипатталады. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында: «Білім 

беру жүйесінің басты мақсаты – ұлттық және адамзаттық мәдени құндылықтар негізінде 

жеке тұлғаның қалыптасуына қажетті жағдай жасай отырып, оның шығармашылық 

қабілетін және эстетикалық тәрбие беруді дамыту» – деп атап көрсетілген. Осыған орай 

бүгінгі мұғалімдердің алдында оқушыға білім, білік, дағдыларын игертіп қана қоймай, 

қабылдауын, ойлауын, қиялын, сезімдерін, ерік – жігерін, яғни жан – жақты шығарма-

шылық тұрғысынан да дамыту міндеттері қойылады. [1]. 

Оқушының танымдық белсенділігін педагогикалық және психологиялық тұрғы-

сынан жан – жақты дамытуда мектептегі «Өзі-өзі тaну» пәнінің орны ерекше. Өзін-өзі 

тану сабағының негізгі міндеттерінің бірі – дара тұлға қалыптастыруды қамтамасыз ету, 

оның қабілетін анықтау және дамыту. Өзін-өзі тану сабағын ұйымдастырудың ең басты 

мағынасы оқушының танымдық қызметінде. 

Танымдық белсенділікті қалыптастырудың айрықша түрлерінің бірі ойын болып 

табылады. Ойын арқылы оқу үрдісінде бірқатар жетістікке жетуге болады.Сонымен қатар 

ойын оқушыларға қозғау салуға бағытталған. Ойын бұл адамның мінез-құлқын өзі 

басқарумен анықталатын қоғамдық тәжірибені қалыптастыруға арналған жағдаяттар 

негізінде іс-әрекеттің бір түрі.Абай Құнанбаев: «Ойын ойнап ән салмай, өсер бала бола 

ма?» деп бекер айтпаса керек[2]. Ойын арқылы балаларға білім беру тардымды әрі 

түсінікті болады.Ойын балалардың өздігінен жұмыс істеуге, жетілдіріп өз бойларындағы 

қабілеттерді дамыта алады.Оқушыларды адамгершілікке, жақсылыққа, қарапайымды-

лыққа үйретуге болады. Ойынның баланың танымдық қабілеттерін, қызығушылығын 

дамуытудағы алатын орны ұщан теніз. Ойын технологиясы баланың өзіндік «менін» 

қалыптастырады.Өзін өзгелерден салыстыру арқылы өзіндік бағалауы, өзіндік жетілуі 

болады. Педагог оқушының байқамай жүрген бойындағы қабілетін ойын арқылы танып 

біледі. Оқушылар арасындағы қарым-қатынасты да жақсарту, таным және өзін-өзі 

белсендіруін де арттырады.  

Педагогикалық – психологиялық әдебиеттерге шолу жасай отырып, зерттеулерде 

оқушылардың танымдық белсенділікті қалыптастырудың аса маңызды орын алатын-

дығына көз жеткізуге болады. 

Белгілі психологтар С.Л.Рубенштейн, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, Қ.Б.Жарықбаев, 

С.Бап-Бабаның зерттеулерінде танымдық белсенділіктің психологиялық ерекшеліктері 

ашылды және оның оқу процессінде басты рөлді атқаратыны негізделген. 

Педагогика саласында танымдық белсенділікті қарастырған ғалымдар:Л.П.Аристова, 

М.И.Махмутов, Т.И.Шамова, М.А.Данилов. Танымдық белсенділікті білім беру саласында 

қолдануды Я.А.Коменский, Б.П.Есипов, Ю.К.Бабанскийдің еңбектерңнде қарастырылған. 

Т.И.Шамова оқушылардың танымдық қызметінің ерекшелігін талдай келе, белсен-

діліктің мынандай түрін бөліп көрсетті. 

• Қайта жанданатын белсенділік: ол оқушылардың білімді меңгеріп, қайта жан-

дандыру үлгі бойынша іс-қимыл әдісіне ие болуға ұмтылысымен сипатталады; 
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• Түсіндіруші белсенділік: оқушылардың игерілген материалдардың мағынасын 

түсіндіруі, құбылыстың мәнін, құбылыстар мен үрдістердің арасындағы байланыстарды 

түсінуге, білімді өзгерген жағдайға байланысты қолдана білу әдістерін игеруге ұмтылысы; 

• Шығармашылық белсенділік: құблыстың мәні мен олардың өзара байланысын 

терең түсінуге қызығушылық пен ұмтылыс қана емес, сондай-ақ бұл мақсатқа жету үшін 

жаңа әдісті табу[2]. 

 Зерттеушілер Н.А.Половникова, Т.И.Шамова, Г.Н.Кулагина және т.б. танымдық 

әрекеттің мотивтік, мазмұндық-амалдық және еріктік компоненттерінің біршама даму 

корреляциясын атап көрсетеді. 

 Танымдық белсенділік туралы анықтамаларға талдау жасай отырып оқушылардың 

танымдық белсенділік белгілері анықталады. Оған мына үш белгі тән: 

• Оқу танымдық белсенділіктің қоғамдағы маңыздылық бағыты; 

• Оқу танымдық белсенділіктің интеллектуалдық сипаты; 

• Оқу танымдық белсенділіктің реттеушілік сипаты 

Сондай-ақ танымдық белсенділігін дамыту тиімділігі мынандай жетекші факторлар-

мен анықталады: 

• Оқушылардың жасерекшелігін есепке алу; 

• Оқу үрдісінде мәселелік оқытуды кеңінен енгізу; 

• Материалдарды айтып түсіндіруде жүйелілік ұстанымын қамтамасыз ету;- 

• Бірте-бірте күрделене түсетін тапсырмалар кешенін шешудегі қол жеткен табыс-

тарды «нығайтуды» қамтамасыз ету т.б. 

Интеллектуалдық ойындар оқушылардың өзін-өзі тану сабағынан алған білімін 

бекіту,дамыту, тереңдету үшін өте пайдалы. Интеллектуалдық ойындар оқушылардың 

танымын кеңейтіп, интелектісін дамытып, ізденімпаздығын, еңбекқорлығын жетілдіреді 

және оқушылардың индвидуалды қабілеттерін тәрбиелеуде маңызды орын алады. 

Интеллектуалдық ойындар арқылы оқушылардың танымдық қабілетін дамыту 

барысында бастауыш сынып оқушыларынан күтілетін нәтижелер: 

‒  кез келген ақпаратты беру және қабылдау үшін жағдайға қарай шағын көлемдегі 

мәтінді қолдана алады; 

‒  алынған ақпараттарға қатысты өзінің ойын білдіру үшін алғашқы сөйлеу 

дағдыларын қолданады; 

‒  тілдік қатынас және қоршаған шынайылықты танып білу құралы ретінде ана 

тілінің маңызын түсінеді; 

‒  топпен,командамен бірлесіп жұмыс жасау үшін алғашқы сөйлеу дағдыларын 

пайдалана алады; 

‒  жаңа ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдана біледі; 

‒  интеллектуалдық ойындар барысында жалпыадамзаттық және әлеуметтік мәдени 

құндылықтарға өз көзқарасын білдіре білуі; 

‒  өзінің бәсекелестік қабілетін арттыру үшін өзін-өзі билеуге және кәсіби өсуге 

ынталы болуы; 

‒  ақыл-ой қабілетін және жалпы өмірлік әрекетін жоғары деңгейде ұстау үшін 

шығармашылық жұмысқа тартылады. 

‒  интеллектуалдық даму деңгейі жоғары, дарынды тұлғалар айқындалады. 

Оқушылардың танымдық қабілетін дамытуда интеллектуалдық ойындардың 

атқаратын маңызы зор. Интеллектуалдық ойындар арқылы оқушылар әр түрлі жағдайды 

түсінеді, оны шешу жолдарын қарастырады. Интеллектуалдық ойындар оқушылардың 

логикалық ойлау қабілетін дамытады, оқуға құлшынысын, қызығушылығын арттырады. 

Жақсы ойынға бала бар ынтасымен беріліп,оны білуге,меңгеруге талпынып, алуан түрлі 

дағды, мәліметтерді алып, шеберліктерін шыңдайды. 

Ойын-бұл еркін және өзіндік әрекет, ол баланың жеке қызуғушылығынан туады, 

белсенділігімен ерекшеленіп, шығармашылығын, жоғары сезімділігін көрсетеді. Ойында 

ғана баланың жеке қажеттілігі мен шектеулі мүмкіндіктері ашылады. Интеллектуалдық 
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ойын барысында оқушылардың танымдық қабілетін, алған білімдерін одан әрі дамыту, 

тереңдету, олардың ізденпаздығын арттыру, ой-өрісін кеңейту,шығармашылық қабілетін 

дамыту, оқуға белсенділігін арттырға негізделеді. Бастауыш сыныптар арасында өткізген 

«Көкпар», «Алтын сақа», «Бәйге», «Тапқыр болсаң, талас жоқ», «Математикалық поэзия» 

т.б түрлі интеллектуалдық ойындар бала қиялын ғана дамытпай оқушылардың сабаққа 

деген қызығушылығын арттырады. Бала өз мүмкіндіктерін ашып, жаңалыққа, бәсекелес-

тікке ұмтылады. 

Қорыта айтқанда жалпы орта білім беретін мектептердегі «Өзін-өзі тану пәнін» 

интеллектуалдық ойын арқылы оқыту оқушылардың жалпы шығармашылық қабілеттерін 

дамытумен қатар олардың бойындағы өзіндік ерекшіліктердің ашылуына да ықпал етеді 

деп айта аламыз. Мұндай ерекшеліктердің негізінде танымдық белсенділіктері қалып-

тасары сөзсіз. 
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Ашекеева К.Н. к.ф.н., доцент кафедры педагогики и образовательного менеджмента, 

Батжанова М.Н. магистрант 2 курса специальности педагогика и психология, Казахский 

Национальный университет им.аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан.mariyambatjanova@mail.ru 

Человечество привыкло считать, что мы получаем удовольствие от жизни некими 

«порциями», что оно не длительно и зависит от внешних факторов – наших успехов, 

признания на работе и любви других людей. Однако можно с уверенностью заявить, что 

счастье человек обретает при правильной организации жизни. Человеческая жизнь 

измеряется во времени, а времени у человека не так много, как кажется на первый взгляд. 

Поэтому, важнее то, как каждый человек организует свою жизнь день за днем, час за 

часом. Для наиболее эффективной организации жизни человеку следует приложить 

усилия для постепенного изменения своих ежедневных привычек. 

Большая часть ежедневных занятий каждого человека направлена на достижение 

какой-то цели. Он занимается уборкой, чтобы сделать дом чистым, приходит на работу, 

чтобы выполнить определенный объем задач, организует свой досуг, чтобы отдохнуть от 

рутинных дел. Следственно, жизнь состоит из постоянной целенаправленной деятель-

ности. Конечно, достижение целей вносит в жизнь человека порядок и смысл. Но в 

результате люди часто переоценивают результат и забывают о том, что процесс тоже 

может приносить удовольствие и радость. 

Если люди будут заниматься только целенаправленной деятельностью в течение 

многих дней и выполнять только то, что имеет цель, они начинают испытывать тревогу, 

усталость, раздражительность, им сложнее сконцентрироваться на этой деятельности. 

Поэтому организовывать жизнедеятельность необходимо правильно, ведь не зря этот 

процесс исследовался многими учеными и написано было множество научных работ. 

Для того, чтобы научиться организовывать деятельность целых предприятий, в 

которых работают десятки людей, необходимо научиться организовывать для начала свою 

жизнь, а то и свой день.  

Первые попытки самоорганизации у человека проявляются примерно ещё в средних 

классах общеобразовательной школы. Они представляют собой составление расписания и 

попытки соблюсти его. Сейчас это называется тайм- менеджментом, а дневное расписание 

– это всего лишь малая его часть.

Со временем знания пополняются информацией о целеполагании и планировании 

жизни. А в какой-то момент даже приходит осознание того, что даже процесс выполнения 

задач нуждается в организации. Проблема в данной ситуации заключается в том, что бы 

все эти знания были полезными, необходимыми, но никак не собранными в какую-то 

действующую систему. У многих людей наблюдается подобная тенденция, когда в голове 

скапливается много бесполезной информации одна за другой, а применения ей так и не 

находится. 

Задача современного человека еще в молодом возрасте при самом рассвете сил 

научиться организовывать свои долгосрочные и краткосрочные цели, организовывать 

планы на день и не только, организовывать процессы и организовывать дела (срочные и 

не требующие особой срочности). 

Под термином организация понимается следующее: организация – это обоснование 

и выбор элементов управляющей и управляемой подсистем, а также установление 

пространственно-временных и причинно-следственных связей между ними. Например, в 

сфере производства в ее функции входят обоснование и выбор оборудования, организация 

рабочих мест, выбор технологии и т.д.; в сфере управления – это подбор, расстановка, 

продвижение кадров, профессиональное обучение, управление деятельностью работни-

ков, создание структур управления [1]. 
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Человек может иметь разные жизненные цели, рассуждать об индивидуальности или 

общности миссии человека, но в одном он похож на остальных: без осознанных целей 

человеческая жизнь уподобляется жизни простейших животных. 

Можно выполнять действия спонтанно, «плыть по течению», но при таком подходе к 

жизни больших результатов ждать не стоит. Поэтому, прежде чем собираться в путь и 

начинать собирать вещи, необходимо определиться с конечной целью поездки. Важно 

понять свою миссию и цель в жизни. Без этого всё остальное абсолютно бесполезно. 

После определения жизненных целей встает необходимость запланировать каждое 

действие в мельчайших деталях. Каждая большая цель делится на малые цели – подцели. 

Для их достижения необходимо чему-то научиться, многое узнать и сделать. В процессе 

достижения целей будет появляться новое видение и понимание. 

Для лучшего планирования действий необходимо прибегнуть к помощи тайм-

менеджмента. Именно с помощью тайм-менеджмента человек учится систематизировать 

свою деятельность самым наилучшим образом. 

Тайм-менеджмент – это эффективное планирование рабочего времени для достиже-

ния целей, нахождение временных ресурсов, расстановка приоритетов и контроль выпол-

нения запланированного. Его основная задача – больше успевать в единицу времени и 

эффективно расходовать собственные ресурсы. 

В психологии различают два вида тайм-менеджмента – простой и системный. В 

основе системного лежат глобальные цели, что позволяет говорить о тайм-менеджменте 

как о жизненной философии. Простой тайм-менеджмент представляет собой набор 

методик, которые помогают постепенно продвигаться к достижению этих глобальных 

целей [2]. 

При помощи тайм-менеджмента у индивида вырабатываются своего рода привычки, 

установки выполнять свой действия определенным, более продуктивным образом при 

меньшей затрате времени. Вкратце об этом уровне, подразумевается умение быстро и 

основательно выполнять задачи, фокусироваться на процессе, входить в состояние потока 

и выдавать максимальную продуктивность. 

Индивидов, которые заинтересованы в правильной организации своей жизнедеятель-

ности с каждым годом становится все больше и больше. Это наблюдается по популяр-

ности всевозможных мотивационных тренингов, по продажам соответствующей литера-

туры. 

Человек, который может ставить перед собой цели, планировать дальнейшие дейст-

вия и имеет это все в виде выработанных в нем привычек, становится личностью, обла-

дающей организаторскими способностями. 

Организаторские способности – вид коммуникативных способностей, которые про-

являются в совершенстве умений переводить социально-значимые цели на язык практики 

для своего коллектива и в умении доводить дело до логического конца. Требовательность 

сочетается с располагающей общительностью и личной деловитостью. Наличие у руко-

водителя организаторских способностей снижает вероятность возникновения как дело-

вых, так и межличностных конфликтов [3].  

Склонности к организаторской деятельности в виде задатков проявляются стремле-

нием человека брать на себя, не колеблясь, ответственность, не бояться риска, следовать 

сказанному слову и выполнять свои обещания, быть справедливым и доброжелательным к 

окружающим людям. Известно много случаев, когда наделенные от рождения этими 

качествами люди не развивали свои задатки, так как упорно не занимались предначер-

танной им судьбой деятельностью. 

И наоборот, есть множество примеров, когда, даже не имея никаких организатор-

ских задатков, человек становился хорошим руководителем, известным полководцем или 

политиком. В большинстве случаев, организаторские способности рассматриваются в 

делах, касающихся бизнеса или предпринимательства. Термины организаторских способ-

ностей были применимы к руководителям, начальникам и управленцам. Большой обзор 
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информации об организаторских способностях наблюдается в книгах по управлению, 

менеджменту. 

Однако, что характерно современному положению дел, организаторские способнос-

ти стали рассматриваться в области образования тоже. В области образования также 

необходимо обращать внимание на психологические особенности работников образова-

ния, ведь именно эти люди транслируют все базовые знания нынешнему поколению и им 

тоже необходимо научиться вырабатывать в себе эти способности для эффективного 

выполнения своих обязанностей. 

Каждый специалист, взаимодействующий в ходе своей профессиональной деятель-

ности с другими людьми должен быть своего рода психологом. Он должен тонко чувст-

вовать другого человека, обладать эмоциональным интеллектом, неким «чутьем» в своем 

деле. Будучи таким человеком, он сможет легко управлять своими делами, касающимися 

других людей, управлять людьми и влиять на них с положительной стороны. 

Если рассматривать организаторские способности учителей, то важно отметить, что 

хорошим учителем не может быть тот человек, который не умеет распоряжаться своими 

делами, не умеет налаживать контакты и выстраивать отношения с другими людьми. Ведь 

его работа – это прямое воздействие на личность учащегося, а чтобы его влияние 

возымело эффект, он должен суметь правильно выстроить свою «политику» поведения и 

организации своей деятельности. 

Школьному учителю приходится иметь дело не с одним учеником, а с целым 

классом. Работа с коллективом детей требует особых способностей, представляющих 

собой сложный комплекс качеств, которых может и не быть у преподавателя, ведущего 

занятия с одним человеком, допустим, в домашних условиях. На личности педагога лежит 

огромная ответственность за полученные детьми знания, за их качество. Качество его 

работы не может повышаться без обдуманной и хорошо организованной преподаватель-

ской деятельности. Ведь учитель он не только транслирует знания, но и вносит особый 

вклад в воспитание детей. Он стремится их дисциплинировать, выработать в них ответст-

венность и активность. 

В числе многочисленных качеств учителя прежде всего нужно отметить самокон-

троль. Надо сказать, что "публичность" работы учителя не для каждого оказывается 

приемлемой. 

