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КIРIСПЕ
  
            Қазақстан Республикасының тəуелсiздiгiне орай елiмiзде жүрiп жатқан реформалау
процесi, оның тек экономикалық саласын ғана қамтып қоймай, сонымен бiрге əлеуметтiк-
гуманитарлық салада да зор өзгерiстер жасалуда. Қоғамдағы бiлiм беру жүйесiн реформалау -
соның айқын айғағы. Соған орай жалпы бiлiм беретiн мектептерде оқу-тəрбие жұмысын нəтижелi 
iске асыру педагогикалық оқу орындарында бiлiм алып жатқан болашақ жас мамандардың бiлiм, 
бiлiк жəне дағды сапаларының дайындық дəрежесiне байланысты болатындығы бəрiмiзге  мəлiм. 
Осы қоғамдық аса маңызды мiндеттi шешуде ''Педагогика'' курсының атқаратын қызметi айрықша. 
            ''Педагогика'' курсы педагогикалық оқу орындары студенттерiн мұғалiм мамандығына 
дайындау жүйесiнiң негiзгi бiр саласы. Оның мақсаты болашақ мамандарды педагогика
ғылымдарының теориялық негiздерiмен қаруландырып, тəрбие мен оқыту процесiн нəтижелi 
ұйымдастыруға қажеттi педагогикалық бiлiм, бiлiк жəне дағды қалыптастыру. 
            Педагогика пəнi оқулығы негiзiнен 5 бөлiмнен құралған. өрбiр бөлiмде қарастырылған 
педагогикалық мəселелердiң негiзгi идеялары мен мазмұны тыңғылықты айқындалып, ғылыми 
дəрежесi көтерiлген, педагогикалық ойлауды дамытуға сай негiзгi ұғымдар жеке қарастырылған. 
            Сонымен бiрге əрбiр тақырып соңында студенттердiң ойлау белсендiлiгi мен өзiндiк 
жұмыстарын жақсартуға арналған бақылау сұрақтары берiлдi. 
            Пəнде қарастырылған бөлiмдер негiзiнен дəстүрлi түрде оқу стандартына сай құрылған. 
Атап айтсақ, ''Педагогика курсының теориялық жəне əдiснамалық негiздерi'', ''Тəрбие теориясы 
мен əдiстемесi'', ''Дидактика: Бiлiм беру жəне оқыту теориясы'', ''Қазақстан Республика-сында 
халыққа бiлiм беру жүйесi, мектептердi басқару жəне оған басшылық жасаудың педагогикалық 
негiздерi'' секiлдi тақырыптар қарастырылған. 
            Тəрбие – педагогикалық процесте өте маңызды, əрi күрделi де ұзақ мерзiмдi қажет ететiн 
құрамдас бөлiгi екендiгi мəлiм. 
            Олай болса, оқушылардың сабақтан тыс уақытын тиiмдi ұйымдастыру, тəрбиелiк 
шаралардың нəтижесiн арттыру одан да күрделi мəселе. Мектеп жайында бұл жауапты мəселенi 
жүзеге асыру сынып жетекшiлерiне жүктеледi. Оның нəтижелi ұйымдастырылуы, сынып 
жетекшiлерiнiң педагогикалық бiлiм дəрежесiнiң сапасы мен педагогтiк шеберлiгiне байланысты 
болып келедi. Оған мектептiң педагогикалық ұжымы мен балалардың ата-аналарын, тiптi 
жұртшылықты тарта бiлу қабiлеттерiн игерудiң де маңызы ерекше. А. С. Макаренко ұстаздарға 
қажеттi мұндай қасиеттердi - өнер деп бағалаған. Сондық-танда осы пəнде тəрбие теориясының 
мақсат-мiндеттерiне сай оның мазмұнын жүзеге асыруға бағытталған сынып жетекшiсiнiң тəрбие 
жұмысының ұйымдастыру форма-лары мен əдiстерi топтамасы қатар қарастырылған. 
            Бұл курстың тағы бiр ерекшелiгi - мұнда 5 - тарауда педагогика тарихымен байланысты оқу
материалдары берiлген. Авторлардың ондағы көздеген мақсаты бұрын ешбiр педагогикалық 
оқулыққа енгiзiлмеген орта ғасыр ғұламаларының оқу-ағарту, тəрбие жəне бiлiм беру саласындағы 
еңбектерiнiң тарихи маңызы жəне ой-пiкiрлерiмен бүгiнгi жас мамандарды таныстырып, алдыңғы 
тарауларда алған бiлiмдерiн тереңдетiп, ұштастыра оқытуды көздейдi. 

Қорыта айтқанда осы пəннiң негiзгi көздеген мақсаты – ''Педагогика'' курсы бойынша бiлiм 
жүйесiнiң бiрыңғай тұтастығын қамтамасыз ету болып табылады.



ПЕДАГОГИКАНЫҢ ЖАЛПЫ МƏСЕЛЕЛЕРI
  

1.1 Педагогиканың ғылымдық мəнi. Оның ерекше бiлiм саласына бөлiнуi жəне зерттеу 
аймағы 

  
1. Тəрбие қажеттiлiгi мен педагогикалық теория дамуының əлеуметтiк-экономикалық 

факторлары 
            Əр саладағы ғылымды меңгеру, əдетте, сол  ғылымның пайда болуы мен дамуы, оның 
зерттейтiн проблемаларын анықтап, түсiнуден басталады. Шыныныда да, əр ғылым саласы өз 
тарихына, зерттелуi тиiс жəне сол ғылымның теориялық негiзiн түсiнуге жəрдемдесетiн табиғи 
немесе қоғамдық құбылыстардың нақты аймағына ие. 
            Бұл тұрғыдан көпке мəлiм ''Барша заттың бастауын тапсаң, көп нəрсе  түсiнерсiң''-деген 
қанатты  сөзде терең мағына бар. Осыдан педагогика пəнiмен танысуды да оның қысқаша болса 
да туындау жəне даму тарихымен, ол зерттейтiн проблемаларды анықтап, түсiнуден бастаған 
жөн. 
            Ескеретiн жəйт, аталған мəселелердi  қарастыруда əрдайым екi тұжырымды жадтан 
шығармау лазым: 
1. Үлкен даму жолы  қаншалықты шырғалаң жəне дəуiр  тозаңымен көмескеленсе де, қай ғылым 
болмасын  қоғам  қажеттiлiгiнен дамып, қалыптасады. 
2. Адамзат бiлiмiнiң қай саласы болмасын ғылымдық дəрежеге көтерiлуi үшiн тек ерекше, соған 
ғана  тəн зерттеу аймағы бөлiнiп, нақтылануы қажет. 
            Осы тұрғыдан алып қарасақ, педагогиканың жайы қалай? Оның ғылым ретiнде пайда 
болып, дамуының себептерi неде? Оның жалпы заттық дүние мен бiлiм жүйесiндегi орны қандай? 
            Адамзат дамуының барысында бiлiмдiк педагогика-ның саласы ең ежелгiлерден, əрi қоғам 
дамуынан ажырап көрген емес. Бұл тұжырым түсiнiктi болу үшiн мəндi де маңызды жағдайға назар 
аударған жөн. Педагогикалық бiлiм өсiп келе жатқан əулеттi тұрмысқа дайындауға немесе 
тəрбиеге бағышталған адамзат iс-əрекетiнiң ерекше бiр саласына кiредi. Шынында да, 
педагогика жөнiнде сөз болғанда, əдетте, бұл термин оқу-тəрбие, адамды қалып-тастыру 
түсiнiктерiмен баламалас қолданылады. Ал, тəрбиенiң өзi жас əулеттi тұрмысқа дайындау құралы 
ретiнде, адамзат қоғамының iргетасы қалануымен бiрге пайда болады. Еңбек құралдарын жасау, 
табиғат  өнiмдерiн меншiктеуге байланысты өндiрiстiк жəне бiрлiктi iс-əрекет пен қызметтiк 
тəжiрибелердi жинақтай келе, адамдар оларды келер ұрпаққа өткiзудi мақсат-мүддесiне 
айналдырды. Қоғамдық iлгерiлеудiң өзi осы өмiрге жаңадан енген əрбiр əулеттiң өз ата -
бабаларының өндiрiстiк,  əлеуметтiк жəне рухани құндылықтарын игерумен бiрге, оларды жаңа, 
жоғары деңгейде байытып, өзiнен соңғыларға жеткiзiп беруi арқылы iске асып отырады жəне əрi 
қарай дамиды. Сонымен жинақталған өндiрiстiк, əлеуметтiк жəне рухани тəжiрибенi келесi əулетке 
жеткiзiп отыру,  адамзат қоғамының жасалуы мен дамуының алғы-шарттары жəне маңызды 
қызметiне айналады. Мiне, сондықтан да тəрбие адамзат қоғамының дамуынан ажырамайды жəне
оған ежелден-ақ тəн құбылыс, демек, тəрбие жастарды тұрмысқа дайындауға бағытталған ерекше
iс-əрекет ретiнде қоғам дамуының барлық кезеңдерiнде де өз маңыздылығын жоймаған. 
            Ал əрқандай қоғамдық құбылыс ретiнде  тəрбиелiк қызмет пен оның сипаты бiр қалыпта 
тұрып қалған емес, қоғамдық жағдайлардың ықпалымен ол үздiксiз жетiлiп дамуда болды. 
Мысалға, ұзақ уақыт балалар өндiрiстiк жəне адамгершiлiк тəжiрибенi, бiрлiктi еңбек əрекетiнде, 
үлкендермен араласа жүрiп игерiп отырды. Осылайша жағдай тайпалық қауымға дейiн де, 
тайпалық қауым кезiнде де күнделiктi iс-əрекеттiң қарапайымдылығанан болған едi. Сондықтан да 
бұл дəуiрде тəрбие  адамдардың арнайы кəсiби қызметi бола алмады, яғни арнайы тəрбиелiк 
мекемелер болмады, тəрбиенi кəсiпке айналдырған адамдардың да қажеттiгi əлi туындамаған кез 
едi. Құл иленеушiлiк қоғамда да  бұл жағдай ұзақ уақыт сақталды. 
            Бiрақ, уақыт өткен сайын тəрбие  саласындағы бұл жағдай өзгере бастады. Жер өңдеу мен 
мал шаруашылығы, қолөнершiлiк бiрте-бiрте дамып, күрделенедi. Адамдардың қоршаған дүние 
жөнiндегi iлiмдерi қордаланып, келе-келе ғылымның  дамуына бастау бердi. Жаңарған қоғамдық 
жағдайда өнiдiрiстiк тəжiрибе мен ғылыми бiлiктердi игеру ендi арнайы жəне ұзақ мерзiмдi 
үйренусiз мүмкiн болмай қалды. 
            өндiрiстiк  даму мен күрделену өрiс алып, ғылым-бiлiм қоры жинақталған сайын, өсiп келе 
жатқан əулеттi тұрмысқа арнайы дайындаудың қажеттiгi арта түстi де, оларды арнайы 
ұйымдастырылған тəрбиеге тартудың маңызы барған сайын күшейiп отырды. Осылайша, бiлiм 
беру мен тəрбие қоғамның объективтi қажеттiгiне айналды жəне оның бұдан былай дамуының ең
маңызды алғышарты болды. 
              Мiне осыдан бастап, адамзат қоғамының белгiлi кезеңiнде, дəлiрек құл иеленушi дəуiрдiң 
аяғына таман, өндiрiс пен ғылым едəуiр дамыған шақта ерекше қоғамдық қызметке айналды, 



арнайы тəрбиелiк мекемелер пайда болып, кəсiби мамандыққа балаларды оқытып, тəрбиелейтiн 
адамдар шыға бастады. 
              Тəрбиенiң дербес қоғамдық қызметi сипат ала бастауы адамдарда тəрбиелiк қызмет 
тəжiрибесiн жинақ-тап, қортындылауды ойластыру қажеттiгiн туындатты. Тəрбиенiң кең өрiс алып 
күрделенуi тəрбие қызметiмен байланысты теориялық бiлiмдердiң ерекше саласының қарқыны 
мен дамуына жол ашты. Қоғам мен табиғат жөнiндегi барша бiлiмдер секiлдi тəрбиелiк бiлiм де 
философия аясында нақтыланып, зерттелдi. Бұл жағдай ежелгi грек дүниесiнен басталып, ХI 
ғасырдың аяғына дейiн сақталды.  

  
2. Педагогиканың арнайы ғылым-бiлiм саласына бөлiнiп шығуы жəне оның көрнектi 

өкiлдерi 
            Тəрбие теориясының қарқынды дамуына қарамастан, ХII ғасырдың басына дейiн 
педагогика  философия-ның бiр бөлiгi ретiнде қарастырылып келдi. Шынында, осы күннiң  өзiнде 
де атақты философтардың қай-қайсысы да тəрбие мəселесiн айналып өтпейдi, осының өзi 
педагогикалық проблемалардың қоғам мен ғылым үшiн аса маңызды екенiнiң  кепiлi. 
            Педагогика ерекше ғылым ретiнде философиялық бiлiмдер жүйесiнен ХII ғасырдың 
басында бөлектенiп шықты. Ағылшын жаратылыстанушысы жəне философы Фрэнсис
Бэкон /1561-1626/ 1623 жылы өзiнiң ''Ғылымның  қадiр-қасиетi жəне жетiлуi'' атты трактатын жария  
еттi. Бұл еңбегiнде ол ғылымдарды сарапқа  сала отырып, олардың арасында педагогиканы 
ғылыми бiлiмдердiң дербес саласы деп бөлектедi. Осы ғасырда-ақ педагогика-ның  өзiндiк статусы 
аса көрнектi чех педагогi Ян Амос Коменскийдiң /1592-1670/ еңбектерiнде беки түстi. Оның 
теориялық идеялары дүние жүзiне кең танымал да, əрi осы күнге дейiн өз маңызын жойған емес. 
Коменскийдiң əйгiлi ''Ұлы дидактика'' атты еңбегiнде балаларды оқытудың негiзгi теориялық 
мəселелерi мен  оларды ұйымдастырудың жолдары баяндалды. өз еңбектерiнде Я. А. Коменский 
балалардың адамгершiлiк тəрбиесiне өте үлкен мəн бердi, ол ''Аналар мектебi'' атты кiтабында 
отбасы тəрбиесiне байланысты өз көзқарастарын паш еттi.  
            Коменский iзiмен батыс еуропалық педагогика тарихында елеулi еңбегiмен көрiнген ғылым 
өкiлдерi келiп шықты. Олардың iшiнде  аса көрнектiлерi Англияда Джон Локк /1632-1704/, 
Францияда Жан-Жак Руссо /1712-1781/, Швейцарияда Иоганн Генрих Песталоцци /1746-1827/, 
Германияда Иоганн Гербарт /1776-1841/ жəне Адольф Дистерверг /1790-1866/ т. б. болды. 
            Джон Локк өзiнiң ''Тəрбие жөнiндегi ойлар'' деген еңбегiнде тəрбиенiң  психологиялық 
негiздерiне жəне адамгершiлiк қалыптастыру мəселесiне үлкен мəн бердi. Баладағы тума 
қасиеттердi жоққа шығара отырып, ол нəрестенi не сызса сол болатын ''таза тақтаға'' теңеумен,  
тəрбиенiң үлкен əсерлi күш екенiн баса айтты. Ал Жан-Жак Руссо, керiсiнше баланы табиғаттан
дарынды деп таныды. Осыдан, оның ойынша, тəрбие баладағы тума қасиеттердiң дамуына 
кедергi болмай, оған толық еркiндiк берiп, əрi оның қызығулары мен  құмарлығына икемделуi тиiс -
деген тұжырымға келдi. 
            М. Г. Песталоцци педагогикада алғашқылардың  бiрi болып тəрбие мекемелерiнде 
теориялық қызмет пен тəрбие iс-əрекетi бiрлiгiнiң маңыздылығын көре бiлдi. өзiнiң ''Лингард пен 
Гертруда'' шығармасында, ол тəрбиенiң адамгершiлiкке негiзделуi, балаларға сыйластық қатынас 
жəне оларда адамға деген мейiрiм мен қайрымдылыққа  баулу хақындағы демократиялық 
идеяларын дамытты. Күнделiктi педагогикалық қызметiнде Песталоцци балалардың оқуы мен 
тəрбиесiн олардың мүмкiндiгiне орай еңбекпен ұштастыруға көңiл бөлдi, балалар қауымы-ның 
тəрбиелiк ықпалын пайдалана бiлудi уағыздады. 
            Педагогикалық идеялары кейбiр мəселелерде дағдарыс, сипатқа ие болғанымен, 
педагогикалық теорияны өрiстетуде елеулi рөл танытқандардың бiрi  Иоганн Гербарт. Ол 
балаларды өрескел бұзық қол жазасымен тойтарып отыру қажет, олардың тəртiбiн үздiксiз 
қадағалап, арнаулы жорналға жазып отыру керек деп есептедi. Сонымен қатар, оның 
шығармаларында бiршама пайдалы идеялар да баршылық. Ол алғашқы-лардың қатарында оқыту
мен тəрбиенiң психологиялық негiздерiн жобалап бердi, баладағы адамгершiлiк қасиеттi 
қалыптастыру, үшiн оның саналылығын көтерiп, онымен сыйластық қатынас жасау қажеттiгiн 
жариялады.  
            өзiнiң педагогикалық теориясын прогрестiк-демократиялық бағытта дамытқандардың бiрi 
Адольф Дистервег. Ол өрiстеткен аса құнды идеялар: балалардың  
оқу жұмысының  белсендiлiгiн арттыру, шəкiрттердiң өзiндiк оқуына  мəн беру, сондай-ақ халық  
мұғалiмдерiн дайындау. 
            XVIII ғ. Германияда  алғашқы рет мұғалiмдердi  дайындайтын арнайы оқу орны ашылып, 
онда ерекше ғылыми пəн ретiнде педагогика оқытыла  бастады. Осының бəрi педагогикалық 
теорияның жедел дамуына себепшi болып, iрi-iрi оқымысты педагогтардың қалыптасуына  
мүмкiндiк бердi.   



            Сонымен, ХII ғ. мен ХIХ  ғасырдың  аралығы педагогикалық теорияның үлкен қарқын ала
дамыған, аса құнды тəрбиелiк идеялардың өрбiген заманы болды. Педагогикалық  ойдың аса  
кемелденген орталығы Ресейде К. Д. Ушинский (1824-1870), Н. И. Пирогов (1810-1881),  В. И. 
Водовозов (1825-1886), А. Ф. Лесгафт (1837-1909), Л. Н. Толстой (1828-1910) жəне т. б. еңбектерi 
үлкен маңызға ие болды.  
            Ұлттық педагогикалық теориямыз бен тəрбие мəселелерi Ы. Алтынсарин, С. Көбеев,  А. 
Байтұрсынов, С. Асфандияров сынды жəне т.б. кемеңгер ағартушы-педагогтардың еңбектерiнде 
өз көрiнiсiн тауып, бiздiң дəуiрiмiзге дейiн жетiп, егемендi ел ұрпағын  тəрбиелеуде таптырмас
құралға айналып отыр. 
            Аталған  дəуiрде мұншама көрнектi  педагогтардың аренаға шығуы кездейсоқ емес. 
Қарқынды дамыған өндiрiстi, ғылыми жəне мəдениеттi қоғам өзiнiң негiзгi өндiрушiлерiнiң  
сауаттануын басты талап етiп қойды. Онсыз қоғамның дамуы мүмкiн емес те едi. Сондықтан да 
соңғы ғасырлардағы Батыс Еуропа, Ресей жəне Қазақстандағы технологиялық прогресс жастарды
өндiрiсте iстеуге, тəрбиелеуге, бiлiм беру, тəрбие мекемелерiнiң көбейуiне, халықтық мектептердiң 
дамуына жол ашты. 
  
 3. Педагогика пəнi жəне зерттейтiн негiзгi проблемалары 
            Тəрбие қоғамдық құбылыс ретiнде өздiгiнен  пайда болып, жасамай, тұлғаны 
қалыптастырып оны өмiрге дайындаудың жəне оған қажеттi қоғамдық сана мен қасиеттердi 
дамытудың құралы ретiнде көрiнетiнiн жоғарыда айтқанбыз. Осыдан, тəрбие заңдылықтары, оның 
сипаты мен əдiстемелiк негiздерi тəрбиелiк қызметтiң өзiнде ғана көрiнбей, əлеуметтiк тұлға 
сипатына ие адамның даму жəне қалыптасу заңдылық-тарына негiзделедi. Сондықтан 
педагогиканың шұғыл-данатын заты жеке адамның дамуы мен оның арасында  болған 
заңдылықты байланыстарды зерттеу жəне оның негiзiнде тəрбиелiк жұмыстардың теориялық 
жəне  əдiстемелiк  проблемаларын шешу, яғни педагогика адам дамуы мен қалыптасуының 
мəн-мағынасын зерттей отырып, арнайы ұйымдастырылған үрдiс сипатындағы тəрбиенiң 
теориясы мен əдiстерiн айқындайды. 
            Келтiрiлген педагогиканың анықтамасын  зерттеушi-лердi ғана емес, солармен бiрге мектеп 
қызметiне тiкелей араласып жүрген практиктердi де жеке тұлғаның даму  процесiн, сол даму мен 
тəрбие арасында жатқан терең астарлы тəуелдiк байланыстарды жан-жақты танып, түсiну 
қажеттiгiне  бағдарлайды. Мұндай қажеттiлiктiң пайда болуының себептерi жаңашыл 
педагогикалық ой- пiкiрлердiң туындауына байланысты өрiстейдi.  
            Мысалы, көп уақытқа дейiн жеке тұлға дамуының қозғаушы күштерi ретiнде тек сыртқы 
ықпалдар ғана назарға алынды. Ал адамның iшкi жандүниелiк кейiптерi естен шығарылып, тiптi 
олар қажетсiз деп есептелiнедi. Келе-келе сыртқы əсерлердiң өзiнен-өзi керектi нəтиже-лердi бере 
бермейтiнi айдан-анық болып, бұл ықпалдардың педагогикалық тараптан адам қалыптасуындағы
ұнамды да, келеңсiз де, ал кей жағдайларда бейтарап та сипатқа  ие болатыны айқындалды. Iс 
жүзiнде, тəрбиеленушiнiң тəлiмдiк əрекеттi қалайша қабылдайтыны, оған қалайша  қатынастық 
байланыс жасайтыны үлкен маңызға ие.  Осыдан  педагогикада келесi теориялық идея бекiдi: 
жеке адамның дамуы мен оның мiнез-құлқы тəрбиелiк ықпалды қабылдау сипатына, бұл 
ықпалдың адам жан  дүниесi  туғызатын сезiмдiк күйге байланысты. Осы идеяның қабылдануы  
педагогикалық теория мен тəрбие əдiстерiнiң дамуын алға iлгерiлеттi, мағынасын тереңдете түстi. 
            Сонымен, педагогика тəрбие теориясы мен əдiстемесiн нақтылай отырып, жеке адам 
дамуының астарлы, тереңде жатқан тетiктерiн жəне оның дайындығына  қоғам тарапынан 
қойылған талаптар мен əлеуметтiк сапаларға орай арнайы ұйымдастырылған қалыптасу
процесiн  зерттейдi. Бұл педагогика зерттейтiн негiзгi теориялық проблемаларды бөлiп 
қарастыруға мүмкiндiк бередi. Ондай проблема-лардың қатарына кiретiндер: 
            а) жеке адамның арнайы  ұйымдастырылған  тəрбие жағдайында дамуы жəне 
қалыптасуының  мəн-мағынасы мен заңдылықтарын зерттеу; 
            ə) тəрбиенiң мақсатын анықтау; 
            б) тəрбиенiң мазмұнын белгiлеу; 
            в) тəрбие тəсiлдерiн зерттеу. 
  

Бақылау сұрақтары 
1. Тəрбие қажеттiгi мен педагогикалық  теорияның дамуына себепшi болған қоғамдық-
экономикалық объективтiк шарттар қандай? 
2. Тəрбие жөнiндегi ғылым-педагогика атауы қалай келiп шықты жəне ол қай кезеңде дербес 
ғылым саласына бөлiндi? 
3. Адам тəрбиесiндегi сыртқы жəне iшкi  ықпалдардың  рөлiн сипаттап берiңiз? 
4. Педагогика ненi зерттейдi жəне қандай проблемалармен шұғылданады? 



5. Көрнектi тұрмыс деректерiн пайдалана отырып, тəрбиенiң қоғамда жəне адам қалыптасуындағы 
беделiнiң артуын түсiндiрiп берiңiз? 



1.2 Педагогиканың əдiснамалық негiздерi. Оның басқа ғылымдармен  байланысы жəне 
зерттеу əдiстерi 

  
1. Педагогикалық  теориялардың əдiснамалық негiздерi 

            Педагогикалық теория дамуының ежелден-ақ маңызды факторы оның ғылымдық өрiстеуiне 
арқау болған əдiснамалық шарттар. Ғылым əдiснамасы бұл -  табиғат пен қоғам 
құбылыстарын зерттеуге негiз болған,  əрi сол құбылыстардың теориялық түсiндiрмесiне 
шешiмдi ықпал етушi философиялық бастау идеялар жиынтығы. Ұзақ уақыт философияның 
бiр бөлiгi болған педагогика екi негiзгi философиялық əдiснама: идеалистiк жəне материалистiк 
тұжырымдамаларға арқа сүйеп дамыды жəне қазiрде дамып отыр. Ежелгi грек философия-
педагогикалық ой-пiкiр саласында идеалистiк бағытты ұстаған Сократ пен Платон адам 
дамуының шешушi факторы бiр табиғат екенiн мойындаса, материалистiк  бағыттағы Гераклит, 
Демокрит жəне Эпикур адамның қалыптасуын басқаша  түсiндiрiп, сыртқы ықпалдар мен  
тұрмыстық жағдайларға байланыстырады. 
            Педагогикалық  теорияның бұдан былайғы да етек алуында осы екi  əдiснамалық  бағыттың 
маңызы зор болды. Осының  салдарынан батыстық педагогикада қазiргi кезеңге  дейiн адамның 
дамуы мен тəрбие мəселелерi бойынша белгiлi бiр қауымдастықтың мүддесiн  жақтаған 
идеалистiк ойшылдар бар. Солармен қатар оқыту жəне  тəрбие теориясына елеулi  үлес болып 
қосылған, əрi жалпы адамзаттық  маңызға ие болған материалистiк идеялардың иелерi де 
баршылық. 
            Көп əдiснамалық алғышарттардың iшiнде аса  маңыздыларының  бiрi тəрбиенiң барша 
табиғи жəне қоғамдық құбылыстар сияқты себептi-салдарлы бай-ланысты сипатта екендiгi. 
Тəрбие əрқашан, бұрында  атап өткенбiз, қоғамның жəне оның даму бағытының  қажетi-нен 
туындаған. Осыдан материалистiк бағытқа негiзделген педагогика өз зерттеулерiн тəрбие мен 
оның теориялық тұғырнамасына ықпал жасаушы өндiрiстiк -экономикалық жəне əлеуметтiк-
саяси факторларға байланыстыра  жүргiзедi.  
            Материалистiк педагогика өткен дəуiрлердегi қоғамда көрiнiс берген теориялық 
тұжырымдарға, бүгiнгi күнi өзгерген саяси-əлеуметтiк талаптарға орай қалыптасып жатқан 
тəрбиелiк ой-пiкiр ауқымын дəл осы  тұрғыдан зерттейдi, əрi  өрбiтедi.  
            Материалистiк тəрбие  теориясының шешiмi үшiн ең маңызды идея - бұл адамның жеке 
тұлға болып дамуының көзi тiршiлiк иесiнен сыртта, əрi оның  қалыптасуы ''əлеуметтiк 
бағдарламаға'' сəйкес, қоғамдық ықпалдың, соның iшiнде тəрбиенiң нəтижесiнде iске асады. 
Сонымен қатар бұл əдiснама, адам дамуының көзi, одан тыс екенiн айта отырып, оның  
қоғамдық тұлға болып қалыптасуында  өзiнiң iшкi  жан дүниелiк белсендiлiгiнiң  де 
маңызды рөл  атқаратынын алға тартады, əрi зерттеушiлерге осы өзiндiк жан белсендiлiгiн 
көтерудiң  жолдарын табудың  қажеттiгiн түсiндiредi. 
            Материалистiк философия  мен педагогика қоғамдағы  əлеуметтiк жəне рухани 
қатынастардың жетiлуiмен адамның өзi де жетiлiп, əрi дамып отырады, оның өзiндiк қасиеттерi 
мен сапаларын ұнамды бағытта өзгертiп жəне жақсартып отыруы үшiн зор табиғи мүмкiндiктерге 
ие  екендiгiн жария етедi. Сонымен қатар, бүгiнгi педагогика тағылымы қоғамдық дамудың 
объектив заңдылықтарына жүгiне отырып, қоғамдық iлгерлеуге қызмет ету қажеттiгiн, адамды 
қоғамның ең жоғарғы құндылығы деп тануды өз мiндетi деп санайды. 
            Бiздiң ойымызша, адам тəрбиесiнiң күнделiктi практикасында болсын, теориялық 
тұғырнама пайымдауда болсын жоғарыда айтылған бүгiнгi педагогика тұжырымдамаларын негiзге 
ала отырып, идеалистiк бағыт-ты да, имандылық шарттарын да өз орнымен үйлесiмдi 
пайдаланып отырған қажет. 
  

2. Педагогиканың басқа ғылымдармен  байланысы 
            Педагогиканың  дамуында  оның басқа ғылымдар-мен байланысы ерекше маңызды рөл  
атқарады. Педагогика өзiнiң  ғылыми қалыптасуында философия , əлеуметтану, этика, эстетика, 
психология, анатомия мен адам физиологиясы, гигиена, этнография, математика, кибернетика 
жəне т.б. ғылымдардың идеяларын пайда-ланып жетiлуде. Аталған жəне басқа ғылым 
салаларынан көптеген идеяларды педагогика өзiнiң зерттеу аймағы тұрғысынан өңдеп тəрбиенiң 
мəн-мағынасын тереңiрек түсiнуге жəне соның көмегiмен тəрбиенiң теориялық  негiздерiн 
нақтылауға  пайдаланады. Мысалы, жоғарыда айтылғандай, философия педагогикалық 
теорияларды бағыттауда əдiснамалық тараптан жəрдемдеседi, яғни ғалымдарға педагогикалық 
құбылыстардың сырын ашуда бастау жолды  көрсетедi. Педагогикалық зерттеулердiң осындай 
əдiснамалық бастаулары əлеуметтану, этика, эстетика жəне т. б. ғылымдардан алынады. Ал 
басқа ғылымдардың идеялары тəрбиенiң нақты саласындағы педагогикалық проблемаларды
шешуде тiкелей негiз бола алады. Мысалы, психология деректерi педагогика үшiн адамның  жеке 



тұлғалық ерекшелiктерiмен оның iшкi жан-дүниелiк заңдылықтарын балаларды оқыту процесiнде 
дұрыс пайдалануға бағдарлайды. Физиологиядағы iс-əрекеттiң шартты  рефлекстiгi жөнiндегi 
идеялар адамда сыртқы əсерлердiң ықпалымен болып жататын өзгерiс-тердiң жəне 
тəрбиеленушiде ептiлiк, дағды мен əдет қалыптасудың ғылыми негiздерiн ашуда  өз себiн тигiзедi. 
            Сонымен, адам жөнiндегi басқа ғылымдардың идеялары педагогикаға тəрбие
заңдылықтарын терең жəне жан-жақты зерттеуге мүмкiндiк ашады. өз дəуiрiнде   К. Д. Ушинский 
''Педагогикалық антропология'' еңбегiнде ''Егер педагогика адамды əр тараптан  тəрбиелегiсi 
келсе, онда ол ең алдымен сол адамды жан-жақты танып алуы тиiс'' - деген. Мұнысымен көрнектi 
ғалым педагогика үшiн адам зерттеушi антропологиялық ғылымдардың бəрiмен де терең таныс 
болу қажеттiгiн баса айтып отыр. 
            Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысының екiншi тарапы - олардың  зерттеу 
əдiстерi мен тəсiлдерiн үйрену жəне шығармашылықпен игерiп, пайдалану. Нақтырақ айтсақ, 
психология, социология жəне т.б. ғылымдар педагогикалық құбылыстарды эксперименталды
зерттеудегi əдiстердiң аумағын кеңейтуде себебiн тигiзедi, ал математика педагогиканы 
статистикалық  тəсiлдермен байытады.  
            Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы  жөнiнде  айта отырып, оның  сол 
ғылымдарға  жасаған  əсерiн  де елемеуге болмайды. Мысалы, педагогикада негiз тапқан 
ұжымның  тəрбиелiк  рөлi хақындағы  идея осы проблема  бойынша  психология, философия, 
этика, социология жəне т. б. ғылымдар аймағында  жүргiзiлiп  жатқан зерттеулерге  үлкен ықпалын 
тигiзiп отыр.   
  
             3. Педагогикадағы зерттеу əдiстерi 
            Педагогика ғылымы дамуының маңызды факторы, оның зерттеу əдiстерiнiң көбеюi мен 
ұдайы жетiлiп отыруы. Айта кетерлiктей, бұл бағытта  педагогика үлкен прогреске ие. Бiр 
кезеңдерде педагогика үстiрт философия-лық-əлеуметтiк бақылау, пайымдаулар бойынша ғана 
зерттелiп, ал  педагогикалық идеялар ұлы ойшылдардың тек шығармашылық қызметiнiң 
нəтижесiнде ғана туындап келдi. Ал ХIII ғ. бастап педагогиканың толық қанды ғылымға айналуына
теориялық iзденулердi практикалық  тəрбие iстерiмен байланыста жүргiзген ғалымдардың  
белсендi үлесi болды. Бұл тəрбиелiк  ой мен iстi бiрiктiрiп, ғылыми тұжырымдар жасағандардың 
iшiнде бүгiнге дейiн  танымал Я. А. Коменский, Г. Песталоцци, А. Дистерберг, К. Д. Ушинский, Л. 
Толстой, П. П. Блонский, А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий сынды педагог-ғалымдар болды. 
            ХIХ ғ. оқыту жəне тəрбие теориясының бұдан былай тереңдеуiне ықпал жасаған 
эксперименталдық зерттеулер едi. 
            Қазiргi кезеңде педагогикалық зерттеулер əртүрлi əдiстердiң бүтiн бiр жүйесi жəрдемiмен 
алға басуда. Бұларға: педагогикалық бақылау, əңгiмелесу, мектеп құжаттарын зерттеу, 
оқушылардың шығармашылық жұмыстарымен  танысу, озат педгогикалық  тəжiрибенi үйрену жəне 
қортындылау, əлеуметтiк талдау (сұрақ, анкета жүргiзу, тестен өткiзу, рейтингтiк сараптау), 
математикалық статистиканы талдау, педагогикалық идеяларды теориялық  талдаудан өткiзу 
жəне т.б. əдiстер. 
            Педагогикалық бақылау əдiсi. Бұл əдiс педагогикалық зерттеудiң қай-қайсысында да 
қолданыс табады. Себебi  педагогикалық құбылыспен танысу зерттеушiге педаго-гикалық 
жұмысқа қатысы бар деректердi үйренiп, жинақтап, белгiлеп алуды қажет етедi. Мысалға, ғалым 
сабаққа қатыса отырып, оқушылардың, егер мұғалiм сабақ материалын қызықты түрде баяндаса, 
жым-жырт отырып, зейiндi тыңдайтынын аңғарады. Одан əрi зерттеушiге аян болатыны: бiр 
оқушылар өзiн сабақта белсендiлiкпен көрсетiп, мұғалiмнiң сұрақтарына ықласпен жауап  беруге  
тырысады; жолдастарының жауаптарына толықтырулар енгiзедi, өздерi сұрақ қоя отырып, сабақ 
мазмұнын тереңдете ұққысы келедi жəне  т.б. Ал кейбiреулер сабаққа деген енжарлығы мен 
зейiнсiздiгiн байқатады. Осы құбылыстарды бақылау зерттеушiге алғашқы болжам-дарын 
қортындылауға мүмкiндiк бередi. Оның мəн-мағынасы келесiдей болуы ықтимал: 1) оқушылардың  
зейiндiлiгi сабақтың мазмұндығына байланысты,  2) сабақта зейiндiлiк жəне белсендiлiк танытқан 
оқушы-лардың  бiлiмi бiршама жоғары дəрежеде. Бақылау  əдiсi, осылайша, нақты теориялық ой-
пiкiрлерге нəр берiп, кейiн олар  басқа да əдiстердiң  көмегiмен  тереңдете зерттелiп, тексерiледi. 
            Əңгiмелесу əдiсi. Бұл əдiс те ғалым-тəрбиешi мен тəрбиеленушiнiң екеуiнiң де бiрдей 
педагогикалық дерек 
пен құбылысқа деген ойы мен қатынасын айқындауға жəрдемiн тигiзедi. Соның арқасында ол 
көрiнiс берген құбылыстардың мəнi мен септерi жөнiнде тереңдеу пайымдалған ғылыми тоқтамға  
келуге тырысады. Егер, мысалға, жоғарыда келтiрiлген оқушылардың сабаққа деген əртүрлi мiнез-
құлықтық қатынасын алар болсақ, зерттеушi бұл құбылыстың себептерi жөнiндегi өзiнiң пiкiрiн 
мұғалiмнiң ойымен салыстырғанды жөн табады. Бұл үшiн ол мұғалiммен əңгiмелесудi бiрден-бiр 
жол деп, сабаққа кезiккен құбылыстардың себебiн түсiндiрiп беруге мұғалiмдi ойыстырып, оның 



пiкiрiн бiлуге ұмтылады. Белгiленген сұрақтар бойынша, мұғалiм мен оқушы пiкiрлерiнiң өзара сай 
келуi немесе алшақтығы, өң берген педагогикалық жағдайдың түп төркiнiн айқындауға себiн 
тигiзерi, əлбетте сөзсiз. 
            Мектептiк құжаттар мен оқушылардың шығарма-шылық өнiмдерiн зерттеу əдiсi.
Көптеген педагогикалық құбылыстарды зерттеу барысында мектеп құжаттары мен оқушылардың
шығармашылық iс-құжаттарын көздеп отыру үлкен маңызға ие. Мысалы, оқушылардың күнделiктi 
сабақ бағаларының  олардың жалпы үлгерiмiне ықпалын бiлу үшiн мектеп жорналымен, өткен 
жылдар-дағы табельдерiмен танысып шығу орынды. Мектеп кiтапханасындағы балалардың 
оқырман карточкесiмен танысу олардың қызығу өрiсiнен хабар бередi. Үй тапсырма дəптерлерiн 
көре отырып, зерттеушi баланың үйге берiлген жұмыстарды орындауға деген қатынасын
байқайды. Белгiлi бiр тақырыпта еркiн шығарма жаздырып немесе сурет салдырып, ғалым 
оқушының дүниеге, қоғамға көзқарасын болжауы мүмкiн жəне т.б.  
            Педагогикалық эксперимент. Бұл арнайы ұйымдас-тырылып, алдын-ала зерттеу мақсаты 
белгiленген мұғалiм мен оқушылардың педагогикалық iс-əрекетi. Бұл сипаттағы эксперименттер 
əртүрлi: жетiскен бiлiм деңгейiн анықтау, дамытып қайта жасау, бақылау эксперименттерi.  
            Жетiскен бiлiм деңгейiн анықтау эксперименттi- зерттеу жұмыстарының бастапқы 
сатысы болып, зерт-телiнуi тиiс. Ол проблеманың жалпы жағдайымен танысуға негiз болады. 
Мысалға, егер оқу жұмысы барысындағы шəкiрттердiң өзiн бақылауы зерттелiнуi қажет болса, осы 
эксперимент арқылы жəне басқа əдiстердi (əңгiмелесу, анкета) қолдана отырып, ғалым-
оқушылардың өзiндiк бақылау əдiстерiн қаншалықты  бiлетiнiн анықтайды. Нəтижеде 
оқушылардың өз оқу жұмысына өзiндiк бақылауының  мүмкiндiктерi жөнiнде қорытынды жасайды. 
            Егер зерттеушi бұл проблеманың мектеп iсiнде керi сипатқа ие болғанын анықтаса, ол 
зерттеудi одан əрi жалғастырып, дамыту-қайта жасау экспериментiне кiрiседi, яғни алдын-ала 
түзiлген жоспар бойынша оқушылардың бiлiм игеру тəжiрибесiнде өзiндiк бақылаудың тиiмдi 
тəсiлдерiн ендiредi. Егер нəтиже ұнамды болып шықса, алынған көрсеткiштер теориялық 
талдаудан өтiп, бұл əдiстiң мектеп жұмысында қолданылуы  жөнiнде қажеттi қорытындылар 
жасалады. 
            Бұл проблема жөнiнде зерттеу барысының келесi кезеңi аталған эксперимент бойынша 
жетiскен көрсеткiштер мен қорытындыларды жалпы көпшiлiк мектеп тəжiрибесiнде тексеру. Бұл 
мiндет бақылау экспериментiнiң жəрдемiмен шешiледi. Бұл мектепте сыналған əдiс басқа 
мектептер мен мұғалiмдердiң тəжiрибесiнде пайдалануға ұсынылады. Егер ол да бұрынғы 
қорытындылардың дұрыстығын негiздесе, зерттеушi ең соңғы деректердi бiр ғылыми тұжырымға 
жеткiзiп, оларды педагогиканың теориялық жəне методикалық қорына өз жаңалығы етiп қосады. 
            Озат педагогикалық тəжiрибенi үйрену жəне жинақтау. 
Бұл əдiс оқыту мен тəрбие жұмыстарын табысты өткiзiп жатқан озат мектептер мен мұғалiмдердiң 
тəжiрибесiн үйрену жəне оны теориялық пайымдауға негiзделген. Көп жағдайларда мұғалiмдер 
күнделiктi сабақ тəжiрибесiмен эмпирикалық түрде маңызды педагогикалық жаңалық-тарға жетiп 
отырады, бiрақ олардың бұл пайдалы iстерi педагогикада танылмай, тиiстi зерттеуден тыс, жеке 
ынталы ұстаздың пайымы ғана болып, көпшiлiкке жетпей, қалып кете бередi. Яғни, жеке мектеп 
тұрмысындағы педагогикалық практика теориялық ой-пiкiрi ме, əдiстемелiк қорытындысына 
жетпейдi. Оқыту-тəрбие-леудiң озат  тəжiрибесi теориялық  пайымдау мен талдауға түссе ғана 
педагогикалық ғылым жүйесiнде орнығуға мүмкiндiк алады. 
            Педагогикадағы əлеуметтiк зерттеу əдiстерi. Жоғарыда қарастырылған əдiстер бiршама 
құндылығымен қатар жалғыз-ақ елеулi кемшiлiкке ие: ғалым ол əдiстердi қолдана отырып, тар 
өрiстi деректердi ғана дамытуы мүмкiн, яғни зерттеу қорытындысы болмашы сандағы мектептер
мен оқушыларға байланысты жасалынады. Ал көп жағдайларда кейбiр мəселелердiң шешiмi 
ауқымды  зерттеудi талап етедi. Бұл ретте педагогтар əлеуметтiк зерттеу əдiстерiн (анкета 
жүргiзу, рейтингтiк бағалау) алға тартады.  Мұнымен  қойылған мəселенi жылдам əрi көп сандағы 
оқушыларға сұрақ қойып анықтауға болады. 
            Педагогикадағы əдiстер тiзбегi аталғандармен шектелмейдi.Олардың түрi мен формасы 
педагогикалық теориямен айналысқан зерттеушi - ғалымдар мен озат мұғалiмдердiң ынта-ықылас 
iзденуiне байланысты, əдiстердiң жаман, жақсысы болмайды, олардың əрбiрi өз орнында құнды. 
            өкiнiшке орай, сталиндiк жеке басқа табыну мен брежневтiк тоқырау жылдары педагогика 
ғылымының рөлi  төмендеп, оның қызметi мектеп пен бiлiм мəселелерi бойынша жоғарыдан 
түскен ңданалықң көрсетпелерге түсiндiрме берiп, олардың ''тек дұрыс'' екенiн негiздеумен болды. 
Бұл теориялық ой-пiкiрдiң дамуына, үлкен кедергi болып, шығармашылық ой ұмтылысын тұсаулап 
тастады. 
            Қазiргi кезеңде, егемендi ел-Қазақстан Республика-сы аясында педагогика ғылымында 
догматизм мен жеке пiкiр үстемдiгiне тойтарыс берiлiп, шын мəнiндегi жаңа-шыл педагогикалық 
зерттеулерге қажеттi жағдайлар жасалып, халыққа бiлiм беру саласының бүтiндей қайта түзiлуiне, 



бiздiң қоғамымыздың демократиялануына, ғылыми техникалық даму талаптарына сай жаңа
сапалық деңгейге көтерiлуiне тиiмдi жолдар ашылуда. 
  

4. Педагогиканың бөлек ғылым салаларына жiктелуi 
            Қандай ғылым болмасын, дами отырып, өз теориясын байыта түседi, жаңа мазмұнымен 
толығады, осыдан өз iшiндегi зерттеу бағыттарына орай жiктеле бастайды. Бұл жағдай 
педагогиканы да айналып өткен емес. Қазiргi кезде ''педагогика'' түсiнiгi педагогикалық 
ғылымдардың  бiртұтас жүйесiн танытады. өз алдына  дербестiк сипатқа ие болған педагогика 
салаларынан төмендегiлердi атауға болады: 
            1. Жалпы педагогика (тəрбие бiлiм беру жəне оқытудың жалпы заңдылықтарын зерттейдi). 
            2. Сəбилер жəне мектеп алды педагогикасы. 
            3. Мектеп педагогикасы. 
            4. Сурдотифло жəне олигофренопедагогика саңырау зағип жəне ақылы кем балалардың
тəрбиесiн зерттейдi. 
            5. Жеке пəн əдiстерi.  
            6. Педагогика тарихы. 
            Жаңадан қалыптасып жатқан педагогика салалары да жоқ емес, олардан: мектептану, 
отбасы тəрбиесiнiң педагогикасы, басқару педагогикасы, iшкi iстер органдары-ның педагогикасы 
жəне т.б. Дербес педагогикалық пəн ретiнде əскери педагогика, жоғары мектеп педагогикасы, 
кəсiби-техникалық бiлiм беру педагогикасы жəне т.б. жедел қарқынмен дамуда. 
  

5. Педагогика  теориялық ғылым жəне өнер сипатында  
            Педагогиканың дамуы мен оның мəн-мағынасына зер сала отырып, оның ғылым ретiнде де 
көрiнiс беретiн ерекше өзiндiк сипатына көңiл аудармай болмайды.  
            К. Д. Ушинскийдiң пiкiрiнше педагогиканың басқа ғылымдарға ұқсамайтын ерекшелiгi: ол 
теориялық жағынан, бiрiншiден, өз зерттеулерiнiң нəтижелерiн, қорытындыларын пайдаланады, 
екiншiден, адам жөнiндегi ғылымдардың теориялық идеяларын бiрiктiрiп, оларды өз теориясын 
дамытуда негiзге алады. Сонымен қатар, педагогика таза қолданбалық қызмет атқарып, адам 
тəрбиесiне бағытталған практикалық iс-əрекеттi, яғни қажеттi болған ептiлiктер, дағдылар мен 
қабiлеттер жүйесiн қамтиды. Бұл тараптан ол тəрбиелiк шеберлiк, өнермен ұштасып жатады. 
Педагогиканың мiне осы ғылымдық əрi өнерлiк ерекше сипатына кейбiр үстiрт ойлайтын адамдар, 
оны аса  қажет теориялық құндылық деп бағаламай, тəрбие iсiндегi ептiлiктер мен икемдiлiктерге 
бұра салады. К. Д. Ушинский ''Тəрбие iсi бiршама  жеңiлдеу көрiнедi. Тəрбиеге шыдамдылық керек 
екенi баршаға аян, кейбiреу-лер ол үшiн тума дарын қажет деп ойлайды, тек аздаған ғана 
мамандар шыдамдылық, тума қабiлет жəне ептiлiктерден басқа арнайы бiлiмдердiң де қажет 
екенiн бүгiнгi күнi мойындап отыр'' - деген. 
            Тəрбиелiк қызметте ептiлiк, дарын (талант) жəне теориялық бiлiмдер бiрдей керектi екенiн 
П. П. Блонский ескерген. Ептiлiк күнделiктi тəрбиеде ұшталады, дарын тəрбиелiк жұмыс 
барысында шыңдалады, теориялық бiлiмдер адам дамуы мен тəрбиенiң мəн-мағынасын тереңдеп 
танумен қалыптасады да, ғылыми идеялар түрiнде бiрден бiрге өтедi деген. 
            А. С. Макаренко ықпалды тəрбие жүргiзу үшiн əрбiр мұғалiм-тəрбиешi педагогикалық 
шеберлiкке бейiмделуi тиiс, ал сол шеберлiктiң астарында мiндеттi түрде игерiлген теориялық 
бiлiмдер болуы шарт деп өте дұрыс пайымдаған. 
            Адам қызметiнiң əртүрлi саласында теорияның маңыздылығын ежелгi ойшылдарда айтып 
кеткен. Грек философы Анаксагор ''Практикалық iс-əрекеттiң еркiн өрiстеуi мен үнемдi болуы тек 
қана теориялық танымнан'', -деген. ''Əркiм жақсы бiлгенiнен данышпан'',- деп  Сократ та текке 
айтпаған. Теориялық бiлiмдердiң маңыздылығы бүгiнгi ғылым мен техниканың, өмiрдiң барша 
тарма-ғында кең орын алуына орай ерекше артып отыр. Сондық-тан да, педагогиканың мəнiн 
түсiнiп, тəрбиеге байланыс-ты негiзгi теориялық идеяларын игеру педагогикалық қызметке
дайындалуда өте маңызды. 
  
               Бақылау сұрақтары  
1. Осы заманға педагогиканың дамуы қндай əдiснамалық шарттарға негiзделедi? 
2. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы қандай жəне ол неден көрiнедi? 
3. Педагогиканың басқа ғылымдардың дамуына ықпалы қандай? 
4. Педагогикалық идеялар жинақтауда жəрдемiн тигiзетiн əдiстердiң түрлерi қандай? 
5. Педагогика жүйесiне енетiн ғылыми салалардың түрi мен олардың мазмұны қандай? 
6. Педагогиканың ғылымдық əрi өнерлiк мəнi неде? Бұл проблеманы көрнектi ғалымдар қалай 
түсiндiрген? 



1.3 Тəрбие аясы жеке адам жəне оның дамуының  
iшкi, сыртқы факторлары 

  
1. Педагогикадағы жеке адамның дамуы мен тəрбие iсiнiң проблемалары. Жеке адам, оның дамуы 
мен қалыптасуы жөнiндегi түсiнiктер. 
            Тəрбиенiң негiзгi мақсаты жеке адамды қалыптас-тыру жəне оның жан-жақты толыққанды 
дамуын қамтамасыз ету. Ал бұл мiндеттердiң табысты шешiмiн беру жеке адамның дамуы қалай 
өтетiнiн жəне оның қалыптасуына қандай жағдаяттар ықпал ететiнiн бiлумен байланысты. 
            Педагогика үшiн мəндi мəселенiң бiрi ''жеке адам'' түсiнiгiнiң өзiн айқындап алу. Шынында 
да тəрбие аясы ''жеке адам'' ненi бiлдiредi? Бұл түсiнiктiң ''адам'' түсiнiгiмен арақатынасы қандай? 
Бұл сұрақтардың жауабын генетикалық тұрғыдан берген жөн. 
            Ең алдымен ескертетiн жəйт: адамның дамуында бiр-бiрiне байланысты екi өзек 
байқалады, оның бiрi - биологиялық, екiншiсi - əлеуметтiк. Осы бағыттар адамның дүниеге келген 
күнiнен бастап оның дамуы мен қалыптасуында көрiнiс бере бастайды. Адам туылғанда тек 
биологиялық тiршiлiк иесi болып танылады, жеке тұлғалыққа жету əлi ерте. Биологиялық 
нышандар мен қасиеттердiң дамуы адамның өмiр бойы мүшелiк пiсiп жетiлуi жəне қалыптасуы 
процесiнiң сипатын көрсетiп отырады. Адамның биологиялық кемелдену жəне өзгеру процесi, 
оның дамуының жастық сатылары мен мiнез-құлығында көрiнiп, осыдан балалық, жасөспiрiмдiлiк, 
ересектiк жəне қариялық табиғи бiтiстерiн ажыратамыз. 
            Бiрақ адамның  табиғи дамуы көпсанды əрi сан алуан əлеуметтiк салалар мен қасиеттердi 
қабылдауымен тығыз байланыста бiрге дамып барады, бұл адамды қоғамдық тiршiлiк иесi ретiнде 
сипаттайды. Мысалы, нəрестенiң жақын адамдарды танып, күлiмсiреуi, кейiн тiлге келуi, тiк жүру 
қабiлетiн игеруi, үйдегi жəне көпшiлiк арасындағы қалыптары, еңбектеуi жəне т.б. өсе келе ол бiлiм 
игередi, моральдық қалыптар мен ерекшелiктердi орындайды, əртүрлi жұмыс iстеуге ептiлiктер 
мен дағдыларды қалып-тастырады жəне олардың барлығы да өмiр барысында адамда пайда 
болып, дамып отырады. 
            Сонымен, адам баласы тұлға ретiнде өмiр сүру барысында өзiнiң қоғамдық мəнiн 
сипаттайтын көптеген əлеуметтiк сапалар мен қасиеттердi қалыптастырады əрi дамытады. Мiне 
осыдан, ол ғылымда биоəлеуметтiк тұлға, субъект, яғни тарихи-қоғамдық қызмет пен таным иесi 
деп танылады. Демек, ''адам'' түсiнiгi осыдан биологиялық жəне əлеуметтiк (қоғамдық), сапа 
мен қасиеттердiң бiрлiгiн             бiлдiредi. 
            Ал ''жеке адам'' түсiнiгiн алатын болсақ, ол тек қана əлеуметтiк сапа мен қасиеттердi 
игерген тұлғаны танумен байланысты. Бұл тұлға қоғамдық тiршiлiк иесi сипатында көрiнiп, тiл 
игеруi, санасы, əртүрлi əдеттерiмен ерекше-ленедi. Жеке адамдық қасиетке ие болу, оның табиғи, 
биологиялық болмысына емес, қоғамдық қасиеттерге тiкелей байланысты. Сонымен ''жеке адам''
дегенiмiз адамның қоғамдық сипатын танытып, оның өмiр барысында өзiне топтаған 
əлеуметтiк сапалар мен қасиеттер жиынтығын бiлдiредi. 
            Жеке адамдық сапалар өмiр барысында қалыптасқан-дықтан, олар бiреулерде айқын 
көрiнiп, басқаларда күңгiрттеу болады. Олай болса, жеке адамдық дəреже деңгейiн қалай бiлемiз 
жəне оның өлшемдерi  қандай деген сұрақтар туындайтыны сөзсiз. 
            С. Л. Рубинштейннiң зерттеуi бойынша жеке адам өз қылығы мен iс-əрекетiн саналы 
басқаруға мүмкiндiк беретiн психикалық даму деңгейiмен сипатталады, яғни өз əрекетiн 
ойластыра бiлiп, жауапкершiлiктi сезiну қабiлетiнiң болуы; өз бетiнше дербес iс-əрекетiн жасай 
бiлуi – жеке адамның мəндi белгiлерi. Белгiлi философ-ғалым В. П. Тугаринов жеке адамның 
сапалық көрсет-кiштерi ретiнде төмендегiлердi атайды: 1) саналылық;   2) жауапкершiлiк; 3) 
еркiндiк; 4) жеке басының қадiрi;   5) даралық; осыларға жəне қоғамдық белсендiлiк пен бекiген 
саяси-идеялық бағытты қосады. 
            Жеке адамдықтың критерийлерiн (өлшемiн) белгiлеумен В. П. Тугаринов бұл түсiнiктi 
адамның жастық əрi психикалық кемелденуiмен байланыстырады. 
            Егер жеке адам өз сапа жəне iс-əрекетiн қоғамдық прогресс бағытымен ойластыра алса, өз 
бойына игерген сапа мен қасиеттердi неғұрлым айқын көрсете алса, өз iс-əрекетiне ерекше 
жасампаздық сипат бере алса, оның құндылығы арта түседi. Бұл тұрғыдан ''адам'' жəне ''жеке 
адам'' түсiнiктерiнiң сипаттамасы ''даралық'' түсiнiгiмен толықтырылады. 
            Даралық бiр адамның екiншiсiне ұқсамайтын, өзiн-дiк ерекшелiгi мен өзгешелiгiн 
сипаттайды. Даралық, əдетте, мiнез бен темпераменттiң айрықша бiтiстерi (сал-мақты, сабырлы), 
шығармашылық iс-əрекет жəне қабiлетiнiң ерекшелiктерiнiң (ойлап тапқыш, ұқыпты) өзiндiк 
көрiнiстерiмен бөлектенедi. Аталғандар сияқты мұғалiмнiң де даралық белгiлерi оның терең 
бiлiмдар-лығында, педагогикалық ой-өрiсiнде, балаларға жайлы-лығы мен еңбектегi 
жасампаздығында танылуы мүмкiн. Даралық түсiнiгi бiр адамды екiншiден айырып, оған өзiндiк 



қайталанбас сəн беретiн жалпылық жəне жалқылық қасиеттердi бiлдiредi. 
            Адамның қоғамдық тiршiлiк иесi сипатының толықтығы үшiн ''индивид'' түсiнiгiн де бiлген 
жөн. Бұл латын сөзi қазақша ''жекелiк'' дегендi бiлдiредi. Түсiнiк ретiнде одан адамзат тегiнiң əрбiр 
бөлек өкiлiн, оның сапа-қасиеттерiне қатысынсыз танимыз. Бұл тұрғыдан əрбiр ақыл-есi дұрыс 
адам ''индивид'' бола алады. ''Жеке адам'' түсiнiгiнiң жəне онымен байланысты ғылыми 
категориялардың мəнi мiне осындай. 
            Ал жеке адамдық сапалар адамның өмiр барысында дамуы жəне қалыптасуынан 
педагогика үшiн ''даму'' жəне ''қалыптасу'' категорияларының мəнiн ашып беру өз алдына 
маңызды. Сонымен бұл түсiнiктер ненi бiлдiредi? 
            Даму - бұл жеке адам сапалары мен қасиеттерiндегi сандық өзгерiстер жүйесi. Адамның 
туған күннен бастап дене құрылымы  мен əртүрлi мүшелерi ұлғаяды. Ол сөйлей бастайды, сөздiк 
қоры молая түседi; көптеген əлеуметтiк-тұрмыстық жəне рухани ептiлiктер мен еңбектiк дағды 
жəне əдеттердi игередi. Бiрақ адамның жеке адам болып дамуындағы басты белгi, ондағы 
сапалық өзгерiстер. Оны мына мысалдардан түсiнуге болады: тiлдiк қызметтiң жiктелуi адамның 
танымдық қабiлетiн арттырады, сезiмдiк аймағын кеңейтедi. Танымдық қызмет барысында 
абстракт ойлау, логикалық ес дамиды, өмiрге деген көзқарас пен наным-сенiмдер орнығады. 
Елiктеушiлiк мiнез-құлық бiрте-бiрте белсендi – жасампаз, шығармашылық iске ауысады, өз 
қылық-əрекетiн басқара алу мен өзiндiк билiк қабiлетi көркейедi. Бұл өзгерiстердiң бəрiнен 
адамның анатомиялық-физиологиялық кемелденуiндегi, жүйке жүйесi мен психикасының жəне
танымдық пен шығарма-шылық iс-əрекетiнiң жетiлуiндегi, дүниетанымдық, имандылық, қоғамдық-
саяси көзқарастары мен наным-дарындағы бiр-бiрiне кiрiге байланысқан сандық жəне сапалық 
өзгерiстер үрдiсiн бiлемiз. 
            Қалыптасу түсiнiгiне келетiн болсақ, ол жеке адам дамуының нəтижесi ретiнде оның 
кемелденуi мен тұрақты сапалар мен қасиеттердi иемденуiн бiлдiредi. 