У некоторых людей необходимость "быть на глазах" даже у незначительного числа 

зрителей и слушателей вызывает астенические эмоции, мешающие работе, не дающие 

возможности должным образом сосредоточиться на ней, думать о том, что говоришь и 

делаешь, о том, что происходит в классе, и т. п. Особенно сильно может проявляться это 

неприятное состояние при первой встрече с учащимися. Психологически оно обусловлено 

некоторой робостью, застенчивостью чеповека, неуверенностью в себе, известной долей 

замкнутости и представляет собой своего рода охранительный рефлекс, связанный с 

желанием не вступать в общение с людьми, по возможности избежать его, если оно может 

закончиться неудачей и неприятными последствиями. Этим качеством чаще всего 

обладают или люди вообще очень робкие, неуверенные в себе и не чувствующие себя 

способными, в частности, к педагогической работе, или, напротив, люди в какой-то мере, 

может быть, даже одаренные, но отличающиеся болезненным самолюбием, боящиеся 

того, "что о них подумают" другие [4]. 

В классе же много строгих критиков, расположенных к насмешке, "разыгрыванию" и 

т.п. Поэтому детский коллектив особенно пугает такого учителя, причем даже опыт и 

понимание того, как надо себя держать, каким образом вести работу, здесь не всегда 

помогают, так как контроль за своим поведением в таких случаях исчезает или значи-

тельно ослабляется. Для такого учителя работа становится «пыткой», он затрачивает 

очень много энергий на каждый проведенный свой урок, что плохо может сказаться на его 

нервной системе и общем психологическом состоянии. Это еще раз показывает, что 
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прежде чем взяться за такую работу, нужно в стенах университета поработать над 

выработкой и развитием определенных качеств, в том числе и организаторских. 

Организаторские способности учителя проявляются в умелом планировании работы 

и в выполнении этого плана. Малоспособные учителя отличаются тем, что они никогда не 

укладываются в намеченные сроки, часто уже после звонка заканчивают урок, дают 

домашние задания на перемене и т. п. У хорошего же педагога проявляется чувство 

времени, представляющее собой специфическое восприятие, дающее возможность, почти 

не справляясь с часами, верно распределить работу так, чтобы кончить все, что намечено, 

точно к звонку. При этом учитель не спешит, так как спешка вредно отражается на 

усвоении, но и не "растягивает" объяснения и работу. Здесь, как и во всей работе педагога, 

имеет значение опыт, однако дело не только в нем . 

Так, организаторские способности в психолого-педагогической литературе 

трактуются как индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся 

условиями успешного овладения организаторской деятельностью и ее осуществления [5]; 

способность, с одной стороны, организовать ученический коллектив, сплотить его, вооду-

шевить на решение важных задач, с другой – правильно организовать свою собственную 

работу [6]; умение организовать учащихся путем приобретения ими необходимости 

выполнения определенного вида деятельности [6]; способности, обеспечивающие высо-

кую эффективность организаторской деятельности и т.д. Непосредственно организа-

торские способности учителя Н.В. Кузьмина определяет как избирательную чувстви-

тельность к способам организации учащихся в группе, в освоении учебного материала, 

самоорганизации обучающихся, в самоорганизации деятельности педагога. 

За развитие организаторских качеств в самом себе, нужно браться, будучи еще 

студентом, когда ты не просто получаешь теоретические знания, но и на практике 

учишься преподавать и видишь совершаемые ошибки и упущения. В конце концов, 

наличие организаторских способностей важно ни сколько для профессии, сколько для 

общей жизнедеятельности. 
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СТРЕССКЕ ТӨЗІМДІЛІК ТҮЗЕТУ МЕКЕМЕСІНІҢ ПЕДАГОГТАРЫ ҮШІН 

ҚАЖЕТТІ САПА 

 
Тоқсанбаева Н.К., Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың профессоры, психология ғылымдары-

ның докторы, Алматы қаласы, Қазақстан  Республикасы 

Атахан А.Т. психология мамандығының 1 курс магистранты, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

Алматы қаласы, Қазақстан  Республикасы 

 

Қазіргі таңда адамның өмірі мен қызметі стрессті тудыратын түрлі сыни жағдай-

ларға толы. Стрессті, ішкі қақтығыстың жағдайын немесе өмір дағдарысын жеңу және 

эмоциялық балансты қайта қалпына келтіру үшін, кей жағдайларда адам ұзақ және ауыр 

жұмыс жасауы керек. Адамдар өмірдің түрлі кезеңдерінде әр түрлі деңгейдегі стресстерді 

сезінеді. Стресс адамның мінез-құлқына, оның жұмысқа қабілеттілігіне, денсаулығына, 

басқа адамдармен байланысына және отбасылық қарым-қатынастарына әсер етеді. Стресс 

тек адам өмірінің сапасын ғана емес, сонымен қатар адамның жұмысының сапасын да 

төмендетеді. 

Адам қызметінің кәсіби саласы осы мамандыққа тән стресстерді тудырады. Стресске 

бейім мамандықтар бойынша бірінші орында адамдармен тығыз жұмыс жасайтын 

мамандықтар, соның ішіне педагог мамандығы да кіреді. 

Осылайша, стресс педагогтардың кәсіби қызметіндегі күрделі және өзекті мәселе 

болып табылады. Сондықтан, қазіргі заманғы мұғалімнің жеке басының стресске 

төзімділігін қалыптастыру да маңызды. Стресс, стресске төзімділік ұғымдарын, стресс 

себептерін, стресске төзімділіктің түзету мекемесінің педагогтары үшін маңыздылығын 

анықтау осы мақаланың мақсаты болып табылады. 

Стресс – «адам – адам» жүйесінің кәсіптерінің өкілдері арасында ең көп таралған 

және ең танымал. Зерттеушілер (Р. Люфт, Ю.С.Савенко, Г.Селье, Дж. Эверел және 

басқалар) атап өткендей, стресс, қалыпты және жиі кездесетін құбылыс. Қысқа мерзімді, 

шағын стресстер күнделікті өмірде жиі кездеседі және олар зиянсыз. Ұзақ мерзімді немесе 

шектен тыс стресс – бұл адамдар мен ұйымдар үшін қиындықтар тудыруы мүмкін. Стресс 

адам өмірінің ажырамас бөлігі болып табылады, бірақ стресс дәрежесі мен оның салдарын 

ажырата білу маңызды. 

«Стресс» ұғымына түсініктеме берейік. Ағымдағы зерттеулерге шолу, стресс 

ұғымының түсінігі бірдей емес екенін көрсетті. Ол шаршау, қоршаған ортаның сынауы, 

кемсітуі, белгілі бір сәтсіздіктер және т.б. жағдайлардың салдарынан туындауы мүмкін. 

Ю.С. Савенко психикалық стрессті «адамға өзін-өзі танытуға кедергі келтіретін 

жағдайға тап болған күй» ретінде сипаттайды. Бұл ұғым, біздің ойымызша, адамның 

кәсіби қызметінің аспектісін, оның сол аспектіде өзін-өзі таныту процесін сипаттайды. 

Өзін-өзі таныту – адамның жеке мүмкіндіктерін барынша толық сәйкестендіру мен 

дамытуға ұмтылысы. Кәсіби өзін-өзі таныту қолайлы әлеуметтік жағдайлардың болуын 

болжайды. 

Қалыпты өмір жолын бұзатын кез-келген күтпегендік, стресстің себебі болуы 

мүмкін. Г. Селье стресстің туындауында адамға қатысты жағдайдың жағымды немесе 

жағымсыз болуы маңызды емес екенін өз зерттеулерінде көрсетеді. Қайта құрылымдау 

немесе жеке бейімделу қажеттілігінің қарқындылығы маңызды. Мысалға, ғалым өз 

кітабында қызықты жағдайды көрсетеді: жалғыз ұлы шайқаста қайтыс болғаны туралы 

естіген ана қатты эмоциялық күйзелісті сезінеді. Егер көп жыл өткен соң, хабардың 

жалған екендігі анықталып, ұлы кенеттен бөлмеге жараланбаған, сау күйінде кірсе, анасы 

бұл сәтте үлкен қуаныш сезінеді. Екі оқиғаның нақты нәтижесі – қайғы мен қуаныш, 

эмоциялар басқа, тіпті бір-біріне қарама-қарсы, бірақ олардың стресстік әрекеті – адамның 

жаңа жағдайға бейімделуінің ерекше талаптары – бірдей болуы мүмкін. 

Г. Селье стрессті адамның қиындыққа бейімделу барысындағы жауабы ретінде 

қарастырып, «жалпы бейімделу синдромы» тұжырымдамасына бастау салды. Сонымен 

қатар, стресстің дамуының негізгі үш кезеңін бөліп көрсетті: 
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1. Қобалжу кезеңі. Бұл кезеңде ағзаның бейімделу ресурстарын жұмылдырылуы 

жүреді. Адам мазасыздану және сезімталдық күйде болады. Осы кезеңде жиі болатын 

аурулар «психосоматикалық» деп аталатын санатқа жатады: гастрит, колит, жаралар, 

мигрен, аллергия. 

2. Қарсыласу немесе бейімделу кезеңі. Бұл кезең, егер стресс факторы тым күшті 

болса немесе ары қарай жалғасса туындайды және алаңдаушылық белгілерінің толық 

жоғалуы мен дене қарсыласу деңгейі әдеттегіден әлдеқайда жоғары болуымен сипат-

талады. Теңгерімді бейімдеу ресурстарын пайдаланылу жүзеге асырылады. 

3. Шашау кезеңі. Бұл кезең энергияның таусылғаны, физиологиялық және психо-

логиялық қорғаныстардың үзілуі, алаңдаушылықтың қайталануымен сипатталады. Бірінші 

сатыдан айырмашылығы, бірінші кезеңде дененің стресстік жағдайға жауабы, бейімделу 

қорлары мен ресурстарын ашуға әкелгенде, үшінші кезеңнің жағдайы «көмек шақыруға» 

ұқсайды. 

Стресстік тұжырымдамаға сүйене отырып, адамның жеке басының стресске төзім-

ділік тұжырымдамасын ажырату ұсынылады. Жеке адамның өмір сүру сапасы мен оның 

жұмысының маңызды факторы – бұл стресске төзімділік. «Стресске төзімділік» ұғымы-

ның мәнін ашайық. Адамның стресске төзімділігі – қиындықтарды еңсеру, эмоцияны басу, 

ұстамдылық пен сақтық көрсете білуге ептілік. Стресске төзімділік адамға кәсіптік қыз-

меттің ерекшеліктеріне байланысты, басқаларға және олардың денсаулығына кері әсерін 

тигізбестен, маңызды интеллектуалды, ерікті және эмоциялық жүктемелерді алып жүруге 

мүмкіндік беретін жеке қасиеттер жиынтығымен анықталады. 

Стресске төзімділіктің 8 негізгі құрылымдық компоненттері бар: 

1) еріктік (өзін-өзі бақылау, өзін-өзі басқару, іс-әрекеттерді саналы түрде реттеу, 

оларды жағдайдың талаптарына сәйкес келтіруде көрінеді); 

2) интеллектуалдық (ойлау қабілеті мен ойлау түрін білдіреді); 

3) коммуникативтік (қызметтің әлеуметтік-психологиялық аспектісін, өзара әрекет-

тесуге дайындығын сипаттайды); 

4) мотивациялық (жеке тұлғаның алдына қойылған мақсаттарын орындауға ұмты-

лысын көрсетеді); 

5) қозғалтқыш (әртүрлі құралдарды пайдалану қызметінің тәсілдері мен әдістерін 

меңгеруді, оларды қолдануда қажетті дағдылар мен қабілеттердің болуын қамтамасыз 

етеді); 

6) танымдық (тапсырманы түсінуді сипаттайды); 

7) физиологиялық (ағзаның энергетикалық мүмкіндіктерінің қорын анықтайды); 

8) эмоционалдық (өзіне сену, тапсырмаларды орындау барысында ынта сезім мен 

қанағаттануды сезінуде көрінеді). 

Жеке тұлғаның стресске төзімділігінің 4 түрі ажыратылады: 

Стресске төзімсіз. Бұл тұлғалар өздерінің мінез-құлқын өзгертуге және сыртқы 

әлемге бейімделуге дайын емес, олардың көзқарастары мен ұғымдары тұрақты. Сон-

дықтан, кез келген қолайсыз сыртқы оқиға немесе тіпті болашақта олардың туындау 

мүмкіндіктерінің өзі, олар үшін стресс.  

Стресске жаттығатындар. Бұндай тұлғалар өзгерістерге дайын, бірақ бірден және 

жаһандық деңгейдегі емес. Олар өз өмірін біртіндеп, ауыртпалықсыз өзгертуге тырысады 

және объективті себептерге байланысты мүмкін болмаған кезде, олар ашуланады немесе 

депрессияға ұшырайды. Бірақ, мазмұны бойынша шамамен бірдей стресстік жағдай-

лардың қайталануы, олар үшін үйреншікті сезім тудырып, ондай жағдайларға сабырлы 

түрде жауап беріп бастайды. 

Стрессті тежегіштер. Бұл тұлғалар өмірлік қағидалары мен идеологиялық көз-

қарастарының тұрақтылығымен ерекшеленеді, бірақ, кенеттен туындайтын сыртқы өзге-

рістерге жеткілікті түрде сабырлықпен қарайды. Олар бірте-бірте өзгеруге дайын емес, 

бірақ олар өз өмірінің белгілі бір аймағында тез және бір рет өзгеруге дайын. Мысалы, 

жұмыс орыннын кенеттен өзгерту оларға тән. 
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Стресске төзімді. Бұндай тұлғалар кез-келген өзгерістерді, қаншалықты ұзақ немесе 

кенеттен болғанына қарамастан, салыстырмалы түрде сабырлықпен қабылдауға дайын. 

Олар тұрақсыздық және дағдарыс жағдайларында тиімді жұмыс істеуді біледі, бірақ, 

қалыптасқан дәстүрлері бар ұйымдарда жұмыс істеуге бейімделмеген. Олар үшін стресс – 

өзіне немесе жақын адамдарына қатысты орнаған ауыр жағдайлар. Стресске төзімді 

тұлғалар көп жағдайда тәуекелді қажет ететін мамандықтарды таңдайды. 

«Стресс» және «жеке тұлғаның стресске төзімділік» тұжырымдамаларының мәнін 

ашқан соң, стресстің себептерін анықтауға болады. Қазіргі таңда, зерттеушілер үшін оқу 

ұйымдарындағы жұмыс орнында стрессті тудыратын ұйымдастырушылық факторлар 

үлкен қызығушылық тудыруда.  

Әлеуметтік стереотиптердің өзгеруіне және педагогтарға байланысты талаптар 

санының көбейе түсуі мен педагогикалық стресстің артуы арасындағы байланысты 

Л.М. Аболин, А.К. Маркова, Л.М. Митина, А.И. Щербаков зерттеді. Авторлар педа-

гогтардың қызметі кәсіптер арасындағы ең көп стресстік факторлары бар қызметтердің 

бірі екенін атап өтті. 

Педагогикалық қызметтегі стресс педагог маманның жоғары жауапкершілігімен 

және мамандыққа деген талаптың толықтай сәйкес келмеуімен байланысты. Бұл педагог 

алдына қойылатын балалар, ата-аналар, әкімшілік, тексерушілер тарапынан үлкен көлемді 

шарттармен түсіндіріледі. 

Педагогтардың кәсіби қызметіндегі стресс жинақталатын қасиетке ие. Күнделікті 

педагогтың когнитивті және эмоционалды аясына жасалатын жүктемелер, педагогқа тән 

эмпатия мен мазасыздану, қиын және динамикалық тұлғааралық қарым-қатынастардың 

болуы эмоционалды уайымдардың күшейуіне алып келеді. Бұл педагогтың жағдайды 

қалыпты қабылдауы, бағалауы мен дұрыс шешім таңдауына әсер етуі мүмкін. 

Педагогтың стресске төзімділігі эмоционалды, мінез-құлықтық және когнитивті 

компонентердің бірлігімен анықталып, тиімді жауап беру, әлеуметтік тәжірибені игеру, 

мақсат қоя алу, нәтижеге жету, стресстік жағдайларды жеңу, өзін және өзгелерді түсіну 

сияқты ойлау процесстерінің ерекшеліктерін болжайды. 

Педагогтың кәсіби стресстік себептері: кәсіби міндеттер, қызметкердің рөлі және 

оның ұйыммен байланысы, ұйымдастырушылық құрылым, жұмыстағы психологиялық 

климат және т.б. байланысты болуы мүмкін. Сол себепті, стресстік жағдайларға 

төзімділікпен қарай алу, педагог мамандар үшін маңыздылығы өте жоғары.  

Әсіресе, арнайы, түзету мекемелерінде қызмет ететін педагогтар үшін стресске 

төзімділік ең қажетті сапалардың бірі. Себебі, күнделікті жұмыс барысында кездесетін 

стресстік факторлар сан алуан және қойылатын талаптардың да деңгейі жоғары.  

Мамандықтар профессиограммасында, түзету мекемесінде қызмет ететін педагогтар 

сай болуы қажет талаптар көрсетілген: 

1) педагогикалық бағыттылық (дамушы мүгедектігі бар балалармен жұмыс істеуге

психологиялық қарым-қатынастар кешені, кәсіби мүдделер мен жеке қасиеттер, сондай-ақ 

кәсіби өзін-өзі дамыту);  

2) эмпатия (өзге адамды түсіне білу, жағдайға сол адамның көзқарасымен қарай алу,

қажетті жағдайда эмоционалды қолдау көрсету); 

3) педагогикалық этика (педагогтың өзін-өзі ұстай білуін, эмоцияларын басқара

алуын, кез келген жағдайды этикаға сәйкес шешуін, өз қадір-қасиетін сақтай отыра, 

балалардың жеке басына, ата-аналарына, әріптестерге құрметпен қарауын кіріктіреді); 

4) педагогикалық ұстаным (педагогтың бала дамуындағы өзгерістерді анықтай алуы,

болашақта мүмкін нәтижелерді болжай білуі); 

5) педагогикалық оптимизм педагогтың әр бір ерекше қажеттіліктері бар баланың

мүмкіндіктеріне, жүргізіліп жатқан түзету жұмысының нәтижесіне сенуден тұрады; 

6) кәсіптік білім беру мәдениеті (балалармен, олардың ата-аналарымен және әріп-

тестермені дұрыс қарым-қатынасты ұйымдастыру); 
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7) педагогикалық рефлексия (жүргізілген жұмыс барысында алынған нәтижелерді,

қойылған мақсатпен сәйкестендіре тексеру, рефлексия жүргізу, педагогтың өзіне есеп бере 

алуы). 