  
2. Жеке адам дамуы мен қалыптасуы жөнiндегi  

теориялық көзқарастар 
            Адам жөнiндегi басқа ғылымдардағыдай педагогика үшiн де ең басты мəселе - жеке 
адамның дамуы жəне сол дамудың көзi мен ықпал күштерi. Идеалистiк жəне материалистiк 
ағымдар бұл туралы əртүрлi тұжырымдар пайымдауда. Ғылымда ежелден бiр-бiрiне қарама-
қарсы келе жатқан теориялық пiкiрлердiң дұрыс-бұрыстығына баға берудi оқырманның өзiне 
қалдырып, оларға тек қана объектив сипаттама берудi өз мiндетiмiз деп есептеймiз. 
            Идеализм өкiлдерi, қай бағыттағы болмасын, жеке адамның қалыптасуын алдын-ала 
болжастырылған бағдарламаға телiп, ол бағдарламадағы сапа мен қасиеттер өз бетiнше өрiс 
алатынын уағыздайды. Ал тəрбие олардың ойынша, жəрдемшi рөл атқарып, сол бағдарламаның 
iске асуына көмектесушi ғана құрал. 
            Қазiргi заманғы иедалистiк философия, психология мен педагогика əлеуметтiк төңкерiстер 
мен күйзелiстерге толы қоғам жеке адамның тозуына себепшi, сондықтан да адам өзiнiң шын 
кемелiне жету үшiн қоғаммен байланысын үзу қажеттiгiн дəрiптейдi. Бұдан шығатын қорытынды: 
адамдық мəн рухани жəне əлеуметтiк бостандықты алу үшiн күрес емес, өз болмысының шын, ең 
жоғары сыр-мағынасын тану (экзистенциализм) немесе тəңiрлiк кемелге жақындау (неотомизм). 
            Идеалистiк педагогикада жеке адам дамуы жөнiндегi пiкiр-сайыста бiрнеше теориялық 
концепциялар бар. Олар: биологизаторлық бағыт: адамның дамуы оның табиғи (биологиялық) 
жетiлуiмен байланысты, соның барысында оның дене құрылымы мен рухани қасиеттерi 
қалыптасады. Адамдар арасындағы моралдық қатынастар биологиялық негiзде орнығады 
(Аристотель, Ф. Мюллер, Э. Геккель, Ш. Летурно, Ч. Ломброзо). Психоаналитикалық бағыт: жеке 
адамдық қалыптасуда қоғам зиянды. Адамның дамуы мен оның мiнез-құлқы толығымен жыныстық 
инстинктке тəуелдi (З. Фрейд). Прагматикалық бағыт: адамның психикалық дамуы тума 
инстинктерге байланысты, əрбiр адамды тұрақты нəсiлдiк қасиеттердi сақтаушы ерекше саналық 
гендер болады. Сондықтан да жеке адамдар мен əлеуметтiк топтардың қоғамдағы орнын иеленуi 
олардың биологиялық болмысымен анықталуы тиiс, себебi əртүрлi халықтар мен нəсiлдердiң бiрi 
табиғатынан дарынды, ал екiншiлерi – кемiрек дамыған (Дж. Дьюи, Э. Л.Торндайк). 
            Материалистiк бағыттағы философия жəне оның көрнектi өкiлдерi жеке адамның дамуы 
мен қалыптасуы туралы: 
- ежелгi грек философы Эпикур: адамның қоғамдағы иеленген орнының əртүрлi болуы оның 
табиғатынан емес, тұрмыстық жағдайы мен таптық тұрғысынан; 
- француз философы Гельвеций: адам қоршаған орта, нəсiлдiк жəне тəрбиеге байланысты 
бiртұтас əсерлердiң нəтижесiнде қалыптасады. Соның iшiнде аса маңыздысы - тəрбие; 
- В. Г. Белинский: адам табиғаттан, бiрақ оны дамытып, жасайтын қоғамнан; 
- Н. Т. Чернышевский: адамдарды бұзықтыққа келтiретiн табиғат не олардың нəсiлдiк кемiстiгi 



емес, қолайсыз қоғамдық жағдайлар мен жаман тəрбие.
            Осы күнгi педагогикада жеке адам дамуы жөнiнде қалыптасқан ой-пiкiрлер төмендегiше: 
- Адамның қоғамдық тұлға ретiнде қалыптасуына, оның дамуға деген табиғи қабiлетi аса 
маңызды. Əр адам iс-əрекеттiң түрiне негiз болар нышанмен дүниеге келедi, сондықтан да 
адамның биологиялық жəне əлеуметтiк даму мүмкiншiлiгi бiр-бiрiмен тығыз байланыста, бiрақ 
əлеуметтiк фактордың рөлi басымдау. 
            Жеке адамдық дамудың ықпалды көзi – тəрбие, қоршаған орта, табиғи нышандармен қатар 
тұрса, ол адам қалыптасуына жетекшi фактор. 
  

3. Жеке адамның дамуындағы өзiндiк 
белсендiлiктiң маңызы 

            Адам дамуында тəрбиенiң ықпалды күш екенiн айта отырып, оның қоршаған орта мен 
нəсiлдiк əсерлердiң енжар объектiсi деп тануға болмайды. Бұл процесте жеке адамның өз 
белсендiлiгi мен шығармашыл-жасампаздық iс-əрекетiнiң маңыздылығын ескеру қажет. 
            Жеке адам дамуы мен қалыптасуында ықпал жасаушы əсерлер екi топқа бөлiнедi: iшкi 
жəне сыртқы. Қоршаған орта жəне тəрбие - сыртқы əсерлер: табиғи икемдiлiк пен құмарлықтар. 
Сыртқы тəрбие орта əсерлерiнен пайда болатын сезiмдер мен толғаныстардың жиынтығы -
iшкi əсерлерге жатады. Жеке адамның дамуы мен қалыптасуы осы екi фактордың байланысынан 
болады. Тəрбие адамның iшкi жан дүниесiне ұнамды қозғау салып, (өзiне бағдарланған) өзiндiк 
өңдеу белсендiлiгiн арттыра алса ғана, адам өз дамуындағы қызметiн орныдай алғаны. 

Бақылау сұрақтары  
1. Адам, жеке адам жəне даралық түсiнiктерiнiң мəнi қандай? Олардың педагогика үшiн маңызы 
неде? 
2. Жеке адамдық дамудың өлшемдерi (критерийлерi) қандай? 
3. Даму мен қалыптасу түсiнiктерi ненi бiлдiредi? 
4. Жеке адам дамуы жөнiндегi идеалистiк көзқарастар қандай? 
5. Материалистiк педагогика жеке адам дамуын қалай түсiндiредi? 
6. Тəрбиенiң айрықша жетекшiлiк рөлi неде? 
7. Адам дамуындағы iшкi жəне сыртқы əсерлердiң бiр-бiрiмен байланысын қалай түсiнесiз?



1.4 Педагогикалық қызмет ретiнде тəрбиенiң мəнi жəне  
оның жалпы заңдылықтары мен принциптерi 

  
1. Тəрбие - арнайы ұйымдастырылған жəне саналы  

жүргiзiлетiн педагогикалық қызмет 
            Тəрбие түсiнiгi мағыналық жағынан кең ауқымды категория. Мысалы, жоғарыда тəрбиенi 
өсiп келе жатқан əулеттi тұрмысқа дайындау деп анықтағанбыз. Ал, бұл дайындықты арнайы 
ұйымдастырылған тəрбие қызметiнiң барысында iске асыруға болады, сонымен бiрге ол 
балалардың күнделiктi үлкендермен араласа жүрiп, тұрмыстық iс-əрекетке үйренумен де
орындалуы мүмкiн. Бiрақ аталған екi жағдайдағы тəрбиелiк əрекеттер əртүрлi мағынаға ие 
болатыны сөзсiз. ''Қоршаған орта тəрбиеледi'', ''Отбасының тəрбие жемiсi'', ''Мектеп тəрбиесi 
адам қылды'' деп нақтылап айтатын болсақ, онда бұл бiр мақсатты сияқты əрекеттердiң өзара 
теңгерiлмейтiнiн байқаймыз. ''Қоршаған орта тəрбиеледi'' немесе ''Отбасы тұрмысы тəрбиеледi'' 
деумен жеке адам дамуы мен қалыптасуына əлеуметтiк-экономикалық жəне тұрмыстық 
жағдайлардың күнделiктi жоспарсыз, мақсатты бағдары болмаған ықпалын түсiнемiз. Ал ендi 
''мектеп тəрбиесi'' десек, əңгiме басқаша, бұл ретте арнайы ұйымдастырылған  жəне саналы iске 
асырылатын тəрбиелiк қызметтi бiлемiз. К. Д. Ушинский: ''Педагогикадағы тəрбие – алдын-ала 
ниеттелген жəне арнайы ұйымдастырылған педагогикалық процесс'' - деп тұжырымдаған. 

  
2. Арнайы ұйымдастырылған тəрбиенiң мəн-мағынасы 

            Тəрбие мəнiн дəлiрек топшылау мақсатымен американ психологы жəне педагогi Эдвард Ли 
Торндайк былай деген едi: ''Тəрбие сөзiне əркiм əртүрлi мағына бередi, бiрақ ол қашанда өзгерiс
дегендi аңдатады. Егер бiреудi өзгерiске келтiре алмасақ, бiз оны тəрбиелемегенiмiз''. Ал ендi осы 
өзгерiстер жеке адам дамуында қалай көрiнедi? Бұл сұраққа жауап бере, К. Маркс ''Адамның 
қоғамдық тұлға ретiнде дамуы мен қалыптасуы азаматтық болмысты игеру жолымен iске асады''-
деген едi. Бұл тұрғыдан тəрбиенi өсiп келе жатқан əулеттiң адамзаттық болмысты игеруге 
пайдаланатын құрал-жабдығы деп бiлу қажет. 
            Ал ендi осы болмыстың өзi не жəне оны игеру қалай өтедi? Адамзаттық болмыс дегенiмiз 
адамдардың көптеген ұрпағының еңбегi жəне жасампаздық ұмтылысынан туындаған қоғамдық 
тəжiрибе. Бұл тəжiрибе өз iшiнде келесi құрылым бiрлiктерiн қамтиды: 1) адамдардың табиғат 
жəне қоғам жөнiнде жасаған бiлiмдерiнiң жиынтығы, 2) еңбектiң əрқилы саласында қажет 
ептiлiктер мен дағдылар жəне шығармашылық iс-əрекет əдiстерi,   3) əлеуметтiк, рухани 
қатынастар. 
            Аталған тəжiрибе көп ұрпақтың еңбегi жəне шығар-машылық күшiмен жасалатындықтан 
бiлiмдер де, тұрмыстық ептiлiктер мен дағдылар да, сондай-ақ ғылыми жəне көркемдiк туындылар 
мен рухани-əлеуметтiк қатынастар да адамдардың əртүрлi танымдық, көркем шығармашылық, 
əлеуметтiк жəне рухани қызметiнiң нəтижелерiнен қалыптасады. Ендi осы тəжiрибенi өз ''игiлiгiне'' 
айналдырып, ''меншiктеп'' алу үшiн жаңа əулет қайтадан бұл ''затты'' ақыл-саналық сипатқа 
келтiруi тиiс, яғни қай формада болмасын оны жасауға бағышталған iс-əрекеттi (еңбектiк, 
танымдық, əлеуметтiк, көркемдiк-эстетикалық) шығармашылықпен көркейте, байыта отырып, 
қайта жаңғыртып, бұрынғыдан да дамыңқыраған түрде өзiнен кейiнгi ұрпаққа жеткiзуге борышты. 
Тек өз қызметiнiң күшiмен, шығармашылық ұмтылысымен ғана адам қоғамдық тəжiрибенi 
жəне оның құрылымдық бiрлiктерiн игеруi мүмкiн. Осыдан тəрбиенiң негiзгi қызметi – жас 
адамды қоғамдық тəжiрибенiң əр тарапын заттықтан саналылыққа айналдыру iсiне жұмылдырып, 
өткен тəжiрибенi өзi қайтадан жаңғыртып, осылайша өз бойында қоғамдық сапалар мен
қасиеттердi өзi баулуына, яғни оның жеке адамдық сатыға көтерiлуiне көмектесу. Бұдан тəрбиенiң 
терең астарлы күшi үгiт-насихаттық құрғақ сөзбен жас адамды iске бағдарлауға емес, ал оның өзiн 
жеке адамдық қасиеттерiн қалыптастыратын қоғамдық тəжiрибенiң əр түрлi тарапын игеруге, 
пайдалы қызметке қосуда. 
            Педагогика үшiн жəне бiр маңыздысы – жеке адамдық даму тұлғаны тəжiрибе игеру 
қызметiне қосумен ғана шектелмейдi, ең бастысы, оның сол сəттегi iсте белсендiлiгiне, оның 
бағыт-бағдарына, яғни еңбекке деген қатынасына байланысты. 
            Жеке адамның дамуы үшiн оның ұйымдастырылған iс-əрекеттегi белсендiлiгiнiң бағыт-
бағдар сипаты да бiршама маңызға ие. Мысалы, сынып пен мектептiң жалпы табысы еңбектегi 
белсендiлiк пен өзара байланысқан көмек  болуы мүмкiн. 
            Ұйымдастырылған iс-əрекет барысында əрдайым оқушылардың белсендiлiгiне жол бере 
отырып, оларда сол қызметке деген ұнамды жəне шынайы адамгершiлiк қатынас қалыптастыру
қажет. 
            Келтiрiлген пiкiрлер, бiздiңше, тəрбиенiң мəнiн жеткiлiктi əрi түсiнiктi де ашып, оған ғылыми 
анықтама беруге негiз болуы мүмкiн. Сонымен, тəрбие - бұл жеке адамның қоғамдық 



тəжiрибенi (бiлiмдi, ептiлiктер мен дағдыларды шығармашылық iс-əрекет тəсiлдерiн, əлеуметтiк 
жəне рухани қатынастарды) игеру үшiн бағытталған белсендi iс-əрекетiн қолдап, қуаттаушы 
əрi ұйымдастырушы  мақсат бағдарлы əрi сапалы орындалатын педагогикалық процесс. 
  
3. Тəрбие заңдылықтары туралы түсiнiк 

            К. Д. Ушинский ескерткендей, тəрбие заңдылық-тарын ғылыми тұрғыдан тану өте қажет. 
Себебi, оның айтуынша, педагогикалық ережелердi қара дүрсiн жаттау ешбiр пайда бермейдi. Сол 
ережелердi туындататын ғылыми негiздердi зерттеу мiндеттi iс. Ұлы педагогтың кеңесi: 
басқарылуы қажет болған психикалық құбылыс-тардың заңдарын ашып, өз iс-əрекетiңдi 
сол заңдарға жəне оларды қолданатын жағдайларға орайластырған жөн. 
Тəрбиенiң астарлы терең заңдылықтарын бiлместен, оны жетiлдiруге ұмтылудың өзi бос əрекет. 
өмiр шындығы заңдылықтары мен жеке адамның дамуы жəне кемелденуiндегi қайшылықтарды 
тану ғана белгiлi бiр дəуiр тəрбиесiндегi күнделiктi шараларды iске асырудың жəне сол процестi 
ғылыми тұрғыдан басқарудың теориялық-əдiснамалық негiзiн бере алады. 
            Сонымен, тəрбие заңдылықтары деген не? Бұл түсiнiктiң мəнi: орындалуы жеке адам
дамуы мен қалыптасуында тиiмдi нəтижеге жеткiзетiн тəрбиелiк процестегi орнықты, 
қайталап отыратын қажеттi байланыстар. Мұндай заңдылықтарды бiле отырып, тəрбие 
жұмыстарын алдын-ала болжауға жəне ол iске терең мазмұндық, əрi əдiстемелiк мəн-бағдар 
беруге болады. 
  
4. Тəрбиенiң жалпы заңдылықтары 

1. Барша тарих кезеңдерiнде тəрбие объективтiк-қоғамдық қажеттiлiктен туындайды жəне ол 
қоғамға қызмет етедi.  2. Тəрбиенiң мақсаты, мазмұны жəне тəсiлдерi бiртұтас байланыста, бiр-
бiрiнсiз нəтиже бермейдi. 
3. Бiртұтас педагогикалық процестегi оқу мен тəрбие (тар мағынадағы) өзара кiрiге ұштасқан. 
            Келтiрiлген заңдылықтар тəрбиенi ұйымдастырудың жалпы негiздерiн құрайды, ал ендi сөз 
болатын заңдылық-тар тiкелей тəрбиелiк процестi iске асырудағы педагогика-лық құрал ретiнде 
танылуы тиiс. Олардың қатарына кiретiндер: 
1. Дамушы жеке адамның тəрбиесi сол адамды тiкелей iс-əрекетке қосу барысында орындалады. 
2. Тəрбие - ұйымдастырылған iс-əрекеттегi жеке адамның белсендiлiгiн арттыруға ықпал етушi 
фактор. 
3. Тəрбие барысында тəрбиеленушiге деген жоғары гуманизм мен сый-құрмет орынды талаппен
ұштасуға мiндеттi. 
4. Тəрбие барысында оқушыға  алдағы жетiстiктерiн көрсете отырып, табыс қуанышына ере бiлуге 
көмектесу. 
5. Тəрбие барысында оқушылардың ұнамды сапаларын тану мен оларды орынды пайдалану
қажет. 
6. Тəрбиелеуде оқушылардың жастық жəне даралық ерекшелiктерiн ескеру орынды. 
7. Тəрбие ұжымда жүргiзiлiп, ұжым арқылы iске асырылуы қажет. 
8. Тəрбие барысында мұғалiмнiң, мектептiң, отбасының жəне қоғамдық мекемелердiң 
педагогикалық ұмтылыс-тарының бiрлiгi мен келiсiмi қажет. 
            Мектептегi оқу жұмысы да, оқушылардағы жеке адамдық сапаларды тəрбиелеу де осы
заңдылықтарды ескеру негiзiнде жүзеге асырылуы тиiс. 
  

Бақылау сұрақтары 
1. ''Тəрбие'' түсiнiгiнiң педагогикадағы анықтамасы қандай? 
2. Тəрбиенiң мəн-мағынасы неде? 
3. Тəрбиенiң жалпы заңдылықтары қандай жəне олардың мəнi мен психологиялық негiзi қалай 
түсiндiрiледi? 
4. Тəрбие заңдылықтары деп ненi түсiнемiз? 
5. Не себептi жалпы заңдылықтар оқытуға да, тар мағынадағы тəрбиеге де бiрдей қатысты?



1.5 Педагогикада мақсат болжау проблемасы 
  

1. Тəрбие мақсаты түсiнiгi 
            Педагогтiң кəсiби қызметi адамның барша iс-əрекетiндегiдей мақсат қоюдан басталады. 
Педагогтiң балалармен жүргiзiп жатқан iсiнде мақсат болмаса, ол iстi кəсiпқой маманның жұмысы
деп бағалауға болмайды, оны əншейiн бiр əрекет, тəрбиелiк процеспен ешбiр байланысы жоқ, жəй 
белсендiлiк деп түсiну керек. 
            Мақсатты сезiну əрқандай iс-əрекетке қуат бередi. Ұлы да шапағатты мақсат адамның бар 
шығармашылық күшiне қанат берiп, оны өрiстете түседi. Мақсатқа жету адам бағытының негiзi 
болған терең де толық қанағат-танушылық тудырады. 
            Тəрбие мақсаты – педагогика ғылымының өзектi категориясы. Оны нақтылау, жобалау, 
дайындау – педагогикалық тұжырымдар жасаудың арқауы. 
            Кейде педагог балалармен оқу-тəрбие жұмыстарын нақты айқындалған мақсатсыз-ақ 
орындаған сияқты болады. Бiрақ сол бағыт-бағдарсыз бастаған iсiнде қаншалықты сарсаңға түсiп, 
оңды-солды ұрынғанын, нəтижеге жете алмай шаршап-шалдыққанында бiр-ақ түсiнедi. Егер 
түсiнсе! 
            Шынында да, күнделiктi мектептегi педагогикалық тəрбиеде болмыс көрсеткендей, мақсат 
проблемасы өте нашар шешiлуде, кейде ол мəселе тiптi естен шығарылады, осыдан ''мақсатсыз 
тəрбие'', яғни жол-жөнекей тəлiм етек алған құбылыс. Осының салдарынан педагогтiң кəсiби 
қызметiнiң өнiмi жоқтың қасы, балалар мен ұстаздардың шығармашылық мүмкiншiлiктерi iске 
қосылмайды, ал кəсiптiк iскер не iстерiн бiлмей, ақырында түңiледi, жұмысынан қанағаттанушылық 
рахат көрмейдi. 
            Тəрбиелiк iстiң мұндай келеңсiз жағдайларының объективтi себептерi мақсаттың 
əлеуметтiк-психологиялық табиғатынан туындайтынын түсiне бiлу қажет. 
            Мақсат - субъект санасында оның қоршаған ортамен өзара ықпал байланысынан
туындайтын əрекеттiң нəтижесi туралы ой болжамы. Демек, мақсат - жағдайлар себептi пайда 
болуынан, нақты болмыстан алынатындықтан – ол объективтi құбылыс. Мысалы, өмiрiнде 
домбыра ұстап, үнiне зер салмаған педагог балаға музыкалық тəрбие беруi мүмкiн емес т.б. 
            Мақсат объективтi себептерден бастау алумен бiрге субъективтiк те категория, себебi ол 
сана туындысы, ол адам ойында пайда болып, əр нақты тұлғаның сана-сезiмдiк ерекшелiктерiнiң 
көрiнiсiн бередi. Ертедегi латындар айтқандай: ''Екi адам зат жөнiнде бiр əңгiме айтуы мүмкiн, 
бiрақ бiрiнiң əңгiмесi екiншiсiне ұқсамас''. Бiр мақсатты жалау еткен педагогтар, сол мақсаттың өзiн 
əртүрлi баламада түсiнедi, себебi олардың əрқайсысы кəсiби əрекеттiң нəтижесiнде өз сана 
деңгейiнен баға бередi. Сондықтан, мақсат болжау проблемасы – тəрбиелi адамның идеалды 
образының дараланған саналардағы көптеген баламаларын қамтыған мақсаттың мүмкiн-дiгiнше 
нұсқасын анықтау – байсалды зердемен қоса, көп уақыт та, мамандық күш салуды да талап етедi. 
Адам өзiне ықпал етушi объективтi жəне субъективтi əсерлердiң нəтижесiнде өмiр бойы 
қалыптасады. Бiрақ педагогикалық жүйелер (мектепке дейiнгi, мектептiк, мектептен соңғы) жеке 
адамның қалыптасу деңгейi мен сапаларын нақты көрсететiн өзiнiң уақыттық шектерiне ие 
болғандықтан, əр саты аяғындағы тəрбиелiк нəтижелер жөнiнде сөз қозғауы мүмкiн. 
            өсiп келе жатқан ұрпақты тəрбиелеу мақсаты – кең əлеумет пен ғылымның араласуымен 
тек мемлекет белгi-лейтiн педагогикалық саясаттың басты құрылым бiрлiгi. Жарияланатын 
тəрбиелiк мақсаттардың экономикалық, құқықтық жəне ұйымдастыру шарттарын қамтамасыз ету
мемлекеттiң мiндетi. Былайша айтқанда, құқық негiзiнде бекiген тəрбие мақсатының iске асуына 
қоғамның бар мүмкiндiктерi бағытталуы қажет, əлбетте, бұған да тиiстi бақылау қажет. 
            Тəрбие мақсатының мазмұны неде, ол қалай айқындалады? 
            өсiп келе жатқан ұрпақты тəрбиелеу мақсатының мазмұны қоғамның өркениеттiлiгiне 
(цивилизованность), оның демократиялық сипатына, экономикалық мүмкiн-дiгiне, педагогикалық 
жүйелер дамуын болжастыратын жəне нақты жағдайларды үйлестiрiп отыратын мекеме-лерiне 
байланысты. 
            Мақсаттың жалпыланған сипаты жағдайлардың əртүрлi көрiнiске енуiне тəуелсiз, оның iске 
асып отыруын қамтамасыз етедi. 
            Мақсат əрекетi адамның саналық (идеялық) өнiмi болғандықтан өте құбылмалы, тез 
өзгерiске түседi, себебi ол үздiксiз ауыспалы дүниемен, сонымен бiрге өзгерiстегi тұлғамен де 
əрекеттiк-қозғалмалы байланыста болады. Тəжiрибе, бiлiм, оқиға т.б. адамды байытып отырады, 
бiрақ құбылмалы сана иесi – субъект сол байлыққа жету жолында өзiнiң де өзгерiп жатқанын 
байқай бермейдi, не оған тiптi мəн бермейдi. Мысалы, педагог ''кеше'' де, ''бүгiн'' де  өзiн бiр мақсат 
ұстағандай сезiнедi, ал сырттан қарағанға, оның кəсiби педагогикалық iсiнде өзгерiстердiң болғаны 



айдан анық байқалады. өмiрдiң өтпелi-ауыспалылығы мақсаттың да бiр қалыпта өзгерiссiз 
қалмауына ықпал жасайды. 
            Мақсаттың өзгермелi қозғалысы педагогикалық процесте өте айқын көрiнедi. Себебi, 
баланың сыныптан сыныпқа қарай, жастан жасқа дамып өзгеруi қас қағымдай, сондықтан өсiп 
келе жатқан жеке адамның əлеуметтiк-психологиялық жаңа құрылымдары бiр мақсаттың 
ысырылып, орнына екiншiсiнiң қойылуы табиғи талаптар дамуының нəтижесi болып есептеледi. 
            Ал, соңғы нəтиженi көздеген жалпыланған сипатты мақсат жастық өзгерiстер 
байланыстылығын сақтап, ''тəрбиелi адамның'' жеке образын баламаластырып қарауға, 
айқындауға мүмкiндiк бередi. 
            Момын да, айдағанға көнгiш бастауыш сынып оқушысы да, тынымсыз, беймаза жасөспiрiм 
де, менмен-сiнген ''данагөй'' жоғары сынып шəкiртi де – бəрi де мұғалiм бастаған бiр даму жолын 
басып өтедi, əңгiме сол жолдың кең болып, күтiлген жеке адамдық əртүрлiлiктi сыйғыза алуында. 
Осы мысалда көптеген əр жас деңгейiне бай-ланысты күтiлген нəтиже – нақты мақсатқа 
байланысты 6 жастағы балаусаның мектеп жолын түгелдей басып, 17 жасында жетiлетiн нəтижесi 
– жалпы мақсат өнiмi. 
            Мақсаттың қозғалмалылығы мен ауыспалылығы оның ешқашан шектелмейтiнiн 
көрсетедi. Мақсатты, көр-кемдеп айтсақ, жақындаған сайын, алыстай түсетiн жұлдызбен 
теңестiрген жөн. Мақсаттың бiтуi – рухани не заттай жойылу деген сөз. Мақсат өзiн белгiлейтiн 
субъект - адаммен бiрге дамып отырады, себебi ол сол субъектiде жасалады, сондықтан да 
субъектiнiң өрлеуiмен мақсат та жоғарылай бастайды. өссем деген кəсiпкерге тəн қасиет: көңiл 
толмау, күйзелу, алас ұру; ал тоқтаған кəсiп иесi - мəңгi тыныштықтағы өлi жан. Мiне дамудың бiр 
көрiнiсi. 
            Жеткiзбес мақсат - мақсат болып қала беру үшiн, оған жетем дегендi шарш атып, 
шалдықтырмас үшiн, шексiз мақсатқа жетудiң қиындығынан адам бас тартып, бос 
арманшылдардың қатары толыспас үшiн, мақсат жалпы сипатқа ие болуы керек, сонда ғана ол 
iлгерiлеген сайын ұлғайып, iс-əрекетке бағыт-бағдар бола алады. Қарапайым мысал, бiр кiсi кiрiп, 
жасасам болар дегендей, баспана жоспарлап, бастады. Бiрақ көптi көрген бiр көршiсi келiп: 
''Бөлмелерiңдi былай жаса'' – деп ақыл бердi: мақсат туды – бөлме өзгердi, екiншi көршi тұрып 
''Айна, есiктерiңдi олай ет''- деп ақыл айтты. Мақсат өзгердi – айна, есiктер көрiк алды. үшiншiсi 
келiп: ''Шатырыңды сен олай қылма, былай қыл''- деп жəне бiр кеңес қосты: сəндi шатыр шықты. 
Ақыр аяғында кiсiнiң жалпы мақсаты – баспана да бiттi, бiрақ əншейiн баспана емес, көз тойдырар 
үй болды. үй салушының мақсатқа орай жоспары мен əдiсi негiзiнен сақталды, бiрақ ол жасаған 
өнiм бастапқы күтiлген нəтижеден айрықша болып шықты, оның себебi – мақсаттың жалпы 
сипатындағы шығармашылық еркiндiктiң болуынан туындады. Iскер мақсат аймағында əрекет еттi, 
бiрақ осы аймақ тар болғанда оның шеберлiкке жетуi күмəндi болар едi. 
            Сонымен, мақсат - өз қызметiн атқару үшiн жалпы сипатқа ие болуы тиiс. Сонда ғана 
тəрбие мақсатының жалпы тəрбие процесiне байланысты орны нақ көрiнедi: мақсат – бастау көзi, 
педагогтiң кəсiби қызметiнiң бiрiншi элементi. Схема түрiнде бұл былайша сипатталады. 
  
 Тəрбие мақсаты ® Тəрбие процесi  ® Тəрбие нəтижесi 
  
            Бұдан туындайтын ой – мақсат тəрбие процесiнiң мазмұнын айқандайды, мақсат тəрбие 
нəтижесiне негiз болады, мақсат - педагогтiң кəсiби iс-əрекетiнiң баға-өлшемi, мақсат - педагог 
санасының үздiксiз айналымда жүретiн ой объектiсi. Бұған қосымша, тəрбие жүйесi толығымен 
мақсатқа тəуелдi, оған орай өз мəн-мағынасына ие болады. 
            Сонымен, педагогикадағы мақсат болжау анықтамасы: 
            Мақсат болжау – бұл қазiргi заман өркениетiнде жасап жаңартушы қабiлетке ие осы дəуiр 
жеке адамының қажеттi даму деңгейiн қамтамасыз ететiн объектив, əлеуметтiк-психологиялық 
жəне мəдени жағдайларды түсiну; бұл сондай адамның жалпы идеал бейнесiн мейлiнше 
нақтылайтын сөз жүйесiн iздестiру; бұл тəрбие мақсатын қабылдауға мүмкiндiк беретiн 
шарттар ретiнде балалық шақ табиғатына, жеке адам даму мəнiне жəне даралық болмысына 
талдау, баға бере алу; бұл нақты бала жасаған нақты жағдайларды талдай отырып, оларды 
қойылған мақсат мазмұнымен орайластыру. 
  
2. Тəрбие мақсаты мен тəрбие мiндеттерi 

            Мақсат категориясына қарама-қарсы категория – арман. Екеуiнiң бiр-бiрiне ортақ ұқсастығы 
олардың санада туындап, əрi жасайтын идеялық бейне болуында. Ал айырмашылығы – осы 
бейнеге субъект қатынасының əртүрлiлiгi.



            Арман - елестiң немесе қиялдың субъектiге берер бiршама қанағаттану сезiмi. Арман 
адамды шындық болмыстан алшақтатады. 
            Мақсат - бұл да бейне, бiрақ онан келетiн қанағаттану тек iшкi қабылдаудан емес, сол 
бейненi iс-əрекетке қосып шындыққа айналдырудан. Бұл бейне субъектi белсендi əрекетке 
бағыттайды, ықпал жасайды. Туындай отырып, мақсат ойға алған, көздеген нəтижеге жетпей, өз 
қанағатын таппайды. Бұл арада бейне-нəтиже тек iштей қызығу үшiн емес, нақты жетiстiк үшiн 
қажет. 
            Арман субъекттiң енжарлығынан келiп шығады, əркетсiздiкке байланысты, ал мақсат - iс-
əрекет, белсендi қызметтiң бастау көзi.  
            Бiрақ өзiмiз жасап отырған, қарама-қайшылығы қабысқан барша дүниемiздегiдей – бұл екi 
шектi құбылыс – арман мен мақсат өзара тығыз байланысқан. Арман – мақсат түзу үшiн негiз, 
арман – мақсаттарды қайта қарас-тырып, үйлестiрiп отыруға ықпал. Мақсат та өз кезегiнде  
жаңа мақсатқа жетелейтiн жаңа арманға жол ашады. Мақсатқа жетудiң жолы тұп-тура болмақ 
емес, ол үшiн талай мiндеттердi iске асыру қажеттiлiктерi туындайды. 
            Мiндет - бұл мақсатқа жету жолдарындағы бiр саты, орындалуы қажет нəтиженiң бiр бөлiгi, 
осы бөлiк өзiнiң iс-əрекеттiк бiтiмiн таппаса, жалпы нəтиже де жоқ. Мiндет мақсаттың өзiн құрайтын 
элементтерге бөлiнуiнен пайда болады. Кейiн сол элементтердiң бəрi бiрiгiп, iс-əрекеттiң жалпы 
нəтижесiн алуға жұмсалады. Iс-əрекеттiң барысын-да субъект, əдетте, мақсат жөнiнде ойламайды, 
оның есiнде тек мiндеттерi, өз iс-əрекетiн сол мiндеттердiң кезегiмен шешiлуi деп бiледi. 
            Мақсаттың ұмыт болуы – жалпы стратегиялық бағыттың жойылуына əкеледi, ендеше, 
мiндеттер де тактикалық бағдар ретiнде өз маңызын жояды. Мысалы, бағбан адамдарға лəззат 
берер бақ бергiсi келдi (жалпы мақсат). Бiрақ нақты iстердi (мiндеттердi) орындау күй-беңiмен 
жүрiп, тиiстi орынға гүл егудi ұмытты, соның салдарынан бақ лəззат беру сипатынан айрылды, 
яғни негiзгi мақсат iске аспады, сонымен атқарылған мiндеттер (атызды дайындау, суғару, күтiм 
жасау – бəрi де) босқа кеттi. 
            Мақсат болжау – мақсат пен мiндеттердiң өзара байланысын тану нəтижесi. 
            Мiндет - мақсаттың бiр бөлiгi, құрылым бiрлiгi. Мiндет көрер көзге дербес, өз алдына 
жасағанымен, мақсат бағытында орындалып барады. Мысалы, педагог баланы күнделiктi 
адамгершiлiкке баули отырып, қоғам азаматын тəрбиелеу бағдарындағы мақсатты мүлде естен
шығармауы тиiс, өмiрде адамның тұлғалық мазмұнын оның əр секунд, минут, сағаттағы белсендi 
тiршiлiгi қалайды, - дегендей философиялық тұжырымды бетке ұстау лазым. 
            Кəсiптiк еңбектiң ажырамас бөлiгi ретiнде мақсат болжау мұғалiмнiң, жоғары оқу орны 
оқытушысының қызметiнiң құрамды бөлiгi. Осыдан, ертең ұстаздық iске араласамын деген студент 
мақсат болжау проблемасының ғылыми мағынасын, педагогикалық қызмет құрылымын-дағы 
мақсат болжаудың мəнi мен мақсаттың орны мен маңызын, мақсаттарды əртүрлi негiзде 
сараптауды жете түсiнiп, игеруi мiндеттi. 
            Əрбiр мiндет өзiнiң орындалу сəтiнде субъект үшiн нақты бiр мақсатқа айналады да, ол 
мақсат өз кезегiнде төменiрек деңгейдегi жаңа мiндеттердi жүзеге əкеледi. Педагог жалпы мақсат 
бағдарын жаздырмай отырып, таңғажайып үздiксiз мiндетке, мiндеттiң мақсатқа өзгерiсi мен ауысу 
аймағына тап болды. Осыдан да, педагогикалық тəжiрибеде түсiнiспестiк орын алып келе жатыр: 
ненi мақсат, ненi мiндет деп танимыз? 
            Егер тəрбие мақсатының жалпылығы сақталса, онда педагогтiң қадам сайын алға қойып, 
əр сəт сайын шешiп отыратын əрекеттiнiң бəрi – мiндеттер. Жалпы мақсаттық бағдар назардан 
ғайып болып, педагог бiр мiндет бағытында жұмыс iстеп, ойлай бастағаннан, дəл осы мiндет 
мақсат мазмұнына ие болып, өзiне қажеттi ендiгi мiндеттерге ие болады.   
            Мiне, осыдан педагогикалық сөздiкте ''Тəрбиенiң мақсаты мен мiндетi'', ''Тəрбиенiң 
мақсаттары мен мiндеттерi'' тiркестерiн жиi кездестiремiз. Бұлардың бiрiн таңдауымыз белгiлi 
мақсаттың жалпы бағдарына байланысты да, бiр жағдайдың өзiнде де мақсаттық мəнге де, 
мiндеттiк мəнге де ие бола беретiнiнен. Мысалы, мұғалiм сабақты дайындауда нақты сабақ 
''мақсатын'' белгiлейдi, ал ендi осы мақсаттың өзi жалпы тəрбие мақсатының мiндетi болып шыға 
келедi. Сондықтан, дайындалып жатқан сабақ келесi аталған көп ''мiндеттiң'' орындалу құралына 
айналады: мəдени, саясат бойынша жасау қабiлетiн қалыптастыру, адам бола бiлу қабiлетiн 
жетiлдiру, əлеуметтiк қатынастарға араласа алу қабiлетiн түзу, салауатты өмiр салтын 
қалыптастыру, өмiрлiк бағыт қалыптастырып, өз тiршiлiгiнiң мазмұнын реттей алу қабiлетiн 
орнықтыру; тұрмыстық мiндеттерге дайындау: өмiрлiк еңбекке дайындық, отбасылық өмiрге 
дайындық, бос уақытын мазмұнды өткiзуге дайындау, өзiн шығармашылықпен баулуға дайындау. 
  

3. Тəрбиенiң мақсаты мен тəрбиелiк кəсiби  
қызметiнiң мотивтерi 

            Мақсат пен мотив адам iс-əрекетiнiң мəндiк бiрлiктерi. Мақсатсыз əрекет жоқ. Ал мотивсiз 



мақсат белсендiлiгi қарапайым əрекет шеңберiнен аспайды.
            Əрекетке итермелеушi ықпал - мақсат, ал сондай ықпалдық мотивтерде де бар. Мақсат пен 
мотив əрдайым бiрге, iс-əрекеттiң мазмұны мен сипатын анықтайтын құбылыстар. Мақсат -
''субъект не iстеп жатыр?'' дегенге жауап. Мотив болса ''субъект мұны не үшiн iстеп жатқанын'', 
яғни ықпалдық себебiн ашады. 
            Субъект, жалпылама болса да, мақсат пен мотивтi айқындамағанша, iс-əрекетке бара 
алмайды. Мақсат болжастыру аймағында мотив екi себептiк маңызға ие. Бiрiншiден, мотив iс-
əрекет сипатына əсер етедi: қуат, күш салу, адалдық, нəтиже жолында белсендiлiк деңгейi, 
субъектiң психологиялық қалпы. Екiншiден – мақсаттың мотивпен бiрлесуi, мотивпен орын 
ауысуы. Мысалы, тұрмысын жақсарту ниетiмен жiгiт педагогикалық кəсiптi таңдады. Алдыңғы 
мақсат мотивпен ауысты, ендi оның мақсаты кəсiптiк шеберлiктi игеру болды, ал мақсатқа деген 
ұмтылысты əлеуметтiк бағыт мотивi қолдап-қуаттайды. 
            Педагогтiң тəрбие ұйымдастыруға байланысты кəсiби қызметiнiң мақсаты – тəрбие 
мақсатын анықтау, оны iске асыру. Ал осы педагогикалық iс-əрекеттiң мотивтерi неде? 
            Бұл тұрғыдан, педагогикалық мақсат мотивтерi келесiдей: 1. Қайшылығы көп, күрделi 
өмiрге енiп жатқан сəбидiң бақыты үшiн қамқорлық; 2. Балалық шақтың сəулелi өтуiне көмек 
беру жəне адамға деген инабатты қатынас. Мұндай сипаттағы мотивтер педагогке кəсiптiк жəне 
əлеуметтiк келеңсiздiктердi елей бермей, iзгi мақсатқа жетуге жол ашады. 
            Педагогикалық қызметке араласуға түрткi болатын қарапайым мотивтердi де жоққа 
шығаруға болмайды; мысалы, қаражат табудың көзi, демалыс уақыттарының ыңғайлығы, бүкiл 
өмiр бойы балалар мен жастар арасында жүрiп, өзiнiң де рухани кəрiлiкке берiлместiгiн сақтап 
қалу т.с.с. Бiрақ бұлардың бəрi де кəсiп таңдаған тəрбиешi-педагогтiң балаға деген қамқорлығы 
мен оны азаматтық кемелiне жеткiзуге байланысты ықлас-ынтасына күш-қуат бере алмайды. 
Жоғары сезiмнен шыққан iзгi ниет тəрбиешiнiң кəсiби iсiнiң сипатына үлкен ықпал жасайды; 
осыдан мұғалiм-педагог қарадүрсiн əрекетке бармауға тырысады, баланы көптiң бiрi деп қарамай, 
онымен жеке тəрбие жұмысын өткiзуге ұмтылады. Балаға деген қамқорлық мұғалiмдi əлеуметтiк 
аласапыран кезеңдегi келдi-кеттi, жалған қоғамдық құндылықтарды бала тəрбиесiне қосудан 
сақтайды. 
            Сонымен, педагогтiң адами-имандылық бағыт-бағдары оның ұстанған мақсат, мотивтерiне 
ерекше сипат бередi де, бiр-бiрiмен iргелес жасап, педагог қызметiнде өзара байланысты болады.
            Ал, осы педагогтiң мақсаты балаға белгiлi ме? Мектепке аяқ басқанда ертең ұлағатты 
азамат болып шығатынын ол сезiне ме? 
            Əлбетте, оның төңiрегiндегiлердiң бəрiнiң де əңгiмесi баланың келешекте адам болуы 
жөнiнде. Ал, оның өзi оқу, сызу, жазу, сурет салу тағы басқалармен əуре, өзiнiң тəрбиеленiп 
жатқанымен тiптi iсi жоқ, ол педагогтi өзiнiң жақсы досы, кеңесшiсi, қайырымды ұстаз-мұғалiм деп 
таниды. Педагог болса жасырын педагогикалық ''тақта'' ол мақсат белгiлеп, оны балаға жария 
етпестен, iске асырудың жолында болады. 
            Бала бақытына деген жанпидалықтан туындайтын мотив ''жасырын'' педагог бағытының 
жүзiне келуiне себiн тигiзедi; баланың тəрбиеленуi емес, жасауы қажет, бала өмiр лəззатына 
дайындалуға тиiс емес, ол лəззатқа бөленiп өсуi керек; бақытты болу үшiн бала 
педагогикалық басшылықты танып баруға тиiс емес, өмiрдiң əрбiр қасқағым сəтiн 
жоспарлаған дамудың элементтерiндей қабылдамай, өз өмiрiнiң болмысы деп бiлгенi жөн. 
Есейе келе əр бала тəрбие мақсатын өзiндiк тəрбие мен өзiндiк дамудың мақсаты сипатында 
қабылдап, педагогтан тəрбие эстафетасын қолына алып, тəрбие субъектiсiне айналуы қажет. 
Осыдан, педагог рөлi жаңа кейiпке енедi. 
            Балаға деген қамқорлық қазiргi заманның өте күрделi аймағында өз орнын иелеп, 
педагогтiң өз кəсiптiк деңгейiн көтеруiне, өз педагогикалық шеберлiгiне жаңа əдiстеме-лердi 
қосуына, мамандық  белсендiлiгi мен рухының ұзақ жасауына күш-қуат бередi. 
            Педагогикалық қызметтiң имандылық мотивациясы балалармен ұйымдастырылатын iс-
əрекеттiң қажет септiгiне негiз болады. Педагог өзiнiң кəсiптiк мiндеттерiн орындай отырып, 
балалардың дене жəне рухани дамуына байланысты əрқандай жұмыстарды атқарып барады. 
Бiрақ бұл жұмыстар баланың саналы кемелденуiне бағытталып, механикалық жаттықтырудан 
(дрессировка) аулақ болғаны əбден қажет. 
                                    
    Бақылау сұрақтары 
1. Тəрбие мақсаты ретiнде жан-жақты адам тəрбиелеудiң мəнi неде? 
2. өзiңiздiң мектеп жылдарындағы дамуыңызға талдау жүргiзiп көрiңiз, ондағы алдыңызға қойған 
басты мақсаттар қандай едi? 
3.   Мақсаттар мен мiндеттердiң өзара жақындығын жəне  айырмашылығын қалай түсiндiресiз?



4.   Педагогикалық мамандықты таңдауыңыздағы себеп-түрткiлер қандай болды? 
5.   өз қалыптасуыңыздың мiндеттерiн айқындап, олардың орындалу мүмкiндiктерiне талдау 
берiңiз? 
6.   Мақсаттың мотивке, мiндеттердiң мақсаттарға ауысуына орай тұрмыстық мысалдар келтiрiңiз?
7.   Мақсат болжау қандай мəселелермен байланысты.?



1.6 Тəрбие процесi түсiнiгi мен мазмұны
  

1. ''Тəрбие процесi'' ұғымының анықтамасы 
   Тəрбие процесi (ТП) – бұл сыртқы мақсат бағдарлы ықпал мен тұлғаның өзiн-өзi тəрбиелеуiн 
кiрiстiре жүргiзiлетiн тұлға қалыптастыру, дамыту процесi. 
            ТП – бұл өзара байланыстағы ұдайы дамып отыратын тəрбиелеу жүйесiнiң тiзбегi, мұндағы 
əрбiр тiзбек алдыңғы нəтижелер есебiнен құралады. Бұл түсiнiк бойынша тəрбие процесi өзiндiк 
даму жүйесi ретiнде қарастырылады жəне оның бiрлiгi болып дамушы тəрбиелеу жағдайында 
(тəрбие iсi) есептеледi. Мұнда тəрбиеленушiлер, тəрбие iс-əрекетi, тəрбиешi, оның 
тəрбиеленушiлерiмен өзара əрекетi ғана дамып қоймай, келешек күрделi жүйе қалыптастыратын 
бiртұтас объектiнi дамытады. 
            ТП көпқырлылық, иерархиялық, статистикалық, өзiн-өзi басқару сияқты қасиеттермен 
сипатталады. 
            ТП-де мазмұндық жəне процессуалдық жақтары анықталады. Бұлардың бiрлiгi тек тəрбие 
iске асатын нақты жағдайлар төңiрегiнен шығуға мүмкiндiк беретiн жоғары дəрежедегi 
абстракциялау арқылы жасалады. Оқу пəнi мұғалiмнiң, сынып жетекшiсiнiң, ұжымның тəрбие-лiк 
iс-əрекетi – бұлар бəрi тəрбие процесi болып табылады. Бұлардың арғы жағындағы тұтастықты 
көру үшiн педагогикалық абстракциялау қажет. Абстракциялаудың жеткiлiктi дəрежесi – тəрбиелеу 
теориясының аса маңызды əдiснамалық проблемасы. өйткенi, төмен дəрежедегi абстракциялауда 
тəрбие процесi тексерiле алмайды, ал өте жоғары болса, шындықтан алшақтау қаупi туады. 
  

 2. Тəрбие процесiнiң ерекшелiктерi 
   Бiртұтас педагогикалық процесте тəрбие процесi ерекше орын алады. 
   Бұл процестiң орны мен рөлi тұлға қалыптастыру процесi құрылымында тез байқалады. Тұлға 
қалыптастыру басқарушы, бақылаушы сипат алған тұтастығында, яғни адамдар саналы ниетпен, 
алдын-ала белгiленген жоспар мен мiндеттерге сəйкес əрекет жасаған тұтас ортада тəрбие iске 
кiрiседi. Тəрбие – бұл тұлғаны мақсат-бағдарлы қалыптастыру процесi. Бұл сонымен қоса, қоғамға 
қажеттi əрi пайдалы тұлға қалыптастыру мақсатындағы тəрбиешi мен тəрбиеленушiлердiң 
ұйымдасқан, басқарылған, бақыланатын бiрлескен өзара əрекетi. ТП-бұл белгiленген мақсатқа 
жетуге бағытталған тəрбиешiлер мен тəрбие-ленушiлердiң нақты пəрмендi бiрлескен əрекетi.  
   ТП-нiң өзiндiк ерекшелiктерi бар. Ең алдымен бұл процесс мақсат-бағдарлы болып табылады. 
Оны ұйым-дастыруда мейлiнше пəрмендiлiкке жеткiзетiнi – тəрбие мақсатының тəрбиелеушiге 
жақын əрi түсiнiктi мақсатқа айналуы. Нақты осы мақсаттардың бiрлiгi мен оған жетудегi өзара 
байланыс арқылы қазiргi тəрбиелеу процесi сипатталады. 
   ТП – көпфакторлы процесс. Ондағы көптеген объективтi, субъективтi факторлардың 
əрекеттерi бұл процестiң өте күрделi екенiн байқатады. Субъективтi факторлар тұлғаның iшкi 
қажеттiлiктерiн бiлдiрiп, тұлға қалыптасып, өмiр сүретiн объективтi жағдайларды бiлдiре отырып, 
тəрбие мiндеттерiн табысты шешуiне көмектеседi. Ұйымдастырылған тəрбие iс-əрекетiмен 
объективтi жағдайлардың мазмұны мен бағыты қаншалықты сəйкес келсе, жеке тұлғаның 
қалыптасуы да соншалықты табысты болады. Бұл процестi басқарушы тəрбиешi қызметi объек-
тивтi заңдылықтарымен шектелмейдi. Бұл өз мəнiнде, тəрбиешi тұлғаның өзiндiк бейнесiн, 
даралық қасиеттерiн, мiнез-құлқын, тəрбиеленушiлерге қатынасын бiлдiретiн өнер деп танылады. 
            Тұлға əртүрлi əсерлердiң ықпалына түседi, жағымды тəжiрибе ғана емес, түзетудi қажет 
ететiн жағымсыз тəжiрибенi де қамтиды. ТП-ң қиындығы, оның өзгерiстi, динамикалық, қозғалмалы 
болуымен байланысты. 
            ТП өзiнiң ұзақтығымен ерекшелiнедi. Негiзiнен ол өмiр бойына созылады. К. Гельвеций 
былай деп жазған: ''Мен оқуды əлi жалғастырудамын, менiң тəрбием əлi бiткен жоқ. Ол қашан 
бiтедi? Менiң оған тек өлген соң мүмкiндiгiм болмайды. Менiң бар ғұмырым ұзақ тəрбие-ден 
тұрады''. Тəрбие процесi үшiн тəрбиелiк ықпал ету басталғаннан бастап, соңғы нəтижелер 
арасының алыс-тығы, ұзақтығын айқындайды. . 
            ТП -нiң тағы бiр ерекшелiгi - оның үзiлiссiз болуы. Мектептiк тəрбие процесi - бұл 
тəрбиешi мен тəрбиелену-шiлердiң өзара жүйелi, үздiксiз əрекеттесу процесi. Жеке бiр ғана ''iс-
шара'' оқушының мiнез-құлқын ерекше өзгертедi деушi тəрбиешiлер қателеседi. Жұмыстың белгiлi 
бiр мақсаты белгiленген жүйесi қажет. Егер ТП үзiлiп қалса, онда тəрбиешi оқушының есiне 
жаңадан ''iз''  салуы керек жəне оны тұрақты əдетке айналдыруы шарт. 
            ТП – комплекстiк процесс, тəрбиелiк  жұмыстардың мақсаты, мазмұны, формалары мен 
əдiстерiнiң бiрлiгiн бiлдiредi. Жеке тұлғаның сапалы қалыптасуы кезектесiп жасалынбайды, бiр 
уақытта болатындықтан педагогика-лық ықпал ету комплекстi сипатта болады. Қалыптастыру 
кезiнде бiр қасиеттер екiншi қасиеттердiң дамуына ыңғайлы əсер етiп отырады. 



   ТП-нiң комплекстiк сипаты бiрқатар маңызды педагогикалық талаптардың ұстанымын, 
тəрбиешiлер мен тəрбиеленушiлер арасындағы өзара əрекеттi мұқият түрде ұйымдастырылуын 
талап етедi. 
            ТП-не нəтижелердiң бiрмəндi жəне анық болмауы да құбылыс. Жағдайлар бiрдей 
болғанда да нəтижелер бөлектенiп тұрады. Мұның өзi мынадай субъективтi факторларға 
байланысты болады: тəрбиеленушiлердiң жеке өзгешелiктерiнiң көптiгi, олардың əлеуметтiк 
нəтижелерi, тəрбиеге деген қатынастары. Сонымен бiрге, тəрбиешiлер дайындығының кəсiптiк 
деңгейi, олардың процестi жүргiзу шеберлiгi де осы процестiң iске асып, жақсы нəтижелер беруiне 
үлкен ықпал жасайды. 
            ТП-i екiжақты сипаты мен ерекшеленедi. Олар тəрбиешiден тəрбиеленушiге (тiкелей 
байланыс) жəне тəрбиеленушiден тəрбиешiге қарай (керi байланыс). Процестi басқару негiзiнен 
керi байланыс арқылы құрылады, яғни тəрбиеленушiлерден түсетiн ақпараттар арқылы
ерекшеленедi. Осы керi байланысты тəрбиешi неғұрлым көп пайдаланса, соғұрлым тəрбиелiк 
əсер де жоғары болады.   
    

3. Тəрбие процесiнiң диалектикасы 
            ТП диалектикалық сипатта болып келедi. Бұл оның үздiксiз дамуынан, динамикалық 
болуынан, қозғалмалы əрi өзгермелi болуынан байқалады. ТП болып жатқан себептерге сəйкес 
дамиды. Мысалы, оқушылардың əртүрлi жас ерекшелiктерiне байланысты өзгерiп отырады, 
сонымен бiрге əртүрлi жағдайлар мен нақты ситуацияларға қарай басқадай сипат алуы мүмкiн. 
Кейде бiрдей тəрбие құралы бiрдей жағдайда тəрбиеленушiлерге күштi əсер етуi де, төмен əсер 
етуi де кездеседi. 
            ТП-нiң диалектикасы оның қарама-қарсылығымен,  демек, iшкi жəне сыртқы 
қарсылықтарымен бейнеледi. Нақты, осы қарама-қарсылықтар процестiң үздiксiз жүруiне күш 
бередi. Iшкi қарама-қарсылықтар  тұлғаның барлық кезеңдерде байқалатын, оның жаңа 
қажеттiлiгi мен қанағаттану мүмкiндiктерiнде көрiнедi. Осы жағдайдан туындайтын ''қарсылық'' 
адамның тəжiрибесiн белсендi толтырып, кеңейтуiне, жаңа бiлiмдер мен құлық формаларын 
алуына, нормалар мен ережелердi игеруiне итермелейдi. Бұл жаңа сапалардың қай бағытқа 
құрылатындығы тұлғаның iс-əрекетiне, белсендiлiгiне, өмiрлiк позицияларына байланысты 
болады. Тəрбиенiң бағыты – тұлға қалыптастыруды дұрыс бағдарлау, ал мұның өзi 
тəрбиеленушiлердiң қозғаушы күштерiн, мотивтерiн, қажеттiлiктерiн, өмiрлiк жоспарларын терең 
бiлу негiзiнде ғана жүзеге асырылады. 

Сыртқы қарама-қарсылық та тəрбие процесiнiң бағыттылығы мен нəтижесiнде 
байқалады. Мысалы, кейбiр жағдайда мектеп пен жанұя арасындағы қарама-қарсылықтар, 
педагогтардың кейбiр талаптарына ата-ананың қарсы əрекетi жайсыз əсер қалдырады. Сөз бен iс 
арасындағы қарама-қайшылықтар да тəрбиедегi көптеген қиыншылықтар мен кемшiлiктерге 
себепшi болады. Педагогтар əсiресе, тəрбиеленушiлердiң iшкi талпыныстары мен сыртқы əсер 
арасындағы қарама-қарсылығына көп мəн берулерi керек. Л. С. Рубинштейн баланың iшкi əрекет 
мазмұнына қырағылық танытылмаса, педагогтың iс-əрекетi үмiтсiз формализмге ұшырайтынын 
баса айтқан. Соңғы кездерде тəрбиешiлер жұмыстарында тəрбиеленушi дайындығына 
педагогикалық талаптардың сай болмауы көп қиыншылықтар туғызып жүр. Егер тəрбиеленушiнiң 
дайындық деңгейi қойылған талаптардан көп төмен болса, онда талаптар қойылмайды, өзгерiске 
келтiрiледi. 

 4 .  Т ə р б и е ш i  т ұ л ғ а с ы  
Тəрбиенiң ең маңызды субъективтi факторы – бұл тəрбиешi тұлғасы. Адам жанының 

кейбiр нəзiк тұстарын, тəрбие процесiмен iлесе жүретiн мыңдаған үлкендi-кiшiлi өзара ықпал-
əрекеттердi қамтудың мүмкiншiлiгi аз. Мұндайда пəрмендi тəрбиенiң аса маңызды шарты –
тəрбиешi тұлғасы. 

Қазiргi тəрбиелеу процесiндегi тəрбиешiнiң рөлi тəрбиелiк əсердiң бəрiн өзiне бұрып, 
процеске жетек-шiлiктi өз қолына алу емес, керiсiнше, оның ұйымдастыру-шылық жəне 
бағыттаушылық күшiнiң мəндiлiгi мен ондағы демократизмнiң, шығармашылық еркiндiктiң 
көптiгiмен байланысты. Тəрбиешi маңызды табыстарға нақты жүргiзiлiп отырған ТП жағдайын
ескерiп, өзiнiң тəрбие жұмыстарына дұрыс талдау жасап, олардан дұрыс шешiм шығарғанда ғана 
қол жеткiзедi.                                                  Авторитарлы педагогиканы туындатқан төмен кəсiптiк 
деңгей тəрбиеленушiлердiң тəрбиешiден бөлiнiп қалуына басты себеп болды. Педагогикалық 
жаңаша қатынас жасау мектептi демократизациялау жəне гумани-зациялау идеялары негiзiнде 



iске асады, сонымен қоса, балаға қамқорлық, сүйiспеншiлiк жəне рақымшылық сияқты 
қарапайым адамдық сезiмдердi түзету негiзiнде мүмкiндiк туады. Сондықтан, қазiргi тəрбиешiнiң 
негiзгi мiндетi де тəрбиеленушiнi педагогикалық ықпалға дайындап, ыңғайластыруға байланысты. 
Педагогикалық позицияның өзi де тəрбиеленушiге бiлiнбейтiн, жасырын, əдептi болуы қажет. 
Педагог бала жанының төбеден бақылаушысы болмай, оны достық пиғылмен тəрбиелеп өсiруi 
қажет. 