Педагог жоғарыда көрсетілген талаптарға сай болып, өз жұмысын сапалы орындау 

үшін, физикалық және психологиялық деңгейде сау болуы керек. Егер, педагог өз 

жұмысымен қанағаттанбаса, немесе эмоционалды шашау, қажу деңгейінде жүрсе, ол, 

біріншіден өзіне, екіншіден, балаларға да зиянын тигізуі мүмкін.  

Кәсіби талап педагог алдына өзін-өзі басқару, ұстай алу міндеттерін қояды. Бірақ, 

іштей эмоционалды қақтығысты сезініп, сыртай оны білдірпеу, оған мән бермеу, артынша 

ауыр зардаптар әкеледі. Жағымсыз эмоциялардың қайталануы, педагог бойында, ашулан-

шақтық, пессимизм, секілді жаман қасиеттердің қалыптасуына алып келуі мүмкін. Бұндай 

жағдайда, педагогтың жұмыс тиімділігі төмендейді және жұмыс барысында жасалатын 

қателіктер саны көбейеді. Педагогтың балаға жағымсыз әсері тимеуі үшін, уақытылы 

стресстік факторларды анықтап, оларды шешу жолдарын табу қажет. Сонымен қатар, 

барлық педагогтар үшін стресске төзімділік деңгейлерін көтеру маңыздылығын арттыру 

керек. 

Стресс деңгейін қалай анықтауға болады? Стресстік төзімділікті көтеру жолдары 

қандай? – деген сұрақтар туындауы мүмкін. Қазіргі таңда, стресс деңгейін анықтайтын 

әдістемелер мен тесттер көп. Оларды өтпей де, жалпы, өзінің эмоционалды күйіне қарап, 

анықтауға болады. Себепсіз эмоционалды өзгерістер, қанша ұйықтаса да кетпейтін 

шашау, ашуланшақтық, мазасыздану – стресстің бірінші белгілері. Стресске төзімділік 

тума қасиет болғанымен, оны түрлі жолдармен жаттықтыруға және көтеруге болады. 

Солардың бірі, рефлексиялық жаттығулар. Рефлексиялық жаттығулар педагогтарға 

эмоционалды кернеулерді шешуге көмек беріп, тыныштық сәтін бекітеді. Аффирмациялар 

да(өзін-өзі сендіру) педагогтарға, стресстік төзімділіктерін көтеруге көмегін тигізуі 

мүмкін. Аффирмация барысында, қайталау арқылы айтылатын сөздер, санада бекіп, мінез-

құлыққа жағымды әсерін тигізеді. Стресстік төзімділікті көтерудің ең тиімді түрі – 

психологиялық тренингтер. Дұрыс ұйымдастырылған тренинг педагогқа эмоционалды 

тұрғыда жеңілдеуіне, ішкі және сыртқы шиеліністерді шешуіне, қажетті, жағымды мінез-

құлықты бекітуіне, стресске төзімділіктің артуына септігін тигізеді. Оқу орындарында 

ұйымдастырылатын психологиялық тренингтер педагогтарда болуы мүмкін эмоционалды 

шашау мен қажулардың алдын алуы мүмкін. 

Мақаланы қорытындылай келе, стресске төзімділікті көтеру түзету мекемесінде 

қызмет ететін педагогтар үшін маңыздылығы жоғары екенін атай аламыз. Физикалық 

және психологиялық деңгейде сау, жұмысымен қанағаттатын, стресстік жағдайларға төзе 

білетін ғана педагог, арнайы күту мен оқытуды қажет ететін балаларға тиімді түзету 

жұмысын көрсетіп, олардың әлеуметтік ортада өз орындарын тауып, тұлға ретінде 

дамуына көмек бере алады. 
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С зарождением Человечества мир начал прогрессировать эволюционно не только в 

биологическом направлении, но и научно-техническом, а в настоящем – и в цифровом. 

После создания первой электронно-вычислительной машины (ЭНИАК, 1946) прошло 72 

года, но научные (искусственный интеллект), инженерно-технические (мини-компьютеры 

и телефоны с нанобиотехнологическими устройствами) и цифровые (Интернет, система 

интеллектуальных компьютерных программ) изменения настолько «амбициозны», что 

нельзя не согласиться, что мир информационно-цифровых технологий вошел в окружение 

каждого из нас.  

Жизнедеятельность Человека немыслима без отрыва от трудовой деятельности. 

Успешное функционирование последнего невозможно без образовательного процесса. 

Для реализации своего «Я» в социальной среде, все и каждый из нас после рождения 

проходят через такие процессы, как: Воспитание и Обучение → Трудовая деятельность.  

Для успешной реализации своей трудовой деятельности, сегодня, в ходе обучения, 

мы активно сталкиваемся с компьютеризацией учебного процесса. Последнее породило 

принципиально новое средство обучения – учебные компьютерные программы. В истории 

развития учебных компьютерных программ, разработка которых занимает не более 

тридцати лет, условно можно выделить три периода, которые представлены в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Периоды развития учебных компьютерных программ 

 

Период Предназначение Особенность 
Техническое 

оснащение 

1 

Программы поддержки 

учебного процесса 

(Computer Assistant 

Learning) 

Компьютерная 

система – как 

техническое средство 

обучения 

Примитивны в 

дидактическом 

плане 

Стационарные 

компьютеры 

2 

Обучающие системы с 

участием Учителя (Tutoring 

Systems) 

Компьютерная 

система – как 

обучающее средство 

Низкая 

дидактическая 

культура 

Персональные 

компьютеры 

3 

Обучающие системы без 

участия Учителя (Intelligent 

Tutoring Systems) – на 

основе методов 

искусственного интеллекта 

Компьютерная 

система – как 

управляющее учебной 

деятельностью 

средство 

Высокая 

дидактическая 

культура 

Карманные 

компьютеры, 

встроенные 

компьютеры 

 

В дополнение к таблице 1.1 следует отметить, что развитие компьютерных техно-

логий в образовательном пространстве имеет свои особенности по периодам. 

Программы поддержки на первом этапе разрабатывались программистами без 

участия квалифицированных специалистов, поэтому такие программы отличались 

примитивностью и простотой, т.к. были переписаны из учебников и обучающиеся текст 

считывали не с учебников, а с экранов дисплея [1].  

Толчком для перехода на второй уровень развития обучающих компьютерных про-

грамм можно отнести развитие компьютерной графики и появление цветных мониторов. 

В итоге, программисты вначале смогли преобразить обучающиеся программы путем 

внесения «красок» (цветные изображения), «активности» (анимация) и «голоса» (звук), 
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затем внесли в обучающую компьютерную программу идеи мультимедиа, а потом и 

гипермедиа. Особенность этого периода вследствие низкой дидактической культуры 

разработчиков – реализация новых технических возможностей опережала дидактическую 

мысль, т.к. системы разрабатывались на интуитивном уровне понимания обучения [1]. 

Благодаря стремительному, с одной стороны, развитию информационных техноло-

гий (ИТ), с другой – увеличению объема информации, необходимой для образовательного 

процесса, компьютерное обучение на сегодня (третий этап) получает всё большую 

популярность вследствие «внедрения» в учебный процесс «интеллектуальных» программ, 

в т.ч. и компьютерных игр [1].  

С середины ХХ века компьютерные игры развиваются, как и информационные 

технологии» настолько быстро, что породили уже самостоятельную индустрию. Ключе-

выми опорными точками для становления эпохи компьютерных игр можно считать 1980-е 

г, т.к. благодаря: 

– IBM заметно удешевляются стационарные компьютеры,  

– видеоадаптеру VGA – на мониторах визуализируются 256 цветов.  

Далее разрабатываются прорывная компьютерная игра (The Terminator: Future Shock 

(1995) – первый шутер с элементами трехмерности мира и врагов, свободным обзором и 

видеокарта с поддержкой полноценного 3D (Voodoo I). Как видим, развитие компьютеров 

тесно связанно с развитием игр [2].  

 Далее компьютерная игра из понятия «игра для развлечения и досуга» (по  

С.И. Ожегову: развлекательные компьютерные игры) переросла в понятие «игра для 

обучения» (serious games: серьёзные обучающие компьютерные игры). 

Сегодня к разработке и использованию серьезных игр (serious games) уделяется 

особое внимание, т.к. они позволяют для обучающегося в увлекательной форме [3]: 

– ознакомиться с учебным материалом в неограниченном количестве, 

– освоить теоретический материал, 

– освоить профессиональные навыки и умения,  

– приобрести необходимые практические знания и навыки, 

– закрепить теоретические и практические знания и навыки, 

– оценить полученные знания, 

– в увлекательной форме освоить новый учебный материал. 

Особенность настоящего периода по развитию обучающих игровых программ: 

1) многообразие сред для создания компьютерных игр [4, 5];  

2) совместная деятельность программистов с педагогами различных дисциплин 

(математика, физика, астрономия, биология и др.) [6-14];  

3) внедрение в учебный процесс: 

– педагогической модели систематической интеграции компьютерных игр [15], 

– методов оценки их применения [11], 

– моделей описания сценариев игр [14],  

– подходов и концепции разработки игр [7].  

Такая «многоликость» для компьютерных обучающих игр обеспечила им внедрение 

в просторы высшего образования, в результате на сегодня уже наблюдается многообразие 

компьютерных программ по подготовке специалистов [16].  

Также развиваются различные организационные составляющие для большего вовле-

чения в учебный процесс компьютерных игр. Так, ежегодно проводятся конференции на 

межрегиональном и международном уровнях для разработчиков образовательных 

компьютерных игр (например, в России – КРИ; в Европе – European Conference on Games 

Based Learning). В сети Интернет имеется большое число порталов для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста, подростков (www.solnet.ee и www.igraemsa.ru), где 

имеются различные как развлекательные, так и развивающие игры [17]. 

 

 

http://www.igraemsa.ru/
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Таким образом [18]: 

1) компьютерная образовательная игра: 

– представляет собой обучающую систему, в которой процесс обучения проник в 

игру, 

– имеет обучающие цели, 

– имеет большой мотивационный потенциал, 

– на сегодня становится все более актуальной тенденцией; 

2) качество обучающей игры: 

– определяется балансом между игровой и обучающей компоненты, 

– определяется способом взаимодействия в игре игровых и обучающих действий, 

– обеспечивается целостностью восприятия игры и возможностью достижения целей 

обучения.  

Разработанные на сегодня модели процесса обучения классифицируются в зави-

симости от [19]: 

1) назначения: 

– динамические (показывают динамику изменения уровня знаний обучаемого в 

процессе обучения описывается как функция от параметров процесса, определенных 

разработчиком модели),  

– когнитивные (описывают процессы восприятия человеком информации с точки 

зрения памяти, внимания, воображения и др.),  

– психологические (учитывают индивидуальные особенности личности обучаемого) 

и другие аспекты процесса обучения или их комбинации.  

2) описания процесса обучения: 

– континуальные (используют для анализа и планирования процесса обучения, т.к. 

позволяют: устанавливать характеристики процесса обучения; отображать процесс 

обучения)  

– дискретные (описывают по траектории процесс обучения как последовательность 

овладевания фрагментами знаний по предметной области; такие модели не позволяют в 

полной мере реализовать такие требования). 

Особенности, характерные для игрового учебного процесса [18]: 

1) процесс обучения характеризуется большим числом параметров, т.к. геймер-

обучающийся: 

– гораздо более свободен в выборе игровых действий,  

– количество альтернатив для выбора существенно больше,  

– может использовать элементы случайности,  

– может использовать игровой учебный процесс как во времени, так и в про-

странстве.  

2) обеспечивает для геймера-обучающегося: 

– свободу выбора в игре,  

– формирует стратегию обучения, что позволяет достичь обучающей цели.  

Возможности применения видеоигр в учебном процессе для геймера-обучающегося 

[19],  

1) видеоигры могут: 

– использоваться как инструменты исследования или измерения, 

– для стимулирования обучения предоставлять элементы интерактивности, 

– активизировать исследовательскую деятельность в образовании, 

– помочь в разработке переносимых ИТ-навыков, 

– привлечь к участию лиц, различающихся по возрасту, полу, этнической принад-

лежности, образовательного статуса и др.; 

2) видеоигры позволяют геймеру-обучающемуся: 

– для стимулирования обучения испытать новизну, любопытство и вызов, 
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– самоопределиться в постановке целей обучения, подкрепить свои знания в кон-

кретной области, репетировать и вести протокол по своим «победам» и «поражениям», 

которые встречаются в игре на пути освоения знаний; 

– измерять и исследовать свою производительность в процессе обучения, 

– давать себе достоверную само оценочную характеристику в процессе освоения 

конкретной темы или дисциплины; 

3) видеоигры оснащают геймера современной технологией, что позволяет помочь 

преодолеть технофобию, устранить в будущем гендерный дисбаланс в использовании ИТ; 

4) видеоигры обеспечивают: 

– вход в виртуальный мир образовательного пространства, 

– достижение и поддержание безраздельного внимания человека на длительные пе-

риоды времени, 

– инновационный способ обучения, 

– участие в чрезвычайных мероприятиях, 

– возродиться после «смерти» без реальных последствий, 

– такие способности, как «остановить реальность», «вернуться в прошлое», «начать 

все сначала», «переписать сценарий», «исправить ошибку», «уйти от реальности» и др. 

Таким образом, использование целенаправленных содержательных видеоигр в 

образовательном процессе развивает личность и формирует определенные навыки в 

деятельности.  
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ЗИЯТЫ ЗАҚЫМДАНҒАН БАЛАЛАРДЫҢ КОММУНИКАТИВТІК ҚАБІЛЕТІН 

ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 

 
Сатова А.К. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, 

психология ғылымдарының докторы, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы  

Ингайбекова Т.А. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, «дефек-

тология» мамандығының докторанты 

  
 Зияты зақымдалған балалар – нормадан ауытқып қалған балалардың ең көп санат-

тарының бірі. Мұндай балалар жалпы балалар санының 2,5% құрайды. Түзету педагоги-

касы мен арнайы психологиясында қабылданған «ақыл-есі кем» баланың тұжырымдамасы 

ми қыртысының органикалық зақымдануының біріктіретін, диффузиялық, яғни диффу-

зиясы бар, балалардың әртүрлі тобын қамтиды. Мұның бәрі баланың әртүрлі айқындық-

пен, ауытқуларымен, оның зияты мен когнитивті белсенділігінің барлық түрлерінде 

кездеседі.  

Уикипедияның мәліметтері бойынша психикалық артта қалу – бұл тектік немесе 

кәмелеттік жасқа толмаған немесе мидың патологиясынан туындаған және әлеуметтік 

бұзылуларға әкеліп соқтырған зияттың бұзылуымен көрінетін психиканың толық емес 

дамуы. Ол ең алдымен ақылға, эмоцияларға, ерік-жігерге, сөйлеуге және моторикаға 

қатысты болады. 

Психикалық артта қалу бұл аурудың этиологиясы мен патогенезін көрсететін түрлі 

себептер бойынша жіктеледі. Дәстүр бойынша интеллектуалдық ақаудың тереңдігіне 

қарай психикалық артта қалудың барлық түрлері үш деңгейге бөлінеді: 

‒ дебильдік (жеңіл дәрежелі ақыл-ойдың артта қалуы); 

‒ имбецильдік (ақыл-ойдың орташа деңгейін төмендеуі); 

‒ идиотиялық – (ақыл деңгейінің төмендеуі). 

Зейіні және есте сақтау қабілеті жақсы жеңіл дәрежелі зияты артта қалған балалар 

арнайы (түзету) бағдарламаны меңгере алады. Болашақта ол кәсіби дағдыларға ие болады 

және өндірісте өз бетінше жұмыс істей алады. Негізгі қиындықтар, әдетте, мектептегі 

көрсеткіштер бойынша байқалады, көптеген оқушылар оқуға және жазуға қиындық 

туғызады. 

Зияты орташа деңгейлі төмендеуі – бұл ақыл-ойдың дамуының қалыпты дәрежесі. 

Ол когнитивті емес процестермен сипатталады. Ойлауы нақты, қарама-қайшы, қатаң 

және, әдетте, дерексіз ұғымдарды қалыптастыруға қабілетсіз. Бұл санаттағы балалар 

назарын аудару қабілеті бұзылған. Бұл тұрақсыздық пен ерекшелікке ие және назары 

аударылмайды. Зияты ауыр зақымданған адамдар тәуелсіз түрде қозғала алады, сөйлеуді 

сөйлесу құралы ретінде аз қолдана алады, өз бетімен өмір сүре алмайды, олар үнемі көмек 

пен қолдауды қажет етеді, талаптарды немесе нұсқауларды түсінуге немесе орындауға 

қабілеті өте шектеулі. Оларда назар аудару, қабылдау, есте сақтау қабілеттері дамымаған. 

Қарапайым ойлау үдерістеріне қабілеттері жоқ. Бұл жинақ жеңіл және қалыпты зияты 

зақымдалған балаларымен жұмыс істеуге бағытталған. 

А.М. Прихожан психикалық дамудағы артта қалу ретінде емес, «заманауи норма 

емес, ақыл-ой жағынан артта қалушылық емес, қандайда бір психикалық паталогияның 

формасы емес», баланың отбасынан тыс дамуының ерекшелігімен байланысты жетімдер 

мекемелеріндегі депривациялық жағдайларға байланысты, психикалық дамуының мүлдем 

ерекше үлгісі ретінде түсіндіреді. Ол отбасындағы балалардан гөрі нашарлау немесе 

баяулау дегенді айтуға болмайды, ол бар болғаны басқаша ғана – деген болатын. Зияты 

зақымданған балалардың қабылдау және түйсік дамуы баяу жүреді. Сол себепті оның 

психикалық дамуына әсерін тигізеді. Бұл мәселені белгілі психологтар И.М. Соловьев, 

К.И. Вересотская, М.М. Нудельман, Е.М. Кудрявцев зерттеген болатын.  