  
  5. Тəрбие процесiнiң жүйесi мен құрылымы 
ТП – күрделi динамикалық жүйе. Бұл жүйенiң əр компонентi өз кезегiнде өзiндiк 

компоненттерi бар жүйе ретiнде қаралады. Қолайлы анықтау шектерiн қолдану арқылы əрқилы 
жүйе мен құрылымдар түзуге болады. Қазiргi теориялық педагогикада ТП талаптарымен құрылған
мынадай жүйелерi белгiлi: ТП мақсаты, мiндетi, мазмұны, процестiң өту жағдайлары, тəрбиешi 
мен  тəрбиеленушiнiң қарым-қатынасы, тəрбие iс-əрекетiнiң қолданылатын əдiстерi мен 
формалары, процестiң даму кезеңдерi жəне т.б. Солардың кейбiреулерiн қарастырайық: 
            Мақсаттық талап ТП-нiң құрылымын шешуге бағытталған мiндеттердiң бiрiздiлiгiн 
бiлдiредi. Қазiргi мектеп жағдайында тəрбие процесiнiң бағыттары мынадай: 
- үйлесiмдi, жан-жақты дамыту мақсатын есепке ала 
отырып, тұлғаны бiртұтас қалыптастыру; 
- азаматтық құндылықтар, əлеуметтiк-бағдарлы мотивация, ақыл-ой, эмоционалдық жəне ерiктiк 
үйлесiм ауқымы негiзiнде тұлғаның адамгершiлiк сапаларын қалыптастыру; 
- оқушыларды ғылыми, мəдени жəне өнер, т.б. қоғамдық құндылыққа қатыстыру; 
- қоғамның демократиялық өңделуiне, тұлғаның құқық-тары мен мiндеттерiне сəйкес өмiрлiк 
позицияға тəрбиелеу; 
- тұлғаның мүмкiндiктерi мен тiлектерiн, сонымен бiрге əлеуметтiк талаптарын ескере отырып, 
оның икемдiлiгiн, ептiлiгiн жəне қызығушылығын дамыту; 
- оқушылардың даралық жəне қоғамдық түсiнiмдерiн дамытатын танымдық iс-əрекет 
ұйымдастыру; 
- тұлғаны сапалы тəрбиелеу мақсатында əлеуметтiк құнды, əрi жан-жақты iс-əрекет ұйымдастыру; 
- тұлғаның аса маңызды əлеуметтiк функциясын, яғни, өзгермелi еңбектiк iс-əрекет жағдайындағы 
қатынастарын дамыту, əлеуметтiк қуаттылықты көтеру. 
            Келесi құрылым ТП-нiң негiзгi сатыларын белгiлеуге негiзделедi. Бұл сатылар - қойылған 
мiндеттердiң сапалы шешiлуiне бағытталған бiрiздi кезеңдердiң мiндеттi түрде өтетiн процесi. 
Құрылым ТП бiрiздiлiгiнiң жəне бiрлiгiнiң терең заңдылығын түсiнуде өте маңызды: 
- қойылатын талаптар мен ережелердi тəрбиеленушiлердiң түсiнуi; 
- бiлiмнiң сенiмдiлiгi; 
- сезiм қалыптастыру; 
- iс-əрекетке араласу жəне iс-əрекет арқылы тəрбиелеу. 
            Келесi құрылым да бiрiздi процесс кезеңдерiн анықтауға негiзделедi, бiрақ ол ендi басқа 
талаптарға, яғни процестiң жүруiнiң пəрмендiлiгiн қамтамасыз ететiн бiрлiктер арасындағы 
байланыстар мен тəуелдiлiктерге негiзделедi: а) тəрбиенiң негiзгi мiндеттерi мен мақсат-тарын 
қамтитын процестi жоспарлау; б) материалды (еңбек, табиғатты қорғау); қоғамдық (ұжымдық, 
ұйымдастыру-басқарушылық, коммуникативтiк); рухани (эмоционалды -сезiмдiк, танымдық, 
құндылық-бағдарлаушылық) iс-əрекеттердi ұйымдастыру; в) тəрбиеленушiлердiң негiзгi iс-
əрекеттерiнде тұлға аралық қарым-қатынасын жəне оның дамуын реттеу; г) жоспарланған жəне 
алынған нəтижелердiң айырмашылығын бақылау жəне қорытындылар шығару, жiберiлген 
қателiктер мен қол жеткiзетiн жетiстiктерге талдау жасау. 
            ТП кезеңдерiнiң өлшем шектерi ретiнде педагогика-лық əрекеттiң бiрiздiлiгiн
пайдалануға болады. Бұл жағдайда құрылымда мынадай бiрлiктер пайда болады: 
1) жалпы нормалар жəне талаптармен танысу; 
2) қарым-қатынас қалыптастыру; 
3) көзқарастар мен тұжырымдар қалыптастыру; 
4) тұлғаның жалпы бағытын қалыптастыру. 
            Бұл əрекеттердiң  барлығының нəтижесi – нормалық қалыптағы  тұрақты мiнез-құлық 
əдеттерiн баулу. Əрекеттердiң əдеттенуi бiртiндеп мiнез бiтiстерiне, тұлғалық қасиеттерге 
ауысады. 
  

  6. Тəрбие процесiнiң жалпы заңдылықтары 
            Жалпы заңдылық ауқымының əрекетi ТП-нiң барлық жүйесiне таралады. Жалпы заңдылық 
осы процестiң маңызды жəне iрi бiрлiктерiнiң арасын байланыстырып отырады. Жүйе iшiндегi 
бiрлiктерiнiң байланысын анықтайтын заңдылық жеке (нақты) заңдылық деп аталады. ТП жалпы 



педагогикалық процестiң бөлiгi ретiнде осы процестiң заңдылықтарына бағынады. 
            Тəрбиелеу тəжiрибесi үшiн ТП-iнiң кейбiр бiрлiктерiн тəрбие сапасына ықпал жасайтын
заңды қатынастар пəрмендiлiгiмен байланыстыру қажет. 
            Тəрбиелеу пəрмендiлiгi мыналарға байланысты: 
1) қалыптасқан тəрбиелiк қатынастарға; 
2) əрекеттердi ұйымдастыру мен оған қойылған мақсат-тардың бiр-бiрiне үйлесуiне; 
3) тəрбиелiк əсердiң əлеуметтiк тəжiрибесi мен сипатының (бағыттылығы, мазмұны) 
тəрбиеленушiлерге ықпал етуiне; 
4) объективтi жəне субъективтi факторлар əрекетiнiң байланысына; 
5) тəрбиелеудiң жəне өзiндiк тəрбиенiң қарқындылығына; 
6) педагогикалық өзара əрекеттегi тəрбие процесiне қатысушылардың белсендiлiгiне; 
7) тəрбиемен ұштасушы дамыту жəне оқыту процестерiнiң пəрмендiлiгiне; 
8) тəрбиелiк ықпалдың сапасына; 
9) тəрбиеленушiнiң ''iшкi жан дүниесiне'' əсер ету қарқындылығына; 
10) тəрбиеленушiлердегi сөздiк жəне сезiмдiк процестердiң даму деңгейi мен педагогикалық əсер
етудiң үйлесуiне; 
11) тəрбиеленушiлердiң өзара бiр-бiрiмен қарым-қатынасының қарқындылығы мен санасына 
байланысты болады. 

  
             7. Тəрбие процесiнiң мазмұны    

            Тəрбие мазмұнын түсiнерде қойылатын талаптар мен мақсаттарға сай оқушының бiлiмi, 
нанымы, дағдылары, тұлғалық сапасы мен белгiлерi тұрақты əдеттер жүйесi деп қабылданған. 
            Тұлғаның жан-жақты жəне үйлесiмдi дамуы – бұл ақыл-ой, дене, адамгершiлiк, еңбек пен 
политехникалық, эстетикалық тəрбиелердiң бiртұтас педагогикалық процесте тоғысуы. 
Қазiргi тəрбие бағыттарының негiзiне мына идеялар жатады: 
            1. Тəрбие мақсаттарының шынайы болуы. Бүгiнгi нақты мақсат - бұл адамның 
ептiлiктерi мен дарындығына сүйене отырып, оны жан-жақты дамыту. Бұл мақсатқа жетудiң 
құралы - əр адамның  мəдениет қоры негiздерiн игеруi. Осыдан тəрбие мазмұнының орталық 
түсiнiгi, яғни тұлғаның ''базалық мəдениетi'' келiп шығады. Бұл өмiрлiк өзiн-өзi анықтау мəдениетi 
болып табылады, яғни, экономикалық мəдениет пен еңбек мəдениетi, саяси, демократиялық жəне 
құқықтық мəдениет, адамгершiлiк пен экологиялық мəдениет, көркемөнер жəне дене мəдениетi, 
отбасы қатынастар мəдениетi. 
            2. Үлкендер мен балалардың бiрiккен iс-əрекетi. Тəрбиешi жұмысының мазмұны 
балалармен бiрге рухани  мəдениеттiң жақсы үлгiлерiн, адамгершiлiктiк өнеге, iс-əрекет 
мəдениетiн iздестiру арқылы өмiр нормалары мен заңдылықтарын өңдеуден құралады. ТП-де 
оқушының өзiндiк белсендiлiгi көрiнедi. 
              3. өзiн-өзi тану. Адамның сенiмi, демократиялық көзқарасы, өмiрлiк позициясы арқылы 
тұлғаның толық қалыптасуы нақты тəрбиеде жобаланады. 
              Тəрбие мазмұнындағы маңызды элемент – адамның өмiрлiк өзiн-өзi тану мəдениетi. 
өмiрлiк өзiндiк таным – бұл кəсiптiк, азаматтық түсiнiктердi қамты-майтын өте кең ұғым. өмiрлiк 
өзiн-өзi анықтау мəдениетi адамды өз бақытының жəне өз өмiрiнiң субъектiсi ретiнде сипатталады. 
Адамның өзiне-өзi үйлесiмдi болуы арқылы оның кəсiптiк, азаматтық жəне адамгершiлiк өзiндiк 
танымы қалыптасады. 
              4. Тəрбиенiң тұлғалық бағыты. Мектептегi тəрбие жұмысының өзегiн тек бағдарлама, 
iс-шаралар, əдiстерi мен формалары ғана құрамайды, сонымен қоса ол бала, жеткiншек, 
жасөспiрiм арқылы сипатталатын педагогика-лық  iстiң жоғары мақсаты мен мəнiне тəуелдi. 
Олардың жеке қызығушылығы, ыңғайы, өзiндiк мiнез-сипаты мен бiрге өз қадiрiн сезiнуiн дамыту 
керек. Тəрбиеленушiлердiң қызығушылығынан жоғары рухани қажеттiлiктерiне қарай өтуi тəрбие 
ережесiне айналуы қажет. 
              5. өз еркiндiгi. Тəрбиеленушiнiң өз еркi болмай, тəрбие жұмыстарын дамыту, бiрлесе 
жұмыс iстеу идея-ларын iске асыру мүмкiн емес. ТП-i ерiксiз ұйымдас-тырылса, ол балаға да, 
мұғалiмге де керi əсерiн тигiзедi. Балаларды ''тəрбиелеуге'' мiндеттеме керек. Егер тəрбие-
леушiлер тəрбиеленушiлердiң қызығушылығына, асқақ арманына, азаматтық жəне жолдастық 
мiндеттерiне, өзбеттiлiгi мен шығармашылығына сүйенсе, сонда тəрбиеленушiлердiң тəрбиеге 
деген ықылас-ынтасы оянады. 
              6. Ұжымдық бағыты. Тəрбие жұмысының мазмұны ұжымда тəртiп құралы ретiнде 
қолданылатын тұлғаны мəжбүрлеу əдiсiне емес, оның рухани, адамгер-шiлiк күштерiнiң ырықты 
артуына бағытталады. 



              Мектептiң нақты тұрмыс, өмiрге қарай бағыт-талуы тəрбие мазмұны мен тəсiлдерiн 
жаңартудың тiрегi. Ол келесi мүмкiндiктерге жол ашады: 
- тұлғаны тоқыраудан құтқарып, оның жан-жақты дамуына қуат бередi; 
- ескi догмаларды жаттай беруден гөрi, əлемдi танып, өзгертуге бағыттайды; 
- əмiршiлдiк пен жатсынудан гуманистiк жəне бiрлескен iс-əрекетке жол көрсетедi. 
              Бүгiнгi күнде тəрбиеленушiге ақпарат жеткiзiп, оны ақыл-ой, адамгершiлiк, эстетикалық 
т.б. тəрбие əрекетiне қосу басты мəселе. Осыдан, бұл не үшiн керек, ол не бередi? – деген 
сұрақтар туады. Шетел тəрбие жүйе-сiнде нақты осы тұрмыс-тəжiрибелiк сұраныс бiрiншi орында, 
сонымен тапсырыс осы қоғамдық тəрбие маз-мұнына дұрыс ықпал жасап, оның iске асуында 
табысты қызмет ететiндiгi алға тартылуда. 
              өз дəрежесiнде жəне жақсы ұйымдастырылған тəрбие адамды өмiрдегi үш негiзгi 
қызметке, яғни азамат-тыққа, iскер жұмысшы болуға жəне үлгiлi жанұялық адам болуға
дайындайды. 

  
Бақылау сұрақтары 

  
1. Тəрбие процесiнiң ерекшелiктерiн айтып берiңiз? 
2. Тəрбие процесiнiң диалектикасы дегендi қалай түсiнесiз? 
3. Тəрбие процесiнiң жалпы заңдылықтары жəне мазмұны қандай? 
  

  
  

Тəрбие принциптерi 

1. Тəрбие принциптерiнiң ерекшелiктерi 

              Тəрбие процесiнiң принциптерi (тəрбие принцип-терi) – бұл тəрбие процесiнiң мазмұнына, 
əдiстерiне оны ұйымдастыруға қойылатын негiзгi талаптарды анықтайтын бастау ережелерi. Олар 
тəрбие процесiнiң өзiндiк ерекше-лiгiн танытады. Педагогикалық процестiң жалпы прин-циптерiнен 
нақты тəрбие принциптерiнiң өзгешелiгi – тəрбие мiндеттерiн шешудегi педагогтар ұсынатын ортақ 
ережелер екендiгiнде жатыр. Осы принциптерге қойылатын талаптарды сипаттайық. 
              1. Мiндеттiлiк. Тəрбие принциптерi - бұл кеңес, нұсқау емес, олар толық жəне мiндеттi 
түрде тəжiрибеге ұласуды талап етедi. Принциптердi дөрекi түрде əркез бұзу жəне ондағы 
мiндеттердi орындамау тəрбиелеу процесiнiң пəрмендiлiгiн кемiтiп қана қоймай, сонымен бiрге ол 
принциптердiң негiзiн, түп-тамырын ыдыратады. Егер тəрбиешi принцип мiндеттерiн бұзса, онда 
ол тəрбие процесi жетекшiлiгiнен аластатылады. Тiптi, мысалы, егер педагог гуманистiк 
принциптердi, жеке басты қадiрлеу принциптерiн қасақана əрi дөрекi бұзса, онда ол заңды 
жауапкершiлiкке тартылуы қажет. 
              2. Комплекстiлiк. Принциптер комплекс, бөлiн-беген талаптар түрiнде тəрбие процесiнiң 
барлық кезеңдерiнде бiрiгiмдi қолданылуы тиiс. Принциптер тармақталмай, фронтальды əрi 
барлығы бiрдей iске асып отырады. 
              3. Бiрмəндiлiк. Тəрбие принциптерi жалпыға бiрдей ортақ ережелер ретiнде бiрмəндi 
болып келедi, олардың арасында бiреуiн бiрiншi кезекте орындау керектi немесе ертеңге қалдыра
салуға болатын сияқты негiзгi немесе қосалқы принциптерi болмайды. Барлық принциптердi 
теңдей мəндi деп бағалау тəрбиелеу процесiнiң жемiстi болуының кепiлi. 

Сонымен бiрге тəрбие принциптерi - дайын нұсқау емес, тiптi олар ұстану арқылы жоғары 
нəтижеге автоматты түрде жеткiзе салатын əмбебап (универсал) ережелер де емес. Олар 
тəрбиеге қажет арнайы бiлiмдердi, тұлға тəжiрибесiн, шеберлiгiн алмастыра алмайды. Тəрбие 
принциптерiнiң талаптары баршаға бiрдей болса да, олардың практика жүзiнде iске асырылуы 
тұлғалық шарттарға байланысты болады. 
              Тəрбие процесi сүйенетiн принциптер белгiлi жүйенi құрайды. Тəрбие жүйелерiнiң түрлерi 
бұрын да, қазiр де көптеп саналады. Əлбетте, олардағы принциптердiң сипаты, жекелей 
мiндеттерi, тiптi кейбiр принциптердiң өздерi өзгерiске түседi. Қазiргi тəрбиелеу жүйесi мынадай 
принциптердi ұстанады: 
- тəрбиенiң қоғамдық бағытта болуы; 
- тəрбиенiң өмiрмен, еңбекпен байланысы; 
- тəрбиеде дұрыстыққа арқа сүйеу; 
- тəрбие гуманизациясы; 



- тəрбиеге тұлғалық тұрғыдан қарау; 
- тəрбиелiк ықпалдардың бiрлiгi. 
  

   2. Тəрбиенiң қоғамдық бағытта болуы 
              Тəрбие мемлекеттiк, құрылыстың, ондағы өкiмет билiгi мен мекемелерiнiң қуатына арқа 
сүйеп, сонымен бiрге мемлекетте қабылданған жəне жүргiзiлiп жатқан саясат. Ата заң мен заңдар 
негiздегi азаматтық жəне əлеуметтiк сапалардың қалыптасуына бағытталады. Бұл принцип 
педагог iс-əрекетiн мемлекеттiк тəрбие стратегиясына сəйкес өскелең ұрпақ тəрбиелеу
мiндеттерiне бағындыруды көздейдi жəне тəрбиешi iс-əрекетiн қажеттi тұлға типiн қалыптастыруға 
бағдарлайды. Мемлекеттiк қызметте жұмыс iстегендiктен тəрбиешi тəрбие саласы бойынша 
мемлекеттiк тапсырысты орындайды. Егер мемлекеттiк жəне қоғамдық мүдделер бiр-бiрiне сай 
келiп, азамат-тардың жеке мүдделерiмен келiсiмдi болса, онда жоғары-дағы принцип талаптары, 
əлбетте, тəрбие мақсаттары мен мiндеттерi құрылымына сəйкестеледi. Ал мемлекет, қоғам жəне 
тұлға мақсаттары үйлеспесе, ол принциптiң орындалуы қиындайды. 
              Тəрбиешiде толыққанды тəрбие үшiн нақты деректi материалдар жетiсе бермейдi. Мектеп 
– бұл мемлекеттiң, қоғамның жəне тұлғаның бiлiмдiлiк сұраныстарын қанағаттандыруға 
бағытталған əлеуметтiк мекеме жəне қоғамдық-мемлекеттiк жүйе. Мектеп қоғамдық-мемлекеттiк 
мекеме ретiнде тек мемлекет демеуiмен ғана өмiр сүре алмайды. Ерте ме, кеш пе оған қоғам 
көмекке келуi қажет. Қоғамның мектептен, мектептiң қоғамнан бөлiнiп қалуын, қоғамдық өмiрдегi 
болып жатқан процестерден мектептiң ажырауын, кəсiби педагогтардың тар жəне бiржақты жұмыс 
iстеуiн болдырмау шаралары қарастырылуы қажет. Педагогтар өздерiн тəрбие билiгiнiң жалғыз 
иегерi деп ұғынбай, тəрбие iстерiндегi халық өкiлiмiз  деп түсiнуi керек. 
              Қоғамдық бағытты iске асыра отырып, тəрбие-ленушiлермен тəжiрибелiк себеп-түрткiлi 
өзара əркетке жетудiң маңызы зор. Бұл жерде ұрандаған педагогикадан аулақ болған жөн, өйткенi 
тиiмдi тəрбие құлық пен қатынас тəжiрибесi негiз болар тəрбие мен тəрбиелену-шiлер арасындағы 
байланыс орнайтын пайдалы iс-əрекетте iске асады. Дегенмен де, iс-əрекет (еңбектiк, қоғамдық, 
ойындық, спорттық) тəрбиелiк мəнге ие болуы үшiн, тəрбиеленушi iс-əрекетiнiң қоғамдық құнды 
мотивтерiн қалыптастыру қажет. Осы мотивтер жоғары парасатты, қоғамдық мəндi болса, онда 
ұнамды қылықтарға бастау беретiн iс-əрекеттiң де тəрбиелiк сапасы жоғары болады. 
              Əлеуметтiк сапаларды жасау процесiнде мақсат-бағдарлы тiлдестiк пен адамгершiлiк 
танымы арқылы гуманистiк түсiнiк қалыптастырып, оны саналуан қоғам-дық пайдалы iс-əрекеттi 
ұйымдастырумен байланыстыру керек. Сөздiк ықпал мiндеттi түрде пайдалы тəжiрибелiк iстермен 
бекiтiлуi қажет, сонымен бiрге ол қарым-қатынастағы жəне басқа адамдармен бiрiгiп орындалатын 
iс-əрекеттегi дұрыс əлеуметтiк тəжiрибелер көрсету арқылы тұжырымдалуы керек. 
              Қоғамдық процестерге əр адам ерте балалық шақтан араласады. Сондықтан адамзаттық 
тəрбие де жас кезеңде басталады. Əлеуметтiк жауапкершiлiк сезiмi балада сəл кешiрек, яғни 
мектептiң екiншi сатысында ояна бастайды. Əлеуметтiк саналарды қалыптастыру кезең-дерiнде 
берiлетiн бiлiмдердiң оқушылар жасы мен даму деңгейiне сəйкестiгiне жете көңiл бөлiнуi тиiс. 
Балаларға мектептiң бiрiншi сатысында ''өкiмет'', ''президент'', ''үкiмет'', ''бедел'' т.б. ұғымдарды 
түсiндiруге нақты мысалдар пайдаланылса, тəжiрибе жүзiнде дер кезiнде дəйектелiп, бекiтiлсе, 
онда олар бұл ұғымдарды тез меңгередi. Екiншi, үшiншi сатыдағы мектеп осы секiлдi қажеттi 
ұғымдарды бекiтiп, дамытады, нанымдарды қалыптастырады, тəрбиеленушiлер əлеуметтiк 
шынайы процестерге қызыға отырып, азаматтық сапаларын орнықтырады. 
              Адамның тұлға болып қалыптасуы оның қоғам-дық жəне еңбектiк қатынастарға жекелей
түсуi, əрекетке араласуына тiкелей тəуелдi. Еңбек адамдағы жағымды сапаларды дамытады, яғни 
еңбек қарқынды болған сайын тұлғаның əлеуметтену жəне даму деңгейi жоғарылай түседi. 
Сондықтан тəрбиеленушiлердi қоғамдық өмiрге, əртүрлi пайдалы iстерге араластырып, оларға 
деген жағымды қатынасын қалыптастыру қажет. Еңбекке араласа отырып, адамгершiлiк құлық 
тəрбиесiн алған тəрбиеленушiлер рухани жəне дене жағынан қатайып, еңбектiң қоғамдық 
маңызды мотивтерiн ұғынады, өзiндiк ар-ұят сапаларын бекiтiп, жетiлдiредi. 
              Тəрбие ''Мектеп үшiн емес - өмiр үшiн'' деген ұранмен ежелгi римдiк мектеп өз 
оқушыларын күтiп алады екен. Сол кездегi ежелгi педагогтардың өздерi өмiрден, тəжiрибеден 
ажыраған тəрбиенiң ешқандай мəнi болмайтынын сезген. 
              өмiр мектебi – ең күштi тəрбие мектебi. Сондық-тан тəрбиенiң өмiрмен байланысты 
болуы принципi көптеген тəрбие жүйелерiнiң негiзгi принципi болып табылады. Ол 
тəрбиешiлердiң мынадай екi бағыттағы белсендi iс-əрекетiн талап етедi: 1) əртүрлi өзгерiстерi мол 
қоғамдық жəне еңбектiк өмiрмен тəрбиеленушiлердi кең жəне нақтылай таныстыру; 2) 
тəрбиеленушiлердi шынайы өмiрлiк қатынастарға, əртүрлi қоғамдық пайдалы еңбектерге 



араластыру. 
              И. П. Павлов адам ағзасының өмiрлiк iс-əрекетi қоршаған орта əсерiнен, өмiр сүру 
жағдайына байланысты екендiгiн атап көрсеткен. Бұл əсердi ол ''өмiрлiк тəрбие'' деп атаған. Бұл 
тəрбиенi, яғни ''өмiр мектебiн'' барлық өскелең ұрпақ өз басынан өткiзедi. Нəтижеде оларда 
əрекет-қылық тəжiрибесi жинақталады, қоғамдық өмiрге кiрiсуге қажеттi дағдылар қалыптасады. 
              Тəрбиенiң өмiрмен байланысты болу принципiн дұрыс iске асыру педагогтан төмендегi  
бiрлiктердi қамтамасыз етуiн талап етедi: 
- оқушылардың қоғам өмiрi мен əрбiр адам үшiн еңбектiң рөлiн, азаматтардың үздiксiз толастаған 
сұраныстарын қанағаттандыру үшiн қоғамның экономикалық базасы-ның мəнiн түсiндiру; 
- материалды жəне рухани байлықтар мен құндылықтарды жасайтын еңбек адамдарына сый-
құрмет жасау; 
- көп жəне табысты еңбек ету ептiлiктерiн дамыту, өзi үшiн жəне қоғам пайдасына орай 
жауапкершiлiк жəне шығармашылықпен еңбектенуге ниеттендiру; 
- қазiргi өндiрiстiң жалпы негiздерiн түсiну, политех-никалық бiлiмдерiн кеңейтуге талпыну, еңбектi 
ғылыми ұйымдастыру негiздерiн жəне жалпы мəдениеттi меңгеруге бағыт беру; 
- еңбек iс-əрекетiнде жеке жəне қоғамдық нанымдарды үйлестiру мен мiндеттерiн жəне 
шаруашылық қажеттi-лiгiне сəйкес мамандық таңдай бiлуге баулу; 
- қоғамдық мүлiк пен табиғат байлықтарына күтiмдi қарау, өз еңбегi арқылы қоғамдық меншiктi 
көбейтуге талпыну ниетiн қалыптастыру; 
- жауапсыздыққа, шаруасыздыққа, еңбек тəртiбiн бұзу-шылыққа, жайбарақаттыққа, енжарлық пен 
iссiздiкке, сергелдеңдiкке төтеп берiп, қоғамдық меншiктi жəне  табиғат байлығын талан-таражға 
түсiруге ымырасыз болуға тəрбиелеу. 
              Еңбекпен, өмiрмен байланысқан тəрбие келесi ережелердi ұстану арқылы iске асады: 
1. Оқушылардың əлеуметтiк жəне еңбектiк тəрбиесiндегi абстрактiлiк пен догматизмдi шегерiп, 
оларды нақты жəне ерен iс-əрекетке кiрiстiру. Сабақта жəне сыныптан тыс тəрбие жұмыстарында 
көзделген талаптарды орындау принципiнiң бағдарламасы болуы шарт. Оларды бiртiндеп iске 
асырып бару қажет. 
2. Тəрбиешi өз əрекеттерiн отбасы мүддесiмен келiстiре отырып, əрбiр тəрбиеленушiге қоғамдық 
өндiрiске негiзгi тигiзер пайдасы оның оқу еңбегi, отбасы мен мектептегi көмегi екендiгiн 
түсiндiредi. Жасөспiрiмдердiң өндiрiстiк ұжымға, шаруашылық есептегi бригадаларға бiрiгiп, 
демалыс кездерiнде еңбек етулерiн қолдап, қуаттау керек. 
              3. Балалар əдетте iс-əрекет жасауға құлшыныс бiлдiрiп тұрады. Енжарлық, iссiздiк 
дегендер бала табиғатына жат нəрселер. Осыны ескермеген тəрбиешi тұлғаның əлеуметтену 
процесiн бұзып, оның дамуын бəсеңдетедi. 
              4. Бұл принциптi iске асыру сабақтар мен сынып-тан тыс тəрбие жұмыстарда жергiлiктi 
өлкелiк материал-дарды кеңiнен пайдалануды талап етедi. 
              5. Оқушылар үлкендермен бiрдей маңызды өмiрлiк мəселелердi шешуге қатыса отырып, 
өз шешiмдерiне жауапкершiлiкпен қарауға үйренедi, сонымен бiрге оларда азаматтық сапалар 
шапшаң əрi табысты қалыптаса бастайды. 
              6. Елдiң əлеуметтiк өмiрi мен шаруашылығындағы өзгерiстерге сəйкес тəрбиенiң өмiрмен 
байланысы прин-ципiнiң табысты iске асырылуы тəрбие мазмұнын, ұйым-дастырылуы жəне 
əдiстемесiн үнемi қайта қарап, жаңартып отыру мiндеттi iс. 
              7. Тəрбие процесiнде балалар өз еңбегiнiң қоғамға, адамдарға қажет екендiгiн сезiнiп, 
одан қанағат лəззатын алуы қажет. 
  

3. Ұнамды өнеге-үлгiге арқа сүйеу 
              өнеге-үлгiге арқа сүйеу принципiнiң талаптары-ның бəрi қарапайым болып келедi. Олар 
мыналар: педагогтар адамдағы жақсы қасиеттердi анықтауға мiндеттi, соларға сүйене отырып, əлi 
толық қалыптаспаған немесе керi бағыттағы қасиеттердi үнемi дамытып, оларды қажеттi деңгей 
мен жан-жақты үйлесiмге жеткiзуi қажет. 
              Бұл принциптiң философиялық негiзi - адам табиғатының ''қарама-қайшылықтығы'' туралы 
белгiлi философиялық ереже бойынша. Адамдағы жақсы қасиеттер (жан-жануарды жақсы көру, 
табиғи кiшiпейiлдiлiк т.б.) оған керi қасиеттермен (өз сөзiнде тұра алмау, өтiрiк айту, ерiншектiк 
т.б.) бiрге жүредi. Тек ''керi'', сол сияқты жүз-пайыздық ''жақсы'' адам болмайды. Тұлғаны 
жақсылыққа қарай бағыттайтын тəрбиенiң мiндетi, адамда өнегелi қасиеттердi молайтып, керi 
қаситтердiң азаюына қол жеткiзу. 
              Тəрбиешi iс-əрекетiнiң табысты болып, жылдам əрi нəтижелi болуы үшiн принциптердi iске 
асыру ережелерiн басшылыққа алу керек. 
   Һ Тəрбие процесiндегi келiспеушiлiк (конфрон-тация), тəрбиешi мен тəрбиеленушiлердiң өзара 



ой-пiкiр тайталасы мен көзқарастарының үйлесiмсiздiгiнен туындайды. Тек бiрлесiп жұмыс iстеу, 
шыдамдылық, тəрбиешiнiң тəрбиеленушi тағдырына қызығушылықпен қатысуы жақсы нəтижелер
бередi. 
              Һ Оқушының қателiктерi мен қылығындағы кемшiлiктерiне ғана мəн беру де дұрыс емес. 
Тəрбиенiң басты парызы, керiсiнше, жақсы қасиеттердi анықтап, оларды қолдау. Əрине, керi 
қасиеттi айыптау жəне түзету керек. Бiрақ, ең негiзгiсi – алдымен қажеттi оң қасиеттердi дұрыс 
танып жəне олардың дамуына жол ашу. 
               Һ Тəрбиеленушiлердiң қызығушылықтарына (танымдық, эстетикалық, табиғатқа, жан-
жануарға деген сүйiспеншiлiк жəне т.б.) сүйену педагогикалық жағынан əрқашан ұтымды нəтижеге
жетудiң кепiлi. Осылардың көмегi арқылы еңбек, адамгершiлiк жəне эстетикалық тəрбиенiң 
көптеген мiндеттерiн шешуге болады. Жақсы нəрсеге сүйену принципi тəрбие процесiнде жетекшi 
əрекеттi таңдап алумен де байланысты. Осы əрекеттi əрбiр нақты жағдайға үйлестiре бiлу -
тəрбиешiнiң мiндетi. 
               Һ өнеге-үлгiге сүйенудiң тағы бiр жағы бар, оны ұнамды тəрбиелiк жағдай жасау құралы 
ретiнде пайдалануға болады. Бұл тəрбиеленушiлердiң өмiрлiк iс-əрекетi жəне тəрбиелiк қатынас 
жасау стилi, тiптi оқу-тəрбие мекемелерiнiң ''рухы''. Əрқайсысы өз iсiмен шұғылданып, бiр-бiрiне 
ешкiм кедергi жасамайтын тыныш, iскерлiк жағдайында да, сенiмдi əрi ерiктi iлгерi жылжуға ықпал 
ететiн еңбек пен демалысты жоғары дəрежеде ұйымдастырумен əрбiр ұсақ бөлшегiне дейiн 
ойластырылған оқу орнының тəрбиелiк мəнiнде, бiрлес-кен əрекет сезiлген жерде өнiмдi табыс 
мотивацияларының болмауы мүмкiн емес. 
              Һ Кемшiлiктерiн бетiне баса бергенде тəрбиеленушi-лердiң өз-өзiне, күшi мен 
мүмкiндiктерiне деген сенiмi азаяды. Тəжiрибелi тəрбиешiлер осыны сезiп, баланы мақтап-
мадақтауды, оның алдағы болатын жақсы қасиет-терiне күнi бұрын қолдау бередi. Келешек 
əрекет-қылық-тардың жобасын жасап, тəрбиеленушiлердiң табысты нəтижелерiн орнықтырады, 
оларға сенiп, сəтсiздiктерде олардың тiрегi болып, көмек көрсетедi. 
  

  4. Тəрбие гуманизациясы 
Жақсы (жағымды) өнегеге сүйену принципiне тағы бiр маңызды принцип жанасады – ол 

гуманизация. Бұл принциптiң талаптары: 1) тəрбиеленушi тұлғасына адамилық тұрғысынан 
қарау; 2) оның құқықтары мен тəуелсiздiгiн сыйлау; 3) тəрбиеленушiге саналы ойлас-тырылған 
талаптар қою; 4) қойылған талапты орындаудан бас тартқан кезде де оның ұстанымын (позиция) 
құрмет-теу; 5) адамның өзiмен-өзi болу құқығын қолдау;    6) тəрбиеленушiнiң санасына тəрбиенiң 
нақты мақсатын жеткiзу; 7) қажеттi сапалардың қиналыссыз, зорлықсыз қалыптасуы; 8) тұлғаның 
қадiр-қасиетiн төмендететiн дене жəне басқа да жазалаудан бас тарту; 9) тұлғаның наным-дарына 
қандай да бiр себептермен қайшы келетiн қасиеттердi қалыптастырудан аулақ болу құқығын 
мойындау (гуманитарлық, дiни сенiмдер жəне т.б.). 

ЮНЕСКО қабылдаған ''Адам құқығы деклара-циясының'' бiрiншi бабында былай деп 
жазылған: ''Барлық адамдар өз қадiрi мен құқығы бойынша ерiктi жəне тең. Олардың өзiндiк 
санасы мен намысы бар жəне олар бiр-бiрiмен қарым-қатынаста болуы керек. Тəрбиеленушiлердi 
құлдық бас июшi емес, тəуелсiз адамдар санатында танып, тəрбиешi күш билiгiн пайдаланбай, 
шəкiрттер төбесiне тұрмай, олардың болашағы үшiн жас əулетпен бiрлiкте күресуi қажет''. 

  
5. Тəрбиеге тұлғалық бағыт беру 

            Тəрбиелеу процесiнде тəрбиеленушiлердiң жеке мiндеттемесi мен мүмкiншiлiктерiн есепке 
алу маңызды жұмыс болып табылады. Тұлғалық сапаларға сүйену тəрбиенiң өте маңызды 
сипаттамаларының бiрi, яғни тұлғаның бағыттылығы мен оның құндылықтар таңдауын ескере бiлу. 
Тұлға бағыты оның өмiрлiк жоспарларын, қалыптасқан өмiр жолдарын, iс-əрекетiн жəне қылығын 
басқарушы мотивтерiн бiлдiредi. 
            Тəрбиеге тұлғалық тұрғыдан қарау принципi тəрбиешiден мына мiндеттердi орындауды 
талап етедi:   1) өз тəрбиеленушiлерiнiң жеке темперамент ерекшелiк-терiн, мiнез бiтiстерiн, 
көзқарастарын, талғамдарын, əдеттерiн қырағы танып, жақсы бiлу; 2) ойлау бейiмi, тұлғаның 
бағыттылық мотивтерi, қызығушылықтары, өмiрге, еңбек етуге көзқарасы, құндылықтар пайымы, 
өмiрлiк жоспарлары т.б. сияқты аса маңызды сапалардың қалыптасу деңгейiнiң қаншалықты 
болғанын жəне болатынын анықтай бiлу; 3) тұлға дамытудың əсерлi түрiн бiртiндеп күрделендiре 
отырып тəрбиелiк iс-əрекеттерге əрбiр тəрбиеленушiнi тарту; 4) дер кезiнде мақсатқа жетуге 
кедергi болатын себептердi анықтап, олардан арылу, ал егер дер кезiнде сезiп, жою мүмкiндiгi 
болмаса, онда жаңа туындаған жағдайларға байланысты тəрбие тактикасын ауыстыра бiлу; 5) 
тұлғаның өз белсендiлiгiне көбiрек сүйену; 6) тəрбиенi тұлғаның өзiндiк тəрбиесiмен 
байланыстырып, өзiндiк тəрбиенiң мақсат, əдiс, форма-ларын таңдауға көмектесу; 7) 
тəрбиеленушiнiң өзiндiк iс-əрекетiн, белсендiлiгiн, дербестiгiн дамытып, оған жетекшiлiк етiп, 



ұйымдастыра табысқа жетуге бағыттау.
            Бұл талаптардың бiрлiктi түрде iске асырылуы жас жəне жеке ерекшелiктерiне үстiрт 
қарамай, процестердiң тереңнен дамуына, себеп-салдарлы қатынас заңдылық-тарына сүйенуге 
тəрбиешiнi мiндеттейдi. 
            Тəрбиенi тұлғалық тұрғыдан жүргiзген кезде жас жəне жеке ерекшелiктердi есепке алу 
жаңа бағыт алады. Адамгершiлiк, əлеуметтiк сапаларды қалыптастырудың ең ыңғайлы
мүмкiндiктерi бастауыш мектеп жасында болады. Неғұрлым жасы кiшi болса, соғұрлым тəрбие 
ықпалдарын нақты қабылдап, бала өз тəрбиешiсiне көбiрек сенедi, оның беделiне сөзсiз 
бағынады. Сондықтан кiшi мектеп жасында жəне ерте жеткiншек жаста жағымды əдеттердi 
тəрбиелеуге, балаларды еңбекке, тəртiпке, қоғамдық iс-əрекеттерге үйрету жеңiл болады. Ересек 
жеткiншектер болса, пайдалы еңбектiң тура, ашық мiндеттерiн қалайды, оларды орындауда 
белсендiлiк танытуға құмар келедi. Дегенмен де, бұл белсендiлiк, талпыныстар педагогтар
тарапынан өте жақсы ұйымдастырылуы қажет. 
            Тəрбиенiң болашақ нəтижелерiн жобалағанда тəрбиеленушiлердiң мүмкiншiлiк 
пəрмендiлiгiнiң кейбiр сапаларды қалыптастыруда азаятынын, жасына байланысты жүйке 
жүйесiнiң нəзiктiгiн, сыртқы əсерлерге психологиялық қарсылықтың көбейетiнiн, сензитивтi кезең 
қажеттерiнiң өзгеруiн естен шығармаған жөн. 
            Тəрбиешi сүйенетiн оқушының жеке ерекшелiктерiнiң қатарында олардың қабылдау, ойлау, 
есте сақтау, сөйлеу, мiнез, темперамент, ерiк бiтiстерiн атауға болады. Бұл жəне басқа да 
ерекшелiктердi айыра тану тəрбиелеуде қиынға соқса да, тəрбиешi табысқа жетудi ниет қылса, 
қосымша уақытын, күш-жiгерiн, құралдарын пайдаланып, тұлғалық сапаларды толық жəне нақты 
танып-бiлуге ынта-ықыласты болуы шарт. 
            Тəрбиешi қазiргi заманғы оқушылардың бiлiм деңгейiнiң жоғарылығын ескере отырып, өзi 
де жан-жақты дамып отыруы керек, яғни өз мамандығы төңiрегiндегiнi ғана бiлiп қоймай, сонымен 
қоса саясат, өнер, мəдениет саласындағы бiлiмдердi жинақтап, өз тəрбиеленушiлерiне өзiн 
адамгершiлiктiң жоғары үлгiсi ретiнде, адамдық қадiр-қасиеттiң, құндылықтың таратушысы ретiнде 
танылуы тиiс.  

            Балалық жəне жеткiншек жастағы тұлғалық сапалар-дың жылдам қарқынмен қалыптасуы 
озық əрекет етудi, тəрбиеленушiден даму желiсiндегi тəрбие мазмұны мен оның 
ұйымдастырылуы, əдiстерi жəне формалары арасында қайшылық туындамай тұрғанда, жағымсыз 
əдеттер баланың жан дүниесiне орнығып қалмай тұрып, алдын-ала қимылдауды қаурыт талап 
етедi. Əйтсе де, талаптарды күшейте отырып, тəрбие ықпалдары бағытталған 
тəрбиеленушiлердiң шама-шарқын ескерген абзал. Қиын талаптар баланың өз күшiне сенiмiн 
азайтып, көңiлдерiн  қалдырады, тiптi  ең  қауiптiсi, сол талаптарды үстiрт орындауға  итермелейдi. 
Əдетте, мұндай жағдайда жартылай iстелiнген iске қанағат тұту əдетi  қалыптасып қалуы мүмкiн. 

            Тəрбиешiлер əсiресе, тұлғаның негiзгi сапаларына, яғни, олардың құндылықтарды таңдау 
бағытына, iс-əрекет жасаудың жəне қылық қалыптастырудың өмiрлiк жоспарларына мəн берiп, 
тəрбие процесiн түзейдi, əрi бұл процестi тұлғалық жəне қоғамдық қажеттердi қанағат-тандыруға 
бағдарлайды. 

            Кейбiр тəрбиешiлер нақты тəрбиенi тек ''қиын'' оқушылар мен тəртiп бұзушыларға қатысты
деп ойлайды. Сөз жоқ, мұндай тəрбиелеушiлер көбiрек бақылауды керек етедi. Бiрақ ''жағдайы 
жақсы'' оқушыларға да мойын бұру керек. Сырттай жақсы көрiнiстiң көлеңкесiнде жаман пиғылды 
ойлар, мотивтер, əрекеттер де жасырынып жатуы мүмкiн. Бұған ешкiмдi ешуақытта кiнəлауға 
болмайды, бiрақ барлық оқушыларға теңдей көңiл бөлу керек. 

            Тұлғаның сыртқы көрiнiс, əрекеттерiнен оның iшкi мiнез-құлқын түсiну өте қиын, осыдан 
тəрбие мақсаты əрқашан iске аса бермейдi. Тəрбиешiге тəрбиеленушiнiң өзi көмектесуi қажет. 
Тəрбиеленушiнi дос, көмекшi, одақтас етiңiз. Бұл түпкiлiктi сапаларды түсiнiп, болжаудың ең қысқа, 
анық жолы болып табылады. 

  

6. Тəрбиелiк ықпалдар бiрлiгi



            Бұл принцип келешек ұрпақ тəрбиесiндегi мектеп, отбасы жəне қоғамдық орындар 
талпыныстарын реттеу принципi деп те аталады. Бұл принцип тəрбиеге қатысы бар барлық 
адамдардың педагогикалық əрекеттердi өзара хабарласа, бiрлесе толықтырып жəне дамытып 
баруын талап етедi. Егер тəрбие ықпалдарын iске асыру бiрлiгi келiсiлмей, керiсiнше,  қайшы 
келсе, онда табысқа жету қиынға соғады. 

            Ықпалдар келiсiмi болмаған жағдайда тəрбиеленушi үлкен психикалық ауыртпашылық 
тартады, өйткенi кiмге сенерiн бiлмей, кiмнiң соңынан ерерiн түсiнбей, ықпалдар iшiнен дұрысын 
анықтай алмай, ол дал болады. Баланы əрқилы деңгейдегi тəрбие ықпалдарының қайшылығынан 
құтқарып, тұлғаға болған педагогикалық əсерлердi арт-тырып бару – осы тəрбиелiк ықпалдар 
бiрлiгi принципiнiң талабы.  

            Бұл принциптi негiзге алудан тəрбиешi барлық ықпал етушi талаптар жұмыстарын қамтып, 
басқаруға мүмкiндiк алады.  

            1. Тəрбиеленушi тұлғасы жанұя, жолдас-жоралары, ересектер, қоғамдық ұйымдар, 
оқушылар ұжымдары əсерлерiнен қалыптасады. Осы ықпалдар iшiнде сынып ұжымы мен 
тəрбиешi беделi ерекше рөлге ие. Тəрбиешi мен тəрбиеленушiлер тарапынан қойылған талаптар 
бiрлiкте болып, бiр-бiрiне қайшы келмеуi аса маңызды.  

            2. Тұлға қалыптастыруда отбасы өте ауқымды қызмет атқарады. Ата-ананың өз 
баласындағы жекелiк қасиеттердi бiлуi, отбасы ықпалдарының көптүрлiлiгi мен қайталанбауы 
басқа педагогикалық əсерлерден ерекше келедi. Шынына келсек, адамның отбасындағы тəрбиесi 
түбегейлi болады. Осыдан отбасымен байланыс құру жəне оны дамыту барлық тəрбие
мiндеттерiн шешуде басты рөл атқарады.  

            Отбасы мен мектеп арасын байланыстыруда өзiн ақтаған құрал – оқушының күнделiгi. 
Сондықтан күнделiк рөлiн арттырып, оны оқушы өмiрiнiң айнасы – негiзгi құжат деп тану қажет.  

            3. Тəрбиешiнiң өзi жоғары инабаттылық тəрбие өнегесiн көрсете бiлуi шарт. Педагогтар мен 
ата-аналар балаларға қандай қажет сана бергiсi келсе, соларды алдымен өз бойында 
қалыптастыруы тиiс.  
            4. Тəрбиеде тəрбиешi мен ата-ана арасындағы келiспеу-шiлiктер де аз емес. Кейде ата-ана 
педагог талаптарын жоққа шығарып, балаларын шектен тыс еркелетедi. Мұндай келiспеушiлiктi 
жою үшiн екi тараптың да тəрбие талпыныс-тары өзара үйлесiмге келгенi жөн. 
            5. Кейде тəрбиешiнiң ұжым, қоғамдық орындардың пiкiрлерiмен келiспей, басқа 
тəрбиешiлердiң əрекеттерiн сынайтын кездерi де кездеседi. Осының бəрi тəрбиеленушi тұлғаның 
көзқарасы мен нанымын қалыптастыруда өзiнiң керi əсерiн тигiзбей қоймайды. Сондықтан, 
тəрбиешiлер бiр-бiрiне саналы талаптар қойып, ұжымның абырой беделiн сақтауға талпынуы 
педагогикалық процесс тиiмдiлiгiнiң кепiлi. 
            6. Ықпалдар бiрлiгi принципiнiң практика жүзiнде iске асырылуы сабақта жəне одан тыс 
кезде де тəрбиенiң бiртұтас жүйесiне байланысты. Тəрбие процесiнiң жүйелiлiгi тұлғалық 
белгiлердi қалыптастырудағы бiрiздiлiктi сақтаумен қамтамасыз етiледi. Тəрбие жұмыстарында 
алдыңғы қалыптасқан сапалар мен қылық нормаларына сүйену қажет. Педагогикалық ықпал 
нормалары мен құралдары бiртiндеп күрделенiп баруы тиiс. Тəрбиешiлер ата-ананы хабардар ете 
отырып, осы талаптың отбасында сақталып, орындалуын қадағалауы қажет. 
            7. Тəрбие ықпалдарының бiрлiгiне жету тəсiлi – бұл тəрбие процесiне қатысты 
ересектердiң, əлеуметтiк мекемелер талпыныстарын реттеп бару қызметi. Мiне, сондықтан да 
тəрбиешiлер, сынып жетекшiлерi тəрбиеге қатынасы бар барлық адамдармен қарым-қатынас 
жасауға күш-жiгерiн аямауы қажет. 
  

Бақылау сұрақтары 
1. Тəрбие принциптерiнiң негiзгi ерекшелiктерi қандай? 
2. Тəрбиенiң қоғамдық бағытта болуы жəне оның өмiрмен байланысын дəлелдеңiз? 
3. Тəрбие гуманизациясы дегенiмiз не? 
4. Тəрбиенiң тұлға дамуындағы маңызы қандай? 
  
  



Тұлғаны ұжымда тəрбиелеу
  

  1. Тəрбие формалары 

            Тəрбие формасы - бұл тəрбие процесiнiң сыртқы көрiнiсi. Мазмұн жəне форманың 
философиялық категориялары тəрбие құбылыстарындағы iшкi жəне сыртқы ұғымдардың бiрлiгiн 
танытады, яғни бiрiншiсi, не бар екенiн көрсетсе, ал екiншiсi, қандай түрде екендiгiн бiлдiредi. 
Мазмұн мен форма бiр-бiрiмен тығыз байланысты, яғни мазмұн өзгерiсi форма өзгерiсiне əкелiп 
соғады жəне керiсiнше. Мазмұн қалыптасады немесе формаланады, форма мазмұнмен толығады. 
Жетекшi рөл мазмұнға қарасты.  
            Тəрбие процесiнiң мазмұны жан-жақты жəне үйлесiмдi дамыған тұлғаның рухани, 
адамгершiлiк, эстетикалық, еңбектiк, əлеуметтiк қасиеттерден құралады.  
            Тəжiрибе жүзiнде бұл мазмұн өзiне барынша сəйкес келген ұжымға өтедi. Егер бұл 
сəйкестiк бұзылса, онда тəрбие қиын жəне шешiлмес дағдарыстарға тап болады.  
            Педагогика тарихы тəрбие процесiн ұйымдастыру-дың əртүрлi формаларын басынан 
кешiрдi. Олардың əрқайсысы өзгермелi жағдайлардағы белгiлi-бiр мазмұнды ашу үшiн 
жасалынады. Бiрiншiден, балалар саны өзгердi: ежелгi оқу орнындағы бiр немесе оншақты 
баладан бүгiнгi барлық балалардың мiндеттi мектеп тəрбиесiне өтуi. Сондықтан, тəрбие 
формасын талдаудың алғашқы бағамы сандық өлшеммен берiледi. Тəрбие процесiнде қамтылған 
адам санына қарай тəрбие формалары жеке, шағын топтық, топтық (ұжымдық) жəне бұқаралық
болып бөлiнедi. Топтағы (ұжымдағы) тəрбиеленушiлер саны 5-7-ден 25-40 дейiн болса, бұқаралық 
формада оның шегi болмайды. Тəрбие процесiнiң пəрмендiлiгi оны ұйымдастырудың формасына 
байланысты. Тəрбиеленушiлер саны тəрбие жұмысының мазмұнына жəне оны басқаруға əсерiн 
тигiзедi. Тəрбиеленушiлер саны көбейген сайын тəрбие сапасы нашарлайды. Тəрбиелеуде жеке 
жəне шағын топтық формалар дұрыс. Бұл тəрбие жұмысын ұйымдастыру формаларын өте
жылдам жəне мақсатты бағдарлауға, жағдайдың өзгеруiне қарай педагогикалық амалдарды 
өзгертуге ыңғайлы. Бiрақ жеке жəне шағын тəрбиенiң жоғары экономикалық шығындарды керек 
етуi – оның кең тарауындағы елеулi кедергi. Қазiргi жүйелердiң көпшiлiгi тəрбиенiң топтық 
(ұжымдық) формасын пайда-лануға көштi. Ол өзiнiң жеткiлiктi тиiмдiлiгiмен, санымен бiрге 
өкiнiштiсi, педагогикалық қызметтiң салыстырмалы түрде төмен бағалануымен ерекшеленедi. 
Соңғысы – бiздiң елiмiзде тəрбие формасын таңдаудағы шешушi себеп болып отыр. 

  
2. Мектеп тəрбиесiндегi жетекшi идея 

            Мектеп тəрбиесiн ұйымдастырудың топтық формасы ұжымдық деп аталады. ''Тек ұжымда 
ғана тұлға өзiнiң жан-жақты даму мүмкiншiлiгiне ие, сонымен бiрге тек ұжымда ғана жекелей 
еркiндiк болуы мүмкiн''. Ұжымдық рухта тəрбиелеу педагогикалық тəрбие мақсатындағы негiзгi 
принцип. Бұл мақсатқа жетудiң жолдары мен формалары ұжымға байланысты. 
            Шетелдiк жүйе тəрбиесiнен өткен кеңестiк жүйе өзгешелiгi - тұлға дамытудағы ұжымның 
атқаратын қызметi жетекшi болып белгiленуiнде. Кеңес мектебi əлемде бiрiншi болып, жеке 
тұлғаға бағдарланған тəрбиеден бас тартып, тəрбие iс-əрекетiнiң негiзiне ұжымды қалады. Сөйтiп, 
тəрбие тəжiрибесi мен теориясының дамуына деген көз-қараста үлкен қадам жасады. Ұжым 
тəрбиелiк талпыныс-тар орталығына айналды, оны қалыптастыру мектептiң негiзгi мiндетi ретiнде 
қабылданды. Жаңа қойылған мақ-саттар кiшi жəне үлкен мəселелердi теориялық үйлестiру мен 
талдауды қажет еттi. Оларды шешуге А. С. Макаренко, Н. К. Крупская, В. А. Сухомлинский жəне 
т.б. атақты педагогтар күш жұмсады. 
            Бiрақ, кең көлемде көзделген тəрбие жұмыстары жақсы нəтиже бере қоймады, жақсы 
ойлар iске аспады. Көптеген жылдар бойы үстемдiк еткен ұжымдық тəрбие бiздiң мектептерде 
адамды жаңаша тəрбиелеуге өзiнiң елеулi үлесiн қоса алмады. Бұл ненi көрсеттi – идеяның 
нашарлығын ба, əлде оның өмiр қажеттiгiне сай келмегенiн бе? өткендi ойлай келе, бүгiнде 
адамның жеке табиғатын жасау идеясы нақты да қарапайым болып шықты. Бұдан мынадай 
қорытынды шығады: жекелей дамуды кемсiте не ұжымдауды əсiрелеп, тəрбие iсiн бiржақты 
қателiкке апаруға болмайды. Ұжымдық жəне тұлғалық үйлесiм көп жағдайда тəрбие туралы дұрыс 
көзқарастар негiзiне алынуы шарт. 
  

3. Оқушылар ұжымы 

            Латынның ''коллективус'' деген сөзi ''жиын'', ''ұжым'', ''топ'' дегендi бiлдiредi. Осыдан 



коллектив, яғни ұжым - бұл адамдар тобы. Бiрақ кез-келген топ ұжым ба? Қазiргi əдебиетте ''ұжым'' 
түсiнiгiнiң екi мəнi қолда-нылады. Бiрiншi: кез-келген адамдар тобы ұжым болып табылады; екiншi: 
жоғары ұйымдасқан топ қана ұжым болып есептеледi. ''Ұжым'' педагогикалық əдебиеттерде 
тəрбиеленушiлер (оқушылар) бiрлестiгi деп түсiндiрiледi. Ал мұндай ұжымның өзiндiк маңызды
белгiлерi бар: 
            1. Жалпы əлеуметтiк мəндi мақсат. Кез-келген топта, трамвайға мiнген жолаушыларда 
да, ұрлық iстеген қылмыскерлерде де мақсат болады. Мəселенiң бəрi мақсат мазмұнымен, оның 
бағытында. Ұжымның мақсаты қоғамдық мақсаттармен сəйкес келедi, яғни өкiмет заң-дарына, 
конституцияға, басшы идеологияға сай келмей, қоғам мен мемлекеттiк қолдау көрмейдi. 
            2. Жалпы бiрлiктi iс-əрекет. Қойылған мақсатқа қол жеткiзу үшiн жалпы бiрiккен iс-əрекет 
ұйымдастыру қажет. Адамдар белгiлi бiр мақсат жолында ұжымдарға бiрiгедi. Бұл үшiн ұжымның 
əрбiр мүшесi бiрiккен iс-əрекетке белсендi қатысуы керек жəне жалпы iс-əрекет ұйымдастыруы 
шарт. Ұжым мүшелерiн ерекшелейтiн белгi – олардың iс-əрекет қорытындысы үшiн болған жоғары 
өзiндiк жауапкершiлiгiнiң болуы. 
            3. Керi жауапты тəуелдiлiк қатынастары - ұжым мүшелерi арасында өзiндiк ерекше 
қарым-қатынас. Бұл олардың iс-əрекеттерi мен мақсаттарының бiрлiгiнде ғана емес, ортақ 
толғаныстары мен бағалы өзара талқылау-ларында да көрiнедi. 
            4. Жалпы таңдалған басқарушы орган. Ұжымда демократиялық қатынас пайда болады. 
Басқару органы ұжымның беделдi мүшелерiн ашық жəне тiкелей таңдайды. 
            Ұжым аталған қасиеттерiнен басқа да маңызды ерекшелiктерiмен бөлектенедi. Бұл 
ұжымның iшкi хал-ахуалын, ұжым мүшелерiнiң бiр-бiрiне деген қарым-қатынасын бiлдiретiн 
сипаттама. Жақсы ұйымдасқан ұжымда бiр-бiрiне көмек, бiр-бiрiне жауапкершiлiк, дұрысын айту, 
өзiн-өзi сынау, бəсекелестiк сияқты сана қалыптасады. 
            Формалды қатынастағы адамдар тобында мұндай қасиеттер болмайды, ал ұжым бұл 
қасиеттерсiз өзiнiң артықшылығынан айрылады. 
            Жоғарыда аталған белгiлерi бар ұжымда еңбекке, адамдарға, жеке жəне қоғамдық 
мiндеттерге гуманистiк қатынастар жүйесi қалыптасады. 
            Берiк, бiрауызды ұжымда мұндай қатынас жүйесi тұлға мен барлық ұжым мүшелерiнiң 
қызығушылық үйлесiмiмен, тұлғаның көпшiлiк беделiн мойындаумен ерекшеленедi. Бұл жүйе 
объективтi жəне субъективтi қарама-қайшылықтарды жеңе алатын, өз мiндеттерiн бiлетiн 
ұжымның əрбiр мүшесiнде айқын сенiмдi көзқарастар бағытын қалыптастырады. 
            Мектеп ұжымы құрылымының негiзгi де тұрақты бөлiгi - басты iс-əрекетi оқу болатын 
оқушылардың сыныптық ұжымы. Осы сыныптық ұжымда оқушылар арасындағы тұлға аралық
байланыс пен қатынас пайда болады. Осыдан, ол мектеп ұжымдарының басқа да түрлерiне негiз 
қалайды. 
            Мектеп сынып ұжымындағы ерекшелiктерге орай мынадай қорытындыға келуге болады:
оқушылар ұжымы - бұл жалпы  əлеуметтiк маңызды мақсаттарымен, iс-əрекеттерiмен, iс-
əрекеттi ұйымдастырумен, жалпы мiндеттерiмен, теңдiк жағдайында ортақ мүдде бiрлiгiмен 
ұжымдасқан оқушылар тобы. 
  