Словакиялық психолог Л. Отт зияты зақымдалу денсаулықтың ең маңызды 

көрсеткіші адамның әлеуметтік ортаға кіріктірілуі және оның динамикалық тепе-теңдігі 

болып табылады. Оның пікірінше, психикалық денсаулығын білу үшін психикалық ауру-
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дың жоқтығын анықтау жеткіліксіз. Психикалық денсаулықты үш салаға бөліп қарас-

тырады:  

1. Өзіңіз туралы. Зияты зақымданған адамдар денсаулығына риза. Оның өз мүм-

кіндіктері мен шектеулері туралы тиісті идеялары бар. Ол өз қабілеттерін барынша қолда-

нуға тырысады. Адам денсаулығының айқын, өте күшті, кейде иррационалды сезімге ие 

екендігін түсінеді, бірақ бұл сезімдерді өзінен ұстауға мүмкіндік бермейді. Өмір тек табыс 

әкеліп қана қоймай, сонымен қатар көңілінен шығып, сәтсіздікке ұшырап, оларды жетіл-

діреді.  

2. Басқа адамдарға қатысты. Зияты зақымданған адам денсаулығы жақсы адамның 

көзінше өзін басқаша сезінеді. Рухани сау адам агрессияны көрсетпейді. Зияты зақым-

данған адамдарда тез байқалады. Олар басқа адамдармен қарым-қатынас жасаумен қатар, 

өз отбасын жақсы көреді және өзінің әлеуметтік-экономикалық жағдайында сенімділікпен 

ерекшеленеді. 

3. Өмірге қатысты. Зияты зақымданған адамдар денсаулығына деген талаптарды 

орындауға қабілетті, ол мүмкіндігінше өз ортасын қалыптастырады, ал қажет болған 

жағдайда ол айналасындағы адамдарға бейімделе алады.  

Зияты зақымданған балалардың психикалық дамуының бұзылуы жүйелі сипатқа ие 

екені белгілі. Олардың сөйлеуін дамыту саласында ғана емес, сонымен қатар қабылдауды, 

ойлауды, қызметті дамыту саласында да артта қалуы бар. Оқытудың көрнекі әдістерін 

қолдану үшін қабылдауды дамытудың белгілі бір деңгейі қажет. Бала затқа барынша ұзақ 

назар аудара білуі, оны қарастыра білуі, оның қозғалуын қадағалай білуі, қасиеттері мен 

қарым-қатынасын бөлуі, бейнеде және т.б. заттар мен әрекеттерді тани білуі тиіс. Бұл 

оқытудың көрнекі құралдарын таңдау кезінде педагогтарды дәл және мұқият болуға 

мәжбүр етеді. 

Коммуникация (лат. communicatio «жалпы жасаймын, байланысытырамын»), кең 

мағынада әртүрлі ақпаратты қабылдау және тарату мүмкіндігі бар қарым-қатынас тәсіл-

дері. Коммуникация теқ көптеген гуманитарлы пәндердің объектісі ғана емес, сондай-ақ 

нақты ғылымдардың объектісі. 

Әлеуметтік коммуникация – деген қоғамда әлеуметтік маңызды бағалармен нақты 

жағдайлар, коммуникативті салалармен қарым-қатынас нормалары бекітілген адамдардың 

коммуникативті іс-әрекеттері. 

Э.И. Фадеева коммуникацияны зерттеудің бірқатар аспектілерін анықтайды: ақпа-

раттық-коммуникативтік; интерактивті; геодезиялық; акхеологиялық; нормативтік және 

адам мінез-құлқын; әлеуметтік-практикалық түрлеріне бөлді. Философтар қарым-қаты-

настың ең кең таралған аспектілерін зерттеп, олардың рөлін және орнын анықтайды. 

Репродуктивті қызмет процесінде көптеген мектеп оқушыларында диалогтік сөйлеу-

дің сөйлеу және мінез-құлық аспектілерін меңгерудегі динамика байқалғанын атап өткен 

жөн. Алайда, біз сөйлеу тапсырмаларын орындаудан жалтаруға тырысқан, көрермендер-

дің рөлін қалайтын театрларға қатысуға ұмтылмаған балаларды анықтадық (Таня С.,  

Коля П., Никита В., Денис Б. және т. б.).  

Біз осы ғалымдармен оларға белсенді және ынталандырушы сипаттағы көмек 

көрсетті. Содан кейін оқушыларға әдеби диалогтың мазмұнын еркін пайдалану, ойын 

жаттығуларын ұсындық.  

Сонымен қатар, репродуктивті сөздермен қатар продуктивті сөздер қолданылды. 

Сабақтарда бірқатар әдеби шығармалар, таныс шығармалар желісі бойынша сахналық – 

ойындар қолданылады. Яғни, балалар естілген диалогтарды еркін ойнатуға тартылды.  

Рөлдер және сахналық-ойындар бойынша туындыларды орындау барысында балалар 

рөлдерді өзгерту арқылы, өздерінің бастамашылдық пен жауап репликаларын сияқты 

қабілеттерге ие болды. 

Оқылған шығармалар әлі де талқыланды, сонымен қатар оқушылардың назарын 

кейіпкерлердің репликаларына аударды. Айта кету керек, театр ойындары үшін біз 

ойындар мен ертегілерді қолдандық, онда сюжет негізінен прозалық диалог құру арқылы 
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берілген. Бұл «Колобок», «Теремок», «Гуси-лебеди», «Қоян, түлкі мен әтеш» және т. б. 

орыс халық ертегілері болды. «Колобок» ойын-сахналарында біз оқушыларға ертегіні 

өзгертуді ұсындық. Колобок түлкі жоқ деп көндіруі керек еді. Балалар қосымша реплика-

ларды ойлап тапты. Қиын болған жағдайда мүмкін нұсқаларды, сөйлеу этикетінің қажетті 

түрлерін көрсетті. 

Ақыл-ой кемістігі бар бірінші сынып оқушыларын сұрақ-жауап арқылы оқыту үшін 

пайдаланатын сұрақтар: «Кім?», «Не?», «Қайда?» қажетті қарапайым т. б. бірқатар күрделі 

сұрақтар болды. Алдағы уақытта балаларға сұрақтар толығынан ұсынылды. Ақыл-есі кем 

балаларға бастапқыда екі мәселені шешу қиын болғандықтан – жауап формасы: мәселені 

түсіну және оған жауап беру сияқты, жаттығуларды біз мүмкіндігінше бөліп алдық. Бұдан 

әрі сұрақтар күрделенді. Сұрақ-жауап формасын дамыту балалардың қарым-қатынасын 

«Ойынды болжау» ойыны мысалында көрсетуге болады. Бірінші ойын барысында педагог 

ойлады, содан кейін сұрақтар қойды, алдымен үлгіге сүйеніп, содан кейін өз бетінше.  

Сондай-ақ, «Сұрақ – жауаптар» ұсынылды. Әңгіме тақырыбы бастапқыда анықтал-

ды. Мысалы қазір педагог балаларға бір- бірінен соң кезекпен сұрақ қоятынын түсіндіріп 

айтты және мына сөзбен ойынды бастады: «Мен жексенбі күні киноға бардым.Ал Марина 

сен нестедің?», «Мен көшеде Колей бауырым мен қыдырдым, ал Витя ,ал сен нестедің?». 

Әңгіме барысында балаларды одан әрі сөйлемді жалғастыруға фразалар қолданылды. 

Педагог сұрады: «Ал кімнің есінде Светаның жексенбі күні нестегені ?». «Ал Маринаның 

ағасының аты кім?» және т.б. (Йә, біз айтамыз: «Салеметсіздер ме?»). Біз барлығымен 

бірдей амандасамыз ба? Сіз, мысалға, досыңызды кещдестіргенде не дейсіз? (Сәлем, 

қалайсың, қал қалай).  

 Үлкендерге де солай айтуға болама, қалай ойлайсыз? (Жоқ.) Йә, үлкендерге: 

«Сәлеметсіз бе», ал өз ата-анаңа (анаңа, әкеңе) досың сияқты айтуға болады. 

 Ал, сіз, біз амандасқанда ол адамға денсаулық тілейтінізді білесіз бе. 

 Ал, бейтаныс адамға «Сәлем» деп айтға бола ма.(Жоқ) Йә бұл әдепсіздік боады. 

«Сәлем» – бұл тек жақын адамдарға арналады. 

 Ал, «Қайырлы таң» деп айтға бола ма? (Йә) Қай кезде? Күндізі айта аламыз ба: 

«Қайырлы таң» деп? (Жоқ) Біз таңертең: «Қайырлы таң», күндіз «Қайырлы күн», кешке 

«Қайырлы кеш» дейміз. Адамға «Қайырлы таң» деп айта отырып, біз ол адамға таңы 

жақсы атсын, сәтті де қайырлы өтуін тілейміз. 

 Амандасқан кещде өзімізді қалай ұстауымыз керек? (Күлімдеңіз, басыңызды 

изеңіз, көзге тура қараңыз) Дұрыс. Ал, егде адамдарға, қалай айтқан дұрыс деп ойлайсыз? 

(Қаттырақ) Йә, олар естімей қалуы мұмкін және басыңызды изей отырып оларға аман-

дасқаныңызды білдіре аласыз. 

 Ер адам әйел адамға қалай амандаса алады? Ер адамдар қалай амандасады? 

Амандасып көрейікші.  

Сөздік этикеттік формулаларды пайдалана отырып балардың сөздік қорын жетілдіру 

үшін «Эхо» деп аталатын қозғалмалы ойынды қолданды. Оқушылыр допты қағып ала 

отырып, логопедтіің айтқандарын қайталады: « Беріңізші, өтінемін», «Жақсылық жа-

сашы», «Сен, былай...», сосын қайта лақырды. Ойындағы дидактикалық қызметі сюжеттік 

тізбек сиқты көрінді: «Эхо сыпайы сұрауды үйренеді (алғыс білдіру, ұсыну, кешірім 

сұрау, шақыру, ақыл беру, жылы сөздер айту). Осындай сөздерге жетік машыққаннан 

кейін, ендігі мақсат өзгерді: «Эхо» өтінішке, алғысқа, кешрімге, шақыруға, ақылға сыпайы 

жауап қайтаруды «үйенді». Содан кейін, оқушы допты логопедке лақтырады. Ал, ол өз 

кезегінде әр түрлі реакцияларды көрсетеді.  

Ойынды динамикалық түрде логопедиялық сабақтарда физминуттар ретінде қол-

дануға болады. Балалар ойынға қызығы қатысқан сайын, өз кезегінде сөздік материал-

дарды меңгеруге септігін тигізді. Осылайша балалар сөздік этикеттік көптеген формула-

ларын естіп қана қоймай, қайталай отырып диалогикалық бірлікті «Импульс – импульске 

рекция» үйренеді. 
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Д.Б. Эльконин сөз сөйлеу әрекеті осы тәжірибе бекітілген және ол арқылы берілетін 

іс-әрекеттердің тәжірибесін тасымалдаушы ретінде көрсетеді. Үш жасқа толмаған балалар 

үйренетін сөздер көпшілігі – нысандар мен әрекеттердің атаулары, яғни, зат есімдері мен 

етістіктер. Алғашқы жылдары баланың зиятының дамуы үшін сөйлеу сөзі барған сайын 

маңызды болып келеді. Бұл қарым-қатынастың негізгі құралы болып табылады: бала, 

әрине, «грамматикалық құрылымдарға емес, сөздердің бір бөлігін ғана түсінеді», бірақ 

оның назарын аударатын сөз, оның эмоционалдық тону көңіл-күйді, қарым-қатынас бағы-

тын анықтайды, бірақ баланың сөйлеуде түсінбейтіні индикативтік графикалық қимылдар, 

жағдай, бірлескен іс-шаралар. Бала еліктеуге тырысатын ересек адамның функциясы 

үлкен рөл атқарады. Ересек адамдардың іс-әрекеттеріне еліктеу ерте жастағы қарым-

қатынастың маңызды түрлерінің бірі болып табылады. 

Ерте жастағы зияты зақымдалған балалар сөйлеуді қалыптастырудың қажетті шарты 

жоқ: нысандармен әрекеттер, ересек адаммен эмоционалды байланыс, артикуляциялық 

аппараттың дайындық және фонемалық есту. Нәтижесінде зерттелетін категориядағы 

балалардың қарым-қатынасы жағдайында қалыпты балалар сияқты бірдей болса да, осы 

жағдайлардың мазмұны олар үшін өзгеше: олар ересектермен өздерінің және бірлескен 

әрекеттерінің аздығынан имитация мүлде пайда болмайды, сондықтан ересектердің сөзі 

ауа-райында «ілулі» қалыпты даму кезінде оны қолдайтын тәжірибемен байланыстырыл-

майды. Балалар көптеген объектілерге назар аудармайды, демек, олардың есімдерін есіне 

түсірмейді, тіпті іс-әрекеттердің атауларын нашарлатады. Бірақ керісінше процесс жүреді: 

коммуникация қажеттілігі туындайды – бұл әлеуметтік орта талап етеді.  

Сонымен қатар, кішкентай баланы ақыл-кеңестерге тәрбиелеу кезінде, ересектер жас 

нормаларына сүйенеді (күнделікті, өзін-өзі тамақтандыру, сөйлеу). Біріншіден, олар назар 

аударады және өз қаражаты мен ресурстары арқылы оның дамуын ынталандырады. 

Балалар ата-аналарынан кейін сөздерді және сөз тіркестерін қайталайды, бірақ олардан 

ешқандай мәлімдеме жоқ, олар түсініксіз әңгімелер мен ертегілерді тыңдайды. Кейде олар 

белгілі бір мазмұнмен толтырылмаған сөздерді және тіпті фразаларды есте сақтайды. 

Кейбір балалар жиі қайталанатын тапсырмаларды түсінеді, бірақ белгілі бір жағдайда 

ғана. Мысалы, баланы ваннаға алып келіп: «Қолдарыңды жуу», – дейді. Егер сіз оны 

асханада айтсаңыз, бала оған не қажет екенін түсінбейді. 

Зияты зақымдалған көптеген балалар үшін белсенді сөздегі алғашқы сөздер екі 

жылдан кейін пайда болады. Әдетте үш жылға дейінгі фраза пайда болмайды. 

Ең бастысы, Зияты зақымдалған баланың сөйлеуі байланыс құралы немесе балаға 

қоғамдық тәжірибені беру құралы бола алмайды. Ол сондай-ақ оның іс-әрекеттерін реттеу 

функциясын қабылдай алмайды. 

Бірнеше қорытынды жасайық: 

1. Ақыл-есі кем балалар әртүрлі уақыттарда тұрақтылықты меңгереді: балалардың 

кішкене бөлігі қалыпты ауқымда дамуда, екінші жартысында әдетте ерте жаста өтелетін 

айтарлықтай кешігу бар. Сонымен бірге, барлықтар үшін белгісіздік, жүрудің тұрақсыз-

дығы және тұрақсыздық ұзақ уақыт бойы қалады.  

2. Зиялы мүгедек балалардың ерте жастағы объективті іс-әрекеттерін дамыту, негі-

зінен, манипуляциялар түрінде ғана басталады. Кейбір балаларда стандартты тақырыптық 

іс-шаралар (өзін-өзі қамқорлықпен ғана) немесе оларды меңгеру ниеті бар. Ерте жастағы 

тақырыптық іс-әрекет жасалмайды.  

3. Сөз мен коммуникацияның дамуы да кешіктіріледі. Көптеген балалар белсенді 

сөйлейді. Пассивті сөйлеу жақсы дамиды. Бұл белгілі күнделікті жағдайларда баланың 

әрекеттері мен мінез-құлқына әсер етуі мүмкін. Кейбір балаларда бұрмаланған сөздер бар. 

Жекелеген жағдайларда ресми түрде жасқа байланысты, бірақ «бос» сөз бар. 

Сонымен қатар, зияты зақымдалған баланың даму үрдістері қалыпты дамып келе 

жатқан адамдармен бірдей. Кейбір бұзушылықтар – объективті іс-қимылды игеру, сөйлеу 

және когнитивтік процестерді дамытуда артта қалу және ауытқу – негізінен қайталанады. 
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Өмірдің дұрыс ұйымдастырылуымен, арнайы оқытудың басталуы мүмкін болғандықтан, 

көптеген даму ақауларын түзетуге және тіпті ескертуге болады. 
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СТУДЕНТТЕРДІ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ҚҰРМЕТТЕУГЕ ТӘРБИЕЛЕУ 

 
Қасымова Р.С. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті педагогика және білім 

беру менеджменті кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының кандидаты, Алматы 

қаласы, Қазақстан Республикасы  

Жүзей М.А. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, дінтану және мәдениет-

тану кафедрасының PhD докторанты, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы   

 

Қазақ мәдениеті-ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық мәдениет. Ол ұлттық тәлім-

тәрбиенің негізінде дамып, қалыптасты. Ұлттық тәрбие сол ұлттың мәдениетін дамы-

тудың қозғаушы күші болып табылады. Әрбір халықтың тарихи тіршілігі мен рухани 

тәжірибесі бар.  

Ұлттық тәрбие – адамзат тарихынан өнбойына ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе 

жатқан ұлы мақсат. Бүгінде адамзаттың өркениеттің өзгеше биігіне көтерілген, үшінші 

мыңжылдыққа қадам басқан кезеңінде де жас мемлекетіміз үшін рухани асыл мұрат бо-

лып Қазақстандық патриотизм, азаматтық парыз, тұлға бойындағы ұлттық құндылықтары 

мен ар тазалығы. Тұлғаның ұлттық қасиеттеріне меймандостық, кісілік, сыйласым-

дылық, имандылық, кішіпейілділік, кеңпейілділік, салауаттылық, тіршілікке бейімділігі, 

өнерпаздық, шешендік, ақынжандылық, сыпайылығы, мәдениеттілігі, қайырымдылығы 

және т.б. қасиеттері арқылы ерекшеленеді.  

«Қайырымдылық» ұғымын В.И. Даль түсіндірме сөздігінде «жүрек қалауы бойынша, 

көңіл (ниет) білдіру, қайырымдылық іс жасауға даяр болу, сүйіспеншілігін іс жүзінде 

көрсету»- деп түсіндіреді. Қайырымдылық бөтен адамның қайғысына ортақтаса білу. Яғни 

жетімдерге, кемтарларға, ауруларға, мүсәпір адамға, бақытсыздыққа ұшырағандарға деген 

адамның аяушылық қасиеттеріне тән адамгершілік қасиеттерінің бір түрі. Осы орайда 

Жүсіпбек Аймауытов «Мектеп бітіріп шыққан соң бала бүкіл әлемге, өзгенің және өзінің 

өміріне білім жүзімен ашылған саналы ақыл көзімен қарай білсе, міне, білімдендірудің 

көздейтін түпкі мақсаты осы. Мектеп осы бағытта баланың келешекте жетілуіне мықты 

негіз салуы керек» – деген болатын. 