 4. А. С. Макаренконың ұжым туралы тағылымы 

            А. С. Макаренко тағылымы ұжымды сатылы қалып-тастырудың егжей-тегжейлi 
технологиясынан тұрады. Ол ұжымның өмiр сүру заңын былай түсiндiредi: қозғалыс - ұжымның 
өмiр сүру формасы; тоқтау – оның жойылу формасы. Əйгiлi педагог ұжымның даму
принциптерiн анықтады (ашықтық, жауапкерлi тəуелдiлiк, перспектива-лық, бiрлiктi əрекет).  
            Ұжым болу үшiн, топ сапалы тiктелу жолынан өтуi қажет. Осы жолда А. С. Макаренко 
бiрнеше сатыларды белгiлейдi. 
            Бiрiншi саты - ұжымның құрылуы (алғашқы бiрiгу сатысы). Бұл кезеңде ұжым педагог 
тəрбие жұмысының мақсаты ретiнде көрiнедi, мұның өзi ұйымдасқан, белгi-ленген топты (сынып, 
үйiрме т.б.) ұжымға айналдыруға талпыну,яғни оқушылардың ұжымға қатынасы бiрлескен iс-
əрекет мазмұнымен, мақсат-мiндеттерiмен, құнды-лықтарымен анықталады. Ұжымның 
ұйымдастырушысы-педагог, барлық талаптар осы педагогтан басталады.Ұжым белсендiлерi 
анықталып, тəрбиеленушiлер жалпы мақсатқа,iс-əрекетке жəне ұжымдық бiрлiкке келгенде бiрiншi 
кезең аяқталады.  
            Екiншi сатыда белсендiлердiң ықпалы арта түседi. Ендi белсендiлер тек педагогтардың 
талаптарын қолдап қана қоймай, ұжым мүшелерiне ұжымға не пайдалы,не зиянды екенiн 



байқатып,өз түсiнiктерi бойынша басқара бастайды. Егер белсендiлер ұжым қажеттiлiгiн дұрыс 
түсiнсе, онда олар педагогтың сенiмдi көмекшiлерiне айналады. Бұл кезеңде белсендiлер 
жұмысына педагог көп көңiл бөлуi керек. 
            Екiншi кезең ұжым құрылымының тұрақтауымен сипатталады.Бұл сатыда ұжым 
бүтiнделген жүйе ретiнде көрiнедi, онда өзiн-өзi ұйымдастыру жəне өзiн-өзi реттеу
механизмдерi iске қосыла бастайды.Ұжым өз мүшелерiнен белгiлi-бiр қылықтар нормаларын 
талап ете бастайды, ал талаптар бiртiндеп кеңейе бередi. 
            Бұл сатыдағы педагогтың басты мақсаты-осы ұжымның алға қойған мiндеттерiн шешу 
мүмкiндiктерiн мейлiнше көп пайдалану. 
            Тəжiрибе жүзiнде əр ұжым – дара оқушының жеке дамуын мақсатты бағыттайтын тəрбие
субъектiсi ретiнде танылуы тиiс. 
            Ұжымның бұл сатыда дамуы кейбiр қарама-қайшы-лықтарды жеңумен байланысты, атап 
айтқанда: 
  - ұжым мен жеке оқушылар арасындағы; 
  - жалпы жəне жеке перспективалар арасындағы; 
  - əр қилы ерекшелiктерi бар оқушылар топтары арасындағы т.б. 
            Сондықтан ұжым дамуында  секiрiстер, тоқырау-лар, өзгерiстер мен ауысулар болмауы 
мүмкiн емес. 
            Үшiншi жəне одан кейiнгi сатылар ұжымның кемел-денуi. Алдыңғы даму сатыларында қол 
жеткiзген қасиеттер киелi тұлғалық ерекшелiктердi топтастырады: жолдас-тарына қарағанда өзiне 
жоғары талап қоюы, көзқарастары-ның, əдеттерiнiң, əрекет-қылықтарының тұрақтануы. Егер ұжым 
осы сатыға жетсе, онда толыққанды, адамгер-шiлiктi тұлға қалыптастыру үстiнде деген сөз. 
Жалпы тəжiрибе, болған оқиғаны бiрдей бағалай бiлуi - үшiншi сатыдағы ұжымның ең негiзгi 
белгiсi. 
            Барлық  даму сатыларында ұжым үлкен жəне кiшi дəстүрлердi қалыптастырады.
Дəстүрлер – тəрбиеленушi-лердi эмоционалды қабылдайтын əдет-ғұрып, ниет арқылы 
жасалатын ұжым өмiрiнiң тұрақты формалары. Дəстүр жүрiп-тұру нормаларының бекуiне 
көмектесiп, ұжымдық мəселелердi бiрлiктi шешу қабiлеттерiн дамытады, өмiрдi қызықты етедi. 
            Ұжымда мақсатты таңдай бiлу маңызды рөл атқарады. Тəрбиеленушiлер мұрат еткен 
мақсат перс-пектива деп аталады. Адам өмiрiнiң негiзгi стимулы (ынтасы) – ертеңгi қуаныш. 
Тəрбиеленушiге түсiнiктi перспективалы мақсат - қиыншылықтар мен кедергiлердi жеңiуге 
көмектесетiн үлкен күш. 
   Тəрбие жұмысы тəжiрибесiнде перспективаның үш түрi кездеседi, олар: жақын, орташа жəне 
алыс перспективалар. 
              Жақын перспектива – ертеңгi серуен, яғни ұжым мүшелерiнiң жеке қызығушылығынан 
туындайды. 
              Орташа перспектива – уақыт бойынша алыстау ұжымдық оқиғаның жобасы. 
   Алыс перспектива - ұзақ уақытқа көзделген үлкен мағыналы, маңызды талаптарға қол 
жеткiзуге арналған мақсат. 
            Мұндай перспективада тұлға мен ортаның қажеттерi мiндеттi түрде үйлеседi. 
Перспективалық жолдар жүйесi ұжымға етене енуi керек. Оны уақыттың кез-келген сəтiн ұжымның 
айқын да қызықты мақсаты болатындай, сонымен өмiр сүретiндей əрi сол мақсатты орындауға
талпынатындай етiп құру қажет. Перспективаны таңда-ғанда жұмыстың нəтижелi бiтуiн ескеру 
əбден қажет. 
            Кейде педагогтың оқушыға əсерi кейбiр себептерге байланысты кем нəтижелi болып 
қалады.Оған жанындағы оқушылар арқылы əсер ету өте жақсы жемiс бередi. Бұдан қатар əрекет
(параллельное действие) принципi iске қосылады. Оның негiзiнде оқушыға тiкелей емес, ұжым 
арқылы əсер ету талабы жатыр. 
 А. С. Макаренко ұжымаралық қатынасқа көп көңiл бөлдi. Қалыптасқан ұжымның ерекше белгiлерi 
ретiнде ол мыналарды ескердi: 1) үнемi сергектiк, iс-əрекетке дайындық; 2) өзiндiк қадiрiн сезiну; 
3) мүшелерiнiң достық бiрлiгi; 4) əр мүшенiң өз қауiпсiздiгiн сезiнуi; 5) iс-қимыл, əрекет белсендiлiгi; 
6) дер кезiнде ұстамдылыққа əдеттенуi,көңiл шарпулары мен тiлдесудегi өзiне шек қоя бiлуi. 
  
                5. Ұжым жəне тұлға 
   Ұжым мен тұлға арасындағы байланыс – тəрбиенi демократияландыру жағдайындағы, адам 
құқығы мен бостандығын сақтаудағы маңызды мəселенiң бiрi. Көптеген онжылдықтар бойы 
ұжымға əсер ету арқылы оқушы тұлғасын қалыптастыру отандық педагогикалық əдебиет-терде 
қарастырылмады. Тұлға мiндеттi түрде ұжымға бағыну керек деп есептелiндi. Қазiргi кезде  адам 
жөнiндегi философиялық концепцияларға жəне əлемдiк педагогика-лық ой тəжiрибесiне сүйене 



отырып заманға сай, жаңа шешiмдер iздестiруге тура келдi. 
            Оқушыны ұжымдық қатынас процесiне енгiзу қиын əрi күрделi шаруа. 
            Ең алдымен баланың жекелей мəндi екенiн ескеру керек. Оқушыларды - болашақ ұжым 
мүшелерiн бiр-бiрiнен денсаулықтарына, сыртқы көрiнiстерiне, мiнез бiтiстерiне, қатысу деңгейiне, 
бiлiмiне, бiлiктiлiгiне т.б. қасиеттерiне қарап ажыратамыз. Сондықтан, олар ұжымдық қатынас
жүйесiне əртүрлi болып енедi, жас жағынан əртүрлi реакциялар туындатады, кейде ұжымға керi 
əсерiн тигiзуi де мүмкiн. Ұжымдық қатынас жүйесiн-дегi тұлғаның  жеке əлеуметтiк тəжiрибесiде 
маңызды келедi. Ол арқылы оқушының сана-сезiм ерекшелiктерi, құнды бағдарлау жүйесi, жүрiс-
тұрысы белгiленедi. Ал бұлар осы ұжымның дəстүр-тəртiптерiне, құндылықтарына сай келуi не сай 
келмеуi де мүмкiн. Оқушы тəжiрибиесi басқадай болған жағдайда тəжiрибе ауқымы мен сапасына 
сəйкес өз құрдастарымен қарым-қатынас  орнатуы қиынға түседi. Əсiресе, жеке əлеуметтiк 
тəжiрибе сол ұжымның құнды тəжiрибесiне қарама-қайшы келсе, онда қарым-қатынас қиындыққа 
соқтырады. 
            Тұлға мен ұжым арасындағы қатынас тек тұлға сапасына ғана емес, ұжымға да 
байланысты. өз күшiн, салт-дəстүрiн құрған, басқарушы белсендiлерi бар, даму-дың жоғары 
деңгейiне қол жеткiзген ұжыммен қатынас жақсы орнығады. Бұндай ұжым басқаларына қарағанда 
өзiне жаңадан кiрген тұлғамен қатынасқа оңай түседi. 
            Əрбiр адам аз немесе көп күш жұмсау арқылы ұжымдағы өз орнын табуға талпынады. 
Бiрақ кейбiр объективтi немесе субъективтi себептердiң əсерiнен тұлғаның барлығы бiрдей 
табысқа қол жеткiзе бермейдi. Табиғи мүмкiндiктерi бойынша жеке адам ұжымдағы кейбiр 
құндылықтардың өзiне сəйкес келмеуiнен өз жасқаншақтығын жеңе алмай,табыстарға қолын 
жеткiзе бермейдi. Əсiресе, ұжымның, достарының өзiне деген қатынасын бағалай алмайтын, өзiн-
өзi тануы мен бағалауы сияқты қасиеттерi толық дамымаған бастауыш сынып оқушыларына
мұның қиын соғуы мүмкiн. Бұл педаго-гикалық жағдайдың объективтi себептерi бар: iс-əрекет-
тердiң бiрсарындылығы, ұжымдағы оқушының атқаратын рөлiнiң тарлығы, ұжым мүшелерi 
арасындағы қатынастың ұйымдастыру формаларының бiртараптылығы мен мазмұнының 
жұтаңдығы, бiрiн-бiрi қабылдау мəдениетi-нiң кемшiлiгi, жолдасының ескеруге тұрарлық бағалы да 
қызықты қасиеттерiн елей алмауы жəне т.б. 
            Ғылыми зерттеулер нəтижесiнде тұлға мен ұжым арасындағы қатынас дамуының кең
тараған үш түрi анық-талған: 1) Тұлға ұжымға бағынады (конформизм); 2) Тұлға мен ұжым бiр-
бiрiмен үйлесiмдi қатынаста (гармония) болады. 3) Тұлға ұжымды өзiне бағындырады (лидерлiк). 
            Бiрiншi түрi бойынша тұлға ұжым талаптарына өз еркiмен бағынады, ал кейде ұжымға 
сырттай бағынып, əрi қарай өзiнiң жекелiгiн жəне тəуелсiздiгiн сақтауы мүмкiн. Егер тұлға ұжымға 
кiргiсi келсе,  онда ұжымның құндылықтарын,  нормаларын жəне дəстүрлерiн қабылдайды.   
            Екiншi түрi бойынша жағдай əртүрлi жолмен дамуы мүмкiн: 1) Тұлға өз тəуелсiздiгiн 
барынша сақтап ұжым талаптарына сырттай бағынады;  2) Тұлғаның кейбiр өзiндiк iс-қимылы 
ұжым талаптарына сай келмейдi. Мектеп ұжымдарында көп кездесетiн мотив немесе себеп-
салдарынан тұлға кейбiр қиын iс-қимылдарға бой ұрады. Мұндай жағдайда оқушы ұжым 
нормалары мен құнды-лықтарын сырттай қабылдайды, талқылау кезiнде ұжым-ның одан күтетiнiн 
айтады, əртүрлi жағдайларда ұжымдағы қалыптасқан қасиеттердi ұстанады, бiрақ мектеп 
ұжымынан тыс жерде бұрынғы қалыптасқан тəжiрибесi бойынша өзiн басқадай ұстайды, өзгеше 
ойлайды, басқаша бағалайды. Бұл жағдай кейде уақытша болса, кейде тұрақты болып отырады. 
Соңғысы тұлғаның бұрынғы əлеуметтiк тəжiрибесi ұжым тарапынан қолдау көрмей, өз ұжымының 
тəжiрибесiмен ұштаспайтын жайларда жиi кездеседi. Бiздiң мектептерiмiзде ұжымға ашық түрде
қарсы шығу көп кездеспейдi. Алайда, балалар кейде қарсылық бiлдiредi, оның өзi де негiзсiз 
себептерден туын-дайды: көбiне өзiн-өзi қорғап қалу сезiмiнiң үстемдiгiнен болады. 
            Тұлға мен ұжым арасындағы қатынастың қазiргi мектепке сай типi – бұл бiрлiктi өмiр сүру 
талпынысы. Тұлға мен ұжым ұдайы қарым-қатынаста болуы тиiс. 
            Үшiншi модельде тұлға ұжымды бағындырады, бiрақ бұл сирек кездесетiн құбылыс. 
Нағыз лидер еңбектерi, iс-əрекеттерi ескерiлумен, бұл модельде тиiстi бағасын алады. Жарқын 
тұлға, оның өзiндiк жеке тəжiрибесi ұжым мүшелерiне тартымды болуы мiндеттi. 
            Психологтар мен педагогтар жекелiк қасиеттердiң жасырын түрде дамитын мектеп ұжымы 
мүшелерiнiң арасында кең тараған бағыт-бағдарын бөлiп қарастырады. Берiлген жұмыстарды, 
əсiресе жауапты тапсырмаларды бар ынтасымен орындайтын оқушылар аз емес. Баршаның 
көзiне түсу, басқаның үстiнен өз билiгiн жүргiзу – олардың талпынысына күш-қуат бередi. Олар 
ұжымның қиын жағдайына қайғырмайды, жұмысына көп мəн бермейдi, басты мақсаты - өз беделiн 
ғана таныту. 
  



6. Ұжымға педагогикалық жетекшiлiк
            Ұжым үнемi өзгерiп отырады, себебi оны құрайтын адамдар ауысады. Бiрақ ұжымның даму 
процесi кездейсоқ емес, оған педагогтар жетекшiлiк етедi. Ұжымға жетек-шiлiк етудiң нəтижелiгi, 
оның даму заңдылығын қандай мөлшерде зерттегенiне, тəрбие жағдайының қаншалықты дұрыс 
анықталғанына, педагогтың əсер ету тəсiлдерiне байланысты. 
            Мұндай əсердiң маңызды шарты - үздiксiз болып келетiн, ұжымға əсер ететiн тəрбиелiк 
шаралардың бiр жүйеге бiрiгуi. Ал мұндай интеграцияға келесi жолдар арқылы қол жеткiзуге 
болады:  
1) Ұжымға болар педагогикалық əсерлердi бiрлiктi (комплекстi) пайдалану;  
2) Күнделiктi өмiрде ұжым мүшелерiнiң бiр-бiрiне үнемi жəне жан-жақты көмегi; 
3)   Ұжым өмiрiне жəне оның жеке мүшелерiне жағымды əсер ететiн жағдайлар тудыру; 
4)   Оқушылардың өзiн-өзi басқару iсiн кеңейту; 
5)   Ұжыммен жұмыс iстейтiн барлық ұйымдардың талпыныстарын бiрiктiру. 

       Мектеп ұжымын басқарудың педагогикалық тəжiри-бесiнде келесi маңызды ережелердi сақтау 
керек: 

1. Педагогикалық жетекшiлiктi оқушының өз қызығушы-лығына, ынтасына, тəуелсiздiгiне 
орайластыру, дербес қарапайым талпынысымен саналы байланыстыру; 
2. Ұжым – динамикалық жүйе болғандықтан, ол үнемi өзгерiп, дамып отырады жəне кемелденедi. 
Сол үшiн педагогикалық жетекшiлер қарым-қатынас жəне əсер ету жобаларын жиi өзгертiп отыруы 
мiндеттi. 
3. Сынып жетекшiсi ұжым тəрбиесiнде мұғалiмдер тобына, сынып ұйымына сүйенiп, 
отбасыларымен үнемi бай-ланыста бола отырып, жоғары жетiстiктердi көздеуi лазым. 
4. Формализм – тəрбиенiң қас жауы; 
5. Жетекшiлiктiң жақсы көрсеткiшi – сынып өмiрiндегi маңызды мəселелерге ортақ ұжымдық 
пiкiрдiң болуы; 
6. Ұжым мүшелерiнiң өз мiндеттерiн орындауын дұрыс қадағалау негiзiнде тəрбиенi дамыту; 
7. Тəрбиенi ұжымдағы қарым-қатынас құрылымының көп деңгейлiгiн ескере жүргiзу: 
1) Жекеше қарым-қатынас жасау; 
2) Бiрлескен iс-əрекет қатынастарын дамыту; 
3) Əлеуметтiк мəнi бар ұжым iс-əрекетiне байланысты қатынас жасау; 

8. Ұжым мүшелерiнiң атқарып жүрген рөлдерi мен олардың шын мəнiндегi мүмкiндiктерiн дұрыс 
пайдалану; 

9. Ұжымдағы қатынастың өтiп жатқан жағдайына белсене араласу; 
10. Уақытша ұжымдар құру, нашар оқушыларды жоғары мүмкiндiктерге жеткiзе алатын ұжымға 
ауыстыру; 
11. Ұжымдағы оқушыларды жаңаша қатынасқа кiрiстiретiн ұжымдық iс-əрекет түрлерiмен олардың 
қалпын өзгертудi əр кез естен шығармау. 
  

Бақылау сұрақтары 
1. Тəрбие формалары дегенiмiз не? 
2. Оқушылар ұжымының жұмыс ерекшелiгi, сипаты қандай? 
3. А. С. Макаренконың ұжым туралы ой-пiкiрлерiнiң мəнi неде?  
4. Ұжым жəне тұлға тұтастығын қалай ұйымдастыру мүмкiн?.



1.7 Жалпы тəрбие əдiстерi
  

1. Тəрбие əдiстерi мен тəсiлдерi жөнiнде түсiнiк 

            Тəрбие əдiсi (гректiң ''методос'' – жол деген сөз) – бұл мектеп тəжiрибесiнде тəрбиеге 
қойылған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн пайдаланылатын жол, тəсiлдер – тəрбиелеу саласына, 
еркiне, сезiмiне, iс-əрекетiне əсер ету шаралары. 
            Тəрбиелеу мақсаттарына əртүрлi жолдармен жетуге болады. Тəрбиешi тəрбиеленушiмен, 
олардың күш-қуатына, мүмкiндiктерiне, ынталарына сүйене отырып, iстеген жұмысында қанша 
жол тапса, сонша тəрбие мақсатына жету тəсiлi ашылады. Əрине, кейбiр жолдар  басқасына 
қарағанда мақсатқа тезiрек жеткiзедi. Тəрбиешiнiң алдында тəрбиеге сай келетiн, көзделген 
жетiстiкке тез апаратын жəне аз күш жұмсайтын жаңа, қолданылмаған жол табу мiндетi тұрады. 
Құрастыру, таңдау жəне тəрбие əдiстерiн дұрыс пайдалану – кəсiптiк педагогиканың асқар шыңы 
болып есептеледi. 
            Алайда, тəрбиенiң жаңа əдiсiн жасауға көрiнген тəрбиешiнiң күшi келе бермейтiнi белгiлi. 
Əдiстердi жоғары деңгейге көтеру үнемi алға тартылатын мiндет. Тəрбие процесiнiң жағдайына 
тура келетiндей, тəрбиешi өз күшi мен мүмкiндiгiне қарай жалпы əдiстер мен толықтырулар енгiзе 
отырып, өз мiндеттерiн шеше алады. 
            Тəрбие тəсiлi - жалпы əдiстiң бөлiгi, жеке дара əрекет (əсер ету), нақты iс. Тəсiлдер – бұл 
тəрбиешiнiң қойылған мақсатқа тез жету үшiн тəрбиеленушiмен бiрге салатын соқпақ жолы деуге 
болады. Егер оны басқа тəрбиешiлер де пайдалана бастаса, бiртiндеп ол соқпақ үлкен жолға -
əдiске айналады. Тəрбие əдiстерi мен тəсiлдерiн тану, оларды дұрыс қолдану - бұл педагогикалық 
шеберлiк деңгейiнiң маңызды сипаттамасын бiлдiредi. Демек, тəрбие əдiстерi мен тəсiлдерi тығыз 
байланысты. 
            Тəрбие құрал-жабдығы кең түсiнiктi қамтиды.Тəсiл- деп жеке əсер етудi түсiнсек, құрал 
түсiнiгi сол тəсiлдердiң бiрлiгiн бiлдiредi. Құрал-жабдық - бұл қолданымдағы тəсiл емес, бiрақ əлi 
əдiстiкке жете қоймаған шара. Мысалы, еңбек - тəрбие құралы, бiрақ еңбектi бағалау, көрсету, 
қателiгiн анықтау - бұл ондағы тəсiлдер. Сөз (кең түсiнiктегi) - тəрбие құралы, бiрақ ескертулер, 
сын айту, теңеу - бұлар тəсiлдерге жатады. Осыған байланысты кейде тəрбие əдiсi қойылған 
мақсатқа жету тəсiлдерi мен құралдары жүйесi ретiнде анықталады, өйткенi əдiс құрылымында 
тəсiлдер мен құралдар мiндеттi түрде бiрге қарастырылады. 
  

2. Тəрбие əдiстерiн таңдау 
            Əдiстердiң жақсы, жаманы болмайды, тəрбиелеу жолын алдын-ала оның қандай жағдайда 
қолданылғанын ескермей тұрып, жемiстi-жемiссiз деп жариялауға болмайды. 
            Əдiстердi таңдау көптеген жағдайларға байланысты. Бiрақ факторлардың саналуандығына 
қарамастан əдiстердi таңдау детерминатты, яғни себептi байланыста болып келедi. Тəрбиешi 
қолданған əдiстерiнiң себептерiн қанша-лықты терең түсiнсе, əдiстiң өзiндiк сипатын бiлiп, 
қолдануды бiлсе, соншалықты əдiстiң өнiмдiсiн, тəрбиелеу жолының дұрысын таңдағаны. 
            Тəжiрибеде үнемi тұратын мiндет - əдiстiң бiреуiн ғана қолданбай, тиiмдiсiн, нəтижелi 
болатынын таңдау. Тиiмдi деп - қойылған мақсатқа көп күш-қуат жұмсамай жететiн неғұрлым 
пайдалы жолды айтамыз. 
            Кейбiр жағдайларды жете ескерген, өзiне тиiмдi педагогикалық iс-əрекеттi пайдаланған 
тəрбиешi тəрбие жұмысында əрқашан жоғары жетiстiкке жетедi. Тəрбие əдiсiн таңдау - жоғары 
өнер. Ал бұл өнер ғылымға сүйенедi. 
            Тəрбие əдiстерiн таңдауды анықтайтын жалпы принциптердi қарастырайық. Бiрiншi кезекте 
төмендегiлер ескерiлуi қажет: 
1. Тəрбие мақсаттары мен мiндеттерi. Мақсат əдiстi тек жақтап қана қоймай, оны белгiлейдi. 
Қандай мақсат болса, оған жетудiң нақты тəсiлi болуы керек. 
2. Тəрбие мағынасы. Бiр мiндет бiрнеше мағынаға ие болатынын естен шығармау қажет. Сол үшiн 
əдiстi мазмұнмен емес, нақты мағынамен байланыстыру тиiмдi. 
3. Тəрбиеленушiлердiң жас ерекшелiктерi. Тəрбиелену-шiлердiң жас ерекшелiктерiне қарамай, 
мiндет əртүрлi əдiстермен шешiледi. Тəрбие процесiнiң барлық кезеңiнде белгiлi бiр сапалар 
қалыптасады, бiрақ əр жеке сыныпта тəрбие əдiсi өзгерiп отыруы тиiс. Бiрiншi сыныпқа дəл 
келетiнi, үшiншi сыныптағыларға сəйкес келмейдi, ал бесiншi сыныптағылар оны қабылдамауы 
мүмкiн. 
4. Ұжымның қалыптасу деңгейi. Ұжымның өзiн-өзi басқару формасының дамуына қарай 
педагогикалық əсер əдiстерi өзгерiссiз қалмайды: басқарудың ыңғайлы (гибкость) болып келуi 



тəрбиешi мен тəрбиеленушiнiң бiрiгiп қызмет етуiнiң табысты шарты ретiнде қажет. 
5. Тəрбиеленушiлердiң жекелiк жəне тұлғалық ерекшелiктерi. Жалпы əдiстер, жалпы 
бағдарламалар тəрбиелiк өзара əрекеттегi тек бастама ғана. Жекелiк жəне тұлғалық түзетулер 
(корректировка) қажет. Инабатты тəрбиешi өз əдiстерiнде əр тұлғаның өзiне тəн қабiлеттерiн 
дамытуға, оның өзiндiк қасиеттерiнiң сақталуына, ''мендiк'' белгiлерiн қалыптастыруға мүмкiндiк 
беретiн əрекеттердi жасайды. 
6. Тəрбиелiк жағдайлар. Мұндай жағдайларға психологиялық-физиологиялық, санитарлы-
гигиеналық, сонымен бiрге сыныпта болатын қарым-қатынастар, яғни ұжымның көңiл-жайы, 
педагогикалық жетекшiлiктiң стилi жəне тағы басқалар жатады. Абстрактты (дерексiз) жағдайлар 
болмайды, жағдайлар əрдайым нақты келедi. Олардың үйлесуiмен жасалатын тəрбиелiк шара-
iстер – педагогикалық ситуация деп аталады. 
7. Тəрбие құралдары. Тəрбие əдiстерi тəрбие процесiнiң бөлiктерi ретiнде көрiнедi, олар 
педагогикалық құралдар бiрлiгiн құрайды. Əдiстерден басқа да тəрбие құралдары баршылық, олар 
əдiстермен тығыз байланыста, бiрге қолданылады (көрнекi құралдар, өнер шығармалары, 
бұқаралық ақпарат құралдары). Тəрбие құралдарына олармен бiрге, əртүрлi iс-əрекет түрлерi 
(ойын, оқу, еңбек), педагогикалық техника (тiл, ым, қимыл т.б.), мұғалiм мен оқушының қалыпты 
өмiрлiк iс-əрекетiн жасауға көмектесетiн құралдар жатады. Егер аталған жабдықтар белгiлi бiр 
деңгейде пайдаланылмаса, олардың маңызы еленбейдi. Алайда осы жаңа жабдықтар əсерi 
тəрбие əдiстерiн таңдауға негiзгi ықпал жасайды. 
8. Педагогикалық дəреже деңгейi. Тəрбиешi өзi бiлетiн, жеке меңгерген əдiстердi таңдайды. 
Көптеген əдiстер қиын, əрi көп күш жұмсауды талап етедi: кейбiр педагогтар бұл мəселенi айналып 
өткiсi келедi. Осыдан болатын кемшiлiк - тəрбиенiң жетiмсiздiгi. 
9. Тəрбие уақыты. Уақыт аз болып, мақсат ауқымды болған жағдайда ''ықпалды əсер ету'' əдiсi 
қолданылады. Бұл əдiс əсiресе қысқа мерзiмде қайта тəрбиелеу үшiн қолданылады. Мектеп 
уақытының, тұлғаның тұрақты қасиеттерiн қалыптастыруға жеткiлiктi болатынын мойын-дайтын 
бiртұтас көзқарас жоқ. Кейбiр педагогтар уақыттың жеткiлiксiздiгiн алға тартып, ықпалды əсер ету 
əдiстерiне бағытталғанды жөн көредi. Қалай болғанда да, уақыт факторы тəрбие əдiстерiн 
таңдауда жəне жобалауда маңызды рөл атқарады. 
10.   Күтiлетiн қорытындылар. Тəрбиешi əдiстердi таңдай отырып, оның табысқа жеткiзетiнiне 
сенiмдi болуы қажет. Бұл үшiн ол қолданылған əдiстердiң қандай қорытындыға əкелетiнiн алдын-
ала болжай бiлуi шарт. 
     
    3. Тəрбие əдiстерiнiң жiктелуi 
            Əдiс құру - тəрбиелеу мiндетiне орайластырылған жауап болып есептеледi. Педагогикалық 
əдебиеттерде көптеген мақсаттарға қол жеткiзуге мүмкiндiк беретiн əртүрлi əдiстердi табуға 
болады. Əдiстер жəне олардың əртүрлi модельдерiнiң көптiгi соншалық, керектi мақсатқа сай 
келер əдiстi таңдауға сол əдiстердiң жiктелуi ғана көмектесе алады. Əдiстердiң жiктелуi –
анықталған белгiлерге қарай құрылған əдiстер жүйесi. Жiктелудiң өзi əдiстердiң қайсысының 
жалпы жəне жалқы екенiн, нақты жəне кездейсоқ, теориялық немесе практикалық екенiн бiлуге, 
сонымен бiрге оларды дұрыс таңдауға, барынша ұтымды пайдалануға көмектеседi. Жiктелуге 
сүйене отырып, педагог тек əдiстер жүйесiн ғана танып қоймай, ол əртүрлi əдiстер белгiлерiнiң 
өзгерiсiн жақсы түсiнедi. 
            Кез келген əдiстiң ғылыми жiктелуi олардың жалпы негiздерi мен белгiлерiн анықтаудан 
басталады. Тəрбие əдiстерi жүйесiне орай танылатын белгiлер өте көп. Кез келген жалпы 
белгiлерден жеке-дара жiктеме жасауға болады. Қазiргi педагогикада ондаған жiктеме белгiлi, бiрi 
тəжiрибелiк мiндеттердi шешуге қажет болса, екiншiсi теориялық мiндеттердi қарастырады. 
Көптеген əдiстер жүйесiнде жiктелудiң логикалық негiзi анық емес. Бұған тəжiрибелiк мəнi бар 
жiктеулерге негiз ретiнде əдiстiң бiр емес, бiрнеше маңызды жəне жалпы тұстарының болуы айқын
дəлел. 
            Тəрбие тəсiлдерi өз ерекшелiктерi бойынша былай жiктеледi: сендiру, жаттықтыру, 
мадақтау жəне жазалау, iс-əрекеттi ұйымдастыру, оқушыларды мiнез-құлыққа ынталандыру, 
түсiндiрмелi-көрнекi, үйрету, үйлесiмдiлiкке келтiру, өзiндiк тəрбие. Тəрбиелiк əсер ету əдiстерiнiң 
нəтижесi бойынша оларды екi топқа бөлуге болады: 
1. Адамгершiлiк қасиеттерiн құрайтын ықпалдар: түрткiлер, қатынас, көзқарас қалыптастыратын 
түсiнiктер, жаңашыл көзқарастар, ой-пiкiрлер. 
2. Қандай да бiр көзқарас ұғымдарға сəйкес əдеттер орнықтырушы ықпалдар. 

       Қазiргi кезде тəрбие əдiстерiнiң тиiмдi жетiлуi бiр мақсатқа, мазмұнға негiзделген тəрбие 
бағытын қолдайды. Осыған орай тəрбие əдiсiнiң үш тобын бөлуге болады: 



1. Тұлғаның ақыл-ойын қалыптастыру əдiстерi.
2. Iс-əрекеттердi ұйымдастыру жəне қоғамдық, құқықтық тəжiрибе қалыптастыру əдiстерi. 
3. Iс-əрекетке жəне мiнез-құлыққа ынталандыру əдiстерi. 
  

4. Тұлғаның ақыл-ойын қалыптастыру əдiстерi 
            Көзқарас, түсiнiк, сенiмдi қалыптастыру үшiн тұлға-ның ақыл-ойын қалыптастыру əдiстерi 
қолданылады. Бұл əдiстер сенiм, қажеттi құлықтың эмоционалдық жақтарын қалыптастыруда да
маңызды орын алады. Егер оқушылар педагогикалық əсерден тыс қалып отырса, онда қойылған 
мақсатқа жету процесi өте баяу жүредi. Терең сезiм оқушы-лардың ойы айқын, əсерлi бейнелерге 
аударылғанда ғана пайда болады. Тəрбиеленушiлердiң тəрбие iс-əрекетiне белсендi араласу 
дайындығы қалыптасқан жағдайда ғана əдiстер өз мақсатына жетедi. 
            Əрбiр əдiстiң өзiндiк сипаты жəне қолдау аумағы болады. Педагогтың деңгейi жоғары 
болған жағдайда бұл топтағы əдiстер жүйелi əрi басқалармен бiрлескен түрде қолданылады. 
Мазмұны мен қолданылуына қарай ана-ғұрлым қиын, сөздiк-эмоционалдық əсер етушi əдiстерi 
мынадай: əңгiмелеу, түсiндiру, этикалық кеңес, диспут жəне көрнекi тəжiрибелiк əсер ету əдiсi, 
өнеге-өрнек келтiру. 
            Бастауыш сыныптарда пайдаланылатын этика тақырыбындағы əңгiме – бұл 
адамгершiлiк мазмұны бар нақты деректер мен оқиғалардың эмоционалды, айқын көрiнiсi. Сезiмге 
əсер ету əңгiмелерi тəрбиеленушiлердi моралды жəйттердi бағалауға, олардың мəнiн түсiнуге 
көмектеседi. Этика тақырыбындағы əңгiме бiрнеше қызмет орындайды: баланың бiлiм деңгейiн 
көтеру, басқа адамдардың тəжiрибесiн баланың тұлғалық, адамгершiлiк тəжiрибесiн байытуға 
бағыттау. 
 Этикалық əңгiменi өткiзудiң жағдайлары: 
1. Əңгiме оқушының əлеуметтiк деңгейiне сай келуi керек. 
2. Əңгiме көрсетпе-көрнекi құралдармен бiрге жүрiлуi қажет. 
3. Қоршаған ортаның эмоциялы əсерi əңгiменiң мəнi мен мазмұнына сай болуы керек. 
4. Əңгiме кəсiптiк деңгейде өткенде ғана тартымды болады. 
5. Əңгiме тыңдаушыларды толғандыруы мiндеттi. 
            Түсiндiру - тəрбиеленушiге эмоционалды - сөздi əсер ету əдiсi. Түсiндiрудiң əңгiмелеуден 
айырмашылығы  -берiлген топқа немесе нысаналы əсер етуде. Бұл əдiстi қолдануда педагог ұжым
мүшелерiнiң тұлғалық сапасына, сыныптың бiлiм ерекшелiктерiне сүйенедi. Бастауыш сынып 
оқушылары үшiн түсiндiрудiң қарапайым тəсiлдерi мен құралдары қолданылады: ''Былай iстеу 
керек'', ''Барлығы осылай iстейдi'' т.с.с. Бұл əдiс мынадай жағдай-ларда қолданылады: а) қылық 
формасы немесе жаңа моралдық сапаны қалыптастыру жəне бекiту үшiн;    б) болған iске 
тəрбиеленушiнiң дұрыс қатынасын орнық-тыру үшiн. 
              Мектеп тəжiрибесiнде түсiндiру адам психикасына енiп, iс-əрекеттiң себептерiн тудыратын 
жəне тұлғаға жалпы əсер  ететiнiн сендiруге сүйенедi. Сендiру тəрбие-ленушiге белгiлi бiр шешiм 
қабылдату жағдайында пайдаланылады. Сендiру басқа тəрбие əдiстерiнiң əсерiн күшейту үшiн 
қолданылады. 
              Этикалы сұхбат тəрбиешi мен тəрбиеленушiлердiң пiкiр алысуға екi жақты кiрiсуiн керек 
ететiн жүйелi жəне бiрiздi əдiс түрi. Сұхбаттың (беседа) əңгiмеден айырмашы-лығы – сөйлеушiнi 
тыңдап, оның ойын ескере отырып, онымен қарым-қатынас жасау жолдарын құру. Мұндай əңгiме 
моралды, этикалы, тəрбиелi мəнi бар тақырыптардан тұрады. Этикалы сұхбат мақсаты –
адамгершiлiк түсiнiк-терiн тереңдету жəне бекiту, бiлiмдi жалпылау жəне нақтылап орнықтыру, 
адамгершiлiк көзқарастары мен нанымдар жүйесiн қалыптастыру. 
            Этикалы сұхбатқа нақты деректер, оқиғалар, сыныптағылардың қылықтары себепшi 
болады. Мұндай сұхбаттасу оқиға ''iзiнше'' немесе кейiнiрек, балалар өз қылықтарының жақсы не 
жаман екенiн ойластырып түсiнген соң өткiзiледi. 
              Этикалы сұхбаттасудың нəтижелiлiгi бiрнеше маңыз-ды шарттарға байланысты: 
1. Сұхбаттасудың проблемалы болғаны маңызды. Тəрбиешi шəкiрттерiн үйреншiктi емес сұрақтар 
қоюға ынталан-дырады, сол сұраққа жауапты оқушылардың өздерiнiң табуына көмектеседi. 
2. Этикалы сұхбаттар  алдын-ала дайындалған,  жауаптарын айтып қойған даяр сценарий 
бойынша өтпеуi тиiс. Оқушы-ларға өз ойларын баяндауға мүмкiндiк беру қажет, оларды басқалар 
ойларын сыйлауға, оған дұрыс көзқарас нышаны-мен қарауға үйрету керек. 
3. Сұхбатты дəрiсбаянға айналдыруға болмайды. 
4. Сұхбаттасу құралдары тəрбиеленушiнiң эмоционалды тəжiрибесiне жақын болғаны абзал. 
5. Сұхбаттасу кезiнде барлық көзқарастар мен пiкiрлердi анықтап, оларды салыстыра бiлудiң 
маңызы зор. 



6. Əңгiмеге дұрыс жетекшiлiк – тəрбиеленушiнiң оңды шешiмге өзбетiмен келуiне арқау.
       Тəрбиеленушiлермен өткiзiлетiн жеке этикалы сұхбат тəрбиешiнiң жоғары кəсiптiк деңгейiн 
керек етедi. Мұндай сұхбат кезiнде психикалы тосқауыл туып кетпеуi лазым. Егер тəрбиешi 
жеке сұхбаттасуға жан-тəнiмен мəн берсе, онда оның үлкен табысқа жететiнi сөзсiз. 

            Пiкiрталастар - тəрбиеленушiлердi қызықтыратын əртүрлi тақырыптарға арналған қызу 
пiкiр сайысы. Мұндай тəрбиелiк əдiс орта жəне жоғары сыныптарда əртүрлi қоғамдық-
гуманитарлық тақырыптарда қолданылады. 
            Пiкiрталас негiзi - бұл пiкiр сайысы, ой күресi, ол арнайы дайындықты талап етедi. 
Пiкiрталас мақсаты – белгiлi бiр шешiм шығару емес, оның маңызы - балаларды процеске қосу əрi 
оны басқара жүргiзу. Педагог балаларға ойды жинақтауға, логикалы дəлелдерге сүйенуге, өз 
ұстанған бағытын ашып көрсете бiлуге көмектеседi. 
            Пiкiрталас - қиын əдiстердiң бiрi жəне ол педагогтан жоғары кəсiби бiлiктiлiктi, бiлiмдiлiктi 
талап етедi. Басқаларды үйрету үшiн тəрбиешiнiң өзi алдымен, шебер ұйымдастырылған пiкiр 
сайыстар мектебiнен өтуi керек. 
            өнеге-өрнек – өте күштi тəрбие əдiсi. Бұл əдiс келесi заңдылыққа негiзделедi: көру арқылы 
қабылданатын құбылыстар тез əрi ешбiр қиындықсыз санада бекидi. Сонымен бiрге кiтаптағы, 
кинодағы бас кейiпкерлердi, тарихи тұлғаларды, атақты ғалымдарды, саяси майталман-дарды т.б. 
өнеге ету үлкен  тəрбиелiк мəнге ие. 
            Мысалы, бұл жағдайдың психологиялық негiзi ретiнде елiктеудi  айтуға болады. 
Елiктеудiң арқасында адамдар əлеуметтiк жəне адамгершiлiк тəжiрибе жинақ-тайды. Елiктеу -
жеке адам iс-əрекетi. Кейде елiктеудiң аяқталып, шығармашылықтың басталатын кезiн анықтау 
қиынға соғады. Көбiнесе шығармашылық өзiндiк, ерекше елiктеуден болады. 
            өмiрде жақсы да, жаман да өрнектер бар. Оқушылар-дың назарын адамдар өмiрiндегi терiс 
қимылдарға аударып, соларды талқылап, дұрыс қорытынды шығаруға бағыттау қажет. Уақытында 
жəне орынды келтiрiлген мысалдар тəрбиеленушiнiң терiс қылықтардан аулақ болуына 
көмектеседi. 
            Əрине, тəрбиешiнiң өз өнегесiн, тəрбиеленушiлерге қатынасын, iскерлiк қасиеттерiн, жеке 
басының қадiрiн мысал етуi тəрбиенiң дұрыс жүргiзiлуiне əсерiн тигiзедi. Тəрбиешi өз тұлғасымен, 
қадiр-қасиетiмен жүйелi жəне бiрiздi əрекет жасаса, өзiн мысал етудiң оңды əсерi ұлғая түседi. 
  

5. Iс-əрекет ұйымдастыру əдiстерi 
            Тəрбие талапқа сай тұлға қалыптастыруы керек. Тұлғаның түсiнiгi, нанымдары емес, 
iстеген iсi, қылығы оның тəрбиелiлiгiн сипаттайды. Сол себептi қоғамдық қылық тəжiрибесiн 
қалыптастыру жəне iс-əрекет ұйымдастыру тəрбие процесiнiң түбiрi деп қарастырылады. 
            Бұл топқа кiретiн барлық əдiстер тəрбиеленушiлердiң тəжiрибелiк iс-əрекетiне негiзделген. 
Осы iс-əрекеттi бас-қаруда педагогтар оны құрамдас бiрлiктерге, яғни қылық-əрекеттер мен кiшi 
бөлiктер - операцияларға бөлiп қарас-тырғандықтан iске асыра алады. Тəрбие процесi 
педагогтың операцияларды орындаудан əрекеттердi басқаруға, содан кейiн тəрбиеленушi iс-
əрекетiн басқаруға өтуiмен анықталады. 
            Тəрбиеленушiнiң пайдалы iстерiн ұйымдастыру мiндеттi түрде олардың басқа адамдармен 
жан-жақты қарым-қатынас жасауын қажет етедi. Əртүрлi жағдайда болған ұжымдық қарым-
қатынас белгiлi-бiр iске, шешiмге, құлықтың бiр жолын таңдауға əкелiп соғады, яғни тұлғаның 
күрделi құлықтары мен белгiлерi қарапайым қылықтар негiзiнде қалыптасады. 
            Тұлғаның қажеттi қасиеттерiн қалыптастырудың бiртұтас əдiсi – бұл жаттықтыру.
Қоғамдық қылық тəжiрибесiн игеруде iс-əрекет шешушi рөл атқарады. Тəрбиеленушiлердi нақты, 
мақсатты бағытталған, белсендi iс-əрекетке кiрiстiрмей, қажеттi қылық типiн қалыптас-тыру мүмкiн 
емес. Iс-əрекетке кiрiстiру тəсiлi – жаттық-тыру болады.  Жаттығу – автоматты түрде жеткiзiлетiн 
талап əрекеттi көп қайталап орындаудан болатын тəрбиенiң  тəжiрибелiк əдiсi. Жаттығу нəтижесi –
тұлғаның тұрақты қасиеттерi – дағдылар мен əдеттер. Əдеттер сана мен ерiктi жаңа 
жұмыстарды атқаруға босатады. Ойлау қабiлетiмен айналысып, жақсы əдеттердiң қалыптасуын 
қадағалаудан тыс қалған тəрбие өзiнiң мықты сүйенiшiнен айрылады. 
  Жаттығу нəтижесiнiң  ұтымды болуы мына жағдай-ларға байланысты: 1) жаттығулар жүйесi; 2) 
оның маз-мұнына; 3) жаттығулардың мүмкiндiкке сай болуына; 4) көлемiне; 5) қайталау жиiлiгiне; 
6) бақылау мен түзетуге; 7) тəрбиеленушiнiң өзiндiк ерекшелiгiне; 8) топтық, жеке жəне ұжымдық 
жаттығулардың үйлесiмдiлiгiне; 9) жаттығу-дың мотивтiк негiзiне жəне ынталандыру iстерiне. 
            Талап – бұл тəрбиеленушiнiң бiлгiлi бiр iс-əрекетiн тежеп не ынталандырып, жекелей 
қарым-қатынаста жоғарылайтын, баланың белгiлi қасиеттерiнiң көрiнуiне себепшi əсер ететiн 
тəрбие əдiстерiнiң бiр түрi.



            Қойылу формасына қарай талаптар мынадай болып бөлiнедi: 1) тiкелей талап (жеке, 
нақты, дəл, түсiнiктi);  2) қосымша (кеңес, өтiнiш, сенiм, қолдау т.б.); 3) талап-кеңес; 4) ойын 
түрiндегi талап; 5) сенiм арқылы талап;  6) талап-өтiнiш; 7) талап-ишара; 8) талап-қуаттау;   9) 
позитивтi жəне негативтi талаптар. 
            Үйрету – бұл пəрмендi жасалатын дағдыландыру. Тез жəне жоғары деңгейде керектi 
сапаны қалыптастыру қажеттiлiгi туғанда осы əдiстi қолданамыз. 
            Гуманистiк педагогика қатал үйретуге қарсы, себебi ол адам құқығына қайшы келедi, оны 
басқа əдiстермен бiрге, əсiресе ойын əдiстерiмен пайдаланған жөн. 
 Үйрету əдiсiн дұрыс пайдалану шарттары: 
1) мақсаттың айқын болуы; 
2) түсiнiмдi үйрету; 
3) тапсырманы беру уақытымен санасу; 
4) орындау жолдарын жəне нəтиженi көрсету; 
5) сапалардың бiрiздi жəне қатар тəрбиесi; 
6) үнемi бақылау жасау. 
            Тапсырма беру əдiсi жақсы нəтижелер бередi. Жүйелi тапсырма беру арқылы 
оқушыларды дұрыс iстерге үйретуге болады. Тапсырма беру əртүрлi болып келедi: ол көбiнесе 
оқушылардың жас ерекшелiктерiне байланысты шешiледi. Мысалы, ойыншықтар, модельдер, 
схемалар дайындау. 
            Тəрбиеленушiлердiң iс-əрекетi мен жасанды жағдай-дағы қылығын ұйымдастыру əдiсi 
тəрбиелеушi ситуациялар əдiсi деп аталады. 
  
                                   6. Ынталандыру əдiстерi 
            Ынталандыру əдiсi мақтау жəне жазалау болып бөлiнедi. Тəрбиеленушiнiң iс-əрекетiне 
қойылған жақсы бағаны мақтау деуге болады. Мақтаудың түрлерi: қолдау, қуаттау, алғыс айту, 
мадақтау. Мақтау əдiсi əдептiлiк пен нақты мөлшердi сақтауды талап етедi. Ең алдымен 
мақтаудың психологиялық тарапы маңызды келедi. Мақтау əдiсi мына жағдайда нəтиже бередi: 
1) Балалардың мақтау алуға iштей сенiмдi талпыныстары болуы. 
2) Мақтау арқылы тəрбиеленушiнi ұжымның қалған мүшелерiне қарсы қоймау. 
3) Мақтаудың қылық-iсiне сай болуы. 
4) Мақтау арқылы оқушыға жекелей шешiм табуды үйрету. 
5) Мақтаудың шындыққа негiзделуi. 
            Жазалау - қате қылықты ескертiп тежеу, өз ар-ұяты алдында, басқа адамдар алдында
кiнəсiн түсiнуге əсерiн тигiзетiн педагогикалық əдiс. 
Жазалаудың мынадай түрлерi белгiлi: 
1) қосымша тапсырмалар беру; 
2) белгiлi бiр құқынан айыру немесе уақытша рұқсат етпеу; 
3) моральдық кемшiлiгiн таныту. 

       Педагогикалық талаптар iшiнде жазалау əдiсiнiң нəтижелi болуына негiз қалайтын шарттар:

1) жазаның ұжым тарапынан туындауы; 
2) жазаның нақты болуы; 
3) жазаның мiндеттi түрде орындалуы; 
4) оқушының не үшiн жазаланғанын түсiнуi; 
5) тəрбиеленушiнiң жеке тұлғасын масқаралаудан аулақ болу; 
6) жазалау мақсатының тек ұнамды қасиеттердi баулуға бағытталуы; 
7) жазаның қате қылықтарды толық түсiну негiзiнде орындалуы; 
8) жазаның өш алу құралы болмауы; 
9) жазалаудың жеке оқушыға бағытталуы; 
10) балалардың дара психологиясын бiлiп барып жазалау. 
Тəрбиелеушiлерге тəрбиесiз болудың пайдасыз екендiгiн сезiндiретiн жағдайларды тудыру-
ынталандырудың субъективтiк - прагматикалық əдiсi деп аталады. 
            Субъективтiк - прагматикалық əдiстiң нақты форма-лары мыналар: 1) келiсiм; 2) жеке өзiн-
өзi тəрбиелеу кар-точкалары; 3) ЭЕМ мониторингi; 4) тəрбиелеу тестерi. 
            Жарыс – адамға, қоғамға қажеттi сапаларды тəрбиелеуде оқушылардың табиғи, 
бəсекелестiк қасиет-терiн бағыттайтын əдiс. Жарысу əсiресе, үлгермеушiлер арасында маңызды
болып, олардың дамуы үшiн қажет болған мақсатты ынталануға жол ашады. Жарысты 
ұйымдастыру оңай шаруа емес, ол тəрбиеленушiлердiң психологиясын толық бiлудi талап етедi. 
Жарысты ұйымдастыруда мына жағдайларды ескеру қажет:



1)   жарысты белгiлi мақсатқа орай ұйымдастыра бiлу;
2)   жарыстың бағытын белгiлеп, мазмұнын анықтау. 
  
                           Тəрбие технологиясы 
  
             1. Тəрбие өнерi мен тəрбиелеу технологиясы 

            Тəжiрибеде теория технология көмегiмен iске асады. ''Технология'' сөзi ''техно'' - өнер, 
шеберлiк жəне ''логос'' - ғылым деген сөздерден құралған. Технологияның өндiрiстiк процестегi 
мəнi – бұл қолдану кезiнде алдын-ала белгiленген нəтижеге жеткiзетiн, берiлген саны мен сапасы 
арқылы тауар алуға керек болар ғылыми-өндiрiстiк əдiстер, құралдар мен алгоритмдер жүйесi. 
Қазiргi өндiрiстер осы технологияға негiзделедi. Технология – бұл өндiрiстiң қол жеткiзер 
деңгейiнiң шоғырлы көрiнiс белгiсi, ғылыми жетiстiктердi енгiзудiң тəсiлi мен нəтижесi. Кез-келген 
iс-əрекет негiзiнде технология немесе өнерлiк сипат бар. өнер интуицияға негiзделедi, ал 
технология ғылымды арқау етедi. 
            Технология əзiрге жасалынбаса, онда жеке шеберлiк үстем алады. Бiрақ ерте ме, кеш пе 
''ұжымдық шеберлiктiң'' жинақты көрiнiсi технологияға айналады.  
            Соңғы кезге дейiн ''ой шығармашылығы'', оның iшiнде адам тəрбиесi де технология 
түсiнiгiнен тыс болатын. Қазiргi педагогикалық теория технологияның мақсат-тылығын 
рационалды, яғни ұтымды екендiгiн мойын-дайды, бiрақ мектеп өндiрiсiндегi технологияның 
механи-калық түрде өтуiмен ешбiр келiспейдi.  
            Мектеп тəрбиесi мен өндiрiс түсiнiктерi бiр-бiрiнен алыс емес. өндiрiс сияқты мектепке де 
қоғам өзiнiң əлеуметтiк тапсырысын жасайды, өндiрiстегi сияқты мектептiң де алдына қойылған 
мiндеттерiне сəйкес белгiлi материалдық базасының болуы көзделедi. Осы мiндеттердi шешуге 
өндiрiстегiдей тəрбие процесiне бағытталады. Бұл процестiң негiзi – жоспарланған нəтижеге жету 
тəсiл-дерiмен, сол тəсiлдердiң модельденуiмен, адамдар iс-əрекет жəне қылығын басқарумен 
байланысты педагогтардың тəрбиелiк iс-əрекетi. Мұндағы педагогтардың басқару iс-əрекетi 
өндiрiстегiдей жүйенiң жағдайы жəне оның жүргiзiлу пəрмендiлiгiн сипаттайтын ақпараттар 
негiзiнде iске асырылады.  
            Мектептегi тəрбие жүйесi сонымен бiрге өндiрiс секiлдi қоғамдық мақсаттар жолында 
материалдық базаны iске қосып, оқу-тəрбиелiк мiндеттердi шешуге, педагогтар ұжымына арналған 
процестер бағдарын түзедi, яғни əртүрлi iс-əрекеттерiн басқару ұйымдастырып, сонымен бiрге 
оларды орындаушыларды қажеттi ақпаратпен қамтамасыз ететiн коммуникативтi желiнi iске 
қосады. 
            Бiрақ адам тəрбиелеу технологиясының өзiндiк ерекшелiктерi болатынын ескеру қажет. 
өндiрiстегi қарапайым да анық жұмыс барысына қарағанда мектептегi технологияның күтiлмеген 
күрделi жəйiттерi мен белгiлерi сан-қилы, олар: 
        1. Тəрбие процесiнiң өндiрiстiк процестен айырма-шылығы оның бiртұтас болуында. Тəрбие 
процесiн жеке операцияларға бөлiп-жаруға, жеке қасиеттер қалыптас-тырып, педагогикалық 
ықпалдарды кiшiгiрiм қадамдар ретiнде iске асыру қиынға соғады. Тəрбиелiк ықпал бiрiздi –
параллель схемада емес, комплекс түрде орындалады. 
        2. Сапаларды қалыптастыру əдiстемесiн, яғни ''технологиялық операцияларды'' игерушi 
тұлғаларды тəрбиеге тарту мəселесiн өте байыппен, салмақты шешу керек. Тəрбиешi алдында 
технологиялық процестi басынан аяғына дейiн жүргiзу қажеттiлiгi тұрады, яғни тəрбие жалпы 
технологияға негiзделген жеке шеберлiкпен ұштасады.  
        3. Тəрбие технологиясы барлық тəрбиешiлерге ортақ, ол тұлғаны жан-жақты 
қалыптастыру, оны дамыту жолын-дағы барша кезендерiмен толық  қабылдануы тиiс. Оларды 
анықтап, нəтижеге жету бағыт-бағдарын көрсету педаго-гика ғылымының мiндетi. Тəрбие 
мəселелерiн технология-лық шешуде əрбiр тəрбиешi мақсатқа қол жеткiзудiң мехнатты жолын 
алдын-ала белгiлеген ''өзектi  нүктелердiң'' арасында əрбiр тəрбиешi өз мүмкiншiлiгiне жəне 
нақты жағдайларға байланысты шеберлiк əрекетiн жасай алады. 

       Қазiргi тəрбие тəжiрибесi өзiнiң өтпелi кезеңiнде тұр. Тəрбиешiлердiң көбi ғылыми 
технология бойынша жұмыс iстеудi əлi де мойынсынбайды, бiрақ тəрбие мiндеттерiн шешудiң 
жекелей интуитивтi жолынан жалпы бұрылыс көрiнiс бере бастады. Пайдасы көп, сарапталған 
техно-логиялық жаңалықтарды енгiзуге педагогтар қауымы ыңғай танытуда. 

  
                           2. Тəрбиенiң комплекстiгi 

            Тəжiрибелiк технологиядағы бiртұтас тəрбие процесi оның құрылым бiрлiктерiн комплекстi 



түрде қабылдау арқылы iске асырылады. Комплекстi ықпал тəрбиелiк мақсаттардың, мiндеттердiң, 
мазмұнның, əдiстер мен формалардың бiрлiгiн бiлдiредi. 
            Комплекстi қажеттiк тəрбие теориясы мен мектептегi тəрбие жұмысы тəжiрибесiнiң соңғы 
10 жылдықта жетекшi процестердiң бiрiгiмi ретiнде танылуына байланысты болды. Бұл процестер 
уақытында өз бетiнше ұйымдас-тырылатын, сонымен өзiнше жетiлетiн құбылыс деп есептелiндi. 
Осыдан бұл процесте бiртұтас тұлғаны қалыптастыруға емес, сол тұлғаның жеке-дара қасиеттерiн 
қалыптастыруға көп көңiл бөлiндi. Тұлғаны жан-жақты, үйлесiмдi дамыту принципi бұзылды. 
             Қазiргi тəрбие технологиясы комплекстi бағыт мəселесiн шеше отырып мынадай 
талаптарды орындайды: 
1. Тəрбиеленушiлерге үш бағытта, яғни санасына, сезiмiне жəне қылықтарына əсер ету. 
2. Тəрбие жəне өзiндiк тəрбие бiрiгуi арқылы дұрыс нəтижеге қол жеткiзу. 
3. Тəрбиеге қатысты барлық факторлардың бiрлiгi мен реттелуi – тəрбиеге комплекстi түрде 
қараудың кезек күттiрмес шарты. 
4. Тұлғада берiлген қасиеттер тəрбие iстерiнiң жүйесi арқылы қалыптасады. Бұл iстер бiр арнаға 
бағытталып, процестегi ой, дене, адамгершiлiк, эстетикалық жəне еңбек тəрбие мiндеттерiнiң бiр 
мезетте орындалуын талап ететiн нақты комплекстi сипатта болуы қажет. 
5. Тəрбиеге комплекстi қарау тəрбие процесiнiң жəне оны басқарудың жүйелiлiгiн талап етедi. 
Тəрбиедегi сыртқы жəне iшкi факторлар мен олардың өзара байланысын ескермей тұрып, басқару 
табысты болмайды. Ол үшiн бұл факторлар мен олардың əсер ету сипаты туралы педагог-тың 
айқын түсiнiгi болуы шарт.  
            Негiзгi факторлар қатарына жататындар:     
1) оқушының өмiр сүру қалпы; 2) əртүрлi аймақтардың өмiр сүру жағдайлары мен дəстүрлерi; 3) 
бұқаралық ақпарат жəне насихат құралдары; 4) ұжымның өмiр сүру жағдайы мен даму деңгейi; 5) 
оқушының ұжымдық қатынас жүйесiндегi жағдайы; 6) тəрбиеленушiнiң жеке жəне тұлғалық
ерекшелiктерi. 
            Тұлғаны толық қалыптастырудағы комплекстiк осы жағдайлардың бiрiккен сипаты ретiнде 
ескерiлгенi жөн.  
            Тəрбие комплекстiгiнiң маңызды шарты – тəрбие мақсаттарының, мазмұнының, 
формалары мен əдiстерiнiң бiрлiгi. Мұндай бiрлiкке келген ой мен əрекеттiң қара-қарсылықсыз 
орындалуы жəне алға қойған мақсат, мiндеттiң нəтижелерiмен сəйкес келуi комплекстiлiктiң 
жоғары деңгейде iске асқаны. 
  
3. Тəрбиелiк iстер 

            Тəрбиенiң жүйелiлiгi, комплекстiлiгi, бiрiздiлiгi, үздiксiздiгi ''тəрбие iсi'' деген түсiнiк бередi. 
Бұны соңғы кезде теоретиктер мен практиктер көп қолданып жүр. Тəрбие iсi - тəрбиеленушiлердiң 
нақты iс-əрекетiн ұйымдастыру мен дамытудың бiр түрi (формасы). ТI ең басты ерекшелiктерi -
қажеттiлiгi, пайдалылығы, мiндеттi орындалатындығы. 
            Тəрбие процесi үздiксiз жалғасты ТI-нен тұрады. 
            ТI ұжымдық жəне шығармашылық сипатта болатындықтан жəне ұжымдық тəрбие iстерi
(ҰТI) немесе ұжымдық шығармашылық iстер (ҰШI) деп аталады. ТI-де тəрбиешi мен 
оқушылардың өзара əрекеттерiнiң формасы, құралы жəне тəсiлдерi үйлесiп келедi. 
            ТI өз құрамында адамгершiлiк, эстетикалық, саяси, ақыл-ой əсерлерiн топтастырады. Iс-
əрекеттiк тұрғыдан ТI тəрбие бағытын көрсетсе, комплекстi қолдаудан тəрбие сипаты мен 
мазмұнын анықтайды. 
            ТI бiлiм жүйесiне сəйкес, негiзiнен сабақтас құралады. Кез келген ТI кезеңдерi: 1) мақсат 
анықтау; 2) жоспарлау; 3) дайындық жəне ұйымдастыру; 4) жұмыстың мiндеттi түрде iске асуы; 5) 
нəтижелердi талдау. 
            ТI-нiң мақсаты мен жоспарлауының негiзгi көздерi: 1) қоғамдық жағдайларға 
негiзделген əлеуметтiк ситуация-лар; 2) белгiлi бiр кезеңге арналған оқу-тəрбие мекемесi 
жұмыстарының бағыты; 3) тұлғада қалыптасуы қажет сапаларға анықтама. 
            Осындай негiзгi көздердiң бəрi ТI-нiң өмiрлiк күшiн толықтырады, оның нақты бағыты мен
көкейтестiлiгiн айқындауға көмектеседi. Осының арқасында төмендегi сұрақтарға оңды жауаптар 
берiледi:  
а) Тəрбиелiк ықпал бағытталатын ұжым сипаты қандай? 
б) Оның осы бағыттағы даму деңгейi қай дəрежеде? 
в) Iстердi орындау барысында неге қол жеткiзу керек? 
г) Жоспарланған нəтижеге қандай тəрбие құралдар   жүйесi арқылы жетуге болады. 
            ТI педагогикалық тəжiрибесiн жалпылау арқылы келесi əдiстемелiк ережелердi ұсынуға 
болады: 



1. ТI-нiң мiндеттерiн терең түсiну. 
2. ТI, педагогикалық iс-əрекетке нақты жəне комплекстi назар сала бiлуден құралады. 
3. Процесте ТI-нiң мiндеттерi шешiмiнiң баламалылығын қолдау қажет. 
4.   ТI-нiң мiндеттерi мен жағдайларына қарай мазмұнын анықтап алу өте маңызды. 
5. ТI əр кезеңiндегi iстер мен құралдар рационалды түрде жобаланады. 
6. ТI дайындық кезiнде мейлiнше ұйымдастыру сапасына мəн беру керек. 
7. ТI көптүрлiлiгi мiндеттi. 
8. ТI оқушылар көңiлiнiң ең əсерлi қозғаушы күшi ретiнде қабылдануы тиiс. 
9. ТI ''сiңiрлi’’ дəстүрге көнбейдi, икемдiлiк жəне  тапқырлықтың кеңдiгi – ТI-нiң өзiндiк ерекше 
белгiлерi. 
            Жоспарлау кезеңi мақсаттық кезеңнен кейiн келедi. Ол мақсаттық кезеңнен теориялық 
жағынан бөлiнгенiмен, практикалық жағынан үздiксiз процестiң құрамды бiрлiгi. Бұл кезеңде 
педагог алдында тұрған маңызды мiндет – тəрбиеленушiлермен бiрге барлық бөлшектердегi 
жұмыс бағытын белгiлеу, оқушылардың жеке мiндеттерiн айқын-дау, орындалған iстiң қалай 
өткенiмен бiрге, ендi iстелiне-тiн iстiң қалай жасалатынын көрсету. 
            Тəрбие iстерiн жоспарлауда оқушылар да ат салысып, жұмыс жоспарын ұйымдастыру 
мектебiнен өтедi. Сол үшiн жұмыс жоспарының тəжiрибелiк мəнiн жете түсiндiрудiң маңызы зор. 
            ТI ұйымдастыруда мұғалiмдер басшылыққа алатын 6 теориялық кезеңi ұсынылады, олар: 
1) мақсатты айқын түсiну; 
2) əрбiр оқушының мiндетiн дəл анықтау; 
3) мақсат пен нəтижеге қол жеткiзу үшiн барлық қажеттiктi дайындау; 
4) нəтиже өзгерiсiне орай орындалатын қосымшаларды белгiлеу; 
5) ТI-не жауапкердiң  есеп беру сəтiн белгiлеу; 
6) орындаушыларға түсiнiктеме-нұсқау беру. 
  ТI - ұйымдастыруға қатысу тұлғаның төмендегiдей маңызды қасиеттерiн тəрбиелейдi: 
а) мақсатқа жетуде шаршап- шалдықпау; 
б) жауапкершiлiк; 
в) бастаған жұмысын аяғына дейiн жеткiзу; 
г) тəртiптiлiк; 
д) орындаушылық. 
            ТI-нiң барлық процестерiн орындау кезiнде, ескерiлетiн жəйттер: 
1) тəрбиешi бастаған iсiн оның аяғына дейiн назардан тыс қалдырмауы мiндеттi; 
2) ТI-i кезiнде тəрбиешi дұрыс бағыт-бағдар ұстануы қажет; 
3) байқалған қателiктер дер кезiнде түзелуi шарт. 
            Iстiң қорытындылау кезеңi ұжымдық талқылау мен жеке педагогикалық сарапқа
бағытталады. Қойылатын мақсат – жетiстiк пен кемшiлiктердiң себептерiн анықтау. 
            ТI талдау схемасында ескерiлетiн мəселелер: 
1. Жоспарда ТI дайындау мен өткiзудiң барша бағыт-бағдары ескерiлген бе? 
2. Ұйымдастыру деңгейi көзделген мақсаттар мен мiндеттерге жауап бере ме? 
3. Мазмұн мақсаттарына сəйкес келе ме? 
4. Жоспарланған iстерге сəйкес қор жеткiлiктi ме? 
5. Iстiң қай бөлiктерi жақсы нəтиже бердi, не себептi? 
6. ТI жоспарлы уақыты сақталды ма? 
7. Орындалу мерзiмiн кiм жəне нелiктен өзгерттi, не бұзды? 
8. ТI жүйелi болды ма, əлде кездейсоқ байланысқан бөлiктермен шектелдi ме? 
9. Жаңалықты енгiзудiң пайдасы қаншалықты болды? 
10. ТI-нiң эмоциялық жағы оның бастау ниетiне сай ма? 
11. ТI-нiң сапасы қанағатанарлық па, оқушылардың оған қатынасы қандай жəне толғандыра ма? 
12. ТI қатысқан ұжымның əрбiр мүшесi қандай бағаға лайық? 
13. Оқушылардың əрекет-қылығы ТI-ге қаншалықты сəйкес болды? 
14. Педагогтың кейбiр əрекетiне оқушылар қарсылығы нелiктен туындады? 
15. Кезектi ТI-де неден аулақ болған жөн? 
16. Келесi ТI-ге қандай жаңалықтар енгiзу қажет? 
  
              4. Əлеуметтiк бағдарлық тəрбие iстерi 
            ТI мақсаттарына қарай бiрнеше түрге бөлiнедi: этикалық, əлеуметтiк бағдарлы (ƏБ), 
эстетикалық, танымдық, спорт жəне дене тəрбиесi, экология, еңбек жəне т.б. Қоғамдық маңызы 
бар қасиеттердi тəрбиелеу мақсатындағы ТI-iн ƏБ деп атайды. Бұл бағыттағы ТI-дiң негiзгi 



мақсаты - оқушыларда əлеуметтiк қатынастар жүйесiн қалыптастыру: қоғамға, мемлекеттiк 
басқару жəне құқық мекемелерiне. 
            Тұлғаның негiзгi қоғамдық сапаларының мазмұны қандай? Маңыздысы - қоғамда, 
мемлекетте, əлемде болып жатқанның барлығына жеке азаматтық бағам бiлдiре алу. Азаматтық 
борыш қазiргi жағдайда аса көкейкестi мəселе. Бұл сапа тəртiптiлiкпен, яғни тұлғаның маңызды
əлеуметтiк-адамгершiлiк қасиетiмен тiкелей байланысты. 
            Тəртiп негiзiнде ғана əлеуметтiк қатынасты ұғуға болады. Тəртiптiлiк əр адамның қоғам 
нормалары мен  қылық ережелерiн саналы орындау əрекеттерiнде көрiнедi. 
            Саналы тəртiптi үйретудiң негiзгi жолы – ТI-iн ұйымдастыру. 
            Бұл жұмыстың мақсаты – оқушылардың мiнез-құлық ережесiн, күн тəртiбi талаптарын 
сақтауын, өмiрлiк iс-əрекеттер тəртiбiн орындауға үйрету. Сол үшiн əрбiр оқу орнында мiнез-құлық 
ережелерi белгiленедi. Ал бұл ережелер бiр жағынан – қоғамдық мораль принциптерiн танытса, 
екiншi жағынан – сол оқу орнының жұмыс ерекшелiгiн бiлдiредi.  
            Оқушылардың өмiрi мен iс-əрекетiнiң тəртiбiн күн ережесi деп атайды. Күн ережесi -  бұл 
үздiксiз орындалатын ТI. Ереже талаптарын орындау – тəрбиенiң нəтижелiлiгi, ол тұлғаның 
тұрақты əдеттерiн тез дамытады. 
            Қажет болған жерде  ереже  өзгередi. Ереже сипаты: 1) тəрбиеленушiнiң өмiр жағдайына 
сай əрi үйлесiмдi, оның мүмкiншiлiктерi мен қабiлеттерiне сəйкес болуы керек; 2) дəл белгiленген 
мерзiмде барлық iс-əрекеттiң бiрге орындалуын мiндеттейтiн болуы қажет; 3) нақты;   4) шынайы 
орындалатын əрекеттердi қамтуы шарт.  
            ТI табысты болуына арқау тəртiптiлiк бағытындағы жалпы талаптар: 1) əрбiр жаңа iс 
бұрынғыға негiзделе отырып, сапалы тəртiп дайындығы процесiн жоғары дең-гейде жалғастыруы 
мiндеттi; 2) олар жалпы принциптерге сəйкес, бiрақ стандартқа қатып қалмай, орын жəне уақыт 
жағдайларын ескеруi шарт; 3) тұлға тəрбие бөлшектелiп емес, бiртұтас жүретiндiктен, тəрбие 
iстерi де белгiленген нақты, жинақы жүйеде орындалуы қажет.  
            Егер тəртiптiлiк сапасы үнемi өзгерiп жатса, онда педагог мiнез ауысуларының қайда, 
қашан басталғанын зерттеп үйренуi керек. Педагог шеберлiгi ТI белгiлi кезеңде жаңа сапаға 
бағыттай алуынан көрiнедi. 
            ТI-iн дұрыс ұйымдастыруға кедергi жасайтын себептер: 
1) Мектептегi оқу-тəрбие жұмыстарының нашар  құрылуы. 
2) Тəрбие жұмысының бiр жақтылығы, яғни тəртiптiлiк  басқа сапалардан бөлiнiп қалады немесе 
оларды кезекпен дамыту ұстанымы белең алады. 
3) Тəрбие жұмыстарында науқаншылдықтың жеңiп,  бiрiздiлiктiң болмауы. 
4)Тəрбиешiнiң оқушылармен қатынасындағы мəдениеттiң кемдiгi. 
5) Формализм, педагогтың тек əсiре көрсеткiшке көңiл бөлуi. 
6) Тəртiпке шақыру жолдарын пайдаланудағы қателiк:  орынсыз төмен не асыра бағалау. 
7) ТI-де əрекеттердiң келiсiмдi жүйелi болмауы, басты  проблема тасада қалып, елеусiздерiне үмiт 
арту. 
            өмiрлiк ұстаным (позиция) – бұл iшкi наным, тұлғаның қоғамға субъективтi қатынасын 
көрсететiн, оның дүниетанымдық, моральдық, психологиялық сапаларынан шығатын сана-сезiм 
бағдары. Адамның өмiрлiк ұстанымы белсендi (активтi) жəне енжар (пассивтi) болып келедi. 
Белсендi тұлға болып жатқан жағдайға нем-құрайлы қарай алмайды. Ал енжар бағдарлы адам 
дайын көзқарас, құндылықтар мен əдет-қылық үлгiлерiн қабыл-дайды, оларды сана талдауына
салалайды, қайшылықтары аз, тiптi жоқ жолды таңдайды. 
            Əлеуметтiк белсендiлiгi бар тұлға болып жатқан жағдайды түбегейлi шектемейдi, бiрақ сын 
сарабына салады. Елде, əлемде болған жағдайларға өз бетiнше баға берiп, өмiрдi жақсартуға ат 
салысады.  
            Енжар ұстаным мəнi – жаңалықтан қорқу, өз белсендiлiгiнен қашу, əрқашан қауiпсiздiкке 
бола, бағынышты халде жүру, жауапкершiлiктен бас тарту. Мектеп ықпалы отбасы тəрбиесiн 
реттеп, оның қалыпқа түсуiне көмектеседi. Қоғамдық белсендiлiк танытпайтын оқушылар тек 
үлгерiмi мен жеңiл жұмысты ғана iстеуiн қадағалайтын отбасылардан шығады.  
            Əлеуметтiк бағдарлы тəрбие iстерi оқушылардың өмiр позициясын қалыптастыруда қажеттi 
жағдайлар жасайды. Олар арасында берiлген тапсырмалар ойын түрiнде емес, нағыз жауапты 
жұмыс сипатында бала тарапынан қабылдануы тиiс. 
  
                          5. Этикалық тəрбие iстерi 
            Адамгершiлiк тəрбиесi – бұл тəрбиеленушiнiң қоғамдық мораль талаптарына сай 
санасына, сезiмiне, əдет-қылығына, мақсат бағытына жүйелi түрде ықпал ету. Адамгершiлiк 



тəрбиесiнiң негiзгi мiндеттерi: 1) iзгiлiк сана қалыптастыру; 2) инабаттылық сезiмдер тəрбиелеу 
жəне дамыту; 3) адамгершiлiк əдет-қылықтың ептiлiктерi мен дағдыларын қалыптастыру. 
            Адамгершiлiк тəрбиесiнiң құрамы: адам жəне қоғам байланысын қалыптастыру, өз 
қылығының қоғаммен сəйкес болуы қажеттiгiн сезiндiру; адамгершiлiк бiлiмдi адамгершiлiк 
нанымға ауыстыру; тұрақты адамгершiлiк сезiмдер мен сапалар орнықтыру; адамның 
басқалармен қатынасындағы жоғары мəдениет пен адамгершiлiк əдеттердi бекiту. 
            Қазiргi мектепте адамгершiлiк тəрбиесiнiң мазмұны жалпы адам құндылығын жоғарылату
қажеттiгiнен көптеген өзгерiстерге бет бұрды. Осыдан əрбiр оқушыға төмендегi проблемалардың 
маңыздылығын түсiндiру лазым: 1) адамға ең қымбат - өмiр; 2) балалар - өмiр жалғасы; 3) 
тəртiптiлiкпен байланысқан еркiндiк;    4) отансүйгiштiк (патриотизм); 5) ұлтжандылық;    6) 
интернационализм; 7) борыш, ар, намыс, ождан, тəртiп сақтау, кiшiпейiлдiк жəне т.б. 
            Қазiргi тəрбие жүйесiндегi ең маңызды да көкейтестi проблемалар - бұл оқушылардың 
жыныстық тəрбиесi жəне еңбекке қатынасы.  
   ТI-нiң этикалық бағыттағы құрылымына педагог адам моралi туралы мəлiметтер ендiредi. 
Мораль – адам санасының формасы жəне адамзат мəдениетiнiң бөлiгi. Мораль принциптерiн, 
нормасы мен мəнiн түсiнуден тəрбиеленушiлер өздерiнiң жəне басқа адамдардың қылықтарын 
дұрыс бағалауға үйренедi. Адамгершiлiк жағынан тұрақталған тұлға моральдық нормалардың
шындығына сенiмдi болады, оларды орындау қажеттiлiгiн мойындайды. Бiрақ, адамгершiлiк 
нормаларды бiлу, түсiну наным-сенiмдер бекуiн өзiнше қамтамасыз ете алмайды, тек - олардың 
қалыптасуына қажеттi алғышарттар ғана болып есептеледi.                
            Адамгершiлiк бiлiмдер баланың өмiр тəжiрибесiне өтiп, ой толғанысына енiп, 
тəрбиленушiлердiң өзiндiк талқы сарабына түскен болса ғана адамгершiлiк нанымдар дəрежесiне 
көтерiледi.  
            Этикалық ТI-нiң ең басты мақсаты - адамгершiлiк мiнез-құлықтарды қалыптастыру, ТI 
күнделiктi өмiр жағдайындағы адамгершiлiк iс-əрекет бiрлiгiнен құралады. өз қылықтарымен адам 
айналамен байланысып, ондағы жағдайлармен қарым-қатынас бейнелейдi. Адамгершiлiк əдет-
қылық тудыру үшiн соған сəйкес жағдай жасау керек. Жоғары адамгершiлiк iс-əрекет қажеттiгiн 
қалыптастыру – этикалы ТI-нiң маңызды бөлiгi. 
            Тұлғаның адамгершiлiк қажеттiгiн қалыптастыру – оның түйсiк жүйесiне моральдық 
нормалар мен прин-циптердi қабылдату процесi. 
            Адамгершiлiктi қажеттiктiң  көмегiмен iзгiлiк мораль негiзi - еркiн таңдау мүмкiндiгi туады. 
Адамның еркiн таңдау мүмкiндiгiн дамытудан этикалы ТI функциясы орындалады. Əдет-қылықтар 
жүйесi адамгершiлiк əдеттердi қалыптастырады. Əдеттерден адамгершiлiк қылықтарды қалау 
тұрақты қажеттiлiкке айналады. Əдеттер қарапайым (қарым-қатынас ережесi, жүрiп-тұру 
мəдениетi, тəртiп) жəне күрделi болады (еңбекке дайындық жəне оны қажетсiну).  
            ТI-нi орындау мақсатында мектеп тəжiрибесiнде тексерiлген келесi ережелердi негiзге 
алған жөн: 
1. Адамгершiлiк тəрбие процесi адам үшiн ''күреске'' айналмауы тиiс. Тəрбие ''күрес'' емес, 
күнделiктi күрделi жұмыстан тұратын ұзақ маңдай тер iсi. 
2. Тұлғаның iзгiлiктi қасиеттерi өмiр қажетiнсiз қалыптаспайды. 
3. Тұлғаны жақсылық жасауға ынталандыратын жағдайлар туындату қажет. 
4. Бiрнеше əдеттi қатар бiр мезетте дамытуға болмайды, оқушының жаңа нормалар мен 
ережелердi қабылдауға дайындығын ескерген жөн: жаман қылықтары болса, одан арылуы тиiс, 
олардың жақсы не келеңсiз екенiн түсiндiру қажет. 
5. Жоғары адамгершiлiк қасиет қарапайым, жəй нəрселерге негiзделедi. Гуманизм, сыйластық, 
қылық мəдениетi дағдыларын дамытпай, адамды мейiрiмдiлiкке тəрбиелеуге болмайды: 
сыпайылылық, есiркеушiлiк, сөйлеу мəнерi, мейiр белгiлерi. 
6. Ұжымдық, азаматтық тəртiптi түсiну сияқты адамгер-шiлiк қасиеттердi тəрбиелеу үшiн арнайы 
əдеттердi ұғыну керек: басқаларға қамқорлық, адамды түсiну, өзiнiң эгоис-тiк сезiмiн тежеу, ұжым 
талабын орындау, қауым алдын-дағы мiндеттер, өз iсi мен сөзiне жауап беру т.б. 
7.  Мораль арқылы жаман əдеттердi айыра бiлу: өте қатты сөйлеу, басқалар сөзiн бөлу жəне 
тыңдамау, тырнақ тiстелеу, қол сiлтеу т.б. 

       Арнайы мысалдар арқылы жастарға бiр қарағанда еленбес əдеттердiң салдарынан 
болашақ өз өмiрiне келетiн зиянды түсiндiре əрi нақты көрсете бiлуi керек. 

  
  6. Эстетикалық жəне дене шынықтыру тəрбие iстерi 
            Эстетикалық (əсем) iстер – арнайы бағыттағы тəрбие жұмыстарының жалпы атауы, 
мақсаты - өмiрге эстетика-лық қатынас баулу: еңбекке, қоғамдық iске, табиғатқа, өнерге, өз 



қылығына деген қатынасты таныту. Бұл тəрбиенiң басты мiндетi – эстетикалық түсiнiк, баға, талқы, 
қажеттiк, таңдау  жəне қабiлет дамыту. 
            Эстетикалық тəрбие тұлғада əсемдiк сезiмiн дамытады. Адам əсемдiктi сезiнуден, өз 
өмiрiн сұлулық заңымен құруға ұмтылады. Эстетикалық тəрбие адамгершiлiк, ақыл-ой, еңбек жəне 
дене тəрбиесiмен тығыз байланысты. Табиғатқа, əдебиетке, театрға, музыкаға, поэзияға, көркем 
сурет жəне т.б. өнерге деген сүйiспеншiлiк адамның жан-жақты саналы дамуына əсер етедi. 
Адамгершiлiк қалыптасуда эстетикалық тəрбиенiң маңызы зор. Əсемдiк рахаты əр адамды 
жақсылыққа, ұжымшылдыққа, адал еңбекке жетелейдi. Дене тəрбиесi сұлулықтың көп элемент-
терiне арқау: дене дамуының үйлесiмi, жүрiс-тұрысы, адам мiнезi, ойлау мəнерi т.б.  
            Əсемдiк ТI-не байланысты оқушылар эстетика теориясы бiлiмдерiн меңгеруi тиiс. 
''Эстетика'' терминi гректiң ''эстезис'' - сезiмталдық деген сөзiнен шыққан. Бұл сөздi алғаш рет 
немiс өнертану ғалымы Баумгартен ғылыми атау ретiнде енгiздi. 1750 ж. оның ''Эстетика'' деген 
еңбегi жарық көрдi. Сол кезден бастап эстетика ғылым саласына айналды. Ал эстетика ұғымының 
өзi ертеректе туған. Оның бастауы ежелгi заманға кетедi. өркениет өрiсiнде адам өзiн қоршаған 
ортада сұлулық iздеп, сезiнуге үйренедi. Бұл қабiлет эстетикалық сезiм деп атауын алды. Ол 
еңбек процесiне орай дамиды жəне кемелденедi. Адам табиғатты жаңалау, өзгерту арқылы өз 
табиғатын, əлеуметтiк қарым-қатынасын қалыптастырып отырады. 
            Эстетика категориясының ең негiзгiсi - əдемiлiк, əсемдiк категориясы. Əсемдiк – бұл 
өмiрдiң өзi, бұл табиғат жəне адам қарым-қатынасы мен оның еңбегiнiң жемiсi. 
            ТI процесiнде эстетикалық бiлiм дамыту шаралары – бұл конкурс, викторина, мектеп 
мерекелерi, үйiрмелер,  шығармашылық топтар т.б. Оқушылар оларда қысқаша мəлiмет алып 
қана қоймай, эстетика ғылымын толықтай түсiнуге бастау алады. Эстетика сабақтары оқушыларға 
эстетикалық таным заңдары мен заңдылықтарынан, өнердiң жалпы принциптерiнен ақпараттар 
бередi. 
            ТI-iн ұйымдастырғанда эстетикалық қабылдаудың психикалық заңдылықтарын ескеру
керек, оқушылардың жас ерекшелiктерiне қарай, эстетикалық форма мен мағына жағдайларының
қиын да күрделi сəттерiн пайымдауға бағыттап барған жөн. 
            Эстетикалық қабылдаудың маңызды тұсы – шындықты бейнелеумен бiрге жүретiн 
адамның көңiл шарпулары. Жоғары көркем өнер шығармаларын қабылдай отырып, оқушы қуаныш 
пен тебiренiс, қорқу мен үмiт сезiнедi. Бұл сезiмдер балаларды əсемдiк заңымен өмiр сүруге 
бағыттайды. 
            Эстетикалық тəрбиенiң көптүрлi құралдары көркем-дiк жұмыстарда көрiнедi. ТI-нiң 
эстетикалық бағыттағы құралдары сан-алуан: табиғат, еңбек, адам қатынасы, өнер жəне т.б. 
тəрбиелеу көздерi - қоршаған орта, оқу-үйрету еңбегi, өнер əлемi, музыка, суреткер шығармасы 
т.б. 
  Қазiргi педагогика ТI əртүрлi бағытта ұйымдастыру жəне өткiзуде үлкен тəжiрибе жинады. 
Олардың iшiнде: конкурстар, викторина, мектеп мекемелерi, үйiрмелер, шығармашылық топтар, 
ұжымдық жаңа жұмыс формасы - ''ұшқын'' концертi, қуыршақ театры, əдеби-шығарма конкурсы, 
ұнамды сабақ эстафетасы, гигиеналық мəдениет, тазалық пен тəртiптi тек оқу орындарында емес, 
сол аймақта сақтау қажеттiгi мен байланыстыру - бұл эстетика бағытының жұмысы. 
            ТI дене шынықтыру бағытындағы мақсаты дене саулығы жəне тəн сұлулығы тəрбиесi 
мiндеттерiнен туындайды. Олар: 
1) Дене шынықтыру, оқушыларды салауаттылыққа дағдыландыру, дұрыс өсуiне көмектесу; 
2) Спорт – дене тəрбиесi бiлiмдерiн меңгерту; 
3) Қозғалыс дағдылары мен бiлiктерiн дамыту; 
4) Қозғалыс сапасын дамыту (күш, ептiлiк т.б.); 
5) Адамгершiлiк қасиеттердi тəрбиелеу (ерлiк, тұрақ-тылық, тəртiп, ұжымшылдық); 
6) Эстетикалық қасиеттердi қалыптастыру (дене түзулiгi, жүрiс-тұрыс мəдениетi); 
7) Дене шынықтыру мен спортпен үнемi айналысуды əдетке айналдыру; 
8) Гигиеналық дағды мен ептiлiктi қалыптастыру. 
            Дене тəрбиесi бағытындағы ТI жан-жақтылығы алға қойылған мiндеттердi адамгершiлiк, ой-
сана, эстетика, еңбек тəрбие түрлерiмен бiрге шешуге көмектеседi. 
            Бұл бағыттағы ТI-нiң көп тараған түрi - сабақ алдында мектептегi еңбек күнiн бастайтын 
дене машықтары.  
            ТI дене тəрбиесi бағытындағы дене шынықтыру сəттерi, шаршағанда сергiтушi бұл бiрнеше 
жаттығулар да маңызды келедi. 
            ТI-ге ''қозғалысты үзiлiсi''  оқушылардың күнделiктi сабақ арасында таза ауамен тыныс 
алуына жəрдемдеседi. 
  



             7. Экологиялық жəне еңбектiк тəрбие iстерi
            Қазiргi кезеңде экологиялық апат қаупiнiң алдын алатын, жедел табиғатты қорғау 
жұмыстарын жүргiзу көкейкестi  проблемалардың бiрi болып тұр. 
            өмiр бiр жақты экологиялық ТI-мен шектелмей, оларды үздiксiз табиғат қорғау əрекетiмен 
байланыстыру, еңбек тəрбиесiмен ұштастыруды талап етедi. Осыған орай ТI бастауы экология 
туралы бiлiмдерге, яғни қажеттi ақпараттарды қабылдау, талқылау, түсiну. 
            Жергiлiктi материалдар мен экология туралы жалпы мəлiметтерге қосымша табиғатқа 
көмек қажеттiгiн түсiндiру – педагогтың тiкелей парызы. 
            Егер жасөспiрiм өзiнiң ертеңгi күнi, өзiмен бiрге достары жəне жақындарының бақыты 
ауаның, судың тазалығына байланысты екенiн түсiнсе, жасыл желек пен ағын суды таза ұстауға 
көмек тигiзсе, ол табиғатты қорғаушылар  қатарында болғаны. 
            Экологиялық ТI негiзi – табиғатты қорғау ниеттерiн тəрбие жүзiнде iске асыру. Бұл iстiң көзi 
адам өмiрiнiң бастауы - жер, су, ауа, аң, өсiмдiк. Аймақ қажеттiгi жергi-лiктi табиғат жағдайы ТI 
бағытын, түрiн, оны ұйымдас-тыру мен iске асыру формалары мен мазмұнын анық-тайды (жасыл 
патрулдер, орман достары, аңдар мен құстар қорғаушылар тобы). 
            Рухани жəне материалдық байлық еңбек жемiсi болады; еңбектiң арқасында  адам 
кемелденедi, өз тұлғасын қалыптастырады. Сол үшiн мектептегi еңбек тəрбиесi оқушыларды 
психологиялық тұрғыдан жəне тəжiрибе жүзiнде еңбеккерлiкке дайындауға бағытталған. 
            Қазiргi экономикалық жəне қоғамдық даму кезеңi тұлғаға жоғары талаптар қояды: 
1) Еңбектi маңызды қоғамдық борыш ретiнде бағалай бiлу; 
2) Барлық жұмыс түрлерiнiң маңыздылығын тану, еңбектi жəне оның нəтижесiн құрметтей бiлу; 
3) Еңбекте үнемi белсендiлiк, жаңалық, шығармашылық таныту; 
4) Ой-сана жəне дене күшi деңгейiне қарай еңбек ету қажеттiлiгiн iштей түсiну; 
5) Еңбектi ғылыми ұйымдастыру принциптерiне сүйене жүргiзу; 
6) Еңбекке адам өмiрiнiң негiзгi қажеттiгi ретiнде қарым-қатынас жасау. 

       Еңбекке психологиялық дайындық ТI жүйесiнде қалыптасады, ол келесi мiндеттер негiзiнде 

шешiледi: 

1) еңбек мақсаты мен мiндетiн түсiну; 
2) еңбек мотивтерiн тəрбиелеу; 
3) еңбек дағдылары мен бiлiктерiн қалыптастыру. 

       Елде экономика жəне экология жағдайларының өзгеруi, маңызды заңдар қабылдануы 

оқушылардың еңбек тəрбиесiнiң бағытына өзгерiстер енгiзедi. 

            Еңбек тəрбиесi процесiнде алған бiлiм, ептiлiк жəне дағдылардың негiзгi мақсаты немесе 
педагогикалық iстiң соңғы жемiсi емес, ол тұлғаның басты қажеттiгi - еңбек ету қабiлетiн дамыту 
құралы. 
            Еңбекке үйрету мен оған байланысты оқуды ұйым-дастыру формаларын мұғалiм 
таңдайды. Еңбек сүйiктi iске айналуы үшiн балаға еңбектiң жемiсi мен одан болатын қуанышын 
сезiндiре бiлу керек. Сол үшiн оқу iсiн жоғары сатылап, бiрақ қол жететiн деңгейде құру керек: 
iстеген еңбегiнiң жетiстiгiн түсiнген жасөспiрiм өз-өзiне сенiмi  артып, еңбегiн мақтаныш ете 
бастайды. 
            Еңбек ТI-нiң белсендi бағыты сынып жетекшiсiнiң өз жұмыс тəжiрибесiне байланысты 
мектеп тəжiрибесiне көптеген жаңа жұмыс формалары енуде. Олар: еңбек вахтасы, еңбек 
мерекесi, жасалынған заттар көрмесi, тазалық сақтау, гуманитарлық көмек, мектептi көгал-
дандыру, қолөнершiлер сайысы, жақсылық жасау аптасы, көңiлдi ұсталар қаласы, ерiктiлер 
жұмысы, қамқоршылық көмек,  ниеттiлер көмегi, еңбек десанты, мектеп жөндеу бригадасы жəне 
басқалар. 
               
   Бақылау сұрақтары  
1. Технологиялық терминiнiң мəнi қандай? 
2. ''Тəрбие технологиясы'' түсiнiгiнiң мазмұны неде?  
3. Тəрбие өнерi мен тəрбие техналогиясының   айырма-шылығы неде? 
4. Тəрбиенiң комплекстiгi ненi аңдатады?.  
5. Комплекстi бағыт талаптары қандай?  
6. Тəрбиелiк iстер мəнi неде? 
7. Тəрбиелiк iстердiң өзiндiк ерекшелiктерiн атаңыз.  
8. Əлеуметтiк бағдарлы тəрбие iстерiнiң маңызы неде?



9. Этикалық тəрбие iстерiнiң мазмұнына талдау берiңiз. 
10. Эстетикалық жəне тəрбие iстерi қызметтерiнiң мəнiн түсiндiрiңiз.  
11. Экологиялық жəне еңбектiк iстердiң қазiргi     заманғы мəнi неде?



1.8 Қоғамдық жəне отбасы тəрбиесi
  
                           1. Əлеуметтiк жұмыс 

            өткен жүзжылдықта үшiншi Еуразиялық революция тыныш та, қантөгiссiз өттi. Ескiрген 
мемлекет жəне қоғамдық құрылыс құрылымы опат болып, өзiмен бiрге байырғы тəрбие жүйесiн де 
жойып тынды. Мұның зардабы ең алдымен тұлға қалыптастыруда жетекшi маңызға ие болған 
қоғамдық жəне отбасы тəрбиесiн күйзелiске түсiрдi. 
            Қоғамдық (əлеуметтiк) тəрбие – бұл ''адам-адам'' қатынастары желiсiнде жүргiзiлетiн 
тəрбие, яғни тiкелей адамаралық байланыстар мен осы мақсатқа арнайы ұйымдастырылған
қоғамдық мекемелер (қайырымдылық  қорлары, ұйымдары, қоғамдар, бiрлестiктер т.б.) тарапы-
нан болатын iстер. 
            Қоғамдық тəрбие проблемаларын арнайы педагогика  саласы зерттейдi. Оның пəнi –
тұлға қалыптастырушы ықпал жасайтын қоршаған орта заңдылықтары. Дəлiрек айтсақ, 
отбасы, ресми ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдары, дiни-руханият мекемелерiнiң қоғам мүше-
лерiне жасайтын əсерлерi сарапталады.                                                       Педагогиканың басты 
назары тағдыр тəлкегiнен адасқан ''тəуекелшiл топ'' (нашақорлар, маскүнемдер, жезөкшелер,  бас 
бостандығын өтеп жатқандар, қарақшы топтарға  iлiккендер мен заңға қайшы дiни секта арбауына 
түскендер жəне т.б.) аударылады. Мұндай адамдар маманданған педагогикалық жəрдемге өте 
мұқтаж келедi. Əлеуметтiк педагогика шұғылданатын жəне бiр өмiр саласы – бұл ересектер мен 
кəрiлер тəрбиесi, нарықтық экономика қыспағынан өзгерiске келген адамаралық қатынастар, 
аяусыз бəсекелестiктер жағдайына жеке тұлғаларды икемдестiру. Сонымен бiрге бұл педагогика 
саласын қызықтыратын мəселелер - қызмет бабында көтерiлу, əйел-қыздар тəрбиесi, кəсiптен 
қанағат табу, жұмыстан бос уақытты пайдалы ұйымдастыру. Адамдарды рухани кемелдендiруге 
орай дiни мекемелермен белсендi байланыс жасау проблемалары да осы əлеуметтiк 
педагогиканың айналысатын шұғыл мiндеттерiнен тұрады. 
            Қоғамдық тəрбие өркениеттi елдерде тұрақты тəрбиелiк iске айналып, кəсiби деңгейге 
көтерiлген. Бұл сала батыстық педагогика ғылымында ''əлеуметтiк жұмыстар''  атамасымен 
қабылданған. Бiзде осы терминдi қолданғанды жөн көрдiк. 
            ''Əлеуметтiк жұмыстар'' - адам мен адамның инабат-тылық қатынастары қажеттiгiнен 
туындаған əлеуметтiк iс-əрекет құбылысы. Бұның бастауы ежелгi дүниеден келе жатқан адам 
қайырымдылығы мен Жаратқан алдындағы борышты сезiнуден, қасiреттi жандарға қол ұшы 
көмегiн беру жүйесi ретiнде қалыптасқан. Дегенмен, арнайы дайындықты қажет еткен бұл 
əлеуметтiк жұмыстар бiздiң заманымызда ғана қоғамдық кəсiп түрiнде танылып отыр. 
            Əлеуметтiк жұмыстар, сонымен бiрге - адамның қоғам қолайсыздықтарына икемделуiн 
жеңiлдететiн үздiксiз, жүйелi орындалып баратын iс-шаралар бiрлiгi. Тəжiрибеде көрсеткендей, 
жекеленген, науқандық тəрбие iстерiнен түсер пайда шамалы, сондықтан əлеуметтiк жұмыстар 
мемлекет жəне қоғамдық көзқарас қолдауымен ұйымдасқан қуатты кəсiби ұйымдарды 
(коммерциялық, коммерциялық емес) сүйенiш етедi. Əлеуметтiк жəрдем – бұл қоғамның жоғары 
мəдениетi мен өркенниеттiлiгiнiң көрсеткiшi. Əдетте, мұндай iстер барша қауымның қолдауы мен 
сый-құрметiне iс болып, жоғары беделiмен танылуда, мысалы, қайырымдылық ''Бөбек'' қоры 
елiмiзде алғаш ұйымдастырылып, бүгiнде мол игiлiктi əлеуметтiк шараларға бастау берген 
əлеуметтiк мекемелердiң ең танымалысы. 
            Əлеуметтiк педагог қызметiн бiрдей рухани-иман-дылық борыш iсi, кəсiби қызмет жəне 
бизнес ретiнде қарастыруға болады. 
            өз тəжiрибелiк iс-əрекетiнде алғашқы батыстық əлеуметтiк тəрбие қызметкерлерi кең 
ауқымды мəселе-лермен шұғылданған: адамдарға тiл үйрету, индустриалды қоғамда қызмет етуге 
қажет ептiлiктер мен дағдыларды меңгеруде жəрдемдесу. Əлеуметтiк педагогтар өз алдына
қоғамдағы əделетсiздiк пен теңсiздiктi (əсiресе əйелдер мен балаларға байланысты) жою жəне 
ғылым жетiстiктерiн кедейлерге жəрдем көзi  ретiнде пайдалану проблемаларын қойып, оларды 
шешуге ұмтылыс танытуда. Олардың пайымдауынша, əлем халықтары көбiнiң жоқшылық 
жағдайдағы тұрмысы себептерiн тек ғалымдар ғана шеше алады, ал ғылыми əдiстеме нақты 
проблемалық ұсыныстардың iске асуын тездетедi. 
            ''Тəжiрибелiк əлеуметтiк жұмыстары'' 1970 ж. берi қолданымда. Алғашқыда бұл жұмыс түрi 
əрқилы түсiн-дiрiлiп, əдiснамалық тұрғыдан клиенттермен (қорғаушыларға iсi түскен, алыс-берiс 
жүргiзушi мекемелерге қатысты жұмысы барлар) жұмыс, топтар мен қауымдардағы iстер; бағыт-
бағдар тұрғысынан - балаларды əлеуметтiк қамсыз-дандыру, отбасылық көмек қызметтер, 
дəрiгерлiк əлеумет-тiк жəрдем, тəрбиелiк түзету мекемелерiндегi жұмыстар; əлеуметтiк қызмет 
аясына түскен адамдар мен проблемдi топтар тұрғысынан – кедейлер, мүгедектер, есi 



ауысқандар, ақылы кемдер, қараусыз қалған балалар, маскүнем жəне нашақорлармен жұмыстар 
мəнi берiлдi. Əлеуметтiк қызметтер мəн-мағынасы бiртiндеп аталған тар бағыттағы iстерден кең 
қоғамдық проблемаға айналған мəселелердi қамти бастады. Олардың iшiнде бастылары: жеке 
меншiк құқықтарының бұзылысы, балаларға қастандық, ерлi-зайыптылар жанжалы, психикалық 
жəне тəн сырқаттары, қаңғыбастық, қоғамнан аласталу, оқу жасындағылардың мектептен тыс 
қалуы, балалардың отбасынан қашуы ж.т.б. Бұдан былай аталған проблемалар тобы бойынша
арнайы мамандандыру қажеттiгi туындап отыр, себебi əлеуметтiк қызметтердiң байыпты да терең 
дайындығы үшiн бұл өте қажет. 
            Қазiргi күнде əлеуметтiк тəжiрибе жұмыстары келесi салаларға бөлiнген: ортасы, 
балаларға жəрдем, денсаулық жəне салауатты өмiр, есi ауысқандармен жұмыс, кəсiптiк дайындық, 
кəрiлер мен жетiмдерге қамқорлық, сауат ашу мен бiлiм көтеру, тəрбие түзету мəселелерi. Бұл 
маман-дануға болған аса кең бағыт-бағдар. Осыдан белгiлi əлеуметтiк бағытты таңдаған маман 
өзiнен жəрдем күткен адамдар мен топтар жөнiнде қажеттi бiлiмдердi жеткiлiктi игерiп, туындаған 
проблемаларды шешуде жоғары бiлiктiлiк танытуға ұмтылғаны жөн. 
            Бұрынғы ТМД елдерiнде əлеуметтiк тəрбие жұмыс-тары осы күнге дейiн ескiрген 
мемлекеттiк жүйеден босай алмай отыр. Ал осы процеске жан ендiруi тиiс қоғамдық ұйымдар мен
бiрлестiктер селқостық танытуды. Қоғам мен əрбiр жеке адам үлкен күйзелiске түсiп, қайдан 
жəрдем күтерiн бiлмей алаңдауда. Сондықтан да əлеумет-тiк қызмет көздерiн тез дамытып, 
нарықтық заман адымына жедел жəрдемге келу – бүгiнгi күннiң шұғыл да көкейкестi мəселесi. 
  
                          2. Отбасы тəрбиесi 
 Отбасы тəрбиесi – көзделген нəтижеге жету мақсатын-да ата-аналар мен жанұя мүшелерiнiң 
тарапына жасалатын ықпал процестерiнiң жалпы атамасы. Əлеуметтiк, отбасы жəне мектеп 
тəрбиесi ажырамас бiрлiкте орындалатын iстерi ауқымын құрайды. Отбасылық тəрбиенiң мектеп 
тəрбиесiмен тоғысқан тұсындағы проблемалар жалпы педагогикада қарастырылады да, ал сол  
мəселенiң əлеуметтiк жағдайлары əлеуметтiк педагогиканың үлесiнде. 
            Отбасының жетекшiлiк маңызы онда тəрбиеленiп жатқан адамның тəн-дене жəне  рухани 
дамуына əсер етушi ықпалдар мəнi мен мағынасының тереңдiгiне тəуелдi келедi. Бала үшiн 
отбасы бiр жағынан - тiршiлiк  қоршауы болса, екiншi тараптан - тəрбиелiк орта. Баланың алғашқы 
өмiрi жағдайындағы отбасы ықпалы басқа жағдайлар мен кейiнгi жас кезеңдерiнде болатын 
ықпал-дардан басымдау келедi. Зерттеу деректерiне сүйенсек, отбасы - бұл мектеп те, ақпарат 
көзi де, қоғамдық ұйым-дар да, еңбек ұжымы да, дос-жарандары да, отбасы – бұл  əдеп пен өнер 
кiлтi де. Осыдан, педагогтар нақты да дəл тұжырымға келiп отыр: тұлғаның қалыптасу 
нəтижелiлiгi ең алдымен отбасыға тəуелдi. Неғұрлым отбасы жақсы болып,  оның тəрбиелiк 
ықпалы ұнамды келсе, тұлғаның тəн-дене, рухани-адамгершiлiк, еңбектiк тəрбиесiнiң өнiмi де 
жоғары. Аса бiр кездейсоқтық болмаса, əр уақыт тұлғаның кемелденуi келесi заңдылыққа тəуелдi:
жанұя қандай болса, онда өсiп, ер жеткен адам да сондай. 
            Жеке адамның қалыптасу процесi мен оның нəти-жесiне болар отбасы тəрбиесiнiң күшi мен 
қуатын мойын-дайтын болсақ, ендеше мемлекет пен қоғам да тəрбиелiк шараларын дұрыс  
жолмен ұйымдастыруда ең алдымен отбасыға үлкен назар аударғаны жөн. Бұл өркениеттi елдер 
ұстанған бұлжымас ереже. 
            Неке мен отбасыға деген үстiрт көзқарас, халықтық жəне ұлттық үрдiстердi естен шығару, 
инабаттылық прин-циптерiнен тайқу, шектен тыс арсыздық пен маскүнемдiк, iштей тəртiптiң 
болмауы мен жыныстық салғырттық, ерлi-зайыптылар арасында жоғары белең алған ажырасулар
– бəрi де отбасыдағы бала тəрбиесiне болатын терiс ықпалдар көзi. 
            Отбасы – тұлға қалыптастырушы бесiк. Осыдан, ''Азамат қалыптастырамын десең, 
бесiгiңдi түзе''- деп ұлы ғұлама М. Əуезов бекер айтпаған. Отбасыда адамаралық қатынастар негiзi 
қаланады, бүкiл өмiрге жетер еңбектiк жəне əлеуметтiк бағыт-бағдар түзiледi. Отбасыда өз 
ретiмен қарапайым да жеңiл шешiлiп жатқан көптеген проб-лемалар, есейген, ересек шақта 
бiтiскен шырғалаң күйге түсiп жататыны баршаға аян. 
            Жоғарыда əңгiме арқауы болған тұжырымдарды жинақтаумен келесiдей қорытындылар 
жасауға болады:  
- отбасы ықпалы басқа тəрбиелiк əсерлердiң бəрiнен де күштiрек. Жас ұлғаюмен ол əсер
бəсеңдеуi мүмкiн де, бiрақ ешқашан өз маңызын жоймайды; 
- қандай да бiр басқа жағдайларда қалыптасуы мүмкiн болмаған сапа-қасиеттер тек отбасында
ғана  өрiсiн алады; 
- отбасы тұлғаның əлеуметтенуiн қамтамасыз етедi, оның тəндiк, моральдық жəне еңбектiк 
тəрбиесiне болған мүмкiндiктердi мейлiнше шоғырландырып, iске қосады. Қоғамның азамат 



мүшесi отбасыдан бастау алады, қоғам             келбетi отбасыдан көрiнедi; 
- салт-дəстүр жалғастығын қамтамасыз ететiн отбасы; 
- отбасының аса маңызды əлеуметтiк қызметтерi – азамат тəрбиелеу, патриот қалыптастыру, 
болашақ жанұя иегерiн кемелдендiру жəне мемлекет заңдарын мойындап, құқықтарын сауатты 
пайдалана бiлетiн қоғам мүшесiн жетiлдiру; 
- отбасының кəсiп таңдауға да тигiзер ықпалы орасан. 

       Нарықтық экономикалық жүйеге байланысы отбасындағы тəрбие жетiмсiздiгiнiң кейбiр 
себептерi ретiнде келесi жағдайларды алға тартуға болады: 

1. Көптеген еңбеккер отбасылардың экономикалық жағдайының əлсiздiгi. 
2. Қоғамдық өмiр мəдениетiнiң төмендiгi. 
3. Отбасы анасы - əйел мойнына артылған екiталай – жұмыс орнында, жанұяда – ауыртпалық. 
4. Көптеген əлеуметтiк-тұрмыстық жəне моралдық себептердiң салдарынан болып жатқан ерлi-
зайыптылар-дың ажырасуы. 
5. Бала тəрбиесiнде ер адам əйел көмекшiсi деген қоғамдық пiкiрдiң белең алуы. 
6. Күннен күнге шиеленiсiп бара жатқан əулеттер арасындағы бəсеке, дау-дамай. 
7. Отбасы мен мектеп арасындағы байланыстың күннен күнге əлсiреуi. 

       Отбасы дағдарысын ретке келтiру жəне оның тəрбие-лiк ықпалын көтеру бағытында қазiргi 
заман педагогикасы қандай тиiмдi ұсыныстар беруi мүмкiн? 

            Бұл орайда педагогика қандай да тосын жаңалық ашып беруi мүмкiн емес: тəрбиенiң 
қоғамдық, эконо-микалық қатынастардың жалпы заңдылықтарына тəуелдiлiгi объективтi шындық. 
Бəрiмiз де осы заңдылық-тардың құрсауындамыз. Барша үмiтiмiздi мұғалiмге артамыз, тəрбиелiк 
жақсылықтарымызды оның жанпида-лығынан күтемiз. Жалған, алдамшы ой-пiкiрлерден арыла 
бiлген шынайы ұстаздың өз iс-əрекетiн келесiдей жоспарға орайластырғанын жөн деп бiлер едiк: 
      -     отбасындағы қатынастарды гуманизациялау, яғни адамиластыру. Əмiршiл-əкiмшiл ықпал, 
заң алдындағы жауапкершiлiк, қатаң талап не үркiте зорлаудың заманы өттi - алдыратын лыпасы 
жоқ пенде неден қорықсын. Тек кеңпейiл мұғалiм жан дүниесiмен сəулеленген қайырымдылық, 
мейiр, нақты көмек, ұстаздық жана-шырлық қана күйзелiске ұшыраған ата-аналар көңiлiне демеу 
берiп, өз перзенттерiнiң жарқын болашағы үшiн күресте шаршап-шалдығудан азат етерi кəмiл; 
       -    адамдардың рухани дүниесiн қалыптастырып, нығайтуда зайырлы мектеп пен 
мұсылмандық тəрбие ошағы - мешiттердiң ықпалдарын бiрiктiру əрi осы ықпал-дарды 
жалпыланған қызмет түрiнде шашыратпай, нақты отбасының нақты проблемасына бағыттау; 
      -     педагогикалық мүдде - ниеттердi гуманитарлық қор, қоғамдар мен ұжымдар жұмыстарымен 
үйлестiре отырып, қайырымдылық-тəрбие бағдарламасын жасау. 
            Ең бастысы, жалпы адамға, оның табиғатына берiлген қайырымдылық пен мейiрiмге 
болған сенiмнен ажырап қалмау- əрбiр тəрбиешiнiң негiзгi ұстамы болғаны жөн. 
            Атам қазақ басынан талай ''ақтабан шұбырынды, Алқа көл сұламаның'' кешкен, солай 
болса да ортасында жүрген дана тəрбиешiлерiнiң, ғұлама ұстаздарының болуынан өз болмысын 
сақтап қалғаны баршаға аян. 
Дүние ауыспалы ал педагогиканың мiндетi қоғам өзгерiстерiнiң iзiмен жалғаса, дамып бару. Əр 
дəуiр ұрпақ-тары арасындағы тартыс, бəсеке мəңгiлiк, бiрақ олардың нақты кезеңдердегi шешiмi 
əрқашан жаңаланып барғаны дұрыс. Ал ондай шешiмдердi ата-аналар есiне салу отбасылық 
драмалардың астарлы, көзден таса бұлтарыс-тарын тереңнен түсiнетiн педагогтың мiндетi. 
  Қаншалықты отбасы болса, тəрбие ерекшелiктерi де соншалықты мол. Алайда олардың 
көптүрлiлiгiне қарамас-тан,  жанұядағы ересектер мен балалар арасында кезiгетiн қатынастардың 
жалпылай моделiн ажырата тану мүмкiндiгi баршылық. Отбасындағы қатынастар түрi сол 
қатынастар-дың қай бағытта, қай дəрежеде өсiртеуi мен балалар тəрбиесiне болған келеңсiз 
ықпалдардың салдарына тəуелдi анықталады. Олар: 
1. Балаларына құрмет көрсете алатын отбасы. 
2. Қайырқом, мейiрлi отбасы. 
3. Күнделiктi дүниепараздыққа жүгiнген отбасы. 
4. Алауыз, жауласқан отбасы. 
5. Терiс əлеуметтiк бағыттағы отбасы. 
6. Ата мен аналардың педагогикалық үйлесiмсiздiгi жайлаған отбасы. 
7. Тұрпайы тəрбие əдiстерiмен қаруланған отбасы. 
            Отбасыдағы тəрбие мазмұны демократиялық қоғам-ның өзектi мүдде-мұраттарына 
орайластырылады. Болашақтағы еңбектiк, қоғамдық, отбасылық өмiрге бейiм денi сау, психикалық 
болымды, адамгершiлiктi, иманды, парасаты тұлға дайындау - отбасы мiндетi. Жанұялық тəрбие 



мазмұнының құрамды бiрлiктерi ежелден белгiлi бағыт-бағдарларды,  тəн-дене, адамгершiлiк-
имандылық, сана-сезiм, эстетикалық, еңбек тəрбиесiн қамтиды, олар өз кезегiнде жас əулеттi 
экономикалық, экологиялық, саяси, жыныстық бiлiмдендiру iстерiмен толығып отырады.  
1.   Балалар мен жастардың отбасындағы тəрбиесi салауатты өмiр болмысына негiзделiп, дұрыс 
ұйымдастырылған күн тəртiбiн, спорттық жаттығуларды, дене шынықтыруларын т.б. қамтиды. 
2. Отбасындағы сана-сезiм тəрбиесi ата-аналардың өз балаларын бiлiмдермен байытып, соны 
ақпараттарға деген тұрақты қажетсiнуiн қалыптастырып, оларды үздiксiз жаңалап бару 
ұмтылыстарын баулуға негiзделедi. Таным-дық қызықсыну, қабiлет, бейiмдiлiктер мен 
нышандарды дамытып бару бала тəрбиесiндегi ата-аналардың аса өзектi шаруасы. 
3. Отбасыдағы адамгершiлiк-имандылық тəрбиесi тұлға қалыптастыру жолындағы қатынастардың
бұлжымас  төркiнi. Бұл орайда алғы шепке тартылатын мəселе мəңгiлiктi өзгермес адамзаттық 
мораль құндылықтары – сүйiспеншiлiк, құрмет пен сыйластық, əдiлдiк пен ар-намыс, қадiр-қасиет 
пен борыш сезiмдерiн тəрбиелеу. Адамгершiлiк сапа, қасиеттердiң басқа да түрлерi: парасатты 
қажетсiну, тəртiптiлiк, жауапкершiлiк, дербестiк пен ұстамдылық та осы отбасында баулынады. 
4. Отбасыдағы эстетикалық тəрбие балалардың таланты мен дарынын дамытуға бағытталып, 
өмiр болмысы əсемдiктерi жөнiнде тағлым беруге арналады.  
5.   Отбасындағы еңбек тəрбиесi балалардың болашақтағы адал өмiрiнiң негiзiн қалайды. 
Еңбектенуге отбасынан дағдыланбаған баланың есейген кезде де бар есiл-дертi ''жеңiлдiң 
астымен, ауырдың үстiмен'' жүрiп, шалқып өмiр сүру. Ал мұндай еңбексiз ''күнде той'' өмiрдiң 
жақсылыққа апармайтынын тұрмыс қадам сайын дəлелдеп отыр. 
            Ата-аналар мiндетiндегi отбасылық тəрбие – балалар-дың тəн-дене жəне рухани 
сапаларын қалыптастыру бағытындағы саналы да парасатты iстерге негiзделген үздiксiз жетiлiп 
барушы процесс. 
            Əрбiр əке мен кез келген ана өз перзентiне бола-шақта қай сапа-қасиеттердi баулу 
керектiгiн жете бiлгенi жөн. Отбасылық тəрбиенiң саналылық сипаты мен тəрбие-лiк мiндеттердi 
парасатты шешу жолдары осымен айқындалады. 
            Отбасындағы тəрбие əдiстерi – бұл ата-аналардың өз баласының санасы мен əрекет-
қылығына педагогикалық ықпал жасаудың мақсатты көзделген жөн-жосығы, жолы. Бұлардың бəрi 
де тəрбиенiң жалпы əдiстерiмен теңдейлес, дегенмен өз ерекшелiктерiне ие. Олар: 
- əр балаға болған ықпал тұлғаның жекелеген нақты əрекет-қылығы мен ақыл-парасатына 
икемделуiнен даралықты келедi; 
- тəрбие əдiстерiн таңдау ата-аналардың педагогикалық мəдениетiне орайлас келiп, олардың 
тəрбие мақсатын тануына, өз қадiр-қасиетiне құндылықтық бағыт-бағдарына, өз жанұясында 
орнатқан қарым-қатынасына т.б. тəуелдi. 

       Осыдан да отбасылық тəрбие əдiстерi ата-аналардың тұлғалық сəн-сипатымен қайнай 
бiтiскен жəне олардан ажыратыла қараластырылуы мүмкiн емес. Қаншама ата-ана болса, 
əдiстерi түрi де соншалықты: жылы сөзбен көндiру, қорқыту, айқайлап үркiту, мақтау мен 
мадақтау, қаталдық құрсауына салу жəне жазалау. Əдiстер ата-аналар таңдаған тəрбиелiк 
бағыт-бағдарға тəуелдi келедi: бiреулерi өз баласының тiл алғыштығын тəрбиелегiсi келедi, 
осыдан олардың əдiсi ересектер талабын мүлтiксiз орындатуға бағдарланады. Екiншi бiреулерi 
дербес, өз бетiнше ойлай бiлуге негiз болар тұлғалық қасиеттердi орнықтыруды көздеп, осыған 
сəйкес əдiстiк жолдарды таңдастырып, қолданады.  

            Отбасылық тəрбие арасында ата-аналар баршаға бiрдей ортақ жалпыланған əдiстердi 
пайдалану үрдiске айналған. Мұндай əдiстер түрi келесiдей топтастырылған: сендiру (мақтау, 
мадақтау, балаға болашақта пайдалы да қызықты мүдденi түсiндiру арқылы); жазалау (қандай да 
көңiл рахатынан айыру, ортадағы достық қатынасты үзу, ұрып-соғу); кей отбасыларда педагогтар 
кеңесi мен тəрбиелiк жағдайлар əдейi жасалып қолданылады. 
            Отбасындағы тəрбиелiк мiндеттердi атқарудың құралдары да əртүрлi. Олар арасында кең 
қолданым-дағылар: сөз, ауыз əдебиетi, ата-ана беделi, еңбек, оқу, табиғат, үй тұрмысы, ұлттық 
салт-дəстүрлер, қоғамдық пiкiр, жанұядағы рухани жəне материалдық болмыс, ақпарат көздерi 
(газет, журнал, радио, теледидар), күн тəртiбi, көркем əдебиет, мұражайлар мен көрмелер, ойын-
дар мен ойыншықтар, дене шынықтырулар мен спорт, мейрамдар, рəмiздер, ерекше белгiлер 
(атрибут), қастерлi заттар, бұйымдар ж.т.б. 
            Ата-аналар тəрбиесi əдiстерiн iрiктеу мен қолдануда келесiдей жалпы шарттар ескерiлуi 
тиiс: 
1. Ата-аналардың өз баласының болмысын жете тануы. 
2. Ата-аналардың жеке тəрбиесi мен беделi, отбасында  орнатқан қатынастар сипаты. 
3. Егер ата-аналардың тəрбиелiк iстерiнiң бағыты бiрлiктi келсе, iс-əрекеттер əдiстерi басым 



келедi. 
4. Ата-аналардың педагогикалық мəдениетi, осыдан  педагогиканы меңгеру, тəрбиелiк 
ықпалдардың қыр сырларын үйрену, тұрмыстық қажеттiкке айналады. 
  