Белгілі ғалым А.Қасымжанов: «Мәдени эмпирикалық деректер мен айғақтарға 

талдау жасай келе және ғылыми ілімдерге сүйене отырып, этномәдени уақыттың рухани 

дүниетанымдағы (негізінен қазақ халқының) кезеңдерін (мифологиялық уақыт, архетиптік 

уақыт, өркениеттік уақыт, дәстүрлік уақыт, инновациялық уақыт) ғылыми түрде, айқын-

дап көрсетеді. Ағартушылық – қазақ халқының ХІХ ғасырдағы рухани мәдениетінің 

маңызды бөлігі болып табылады», – дейді.  

Қазақ ұрпақ тәрбиесіне ерекше мән берген. Жас ұрпақты адал еңбекке, өнер-білімге 

баулу, өмірге бейімдеу, отбасының, Отанның намысын қорғауға, ізгі ниеттерге, иманды-

лыққа тәрбиелеуде ата-бабаларымыздан қалған тарихи-әдеби жәдігерлер куә бола алады. 

Қазақ топырағында өмір сүрген ғұлама ғалымдардың келелі ой-пікірлері қазіргі қоғамда 

орын алып отырған кейбір келеңсіз жағдайлардың алдын алуға тигізер әсері зор. Олардан 

қалған толғамалы толғаулар өз заманында түрлі әлеуметтік мәселелердің болғандығын 

танытады. Дана ойшылдар өздері өмір сүрген ортаның әлеуметтік-экономикалық жағ-

дайына, мәдениеті мен тарихына орайлас жас ұрпаққа тәлім-тәрбие берудің тәмсілдерін 

толғап кетті. 

Білім – ұлттық мәдениеттің ұдай дамуы мен жаңаруының берік негізі. Ол-өмір сүру-

дің мәні мен мазмұнының, ұлттық өркениеттің тарихи тағдырын, болмысын айқындайтын 

бірден-бір жүйе. Ұлттық білім жүйесі жалпы адамгершілік құндылықтармен қайшылыққа 

келгенде, ол жеке адамды біртіндеп аздырып ұлтшылдық жолға итермелейді.  

Ал, философ, ойшыл Ахмет Жүгінекеи мұрасында негізгі орын алатын «Ақиқат 

сыйы» ( Хибатул хикаяк) деген еңбегінде жомартық, кішіпейілділік қасиет- сапалар мен 

олардың қалыптасу ерекшеліктерін «Өмірде жақсы мінез, жомарт деген»,- деп адамдарды 

мейрімділікке, жомарттыққа шақырып, адамгершілік, ұлттық-гуманды қасиет сапалардың 

әлеуметтік мәнін айқындаған. Белгілі ойшыл өз еңбектерінде жомарттық пен сараңдықты 
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қарама – қарсы қойып түсіндіреді. Оның пікірінше жомарттық болған жерде «алынбайтын 

асу- жылымайтын жүрек жоқ» деп тұжырымдайды.  

Ахмет Жүгінекеи яғни жомарт адамдарды бар ықыласымен, жан-жүрегімен былай 

жырлайды: 

Өмірде жақсы мінез «жомарт» деген,  

Жаман ат «сараң», тәуір сөз ермеген. 

Берген қол бәрінен де құтты болар, Сол жаман аса біліп, түк бермеген,- деп адами 

қасиетерді ажырата біліп, соларды адамдардың ажырата білуіне жол көрсетеді. Автор 

білімді адамды таза алтынға, наданды жалған, құнсыз ақша, білімді ер жігітке теңейді.  

Қазақтың «Үлкенге құрмет, кішіге ізет» халық мақаласын еріксіз еске түсіреді. 

Қайсыбір ғұламаның ұлттық нақышқа сүйеніп жазылған өсиеттерін алсақ та, айтарлары 

бір – адам мәселесі. Онда адамның мінез-құлқы, адамдармен қарым-қатынасы, адамгер-

шілік рухани құндылығы, қоғамдағы орны баса назарға алынады.  

Оның барлығы ұлттық құндылыққа бағытталуын, қазақ халқының мәдени-рухани 

құндылықтары негізінде жастардың адами-ұлттық көзқарастарын және оны құрметтеуге 

тәрбиелеуіміз қажет.  

Аутогогика ұғымы ауто [autos-сам]- «өзім», «өзімді-өзім», «менің», «өзімдікі» деген 

мағына береді. Аутогогика өзін-өзі тәрбиелеу деген сөз. Өзін – өзі тәрбиелеудің әдістері 

негізгі әдістер мен басты міндеттерге бөлінеді. Студенттің ұлттық құндылық қасиеттерін 

қалыптастыру мәселелері жөнінде суггетопедия саласы туралы сөз етуге тура келеді. 

Әлемдік деңгейдегі педагогикалық технологияға көз жүгіртсек қазіргі басты талап – 

шәкірт меңгеретін білім, білік, ой-түсінікті олардың өздігінен пайымдай алуға бағдар 

беріп ұғынған түсінігін өзіндік таныммен тоғыстырып, иланған сеніммен жүзеге асыра 

алуға баулып, машықтандыруға бейімдеу. Осы орайдан келгенде суггетопедия тұлғаның 

өзін-өзі дамытып, өзін-өзі тәрбиелеуге сеніп, әрекеттене білуге илануы әрекетуі керек. 

 Суггетопедия жүйеде бағдарланған талапты жүзеге асыру тұлғаның өзін-өзі 

тәрбиелеуді ұйымдастыра білуге байланысты екендігін білеміз. Өзін-өзі тәрбиелеудің 

негізгі шарттары – тиімділігі. Өзін-өзі тәрбиелеу әдісі – тұлғаның өзін-өзі саналы түрде 

өзгертіп, болмыс бітімін жаңартып, психологиялық білік, дағды дамуын қалыптастырудың 

жолдарын негіздеуге бағытталады. Тиісті деңгейде өзін-өзі меңгеріп, қоғамның талап-

тарына үйлесімді жеке басына лайық өзіндік жоба, жоспарын жүзеге асыруға бейімделуге 

ықпал етудің дәнекері және оған машықтану арқылы өзін-өзі қалыптастыру. Нәтижесінде 

студентке тиянақты іс-әрекет дағдысын және көзқарасын бекітетін тиімді жол болып 

табылады.  

Жеке адамның даму процесінде өзін-өзі тәрбиелеу белсенділігі сапа жағынан ішкі 

фатроға айналды. Ол адамның өзін-өзі тәрбиелеудің аса мейрімділік ынтықтығымен 

тұтандыру керек, айналадағы дүниегні танып қана қоймай, өзінің ішкі дүниенісіне үңіле 

қарай білуі қажет. 

Сонымен бірге, өзін-өзі тәрбиелеудің жіктелген бағдарламасы жасалады, мінез-

құлық тәртібі белгіленді. Оны орындау ең қарапайым істерден басталуы керек. Мысалы, 

басталуы былапыт сөзден арылу, жолдастардың атынан ойсыз ере бермеу, орынсыз сөзге 

араласпау, біреудің сөзін бөлмеу, әр кезде өз сөзіңде тұру, өз орнын үнемі жұмыс 

жағдайында ұстау т.б. кезінде Л.Н.Толстой өте дәлдікпен өзін-өзі бағдарламасын жасаған: 

Мне үшін ең маңызды деген нәрсе, өмір бойы үш негізгі кемшіліктен арылу: 

‒ Мінезсіздік; 

‒ Ашуланшақтық; 

‒ Жалқаулық. 

Өзін-өзі тәрбиелеу бағдарламасын жасай отырып, оны орындаудың әдістерінде білу 

керек: 

‒ Өзін-өзі иландыру; 

‒ Өзін-өзі сендіру; 

‒ Өзін-өзі сынау; 
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‒ Өзін-өзі міндеттеу; 

‒ Ойша өзін өзгенің орнына қою арқылы өзгелермен санаса білу; 

‒ Өзіне-өзі бұйыру; 

‒ Өзін-өзі жазалау.   

 Адамның дамуы мен қалыптасуы жайында осы уақытқа дейін әр түрлі пікірлер мен 

теориялар әдебиеттерде орын алып келеді. Атақты грек философтары Платон және 

Аристотель адамның дамуын, тағдыр белгілеген тұқым қуалаушылық табиғатынан деп 

дәлелдеді. Аристотель құл болушылықты немесе бағынушылықты табиғаттың заңы дейді. 

Америка психологы Эдуард Торндайк баланың дамуы гендерге байланыст, олар баланың 

дене қасиеттерін, ақыл-ой ерекшеліктерін және қабілетін белгілйді деп өз ойын дәлел-

дейді. Ол адам санасы да өзінің шыққан тегіне байланысты де тұжырымдады.  

Американдық философ, педагог Джон – Дьюн өзінің даму теориясында «Балада туа 

пайда болатын инстинкт және қабілеттермен дәлелдейді. Адам бойында туылған күннен 

бастап талаптар мен қабілеттер және эмоциялар болды. Сондықтан да адамның табиғатын 

тәрбие арқылы өзгерту мүмкін емес» – дейді.  

Адамзаттың сапалық ерекшелігі мен руханилығын қалыптастыру негізі – рухани 

тәрбие. Рухани тәрбие – білім арқылы беріледі және ұлттық тәрбие қалыптасады. Ұлттық 

тәрбие – ең алдымен әр адамның, ұрпақтың, ұлттың, мемлекеттің, ғасырдың менталитетін 

сыйлаудан, ұлттық ерекшеліктерді, салт-дәстүрді, әдет-ғұрыптарды меңгерте отырып 

тәрбиелейміз. Томас Генри Гексли «өмірдің басты мәні – тану емес, әрекеттену» деген.  

М.И. Махмутов «Егер локальдық және әлемдік қақтығыстар болса, бұл адамдардың 

және халықтың ментальдық сәйкессіздігінен» деп жазады.  

«Менталитет – бұл ұғым, адамның қоғамдық және әлеуметтік–психологиялық даму 

деңгейін, оның танымдық және тәртіп алгоритмін көрсететін ұғым. Менталитет деген 

сөздің, бізге Батыс елдерден келгендігі белгілі. Мәселен француздар «mепtalitе», 

ағылшындар «mепtаlіtу», немістер «mепtаlіtat» дейді, бірақ түбірі бір, негізінде латын 

тілінен алынған. Олардың пікіріне сүйенсек, бұл ұғым жеке адамдардың, не топтардың 

«ақыл» сапасы мен сананың қабілетін, күшін, ақылдың бастауын, мазмұнын, құрылымын, 

ойлау түрін, бағытын, сондай-ақ мүмкіндігін бейнелеп, олардың басқа физикалық құбы-

лыстардан ерекшелігін ажыратып береді. Айталық, менталитет – мидың салмағына, кө-

леміне, оның ішіндегі түрлі иірім-жолдарына жатпайтын, одан тыс, тікелей туындамайтын 

интеллектік құбылыс. Шетел сөздігінде «менталитет» – сезімдік және рухани ойлау тәсілі, 

жеке адамдардың немесе топтың рухани хал-жағдайы деп пайымдалған. Мәселен, 

М.С.Орынбеков «Основные универсалии тюркского менталитета» деген маќаласында: 

«Менталитет – это коллективно формируемый в обществе строй мышления и поведения, 

который присутствует у всех его членов и проявляется на индивидуальном уровне» – деп 

жазады.  

Менталитет атауын Батыста 1856 жылдары Р. Эмерсон қолдана бастаған. Кейін ол 

атау XX ғасырдағы гуманистикада М.Пруст, В. Леви Н. Брюль, Ж.Лефевр, И. Мейерсон, 

Л. Февр. Ж.Ле. Тофф, Ж. Дюби еңбектерінен орын алады.  

Д. Кішібеков: «Менталитетті – адамдардың нақтылы ісінен, өмір сүру тәсілінен, 

ойлау жүйесінен бөліп қарауға болмайды. Ол – тек солар арқылы бейнеленетін, түсінуге 

болатын құбылыс. Олардан менталитетті жеке-дара бөліп алып қарастыру мүмкін емес» 

деп атап көрсетеді. өзінің бет-бейнесі, ерекшелігі айқындалмаған халықтың тарихта болуы 

мүмкін емес. Әр ұлттың өзіндік менталитеті бар. Бұл көрініс сол ұлттың жеке адамдары 

арқылы байқалып, жалпы сол ұлтқа, халыққа тән қасиетті бейнелейді.  

Д. Кішібековтың «Қазақ жері қандай кең болса, оның менталитеті де сондай мол, 

рухани жағынан өте бай. Оны еуропалық қалыпқа салып қарауға болмайды. Оның өрке-

ниеті де, өлшемдік түсінігі де басқа» – деген пікірі орынды. Ешбір халық әлемдік кеңіс-

тікке өзге халықтың менталитетімен көтеріле алмайды немесе ұлттық менталитеттің 

қалыптасу сатыларынан өтпей, бірден әлемдік өркениет қатарына өте алмаса керек. Біз – 
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өзіміздің белгілі бір тарихымыз бен өзіндік болашағымыз бар еуразиялық елміз» деп атап 

өткен болатын.  

 Рухани құндылық мәселесі жөнінде Қ.Қ. Шакаримова « Рухани дамыған, бәсекеге 

қабілетті тұлға тәрбиелеудегі құндылық бағдардың маңызы» деген мақаласында « рухани 

құндылық» ұғымын алты бағытқа бөледі. 

‒ Танымдық бағыт – (таным мәдениеті, интеллект, білім, ақыл-ой мәдениеті, шы-

ғармашылық, ойлау, сананы жетілдіру, ой-өрісінің кеңдігі және т.б.). 

‒ Әлемдік бағыт – (азаматық, патриотизм, өмірлік позиция, ұжымшылдық, адам құ-

қықтары және т.б.).  

‒ Салауатты өмір салты – (экологиялық мәдениет, спорт, санитарлық-гигиеналық 

нормаларды сақтау, жағымсыз қылықтардан арылу, денешынықтыру және т.б.).  

‒ Адамгершілік бағыты – (жеке тұлғаның құндылық қасиетері, сыйлау, мейрімділік 

және т.б.).  

‒ Ұлттық бағыт – (салт-дәстүр, діни ғұрыптар, ұлтжандылық, жерін, елін сүю және 

т.б.). 

‒ Дүниетанымдық бағыт – (ғылыми, білімділік, дүниені түсіну, ойтолғаныс, және 

т.б.). 

А. Есжанов «Қазақтың ұлттық ұлағатты ұғымдары» еңбегінде қазақ халқының ұла-

ғатты ұлттық ұғымдарының танымдық-тағылымдық мән жайы мен мағынасы аса терең 

мән берген Мысалы: Үш би: Үйсін Төле би, Арғын Қаз дауысты Қазыбек би, Алшын 

Әйтеке би. Үш жұрт: ағайын жұрт, нағашы жұрт, қайын жұрт және тағы басқа құндылық 

қасиеттерді топтастырған.  

Олай болса, әрбір ұғымдық сөздерді топтастырып, оны тәрбиелік мәнін ашып көр-

сету арқылы студенттің ұлттық құндылық қасиетерін қалыптастыруға міндеттіміз.  

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 
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Елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында: «Ұлттық 

бәсекелестік қабілеті бірінші кезекте  оның білімдік деңгейімен айқындалады» деп 

айтылған.Егемендік алған тәуелсіз Қазақстанның әлемдік өркениетке жетудегі бірден-бір 

дара жолы – білім жүйесі. Орта мектеп – білім жүйесінің ең басты буыны. Орта мектепте 

қаланған білім негізі оқушының болашағына жол ашады. 

Сонымен бірге Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, өмір 

сүретіндер-бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол 

деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін міндет ауыр» деген болатын. Қазіргі 

заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болу 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[1,3 б]. 

Адам адам болып жаратылғаннан соң, оның өмір сүруінің негізгі тірегі мен 

қажеттілігі, сондай-ақ қалыпты өмір сүру жағдайы басқа адамдармен қарым-қатынас 

жасау болып табылады. Сондықтан балалардың қарым-қатынасындағы мәселе – бүкіл 

қоғам алдындағы негізгі міндеттер болып қала бермек. 

Адам қалыпты өмір сүру үшін, өзінің психикалық қасиеттерін дамыту үшін, жеке 

тұлғалық ерекшеліктерін жетілдіру үшін, сондай-ақ білім меңгеріп тәжірибе жинақтау 

үшін адамдармен қарым-қатынас жасайды. Баланың жастайынан айналасындағылармен 

қатынас жасауы, өзінің кім екенін танып, өзін өзгелерден ажырата алудың, өзін 

басқалармен салыстыру арқылы басқа адамдағы қасиеттерді меңгерудің, балалардың 

әлеуметтік мінез-құлқы мен жеке басының дамуының негізгі тірегі деп қарастырсақ, онда 

олардың қарым-қатынас жасауын жақсарту аса қажет болып табылады [3, 19 б]. 

Мектеп қабырғасында оқушыларға білім беру және тәрбиелеу істерінде жалпыға 

бірдей шараларына көбірек көңіл бөлінеді. Бұл мектепте балалармен жеке жұмыстар 

жүргізілмейді деген сөз емес. Оқушылар арасындағы олардың өзара қарым-қатынас 

ерекшеліктері бойынша педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастырылу жақтарына баса назар 

аудару керектігі туындайды. 

Мектептегі оқушылар арасындағы туындайтын кейбір қарама-қайшылықтар, кейбір 

балалардың мінез-құлқы мен даралық ерекшеліктеріне байланысты түсінбеушіліктер, 

топқа енгісі келмейтін жағдайлар жиі кездеседі.Мұндай жағдайлар бала өмірі мен 

психикасында едәуір дақ қалдырады. Осыдан келіп баланың дамуында түрлі ауытқулар, 

сабаққа қатынасының өзгеруі байқала бастайды. Топтың жеке адамға, адамның топқа әсер 

ету негізінде оқушылар арасында дараланатын немесе оқшауланатын жағдайлар да 

туындап жатады.  

Оқушылар арасындағы қарым-қатынас сипаты мен климаты баланың тек 

психикасына немесе жеке басына ғана әсер етіп қоймайтындығы белгілі. Ол баланың оқу-

тәрбие істерінде де елеулі орын алады[ 4, 5 б]. 

Балалар ұжымындағы оқшаулану және қарым-қатынас мәселелері бойынша ең 

алдымен «әлеуметтік изоляция», «оқшаулану» терминдеріне түсініктеме беріп кетсек. 

«Әлеуметтік изоляция», «оқшаулану», «ұялшақтық» – жалғыздыққа душар болған 

адамның жағдайын сипаттайтын терминдердің бірі. Әлеуметтік қобалжу, қоршаған орта 

алдындағы қорқыныш, қауіптенушілік сезімі – семантикалық жағынан жақын түсініктер. 

mailto:knara07@mail.ru
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К.Рубиннің ойынша «Әлеуметтік изоляция», «Әлеуметтік оқшаулану», «Тұйықтық», 

«Тежелгіштік», «Ұяңдық» сияқты терминдер әртүрлі феномендерді белгілейді. К.Рубин өз 

еңбектерінде «Әлеуметтік изоляция» терминін «Әлеуметтік оқшаулану» терминімен 

алмастырады. «Әлеуметтік оқшалану» термині зерттеуші топ үшін жалғыздықты 

сипаттайтын әртүрлі формаларды жалпылаушы ретінде көрсетеді. 

Медицина саласында изоляция ұғымы емдеу әдісі ретінде өз алдына, 

медикаментоздық емдеу мен психотерапияда қолданылады. Адам сырқаттанған кезде оны 

сыртқы қозу әсерлерінен қорғау мақсатында бөлмеде жалғыз ұстайды 2, 18 б]. 

Адам дүниеге шыр етіп келіп түскеннен бастап-ақ айналасындағылармен қатынас 

жасай бастайды. Өмірінің алғашқы кезеңінде биологиялық сипаттағы қарым-қатынас 

болса, одан әрі оның қарым-қатынас сипаты әлеуметтік сипатқа түсе бастайды. 

Мектеп жасына дейінгі балаларда сыртқы және ішкі психологиялық конфликтілер 

кездеседі. Сыртқы психологиялық конфликті – олардың бірлескен іс-әрекеті барысында 

туындаған қарама-қайшы көзқарастарынан шығады (мысалы: жалпы істі таңдау, 

міндеттерді бөлісу, ойын, еңбек материалдарын бөлісу, рольдерді таңдау). 

Ішкі психологиялық конфликт – мектеп жасына дейінгі балалардың негізі ойын іс-

әрекетінде өз құрбылары арасында пайда болады және олар бақылауда байқалмайды. 

Мұнда міндетті түрде ересектердің көмегі қажет болады. А.С. Выготскийдің позициясына 

сәйкес әлеуметтік өмір және қоршаған орта адам дамуының органикалық қажетті жағдай 

болып табылады. Бала жастайынан қоғамға енеді және ол неғұрлым кіші болса, соғұрлым 

ол әлеуметтік нәрсе болады. А.С. Выготскийдің концепциясына сүйене отырып 

М.И.Лисина ғылыми мектеп ашады.  

Мектеп жасына дейінгі балалардың ересектермен қарым-қатынасы туралы 

М.И.Лисина зерттей келе балалардың әлеуметтік мінез-құлқы мен жеке басының дамуын 

тек ересектермен қарым-қатынасымен ғана түсіндіруге болмайтындығын атап өтеді. 

Баланың жасы ұлғайған сайын оның жеке басының дамуында қарым-қатынас ерекше 

орын алатындығын айтып өтеді. Өз құрбыларымен қарым-қатынас жасай отырып, өзінің 

ішкі жан дүниесіндегі тұйықтықты аша алады, өз құрбылырымен өзара әрекеттесе 

отырып, өз көзқарастарын жеткізе алады. 

Тек балалардың қарым-қатынас ерекшеліктерін зерттеу ғана олардың арасында 

туындаған қиыншылықтарды басқаруды жеңілдетеді, топтағы барлық балалармен өзара 

қатынасты толық құруға жол ашады [6, 39 б]. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың өз құрбылары арасындағы қарым-қатынас 

сипаты көбінесе ойын әрекеттерінде көрінеді. Ойын барысында туындаған кейбір 

келіспеушіліктер мен конфликтілер баланың топтан оқшаулануының бір себебі болып 

табылады. Осыған орай психологиялық конфликтіні олардың ойын іс-әрекеті жағдайында 

зерттеу, сонымен қатар еңбек іс-әрекетінде бақылау арқылы топтан оқшауланатын баланы 

зерттеу оңайырақ. 

Мектеп жасына дейінгі шақта баладағы әлеуметтік изоляция белгілері үлкендердің 

үрейін туғызбайды. Жеке дара ойынмен ойнап жатқан бала тәрбиешілер мен ата-анаға 

проблемалы болып көрінбейді. Алайда мұндай балаларды мұқият зерттеген кезде, 

олардың алдында өз қатары мен қарым-қатынасқа түсуінде біршама потенциалды 

қиындықтар туындайтындығы байқалған. 

Олай болса өз құрбыларымен қарым-қатынас жасау барысында қиыншылық 

туындаудың негізгі себептерін былайша түсіндіруге болады. Олардың ішіндегі 

бастылары: 

 Өз құрбыларымен өзара қарым-қатынаста бала инициативасы мен белсенділігі 

әлсіз болады; 

 Басқа өз құрдас балаларға инициативалық үндеуі құнсыз болады; 

 Тұлға аралық қарым-қатынастағы проблемаларды өз бетінше шеше алмайды. Өз 

құрбылар арасында болған кішігірім қақтығыстар үшін де ересектер мен үлкендерден 

көмек сұрап келеді; 
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 Өз құрдастарының арасында беделі төмен болады; 

 Вербальді қарым-қатынас деңгейінің төменділігі көрініп тұрады; 

Жалпы алғанда мұндай балаларды көнгіш, тыныш және бағынуға бейім деп 

сипаттама беруге болады. 

Жеті жасқа толғанда баланың әлеуметтік және жекелік қиыншылықтары күрт өседі. 

Оларда ұялшақтық, қорқақтық, жалғыздыққа ұмтылу, жасқаншақтық сезімдері пайда 

болады.Жеткіншек жаста әлеуметтік оқшаулану деңгейі өседі. Олардың өзіне деген 

бағасы төмендеп, өзіне сенімсіздікпен қарайды [5, 45 б]. 

Бұндай қасиеттердің көріну бағыттары психология ғылымында адам табиғатындағы 

биологиялық және әлеуметтік мәселелерін зерттеуде ерекше орынға ие. 

Мектеп оқушылары арасында туындайтын оқшауланған балалардың болу себебін 

түсіндіретін оқушылардың өзара конфликттерін түгелдей болдырмау мүмкін емес. Кон-

фликттерді алдын алу жолында маңызды рөл алатын – тәртіп болып табылады. Тәртіп – 

белгілі бір тәртіптілікке бағыну әрекеті арқылы балаға өзіне қажетті бостандығының 

толық дамуын қамтамасыз ететін әрекет. 

Оқшауланған оқушының басқа оқушылармен араласуы қылықтарына мұғалімнің 

жеке тұлғасы үлкен әсерін тигізеді. Оның әрекеттесуі әртүрлі аспектілерден көрінуі 

мүмкін. 

Біріншіден, мұғалімнің басқа оқушыларымен әрекеттесу стилі баланың өзімен жасты 

балалармен әртүрлі қарым-қатынасқа түсуінің алғы шарты болып табылады. 

Екіншіден, мұғалім оқушылар арасындағы болып жатқан конфликттерге араласуға 

міндетті. Бұл, әрине, конфликттерді басып тастау емес. Ситуацияға байланысты админис-

трациялық араласу немесе қарапайым кеңес болуы да мүмкін. 

Әрбір мұғалім педагогика саласында қолданатын изоляциялаудың құқықтық аспекті-

лерін міндетті түрде білуі шарт.Дегенмен балалардың өз арасында туындаған оқшаулану 

жағдайларын сынып мұғалімі аңғарысымен-ақ оны тиімді және дұрыс басқаруды, оны 

басқаруға қойылатын талаптарды тиімді жүзеге асырып отыру қажет. 

 Изоляцияланатын адаммен жұмыс істейтін адамдар, топтан оқшаулап тастаған 

оқушылар изоляцияланудың педагогикалық, құқықтық және этикалық ережелерімен 

танысу қажет. Ережелерді білмеген жағдайда сынып жетекшісі сынып оқушыларымен 

әңгіме жүргізуі қажет. 

 Баланы ұжымнан оқшауламас бұрын, оған алдын-ала ескерту жағдайлары, өз 

кемшіліктерін жоюға мүмкіншіліктер берілу қажет тек одан нәтиже шықпаған жағдайда 

ғана күштеуі мүмкін. 

 Оқушылар арасында туындаған мұндай жағдайдағы оқшауланған баланың ата-

анасымен немесе балаға жауапты жанұя мүшелерімен тез арада байланыс жасау қажет. 

Олардың мұндай жағдайдың не себептен туындағандығын білгісі келген сұрақтарына 

жауап беру қажет. 

 Сыныпта болып жатқан бұл процесті мұғалім үнемі бақылап, қадағалап, ситуа-

цияларды белгілеу арқылы парақта түсінікті етіп тіркеп отыруы тиіс. 

 Шұғыл жағдайларда бала мұғаліммен кеңесе алатындай жағдайды ыңғайластыру 

керек, яғни бала ең болмағанда мұғалімге шағымдануға болатындығын сезіне алу керек. 

Ұжымда оқшауланған баланы аңғара салысымен-ақ мұғалім оны алғашқы күндері жиі 

бақылау арқылы ондағы эмоциялық күйлерді үнемі бақылап отыру қажет. 

 Оқушылар арасында өздері оқшаулап тастаған бала туралы мұғалім басқа 

балалармен оның соңы немен аяқталатынын алдын ала мүмкіншілігінше талқылап алған 

жөн. Олармен оқушылардың ойлары бойынша баланы ұжымнан оқшаулау арқылы оның 

қай жақтары жөнделетіндігін алдын-ала көрсете алатындай болу қажет[3, 21 б]. 
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ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ 

ЖОЛДАРЫ 

 
Жигитбекова Б.Д. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогика университеті, жалпы және 

қолданбалы психология кафедрасының профессоры, психология ғылымдарының кандидаты, 

Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы 

Есенаманова К.М. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық  университеті, филология және 

әлем тілдер факультеті, шет тілдер кафедрасының оқытушысы Алматы қаласы, Қазақстан 

Республикасы 

 
Коммуникация – өзара түсіністікке әкелетін, екі жақты ақпаратпен алмасу үдерісі. 

Коммуникация – латын тілінен аударғанда «бәрімен бөлісетін ортақ» дегенді білдіреді. 

Егер өзара түсіністікке қол жеткізілмесе, онда коммуникация орын алмады. 

Коммуникацияның табыстылығына көз жеткізу үшін адамдардың сізді қалай түсінгендігі, 

олардың сізді қалай қабылдайтындығы, мәселеге қалай қарайтындығы туралы кері 

байланыс болу қажет. Психологиялық сөздіктерде «коммуникация» түсінігін «екі немесе 

одан да көп адамдардың арасында танымдық немесе аффективті-бағалау сипатындағы 

ақпаратпен алмасудағы өзара әрекеті деп анықтайды. Сәйкесінше, бұл әріптестердің бір-

біріне қандай да бір белгілі бір көлемдегі жаңа ақпарат пен жеткілікті мотивацияны 

хабарлауды болжайды, бұл коммуникативтік актінің қажетті шарты болып табылады.   

М.С. Каган коммуникация ретінде объектінің қандай да бір объектімен – адаммен, 

жануармен, машинамен ақпараттық байланысын түсінеді. Ол субъектінің алушы 

қабылдауы, түсінуі, жақсы меңгеруі және соған сәйкес әрекет етуі тиіс қандай да бір 

ақпаратты (білімді, идеяны, іскерлік хабарламаларды, нақты мәліметтерді, нұсқауларды 

және т.б.) беруінде көрінеді. Қатынас кезінде ақпарат әріптестер арасында жүреді, себебі, 

екеуінің де белсенділігі бірдей және ақпарат арта түседі, байытылады; сонымен қатар, 

қатынас жасау үдерісі мен оның нәтижесінде бір әріптестің жай-күйінің екіншісінің жай-

күйіне айналуы орын алады.  

Қатынасқа қажеттілік – адам өміріндегі ең басты қажеттіліктердің бірі. Өзімізді 

қоршаған әлеммен қатынасқа түсе отырып, біз өзіміз туралы ақпарат береміз, оның 

орнына бізді қызықтыратын мәліметтер аламыз, оларды талдаймыз және осы талдаудың 

негізінде социумда өзіміздің қызметімізді жоспарлаймыз. Осы қызметтің тиімділігі 

ақпаратпен алмасу сапасына ішінара тәуелді, бұл өз кезегінде қарым-қатынастар 

субъектілерінің қажетті және жеткілікті коммуникативтік тәжірибесінің болуымен 

қамтамасыз етіледі. Осы тәжірибе неғұрлым ерте меңгерілетін болса, коммуникативтік 

құралдар неғұрлым байырақ болса, өзара әрекеттесу соғұрлым табыстырақ жүзеге 

асырылады. Сәйкесінше, тұлғаның социумда өзін-өзі танытуы мен маңыздануы оның 

коммуникативтік мәдениетінің қалыптасу деңгейіне тікелей тәуелді. 

О.М. Казарцева коммуникация «ақпараттың қозғалуына ғана емес, адамдар алма-

сатын білімдерді, мәліметтерді, пікірлерді нақтылау мен байытуға әкелетін, әңгімелесу-

шілер арасындағы қарым-қатынастарды, нұсқауларды, ниеттерді, мақсаттарды ескере 

отырып, олардың бір-біріне ықпалы мен өзара ақпарат алмасуының бірлігі» деп санайды. 

А.П. Назаретянның пікірі бойынша, «адамның коммуникациясы оның формалары-

ның алуантүрлілігінде кез келген қызметтің ажырамас жағын білдіреді». Коммуникация 

үдерісі тіл мен басқа да белгілік құралдардың көмегімен ақпаратты беруді білдіреді және 

қатынастың құраушы компоненті ретінде қарастырылады. Коммуникация – өзара түсініс-

тікке әкелетін, екі жақты ақпаратпен алмасу үдерісі. Коммуникация – латын тілінен аудар-

ғанда «бәрімен бөлісетін ортақ» дегенді білдіреді. Егер өзара түсіністікке қол жеткізіл-

месе, онда коммуникация орын алмады. Коммуникацияның табыстылығына көз жеткізу 

үшін адамдардың сізді қалай түсінгендігі, олардың сізді қалай қабылдайтындығы, мәсе-

леге қалай қарайтындығы туралы кері байланыс болу қажет. 

С.Л. Рубинштейн коммуникацияны өзіне ақпаратпен алмасуды, өзара әрекеттесудің 

бірыңғай стратегиясын жасауды, басқа адамды қабылдау мен түсінуді қамтитын және 
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бірлескен қызметтегі қажеттіліктерден туындаған, адамдар арасындағы байланыстарды 

орнату және дамытудың күрделі әрі көп жоспарлы үдерісі ретінде қарастырады. 

Коммуникативтік құзыреттілік – басқа адамдармен қажетті байланыстарды орнату 

және қолдау қабілеті. Тиімді коммуникацияға келесілер тән: әріптестердің өзара түсініс-

тікке қол жеткізуі, қатынас пәні мен жағдайы жақсы түсіну (жағдайды түсінуде жоғары 

анықтылыққа қол жеткізу мәселелерді шешуге ықпал етеді, ресурстарды оңтайлы түрде 

жұмсай отырып, мақсаттарға қол жеткізуді қамтамасыз етеді). Коммуникативтік құзырет-

тілік тұлғааралық өзара әрекеттесу жағдайларының белгілі бір шегінде тиімді коммуни-

кацияны тұрғызу үшін қажетті ішкі ресурстар жүйесі ретінде қарастырылады. 

Коммуникативтік дағдыларды дамыту, коммуникативтік құзыреттілікті қалыптас-

тыру мәселелерін шешуге принциптік тәсілдеме қатынасты балалардың тұлғалық дамуы 

мен тәрбиеленуінің басты шарты ретінде қарастырған Л.С. Выготскийдің еңбектерінде 

қарастырылған.  

Л.С. Выготскийдің тұжырымдамасында балалардың коммуникативтік қабілеттерінің 

қалыптасуы мектептегі басымды міндеттердің бірі болып табылады, себебі, қатынас 

үдерісінің нәтижелілігі мен сапасы қатынас субъектілерінің коммуникативтік қабілетте-

рінің деңгейіне көбірек тәуелді. 

Балалар өздерінің физикалық және рухани қажеттіліктерін өздері және қатынас 

жасайтын адамдар үшін қолайлы тәсілдермен қанағаттандыруды үйренеді. Мінез-

құлықтың жаңа нормалары мен ережелерін меңгерудегі қиындықтар ақталмаған өзін-өзі 

шектеу мен өте қажетті өзін-өзі бақылауды тудыруы мүмкін. 