                         3. Отбасылық тəрбие ережелерi 
            Ұзаққа созылған өз тарихы бар отбасы балаларды тəрбиелеу жолында орасан көп
бақылаулар нəтижесiн жинақтап, қорытты. Осы қорытулар негiзiнде аса маңызды тұжырымдар 
жасалып, олар отбасыдағы балаларды тəрбие-леудiң жалпы заңдылықтары ретiнде белгiлi 
жүйелерге орай топтастырылды. Дегенмен олардың бəрi ғылыми заңдылық байланыс белгiлерiне 
ие болмаса да, өз дəрежесi бойынша алғашқы тұрмыстық деректi пайымдар мен қарапайым 
көзқарас пiкiрлерден жоғары келедi. Олардың бəрiнiң төркiн мəнi - ата-аналарға кеңес, 
отбасылық тəрбие ережелерi.  
            Ата-аналар өз тəрбиелiк əрекеттерiн осы ережелер тұрғысынан салыстыра бағалап
барады, сонымен бiрге ережелер педагогтар үшiн, əсiресе егде ата-аналарға өнiмдi де негiздi 
кеңестер берiп отыруға қажеттi. 
            Жалпы адамзаттық мəдениеттiң бiрегейлiгi мен тұрақтылығын ескеретiн болсақ, балалар 
ата-аналарынан өз тұлғалық қажет сапалары жағынан онша алшақтамайды. Егер əке мен шеше 
екеуiнiң болымды да болымсыз барша қажеттерi мен сапаларының қосындысын тең ортадан 
бөлетiн болсақ, олардың жұптастығынан болған баланың бiршама дəл бейнесiн алуға мүмкiн 
екендiгiн ғылым дəлелдеп отыр. Бұдан табиғат-ананың бiз үшiн аса күрделi мəселе 
туындатпайтынын байқаймыз. Солай да болса отбасыдағы бала тəрбиесiне байланысты 
көкейтестi проб-лемалар түбегейлi шешiмiн таппауынан қате кемшiлiктер бiтер емес, бiтпейдi де. 
            Отбасы тəрбиесiнiң тиiмдiлiгiн көтеруге кедергi болар жəйттер қандай? 
            Бiрiншiден, нəсiлдiк. Егер ата-аналардың өздерi балалық шағында қандай да жүйке, 
тəндiк, сана-сезiмдiк проблемаларға кезiккен болса, олардың өз ұрпақтарында да 
қайталанатынына дайын болып, тумадан көрiнетiн дерттердiң алдын алғаны жөн. Екiншiден, 
өзгерiске түсiп, үздiксiз күрделенiп баратын балалардың болмыс, тұрмыс жағдайлары, əлбетте, 
мұндай жəйттердiң жүз беруi, бермеуi əрi соларға байланысты проблемалардың туындауы ата-
аналардың өздерiне тəуелдi. Үүшіншіден, күннен-күнге төмендеп бара жатқан отбасылық тəрбие 
мəдениетi. Əрине, бұл тұрғыдан ата-аналардың жетiмсiз педагогика-лық мəдениетiн ғана кiнəлəп 
қоймай, халықтық тəлiм-тəрбие үрдiстерiнен алшақтап бара жатқанымызды, барша қоғамдағы 
тəрбие салт-дəстүрлерiнiң келеңсiз бағытта белең алып жатқанын ескерiп барған жөн. 
            Аталған жəне басқа да сан қилы əлеуметтiк-қоғам-дық себептер негiзiнде ата-аналар 
ықпалы мен бала тəрбиесiнiң сапасы арасында мың сан тəуелдi байланыстар өрбитiнi белгiлi. 
Солардың арасынан аса көзге түсер, маңызды болған жəйттерге талдау берiп, жəне олар бойын-
ша жасалатын тұжырымдарға орай ата-аналар мен педагогтарға қажеттi кеңес ұсыныстарды алға
тартқан жөн болар. 
            Отбасы проблемаларымен шұғылданушы əлеуметтiк педагогика тəрбиеге байланысты аса 
нəзiк те тереңдей жайлаған тəуелдiлiктердi байқастырып, оларды қазiргi заман балаларын 
қоғамдық оңды үрдiстерге икемдестiре тəрбиелеу сапасын көтеру үшiн пайдалануды ұсынады. 
               Олар арасында елеулi маңызды болғандары:                                1. Баланы қоршаған 
жақын орта басымдылығы (приоритет). өмiр дəлелдегенiндей, адамдардың бiр-бiрiне ықпал 
жасау дəрежесi олар арасындағы жақындыққа тiкелей де тура байланысты. Жақын-жуықтар 
шеңберiндегi қатынастардан туындайтын талап, шектеулер жалпы қоғамды қоса, бiзден аулақ 
болған қауымдастықтар мен əлеуметтiк топтардан болатын ықпалдардан гөрi салмақты да 
əсерлiлеу. Осыдан да баланың болашақ сəттi өмiрiн қамтамасыз етуде отбасының рөлi орасан. 
            2. Мейiр мен сүйiспеншiлiк баланы билеудiң басты құралы. ''Əркiм сүйгенiнiң құлы''  деп 
атам қазақ бекер айтпаған. Балаңызды тəрбиелi көргiңiз келсе, оны аталық мейiрiм мен аналық 
махаббатқа бөлеңiз. Сонда əке, шеше тарапынан қолданылатын басқа ықпалдардың қажетi 
болмай қалады. 
            3. Бала тəрбиесiнде ұлы ғұлама В. Гете даналығынан бiрер сөздi ереже ретiнде 
қабылдаған көп болмас: ''Егер бiз адамдарды сол күйiнде қабылдайтын болсақ онда, оларды 
тəрбиеден алыстатқанымыз. Ал, егер бiз оларды болашақтағы өзiмiз арман еткен тұлға ретiнде 
қабылдасақ, олардың бойындағы табиғаттан дарыған жақсылық-тарының жүз беруiне, содан 
азаматтық кемелге жетуiне көмектескенiмiз''.  
            4. Ата-аналар өзiмшiлдiгiне (эгоизм) негiз болар ''мүдделi күтiм'' (востребованное 
ожидание): адам пендеге кейде тəн болатын қасиет - өз қалауымызды ғана қалай-тынымыз, осы 
қалаудан қандай да ауытқу болса, оған деген қызығушылық өрiстей даму орнына, керiсiнше, 



құрдымға кетедi. Ал мұндай өзгерiс, сiз қанша тырыс-қаныңызбен балаңыздың даму барысында 
көрiнiп жобалаған жоспарыңыз ақталмай жатады. Тəрбие барысында күткен мүддеңiз 
орындалмай, сiз қиналасыз, атасы мен анасы күткенiндей бола алмағанын балаңыз күйзеледi. 
Нəтижеде жалпы отбасыдағы тəрбие дағдарысқа ұшырайды.  
            5. Балаға қаратылған ниеттi өтiнiш əсерiн күшейте түсу жолын қарастыру – ата-ана 
қалауынан ауытқу ықтималын кемiтедi. Бұл үшiн өз қалауыңызды əдейi керiсiнше талаппен 
ауыстырыңыз (инверсия). Мысалы, айтқанды қылмай жүрген баланы ұйықтатқыңыз келсе, қандай 
да сылтау тауып, көзiн жұмдырмаңыз; бетi қолын жуып-шайып жүретiн еткiңiз келсе, суға 
жақындатпай көрiңiз, сонда баяғыдан сiздi қинап келе жатқан керi өжеттiк сiздiң қалауыңызға 
қызмет ете бастайды; яғни өз ''менiң'' көрсетуге табиғатынан құштар бала ал, ''ұйық-тағаным 
ұйықтаған'', ''жуғаным жуған'' деумен өзi бұрын қаламайтын əрекетiн ендi сезбестен орындаумен 
болады. 
            6. Отбасылық тəрбиеде дағдарысқа кезiктiру тəсiлiн қолданудың пайдалы тарапы бар. 
Бала үшiн қатерлi, түсiнiксiз, немен аяқталары белгiсiз жағдайларды əдейi ұйымдастырып, содан 
баланы өзiнше жол тауып шығуға мəжбүрлеу қажет. Əлбетте, мұндайда ата-ана баласының 
қандай да қатерге ұрынып қалмауын аңдып, оның əрекеттерiне байқатпай реттеу-түзетулер берiп 
барады. Осындайда қажеттi бейiмдiлiктердi алған бала, болашақ өмiрiндегi қай дағдарысқа да 
дайын болып өседi. 
            7. Балаға үйретiп жатқанын өзi орындай алған мұғалiм - ұлағатты ұстаз. 
            8. Баламен араласа жүргiзiлетiн жұмыста ''үзiлдi үнсiздiктен'' сақтаныңыз. 
            9. ''Бiр жөндi қаталдықта ұстау''. Алдын ала көзделген құлық-əрекет қалпы шеңберiнде 
өскен баланың бола-шақта кiм əрi не болары күнi iлгерi түсiнiктi келiп, қатер туғызбайды.  
            10. Бала тəрбиесiнде ұсақ-түйек болмайды. Iрi жетiстiктердi бала болмысындағы майда-
шүйде қажет сапаларды бiрiктiре қалыптастырудан бастаңыз. 
            11. Педагогтар мен ата-аналар өздерiнiң бұрыннан қалыптасқан қатынастар 
тəуелдiлiгнде қалып қоятынын ұмытпағаны жөн. Кейде ата-аналар оқиғаны қабылдауды 
оқиғаның өз мəнiнен шығармай, сол оқиғаға болған бұрынғы қатынасын тəуелдi болып қалады, 
яғни бала қылығын өткен бiр уақытта жек көргенiмiзден, бұдан былайғы да қылықтарын оңды 
қабылдамаймыз. Мысалы, сағат кешкi 20-дан соң баланың кешiгiп келуiн жаман əдет деп 
қабылдауымыздан, бұдан былайғы кешiк-кендерiнiң бəрiн, қандай себептер табуына  қарамастан 
терiс бағалаймыз. 

       12. Əр бастауыңыз жаңалықты болсын. Кешегiңiздi қайталамауға тырысыңыз. Табиғаттан 
үлгi алыңыз: ағаш-тан үзiлген миуа өз орнына қайта iлiнбес. Балаңызға болған кешегi ықпал 
бүгiн сол күйiнде оған əсер ете алмайды. 

            13. ''Қызықсыну екпiнiне'' арқа сүйей отырып, балаға əр iс басында жеңiлдiк берiңiз. 
Содан соң бiрте-бiрте талапты күшейтумен, ақырында алғашқы талап формасын өзгертiңiз. Iс 
бастауындағы ''қуаныш сезiмi'' тұрақты бекiп, сол сезiм кейiн де балаға қолдау-қуат көзiне 
айналады.  
            14. Бала тəрбиесiндегi көптеген кемшiлiктер негiзi бiр себептi - бiр топқа бiрiктiрiлген ''ұсақ-
түйектер'' санының үлғайып кетуi. Осындай жинақталып келген ''ұсақ-түйектер'' адамның өз 
болмысын анықтамай, сырттай ''бет əлпетiн'' айқындайтыны бар. Мұғалiм санасында қалыптасқан 
оқушы бейнесi ''жалпыланған'' күйде болып, нақты тəрбиелiк ықпалға үйлеспей қалады. 
Сондықтан да əрбiр отбасы өз перзентiнiң дарындылық тарапын баса айтып, мұғалiмдерден 
баланың ұнамды тараптарына ыңғайласа жұмыс жүргiзуiн талап еткенi жөн. 

15. Мүмкiндiгi болса, үйде баланың оқу жұмыс-тарын орындайтын дөңгелек формалы
стол пайдаланыңыз. Дөңгелек стол төңiрегiндегi адамдардың əрқашан ерiксiз қайрымды 
болатыны ғылымда дəлелденген. 

16. Ата-ана əлпешi мен оның ғажайып ұнамды ықпалға ие болатыны баршаға аян. Осы 
киелi ықпалды жалықпай пайдалануға күш салыңыз.  

17. Отбасыда өшпендiлiкке бiрде-бiр орын қалмауы тиiс. ''өшпендiлiк жолын қалаған 
адам екi табыт арқалайды, бiрi - өзiнiкi''  (О. Уайльд). Бала қылығына егесiп, оны қандайда 
жақсылықтан айырған əке мен шеше оған өшпендiлiк жасағаны. Мұндай жағдайда балаға ық-
палды қатынасыңызды ашу-ызаға бұрмай, экономикалық жолмен шешкенiңiз дұрыс: iстемеген 
екенсiң - еш нəрсе алмайсың, ештеңе саған берiлмейдi.  

18. Еш бiр пендеге де өз өмiрiн қате, кемшiлiксiз, ''басын жарға ұрмай'' жүрiп өту 
бұйырмаған. өмiр күрде-лiлiгi мен таңданарлығы да осынысында. Көбiрек өмiр тұрмысы жайында 
баламен сұхбаттасыңыз. Құрғақ уағыз-дан гөрi балаңызға үлгi-өнеге көрсетiңiз, өз тəжiрибеңiздi 
əңгiмелеңiз, отбасылық, бабалар тарихын қозғаңыз, өсиет, хадис сөздерiн пайдаланыңыз.



19. Бос əрекеттен қашыңыз, адами намысын оятып, баланы өз бойында мақтаныш 
көздерiн табуға үйретiңiз. өз қадiр-қауметiн сезiп, бағалай бiлген адам қандай қиыншылық кезiксе 
де ұяттан үстем болуға, ел көзiнде аяқ асты болмауға тырысады, бар күшiн салып бағады. 

20. Əр қандай жүйе тұрақты да берiк болуы үшiн оны уақытылы-уақытымен ''сiлкiлеп''
тұрған жөн. өз бала-ларың бен шəкiрттерiңiздi осылайша берiк, белсендiлiк тексерiсiне салып 
тұрсаңыз, тəрбиелiк iсiңiздiң қанша-лықты жемiстi болғанына не боларына көзiңiз жетедi. 

21. Алдымен көздеген əрбiр iсiңiздi ой сарабынан өткiзудi ұмытпаңыз, əрекет кейiн бола 
бередi.  

22. Баланың қандай да келеңсiз iстелген əрекетiне қатынасыңыздың алғашқыда сезiмдiк 
(эмоционалды) болатынын, ол екiншi əрекетiңiз – насихат айту көңiл шарпуыңызбен бiрге жүредi. 
Осы байланысты өз мүддеңiзге бiрлiктi қолдана бiлiңiз. 

23. Ғылым дəлелдегенiндей, уақыт қорының 20 пайыздық алғашқы мезетiнде көздеген 
нəтиженiң 80 пайызы қолға тиедi, ал қалған 80 пайыз уақытында 20 пайыз нəтиже орындалады. 
Сондықтан ''қуалай'' тəрбие-леудi үрдiс етпеңiз, пайдасы шамалы. 

24. Бiркелкiлiк пен бiрiздiлiк – тəрбиедегi маңызды принциптер. 
            25. Балалардың ересектермен қатынасында теңдiк болмайды, бұлар арасындағы қатынас 
тəуелдiлiк пен бағыныштылыққа негiзделген. Мұндай теңсiздiк арадағы көңiл жақындығы не 
алшақтығымен өлшенедi. Балаларға қойылатын шектеулер осы қатынасқа тəуелдi. Бала-
ларыңызбен қатынастың қандай да қаншалықты болары - өз шешiмiңiзге орайлас. 
            26. Басқалар көзiнше берiлген ескертудi бала əрдайым жазғыру, кiнə қою ретiнде 
қабылдайтыны белгiлi. Балалар-мен тiлдесудi мұны ешқандай ұмытуға болмайды. 
            27. Талаптар əрқашан əдiл де анық қойылып, нақты орындалуы тиiс. өз педагогикалық 
талаптырыңызды орынсыз, қажетсiз түсiндiрме, құрғақ сөздi, екi ұшты насихаттармен 
күрделендiрмеңiз. 
            28. Тiл алмайтын балаларды күтiлмеген, ''тосын жағдайға'' салып тəрбиелеңiз. 
            29. Балаға болған қадағалау неғұрлым жақын болса, оның арқасында орындалатын 
бағындыру қызметi тиiмiдiлеу келедi. өз қалауыңызға орайластыра қадағалау дəрежесiн белгiлеп 
алыңыз. 
            30. өзiңiз таңдаған тəрбие ықпалы нəтиже бермей жатса, əрекетiңiздiң бағдарын шұғыл 
өзгерткенiңiз жөн. 
            31. Балалар саналы парасаттылықтан гөрi тұрақтылықты сезiнгiш. өте дұрыс, бiрақ ''бiр 
мезеттiк'' ықпалға қарағанда, оншама ойланылмаған, бiрақ ұзаққа созылған əсер пайдалылау 
келедi. 
            32. Тар шеңбердегi адамдармен болған қатынас өзара, қызығушылықты кемiтедi. Егер 
мұндай байланысты кемiте алмайтыныңызға көзiңiз жетсе, ата-аналар назарын, мiндетiн өзiңiзге 
аударудың жолын  қарастырыңыз. Сонда əке мен шеше мiндетi қандай да уақытқа ауысып –
балалар сiзден тартынатын болады. 
            33. Əр адамның өз келеңсiз тəжiрибесiнiң күшi əсерлiлеу келедi, яғни ''балық басын 
жарға ұрмай қайт-пайды''. Сөзбен қайталай үйрете бергенше, кейде балаға ыстық үтiкке қолын 
басып күйдiруге, мұрнын қанатуға, тiзесiн жарақаттап алуға ''рұқсат'' бергеннiң кемiстiгi болмайды. 
            Айтылғандардың бəрi – отбасылық тəрбиеде қажет болар тəуелдiлiктердiң шет-шеңберi 
ғана. өз тəжiрибе, қорытуларыңызбен бұларды толықтырып бару ата-аналар мен педагогтар
тəрбиесiнiң ықпалын көтерудiң мiндеттерi де қажеттi шарттары. 
               
 4. Отбасына педагогикалық қолдау беру 
            Мөлтек ауданындағы отбасы мен қоғамдық тəрбие iстерiн ұйымдастырудағы жетекшiлiк 
мектепке жүктелген.                 Тəрбиелiк ықпал көздерiн орайластыруда бүгiнде ол өз жұмыстарын 
қайта қарастырып, өткен дəуiрлердегi ата-аналар мен қоғамдық мекемелер арасында
қалыптасқан бiр тарапты формальды iстерден бас тартып, педагогикалық ағарту –
сауаттандырудың гуманистiк бағдарына өткенi қажет.  
            Балаларды тəрбиелеуге байланысты осы заман тəжiрибесiнде мектеп, отбасы жəне 
қоғамдық iс-əрекет-тердi бiрлестiре орындаудың келесiдей ұйымдастыру формалары 
қабылданған: 
1. Педагогикалық ұжым, ата-аналар комитетi, жер- жердегi қоғамдық кеңестер, клубтар, 
кiтапханалар, стадиондар, тəртiп сақтау жəне денсаулық мекемелерiнiң жоспарларын бiрiктiре 
түзу, сонымен тəрбие процесiне қатысушылардың нақты мiндеттерiн айқын бөлiстiрiп беру. 
2. Мектеп күшiмен ата-аналар жəне қоғам өкiлдерiн  балалармен жұмыс жүргiзудiң тиiмдi 
тəсiлдерiмен  таныс-тырып, жүйелi оқыту.



3. Тəрбие жұмыстарының барысын тыңғылықты зерттей отырып, олардың нəтижесiн бiрлiктi 
талдауға салу, сонымен кезiккен кемшiлiктердiң алдын алып, оларды болдырмауға бiрлiктi ат 
салысу. 

         Ата-аналарға арналған негiзгi жұмыстарды мектеп ата-аналар бiрлестiктерi (комитеттер, 
кеңестер, конгрестер, қолдау қоғамдары, кешеңдер, клубтар, т.б.) арқылы орындап барады. 
Мұндай бiрлестiктердiң əрбiрi өз жарғы-сына (ереже, регламент, жоспар) ие болып, олар 
негiзiнде өз iс-əрекетiнiң  басты бағыт-бағдарын белгiлейдi, тəрбие процесiне қатысушылардың 
мiндеттерiн айқындайды. Көп жағдайларда отбасы, мектеп жəне қоғамдық мекемелердiң 
бiрлiктi ортақ жоспары түзiледi. 

            Бiлiм жүйесiндегi жаңа қатынастарға орай ата-аналар көптеген мүмкiндiктерге ие болып 
отыр: оқу пəндерiн таңдау, олардың меңгеру көлемiн анықтау, оқу жоспар-ларын түзу, оқу 
тоқсандары мен демалыс мерзiмдерiн белгiлеу жəне өзгерту, мектептiң оқу, бiлiм бағдарын 
таңдау, мектепiшiлiк жарғылар қабылдау, тəртiп, оқу еңбегi, тыныс алу, тамақтану, оқушыларға 
дəрiгерлiк көмек шараларын қарастыру, мадақтау жəне жазалау жобаларын ұсыну т.б. Бiр сөзбен 
келiсiмдi ұйымдастырылған бiрлiктi тəрбие iстерi нəтижесiнде мектеп пен отбасы балалар 
тəрбиесiнде өзара шынайы үйлесiмдi жолдас болып, өздерiне жүктелген мiндеттердi бiрiгiп 
атқарары сөзсiз. 
            Ата-аналар бiрлестiгiнiң басты қызметтерiнiң бiрi - əрқашанда педагогикалық жалпы 
сауаттылықты көтеру.                       Педагогикалық дəрiсбаян сағаттары, ата-аналар 
университеттерi, дөңгелек үстелдер, конференциялар, ата-аналар мектебi мен басқа да үздiксiз 
жүргiзiлетiн ағымды не бiр сəттiк педагогикалық ағарту iстерiнiң өз баласын жете түсiнем деген ата 
мен анаға олармен дұрыс қатынас жасап, қиын мəселелердi оңтайлы шешуде, дау-дамайлы 
жағдайларды үйлестiруде тигiзер көмегi орасан. Осы мақсатпен көптеген ата-аналар комитеттерi 
өз мүшелерi үшiн педагогикалық əдебиеттер сатып алуға қаржы бөлiп, жағымды педагогикалық
газеттер мен журналдар шығарып, талдатуға себiн тигiзуде. 
            Жалпы əдептiлiк, эстетикалық, адамгершiлiк, ерiк пен сана-сезiмдiк құндылықтар қорын 
түзу ата-аналар мектебiн ұйымдастырудан басталады. Қарым-қатынасқа шебер оның белсендi 
мүшелерi барша ата-аналарды гуманистiк педагогика негiздерiн үйренiп, меңгеруге насихаттап, 
қызметтестiк педагогика мен iс-əрекеттiк тəрбие бағыттарын игеруде үлкен табыстарға жетуде. өз 
бiлiмдерiн толықтыруға ынталандыру нəтижесiнде ата-аналар отбасындағы балалар тəрбиесiн 
ұйымдастыруда көп нəрсенi үйренуде.  
            Ата-аналардың көпшiлiгi өз балаларының дарынды да талантты, мəдениеттi де талапшаң 
болғанына мүдделi.                     Мектеп пен отбасы арасындағы қатынас осы секiлдi табиғи 
ұмтылыс негiзiнде құрылғаны жөн. Мектеп пен отбасы арасындағы қатынаста ешқандай қайшылық
болмағаны абзал. Екi тəрбие көзiнiң де ортадағы келiспеу-шiлiк сəттерiн жойып, бiртектi тəрбиелiк 
əрi дамыту арна-сына түскенi əбден қажет.  
            Мектеп пен отбасының бiрлiктi iсiнiң бағыты - бала-лардың адамгершiлiк – имандылық 
сапаларын дамыту, денсаулығын нығайту, сана-сезiмдiк қажеттерiн өрбiтiп, қоршаған дүние 
əсемдiгiн қабылдауға баулу. 
            Қазiргi заман отбасы тəрбиесi гуманистiк педагогика    принциптерiне негiзделедi. Ол 
принциптердiң бастылары:   - креативтiк (еркiндiк) – бала қабiлетiнiң кедергiсiз өз бетiнше дамуы; 
- гуманизм – тұлға болмысын тану əрi оның беделiн мойындап, ең жоғары құндылық ретiнде 
бағалау; 
- демократизм – ересектер мен балалар арасындағы рухани қатынастар тендiгiн қалыптастыру; 
- азаматтық - қоғам мен мемлекеттiк жүйеде тұлғаның өз ''Менiн'' танып, қастерлей бiлуi; 
- ретроспективтiк – халықтық педагогика дəртүрлерi негiзiнде жүргiзiлетiн тəрбиеге арқа сүйеу; 
- жалпы адамзаттық адамгершiлiк - инабаттылық қалыптар мен құндылықтар басымдылығын 
ардақтай бiлу. 
            Отбасындағы баланың дамуы мен тəрбиесi тұлғаны көздеген бағытта қалыптастыруға 
арналған көптеген iс-əрекеттiк ситуацияларды қажет етедi. Солардың бiрi əрi аса маңыздысы 
отбасы мен сынып жетекшiсiнiң өзара байланыс қызметi. Сынып жетекшiсi бұл орайдағы, iс-
əрекетiн сыныптық ата-аналар комитетi, ата-аналар жиналысы, сондай-ақ, сол сыныпта оқу 
жүргiзетiн мұғалiмдер арқылы iске асырып барады. Отбасымен байланыс жасауда сынып 
жетекшiсiнiң атқаруы тиiс аса қажеттi мiндеттерi: оқушылар үйiне жеке өзiнiң барып, хабар алып 
тұруы; баланың үй-тұрмыстық өмiр жағдай-ларымен танысуы; ата-аналарымен тəрбиелiк ықпал 



тиiм-дiлiгiн көтерiп бару мақсатында бiрлiктi iс-қимылдарды орайластыру; келеңсiз нəтижелердi 
болдырмау жолдарын ата-аналармен бiрге кеңесе отырып, шешу. Сынып жетек-шiсiнiң бұрыннан 
қалыптасқан дəстүрлi қызметi ретiнде отбасы педагогикалық - ағарту iстерiн белсендi ұйым-
дастыра бiлу, себебi көптеген отбасыдағы əке мен шеше, ата мен əже тəрбие тақырыбындағы 
кеңестер мен кəсiптiк қолдауға өте зəру. Оларды аса қызықтыратын проблемалар - отбасы 
тəрбиесi мiндеттерi, формалары мен əдiстерi, нақты жастағы оқушылардың психологиялық -
физио-логиялық даму ерекшелiктерi; əрқилы жастағы балаларды тəрбиелеудiң көптүрлiлiгi; 
жекеленген тəрбие бағыттары - инабаттылық - имандылық, адамгершiлiк, тəн-дене, еңбек, сана-
сезiм, нарықтық заманға орай жаңа көзқарас - ұғым (экономикалық, экологиялық, шаруашылық, 
құқықтық тəрбие) қалыптастыру мəселелерi. Сонымен бiрге ата-аналар лекторийлерiнде бала 
денсаулығын нығайту, салауатты өмiр салттарына баулу, азаматтық, ұлтжандылық пен Отан
сүйгiштiк сезiмдерiн ерте бастан ояту, баланы жас шағынан тəртiпке бағынуға, борышын 
мойындау мен жауапкершiлiктi сезiнуге үйрету мəселелерiне үлкен мəн беру - сынып жетекшiсiнiң 
мiндетi. Отбасы тəрбиесiнiң кейбiр мəселелерiн оқшау қарастырған жөн. Олар: ата-аналар мен 
балалар арасындағы алшақтық, отбасы тəрбиесiндегi дау-дамай мен жанжал; қоғам, ел, Алла 
алдындағы жауапкершiлiк.  

Ата-аналар жиналысында балалардың үлгерiмi мен сабаққа қатынасы, тəртiпсiздiктерi, 
оқудағы үлгермеуi жөнiнде ақпарат берiп шектелместен, келеңсiз құбылыс-тардың алдын алу 
жағдайдарына орай нақты шаралар жолын сөз еткен пайдалы. Ата-аналар жиналысын құрғақ 
уағыз бен кейiп-сөгу, оқушымен оның отбасын əшкере ету де сынып жетекшiсiне жараспайды. 

Ата-аналар мен мектеп арасындағы байланысты жақындатудың бiр жолы баланың əке-
шешесiн мектепке шақырып, сабаққа қатыстырып, оқушы үлгерiмi мен тəртiбiнен хабардар етiп 
тұру. Бiрақ, мұндайға себеп болатын бiр келеңсiз жағдайдан гуманист сынып жетек-шiсiнiң аулақ 
болғаны жөн. Мысалы, əмiршiл-əкiмшiл жүйеден босай алмаған мектепте ата-аналарды мектепке 
шақырудың себебi бiреу-ақ: оқушы тəртiбi мен үлгерiмi-нен қанағаттанбаушылық, ал сылтауы -
нақты факт. Ал осындай ата-аналардың көңiлiне тиiп, ашу-ызаға булық-тыратын мұндай 
шақырулар оларды мектептен бездiредi, мектеп баладан безiнедi.  

Қызметтестiк педагогикасын ұстанған мектепте келесiдей ереже қалыптасқан: əрбiр əке не 
шеше мiндеттi түрде аптасына бiр рет мектептен хабар алып тұруы. Мұн-дай да кезектi мектепке 
келу алдынан болған оқушының қандай да болымсыз əрекетi қалыпты қабылданып, жалпы 
ұнамды фонда аса қатерлiдей, ата-ана жанына батқандай сезiлмейдi осындай формада 
жүргiзiлген жұмыспен мектеп, сынып жетекшiсi ата-аналарға өз балаларының тəрбиесiмен жүйелi 
айналысуға көп себiн тигiзедi, əрi осындай тəрбие-лiк iспен тұрақты шұғылдануға үйретедi. 
Əлбетте, мұндайда сынып жетекшiсiнiң жүктемесi ауырлайды: əр күнi ол 3-4 ата не анамен 
қатынас жасауына тура келедi, дегенмен бұдан түсер пайда отбасы үшiн де, мектеп үшiн де 
орасан. Уақыт озуымен ата-аналардың мектептен хабар алып тұруының тұрақты ''кестесi'' 
қалыптасады, ал бұл барша оқушылардың - үздiктердiң де, үлгермейтiндердiң де, тəртiпсiз не 
тəртiптiлердiң де жалпы оқуы мен қылық-тарының жақсара түсуiне ұнамды ықпал жасайды. 
            Сынып жетекшiсi өз тəрбиеленушiлерiнiң үй тұр-мыстық жағдайларымен, үйдегi тəрбие 
жөнiмен жақыннан танысуы үшiн отбасынан хабар алып тұруы - мiндеттi iстердiң бiрi. Үйдегi 
жалпы ахуал, отбасы мүшелерi арасындағы үлкендi-кiшiлi қатынастар тəжiрибелi ұстазға көп 
нəрседен ақпарат  бередi. Оқушы отбасының босағасын аттауда сынып жетекшiсi аса əдептiлiк 
сақтап, келесi ережелерге бағынғаны өте қажеттi:  
      -     шақырусыз бармаңыз, қандай да жолмен болса да ата-ана рұқсатын алуға тырысыңыз; 
      -     отбасының ересек мүшелерiмен əңгiмелесуде аса жоғары əдептiлiк мəдениетiн сақтаңыз, 
əрқашан əңгiменi көңiлге жылу беретiндей сөздермен, мақтаумен бастаңыз; 
      -     оқушыңыз үлгерiмi не тəртiбi жөнiнде арыз айтуды тiптi де естен шығарыңыз, ойыңызда 
болса, ондай жағдайларды үлкен, маңызды проблемалармен жанама-ластырып, шешу 
жолдарынан кеңес айтыңыз; 
      -     əңгiмелесу кезiнде оқушыларыңыз қастарыңызда болғаны жөн, ата-анамен көзбе көз 
сөйлесулердi аса қажеттi жағдайда ғана қолданыңыз; 
      -     ата не анаға мiн тағудан сақтаныңыз; 
      -     оқушы тағдырына жаныңызбен ортақ екпiнiңiздi бiлдiруге тырысыңыз; 
      -     кеңестерiңiз бен ұсыныстарыңызды ата-ана мойнына таға салуға тырыспаңыз, өз 
талаптарыңыз бен отбасы мүмкiндiктерi сай келетiн болсын; 
      -     бiрлiктi атқарылатын жобалар ұсыныңыз, екi талап-тың бiрдей қатысып, орындалу мүмкiн 
iстер жөнiнде келiсiңiз; 
      -     негiзсiз уəде беруден тартыныңыз, қандай да күрделi жағдайларда ұстамды болыңыз, 



бəрiде жақсы болып кетерiне сенiм, ниет бiлдiрiңiз.
            өкiнiштiсi, ата-аналармен жұмыс алып баруда сынып жетекшiсiнiң, жалпы педагогтардың 
кəсiби деңгейiнiң төмендiгi мұғалiмдер мен мектептiң абырой-беделiне нұқсан келтiредi. 
Отбасының ересек мүшелерiн бiрлiктi iстер мен бұдан былайғы байланыс-қатынастарға қызық-
тырып тартатын бiрден-бiр себеп – сынып жетекшiсiнiң отбасы балаларының тағдырына етене 
жақындығы жəне ол үшiн жанпидалыққа баратыны. 
  

  Бақылау сұрақтары  
1. Қоғамдық жəне отбасы тəрбиесiнiң өзiндiк фун-цияларын айырыңыз? 
2. Осы заманға педагогикадағы  əлеуметтiк жұмыстардың теоремалық дамуы.  
3. Қоғамдағы арнайы ұйымдастырылған əлеуметтiк жұмыстың мазмұнын ашып берiңiз.  
4. Отбасы тəрбиесiнiң қоғамдық рөлi қандай? 
5. Ата-ана тəрбиесiнiң мəнiн айқындайтын шарттары қандай? 
6. Отбасы тəрбие ережелерiнiң мəнiн тұрмыстық  тəжрибемен байланыстыра ашыңыз.  

7. Отбасын педагогикалық қолдау үйрету дегендi қалай түсiнесiз? 



ДИДАКТИКА - БIЛIМ БЕРУ ЖƏНЕ ОҚЫТУ ТЕОРИЯСЫ 
  

 1. Дидактика пəнi жəне категориялары 
            Дидактика - педагогиканың маңызды саласы.  Дидак-тика (didaktikas - оқытушы, didasko -
оқушы) ұғымы грек тiлiнен алынған, оқыту немесе үйрету деген сөз. 
              Бұл ұғымды ғылыми айналымға алғаш енгiзген немiс педагогы Вольфганг Ратке (1571-
1635). Сол мағынада бұл ұғымды чех педагогы Я. А. Коменский пайдаланып, 1657 жылы өзiнiң 
''Ұлы дидактика'' еңбегiн жарыққа шығарды. Оның ойы бойынша, дидактика ''ненi оқыту'' жəне 
''қалай оқыту керек'' деген сұрақтарға жауап бередi. Заманауи ғалымдардың зерттейтiн сұрақтары: 
кiмдi, қашан, қайда, неге оқыту. 
            Қазiргi түсiнiк бойынша, дидактика - бiлiм беру мен оқыту мəселелерiн зерттейтiн 
ғылым саласы. Ол оқыту теориясы деп те аталады. Дидактиканың зерттеу пəнi – оқыту мен 
оқудың себептерi, барысы, нəтижелерi.  
            Зерттеу пəнi аясына байланысты жалпы жəне жеке дидактикалар айқындалады. Жалпы 
дидактика оқытудың жалпы заңдылықтарын, принциптерiн қарастырады. Жеке дидактика жеке оқу
пəнiнiң мазмұнын, барысын, түрi мен əдiстерiн зерттеуiне қарап оқыту əдiстемесi деп аталады. 
Мысалы, математиканы оқыту əдiстемесi, тарихты оқыту əдiстемесi.  
            Дидактика əрi теориялық, əрi қолданбалы ғылым болғандықтан ғылыми-теориялық жəне 
қолданбалы қызметтер орындайды. Дидактиканың ғылыми-теориялық қызметi: бiлiм беру мен 
оқыту процестерiнiң мəнi мен заңдылықтарын, мазмұнын, принциптерiн, ұйымдастыру формалары 
мен əдiстерiн зерттеу. Дидактиканың қолдан-балы қызметi: бiлiм мазмұнын оқыту мақсатына 
сəйкес-тендiру, оқыту принциптерiн белгiлеу, оқытудың тиiмдi əдiстерi мен ұйымдастыру 
формаларын анықтау, жаңа технологияларды жасап енгiзу.       
            Дидактика педагогиканың жалпы категорияларын (тəрбие, педагогтiк iс-əрекет, бiлiм беру) 
пайдаланады. Сонымен қатар дидактиканың өз категориялары да бар: бiлiм беру, оқыту, оқу, 
оқыту принциптерi, оқыту процесi, мақсаты, мiндеттерi, мазмұны, түрлерi, əдiстерi, құрал-дары, 
оқытудың нəтижесi. Кейбiр категорияларға анық-тама берейiк. 

Оқыту -  оқушыны бiлiмдендiру, тəрбиелеу, дамыту мақсатына бағытталған алдын-ала 
жоспарланған iс -əрекет.  
            Оқыту мазмұны - өкiмет арнайы таңдап анықтаған белгiлi салада  жұмыс iстеу үшiн 
қажеттi адамзат тəжiрибесiнiң бөлшегi. Ол - оқытудың нəтижесi болатын бiлiм, бiлiк, дағды, 
тұлғалық қасиеттер жиынтығы. 
              

2. Оқыту процесiнiң мəнi, оның ерекшелiктерi мен қызметi 
            Оқыту процесi - бiлiмдi, бiлiктiлiк пен дағдыны меңгертетiн, оқушылардың 
дүниетанымын, күш-қайратын, қабiлеттерiн тəрбиелеп дамытатын iс-əрекет барысы. Оқу 
барысында оқушының сана-сезiмi, адамгер-шiлiк қасиеттерi, эстетикалық талғамы, тұлғалық 
қасиеттерi қалыптасып дамиды. 
            Оқытудың психологиялық, педагогикалық ерекше-лiктерiне назар аударайық.  
            Оқыту - мақсатты процесс. Оқытудың басты мақсаты, əдiс тəсiлдерi мазмұны мен 
мiндеттерi қоғам  талабынан туындап, ұдайы өсiп, жаңарады. 
            Оқыту - таным процесi. Танымның ерекшелiгi оқушыда бiлiмге деген қызығушылығы 
ұдайы өсiп арта түседi. 
            Оқытудың мiндетi – оқушыны айнала ортамен (табиғат, қоғам) жəне адам дамуының негiзгi 
заңдылық-тарымен қаруландыру. Оқушы дүние тануда бұрын ғылымда белгiлi болған, зерттелiп 
дəлелденген жаңалық-тарды, заңдылықтар мен тұжырымдарды əрi қарай дамыта түседi. 
            Оқытуда ғылым негiздерiн оқып үйренудiң өзi, ғылым тарихымен, оның əдiстерiмен танысу, 
ұлы ғалымдардың өмiрi мен қызметi жайлы ақпарат алады. 
            Оқыту – даму негiзi. Педагогикалық процесс  өзiне тəн негiзгi екi белгiнi: организмнiң 
өзiндiк дамуына жүйелi түрдегi көмек жəне жеке бастың жан-жақты жетiлуiн түйiстiредi. 
            Баланың өзiндiк дамуына əсер ететiн негiзгi фактор-дың бiрi - өзара қарым-қатынас жасау 
iс-əрекетi. Сөйтiп, оқыту процесi – мұғалiмнiң баламен үнемi рухани қарым-қатынаста, 
ынтымақтастық жағдайда болуын қажет етедi. Оқыту процесiнде бала тек мұғалiмнiң əсерiн 
қабылдаушы ғана емес, оның оқу iс-қимылы мен өзiнiң психикалық процестерiн басқару, 
ұйымдастыра бiлуi (iс-əрекетiн бiлуi, бағалауы, өзiн-өзi басқаруы) оқытудағы субъектi екенiн 
айқындайды. Оқыту процесiнде бала логикалық ойлау болмысының жалпы тəсiлдерiн қолдануға 
жəне дербес шығармашылық əрекет жасауға дағдыланады. Бұдан шығатын қорытынды: оқыту –
баланың рухани жағынан жетiлуiн қамтамасыз етедi; оқыту – бала дамуының алғы шарты. Демек, 
оқыту мен дамудың арасында тығыз байланыс туындап отырады. Л. С. Выготскийдiң баланың 
дамуынан iлгерi жүретiн, оны жетекке алатын оқытуды айтады. Ол баланың кешегi күнгi дамуына 



емес, ертеңгi күнгi дамуына қарау керек деп ескертедi, осыған орай, бала дамуының ''екi зонасы'' 
болатынын айтады. ''Бiрiншi зона'' – бала дамуының қазiргi қол жеткен сатысы, осыған 
қанағаттанып қоймай, мұғалiмнiң оқушыларды болашақтағы дамудың ең жақын сатысына (''екiншi 
зонаға'') жеткiзуге мiндеттi екендiгiн айтады. 
             Оқушының жалпы психикалық дамуы - мектептегi оқу мен оның өздiгiнен оқуына тығыз 
байланысты. Оқушының ойлау қабiлетiнiң дамуына оқу процесiнде қолайлы жағдай туады. Бiлiм 
мен ойлау арасында тығыз байланыс бар. 
            Оқыту - екi жақты процесс. Оқыту оқушы мен мұғалiм-нiң өзара  бiрлесiп жасайтын 
əрекетiнен  тұратын күрделi процесс. өйткенi, оқыту – мұғалiмнiң бiлiм берудегi негiзгi iс-əрекетi 
болса, оқу – баланың өзiнiң танымдық, практикалық əрекетi. Сөйтiп, оқушының  таным əрекетi 
мұғалiмнiң басшылығы арқасында  ғана жүзеге асады. 
            Оқыту – жоспарлы процесс. Мұғалiм оқушылардың жалпы рухани дамуын жүйелi 
қамтамасыз етуi үшiн оқыту процесiн жоспарланған, ұйымдастырылған түрде жүзеге асырады. 
Оқушы бiлiмдi қысқартылған, педагогикалық тұрғыдан өзгертiлген жолмен мұғалiмнiң жəне арнайы 
жазылған оқу құралдарының көмегiне сүйене отыра меңгередi. 
            Сөйтiп, оқыту процесi оқушылардың жас ерекшелiк-терiнiң сəйкестiгiн ескере отырып, 
таным қызметiнiң формасы мен əдiстерiн соған орай өзгертiп отырады. 
            Оқыту – бұл күрделi процесс. Ол тұлғаға бiлiм беру, тəрбиелеу жəне ақыл-ойы мен 
творчестволық қабiлетiн, демек бiлiктiлiгi мен дағдысын дамыту негiзiнде жүзеге асырылады. 
Мұның мəнiсi, жеке тұлғаға бiртұтас (комп-лекстi) ықпал жасауды көздейдi. Осы негiзде, оқыту 
процесiнiң бiрiншi қызметi – оқушыларға бiлiм беру. 
            Бiлiм беру, бiрiншiден, ғылым негiздерiне сай оқушыларды нақты фактiлермен, қағида жəне 
түсiнiктер-мен, заңдылықтармен қаруландыруды қамтамасыз етсе, екiншiден солардың негiзiнде, 
айналасындағы əртүрлi құбылыстарға олардың ғылыми көзқарасын қалыптастыру. 
            Екiншi қызметi – тəрбиелеу. Оқыту барысында оқушыларды теориялық бiлiмдер 
жүйесiмен қарулан-дырып, жеке тұлғалық қасиеттерiн қалыптастырып дамыту. Сонымен бiрге 
оқыту барысында тəрбиенiң мақсат, мiндеттерi жəне мазмұны мен тəсiлдерi анықталады. Оқытуда 
тəрбие мен оқытудың байланысы бiржақты қарастырылмайды, керiсiнше бiртұтастық принципке 
негiзделiп, бiрлiкте қолданылады. Демек, тұлғаға бiлiм бере отырып, оны тəрбиелеймiз, тəрбиелей 
отыра бiлiм беремiз. Сөйтiп, тəрбие процесi дұрыс ұйымдастырылған жағдайда оқытудың
барысына қолайлы ықпал етедi, соның негiзiнде тұлғаның танымдық қызметi мен оқуға деген 
қызығу-шылығы артады. 
            Үшiншi қызметi – дамыту. Оқыту барысында оқушы-ларға бiлiм беру, оларды тəрбиелеу 
негiзiнде тұлғаның ақыл-ойы, сана-сезiмi, шығармашылық қабiлетi т.б. көптеген тұлғалық 
қасиеттерiнiң дамуына, бiлiктiлiктерi шыңдалып, қабiлеттерiнiң артуына оң əсер етедi. Демек, 
тұлға жан-жақты қалыптасып дамиды (байқағыштығы, ойы, есi, қиялы секiлдi психикалық 
процестерi де қарастырылады). 
            Даму қызметiнiң ерекшелiгi сол, ол өз алдына жеке өмiр сүрмейдi, керiсiнше оқытудың бiлiм 
беру мен тəрбие-леу қызметiнiң жалғасы боп есептеледi. Сондықтан, даму-дың қарқынды, жан-
жақты əрi, терең болуы бiлiм беру мен тəрбиенiң қандай дəрежеде iске асырылуына байланысты. 
Бұдан шығатын қорытынды, оқытудың бiлiм беру мен тəрбиелеу қызметiнiң негiзi болып саналса, 
даму өз алдына олардың қызметiнiң нəтижелi болуына қолайлы ықпал етедi. 
            Дидактикада ''Жетiлдiре  оқыту''  процесi 1960 жылдар-дан басталды. Осы негiзде Л. В. 
Занков, Н. А. Менчин-ская, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, М. А. Данилов,  М. Н. Скаткин 
еңбектерiнде, оның жолдарын шешу үшiн əртүрлi принциптердi ұсынды. Солардың iшiнде    Л. В. 
Занковтың оқу процесi арқылы бiлiм берудi қарқынды,  ұйымдастыру, оқушылардың оқуды саналы 
меңгеруiн қамтамасыз ету ережесiн ұсынылды.  
            Бұл, дамуда тек ойды қалыптастырумен ғана емес, ол тұлғаның дамуынада  оңтайлы əсер 
етедi. 

        

3. Педагогикалық процестiң құрылымы  

            Педагогикалық процес - тəлiм-тəрбиелiк қарым-қатынастарды ұйымдастырудың тəсiлi. 
Педагогикалық процестi ұйымдастыратын педагог. Педагогикалық процес - бiрнеше элементтен 
құрылатын жүйе. Педагогикалық процестiң үш құрылымы болады: педагогикалық, 
əдiстемелiк, психологиялық.  
             Педагогикалық процестiң педагогикалық құрылымы: мақсат - принциптер - мазмұн -
əдiстер - құралдар - түрлер.  
            Мақсат - ұстаз бен шəкiрт арасындағы педагоги-калық қатынастардың нəтижесi. 



Принциптер мақсатқа жету жолдарын анықтайды. Мазмұн - мақсатқа жету жолында оқушыларға 
берiлетiн тұлғалар тəжiрибесiнiң бөлiгi. Əдiстер - мұғалiм мен оқушының мазмұнды жетiлдiру-
қабылдауға арналған iс-əрекеттерi. Құралдар - мазмұнмен жұмыс жасайтын материалдық 
тəсiлдер мен əдiстер.  
            Педагогикалық процестiң əдiстемелiк жүйесiн жасау үшiн мақсат бiрнеше мiндеттерге 
бөлiнедi. Əрбiр мiндет ұстаз бен шəкiрт iс -əрекеттерiнiң кезеңдерiн анықтайды. Мысалы, сабақтың 
əдiстемелiк құрылымы: сабаққа дайындалу, сабақты өткiзу, сабақты талдау; экскурсияның 
əдiстемелiк құрылымы: дайындық, керектi жерге бару, бақылау, көргендi бекiту, нəтиженi талдау. 
            Педагогикалық процестiң психологиялық құрылымы: танымдық процестер (қабылдау, 
ойлау, есте сақтау, ақпарат сiңiру), оқуға қызығушылық (оқуға қызығуды, қабiлеттi, ынтаны 
айқындау), қуат (көтерiңкi не түсiңкi дене мен жан күш-қуаты, белсендiлiк, еңбекқорлық не шаршау
динамикасы). 
            Оқыту адамның қызметiнiң бiр ғана түрi, ол екi жақты сипатта болады. Ол мұғалiм мен 
оқушылар  арасында оқудың мақсат - мiндеттерiн жүзеге асыруға байланысты бiр мезгiлде өзара 
қарым-қатынастары мен оқу əрекеттерiнен тұрады. Оқу əрекетi дегенде: мұғалiмдер тарапынан 
бiлiм беру қызметiне басшылық болса, оқу - бұл оқушылар тарапынан бiлiмдердi белсендi түрде 
меңгеруi, таным əрекетi. Мұғалiм оқушыларға бiлiм беруде қаншалықты белсендiлiк 
танытқанымен, егерде ондай белсендiлiк оқушылар тарапынан қолдау таппаса оқыту нəтижелi 
болмайды. Сондықтан, белгiлi бiр мақсатқа бағытталған бұндай өзара қарым-қатынаста бiржақты 
көзқарас болмауы тиiс. Оқыту процесi тек мұғалiм мен оқушылар арасындағы оқу əрекетiнен 
құралмайды, сонымен бiрге оқытудың басқа да элементтерi бар. Олар мыналар: 
1. Оқытудың мақсаттылығы. Мұнда мұғалiмнiң оқылатын тақырыптың мақсат-мiндеттерiн айқын 
қарастыруы көзделедi.  
2. Оқытудың мазмұны. Жас ұрпақты ғылымның жетiстiктерiн меңгерудi, бiлiмдерiн дамытуды 
мiндеттейдi. 
3. Оқыту формалары мен тəсiлдерi. Оқыту мазмұнын қандай амал-тəсiлдермен, нақтылы 
практикалық жолдармен меңгерудi баяндайды. 
4. Оқыту нəтижесiн талдау жəне бағалау. Мұғалiмнiң жəне оқушының оқу əрекетiнiң құрылымын 
бiрлесе отыра сараптама жұмыстарын жүргiзуi, оқушылардың  оқу əрекетiнiң сапасына көзқарасын 
бiлдiрiп, бағалап жəне бiлiм деңгейiн тексерiп отыруы. Оқушылардың өзiн-өзi қадағалап, тексерiп 
отыруы.   
            Мектеп тарихының бастапқы кезеңiнен оқыту, бiлiмдер жүйесiн оқушылардың меңгеруi 
белгiлi бiр дидактикалық буындардан немесе кезеңдерден тұрады: 
1. Оқушыға берiлетiн бiлiм мақсаты мен қажетiн түсiндiру жəне оларды əрекетке бағыттайтын 
мотивтердi туғызу. Осыған орай оқу мiндеттерiн (тапсырмаларды) анықтау. 
2. Оқушыға жаңа берiлетiн бiлiмдi баяндау жəне оны қабылдауға жағдай туғызу. 
3. Оқушының бiлiмдi қабылдауы жəне оның санасында жаңа бiлiмнiң қорытылып, ғылыми ұғымдар 
мен тұжырымдардың қалыптасуына мүмкiндiк беру. 
4. Берiлген бiлiмдi бекiтуге басшылық ету. 
5. Бiлiмдi практикада қолдануға қаракет ету. 
6. Оқушының бiлiмi мен дағдысының сапасы жəне деңгейiн есепке алу, тексеру жəне бағалау. 
            Оқыту процесiнде мұндай басқару жүйесi оқушы-лардың бiлiм алудағы таным əрекетiнiң 
ерекшелiктерiне байланысы, бiлiмдi жүйелi түрде ұғынуға мүмкiндiк туғызады.  
            Демек, бiлiмдi бекiту кезiнде жаңа бiлiмдi қайталау, жаттығу, практикада қолдану т.б. оқыту 
процесiнiң элементтерi қолданылады. 
            Ұйымдастыру жағынан алғанда, дидактикалық əр кезеңнiң өзiне тəн ерекшелiгi болатынын 
ұмытпаған жөн. 
            Бiлiм алудың мотивi мен мақсатын анықтау -белгiлi бiр мақсатқа жетуге бағытталады. 
Сөйтiп, ол оқушының бiлiм алудағы əрекетi де мотив пен мақсатқа сəйкес iске асады. 
  
            Түрткi- əрекеттiң себебiн, оны неге жасау керектiгiн анықтайды. 
            Мақсат - əрекеттiң нəтижесi қандай болуға тиiстi екенiн анықтайды. 
            Баланың оқудағы негiзгi түрткiсiнiң бiрi - қызығу. 
            Оқу жұмысының жемiстi болуы, ең алдымен, балада бiлiмге деген қызығушылықтың 
нəтижесi болып табылады. Мүмкiн бала өзi оқуға талпынбаса, күшпен зорлап оқыту мүмкiн емес. 
Қызығуды туғызу үшiн оқушыларға берiлетiн бiлiмнiң мақсаты мен қажетiн түсiндiрiп, оларға нақты 
оқу мiндеттерiн үйрету керек. 
            Қызығуды туғызудың шарттары мен амалдары көп. Солардың iшiнен мына төмендегiдей 3 
процестi атап көрсеткен пайдалы: 
 1. Оқу материалының мазмұны /ондағы жаңалық-тар, қазiргi ғылым мен техникадағы жаңа 



табыстар, оның практика үшiн пайдасы т.б./
   2. Оқуды ұйымдастыру, басқару процесiнiң ерекшелiк-терi /оның əдiстерi мен формалары т.б./. 
Мысалы оқытудың проблемалық сипаты, оқушылардың творчестволық жəне практикалық 
жұмыстарды өздiгiнен орындауы, көрнекi құралдар мен техникалық құралдар т.б. 
 3. Мұғалiм мен оқушылар арасындағы қарым-қатынас-тың ерекшелiктерi. Мысалы, сабақта 
мұғалiм мен оқушылар арасында жылы шырайлы педагогикалық қарым-қатынастың болуы, еркiн, 
жағымды ерекше жағдай, мұғалiмнiң көңiл-күйi, ақжарқын болуы, оқушылардың бiр-бiрiне көмек 
беруi, өзара ойын-жарыс ұйымдастыру т.б.  
            Жаңа оқу материалын танымдық қабылдау 
            Оқушының бiлiмдi меңгеруi жаңа оқу материалын қабылдаудан басталады. Қабылдау –
адамға тiкелей əсер ететiн заттардың немесе құбылыстардың адам санасында бейнелену
процесi. Сабақ үстiнде оқушылардың жаңа материалмен танысуы түйсiктен жəне қабылдаудан
баста-лады. Ал түйсiк сананың сыртқы əлемiмен байланысты. Сезiм мүшелерiмiзге əсер етiп, 
оның миымызда бейне-ленуiн түйсiк деп атайды. 
            Бiлiмдi жан-жақты меңгеру жəне түсiну үшiн оқу материалын қабылдау - бақылау 
жеткiлiксiз. Одан əрi оқушылар қортындылар жасауға тиiс. Бұл оқушы-лардың бiлiм мазмұнын 
жете түсiнiп, ұғынуы жəне белсендi де терең ойлау əрекетiнiң нəтижесiнде ғана жүзеге асады. 
            Ұғыну - бұл саналы түрде ғылыми бiлiмдi, заңды-лықтарды ұғу, фактiлердi жинақтау 
процесi, қорытынды шығару. Ұғыну процесiнде оқылатын материал терең ойластырылады, 
дəлелденiледi жəне бекiтiледi. 
            Ұғым, қарапайым жəне ғылыми ұғым болып екiге бөлiнедi. Қарапайым ұғым дегенiмiз 
баланың оқудан емес, өмiрден көрiп – бiлгендерiнен туатын əртүрлi құбылыстар жөнiндегi түсiнiгi. 
Ғылыми ұғымдар тек оқыту процесiнде жинақталатын мəлiметтер, қағидалар мен құбылыстар 
туралы бiлiм, түсiнiк. 
            Ұғымның қалыптасуы - өте күрделi процесс, ол – оқушылардан белгiлi ойлау амалдарын 
қолдануды талап етедi. Ойлау – талдау /анализ/, синтез, дерексiздендiру   /абстракция/, жалпылау 
сияқты операциялардан тұрады. 
            Оқушыларда ұғымды қалыптастыру үшiн мұғалiм оларды осындай ойлау операцияларын 
қолдануға үйретедi. 
            Абстракциялау деп заттардың негiзгi қасиеттерiн, оның екiншi дəрежелi қасиеттерiнен бөлiп 
алып, жалпылап қарауды айтады. 
            Бiлiмдi бекiту 
            Оқыту процесiнде оқушылардың алған бiлiмдерiн бекiтiп отырудың маңызы ерекше. 
            Бекiту - бұл оқушылардың бiлiмдi берiк ұғынуының тиiмдi əдiс-тəсiлi. Сабақта жаңа 
материалды қабылдаудан кейiн, бекiту əр түрлi практикалық, лабораториялық жұмыстар негiзiнде 
жүзеге асады.  
            Бекiтудiң бұдан да басқа əдiс-тəсiлдерi бар. өтiлген оқу материалын бөлiктерге бөлiп 
қайталап отыру: күнделiктi қайталау, тақырыптық қайталау, есте қалдырудың тəсiлдерiн үйрету 
т.с.с.   
            Бiлiм мен дағдыны практикада қолдану 
            Бiлiмдi жан-жақты меңгеру, оны практикада қолдануды қажет етедi.. Бiлiм мен дағдының 
сапасы мен нəтижесiнiң көрсеткiшi практика. Егер оқушы бiлiмдi практикада қолдана алмаса, бұл 
оның бiлiмдi үстiрт қабылдағандығынан, жете түсiнбегенiнен болады. Бiлiмдi практикада 
қолданудың оқу процесiнде екi түрi жиi кездеседi. Бiрiншi – бiлiмдi жаңа материалды ұғыну үстiнде 
қолдану, екiншiсi – жаңа оқу мiндеттерiн шешу үстiнде қолдану. Бұл кезде оқушы бұрын алған 
бiлiмiн жаңа мəселелердi шешуге байланыстырып, өздiгiнен əрекет жасай алады. 
            Бiлiм мен дағды оқыту процесiнде түрлi практикалық жəне лабораториялық жұмыстарда 
кеңiнен қолданылады. Мұндай жағдайда оқушылар өздiгiнен бақылау, тəжiрибе жасау, iздену 
əрекеттерiне негiзделген жұмыстарды орындайды. 

            Оқушылардың бiлiмi мен дағдысын тексеру, оны талдау жəне бағалау. Оқыту 
процесiнде бұл жұмыс өз алдына дербес практикалық буын болып табылады жəне оқытудың
əрбiр кезеңiнiң құрамынан да орын алады. 
            Оқытудың бiлiм алудағы жетiстiктерiн, табыстарын жəне мүмкiндiктерiн талдап, айтып 
берудiң жəне оны бағалаудың маңызы ерекше. Мұғалiм мен оқушы үшiн мұндай жұмыс, 
кибернетикалық тiлмен айтқанда керi байланыс болып табылады. Мұны мұғалiм оқытудың əрбiр 
кезеңiнде: жаңа бiлiмдi қабылдау, оны ұғыну, бекiту, практикада қолдану кездерiнде iске асырады. 
Сонымен қатар бұл жұмыс оқыту процесiнiң белгiлi кезеңiндегi  /тоқсан жəне жыл аяғында/ дербес 
буын ретiнде де қолданылады. 
            Бағаны дұрыс қоюдың оқушылар үшiн тəрбиелiк маңызы ерекше: ол – оқуға деген стимул, 



мотив функцияларын атқаруы мүмкiн. 
            Оқыту процесiнiң жоғарыда айтылған жеке буын-дарының маңызы мен орнын бiлумен 
қатар, олардың бiр-бiрiмен өзара тығыз байланысты болатынын, бiртұтас процесс екенiн 
ұмытпау керек. Сондықтан оқушының  бiлiм мен дағдыны меңгеру жолын бiртұтас процесс деп 
қараған жөн. Ол - қабылдау, түсiну, бекiту, қолдану сияқты өзара байланысты құрамнан тұрады. 

4. Оқытудың түрлерi 
            Оқыту теориясы мен тəжiрибесi дамуының жалпы заңдылықтарының бiрi - дидактикалық 
жүйелердiң бiрiз-дiлiгi, ұрпақтылығы. Əрбiр жаңа жүйе дəстүрлi жүйелердiң күштi қасиеттерiн, 
идеяларын, тəжiрибесiн өзiне сiңiрiп алады. Дидактика тарихында оқытудың үш түрi қалып-тасқан: 
түсiндiрмелi-иллюстрациялы (дəстүрлi), проблемалы, бағдарламалы (компьютерлiк). Ендi 
осылардың жетiстiктерi мен кемшiлiктерiне тоқталайық: 
            1. Түсiндiрмелi-иллюстрациялы оқыту дəстүрлi оқыту деп аталатыны тарихта ұзақ уақыт 
бойы өмiршең болғанына байланысты. Дəстүрлi оқыту жаңадан пайда болған түсiндiру жолдары 
мен көрнекiлiктердi өзiне кiрiктiрiп отырады. Бұл жүйедегi негiзгi оқыту əдiс-тəсiлдерiне 
көрнекiлiктердi пайдалана отырып түсiндiру жатады. Оқушылардың негiзгi iс-əрекетi: берiлген 
бiлiмнiң мазмұнын тыңдау, қабылдау, естерiнде сақтау. Мұндай оқытудың  талабы: оқушылар есте 
сақтаған өткен оқу материалының мазмұнын қатесiз қайталап айтып беруi.  
            Түсiндiрмелi-иллюстрациялы оқытудың ғасырлар бойы нығайтылған пайдалы жақтары: 
- уақытты үнемдейдi; 
- мұғалiм мен шəкiрттердiң күш-қайратын жетiлдiредi; 
- күрделi бiлiмдердi қабылдауды жеңiлдетедi; 
- оқыту процесiн тиiмдi басқаруды қамтамасыз етедi. 
            Түсiндiрмелi-иллюстрациялы оқытудың кемшi-лiктерi: 
- оқушылардың дайын бiлiмдi жаттап алуы,  
- шəкiрттердiң өз бетiнше ойлауына қажеттi көңiл бөлiнбеуi, 
- дара жəне бөлiп оқыту мүмкiндiктерiнiң жетiмсiздiгi. 
            2. Бағдарламалы (компьютерлiк)  оқыту  
            Бағдарламалы оқытудың негiзгi мақсаты - оқыту процесiн басқаруды жетiлдiру, тексеруден 
өзiн-өзi тексеруге, оқытудан өзiн-өзi оқытуға  көшу. Бағдарламалы оқытуда жаңа бағдарланған 
оқулықтар, оқыту құжаттары, үйрету (оқыту) машиналалары қолданылады. Оқытудың бұл түрi 
1960 жылдан  бастап Б. Скиннер, Н. Краудер бастамасынан кейiн, педагогика, психология жəне 
кибернетиканы ұштастырып пайдаланылады.  
            Бағдарламалы оқытудың ерекшелiктерi: оқу материалы жеке логикалы бөлшектерге 
бөлiнедi; əр бөлiмдi меңгерген соң, оқушы өздiгiнен тест-сұрақтарға жауап бередi; дұрыс жауап 
берiлсе, келесi бөлiмге өтедi; жауап қате болса, өзi бөлiмдi қайталап өтiп, сұрақтарға тағы да 
жауап бередi.  
            Оқытудың бұл түрiне негiз болған оқу бағдарламасы оқу материалын, оны меңгеру 
барысындағы оқушының iс-əрекетiн, тексеру түрлерiн бiр тəртiппен ретке келтiредi. 
            Бағдарламалап оқытудың үш принципi бар: сызықты, тармақты жəне аралас. Сызықты 
бағдарламада оқу материалы бiрiздiлiкпен берiледi. Тармақты бағдарламада əр оқушы мақсатқа 
өз жолымен келедi. Қате жауап берген кезде оқушы керектi тармаққа өтiп, қайтадан оқып, 
қосымша түсiнiктеме алып, қатенi жойып, негiзгi сызыққа қайтып оралады. Мықты оқушылар негiзгi 
сызықпен жүрсе, əлсiз оқушылар тармақтарға кiру арқылы нəтижеге жетедi. Аралас бағдарламада 
қиын тақырыптар тармақтарға бөлiнедi, басқалары сызық бойынша орналасады. 
            Бұл оқыту машинасыз жəне машиналы болып екiге бөлiнедi. Машинасыз бағдарлама оқыту 
үшiн арнайы оқулықтар, перфокарталар пайдаланылады, негiзгi деректер көзi қағаз болады. Оқу 
нəтижесi бiраз уақыттан соң бағаланылады. Соңғы кезде машиналы бағдарламалап оқыту үшiн 
компьютер кең қолданылуда. Тапсырмалар, мəтiндер, сұрақтар, жауаптар дисплей дидарында 
жазылып, сол мезгiлде бағаланып тұрады. 
             Оқу бағдарламасы оқыту алгоритмiне негiзделген. Алгоритм - дұрыс жауапқа жетелейтiн 
бiрiздi ақыл-ой жəне оқу iс-əрекеттерiнiң жүйесi. Бiлiм мен бiлiктердi толық меңгеру үшiн алгоритм 
оқушыларға оқу əрекетiнiң құрамы мен орындау тəртiбiн белгiлейдi. Оқу бағдар-ламасын  
құрастырудан алдын-ала оқу барысын басқару үшiн алгоритм жасалынады. Алгоритм сапасы 
компьютерлiк  оқытудың сапасына тiкелей ықпал жасайды. Сондықтан, компьютерлiк оқытудың 
сапасы оқу бағдарламасы мен техника сапасына тəуелдi.  

       Бағдарламалап оқытудың күштi жақтары: 
- оқу материалының бөлшектенiлуi, 
- оқушының белсендi өзiндiк жұмысы,



- тұрақты тексеру, 
- оқыту қарқыны мен оқу материалы көлемiнiң даралануы, 
- техникалық оқыту құралдарын пайдалану. 
       Бағдарламалап оқытудың кемшiлiктерi: 
- бағдарлама жасауға көп уақыт, күш керектiгiнен ол өте тиiмдi, 
- мектептегi компьютерлердiң саны мен сапасы жеткiлiксiз.             
 3. Проблемалық оқыту 

            Заманауи бiлiмдендiрудiң мақсаты мамандарды шығармашылыққа дайындау екенi даусыз. 
Шығарма-шылық дегенiмiз жаңалықты (жаңа нысана, жаңа бiлiм, жаңа проблема, жаңа əдiс) ашу. 
Осыған орай, проблемалық оқытудың өзi де шығармашыл процесс: бейқалыпты ғылыми-оқу 
мəселенi бейқалыпты əдiстермен шешу. Соңғы кезде кең тараған оқу түрiнiң мəнi: мұғалiм жаңа 
бiлiмдi дайын түрде баяндамай, оқушылардың алдына проблемалық сұрақтарды қойып, оларды 
шешудiң жолдары мен тəсiлдерiн iздеуге бейiмдейдi. 
            Аталмыш оқыту жаңадан ғана пайда болған жоқ. Кезiнде бұған өз үлесiн қосқан педагог-
ғалымдар Сократ, Руссо, Дистервег, Ушинский. Мысалы, Дистервегтiң дəлелдеуiнше, ''жаман 
ұстаз ақиқатты айта салады, жақсы ұстаз оны iздеп табуды үйретедi''. 
            Проблемалық оқытуды ойдағыдай iске асыру үшiн шəкiрттерге ұсынатын проблемалық 
сұрақтар жүйесiн жасап шығу қажет. Ескеретiн жайт: кез келген сұрақ проблемалы бола бермейдi. 
Проблемалы сұрақтың жауабы дайын болмайды, оны оқушы мiндеттi түрде өзi iздеуi шарт. Ол 
сұрақ  баланың  сана-сезiмiнде қиындық туғызуы қажет. Оқушы iштей түйсiнген ойлау 
қиыншылығы проблемалық жағдаят деп аталады. Проблемалық сұрақ, бiр жағынан, қиын болуы, 
екiншi жағынан, оқушының шамасына лайық болуы керек.Осындай проблемалық жағдаят туғызу, 
проблемалық сұрақ қою -  проблемалық оқытудың алғашқы кезеңi.   
            Келесi кезеңде бала iштей өз бiлiмiн талдап, таңдап, олардың жауап алуға жеткiлiксiз 
екенiн анықтайды да iзденiс жолына белсендiлiкпен түседi. Үшiншi кезеңде ол  сұрақтың жауабын 
дұрыс шеше бiлу амалдарын, жаңа бiлiмдi меңгередi. “Мен бiлдiм!” деген қуанышты жағдайға 
жетедi. Кейiнгi кезеңдерде дұрыс жауапты тексередi, алғашқы гипотезамен салыстырады, алынған 
бiлiм мен бiлiктi қорытындылайды, жинақтайды. 
            Мұғалiм проблемалы оқытудың барысында оқушы ойына, пiкiр қайшылықтарына дұрыс 
бағдар жасай отыра, жауап табу əдiстерiн үйретедi. Əдетте, оқытудың бұл түрi жаңа оқу 
материалын түсiндiру кезеңiнде қолданылады. Сонымен, проблемалы оқытудың ерекшелiгi: 
оқушыға дайын бiлiм берiлмей, одан проблемаларды iзденiс арқылы шешу талап етiледi.  
            Проблемалық оқытудың күштi жақтары: 
- оқушылардың логикалық ойлау қабiлетiн арттырады; 
- оқу еңбегiне қызығушылығын арттырады;  
- оларды өздiгiнен саналы жұмыс iстеуге үйретедi; 
- берiк бiлiмге, оқытудың жоғары нəтижесiне жеткiзедi. 
            Проблемалық оқытудың кемшiлiктерi: 
- оқушылардың танымдық iс-əрекетiн басқаруға əлсiз ықпал ету; 
- мақсатқа жету үшiн көп уақыт жұмсау.    
            Қазiргi мектептерде түсiндiрмелi жəне проблемалық оқыту түрлерi бiрге қатар 
қолданылады. 
  

    Бақылау сұрақтары        
1. Педагогиканың қай саласы оқыту процесiне арналған? 
2.  Дидактика қандай мəселелердi қарастырады? 
3.  Оқыту мен оқудың қандай айырмашылығы бар? 
4. Оқытудың ғылыми негiздерiн атап көрсетiңiз? 
5. Оқытудың қызметiн атаңыз. 
6. Оқыту процесiнiң құрылымын жəне оның буындарын сипаттаңыз. 
7. Оқу түрлерiн, олардың жетiстiктерi мен кемшiлiктерiн атаңыз. 
8. Оқыту түрлерiнiң сипаттамасын жəне ерекшелiктерiн атаңыз. 
  

2.1 Оқыту заңдылықтары  
  

1. Оқыту заңдылықтары туралы жалпы түсiнiк 



            Оқыту процесiн iске асыру белгiлi бiр заңдылық-тарды меңгеру негiзiнде жүзеге асады.
            Құбылыстар мен процестер арасындағы объектiлi, маңызды, қажеттi, жалпы, берiк, 
белгiлi жағдайда қайтала-натын өзара байланыс заңдылық деп аталады. өзара байла-нысы 
бар объектiлер, байланыстың түрi, сипаты, қызмет аясы анықталған кезде заңдылықты заң деп
бiлемiз.  
            Оқыту процесiнiң заңдылықтары  оның тұтастығын дəлелдейдi. Оқыту заңдылықтары 
сыртқы жəне iшкi, жалпы жəне жеке деп бөлiнедi. Сыртқы заңдылықтар оқытудың қоғамдық 
шарттардан, саяси-əлеуметтiк жағдайлардан тəуелдiлiгiн сипаттайды. Iшкi заңдылықтар оқытудың 
мақсаты, əдiстерi, құралдары, түрлерi арасындағы бай-ланыстарды сипаттайды. Жалпы 
заңдылықтар бүкiл  оқыту жүйесiн қамтыса, жеке заңдылықтар оқыту жүйесiнiң нақты, жеке 
бөлiктерiн қамтиды. 
             
   Оқыту процесiнiң жалпы заңдылықтары: 
            1. Оқытудың мақсаттары, мазмұны, сапасы мен əдiс-тəсiлдерi қоғам талабына, 
мүмкiндiктерiне, педагогика ғылымының даму деңгейiне тəуелдi. 
            2. Бiлiм беру, тəрбиелеу жəне дамыту өзара байланысты.  
            3. Оқушының таным белсендiлiгi артқан сайын, оқыту сапасы жоғарылайды. 
            4. Оқытудың тиiмдiлiгi керi байланысқа, қайталауға, түзету iс-əрекеттерiне тəуелдi. 
            5. Əрбiр тұлғаның жас жəне дара ерекшелiктерiне байланысты таным əрекетiн 
ұйымдастыру. 
            6. Оқытудың мақсаттары, мазмұны, сапасы мен əдiс-тəсiлдерiнiң өзгерiп, жаңарып, 
толықтырылуы. 
            Жеке заңдылықтарға дидактикалық, психологиялық, ұйымдастыру заңдылықтары жатады. 
            Оқытудың негiзгi заңдары: 
            - Қоғамдық қатынастар, əлеуметтiк құрылыс пен əлеуметтiк тапсырыс тəрбие мен оқыту 
жүйесiн қалып-тастыруға ықпал етуi туралы заң.  
            - Бiлiм алу, iс-əрекет жолдарын меңгеру жəне тұлғалық дамудың өзара байланысы туралы
заң. 
            - Педагогикалық процестiң бөлiктерiнiң бiрлiгi жəне бiртұтастығы туралы заң. 
            - Оқытуда теория мен тəжiрибе бiрлiгi жəне өзара байланысы туралы заң. 
            - Оқу iс-əрекетiнiң жеке жəне ұжымдық түрлерiнiң бiрлiгi жəне өзара байланысы туралы заң.
            Заңдылықтар мен заңдар ғылыми теорияның негiзгi бөлiктерi болып келедi. Кейбiр 
зерттеушiлер педагогиканың өз заңдылықтары мен заңдары жоқ, сондықтан ол ғылым емес деген 
пiкiрдi бiлдiредi. Жоғарыда аталған педаго-гикалық заңдылықтар мен заңдар терiс пiкiрлердi жоққа 
шығарады. 
  



2.2 Оқыту принциптерi мен ережелерi
  

  1. Оқыту принциптерi туралы түсiнiк 
            Принцип (латын сөзi) - басшылыққа алатын идея, негiзгi талап, қағида. Дидактикалық 
принциптер - оқытудың мазмұнын, ұйымдастыру түрлерiн, əдiстерiн оқытудың мақсаты мен 
заңдылықтарына сай анықтайтын қағидалар жүйесi. Оқыту принциптерi дидактиканың 
категорияларына жатады. Олар оқыту заңдарын жəне заңдылықтарын пайдалану əдiстерiн 
сипаттайды.                            Дидактика тарихында зерттеушiлер оқыту принцип-терiн, негiзгi 
қағидаларды белгiлеуге көп күш салды.  
            Дидактикалық принциптер нақтылы тарихи-əлеуметтiк жағдайларға байланысты.  
Қоғамның оқытуға қойылатын талаптары өзгерiп отырғандықтан, кейбiр принциптер ескiрiп 
(табиғатқа сəйкестiк, партиялылық), кейбiреулерi жаңадан пайда болады (кiрiктiру, iзгiлендiру). 
Кейбiр авторлар оқыту принциптерiнiң санын қысқартуды ұсынса, басқалары, керiсiнше, кеңейтудi 
ұсынып келедi. Заманауи принциптер оқу процесiнiң барлық құрамдас бөлiктерiне (логикасына, 
мақсатына, мiндеттерiне, мазмұнын қалыптастыруға, түрлерi мен əдiстерiн таңдауға, 
ынталандыруға, нəтижелердi жоспарлау мен талдауға) өз талаптарын ұсынады. 
            Оқыту процесiнде кез келген мұғалiм дидактиканың принциптерiн басшылыққа ала отырып 
оқытудың мазмұнын, амал-тəсiлдерiн жəне ұйымдастыру формаларын таңдап, шəкiрттерiн 
жоғары нəтижелерге жеткiзуi шарт. Мұғалiм дидактикалық принциптердi дұрыс таңдаса, оқытуды 
дұрыс ұйымдастырса сабақ тиiмдi жəне нəтижелi болары даусыз.        
            Дидактикалық принциптердiң қызметi: олардың негiзiнде оқушыларда оқытудың мақсатына 
сəйкес берiлетiн бiлiм мазмұнын жүйелi, саналылықпен белсендi түрде меңгеруге деген
қызығушылықтар пайда болады. Дидактика принциптерi оқыту процесiнiң негiзгi буыны ретiнде 
бiрiмен-бiрi логикалық өзара байланыста болады.                      Сонымен, ең  негiзгi, ғасырлар 
бойы педагогтар қауымы мойындаған  дидактикалық принциптер жүйесi:  
- ғылымилық, 
- саналылық пен белсендiлiк, 
- көрнекiлiк, 
- жүйелiлiк пен бiрiздiлiк, 
- берiктiлiк, 
- тиiмдiлiк, 
- теория мен тəжiрибенiң байланыстылығы. 
            Осы принциптердi талдаудан алдын принциптер мен ережелер байланысына тоқталайық. 
Педагогикалық ереже - жалпы принциптерге негiзделген белгiлi жағдайдағы белгiлi мақсаттағы 
педагогтық қызметтiң бейнеленуi. Ережелер оқыту принциптерiн қолданудың тəжiрибелiк 
жақтарын  көрсетедi, теориядан тəжiрибеге көшу жолдарын айқындайды. Заңдылықтармен, 
принциптермен салыс-тырғанда ережелер мұғалiмге нақты педагогтық жағдайда қандай нақты
шараларды пайдалану қажеттiлiгiн ұсынады. 
            Осы жерде айта кететiн жайт: ережелердi қатаң, мүлтiксiз  орындау ұстаздың қолын байлап 
қояды; ереже-лерге немқұрайлы қарау оқыту сапасын төмендетедi. Сондықтан, əрбiр мұғалiм 
дидактикалық ережелердi типтiк, стандарттық жағдайларда тиiмдi пайдаланса, күрделi педагогтық 
жағдайларда дидактикалық принцип-терге сүйенiп шығармашылық танытса қойылған мақсатына
жетерi сөзсiз.  
            Ережелер принциптерге сүйенедi, принциптер ереже-лер арқылы жүзеге асады. Ережелер 
педагогтық тəжiрибе-нiң қорытындысы ретiнде дидактика принциптерiн қолдану құралы болады. 
Сонымен, педагогтар оқытудың  принциптерiне сай қалыптасқан белгiлi ережелерге сүйенiп 
мақсат-мiндеттерiн iске асырады. 
            Бiздiң оқулықта арнайы қарастырылмаған принцип-тер көп, мысалы, мұғалiмнiң басшылық 
ролi; ынталан-дыру; проблемалық оқыту; дамыту, оқыту  жəне тəрбиелеу бiрлiгi; iзгiлендiру; жас 
жəне дара ерекшелiктерiн назарға алу; кiрiктiру принциптерi. 
            Ендi принциптер мен ережелердiң мəнiн ашу жолдарын қарастырайық. 
  Ғылымилық принципi 
            Оқытудың ғылымилық принципiне орай оқушыларға ғылыми бiлiмдер мен ғылыми əдiстердi 
меңгерту керек. Бұл принциптiң астарында жатқан заңдылықтар: дүниенi танып бiлуге болады, 
адам өмiрiнде ғылымның рөлi күннен күнге өсуде, оқытудың ғылымилығы оқытудың мазмұны жəне
мұғалiмнiң iс-əрекетi арқылы жүзеге асады. Мысалы, педагог ғылым жаңалықтарын адам үшiн 
қызмет ететiнiн түсiндiре отырып, оқушыларда дүниеге диалек-тикалық, ғылыми-материалистiк 
көзқарас қалыптастырады. 



            Аталмыш принциптi iске асыру үшiн педагог орындайтын негiзгi талаптар: 
            - Бiлiм мазмұнын педагогика, психология ғылым-дарының қазiргi даму дəрежесiне 
сəйкестендiру, жаңа əдiс-темелер мен жаңашыл ұстаздардың тəжiрибесiн қолдану. 
            - Оқушылардың ғылыми диалектикалық ойлау қабiлетiн дамыту, бастауыш мектептiң өзiнде 
тек индук-циялық ғана емес, дедукциялық оқытуды енгiзу. 
            -Шəкiрттерге жаңа ғылыми ұғымдарды түсiндiру, жүйелi түрде қайталау, пайдалану, 
қолдану, iске асыру. 
            - Оқыту əдiстерi арқылы оқушыларды ғылыми əдiстермен таныстыру, оларды 
iзденушiлiкке, шығармашы-лыққа баулу, зерттеу тəсiлдерiн пайдалану үшiн кiтаппен, 
анықтамалармен жұмыс iстеуге ынталандыру. 
            - Əрбiр ғылымның ашқан жаңалықтарын оқушылар санасына жүйелi түрде қарапайым 
ұғымдармен берiк түрде жеткiзу мұғалiмнiң негiзгi мiндетi. 
            - Ғылымдағы жаңалықтардың жан-жақты байланыс-тарын көрсетiп оқушылардың бiлiм 
деңгейiмен ұштастыру, жаңа пəн сөздердi қолдану. 
            - Белгiлi ғалымдардың өмiрбаянымен, олардың қосқан үлесiмен оқушыларды таныстыру. 
  
    Жүйелiлiк пен бiрiздiлiк принципi 
            Бұл принциптiң өзектi негiздерi: адам миында сыртқы дүниенi бейнелейтiн өзара 
байланысты түсiнiктер жүйесi қалыптасқанда ғана, оның бiлiмi толық жəне шынайы болады; 
оқылатын оқу материалын белгiлi реттiлiкпен оқушыларға жеткiзгенде, олардың санасында 
ғылыми бiлiмдер жүйесi  қамтамасыз етiледi; ғылыми бiлiмдер жүйесi оқу материалының iшкi 
логикасына жəне əрбiр оқушының таным мүмкiндiктерiне бағынышты; оқушыларды логикалық
ойлауға үйрету, дағдыларын жүйелi түрде шынықтыру, олардың тұлғасын үзiлiссiз, кедергiсiз 
дамыту. Бұл принцип оқытудың ғылымилығы принципiмен тығыз байланыста болғандықтан, 
ғылыми бiлiмдер негiзiн оқушылардың жүйелi түрде жəне реттiлiкпен ұғынуы сабақтардың 
мазмұнының негiзгi өзегi болуы тиiс. 
            Əрбiр мұғалiм сабаққа əзiрлену барысында не сабақ барысында жүйелiлiк пен бiрiздiлiк 
принципiн жүзеге асыру үшiн келесi ережелердi назарға алады.  
- Оқу мiндеттерiн оқушылар түсiнiп, оқу материалын логикалық тұрғыда жүйелi қабылдауы 
мақсатында кесте, сызба, жоспарларды қолдану. 
- Оқу мазмұны мен əдiстерiнiң жүйелiлiгiн сақтау, бастауыш пен орта, орта мен жоғары 
сыныптардағы оқу мазмұны мен əдiстерiнiң бiрiздiлiгiн қамтамасыз ету. 
- Оқу пəнi - ғылымның көшiрмесi болғандықтан оқушы-ларға ғылымның жүйесiн көрсетiп, 
пəнаралық байланыс-тарды пайдалану. 
- Бұрын ұғындырған бiлiмдi жиi қайталау жəне жетiлдiру; қысқа қорытындылауды сабақтың 
басында, барысында жəне аяғында өткiзу. 
- Тек тiл мұғалiмдерi емес, барлық педагогтар барлық сабақтарда оқушылардың ой бiлдiру 
əдiстерi мен түрлерiн бақылау; үнемi оларды өз қателерiн тауып, талдауға үйрету. 
- Əрбiр тақырып, бөлiм, тарау, пəн аяқталғанда қорытын-дылау жəне жүйелеу сабақтарын өткiзу. 
-  Табиғатына байланысты, шəкiрттер бiрнеше сабақта меңгеретiн материалды бiр сабақта 
''айлақорлықпен'' ұғындырмау. 
- Оқушылардан əр тарау мен бүкiл бағдарлама бойынша бiлiм, дағды,бiлiк жүйесiн меңгеруiн 
талап ету. 
            Сонымен, жоғарыда сөз болған принцип  Я. А. Коменскийдiң ''бүгiнгi оқыту кешегiнi бекiтiп, 
ертеңгiге жол салады'' өсиетiн нақтылай түседi. 
  Теория мен тəжiрибенiң байланыстылығы принципi 
            Бұл принцип  философияның ''тəжiрибе - танымның iлкi бұлағы'' қағидасына негiзделген. 
Оның түбiнде көптеген заңдылықтар жатыр: оқытудың сапасы мен тиiмдiлiгiн тəжiрибе көрсетедi, 
тексередi, анықтайды; тəжiрибе - ақиқаттың көрсеткiшi; тəрбие өмiрмен, тəжiрибемен тығыз 
байланысты; теория мен тəжiрибе байланысы оқу мазмұнына, əдiстерiне, түрлерiне тəуелдi;  
оқушыларды мамандыққа бағдарлау сапасы жоғары болса, олар заманауи өндiрiске тез 
икемделедi.  
            Осыған орай мұғалiм орындайтын ережелердi атап өтейiк. 
- Оқу - өмiр қажеттiлiгi екенiн оқушыға түсiндiру, сездiру. 
- Үнемi теория мен тəжiрибе байланысын көрсету, адамзат тарихындағы ғылыми бiлiмдердiң 
маңызын ашу. 
- Оқытуда оқушылар жалаң теориялық бiлiм алып қана қоймай, сол алған бiлiмдерiн өмiрде 
қолдана бiлуiн қамтамасыз ету.  



- Шəкiрттерге өз бiлiмдерiн тəжiрибеде қолдануды үйрету.
-  Оқушыға проблемалық, iзденiс, зерттеу тапсырмаларын орындатып теория мен тəжiрибе бiрлiгiн 
дəлелдеу, өзiндiк жұмысты орындауға жəне өз бетiмен бiлiм алуды үйрету. 
- Əр сабақта оқушыларға политехникалық бiлiм беру, туған жердiң шаруашылығына лайықты 
мамандықтарға дайындау. 
- Оқушының қоғамдық еңбегi тəлiм-тəрбие, оқу мақсаттарына сай болуы керек. 
- Тəжiрибелiк сабақтардың  көмегiмен оқушылар теория-лық қағидаларды, заңдар мен ережелердi 
iс жүзiнде тексерiп, ғылыми бiлiмдердi меңгеруге мүмкiншiлiктерiн жасау.  
- Оқушылардың тəжiрибелiк əрекеттерi тек мектеп, сынып шеңберiнде қалып қоймай, мектептен 
тыс өмiрмен, еңбек-пен ұштасып отыруы шарт.   
  
               Саналылық пен белсендiлiк принципi 
            Бұл принципке негiз болатын заңдылықтар: тек өз ақылымен қабылдаған сапалы да, 
саналы бiлiм адам бiлiмiнiң шынайы өзегi болады;  оқушылардың бiлiмдi саналы түрде меңгеруi 
таным əрекетiнiң белсендiлiгi мен оқуға ынталануына, мұғалiм қолданатын əдiстерге  тəуелдi, 
ғылыми бiлiмдердi меңгеруде саналылық, əрi белсендiлiк танытқан оқушылар ғана оны терең 
жəне ойларына берiк тоқулары сөзсiз.  
            Саналылық пен белсендiлiк принципiн жүзеге асыру үшiн мұғалiм оқыту процесiнде 
төмендегi оқыту ережелерiн басшылыққа алады. 
- Оқушы алдында тұрған мақсат пен мiндеттердi анық түсiнуi саналы оқытудың шарты боларын 
назарға алу. 
- Оқушылардың оқу материалын тек жаттап қана алмай, олардың мəн-мағынасын терең түсiнуiн 
қамтамасыз ету. 
- Əр бiр сөздiң, сөйлемнiң, ұғымның мəнiн түсiндiру үшiн оқушылардың бiлiмi мен тəжiрибесiн 
негiзге алу. 
- Оқушылардың бiлiм алуға деген ынтасын, белсендiлiгiн арттыратындай тиiмдi əдiстердi үнемi 
қолдану, бүгiнгi белсендi шəкiрт ертеңгi белсендi қоғам мүшесi екенiн ұмытпау. 
- Оқу материалын саналы түрде меңгерту үшiн əлi бейтаныс мағлуматтарды бұрыннан белгiлi 
ақпаратпен ұштастыра бiлу. 
-  өз бетiмен оқуды үйрету, таным əрекетiнiң тиiмдi əдiстерiмен таныстыру. 
- Бас жəне қосалқы оқу материалын ажыратуды үйрету, назарларына негiзгi ойларды алу. 
- Оқушыларды ойлауға үйретiп, ''неге'' сұрағын жиi қоюға дағдыландыру. 
 - Əрбiр оқушы тұлғасына қамқорлық жасау, оны оқу пəнiн игеретiн субъект ретiнде қалыптастыру. 
- Оқушы бiлiмдерiн тəжiрибеде қолдануына көмектесу.  
  
               Көрнекiлiк принципi 
            Оқыту жүйесiнде Я. А. Коменский көрнекiлiк принципiн оқу материалын меңгеру құралы 
ретiнде қарастырып, дидактиканың алтын ережесi деп атаған. Оқушылардың дүниетанымы 
негiзiнен көрнекiлiк арқылы жүзеге асырылады: олар заттардың өзiн немесе бейнесiн, көлемiн 
тiкелей көрiп, байқап таниды. Бұл принциптi соңғы ғылыми жетiстiктер де дəлелдедi. Мысалы, 
көру органдары миға есту органдарымен салыстырғанда 5 есе, сипалау органдарымен
салыстырғанда 13 есе көп ақпарат өткiзедi екен. Көз арқылы алған мəлiметтердi адам жеңiл, тез, 
берiк есте сақтайды.  
            Көрнекiлiк принципiн жүзеге асырып,  оқушылардың бiлiм көлемiн тереңдету, 
қызығушылығын арттырып жəне есте сақтау қабiлетiн шыңдау үшiн мұғалiм өз ойын оқушыларға 
нақтылы жеткiзуi үшiн қолданатын ережелердi атап өтейiк. 
- ''Алтын ереже'': көруге болатынды - көрсету, есiте алатынды - естiрту, сезiне алатынның бəрiн -
оқушылар-дың сезiм мүшелерiне  сездiрту, түйсiк туғызу.    
- Оқушылар заттың немесе құбылыстар мен оқиғалардың бейнелерiн, көлемiн, түр-түстерiн сөзбен 
емес көру арқылы  əрi жеңiл, əрi тез есте сақтайтынын қамтамасыз ету. 
- Қолданылатын көрнекi құралдардың өмiрмен байланысын қамтамасыз ету.  
- Оқушылар тiкелей түйсiну, көру, есту мүшелерi арқылы əртүрлi заттардың формасын, түсiн, 
көлемiн, бейнесiн көрiп, дыбысын естуi негiзiнде оларда ой пайда болады. 
 - Көрнекiлiк - көрсету мақсатында емес, логикалық ойлауды дамыту құралы ретiнде 
пайдаланылады. 
- Оқушылар заттарды қолымен ұстап, көлемiн, түр-түсiн байқап, көзiмен көруге жəне əр түрлi 
дыбысын естуге жағдай туғызу. 
- Көрнекiлiк заттар мен құбылыстардың өзiн тiкелей көрсетуге мүмкiндiк болмаған жағдайда да
қолданылады. 



- Көрнекiлiктер оқушының  құбылыстарды байқауға, қабылдауға деген ынтасын оятып, iзденiс 
дағдыларын қалыптастырады. 
- Көрнекiлiк бақылай бiлуге, салыстыру, қатар қоя бiлуге, абстракты ұғымдарды дамытып, 
жетiлдiруге жол ашады.           - Көрнекiлiктi оқытудың белгiлi мақсатына сай қолдану. 
- Көрнекiлiк құралдарын  қолдану барысында алғаш оны бүтiндей, кейiн бас жəне қосалқы 
бөлшектерiн, соңында тағы бүтiндей көрсету керек. 
- Көрнекiлiктi оқушылармен бiрiгiп жасау.    
-Көрнекi құралдарын оқу пəндерiнде нақтылы өз орнында оқушылардың жас, таным 
ерекшелiктерiн ескере отыра пайдалану.  
  - Көрнекiлiктердi қолдануда сан емес сапасына көңiл аудару. 
    Берiктiк принципi 
            Оқытудың тиiмдiлiгiн, сапасын жақсарту үшiн оқушылардың бiлiмдерiнiң берiк болуы 
даусыз. Бұл принцип көптеген тəжiрибелiк жəне теориялық заңдылықтарға сүйенедi: 
оқушылардың бiлiм мазмұнын меңгеруi мен танымдық дамуы, оқу процесiнiң өзара байланысты 
екi жағы; бiлiм берiктiгi оқушының мұғалiмге, оқу пəнiне, жалпы оқуға деген субъективтi 
қатынасына тəуелдi; оқушылардың бiлiм берiктiгi оқытудың ұйымдастырылуы, түрi, əдiстерi, 
уақыты арқылы қамтамасыз етiледi; қызықты жəне маңызды материал ұзақ əрi берiк есте 
сақталады. 
            Осы принциптi iске асыру үшiн мұғалiм бiрнеше ережелердi орындауы қажет. 
- Оқушылар бiлiмдерiн сабақтар барысында; тақырып, тарауды оқыту аяқталған жағдайда; тоқсан 
мен оқу жылының басында, соңында қайталауды үнемi ұйымдастыру. 
- Қазiргi мектеп жаттаудан ойлауға көшуiне байланысты оқушылардың жадын зорламай, бiлiмдi 
санасы мен сезiмдерiмен қабылдауды үйрету. 
- Жақсы түсiнбегендi  оқушының есiнде сақтауына жол бермей, тек саналы бiлiмдi жадында 
сақтату. 
- Басты, негiзгi идеялар мен ұғымдарды есте сақтауды қамтамасыз ету үшiн оқушыларды 
анықтамалармен, энциклопедиялармен жұмыс iстеуге машықтандыру.  
- Оқыту жүйесiнде түрлi (ауызша, жазбаша, лабора-ториялық-практикалық жұмыстары) жаттығу 
жұмыстарын ұйымдастыру. 
- Оқуға, бiлiмге ынта-ықылас, қызығушылық, мұғалiмнiң өзiне  сенiмi болса, оқушылардың оқу-
таным əрекетi ерiктi, қуанышты болып, бiлiмдерi ұзақ уақытқа дейiн сақталады.      - Бiлiмнiң 
берiктiлiгiне кедергi жасайтын сабаққа кешiгу, келмеу, сабақ кезiнде бос не басқа нəрселермен 
шұғыл-данып отыру, жалқаулыққа жол бермеу. 
- Логикалық түрде берiлген, алынған, қайталанған бiлiмдер мен бiлiктер байланыссыз ақпаратпен 
салыстырғанда берiк екенiн ұмытпау.  
- Оқушылардың ерiктi жəне ерiксiз зейiнiн тиiмдi пайдалану: тiкелей ұсыныстың орнына қызықты 
тапсырма, тəртiпке шақыру орнына мысал, мақал-мəтелдердi қолдану.  
- Оқушылардың алған бiлiмдерiнiң берiктiлiгiн нығайту-дың  əр түрлi əдiс-тəсiлдерiн (сезiмге толы 
əңгiме, заманауи көрнекiлiктер, техникалық құралдар, оқу ойындары, пiкiр таластар) iске асыру. 
- Жаттығуларды орындаған кезiнде оқушылар шаршауының алдын-алу. 
- Жаңа оқу материалын ескi, таныс ақпаратпен байланыстыру. 
- Оқушыларды өз бiлiмiн алу мен тексеруге бейiмдеу. 
            Оқытуды аталмыш ережелерге бағындыру  -  оқушылар бiлiмiнiң ұзақ уақыт бойы есте
сақталуын, сол бiлiмдi өз өмiрiнде пайдалануын қамтамасыз ету.  
  
              Сəйкестiк принципi 
            Бұл принцип ғасырлар бойы жинақталған педагог-тық тəжiрибеге  негiзделiп,  оқушыларға 
жеке-дара қарауды талап етедi. 
            Демек бұл оқушының бойында бар бiлiм, бiлiк, дағдылар деңгейiне сай жаңа ақпаратты
ғана меңгере алады. Сəйкестiк принципiн дəлелдейтiн заңдылықтар: оқыту жас жəне дара 
ерекшелiктерге, оқу процесiнiң ұйымдастырылуы мен əдiстерiне тəуелдi; ақыл-ой дамуы мен 
алғашқы бiлiмдерi жетiк оқушы жаңа материалды тез меңгередi, оқудағы қиыншылықтарды жою 
баланың мiнез-құлқына, қабiлеттерiнiң қалыптасуына, бiлiмiнiң сапасы мен нəтижелiлiгiне 
оң /дұрыс/ ықпал етедi. 
            Сəйкестiк принципiн жүзеге асыру үшiн орындалатын ережелер:   
- Оңайдан қиынға, таныстан бейтанысқа, жеңiлден күрделiге көшiп оқыту. 
- Бiлiм беруде оқушы əрқашан дара, өзiнше ерекше екенiн ұмытпау. 
- Балалардың ақыл-ойы, қабiлеттерi  мен мүмкiндiктерi əртүрлiлiгiн  ескере оқыту. 
- Оқуда барлық оқушылар табысқа бiрдей жетуiн  талап етпеу, алдыңғы дайындық деңгейiне 



сүйену. 
- Оқушының жас  ерекшелiктерiне сəйкес əдiстердi анықтау. 
- Оқушылардан мүмкiн еместi талап етпеу, тапсырма өте жеңiл де, өте қиын да болмауын
ойластыру. 
- Оқыту жылдамдығы озат оқушыны тоқтатпай, əлсiз оқушыны iлгерi тарту мақсатын көздеу. 
- Жаңа күрделi материалды өткенде озат оқушыға, қайталағанда орташа жəне нашар оқушыға 
сүйенiп оқыту. 
- Ең  күрделi бiлiмдi игерту үшiн аналогия, салыстыру, теңдестiру, қарсы қоюды пайдаланып 
оқушы ойын қоздыру. 
- Жалпы заңдар мен заңдылықтарды түсiндiру қиын болғандықтан, əртүрлi пəнаралық 
байланыстар арқылы сол заңдылықтардың көрiнiсiн айқындау, методологиялық бiлiмдердi сiңiрту. 
- Баяу асығыңыздар! Қажетсiз оқытуды тездетуге болмайды, оқыту жылдамдығы жас жəне дара 
қасиеттерге сай болуын ұдайы қамтамасыз ету. 
- Сəйкестiк мұғалiмнiң əңгiмелеу, сөйлеу, тiл анықтылығына тəуелдiлiгiн ұмытпау. 
- Сəйкестiк - жеңiлдiк емес, оқушы еңбегiн жеңiлдету мақсат емес, бiрақ оқушыға өздiгiнен бiлiм 
табуға, қабылдауға, меңгеруге көмектесу қажеттiлiгiн қамтамасыз ету. 
-  Сəйкестiк еңбекқорлықпен байланысты, еңбекқорлық күшейген сайын оқу сəйкестiгi кедергiсi 
төмендейтiнiн ұмытпау.  
            Əрбiр мұғалiм оқыту процесiне байланысты бiлiм беру, тəрбиелеу жəне дамыту қызметiнде 
үнемi дидак-тикалық принциптердi басшылыққа алуы шарт.                
   Бақылау сұрақтары 
1. ''Заң'' жəне ''заңдылық'' ұғымдарының анықтамаларын атаңыз. 
2. Қазiргi дидактика қандай заңдылықтарды ұсынады? 
3. Оқыту принциптерi деген не? 
4. Жүйелiлiк пен бiрiздiлiк принципi деген не? 



2.3 Мектептегi бiлiмнiң мазмұны
  

1. Бiлiм беру мазмұны 
   Бiлiм беру мазмұны - оқушыларды жан-жақты дамыту, ақыл-ойын, танымдық қызығушылығын 
қалыптастыру, еңбекке дайындау үшiн белгiлi типтегi мектепте оқытылатын бiлiм мен бiлiктер 
жүйесi. 
            Бiлiм беру мазмұны дидактикалық категория ретiнде ''ненi оқыту керек'' сұрағына жауап 
бередi. Оқушыларды жан-жақты дамыту үшiн оларға адамзат жинақтаған бiлiм-дер, бiлiктер мен 
дағдылардың жүйесiн меңгерту керек.  Бiлiм беру мазмұны қоғамның мектеп алдына қоятын
ағымдағы жəне болашақ мақсаттары арқылы айқындалады. Сонымен бiрге, оқу мазмұны жеке 
адамдардың да мақсат-тарын ескередi. Айта кететiн жайт, оқу мазмұны əрқашан саяси, 
идеологиялық күрес сахнасы. Саяси күштер мектеп арқылы барша қоғамға өз ықпалын таратуға
тырысады.  

Оқу мазмұны қоғамның əлеуметтiк-экономикалық жəне ғылыми-техникалық қажеттiлiктерiне 
сай қалып-тасады. Елiмiздiң тəуелсiздiгi, Республикамыздағы əлеумет-тiк-экономикалық жəне 
саяси өзгерiстер мектеп түлектерi жаңа қоғам құруға, мəдени жəне рухани өрлеуге дайын болуын 
талап етедi.  

Бiлiм мазмұнына əлеуметтiк жəне ғылыми жетiс-тiктер деңгейi де өз əсерiн тигiзедi. Соңғы 
кезде ғылыми жаңалықтың пайда болуы мен оның мектепте оқытылуы арасындағы уақыт
қысқарып бара жатыр. Мысалы, радио шыққанына 40 жыл өткенде ғана мектеп бағдарламасына 
енгiзiлсе,  заманауи компьютерлiк бағдарламалар шыққан жылы оқытылуда. 

Оқу мазмұнына кiретiн мəлiметтер жас мүмкiндiк-терiне де байланысты. Баланың есте 
сақтау қабiлетi жоғары болғанымен, бiлiмдi игеру, мəнiн түсiну үшiн өмiрлiк тəжiрибе керек. 

Ұлттық жəне жалпы адамзаттық мəдениетке байла-нысты да оқу мазмұнында ерекшелiктер 
болады. Қазiргi заманда дүниежүзi бойынша оқу мазмұны адамдандыру, компьютерлендiру, 
кiрiктiру, тұлғалық даму ережелерiне негiзделедi. 

Оқу мазмұны дидактикалық талаптар негiзiнде  қай сыныпта, қандай көлемде қандай пəндер 
оқытылуы керектiгiн белгiлейдi. Бастауыш сыныптарда барлық пəндерден алғашқы элементарлық
ақпарат берiлсе, орта сыныптарда жүйелi бiлiм берiледi.   

Бiлiм берудiң мазмұны оқу жоспарларында, жеке пəндердiң оқу бағдарламаларында жəне 
оқулықтарда, электрондық  оқу құралдарында нақтыланады.  

  
  2. Оқу жоспары, бағдарламалар, оқулықтар 

Оқу жоспары  
- оқу жылының, тоқсандардың, демалыс күндерiнiң мерзiмiн, 
- оқытылуға тиiстi оқу пəндерiнiң тiзiмiн,  
- əрбiр оқу жылы /сыныптар/ бойынша оқу тəртiбiн жəне ретiн,  
- əрбiр пəнге бүкiл оқу мерзiмiнде жəне апта сайын əр пəнге бөлiнетiн сағаттардың 

мөлшерiн  көрсететiн мемлекеттiк құжат.  
Типтiк оқу жоспары  оқу министрлiгiнде жасалынып барлық орта мектептерге ортақ болып

бекiтiледi. Оқу жоспары мектептердiң түрлерiне орай  да жасалынады. Шағын комплекттi, сегiз 
жылдық, ұлттық мектептерде жоспар өзiнше құрылады.  

Оқу жоспары қоғамның мектеп алдына қойған мақсатымен тығыз байланысты. Оқу 
жоспарында жеке пəндер педагогикалық заңдылықтарға, бiрiздiлiк жəне жүйелiлiк принциптерiне, 
оқушылардың жас жəне таным ерекшелiктерiне, санитарлық-гигиеналық талаптарға сай 
орналасады. Жеке пəндердiң белгiлi бiр реттiлiкпен оқу жоспарында берiлуi олардың өзара 
логикалық байланыс-тылығына тəуелдi. Оқу пəндерi мiндеттi жəне таңдаулы деп бөлiнедi. 

Оқу бағдарламалары оқу жоспары негiзiнде құрас-тырылады. Оқу бағдарламасының 
құрамы: 

- аталмыш пəн бойынша оқытудың мақсатын, оқушылар бiлiмдерiне, бiлiктер мен 
дағдыларына қойы-латын талаптарды, олардың бiлiмiн бағалау жолдарын, оқытудың түрлерi мен 
əдiстерi туралы нұсқауларды, бағдарламаның басты ерекшелiктерi мен айырмашылық-тарын 
анықтайтын түсiнiк хат; 

- пəннiң мазмұнын анықтайтын тараулар мен тақырыптар; 
- негiзгi дүниетанымдық сұрақтар, басты ғылыми проблемалар тiзiмi; 
- əр тақырыпқа қажеттi сағат мөлшерi; 
- пəнаралық байланыстар туралы ұсыныстар; 
- əдiстемелiк оқу құралдары мен көрнекiлiктер тiзiмi;



- ұсынылған əдебиет.
Сонымен, оқу жоспарының негiзiнде əрбiр жеке пəндер бойынша бағдарлама құрылады. Ол 

түсiнiк хат, негiзгi бөлiм жəне əдiстемелiк аппаратынан тұрады.  
Қоғамның дамып, жаңаруына, ғылыми жаңалық-тардың  өсуiне байланысты оқу 

бағдарламалары қайта қаралады. 1990 жылдан бастап Қазақстан Республикасының
тəуелсiздiгiне, ұлттық идеяға бағытталған бағдарламалар дүниеге келуде. 1999 жылы 
қабылданған ''Бiлiм туралы'' заңға байланысты бiлiм беру саласын демократияландыру, 
гуманитарландыру, ұлттық жəне жалпы адамзаттық құнды-лықтарды меңгеруге сай бiлiм беру 
саласының құрылымына, мазмұнына, сипаты мен оқу жоспарына, оқу бағдарламасы мен
оқулықтарға өзгерiстер енгiзiлдi. 
            Бағдарлама жасауда кейбiр кемшiлiктердi атап өткен жөн болар:  
            - оқушылардың түсiнiгiне қиын оқу материалын енгiзу; 
            - курсаралық байланысты ұмыту; 
            Оқу бағдарламасы оқушыларға оқу əдебиетi арқылы жетедi. Оқу əдебиетiне оқулықтар, 
анықтамалар, қосымша кiтаптар, есептер мен жаттығулар жинақтары, атластар, карталар, жұмыс 
дəптерлерi жатады. Солардың iшiнде басты назар оқулыққа арналады. Жақсы оқулық оқушыны
нəтижелi оқуға жетелейдi. 
            Оқулық – оқу бағдарламасына сай оқу пəнiнiң мазмұнын жүйелi түрде баяндайтын кiтап. 
             
            Оқулыққа қойылатын негiзгi талаптар:  
            -оқу бағдарламасына сəйкес болу; 
            -оқушылар үшiн ұғымды, қысқа жəне қызықты болу; 
            -көрнекiлiктермен жақсы жабдықталу; 
            -тiлi балалардың жас ерекшелiктерiне сəйкес болуы керек; 
            - тексеру, өзiн-өзi тексеру жəне оқу нəтижелерiн түзетуге арналған сұрақтар мен 
жаттығулардың болуы. 
            Оқулық оқушылар оқу материалын саналы, белсендi түрде, толық меңгеруiн қамтамасыз 
етуi керек. 
            Оқулыққа қойылатын талаптар күрделi болғандық-тан соңғы кезде əрбiр пəннен бiрнеше 
нұсқада оқулықтар, оқу құралдары жарыққа шығуда. Дəстүрлi кiтаптармен қатар аудио-, 
видеокассеталар жəне компактдисктерге жазылған оқулықтар пайдаланып жүр. 
  

Бақылау сұрақтары 
1. Бiлiм беру мазмұны дегенiмiз не? 
2. Бiлiм мазмұны немен байланысты анықталады? 
3. Жалпы бiлiм беру, политехникалық жəне кəсiптiк бiлiм берудi қалай түсiнесiз? 
4. Қандай мемлекеттiк құжаттар оқытудың мазмұнын анықтайды? 
5. Оқыту процесiнде оқу жоспары, оқу бағдарламасының қызметi қандай деп ойлайсыз? Олардың 
құрылымына сипаттама берiңiз.  
6. Оқу пəнi немесе оқулық дегенiмiз не? Оқыту жұмысындағы, оның атқаратын қызметi қандай? 
7. Оқу жоспары, оқу бағдарламасы мен оқулыққа қойылатын қандай дидактикалық талаптарды
бiлесiз? 

8. Қазiргi кезеңде мектептегi оқытудың мазмұнын қайта қараудың негiзгi себептерi қандай?



2.4 Оқыту əдiстерi
  

1. Оқыту əдiстерi туралы түсiнiк 
            Оқыту əдiсi дидактиканың  негiзгi бiр құрамды бөлiгi болып табылады. Себебi, оқыту 
процесi оның  мақсаты, мазмұны, əдiстерi жəне ұйымдастыру формаларының бiртұтастығы болып 
табылады. 
            Əдiс деген сөз гректiң ''metodos''  деген сөзiнен шыққан. Метод деген ұғым белгiлi 
ақиқатқа, шындыққа, мақсатқа жетудiң жолдары деген мағынаны бiлдiредi. Оқыту əдiстерi 
туралы əрбiр автор өз анықтамасын бередi. 
            Қысқаша психологиялық-педагогикалық сөздiк ''əдiс'' –  мақсатқа қол жеткiзетiн жол, тəсiл, 
белгiлi жолмен тəртiпке салынған iс-əрекет''- деген анықтама бередi. 
             Оқыту əдiсi - оқушыларға бiлiм беру жəне оларды дамыту мақсатында мұғалiм мен 
оқушылардың бiрлесiп жасайтын қызметi мен қарым-қатынасының тəсiл-амалдары – деген де пiкiр 
айтылады. 
            Оқыту əдiстерi – оқытушы мен оқушылардың жұмыс iстеу əдiсi, оның арқасында бiлiм, 
iскерлiк, дағды қалыптасып, оқушылардың дүние танымдылығы мен қабiлеттiлiгi артады. 
            Оқыту əдiстерi – мұғалiм мен оқушылардың бiрлесе жасайтын əрекетi. 

Оқыту əдiстерi – мұғалiм мен оқушылардың өзара əрекетiнiң барысында бiлiм алу жолдары. 
Оқыту əдiстерi – мұғалiм мен оқушылардың өзара əрекетiнiң негiзiнде бiлiм, тəрбие жəне 

таным процесiн жетiлдiру. 
''Əдiске'' қатысты анықтамаларда  бəрiне ортақ пiкiр: ''белгiлi бiр мақсатты көздеген мұғалiм 

мен оқушылар арасындағы өзара қарым-қатынас жəне iс-əрекет''. 
Олай болса оқыту əдiстерi - оқытудың мақсат-мiндеттерiне сай оның мазмұнын оқушыларға 

меңгертуде мұғалiм мен оқушылардың қолданатын амал-тəсiлдерi мен құралдарының жиынтығы 
болып табылады. Мұғалiм оқыту əдiстерiнiң көмегiмен оқушыларға бiлiм берiп, олардың 
тəжiрибелiк əрекетiн ұйымдастыруда өзiнiң iс-əрекетiн оқушылардың таным əрекетiне басшылық 
етумен байланыстырады. 

Мұғалiм оқытудың нəтижесiн арттыруда оқыту əдiстерiне қатысты амал-тəсiлдерiмен қатар 
оның құралдарын да пайдаланады.  

Оқу құралдарына оқу кiтаптары, көрнекi жəне техникалық құралдар жатады. 
1. Оқу кiтаптары - оқулықтар, оқу-əдiстемелiк кiтаптар, анықтамалар, сөздiктер, есептер 

жинағы т.б. 
2. Көрнекi құралдар - кестелер, сызбалар, чертеждар, суреттер, фотосуреттер, альбомдар, 

тарихи, экономика-лық-географиялық карталар т.б. 
3. Техникалық құралдар - үнтаспа, телеарна, бейнетаспа, компьютер т.б. 
Сабақтар жүйесiнде оқытудың əр алуан əдiстерiн мұғалiмнiң пайдалана бiлуi оқыту 

процесiнiң дұрыс ұйымдастырылғандығын сипаттайды. Бұл турасында   Л. Н. Толстой былай 
дейдi: ''Қандай мұғалiм болмасын, əдiстердi неғұрлым көп бiлуге тырысуға, оларды көмекшi шара 
ретiнде қабыл алуға тиiстi. Оқушының сабақ түсiнуiндегi қиыншылығының қандайын болса да, оны 
оқушының кемшiлiгi емес, қайта өзiмнiң сабақ оқытудағы кемшiлiгiм деп қабылдауға тиiстi. Жаңа 
тəсiлдердi ойлап табу жөнiнде өзiнiң қабiлетiн дамыта беруге ұмтылуға тиiстi''. 

Сондықтан, əрбiр мұғалiм сабаққа дайындалу барысында оқу материалын оқушыларға қалай
меңгертуге болатыны жайында үнемi шығармашылықпен жұмыс iстеуi тиiс. 

Оқыту процесiнде оқушыларға ғылым негiздерiне сай терең де тиянақты бiлiм беру, оларды 
адамгершiлiк рухта тəрбиелеу жəне дамыту мiндеттерiн шешудегi мұғалiмнiң басшылық ету 
тəсiлдерi, амалдары мен құралдарының бiртұтастығын оқыту əдiстерi демекпiз. 

  
 2. Оқыту əдiстерiнiң көптүрлiлiгi, оларды топтастыру 

Оқыту əдiстерi педагогика саласында талас тудыратын күрделi мəселелердiң бiрi болып 
табылады. Соған орай бүгiнгi таңда оқыту əдiстерiнiң анықтамасы жəне оларды топтастыру 
мəселесiнде ортақ пiкiр қалыптаспаған. 

Бұл мəселенi зерттеушi авторлар (С. И. Архангель-ский, С. И. Зиновьев, Н. В. Кузьмина, Т. А. 
Ильина,  Н. Д. Никандоров т.б.) оқыту əдiстерiне түрлiше анық-тама берiп, оларды əр түрлi негiзде 
топтастыруды ұсынады. 
            Ғылыми педагогикалық əдебиеттерде топтастырудың жиырмадан астам түрi бар екен. 
1. Оқушылардың таным белсендiлiгiне қарай  (М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер): 
   - түсiндiрмелi хабарлау əдiсi; 
   - репродуктивтiк əдiс; 
   - проблемалық баяндау əдiсi; 
   - эвристикалық əдiс. 



2. Оқытудың мақсаттары мен құралдарына қарай   (М. А. Данилов, Б. П. Есипов,Т. А. Ильина):
 - жаңа бiлiм беру əдiсi; 
 - бiлiктер мен дағдыларды қалыптастыру əдiсi; 
 - Техникалық құралдармен жұмыс iстеу əдiсi; 
 - өзiндiк жұмыс iстеу əдiсi; 
 - бiлiмдi тексеру əдiсi; 
 - проблемалық, программаланған оқыту əдiсi. 
3. Тұтас педагогикалық əрекеттiң тəсiлдерiне қарай   (Ю. К. Бабанский): 
   - оқу-танымдық əрекеттердi ұйымдастыру; 
   - оқуға ынталандыру; 
   - оқытудағы бақылау жəне өзiн-өзi бақылау əдiстерi. 
4. Əдiстiң логикалық жəне психологиялық сипатына қарай  (Р. Г. Лемберг): 
   - ауызша баяндау əдiсi; 
   - есеп шығару əдiсi; 
   - өнер құралдарын пайдалану əдiсi. 
5. Мұғалiм мен оқушылардың жасайтын əрекетiнiң ерекшелiктерiне қарай (В. Оконь): 
   - жаңа бiлiмдi игеру əдiсi; 
   - өзiндiк бiлiм əдiсi; 
   - проблемалық əдiс; 
   - практикалық əдiс; 
 - көркем əдебиет пен өнер құралдарын пайдалану əдiсi.   
            Солардың iшiнде ең көп тарағаны – бiлiм берудiң көздерiне сəйкес (И. Т. Огородников,С. 
И. Перовский,  Е. Я. Голант): 
   - сөздiк немесе ауызша баяндау əдiсi; 
   - көрнекiлiк əдiстер; 
   - тəжiрибелiк əдiстер. 
            Бұл əдiстiң ерекшелiгi: егер мұғалiм оқу материалын ауызша баяндаса, онда бiлiм алу көзi 
мұғалiмнiң сөзi болып табылады немесе мұғалiм оқушыларға бiлiм беруде көрнекiлiктердi 
қолданса, онда бiлiм алу көзi көрнекiлiктер болып есептелiнедi т.с.с. 
             
  3. Оқыту əдiстерiне жалпы сипаттама      
            Бiлiмдi меңгерту қандай жолдармен немесе тəсiлдер-мен iске асса  да, оқыту əдiстерiн 
таңдау негiзiнен, бiлiм берудiң мазмұны сияқты, оқытудың жалпы мақсаттары жəне мiндеттерiне 
сəйкес анықталады. 
            Оқу процесiнде бiлiм берудiң көздерiне қарай  қолданылатын əдiстер: 
Сөздiк əдiстер: түсiндiру, əңгiме, əңгiмелесу, лекция, кiтаппен жұмыс. 
Көрнекi əдiстер: иллюстрация жəне демонстрация. 
Тəжiрибелiк əдiстер: лабораториялық, практикалық, графикалық, əр түрлi жаттығу жұмыстары. 
            Оқыту процесiнде ең көп тараған дəстүрлi əдiс - сөздiк немесе мұғалiмнiң ауызша 
баяндау əдiсi. Бұл əдiс оқыту процесiнде басқа əдiстерге қарағанда жетекшi роль атқарады.  В. А. 
Сухомлинский: ''Сөз – ең маңызды педагогикалық құрал, оны еш нəрсемен ауыстыра 
алмайсың…''- деп оның маңызына ерекше назар аударады  
            Мұғалiмнiң сөзi əсерлi, тартымды, сенiмдi, сондай-ақ дауыс ырғағы мен мимикасы мəнерлi 
жəне бай болғаны қажет. Бұл ойымыз дəлелдi болу үшiн Ы. Алтынсаринның пiкiрiн 
келтiрейiк:''Мұғалiм балалармен iстес болады: егер  олар бiр нəрсенi түсiнбесе, онда мұғалiм 
шəкiрттердi кiналамай, оларға дұрыс түсiндiре алмағаны үшiн өзiн-өзi кiналауы керек. Мұғалiм 
балалармен сөйлескенде ашуланбай, күйгелектенбей, сабырлылықпен сөйлеп, шұбалаңқы сөздер 
мен керексiз терминдердi қолданбастан əрбiр затты ықыласпен, қарапайым тiлмен түсiндiру 
керек''.   
            Бұл əдiстi қолданғанда мұғалiм оқушыларға бiлiм берумен қатар олардың таным 
белсендiлiгiн арттыруға (зейiн, қабылдау, ойлау т.б. процестерiн) байланысты да əрекет жасайды. 
            Мұғалiмнiң оқу материалын ауызша баяндауы көп жағдайда түрлi көрнекi жəне техникалық 
құралдарды пайдаланумен ұштастырылады.  
            Ауызша баяндаудың тағы бiр ерекшелiгi, оқытушы-ның түсiндiруi мен оқушылардың ұғыну
процесiнiң қатар жүруiнде. Түсiндiру барысында əңгiме, əңгiмелесу, ауызша-жазба жəне 
лабораториялық жұмыстарын қажетiне сай қатар қолдану керек.  
            Түсiндiру – оқу материалын  мұғалiмнiң логикалық тұрғыдан дəйектi де сындарлы 
баяндауы. Оның себебi, түрлi заңдылықтар мен ережелердi түсiндiру белгiлi дəрежеде логикалық 



жүйелiлiктi қажет етедi. 
            Түсiндiру əдiсiнiң мақсаты: заттардың  елеулi белгi-лерiн ашып көрсету, фактiлер мен 
құбылыстарды талқы-лау. Сондықтан мұғалiмнiң оқу материалын түсiндiруiнде əрқашанда 
пайымдау, қорыту, дəлелдеу көп болады.  
            Түсiндiру əдiсiнiң ең маңызды мəселелерi – оқушылардың алдына жаңа мəселенi айқын, 
ашық етiп қойып, оқу материалын тыңғылықты баяндап шығу. Түсiндiру əдiсiнiң табысты болуы 
мұғалiмнiң нақтылы деректердi қаншама сəттi қолдана бiлгендiгiне де байланысты.   
             Түсiндiру əрқашанда заттар мен фактiлердiң, құбылыстардың  мəнiн ашу, қағидаларды 
түсiндiру, осы-лардың негiзiнде оқушыларға жаңа бiлiмдi баяндауда оны терең жəне түсiнiктi 
ұғынуларына мүмкiндiк туғызады. Бiрақ ол оқушылардың жас ерекшелiктерiне, сынып жəне пəн 
ерекшелiктерiне қарай өзгерiп отырады. 
            Əңгiме – мұғалiмнiң сабақ барысында оқушылармен араласуының неғұрлым қолайлы
тəсiлi болып табылады. Сөйтiп, оқушыларға жаңа бiлiмдi түсiндiрудiң неғұрлым қарапайым жəне 
түсiнiктi түрi. 
            Əңгiме барысында мұғалiм құбылыстарды бiрiздiлiкпен көркем суреттей отыра, өз сөзiн 
əртүрлi көркем шығармалар (картина, фотосурет) мен көрнекi құралдарды қолдану арқылы 
жалғастырып отырады. Оқытуды бұлай ұйымдастыру оқушылардың фактiлер мен құбылыстарды 
жақсы түсiнiп, ұғынуына көмектеседi.  
            Бұл əдiстi қолдану барысында мұғалiм мен оқушылар арасында диалог пайда болады. 
Əңгiме оқытудың түрлi мiндеттерiн орындауға бағытталады: жаңа бiлiмдi хабарлау, оны бекiту 
мақсатында қолданылатын əңгiме; өткен материалды жаңамен байланыстыру, өткендi қайталау, 
оны тексеру жəне бағалау үшiн қолданылатын əңгiме. 
            Əңгiме əдiсi көбiнесе бастауыш немесе орта буын сыныптарда кеңiнен қолданылады. 
            Мұғалiмнiң сабақта əңгiме əдiсiн қолдану ұзақтығы, берiлетiн оқу материалының сипатына 
байланысты болып келедi. 
            Əңгiмелесу - мұғалiм мен оқушылар арасында жаңа бiлiмдердi хабарлау, пысықтау, 
қорытындылауды дұрыс ұйымдастырылған сұрақ-жауап тəсiлiнде қолданылады. Сондықтан 
əңгiмелесу оқытудың аса күрделi əдiсi болып есептелiнедi. Бұл əдiстi нəтижелi пайдалану 
мұғалiмдер тарапынан өте мұқият дайындықты талап етедi. 
            Əңгiмелесу барысында мұғалiм оқушылардың жеке басының қабiлетiн, зейiнiн (т. б. 
психикалық процестерiн), таным ерекшелiктерiн танып бiледi, баяндалып отырған немесе өтiлген 
оқу материалын олардың қалай ұғынғанын анықтайды. 
            Əңгiмелесуде баяндау, талдау, қорытынды жасау тəсiлдерi қолданылады. Бұл əдiс, 
сонымен қатар, сұрақ-жауап тəсiлi арқылы да iске асады. Ол үшiн мұғалiмнiң сұрақтары дəл, 
жинақы, оқушының ойын оятуға, дамытуға бағытталған болуы тиiс.  
            Дəрiсбаян - сөзге негiзделген оқыту əдiсi ретiнде ол өзiнiң  құрылымы, баяндалатын оқу 
материалының дəлдiгi жəне сабақтың өн бойында тыңдаушыларының  ойлау қабiлетiн белсендi 
етуi жағынан басқа əдiстерге қарағанда өзiндiк ерекшелiктерi бар. 
            Дəрiсбаян əдетте жоғары сынып оқушылары арасын-да көптеп қолданылатын əдiстiң бiрi. 
Дəрiсбаян барысында оқушылар жаңа оқу материалын тыңдайды, қабылдайды, ұғынады, мұғалiм 
сөзiне зейiн қоя тыңдайды, мазмұнын қадағалап отырады. 
            Дəрiсбаянның басқа ауызша баяндау əдiстерiнен тағы бiр ерекшелiгi, мұғалiмнен жаңа 
бiлiмдi баяндамас бұрын оқушыларға оның жоспарымен, қажеттi əдебиеттер тiзiмi-мен 
таныстыруын қажет етедi. Оқушылардың лекция жоспарымен алдын-ала танысуы, оның 
мазмұнын баян-дауда мұғалiмнiң ойын жақсы ұғынуға көмектеседi.  
            Ол үшiн лекция мақсатының идеялық бағыты, оның нақтылығы, берiлетiн бiлiмнiң 
оқушыларға түсiнiктi болуы мұғалiмдер тарапынан үлкен шеберлiктi қажет етедi. 