И.В. Лабутованың  пікірінше, коммуникативтік қабілеттердің әрбір тобының 

құрылымы өзіне үш басты компонентті қамтиды: психотехникалық (қатынастағы 

индивидтің психофизикалық өзін-өзі реттеуі), экспрессивті (вербалды және вербалды емес 

қатынас құралдары) және тұлғааралық (өзара әрекеттесу, өзара түсіну және өзара ықпал 

ету үдеріспен байланысты). Коммуникативтік қабілеттердің құрылымына сонымен қатар 

эмпатия, әлеуметтік-психологиялық аңғарымпаздық, әлеуметтік-психологиялық рефлек-

сия, әлеуметтік-психологиялық перцепция, рефлексивті өзін-өзі бағалау қасиеттері, 

түйіспе (психологиялық байланысқа түсу қабілеті, өзара әрекеттесу барысында сенімді 

қарым-қатынастарды қалыптастыру) жататын әлеуметтік-естілім қабілеттерді, икемділік-

терді, дағдыларды да қамтиды. Тұлғаның қасиеттері мен сипаттарын көрсету адекват-

тылығын, әріптеске ықпал етуді болжамдау дәлдігін зерттеушілер тұлғаның әлеуметтік 

қабілеттерінің даму деңгейінің көрсеткіштері ретінде бағалайды. Көптеген зерттеулерде 

жүргізілген тұлғаның әлеуметтік-естілім қасиеттері мен мүмкіндіктерін талдау оларды 

тұлғаның қатынасқа қатысуы барысында қалыптасатын, өз кезегінде осы қатысудың 

табыстылығына ықпал ететін ерекше коммуникативтік қабілеттер ретінде санауға мүм-

кіндік береді. Коммуникативтік құзыреттілік тұлғааралық өзара әрекеттесу жағдайла-

рының белгілі бір шегінде тиімді коммуникативтік әрекетті тұрғызу үшін қажетті ішкі 

ресурстар жүйесі ретінде қарастырылады. «Коммуникативтік мәдениет» түсінігінің ғылы-

ми мазмұны қатынас, коммуникация, толеранттылық түсініктерінің мазмұнды толты-

рылуымен анықталады. Қатынас – ақпаратпен алмасуда өзара ықпал етуде, өзара алаң-

дауда, өзара түсіністікте көрінетін психикалық байланыс туындайтын адамдар арасын-

дағы байланыс. Қатынас құралдары – тұлғаның өз ойын білдірудің әр түрлі формалары, ал 

қатынастағы адамдар арасындағы байланыстар – индивидтің тіршілік етуінің қажетті 

шарты. Қатынас – негізгі психологиялық санаттардың бірі. Адам басқа адамдармен өзара 

әрекеттесу және қатынас жасау нәтижесінде тұлға болып қалыптасады. Қатынас – 

бірлескен қызметтегі қажеттіліктен туындайтын және өзіне ақпаратпен алмасуды, өзара 

әрекеттесу стратегиясын жасауды, қатынас жасайтын әріптесті қабылдау мен түсінуді 

қамтитын адамдар арасындағы байланыстарды орнату және дамытудың күрделі көп 

жоспарлы үдерісі. 
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Жасөспірімдік кезеңде құрдастармен қатынас ерекше маңыздылыққа ие екендігі 

белгілі. Бастапқы жасерекшелік тепе-теңдіктегі қарым-қатынастарда жасөспірімдер өзара 

қарым-қатынастар тәсілдерін жасайды, әлеуметтік қарым-қатынастар мектебінен өтеді. 

Жасөспірімдер бір-бірімен өзара әрекеттесе отырып, өздерінің ортасында өзіне және 

құрдасына рефлексияға үйренеді. Өзара қызығушылық, қоршаған орта мен бір-біріне 

бірлескен ұғыну құнды болады. Құрдастармен қарым-қатынастарда жасөспірім өзінің 

тұлғасын жүзеге асыруға, қатынастағы өзінің мүмкіндіктерін анықтауға ұмтылады. Осы 

ұмтылыстарды жүзеге асыру үшін, оған жеке еркіндік пен жеке жауапкершілік қажет. 

Жасөспірімдердің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру шарттарын іздеу 

қазіргі кезде қалыптасу және даму тұжырымдамасы тұлғаның мәдени-тарихи 

теориясының аясында жасалған, субъектінің саналы қызметін талдау негізінде шешіледі. 

Коммуникативтік дағдылардың қалыптасу  оқу, өзін-өзі таныту, өзін-өзі анықтау 

және жалпы әлеуметтену процесі кезінде байқалады. Сондықтан да  коммуникативтік 

даму жасөспірімнің әлеуметтену процесі кезінде адамдармен, құрдастармен қатынас 

жасау арқылы әлеуметтік даму жағдайында байқалады.  
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КОЛЛЕДЖ СТУДЕНТТЕРІНЕ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 

ЖОЛДАРЫ  

 
Саркенаева А.А. Ойыл аграрлық колледжінің психологі, Ақтөбе облысы, Қазақстан 

Республикасы 

 

Колледж – кәсіптік білім берудің шешуші факторы ретінде студенттердің кәсіби 

білім алуға бейімделуін қалыптастырутын орын. Студенттерге колледж қабырғасында өз – 

өзіне деген сенімділік, өз ойын білдіре алуға деген ұмтылыс пен таңдаған болашақ 

мамандығына деген жауапкершілікпен белсенді іс-әрекет қажеттілігін ұғынып, кәсіби іс-

әрекетке деген ұмтылыс қалыптасады. Колледж – (ағылшын тілінен аударғанда collede 

жоғары немесе арнаулы орта білім беретін оқу орны). Жалпы колледждің үш түрі бар:  

- Жоғары білім беретін колледж;  

- Орта және жоғары оқу орны аралығындағы колледж; 

- Орта білім беретін колледж.  

Колледж алғашында Англияда 1249 жылы Оксфорд, 1284 жылы Кембридж 

қалаларында іргесі қаланды. Қазіргі таңда Қазақстанда да экономикалық, музыкалық, 

құқықтық, бизнестік, педагогикалық колледждер бар. Олардың кейбіреулері арнаулы 

мамандық беретін дербес оқу орны болып саналады. Колледж кезеңінде студенттердің 

ағзаларының жалпы биологиялық және психологиялық жағынан бейімделуін ресейлік 

ғалымдар Б.Г. Ананьев, JI.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, СЛ. Рубинштейн және т.б. 

қарастырған болаты. 

Кәсіби міндеттерді атқаратын жоғары білімді мамандар класына В.С. Леднев 

техникалық колледж – «күрделі алгоритмдерді пайдаланатын қызмет, шешімдерді 

конструкциялауды талап етеді (ұйымдастырушылық еңбек параметрлері, технолгия және 

т.б.), сонымен бірге ағымдағы және өз қорындағы орасан зор ақпараттарды пайдалану, 

бұндай қызметте жекелеген ғылыми шығармашылық белгілердің болуы өзіне тән қасиет» 

дейді. Көп сатылы кәсіби дайындаудағы оқу процесін құру ерекшелігі оның циклды 

болуында, яғни, әрбір саты жоғары білім алу процесінің ішінде салыстырмалы түрде 

аяқталған цикл, соның қорытындысында студент белгілі бір білім бөлігіне ие болып, 

үйренеді және тәжірибе жинайды, дайындығы және мамандануы жоғары дәрежеге өсе 

түседі. Бұл білім алушыға оқудан бос кезінде еңбек қызметінен айналысуына мүмкіндік 

жасайды.  

Білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет – тұтас білім беру жүйесінің маңызды 

компоненттерінің бірі болып табылады. Психологиялық қызметтің тууы ғылым мен 

практиканы өзара әрекетімен шарттасқан психологиялық қызмет бала туралы тұтас ғылым 

мен осы дамуды қазіргі білім беру мекемелері жағдайында жүзеге асыру практикасын 

өзінің бойында біріктіретін қызмет. АҚШ, Ұлыбритания, Бельгия, Голландия, Югославия, 

Франция сынды кейбір елдердің білім жүйесінде тәжірибелік психология басты орынды 

иеленсе, Қазақстанда енді ғана аяқ басып келеді және әлі де болса психологиялық 

зерттеулердің нақты жүргізілуін қажетсінетіні анық. 

Психологиялық қызмет төрт құрамдас бөліктен тұрады: ғылыми; қолданбалы; 

практикалық; ұйымдастырушылық. 

Бұл аспектілердің әрқайсысы орындаушыдан арнайы кәсіби даярлықты талап ететін 

мінденттерді шешуден тұрады.  

Ғылыми аспект – әдіснама және практикалық психологияның мәселелері бойынша 

ғылыми зерттеуді жүргізуді көздейді. Мұндағы міндеттің бірі: психодиагностикалық, 

психокорекциялық, психопрофилактикалық немесе психологиялық алдын алу және 

дамытушы бағдарламаға психологиялық білімді қазіргі білім берудің нақты жағдайында 

кәсіптік қолдануға ғылыми негіз беру және оларды жасау болып табылады. Демек, білім 

берудің тәжірибелік психологиясы туралы теориялық және әдістемелік мәселелері 

бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуді білдіреді. Білім берудің тәжірибелік 
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психологиясы психикалық дамудың жас ерекшеліктің заңдылықтарының индивидуалды 

түрде көрінуін, студенттердің психологиялық денсаулығының негізі болатын жеке 

адамдық және индивидуалдық даму шарттарын қарастырады. Бұл жерде міндет ретінде, 

психодиагностикалық және дамытушылық бағдарламалардың операционалдық түрде 

құрылуы мен ғылыми түрде негізделуі, сонымен қатар психологиялық білімдерді, қазіргі 

білім беру жүйесінің нақтылы жағдайларында, құралдарды, тәсілдерді, әдістерді кәсіби 

түрде қолдануды айтуға болады. Бұл зерттеу жұмыстарының академиялықтан 

айырмашылығы, онда тек қандай да бір психологиялық механизмдер мен заңдылықтарды 

анықтап қана қоймай, нақты бір баланың жеке адам болып қалыптасу жүйесіндегі 

механизмдермен заңдылықтардың дамуының психологиялық шарттарын көрсетеді. 

Қолданбалы аспект – білім беру қызметкерінің психологиялық білімді қолдануын 

көздейді, білім беру қызметтерінің психологиялық білімдерді қолдануын білдіреді. Бұл 

бағыттың негізгі өкілдері: тәрбиешілер, педагогтар, әдіскерлер. Олар өздері дербес немесе 

психологпен біріге отырып, жаңа психологиялық мәліметтерді оқу бағдарламасын, 

жоспарын, оқулықтарын, дидактикалық және әдістемелік материалдарды жасауды, оқу 

және тәрбие бағдарламасын құруда қолданылады. 

Практикалық аспект – Білім беру орындарының, оның ішінде бала-бақша, мектеп 

және басқа да білім беру жүйесінің қызметкерлері жүзеге асырады.  

Ұйымдастыру аспектісі – бұл білім берудегі психологиялық қызметтің құрылымын 

жасау. Практикалық психологтардың білімін жетілдіру және олардың кәсіби әрекетін 

қадағалау. Бұл бөліктер иерархиялық байланыста бола отырып мынадай топтардан тұруы 

мүмкін: тәжірибелік психологтар, психологиялық қызметтің ғылыми-әдістемелік бөлімі 

(орталықтар, кабинеттер), республикалық немесе федералдық білім беру министрлігіндегі 

психологиялық қызмет бөлімдері. Тек түбегейлі түрде ұйымдастырылған бөлім 

қызметкерлері ғана білім беру жүйесіне білікті психологиялық қызмет көрсете алады. 

Балаларға, ата-аналарға, мұғалімдер мен білім беру орындарына нақтылы түрде көмек 

көрсете біледі. Психологиялық қызмет – оқу-тәрбие процесі мен әлеуметтік жағдайының 

дамуын ғылыми психологиялық тұрғысынан қамтамасыз ету, яғни даралық даму мен 

тәрбиені қазіргі психологиялық – педагогикалық теориялар негізінде осы процесті құру және 

өткізу, ұйымдастыру, сондай-ақ барлық білім беру процесіндегі оқушылардың 

салауаттылығын сақтау үшін психологиялық жағдайды қаматамасыз етуі тиіс. 

Психологиялық қызметтің құрылымы мен штаттық бірлігі де алуан түрлі және көптеген 

факторларға байланысты болады. Бірақ шетел және Ресей психологиялық қызметінің 

негізгі бағыттары, формалары мен әдістері ұқсас болып келеді. Психологиялық қызметтер 

негізгі бағыт ретінде психологиялық ағарту, психологиялық сауықтыру, психологиялық 

түзету, психологиялық кеңес беру сияқты дәстүрлі бағыттарды қолданады. 

 Енді «психологиялық қызмет» ұғымына сипаттама беріп өтсек. Психологиялық 

қызметтің бір мағыналы түсінігі жоқ. Жантану атауларының түсіндірме сөздігінде 

«Психологиялық қызмет – адамдарға мамандандырылған деңгейде психологиялық көмек 

көрсету үшін мекемелер мен ұйымдарда құрылған арнайы қызмет жүйесі» делінген. 

Дегенмен, психологиялық қызметтің алдына қойған міндеттері мен оларды шешу 

жолдарын көрсететін екі неғұрлым ортақ анықтамаларды ерекшелеп көрсетуге болады.  

 Біріншіден, психологиялық қызмет білім беру, денсаулық сақтау, өндіріс және т.с.с. 

психологиялық қамтамасыз ете отырып психологиялық қызмет көрсетудің ерекше аясын 

жасайды. Бұл білім беру, денсаулық сақтау, өндіріс, құқық қорғау, көлік және т.б. 

салалардағы психологиялық сараптама, диагностика, кеңес берудің кешенді міндеттерін 

шешу үшін психологиялық білімдерді практикалық қолдану болып табылады. Басқаша 

айтқанда, «психологиялық қызмет» деп бүкіл практикалық психологияның саласын 

көрсетеді. 

 Екіншіден, психологиялық қызмет деп түрлі әлеуметтік институттар мен ұйымдарда 

білікті психологиялық көмек қажет ететін адамдарға арналған арнайы мекемелер жүйесін 

де атайды. Білім беру мекемелерінде психологиялық қызмет психологиялық диагностика 
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(жеке және топтық), кеңес беру, психологиялық сауықтыру, психологиялық білімдерді 

насихаттау, студенттерді әлеуметтік-психологиялық бейімдеу, психологиялық мәдениет 

деңгейін көтеру, тренингтік сабақтар сияқты негізгі құрылымдық бірліктерді біріктіретін 

қызмет болып табылады. Егер онда «дөңгелек» үстелдерді ұйымдастыру, өзге жоғары оқу 

орындарының психологиялық қызметтерімен тәжірибе алмасу, түрлі әлеуметтік 

жобаларды жүзеге асыру, оқытушыларға қатысты студенттермен, өзара тиімді қарым-

қатынас жасауды машықтандыруға бағытталған коммуникативті тренингтер 

ұйымдастырылса, тақырыптық сұхбаттар жүргізілсе, ата-аналармен де тиісті жұмыстар 

ұйымдастырылса қызметтің тиімділігі арта түскен болар еді. 

Білім беру мекемелерінде психологиялық қызметінің негізгі міндеттері 

психологиялық қолдау мен сүйемелдеу болып табылады. Психологиялық қызметті білім 

беру жүйесінің дербес элементтеріне қызмет етуге емес, басты жағдайда аталған жүйе мен 

оның барлық субъектілерін тұтас психологиялық қамтамасыз етуге бағдарлануы тиіс.  

Білім беру практикалық психологиясында психологиялық сүйемелдеу идеологиясы 

кеңінен таралып, нақты бекітілді. Психологиялық сүйемелдеуді оқыту және тәрбиемен 

қатар білім берудің үшінші жағы ретінде қарастыруға болады. Психологиялық сүйемелдеу 

білім алушыға оқу жылының түрлі кезеңдерінде білікті көмек беру мен қолдаудың жүйелі 

технологиясы болып табылады. «Психологиялық сүйемелдеу» ұғымы ресей ғалымдары 

Ю.В.Слюсарев, Ю.М. Забродин, Э.Ф. Зеер, М.Р. Битянова және т.б., қазақстандық 

ғалымдар И.А. Абеуова, Ж.И. Намазбаева, Г.А. Дусманбетов, М.Н.Махаманова және т.б. 

ғалымдардың еңбектерінде қарастырылады. 

Көптеген зерттеушілер психологиялық сүйемелдеу деп нәтижесі өз бетінше таңдау 

мен шешім қабылдау арқылы тұлғалық даму болып табылатын білім алушылардың өзекті 

қажеттіліктерін (білім беру, жас ерекшелік, дербес-тұлғалық) шешу мүмкіндігін 

қамтамасыз етуге бағытталған психологтың ұйымдастырылған іс-әрекеті болып табылады. 

Бұл жағдайда білім алушы ықпал етудің объектісі емес, субъектісі ретінде болады.  

Психологиялық қызмет – адамдарға мамандандырылған деңгейде психологиялық 

көмек көрсету үшін мекемелер мен ұйымдарда құрылған арнайы қызмет жүйесі. 

Психологтың мүмкіндіктері – клиенттің өтініші бойынша мәселелердің іс жүзінде шешуге 

психолог-кеңесшінің қабілетті не қабілетсіздік мүмкіндіктерінің тізімі. Психологиялық 

кешен – адамның өзінің физикалық және психологиялық кемшіліктері туралы қате 

(жаңсақ) пікірі. Мұндай пікірлер адам өзінің кемшіліктерін уайымдап, басқа адамдардан 

жасырын түрде ойлап, оларды асыра бағалауында көрініс береді. Моральдық-этикалық 

талаптар практикалық психологтың моральдық-этикалық кодексіне сәйкес психолог-

кеңесшінің жұмысына байланысты талаптар. Бұл кодекстің ережелерінен психологтың 

әрекеттері ауытқығанда, психолог моральды, кей жағдайларда заңды түрде қоғам мен 

әріптестерінің алдында жауапкершілікке тартылады. Психологиялық қызмет міндеттері: 

-  педагогикалық ұжымды, ата-аналарды әлемдік деңгейдегі педагогика, психология 

ғылымдарының жаңа жетістіктерімен, олардың іс-тәжірибеде қолданылуы, нәтижелері 

туралы, баланың психикалық жағынан өзгерістерді анықтай білу, олардың жас және дара 

ерекшеліктері туралы біліммен қаруландыру, әрбір баланың білім бағдарламасын игеру 

мен бейімделуін психологиялық жағынан қамтамасыз ету;  

- білім субъектілерінде психологиялық мәдениеттілікті қалыптастыру;  

- әрбір тұлғаның потенциалдық мүмкіндіктерін ашатын білімдік ортаны құру;  

- адамдарға қысылтаяң жағдайда көмек беру;  

- қарым-қатынас субъектілеріне топтық және жекелей түрде кеңестер беру;  

- жеке тұлғаның мінез-құлқы мен дамуындағы ауытқушылықтың алдын-алу, түзету 

жұмыстарын жүргізу; психологиялық тәжірибе құралдарын бірыңғайлау;  

- білімді басқару органдары және білім беру мекемелерінің педагогикалық 

ұжымымен бірлесе отырып үздіксіз білім беру үрдісінде психологиялық-педагогикалық 

жағдай жасауға қатысу; 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
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Психологтың негізгі мақсаты – психологиялық саулықтың негізі – баланың рухани 

өсуіне, оның жанының жайлы болуына психологиялық жағдай жасау, студенттердің 

шығармашылық қабілетін ашу болып табылады. 

Психолог студенттердің жан-жақты және үйлесімді дамуын мақсат етіп, өзінің іс-

әрекетін педагогикалық ұжыммен, дәрігерлік қызметпен, социологтар, дефектологтар, 

сондай-ақ қоғам өкілдерімен тығыз байланыста ұйымдастырады. Психологтың жұмыс 

тәртібі осы ереже негізінде қабылданған психологиялық қызмет бағдарламасының 

мақсаты мен міндеттерін ескере отырып, оқу мекемесінің жалпы жұмыс тәртібіне сәйкес 

анықталады және оқу мекемелерінің директоры бекітеді.  

 Оқу мекемелері мамандардың кәсіптік іс-әрекеттерін кешенді психологиялық-

педагогикалық сараптауға, білім басқару орындарының немесе жеке оқу мекемелерінің 

ұсыныстары арқылы жүргізілетін оқу бағдарламалары мен жобаларды, оқу-әдістемелік 

құралдарды құрастыру немесе жазуға қатысады [38].  

Колледж психологі психодиагностикалық, психологиялық түзетудің әдістерін 

пайдаланып, зерттеу материалдарын талдауды, педагогиканың, дидактиканың сабақ беру 

әдістемесінің, психологиялық қызмет көрсету құжаттарының толтырылу тәртібін, 

нормативті құжаттарды білуге тиісті.  

Ал, жеке басының әділдік, тапқырлық, қамқорлық, шыдамдылық, адамшылық, кең 

пейілдік қасиеттері басым болуы қажет. Колледж психологінің міндеттері:  

‒ жалпы білім беретін орта мектептердегі оқытудың барлық кезеңдерінде балаларға 

қажетті жағдайларды жеке көмек беру үшін педагогикалық-психологиялық зерттеуді 

жүзеге асыру; 

‒ психологиялық ғылымның жетістіктерін негізге ала отырып, мектеп оқушыла-

рының әркелкі жас кезеңінде жан-жақты, тұлғалық, интеллектілі дамуын қамтуға ықпал 

етеді; 

‒ колледж әкімшілігі мен мұғалімдердің сұраныстары бойынша студенттермен, 

мұғалімдермен, ата-аналармен психологиялық сақтандыру, диагностикалық, түзеу және 

кеңес беру жұмыстарын жүргізеді, колледж студенттерінің интеллектуалды, тұлғалық, 

эмоциялық және ерік-жігер ерекшеліктерін, олардың қызығушылықтары мен қабілеттерін 

зерттейді;  

‒ оқуға психологиялық дайындық жеткіліксіздігін ерте анықтау; 

‒ педагогикалық кеңестің әдістемелік бірлестіктердің, сыныптардағы, сондай-ақ жеке 

көмек көрсетуге байланысты негізгі проблемаларды шешуге арналған педагогикалық 

консилиумдар мен педагогикалық кеңестерге қажетті ақпараттар дайындайды; 

‒ колледждегі психология бөлмесін құруды және қажетті құжаттарды сақтауды, 

оларды дұрыс пайдалануды қамтамасыз етуді жауапкершілігіне алады; 

‒ колледждегі писхологиялық қызметтің писхологиялық-педагогикалық жұмыстары-

ның нәтижесі мен есебінің ғылыми-әдістемелік орталықтар тағайындаған талаптарына сай 

болуын қатаң түрде жүзеге асырады. 
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Ә.НҰРШАЙЫҚОВ ШЫҒАРМАЛАРЫ АРҚЫЛЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ 

ПАТРИОТИЗМІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Төренова С.А. Ақтөбе көпсалалы АГУ «Тарлан» колледжінің қазақ тілі және әдебиеті 

пәнінің оқытушысы, Ақтөбе қ., Қазақстан Республикасы 

Патриотизм (грек тілінен аударғанда – отандас, патриот – атамекен) – Отанға деген 

махаббатпен, жеке мүддені ел мүддесіне бағындырумен мазмұндалатын өнегелі және 

саяси қағида, әлеуметтік сезім. 

Отан деген киелі ұғымды түсіну әр адамның туған жерінен, өз еліне деген 

сүйіспеншілігінен бастау алады. Отансүйгіштік пен патриотизм бір-бірімен егіз ұғымдар. 

Сол егіз ұғымға, Әзілхан Нұршайықов шығармаларындағы көтерілетін басты тақырыпты 

қоссақ болады. 

Әзілхан Нұршайқов өз заманының бір туар ақыны, жазушысы, публицист, қоғам 

қайраткері, халықтың қалауымен ел батыры атанған адам. Шығармаларында көбіне, 

өскелең жас ұрпаққа тәлім-тәрбие, өз еліне деген ыстық махаббаты, әр азаматтың бойынан 

патриоттық сезімін оятуды мақсат тұтқан ақын, өмір деген аялдамада, толық арман 

мақсатын орындап кетті десек, артық айтпас едік.  

Ұрпақ тәрбиесі қашаннан өз мәнін биік ұстайды. Сондықтан қай заман, қай қоғамда 

болсын адамзат баласы жас ұрпақ тәрбиесіне зор мән берген. Өркениет жолында алға 

ұмтылған ұлт, ең алдымен, келешек ұрпаққа оқу- білім және тәрбие беру ісін дұрыс жолға 

қоюы тиіс. Ұлттың бүгіні де, болашағы да тәрбиелі ұрпаққа байланысты. Толық жетіліп 

қалыптасқан ұлттың сана- қабілетінде, түсінік- талғамында, мінез- құлқында, өзіне тән 

ерекшелік менталитеті болатынын ғылым дәлелдеген. Қазіргі таңда тәуелсіз еліміздің 

ертеңгі тізгінін ұстар азаматтарына жан-жақты өнегелі тәрбие беру- қоғамымыздың алға 

қойып отырған басты мақсаттарының бірі. Мектеп жеке тұлғаның рухани жан дүниесі мен 

адамгершілік қасиетінің қалыптасуына жүйелі жолға қойылған тәрбие беру негізінде қол 

жеткізеді. «Отан- от басынан басталады» дейді халық даналығы. Демек, бала тәрбиесі- 

Отан мен ел мүддесі. Бүгінгі өскелең ұрпаққа ғаламдастыру дәуірінде өз халқының төл 

мәдениеті, тілі мен салт- дәстүрін әр оқушының бойына сіңіре отырып, отансүйгіштікке 

баулу қазіргі тәрбие жүйесінің өзекті мәселесі. Егеменді еліміздің болашағы жас ұрпақты 

шыңдап өсіру, білікті азамат болып қалыптасуын қамтамасыз ету- бүгінгі таңда ең басты 

мақсат болып табылады. Өйткені еліміздің болашағы жас ұрпақ – ұлттық сана- сезімі 

оянған, адамгершілігі және рухани ойлау дәрежесі жоғары дамыған, мәдениетті, 

парасатты, ар- ожданы мол, салауатты, бойында жоғары патриоттық санасы, өз елі үшін 

мақтаныш сезімі қалыптасқан азамат етіп тәрбиеленуі тиіс. Осы мақсатты іске асыруда 

«Қазақстан Республикасындағы білім беру мекемелерінің 2006 –2011жылдарға арналған 

тәрбие жұмысының кешенді бағдарламасы», «Қазақстан Республикасының азаматтарына 

патриоттық тәрбие берудің мемлекеттік бағдарламасын» басшылыққа аламыз. Бұл 

бағдарламаларда саналы таңдау жасайтын және Отан, қоғам, өз отбасы игілігіне, жеке 

басына бағытталған дербес шешім қабылдай алу қабілетінен көрінетін азаматты 

тәрбиелеуді, берік адамгершілік негізге ие, солай бола тұра өзгермелі жағдайларға 

бейімделуге қабілетті және жаңа идеяларға зерек, үнемі жетіліп отыратын тұлғаны 

қалыптастыруды көздейді. Қазақтар ежелден басқа халықтардай Отанын, ұлтын сүйген. 

Батырларымыз бастаған қазақ халқы Отанын, жерін, ұлтын жаудан қорғаған. 

Әзілхан Нұршайықовты, қазақ халқынан бөліп айту,мүмкін емес, шығармалары 

арқылы, бүгінгі мектеп оқушыларының өн бойына өз еліне деген махаббат пен 

сүйіспеншілікті дарыту, ол уақыт еншісінде ғана. Туғанынан жүрегі тек қазақ деп соққан 

азаматтардың от жалынын кейінгі жас буынға дарыта білу, сонымен қоса заман талабына 

сәйкес қоғамға білім дарытып, білім мен ғылым орналасқан жүрекке имандылық пен 

отанына деген сүйіспеншілікті беру, ол түгелдей Әз атаның мақсат жоспары десек артық 

айтпас едік. 
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Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан- 2030» Жолдауынның «Қазақстан мұраты» деп аталатын 

бөлімінде: «... біздің балаларымызбен немерелеріміз бабаларының игі дәстүрін сақтай 

отырып қазіргі заманғы нарықтық экономика жағдайында жұмыс істеуге даяр болады. 

Олар бейбіт, жылдам өркендеу үстіндегі күллі әлемге әйгілі әрі сыйлы өз елінің 

патриоттары болады» деп үміт артып отыр. 

 «Патриотизм»- ғасырлар бойы жинақталған ең терең сезімдердің бірі. Отанға деген 

сезім болмаса, патриот болу мүмкін емес. Біздің ата- бабаларымыз Отанын сондай сүйіп, 

оны барлық жаулардан қорғап, бүгінгі ұрпаққа сый ретінде қалдырған. Отанның 

гүлденуіне және оны қорғауға деген патриоттық сезім адам жүрегінде өмір сүрген, өмір 

сүре бермек. Бірақ патриоттық сезім адамда өзінен өзі не болмаса туа пайда болмайды. Ол 

ерте жастан адамға әсер ететін, ұзақ мақсатты түрде бағытталған тәрбиенің қорытындысы.  

Соғыс кезінде жазушы-майдангердің өлеңдері, әскери әңгімелері мен очерктері 

майдандық, республикалық және облыстық газет беттерінде жиі басылып тұрды.Әзілхан 

Нұршайықов еңбек жолын мұғалім болып бастаған. 1947-48 жылдары Семей облысында 

"Екпінді" (қазіргі "Семей таңы") газетінде тілші, жауапты хатшының орынбасары,  

1948-49 жылдары "Қазақстан пионері" (қазіргі "Ұлан") газетінде бөлім меңгерушісі, 1949-

53 жылдары "Социалистік Қазақстан" (қазіргі "Егемен Қазақстан") газетінде әдеби 

қызметкер, жауапты хатшының орынбасары, бөлім меңгерушісі, 1953-56 жылдары 

Павлодар облысында "Қызыл Ту" газетінің редакторы, 1956-61 жылдары "Социалистік 

Қазақстан" (қазіргі "Егемен Қазақстан") газетінің Павлодар облысындағы меншікті 

тілшісі, редактордың орынбасары, 1961 – 63 жылдары "Қазақ әдебиеті" газетінің бас 

редакторы, "Социалістік Қазақстан" (қазіргі "Егемен Қазақстан") газетінде әдеби 

қызметкер, бөлім меңгерушісі, 1968-1973 жылдары Қазақ совет энциклопедиясы бас 

редакциясында бөлім меңгерушісі, 1973-1979 жылдары Қазақстан Республикасы Ғылым 

академиясының Әдебиет және өнер институтында ғылыми қызметкер болып жұмыстар 

атқарған. 

Әзілхан Нұршайықов шығармашылық жолын ақын және публицист ретінде 

бастаған. Өлеңдері мен очерк, публицистикалық мақалалары аудандық облыстық, 

республикалық баспасөзде және соғыс жылдарында майдан газеттерінде жарияланып 

тұрған. Тың игерушілер өміріне арналған алғашқы очерктер жинағы "Алыстағы ауданда" 

1956 жылы жарық көрген. Оның осы тақырыпқа арналған очерктер мен әңгімелер 

жинақтары "Тың астығы" 1958 жылы, "Ертіс жағасында" 1959 жылы, "Жомарт өлке" 1967 

жылы жарияланды.  

Жастардың өмірін, арманға толы ой-сезімдерін жан-жақты айшықтауға арналған 

лирикалық повестері "Махаббат жыры" (1964ж), "Әсем (1966ж), Отан соғысы 

жылдарындағы жауынгерлердің ерлігін паш еткен "Махмет Қайырбаев" (1967ж), 

"Батырдың өмірі" (1969ж), замандастарымызды интернационалдық рухта тәрбиелейтін 

"Тоғыз толғау"(1977ж), "Невель түбінде" (1977ж), әдебиетіміздің белгілі қайраткерлерінің 

шығармашылық қабілетін сомдаған "Автопортрет" (1977ж), "Екі естелік" (1985ж) очерк, 

әңгіме, повесть жинақтары жарық көрді [35]. Қалың көпшілікке етене жақын "Махаббат 

қызық, мол жылдар" романы (1970ж) мен "Ақиқат пен аңыз" роман-дилогиясы (1973ж) 

жазушы шығармашылығының шырқау биігі болып саналады. Өлмес туындының 

алғашқысында жастардың қайнаған жастық өмірі туралы баяндалған, бұл роман 

оқырманның, әсіресе жалынды жастардың ерекше сүйіп оқитын махаббат гимніне 

айналды. Ал екінші роман-дилогиясы аты аңызға айналған ұлтымыздың ұлы тұлғасы, 

жауынгер жазушы Бауыржан Момышұлы туралы жазылған. Осы "Ақиқат пен аңыз" 

роман-дилогиясы үшін Әзілхан Нұршайықовқа 1980 жылы Қазақ КСР-інің Абай атындағы 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағы берілді. Орыс тілінде "Песня любви" (1965ж, 

1975ж, 1982ж); "Истина и легенда" (1980ж), "Истина и легенда" (1982ж) және "Дорогой 

памяти" (1985ж) кітаптары жарық көрген. Ә. Нұршайықовтың "Ақиқат пен аңыз" роман-

диалог, украин ("Дніпро", 1984ж) және чех (1985ж) тілдеріне аударылып жарияланды.  
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Бірқатар шығармалары қырғыз, өзбек, тәжік, молдован, татар, якут тілдеріне 

аударылған. Патриотизм ортаның, отбасындағы тәрбиенің, мектептің, мектепке дейінгі 

мекеменің және түрлі қоғамдық ой- пікірлердің әсер етуімен қалыптасады. Патриоттық 

тәрбие берудің басты бағыты – Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы мен 

еліміздің мемлекеттік нышандарын: Әнұранын, Туын, Елтаңбасын оқушыларға үйрету 

және орындату мәселелері. Еліміздің Конституциясын бұлжытпай орындау, мемлекеттік 

нышандарға құрметпен қарап орындау, құқықтық- саяси және этикалық әдет- ғұрып 

мәдениетін тәрбие беруде оқушы бойына сіңіруді қалыптастырады. Жаһандану 

заманындағы патриоттық тәрбие дұрыс бағытта ұйымдастырылуы тиіс. Ол үшін 

педагогтің өзі саяси сауатты, ұлттық санасы қалыптасқан өз елінің патриоты болуы тиіс. 

Сонда ғана өскелең ұрпақты сапалы біліммен сусындатып, саналы тәрбие беруге қабілетті 

болмақ. Oқушылaрғa пaтриoттық тәрбиe бeрудeгі нeгізгі міндeттeр – қoршaғaн oртaғa 

дeгeн cүйіcпeншілік, қoғaмғa дeгeн руxaни-мәдeни қaтынac, eліміздің тәуeлcіздігі мeн 

бірлігін caқтaу, Қaзaқcтaн көп ұлтты мeмлeкeт eкeнін нeгізгeaлaoтырa бүгінгі қoғaм 

мүшeлeрінің бoйындa Қaзaқcтaндық пaтриoтизмceзімін қaлыптacтыру. 

Coндықтaн дa жac ұрпaқ бoйындaғы Қaзaқcтaндық пaтриoтизмді қaлыптacтыру, яғни 

жacтaйынaн eрлік пeн eлжaндылықтың руxын ceбу oтбacынaн бacтaу aлaды. Oтбacындaғы 

нeгізгі міндeт – бaлaны жacтaйынaн aтa-aнacынa, туғaн-туыcтaрынa, әулeтінe, eлінe, 

жeрінe дeгeн cүйіcпeншіліктeрін жeтілдіру aрқылы, Oтaнынa, мeмлeкeткe дeгeн шынaйы 

ceзімін қaлыптacтыру. 

«Oтaнды cүю oтбacынaн бacтaлaды» дeгeндeй жeкe тұлғaның бoйындaғы 

пaтриoттық ceзімді қaлыптacтырудa oтбacы нeгізгі oрын aлaды. Әcірece пaтриoтизмгe 

бeргeн Шоқан Уәлиxaнoвтың тұжырымын нeгізгe aлaтын бoлcaқ, eң aлдымeн өз oтбacы, 

туғaн туыcтaры, oдaн coң aуыл-aймaқ, eл-жұртымды, рулacтaрымды, oдaн coң xaлқымды, 

oдaн coң Cібір oрыcтaрын, Рeceй жұртын қaдірлeймін дeуінeн-aқ пaтриoтизмнің нeгізгі 

мәйeгі oтбacы eкeні дaу тудырмaйды. Oтбacындa жeкe тұлғaның бoйындa пaтриoттық 

ceзімді қaлыптacтырудa бірінші oрындa aдaм бoйындaғы aдaми құндылық қacиeті нeгізгі 

oрын aлaды.  

Oқушылaрдың бoйындa пaтриoттық құндылықтaрды қaлыптacтыру aтaдaн бaлaғa 

жaлғacып кeлe жaтқaн ұлттық әдeт-ғұрып, caлт-дәcтүрлeрін oқу-тәрбиe мaзмұнынaeнгізe 

білceк, ұлттық дәcтүргe бeрік, eлін, жeрін cүйeтін aзaмaт тәрбиeлeу, яғни oқушылaрдың 

бoйынa пaтриoттық құндылықтaрын қaлыптacтыру өcкeлeң өмір тaлaбынaн туындaп 

oтыр.Oл Ұлы Oтaн coғыcы кeзіндeгі әрбір жaуынгeрдің бoйындaғы ұрыc кeзіндe 

қaлыптacaтын қacиeттeргe әcкeри-пcиxoлoг тұрғыcынaн тoқтaлaды. Тaлaй ғacырдaн бізгe 

жeткeн түркі, қaзaқ xaлқының көшпeнді тұрмыc тіршілігінe тән қacиeт eрлік, жaуынгeрлік, 

бaтырлық, қaһaрмaндық, т.б. eкeнін бaйқaймыз.  
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