Дəрiсбаян барысында баяндалған оқу материалы-ның мазмұнын оқушылардың қысқаша 
жазып отыруы, оны өз беттерiнше қайталап оқуы, дағдылануы да қажеттiлiк болып табылады. 

Дəрiсбаян жəне əңгiме əдiстерi оқу материалына жұмсалатын уақытты үнемдеу жағынан
тиiмдi болғанымен де, оқушылардың өз ойын, пiкiрiн айтып, кеңес алуға қолайлы жағдай туғыза 
алмайды. Бұл турасында əңгiмелесу əдiсiнiң мүмкiндiгi мол. 

Мұғалiм дəрiсбаянға дайындалу барысында оның мазмұнына, амал-тəсiлдерiне жəне 
құрылымына назар аударады. Дəрiсбаянның мазмұнын ол оқу бағдарламасы, оқулық жəне оқу 
құралдарына байланысты анықтайды. Бiрақ, бағдарламада көрсетiлген барлық мəселелердiң 
iшiнен түйiндi мəселелердi айырып, ғылымның соңғы жаңалықтары мен табыстарын озат
тəжiрибемен байланыс-тырып, материалдың белгiлi бiр бөлiгiн оқушыларға оқу-лықтан, басқа 
əдебиеттерден өздiгiнен оқып алуға тапсыр-малар берiп отыруды оқытушы мұқият ойластыруы 



қажет. Сонымен, лекцияның мазмұны, баяндалу формасы, оқытушы-ның шеберлiгi 
лекцияның тиiмдiлiгiн арттырудың кепiлi.   

Оқулықпен жəне кiтаппен жұмыс iстеу əдiсi – оқушылардың өздiгiнен жаңа бiлiмдердi 
қабылдау, сыныпта алған  бiлiмдерiн бекiту, бiлiктiлiк пен дағды қалыптастыруда тиiмдi əдiс болып 
табылады. 

Кiтап - бiлiмнiң сарқылмас қайнар бұлағы. Ол бiлiм мазмұнын кеңiрек ашып, оқушылардың 
оны терең  игеруiне көмегiн тигiзедi. Оқулық жəне кiтаптың көмегiмен оқушылар  сабақта немесе 
сабақтан тыс  кездерiнде түрлi жаттығу жұмыстарын орындап, мұғалiмнiң басқаруымен сыныпта
алған бiлiмдерiн толықтырып отырады. 

Оқушылар оқулықтармен жəне басқа оқу кiтаптары-мен жұмыс iстей отырып, белгiлi бiлiм 
жүйелерiн меңгередi, өздерiнiң көзқарастарын қалыптастырады, ой-өрiсiн дамы-тады, өздiгiнен 
жұмыс iстей бiлуге дағдыланады. 

Кiтаппен жұмыс iстеу оқушы үшiн оқытуда күрделi тəсiл болып танылады. Қазiргi мектеп 
тəжiрибесiне жүгiнсек, көптеген жағдайда, оны бiтiрушiлер арасында кiтапты оқи немесе нəтижелi 
қолдана бiлмейтiндер кездеседi.  

Кiтапты немесе оқулықты оқи отыра, оның нақтылы мазмұнын, тақырыптың негiзгi ойын, 
құнды деректер мен қағидаларын жеке қарастыру, жетекшi идеяларын ашып көрсете немесе өз 
сөзiмен тиянақты баяндай алмау мəселе-лерiн ұмытпаған жөн. Ол үшiн оқушы оқу материалының 
құрылымымен жалпы танысу, оны көз жүгiрте қарап шығу, содан кейiн барып кейбiр маңызды 
бөлiктерiне жете мəн беру, оған қатысты жаттығу жұмыстарын жасау, ең соңында оқығанын есiнде 
сақтауға күш салуға дағдылануы тиiс.   

Екiншi мəселе, бастауыш  сыныптан бастап оқушыларды дауыстап оқуға, одан кейiн тез, 
iштей оқуға, оқығанды өз сөзiмен айтып беруге дағдыландыру қажет.  

Мəтiнмен жұмыс iстегенде оқушыларды, оның ең негiзгi мазмұнын айтуға, бөлiктерге бөлiп 
жоспар жасауға, қорытынды мен тұжырымдар жасауға үйрету керек. Егер оқушы осындай 
тəсiлдердi қолдана бiлсе, онда ол оқығандарын тек жаттап алуға дағдыланады. 

Кiтаппен жұмыс iстеудiң өзiндiк мəндi психологиялық ерекшелiгi бар. Кiтап оқу мұғалiмнiң 
сөзiн тыңдауға қара-ғанда оқушының ақыл-ой күшi мен ерiк-жiгерiн көп керек етедi. Ол оқушының 
өзiндiк ойлауын, iс-əрекетiн жандан-дырып, оның бiлiм деңгейiн, дүниетанымын арттырады. 
Қоғамға, өмiрге, адамдар-арасындағы қарым-қатынаста басқаша көзқараспен қарауға 
тəрбиелейдi. Яғни, ол бiлiм беру көзi ғана емес, сонымен қатар тəрбие құралы. 

Дегенменде, оқушының үй тапсырмасын кiтап немесе оқулық көмегiмен орындау барысында
қажеттi уақытты тиiмдi пайдалану, өзiне-өзi бақылау немесе есеп беру жұмыстарында
айтарлықтай кемшiлiктер бар. Барлық оқушылар бiрдей бiздiң жоғарыда айтқан кiтаппен жұмыс 
жасау тəсiлдерiне мəн бермейдi, оның талаптарын толығы-мен сақтамайды. Соның негiзiнде бiлiм 
мазмұны нашар меңгерiледi. 

Сондықтан оқушының кiтаппен өз бетiнше нəтижелi жұмыс iстеуiн, оның саналы көзқарасын
жəне өзiне-өзi бақылауды үйрету, ұйымдастырып отыру мұғалiм тарапынан  жауапкершiлiкпен 
көңiл аударып отыруды қажет етедi. 

Көрнекiлiк əдiстер оқу материалын оқушылардың көзiмен көрiп, нақтылы түсiнулерiне 
мүмкiндiк бередi.  

Бұған демонстрация, иллюстрация жəне бақылау тəсiлдерi жатады. 
Демонстрация (көрсету) оқушыларды құбылыстар, процестер жəне заттардың 

нысанасымен табиғи жағдайда таныстыру барысында қолданылады. Əдiстiң бұл түрi оқылып 
отырған құбылыстың қозғалысын анықтау, заттың iшкi құрылысы жəне сыртқы көрiнiсiмен немесе 
бiрыңғай заттардың орналасу жағдайымен таныстыруды көздейдi.  

Табиғи нысананы көрсету негiзiнен сыртқы көрiнiсiнен басталады (көлемi, түсi, формасы, 
өзара байланысы  т. б). Келесi кезекте оның iшкi құрылысы немесе жекелеген құрамы бөлiнiп 
көрсетiледi. Заттың үлгiсi жəне көркем туындылар оқушылар тарапынан бiртұтастық жағдайында 
қабылданады.  
            Демонстрациялау көбiнесе оқушылардың практика-лық оқу əрекетiмен ұштаса жүргiзiледi. 
Приборлар мен нысандарды демонстрациялау нəтижесiнiң табысты болуы бiрнеше жағдайға 
байланысты болады: 
 - көрсетiлiп отырған нысана барлық оқушыларға жақсы көрiнуi тиiс; 
   - оқу материалын түсiндiру кезiнде көрсету жұмыс-тары жүргiзiлiп, соңынан нысана алынып 
тасталуы керек. Оны оқушыларға алдынала көрсетуге болмайды; 
 - көрнекi құралдарды бақылау барысында əрбiр оқушы мұғалiмнiң нұсқауы бойынша жұмыс iстеуi 
тиiс; 



  - көрсету кезiнде мұғалiмнiң ауызша баяндауы оқушылардың бақылауын дамытуға жəне көркем
сөйлеуiн орнықтыруға ықпал етуi тиiс; 
  - оқушыларды бақылау жұмыстары нəтижесiне қорытынды жасай бiлуге дағдыландыру т. б. 
            Оқытуды бұлай ұйымдастыру оқушылардың оқу материалын жеңiл əрi терең ұғынуына 
мүмкiндiк туғызады, олардың ойлау əрекетiн жандандырып, қосымша ақпараттар бередi. 
            Оқушылардың құбылыстарды, процестердi жəне нысандарды өздерi белсендiлiк танытып 
оқып үйренсе, шын мəнiсiнде бұл əдiс нəтижелi болмақ. Олар тарапынан мұндай қарым-қатынас 
оқытуда проблемалық жəне iзденушiлiк жағдайға итермелейдi.  
            Сабақ барысында оқытудың демонстрациялау əдiстерiнен қолдануда оқу киносы, 
диапозитив, диафильм, магнитофон, радио, үнтаспа, киноскоп, эпидиоскоп, теледидар, 
видеофильм секiлдi техника құралдары көптеп пайданылады. 
            Заттар мен құбылыстарды, кейбiр жағдайда қажет-тiгiне сай табиғи ортада көрсетуге 
болады (Мысалы, табиғат, оның құбылыстары, жан-жануарлар, өсiмдiктер, ауылшаруашылығы 
техникалары, өндiрiс құралдары т.б.). 
            Иллюстрация  - демонстрация əдiсiмен тығыз байланыста болады. Бұл əдiстi 
иллюстративтi құралдарды (плакаттар, картиналар, суреттер, чертеждер, портреттер, 
картограммалар, модельдер) көрсетуде қолданады.  

Иллюстрация əдiсiнiң нəтижелi болуы, негiзiнен оның қолдану тəсiлдерiн мұғалiмнiң 
қаншалықты меңгер-генiне байланысты болып келедi. Соның негiзiнде оқушы-лар мен мұғалiмге 
оқу материалын табысты меңгеруге айтарлықтай көмек бере отыра, ғылыми ұғымдарды жеңiл 
меңгеруге септiгiн тигiзедi. 

Мектеп тəжiрибесi көрсеткендей сабақта иллюстра-циялы материалдарын көптеп қолдану, 
оқушылардың назарын нақтылы оқу материалынан ауытқуына əкеп соғады. Сондықтан, көрнекi 
құралдарды пайдаланудың дидактикалық қолданысын жəне таным процесiнде олардың рөлiн 
алдын-ала жақсылап ойластырып алу қажет. Бұған қосымша мұғалiмдер көрнекi құралдардың 
тиiмдi көлемiн де анықтауы қажет. 

Бұл əдiстердiң iшiнде ең басты рөл атқаратыны – бақылау əдiсi. Ол барлық оқу пəндерiн 
оқытуда кеңiнен қолданылады. 

Бақылау əдiсi сабақта нақты заттар мен көрнекi жəне техника құралдарын көрсету кезiнде, 
экскурсияда, лабораториялық жұмыстарда, еңбек операцияларын орындау барысында ерекше
орын алады. Бақылау мұғалiмнiң басшылығымен сабақ үстiнде жəне сабақтан тыс уақытта 
мұғалiмнiң тапсырмасына байланысты немесе оқушылар-дың өздерiнiң қалауы бойынша кеңiнен 
iске асырылады. Дұрыс қолданған бақылау əдiсi оқушылардың байқағыш-тық, логикалық ойлау 
қабiлеттерiн дамытады. 
            Бақылау əдiстерiн қолданудың тиiмдiлiгi мынандай тəсiлдердi қолдана бiлуге байланысты:  
 - байқаудың мақсатын анықтау;  
  - қабылдайтын нəрселердiң мөлшерiн белгiлеу, салыстыру арқылы олардың  көптеген 
белгiлерiнiң iшiнен ең негiзгi, бастыларын ажырату;  
  - оларды топтастырып, қортындылар мен тұжырымдар жасау.  
            Байқайтын нəрселердiң, бейнелердiң ерекшелiктерiне байланысты бақылау əдiсiнiң негiзгi 
түрлерi: 
  - демонстрациялық бақылау; 
  - экскурсиялық бақылау; 
  - лабораториялық бақылау; 
  - техникалық бақылау; 
  - оқушылардың өздiгiнен дербес бақылауы. 
            Оқушылардың ойлау қабiлетiн дамытудың күштi құралы – бақылау. К. Д. Ушинский 
''Бақылау-логикалық ойлаудың негiзi'',- деп жай айтпаған. Ұлы педагог логикалық ойлауға үйрену 
үшiн, ең алдымен, балаларды жан-жақты бақылауға үйрету керектiгiн де ескертедi. 
            Бақылау өткiзудiң негiзгi əдiстемелiк талаптары: 
  1.  Мұғалiм оқушыларды белгiлi нəрсенi жан-жақты бақылауға, оның неғұрлым көп жəне əртүрлi 
қасиеттерiн, ерекшелiктерiн, мүмкiндiгiнше, көру,  есту, дəм, иiс т.б. сезiм мүшелерiн қатыстыру 
арқылы зерттеуге бағыт беруiнiң маңызы зор. Бақылау тек көру т. б. сезiм мүшелерiнiң 
жұмысымен ғана емес, ол адамның ойлау əрекетiмен тығыз байланысты болуы керек. 
    
   2. Мұғалiм бақылауда оқушыға анализ бен синтез арқылы заттардың негiзгi қасиеттерiн 
ажырату, топтастыру, қорытындылау сияқты ойлау процестерiн қолдануға басшылық етуi қажет. 
   3. Мұғалiм оқушылардың бақылауын ұйымдастыру үшiн, ең алдымен, бақылаудың мақсатын, 



байқайтын нəрселердiң мөлшерiн немесе көлемiн анықтап, жоспарын жасап беруi керек.    
            Тəжiрибелiк əдiстер. Оқушылардың сабақта алған теориялық бiлiмдерiн, бiлiктiлiк пен 
дағдыларын тереңдету жəне жетiлдiре түсу мақсатында олардың практикалық жұмыстарының
маңызы ерекше. 
            Оқытудың негiзгi дəстүрлi əдiстерiмен қатар мұғалiм оқушылармен бiрiгiп сабақта, оқу-
тəжiрибе участогiнде оқу приборлары жəне техника құралдары көмегiне сүйенiп оқу тəжiрибелерiн 
жүргiзедi.  
            Оқытудың зертханалық тəсiлi негiзiнен биология, химия, физика пəндерiнде жиi 
қолданылады. Аталған пəндердiң мазмұны зертханалық жұмыстарды қажет етедi. 
            Зертханалық жұмыстар жаппай түрде немесе оқушының жеке-дара орындауы арқылы
жүредi. Жаппай түрде жүргiзгенде сыныптағы оқушылардың бəрi бiрыңғай тəжiрибе жасайды, ал 
жеке оқушылар орындағанда əрқайсысының жасайтын тəжiрибесi əр түрлi болады да, кейiн ол 
жинақталады. 
            Оқушылардың зертханалық жұмыстары мектеп жанындағы оқу-тəжiрибе учаскесiнде 
жүргiзiлетiн тəжiрибелермен де тығыз байланысты. Олар дайындау, өткiзу, қорыту кезеңi болып 
бөлiнедi.  

       Дайындау кезеңiнде оның мақсаты белгiленедi, жоспары жасалады жəне оқушыларды 
қажеттi аспаптармен, реактивтермен, басқа да оқу құралдарымен, жұмыс iстеу принциптерiмен  
таныстырады. 

            өткiзу барысында мұғалiм əр оқушының қойған тəжiрибесiн мұқият бақылайды жəне қажет 
болған жағдайда оларға көмектеседi. 
            Қорыту кезеңiн бiрнеше тəсiлмен өткiзуге болады. Бiрiншiден, əр оқушы өзiнiң орындаған 
жұмысын хабарлайды, екiншiден, ұжымдық түрде орындалған жұмыстың нəтижесi туралы əңгiме 
өткiзiледi, үүшіншіден, зертханалық жұмыстардың нақтылы қорытындыларын мұғалiмнiң өзi 
жинақтап, оқушылар орындаған жұмыстардың нəтижесiн қорытып баяндайды 
            Графикалық жұмыстар барлық пəннен орындалады. Бұған кестелер жасау, диаграммалар 
құру, сызбалар сызу секiлдi оқушылар əрекеттерi жатады. Графикалық жұмыстар география мен 
тарих, сурет сабақтарында кеңiнен пайдаланылады. 
            Тəжiрибелiк əдiстердiң iшiнде ең көп қолданылатыны – жаттығу əдiсi. Бұл əдiс оқушыларда 
бiлiктер мен дағдыларды қалыптастырады. Оқу барысында теориялық ережелер мен қағидаларды
қайта пысықтап, тиянақты меңгеру жаттығу арқылы орындалады. Сондықтан, бұл əдiс барлық 
пəндердi оқытуда кеңiнен қолданылады. 

Жаттығу жұмыстары негiзiнен  тiл мен математика, сонымен бiрге, шет тiлдерiн оқу 
пəндерiнде көбiрек жүргiзiледi. Оқушылар осы пəндердiң мазмұнына қатысты теориялық 
бiлiмдерiн пысықтау барысында практикалық жұмыстарын атқарады. Мысалы, есеп сабақтарында 
жазбаша есеп шығару, тiл сабақтарында диктант жазу, грамматика жəне фонетика жұмыстарын 
орындау т. б. 

Жаттығу оқушылардың оқу жұмысын өздiгiнен орындау белсендiлiгiн арттырады. өзiндiк 
жұмыстарына оқушылардың шығармашылықпен атқаратын реферат, шығарма жұмыстары да
жатады. Оқушылардың осындай жұмыстары жазбаша жаттығу деп аталады. 

Ауызша жаттығу оқушының оқу материалын ауызекi баяндауға дағдылану мақсатын 
көздейдi. Бұны негiзiнен үш түрге бөлуге болады. Бiрiншiсi - ғылыми пəндердiң ережелерi мен 
қағидаларын жатқа айта бiлу. Екiншiсi – оқу материалының мазмұнын ауызекi баяндау. Үшiншiсi –
көркем əдебиеттерден жатқа үзiндiлер оқу, баяндамалар жасау немесе өздерiнiң жазған 
шығармаларын ауызша айтып беру. 
  
  

Оқыту əдiстерi - оқыту процесiнiң барлық кезең-дерiнде оқытудың түрлi мақсат-мiндеттерiн 
орындау барысында оқушылардың таным əрекетiн арттыруға бағытталуы тиiс. Сондықтан, оқыту 
процесiнде оқушылар-дың таным əрекетiнiң белсендiлiгiн  арттыруға септiгiн тигiзетiн əдiстерге 
айрықша назар аудару қажет. 

  
4. Оқыту əдiстерiн жетiлдiру жəне мұғалiмнiң  сабақтар 

 жүйесiнде оларды таңдай бiлуi 
 Оқыту əдiстерiн жетiлдiру бүгiнгi күннiң басты мəселесi болып отыр. Оқыту əдiстерiнiң 

тиiмдiлiгiн арт-тырып, оқытудың жаңа формалары мен тəсiлдерiн мең-геру қажеттiгiне 
педагогикалық зерттеулерде айрықша маңыз берiледi. 
            Алайда, оқыту əдiсiн қайта құру – күрделi процестiң бiрi. Кейбiр əдiстердi қолдануда 



бiржақты асыра сiлтеушiлiкке жол бермеу керек. Тiптi əр тақырыптың өзi де оқытудың ерекше 
тəсiлдерi мен жолдарын талап етедi. Сондықтан, оқытуда əртүрлi əдiстердi қолдану қажет. 
            Сабақтың тақырыбы мен мақсатына, оқу материалы-ның мазмұны мен көлемiне, 
оқушылардың дайындық дəрежесiне сəйкес, сабақтың құрылысы мен оқу əдiсiн ұдайы 
толықтырып отыруды мұғалiм өзi белгiлеп, өзi таңдап алады. 
            Олай болса, оқыту əдiсiн мұғалiмнiң таңдап алуы белгiлi шарттарға байланысты болып 
келедi. 
1. Оқыту əдiстерiн оның мақсат-мiндеттерiне, оқушы-лардың жас жəне таным əрекетiнiң 
ерекшелiктерiне сай қолдану. 
2. Қолда бар нақтылы көрнекi жəне техника құралдарын, кабинет жабдықтарын ескеру. 
3. Мектептiң географиялық орналасуын ескеру. Мысалы, оқытуды қала мектептерiнде 
оқушылардың өндiрiс орын-дарына экскурсия жасау мүмкiндiгiмен, ал ауыл мектеп-терiнде мектеп 
жанындағы участкелерге, табиғатқа, ауылшаруашылық өндiрiсiне бару жағдайымен байланыс-
тыру. 
4. Мұғалiмнiң iс-тəжiрибесiнiң шығармашылық сипатына, оның шеберлiгiне тiкелей байланысты 
шараларды iске асыру. 
            Оқытудың нəтижелi өтуiне негiз болатын түп қазық - мақсаттың жүзеге асуы. Мұғалiм 
қандай тақырып өтсе де, ен алдымен, оның мақсатын анықтауы тиiс. Бұл мұғалiмнiң өзiне қажет. 
Себебi оқылатын оқу материалын баяндауда оның негiзгi идеясын немесе оқушылардың назар 
аударатын басты мəселесiн есте сақтауға тиiс жəне оқушының ойында бекiтiлуге қажеттi қосымша 
материалдарды анықтау жұмыстарын атқармай тұрып, оның мақсатын белгiлей  алмайды.  

  
Бақылау сұрақтары 

1. Оқыту əдiсi дегенiмiз не? 
2. Оқыту əдiстерiнiң педагогикалық-психологиялық негiздерiне талдау жасаңыз. 
3. Оқыту əдiстерiнiң түрлерiн топтастыру қажеттiлiгi неде деп ойлайсыз? ''Бiлiм беру көзiне сай 
топтастыру'' деп ненi айтамыз? 
4. Оқыту əдiстерiнiң түрлерiне сипаттама берiңiз. Олардың бiр-бiрiнен ерекшелiгi қандай? 
5. Мектептегi озат мұғалiмдер тəжiрибесiнен қандай əдiстердi жиi қолдануын байқадыңыз?  
6. Қазiргi оқыту əдiстерiне қандай талаптар қойылады? 
7. Оқыту əдiстерiн мұғалiмнiң таңдап алуы немен байланысты?



2.5 Оқытуды ұйымдастыру формалары
  

1. Оқытуды ұйымдастыру формалары туралы түсiнiк 
            Оқытуды ұйымдастыру формасы -  оқыту процесiнiң мiндеттерiн iске асырудағы мұғалiм 
мен оқушылардың iс-əрекеттерiнiң сыртқы көрiнiсi. Ұйымдастыру форма-сында оқытудың мақсаты, 
мазмұны мен əдiстерi бiр-ыңғай жүзеге асады.   
              Қоғамның даму тарихында жас ұрпақты оқыту-дың ұйымдастыру тəсiлдерi де өзгерiп 
тұрады. Оқыту жұмысын ұйымдастырудың тарихында, оның негiзiнен үш түрлi формасы 
қалыптасқан: жеке-дара, топтық жəне сынып-сабақтық жүйе. 
            Жекелеп оқыту жүйесi көне жəне орта ғасырларда  пайдаланылды. Мұғалiм жеке 
оқушының орындаған жаттығу жұмыстарын тексерiп, мəтiндi оқытып тың-дайтын, қалай оқу 
керектiгiн көрсететiн, үй тапсыр-маларын орындау амалдарын түсiндiретiн, музыкалық 
құралдармен пайдалануды үйрететiн. Дене шынықтыру тəрбиесiнен жарыс жəне бəсеке 
жұмыстарын ұйымдас-тыратын, жеке не бiрнеше оқушымен əңгiме жүргiзу əдiстерiн де 
қолданатын. 
            Бұрын қазақ елiндегi молдалардың балаларды оқытуы да осы орта ғасырлық оқу жүйесiне 
өте ұқсас едi. Əр жастағы балалар молданың алдында жүгiнiп отырып, əр кiтаптан оқыған.  
            Жаңа дəуiрде Англияда оқытудың ''белл-ланкастер'' жүйесi тарады. ''Сатылы''  немесе 
''өзара оқыту'' түрiнiң ерекшелiгi: бiр оқу жылында жас шамалары, бiлiм дəрежелерi əртүрлi, 
құрамы тұрақты емес оқушыларды жылдың қай мезгiлiнде болмасын оқуға қабылдап отырған. 
200-300  немесе 600-ден астам  оқушыны мұғалiм сатылап оқытуды ұйымдастырған, түске дейiн 
ересектердi  оқытса, түстен кейiн олар  өз кезегiнде жасы кiшi оқушыларға өздерiнiң мұғалiмнен 
алған бiлiмдерiн үйретiп отырған.   
            Америка Құрама Штаттарында ХХ ғ. басында  ''дальтон-жоспар''  оқу формасы тұңғыш 
рет қолданылды. Бұл жүйенiң ерекшелiгi, оқу жеке дара, əрбiр оқушының өз күшiмен, белгiлi бiр 
бағдарламаларды бөлшектеп оқытуды ұсынды. Мұндай оқытуды ұйымдастыруда мұғалiмнiң 
басшылық рөлi төмен болды.  
            Кеңес мектебiнiң алғашқы жылдарында оқу iсiнде балалардың бiрлесiп атқаратын жұмысы 
ретiнде бригадалық-зертханалық əдiс жүйесi ұсынылды. Бұл əдiс бойынша, оқу сыныптары 3-4 
топқа бөлiндi. Əр топты басқаратын бригадирлер (жақсы оқитындары жəне ұйымдастыруға 
қабiлеттi балалар) белгiлендi. Бригадирлер өз тобындағы оқушылардың орындаған
тапсырмаларын жинақтап, мұғалiмге бригада атынан жауап бердi. Бригадирдiң жауабына қарай, 
бригадаға оқушылар бiлiмiнiң бағасы қойылды. Мұндай жағдайда оқушының жеке басының 
ерекшелiгiмен санасушылық болмады. Мұғалiм тек консультант есебiнде ғана жұмыс атқарды.       
            Оқытудың кең таралған сынып - сабақ жүйесiнiң негiзiн қалаған Ян Амос Коменский 
болды. Ол өзiнен бұрын өткен жəне ағымдағы педагогикалық тəжiрибелердi зерттеп, оқу iсiн 
жүйелi ұйымдастыруды ұсынды.  
1. Оқушыларды сыныпқа жас шамалары мен таным қабiлеттерi бойынша топтастыру. 
2. Сыныптағы оқушылар құрамының əркезде тұрақты болуы. 
3. Жеке пəндердi тұрақты оқу кестелерi арқылы алмакезек оқыту. 
4. Оқытуды оқу жоспарына, оқу бағдарламалары жəне оқулықтарға негiздеу. 
5. Оқытуды жылдың тұрақты бiр мезгiлiнде бастап, аяқтау. 
6. Оқытуды ұйымдастыру тек мұғалiмнiң басшылығымен жүргiзiлуi. 
            Қорыта айтқанда, мұғалiм бiр мезгiлде жас шамалары бiрдей, құрамы əркезде тұрақты
оқушылар тобымен жұмыс iстейдi.  
            Немiс педагогы И. Ф. Гербарт сабақтың негiзгi төрт кезеңiн ұсынды. Мұғалiмнiң оқу 
материалын мазмұндау кезеңi, жаңа материалды өткен материалмен байланыстыру кезеңi, 
сабақты жаттығу əдiсiмен жүргiзу кезеңi жəне қысқаша қорытынды жасау кезеңi.  
            Сынып-сабақ формасы оқыту жұмысын ұйымдас-тырудың негiзгi формасы ретiнде күнi 
бүгiнге дейiн өзiнiң маңызын жойған жоқ. Себебi, ол ең алдымен мұғалiмге оқытатын пəннiң 
мазмұнын жүйелi түрде баяндауына мүм-кiндiк бередi. Сондай-ақ, сабақ баланың оқу əрекетiнiң 
сыныптан тыс жəне үйдегi түрлерiне де бағыт-бағдар берiп, жетекшiлiк рөлiн атқарады. 
            Сабақ - оқыту жұмысын ұйымдастырудың басты формасы болғандықтан, ендiгi жерде оның 
атқаратын қызметi мен оқыту процесiнде алатын орны ерекше болды. Сабақта оқушыларға бiлiм 
берумен қатар, олардың рухани-адамгершiлiк қасиеттерi мен ақыл-ой қабiлеттерiн дамыту 
мақсаттары көзделедi. 
            Сабақ - күрделi психологиялық жəне дидактикалық процесс, онда оқушылармен 
педагогикалық қарым-қатынас жасау жəне тəрбиелеу мiндеттерi iске асырылады. 



 
2. Сабаққа қойылатын дидактикалық  талаптар жүйесi 

1. Сабақтың мақсаты айқын, мазмұны, жоспары жəне оның құрылымы алдын-ала белгiлi болуы 
тиiс. 
2. Сабақ оқыту принциптерiнiң ережелерi мен талаптарына сəйкес болуы қажет. 
3. Сабақтың ғылыми мазмұны оқушылардың жас жəне дара ерекшелiктерiне сай ұғынымды, 
түсiнiктi болуы керек. Сондай-ақ сабақта оқушылардың бойында бiлiктер мен дағдыларды 
қалыптастыру мiндетi жүзеге асырылуы тиiс. 
4. Сабақтың мазмұны оқытатын пəннiң бағдарламасына сəйкес болуы жəне əрбiр сабақ басқа 
сабақтар жүйесiнiң буыны болуы мiндеттi нəрсе. 
5. Сабақта оқушылардың бiлiмге ынтасы мен қызығуын арттыру үшiн сабақтың құрылымы мен 
əдiстерiн түрлендiрiп, көрнекi жəне техникалық құралдарды, түрлi ойындарды тиiмдi қолдану 
керек. ''Баланың ынтасын арттыру үшiн оқытылатын нəрседе бiр жаңалық болуы керек''- деп Ж. 
Аймауытов жайдан-жай айтпағанын ескеру керек. 
6. Сабақта оқушылардың белсендiлiгiн арттыру үшiн проблемалық ситуациялар туғызып, 
проблемалық мiндеттер мен тапсырмаларды орындауға басшылық ету қажет. 
7. Сабақтың сапасын жақсарту үшiн мұғалiм оқушылар-мен қарым-қатынас жасау шеберлiгiн 
арттырып отыруы керек. Педагогикалық қарым-қатынас мұғалiмге оқушы-лармен рухани байланыс
жасауға мүмкiндiк бередi. Бiлiм арқылы қарым-қатынас жасау жəне қарым-қатынас арқылы бiлiм 
алу керек деген қағиданы iске асыру пайдалы. 
8. Сабақта оқушыларға бiлiм берумен қатар оларды өздiгi-нен бiлiм алудың əдiс-тəсiлдерiне 
үйрету мiндет. 
9. Сабақ оқытудың бiлiм беру, тəрбиелеу жəне дамыту қызметiн бiртұтастық принципке сай 
жүргiзуi тиiс. 
10. Сабақтың дидактикалық құрылымы немесе кезеңдерi бiрiздiлiкте, бiр-бiрiмен өзара 
байланыста, бiрiн-бiрi толықтырып тұрулары қажет. 
11. Сабаққа дайындалу жəне оны өткiзу барысында мұғалiмнiң сыныптағы, мектептегi нақтылы 
жағдайды (оқу кабинетiнiң жабдықталуы, оқу-техникалық, көрнекi-лiк құралдарының нақты қолда 
болуы, тұрғылықты жер-дегi табиғат, өндiрiс ресурстарын пайдалану т.с.с) ескерiп отыруы шарт.  
  

 3. Сабақтың түрлерi жəне оның   дидактикалық құрылымы 
            Қазiргi кездегi сабақты жетiлдiру жұмыстарының iшiндегi негiзгi мəселелерiнiң бiрi - оның 
түрлерi мен құрылымы.  
              Мектеп тəжiрибесiнде бiр типтi сабақтар болмайды. Сондықтан, оқыту жұмысын жүйелi əрi 
нəтижелi жүргiзу үшiн, оны топтастырудың мəнi орасан зор. Сол себептен əрбiр мұғалiмнiң сабақ 
классификациясын ойдағыдай бiлуi шарт. 
            Сабақ классификациясы (жiктелуi) - сабақтарды құрылысы жөнiнен топастыру, түрге 
бөлу. Дидактикада сабақ классификациясын анықтауға айрықша маңыз бередi. Бұл мəселе 
турасында педагогикалық ғылыми еңбектерде ортақ пiкiрлер əлi де қалыптаспаған. Қоғам дамыған 
сайын оқу жүйесiнiң қайта құрылатындығы жəне соған орай оқытудың мазмұны, əдiс-тəсiлдерiнiң 
де өзгерiп, жаңарып отыруы сөзсiз. 
            Сонымен қатар, сабақты жiктеу əрбiр пəннiң ерек-шелiктерiне, оқушылардың жас жəне
таным ерекшелiк-терiне де байланысты болып келедi. 
            Мысалы, И. Н. Казанцев сабақты жiктеудi оқу материалының мазмұны мен дидактикалық
мақсатына жəне өткiзу əдiсiне қарай белгiлесе, С. В. Иванов оқыту процесiнiң ерекшелiктерiне 
қарай анықтайды. Ал, Данилов пен Есипов сабақтың негiзгi дидактикалық мақсаттарына қарай 
құрады. Бұлардың сабақ түрлерiн топтастыру ұстанымдары əр түрлi болғанымен де, iшкi 
мазмұндары бiр-бiрiне өте ұқсас келедi. 
            И. Н. Казанцев бойынша: 
1. Алғашқы сабақ - əр пəннен оқу жылының басында өтетiн сабақтар. 
2. Кiрiспе сабақ - бағдарламаның күрделi тараулары мен тақырыптарынан өтетiн бiрiншi сабақ. 
3. Жаңа бiлiмдi меңгеру сабағы - жаңа оқу материалы өтетiн сабақ. 
4. Пысықтау сабағы - өткен оқу материалын пысықтау сабағы. 
5. Жаттығу сабағы - оқушылардың бiлiмi мен дағдысын жаттықтыру сабағы. 
6. Тəжiрибелi сабақ - оқушылардың алған бiлiмiн өмiрде қолдану жолдарын көрсететiн сабақтар. 
7. Қайталау-қорыту сабағы - өткен күрделi тараулар мен тақырыптарды қайталау-қорыту 
сабақтары. 
8. Тексеру сабағы – оқушылардың бiлiмiн тексеретiн сабақтар.



9. Бiлiм сапасын бағалау сабағы – оқушылардың алған бiлiмiн бағалау сабақтары. 
10. Қорытынды сабақ - оқу жылының ақырында əр пəннiң жылдық курсын қорыту сабақтары. 
            С. В. Иванов бойынша: 
1. Кiрiспе сабақтар. 
2. Оқу материалымен алғашқы рет танысу сабағы. 
3. Жаңа бiлiмдi меңгеру сабағы. 
4. Меңгерген бiлiмдi тəжiрибеде қолдану сабағы. 
5. Дағдылану сабағы. 
6. Қайталау, пысықтау жəне қорыту сабақтары. 
7. Бақылау сабағы. 
            Б. П. Есипов бойынша: 
1. Аралас сабақтар. 
2. Жаңа оқу материалымен танысу сабағы. 
3. Пысықтау сабағы. 
4. Қайталап жинақтау, қорыту сабағы. 
5. Оқушылардың бiлiмi мен дағдысын жаттықтыру сабағы. 
6. Бiлiм сынау сабағы. 
            Сол секiлдi шет елдер тəжiрибесiнен, атап айтсақ, Чехословакия мектептерiнен мысал 
келтiрсек, ондағы сабақты жiктеуде бiздiң тəжiрибемiзге ұқсастығын байқаймыз. 
1. Жаңа оқу материалын мазмұндау сабағы. 
2. Жаттығу сабағы. 
3. Қорыту сабағы. 
4.  Қайталау, бiлiм сынау сабағы. 
5. Аралас сабақ. 
            Қорыта айтқанда, қазiргi мектеп тəжiрибесiнде көптеп қолданылатын сабақ түрлерiне 
мыналарды жат-қызуға болады: 
1. Кiрiспе сабағы. 
2. Жаңа бiлiмдi хабарлау сабағы. 
3. Бiлiмдi, бiлiктi жəне дағдыны бекiту сабағы. 
4. Жаттығу жəне тəжiрибе сабақтары. 
5. Зертханалық сабақ. 
6. Қайталау-қорыту сабағы. 
7. Оқушылардың бiлiмдерiн, бiлiктiлiктерi мен дағдыларын тексеру жəне бақылау сабағы. 
8. Аралас сабақ 
9. өздiгiнен бiлiм алу сабағы.  
            Сабақты бұлай жiктеу кездейсоқ емес, оның бұлай қалыптасуында белгiлi бiр заңдылықтар 
бар. Атап айтсақ, сабақтың мақсатына байланысты мұғалiм оқушыларға жаңа бiлiм берудi 
көздесе, осыған орай ''Жаңа бiлiмдi хабарлау сабағы'' деп аталса, сабақта оқушылардың 
қабылдаған жаңа бiлiмiн iс жүзiнде пйдалана бiлу жолын қарастырса, онда ол ''Жаттығу немесе 
практикалық сабақ'' деп аталады. 
            Сол секiлдi мұғалiм өткен оқу материалын оқушы-лардың есiне салу, қайталау мақсатын 
көздесе, ол ''Қайта-лау-қорыту сабағы'' деп аталады. 
            Ал сабақтың ''Аралас сабақ'' түрi оның құрылымына байланысты болып келедi.   
            Мұғалiм сабақтар жүйесiнде дидактикалық бiрнеше мақсаттарды жүзеге асырады. Демек, 
оқушыларға жаңа бiлiм бередi, оны өмiрде, практикада пайдалану жолын үйретедi, өткен оқу 
материалын қайталап. қорытады, сонымен бiрге оқушылардың бiлiм көлемi мен сапасын сынап, 
оны бағалайды. Мұндай жағдайда көпшiлiк сабақ оның бiрнеше элементтерi (кезеңдерi) арқылы 
аралас өтедi. Мiне, осындай сабақ түрi ''Аралас сабақ'' деп аталады. 
            Сонымен сабақ құрылымы деп сабақтың барысында (45 минут) оның құрамды 
бөлiктерiнiң, кезеңдерiнiң бiр-бiрiмен ұштасып, белгiлi тəртiппен жүзеге асырылуын айтады. Олар 
мынандай болып келедi: 
1. Сабақты ұйымдастыру бөлiмi (сабақтың тақырыбын белгiлеп, оның мақсат, мiндеттерiн 
тұжырымдау). 
2. Сабақта үй тапсырмасын тексеру. 
3. Жаңа бiлiмдi немесе оқу материалын баяндау, түсiндiру. 
4. Жаңа бiлiмдi пысықтау, бекiту (ауызша, жазбаша жат-тығулар жасау, тəжiрибелiк жəне 
зертханалық жұмыстар жүргiзу). 
5. Қорытындылау (оқушылар бiлiмiн бағалау), сабақтың аяқталуы.



6. Үйге тапсырма беру, оны түсiндiру.  
            Сабақ құрылымын белгiлеу оқу жұмысын неғұрлым айқын жəне дұрыс ұйымдастыру үшiн 
маңызы ерекше. Мұның өзi мұғалiмнiң сабақ жоспарын құрудағы аса елеулi кезеңi болады.            
 Сөйтiп, сабақ түрiн жiктеу жəне құрылымын құру өзара байланысты, бiрақ əрқайсысының өзiне 
тəн өзгешелiгi болады. 
            Жоғарыда баяндағанымыздай сабақтарды топтас-тыру, оның құрылымын белгiлеу 
негiзiнен дидактикалық мақсат пен мiндеттерге жəне сабақтың кезеңдерiне байланысты болып 
келетiндiгiнде.  

  
4. Кiрiспе сабағының құрылымы 

1. Сабақтың басталуын ұйымдастыру. Оқушыларға сабақтың мақсат-мiндеттерiн түсiндiру. 
Оларды сабаққа əзiрлеу. 
2. Жаңа оқу материалын ендiру. 
3. Жаңа бiлiмдi пысықтау, бекiту. 
4. Сабақты қорытындылау, үйге тапсырма беру. 
            Кiрiспе сабағының ерекшелiгi, оқу бағдарламасының жаңа тақырыптарын немесе тарауын
оқып үйренуде қолданылады. Мұғалiм тараудың немесе тақырыптың оқу-тəрбиелiк мəнiн ашып 
бередi, алдағы сабақтарда оларды өткiзу тəртiбiн оқушыларға түсiндiредi, ондағы жаңа оқу 
материалдарының мазмұнын оқып үйренудiң тəсiлдерiн көрсетедi.  
 5. Жаңа бiлiмдi хабарлау сабағының құрылымы 
1. Сабақтың басталуын ұйымдастыру. Оқушыларға сабақтың мақсат-мiндеттерiн түсiндiру. 
Оларды сабаққа əзiрлеу.  
2.  Жаңа оқу материалын ендiру. 
3.  Жаңа оқу материалын пысықтау, бекiту. 
4.  Сабақты қорытындылау, үйге тапсырма беру.  
            Алғашқы тарау немесе тақырыптық кiрiспе сабақ-тарына қатысты мəселелердi шешiп алған 
жағдайда, ендiгi жерде мұғалiм ағымдағы əрбiр оқу материалын меңгеруге сай сабақтар жүйесiн 
ұйымдастырады. Сабақ үстiнде жаңа бiлiмдердi баяндау немесе түсiндiру жұмыстары оның өн
бойында жүрiп отырады. Сондықтан да ол сабақтың негiзгi бөлiмi болып есептеледi. 
            Сабақта қойылған мақсатқа сəйкес жəне оқушылардың жас ерекшелiктерi мен таным 
қабiлеттерiне орайластырып жаңа бiлiмдердiң баяндалуына тиiстi мөлшерде уақыт бөлiнедi.  
            Жаңа  сабақты (бiлiмдi) хабарлау барысында мұғалiм-нiң оқу материалын түсiндiруi 
оқушылардың сабақ үстiндегi өздiгiнен iстейтiн жұмыстарымен ұласып отырады.  
  

6. Бiлiмдi, iскерлiктi жəне дағдыны бекiту  
сабағының құрылымы 

1. Сабақтың басталуын ұйымдастыру. Оқушыларға сабақтың мақсат-мiндеттерiн түсiндiру. 
Оқушыларды сабаққа əзiрлеу. 
2. Бұрын өтiлген оқу материалдарын қайталау, пысықтау. 
3. Оқушылардың өз бетiнше жұмыс iстеуi. Түрлi жаттығу-лар мен практикалық жəне 
лабораториялық жұмыстарын атқаруы. 
4. Сабақты қорытындылау, үйге тапсырма беру, түсiндiру. 

Жаңа бiлiмдi оқушылардың қабылдап, меңгеруi барысында сабақтың пысықтау жəне бекiту 
кезеңдерi де белсендi қызмет атқарады. Себебi жаңадан оқып үйренген бiлiмдердi пысықтап 
отыру əр сабақтың елеулi элементi болып табылады. Алған бiлiмдi бекiтпейiнше, оны сапалы да 
берiк меңгеру мүмкiн емес.  
            Сондықтан бiлiмдi бекiту сабағы өзiнiң құрылысы жөнiнен əр алуан болып келедi.  
            Мұғалiмнiң түсiндiруi жағдайында оның сөзiмен бiрге оқушылардың өз бетiнше жаттығу 
iстерi жəне тəжiрибелiк-зертханалық жұмыстарында тəжiрибелер жүргiзiп, көрнекi құралдарын 
көрсету жұмыстары қоса атқарылады. 
   Оқу жұмысының мұндай алуан түрiне қарамастан мұғалiмнiң сөзi жетекшi рөл атқарады.           
            Мұндай сабақтарда бұрынғы ұғынған оқу материалдарын оқушылардың қаншалықты терең
меңгергенiн, көлемiн, сапасын тексеру жұмыстары да кiредi. 
  

7. Жаттығу жəне тəжiрибелiк сабақтың құрылымы 
1. Сабақтың басталуын ұйымдастыру. Оқушыларға сабақтың мақсат-мiндеттерiн түсiндiру. 
Оларды сабаққа əзiрлеу. 
2. Оқушылардың өз бетiнше жұмыс iстеуi. Түрлi жаттығу-лар мен практикалық жəне 



лабораториялық жұмыстарын атқаруы. 
3. Сабақты қорытындылау, үйге тапсырма беру. 
 Практикалық сабақ оқушылардың алған теориялық бiлiмдерiн практикамен байланыстыру, 
пысықтау жəне бекiту мақсатын көздейдi. 
  Практикалық сабақты жүргiзу үшiн түрлi жаттығу жұмыстары мен тəжiрибелер қолданылады. 
Олар əр пəннiң ерекшелiктерiне қарай атқарылады. Мысалы, тiлден граматикалық түрлi 
ережелерге сəйкес жазбаша жəне ауызша жаттығу не талдау жұмыстары жүргiзiлсе, сызу пəнiнен 
графикалық, ал физика мен химиядан лабора-ториялық-эксперименттiк тəжiрибелер жасалады. 
Яғни, практикалық сабақтарда оқушылардың бiлiмiмен қатар олардың бiлiктiлiк жəне дағдыларын 
пысықтау да көзделедi. 
  
               8. Қайталау сабағының құрылымы 
1. Сабақтың басталуын ұйымдастыру. Оқушыларға сабақтың мақсат-мiндеттерiн түсiндiру. 
Оларды сабаққа əзiрлеу.  
2. Бұрын өткен оқу материалдарын қайталау, пысықтау, еске түсiру арқылы оларды жүйеге 
келтiрiп, жинақтау жəне қорытындылар мен тұжырымдар жасау. 
3. Сабақты қорытындылау, үйге тапсырма беру. 
            Қайталау-қорыту сабақтың аса көп тараған түрi.  
            Қайталудың мақсаты - өткен оқу материалдарының ең негiзгi түйiндi мəселелерiн қайталап 
пысықтауды (қай-талау - оқытудың анасы), оқушыларды өздiгiнен қоры-тынды жасауға үйретудi 
көздейдi. Бұған мұғалiмнiң аса жауапкершiлiкпен ой жiберiп, тыңғылықты əзiрлiгiн қажет етедi. 
            Қайталау сабақтары не сабақ үстiнде, болмаса арнайы ұйымдастырылған сабақ арқылы
өткiзiледi. Ол оқу бағдар-ламасы бойынша көлемi жағынан iрi тақырыптар немесе тарауларды 
оқып үйренуге байланысты соңында, сол сияқты оқу тоқсанының жəне оқу жылының аяғында
жүргiзiлiп отырады.  
            Қайталау сабағына оқушыларды жақсы ұйымдастыру үшiн оның сұрақтары мен 
пайдалануға тиiстi əдебиеттерiн оқу жəне сабақ барысында қолданылатын қажеттi құрал-дарын 
əзiрлеу жұмыстарын алдын ала белгiлеу керек. 
            Қайталау сабағын əр түрлi тəсiлдермен (ауызша, жазбаша, графикалық, лабораториялық 
жұмыстары жəне саяхат жасау) ұйымдастыруға болады. 
            Сабақ соңында мұғалiм оның нəтижесiн қорытын-дылап, оқушыларға қосымша 
тапсырмалар беруi мүмкiн. Мұғалiм оқушылар бiлiмiндегi басты жетiстiктерi мен кемшiлiктердi 
басымырақ көрсетiп, келешекте қандай мəселелерге көбiрек көңiл бөлу қажеттiгiне оқушылардың 
назарын аударады. 
  

9. Аралас сабақтың құрылымы 
1. Сабақтың басталуын ұйымдастыру. Оқушыларға сабақтың мақсат-мiндеттерiн түсiндiру. 
Оларды сабаққа əзiрлеу. 
2. Оқушылардың орындаған үй тапсырмаларын тексеру. 
3. Жаңа оқу материалын ендiру.  
4. Жаңа оқу материалын пысықтау, бекiту. 
5. Қорытындылау, сабақтың аяқталуы. 
6. Үйге тапсырма беру, оны түсiндiру. 
            Аралас сабақ - мектеп тəжiрибесiнде көптеп қолданылатын сабақ түрi. Мұндай сабақ 
барысында сабақтың барлық дидактикалық кезеңдерi немесе буындары алма кезек өзара 
ұштасып жатады.                     Сабақ үстiнде өткендi қайталау, жаңа материалды мең-геру, 
пысықтау жəне тексеру, бағалау жұмыстары оқушы-лардың логикалық ойлау қабiлеттерiн 
арттырады, назарын тұрақты етедi. Сондықтан, ол мұғалiмнiң оқу iсiн ұйымдастыруында жəне 
оқушылардың оқу материалын жете түсiнуiне өте қолайлы.  
            Аралас сабақ əсiресе бастауыш жəне орта сыныптарда, сонымен қатар тiлге қатысты 
пəндерде көптеп қолданы-лады. 
            Сондай сабақтың бiр вариантын профессор    Р. Г. Лемберг өзiнiң ''Дидактикалық очерктер'' 
деген еңбегiнде ұсынады. Оның ерекшелiгi, дəстүрлi сабақта ұйымдастыру кезеңiнен кейiнгi ретте 
мұғалiмдердiң көпшiлiгi сабақты оқушылардың үй тапсырмасын тексерiп, бағалаудан бастаса, 
мұнда оған керiсiнше жаңа оқу материалын енгiзiп, түсiндiру жұмыстарына айрықша мəн бередi. 
            Мысалы, оның құрылымы мынандай болып келедi: 
1. Жаңа оқу материалын өткен материалға байланыстыра түсiндiру. 
2. Үйге тапсырма беру. 



3. Оқушылардың түсiнбеген сұрақтарына жауап беру.
4. өткен оқу материалын қайталап, оқушылардың бiлiмiн сынау жəне жаңа сабақты пысықтау. 
            Р. Г. Лембергтiң тұжырымдауы бойынша, егер сабақты өткен оқу материалын ұзақ уақыт
сұраудан бастаса, оқушылардың жаңа оқу материалын қабылдау, түсiну белсендiлiгi төмендейдi. 
Сол үшiн жаңа оқу материалын сабақтың бастапқы кезеңiнде, демек, оқушылардың таным 
қабiлеттерiнiң белсендiлiгi жоғары жағдайында, шаршамай, тың отырған уақытында өту 
ұсынылады.  
            Бұл құптарлық ұсыныс. Осы үлгiнi əсiресе, жоғары сыныптарда кеңiрек қолданған дұрыс 
болар. Себебi, оқушылардың оқу жұмысы жоғары сыныптарда күрделi болып келедi. Сөйтiп, 
олардың оқу материалын тиянақты меңгеруiнде түсiндiру жəне оны пысықтау, бекiту жұмыстарына 
айрықша мəн берген жөн болар. Сабақта жаңа оқу материалын жақсы меңгерген оқушы əрине үй
тапсырмасын дұрыс өз дəрежесiнде орындап келуiне  ешкiм-нiң де шүбəсi болмас деп ойлаймыз. 
Мұндай жағдайда үй жұмысын тексеруде арнайы уақыт бөлу, мүмкiн қажет емес болуы шарт, оны 
басқадай жолдармен немесе оқушылардың өздерiне тапсыруды да қарастырған жөн болмақ.  
            Оқушылардың бiлiмдерiн, iскерлiктерi мен дағды-ларын тексеру, бақылау сабағының 
құрылымы 
1. Сабақтың басталуын ұйымдастыру. Оқушыларға сабақ-тың мақсат-мiндеттерiн түсiндiру. 
Оларды сабаққа əзiрлеу. 
2. Тексеру, бақылау жұмыстарын ұйымдастыру.  
3. Оқушылардың өзiндiк жұмыстары. 
4. Оқушылар бiлiмдерi, iскерлiктерi мен дағдыларын бағалау. 
5. Қорытындылау, сабақтың аяқталуы. 
            Сабақтың бұл түрiнiң көздейтiн мақсаты – оқушы-лардың алған бiлiмдерi мен дағды 
көлемiнiң қандай дəрежеде екендiгiн байқап, тексерумен қатар, оның сапасын бағалау; олардың 
бiлетiндерi мен бiлмейтiн мəселелерiн анықтап, оны болдырмау жолдарын қарастыру. 
            Бiлiмдi тексеру жəне бағалау жұмыстары күнделiктi сабақтар барысында, сонымен қатар 
арнаулы сабақтар түрiнде де өткiзiледi. Соның барысында оқушыларды оқу материалын терең
ұғынуға жəне меңгеруiне мүмкiндiк бередi. 
            Бұл жұмыстың бiлiмдiк жəне тəрбиелiк қызметi жағынан маңызы зор. Бiрiншiден, 
оқушылардың бiлiмiне бақылау жүргiзу, олардың бiлiмiн толықтыру болса, екiн-шiден, олардың 
жеке басын жан-жақты дамытып, тəрбиелеу жөнiнен ойдағыдай рөл атқарады. 
            Тексеру жəне бағалау жұмыстарын жүйелi атқару оқушыларды тегiс қамтып, олардағы 
бiлiм, дағдыларындағы  кемшiлiктердi дер кезiнде анықтап, болдырмау жолдарын қарастыруға 
мүмкiндiк бередi. 
  

10. Сабақта оқушылардың жеке дара, топтық 
 жəне ұжымдық танымдық iс-əрекеттерi 

            Мұғалiм сабақты пысықтау, бекiту жəне соған орай оқушылармен практикалық жұмыстарды
орындау барысында олардың белсендiлiгiн оятуы тиiс. Əсiресе, оқушылардың қабiлетiмен қатаң 
санасып отыруы керек. Сондықтан, олармен жеке дара немесе топтық жəне ұжымдық əрi 
фронталдық жұмыс түрлерiн ұйымдастырады. 
   Оқыту процесi – мұғалiмнiң бiр мезгiлде барлық оқушыларды бiрыңғай оқытуы болғанымен де, 
негiзiнен ол оқушының жеке дара жұмысының түрi. Себебi, əрбiр оқушы оны өзiнiң шама-шарқысы, 
дайындық жағдайына байланысты өзiнше қабылдап, меңгередi.   
            Соған орай жеке дара жұмыс əр оқушының өз бетiмен жұмыс iстеуге, бiлiмдi саналықпен 
ұғынуға дағдыландырады, оларды қоршаған ортадағы құбылыстар-дың заңдылықтарын оқып 
бiлуге ықыласын тудырады, ойлау белсендiлiгiн арттырады. 
            Оқушылардың жеке дара жұмыс түрлерiне: 
1. Оқулықпен жұмыс iстеу. 
2. Практикалық жұмысы: ауызша, жазбаша жұмыстары (есеп шығару, шығарма жазу, диалог құру 
т.б.). 
3. Мұғалiмнiң тапсырмасы бойынша əр түрлi лаборатория-лық тəжiрибелердi орындау.  
            Жеке дара жұмыс оқушыларды өз бетiмен бiлiм алуға ынталандырады, тəртiбiн күшейтiп, 
оқуға ықыласын арттырады. Сабақта оқушылардың оқу-таным əрекетiн ұйымдастыруда жеке-дара 
жұмыс түрiнен басқа олардың топтық жəне ұжым болып жұмыс iстеуiнiң маңызы ерекше. 
            Оқушылардың топтық танымдық жұмыстары сабақ барысында оқу мiндеттерiн шешуде,
өзара көмекке негiзделген екi, төрт, алты т.с.с оқушылар тобының белгiлi бiр жұмыс көлемiн 



атқаруын көздейдi. 
             
  
  
  
  
  
  
            Жұмыстың бұл түрi негiзiнен екi бағытта iске асады: бiркелкi немесе бiрыңғай (однородный) 
жəне бiрнеше бөлшекке бөлу (диференция) жағдайында ұйымдастыру. 

   Оқушылардың бiрыңғай, бiркелкi оқу жұмыстары мұғалiмнiң барлығына ортақ бiрыңғай 
тапсырмасын шағын топтарға бөлiп өзара əрекеттесу жағдайында орындауы жатқызылады.  
       Ал бөлшекке бөлiп оқыту – бiр мезгiлде бiрнеше тапсырманы  əр түрлi тəсiлдермен 
оқушылардың бiрнеше тобы арқылы орындалуы қарастырылады. 

            Жұмыстың бұл түрi топ iшiнде оқушылардың тап-сырманың мақсатын , мазмұнын, оны 
орындау тəсiлдерiн бiр-бiрiмен өзара ақылдасып шешуi, оның нəтижесiн талдауы, бағалауымен 
ерекшелiнедi. Оқушылардың осын-дай өзара бiрлесiп атқаратын оқу-танымдық жұмыстары 
олардың жеке дара жұмыстарына қарағанда əлдеқандай жемiстi болып келедi. Əрi уақытты аз 
жəне тиiмдi пайда-лануға мүмкiндiк туғызады.  
            Сонымен қатар бiр сыныптағы оқушылардың оқу мiндеттерiн  топ болып шешуде өзара 
əрекеттесуi немесе жарысы олардың ортақ iске деген жауапкершiлiк сезiмiн тудырады. 
            Мұндай жұмыс барысында оқушылардың өз тобының нəтижесiне өзара əсерленуiнiң 
(переживание) маңызы ерекше. 

       Мұғалiмнiң топтық жұмысты нəтижелi ұйымдастыру шартына: 
- оқушыларды өздiгiнен жұмыс iстеуге үйрету; 
- жолдастарымен ақылдасуға үйрету; 
- оқушылардың жекелеген топтарына оқу тапсырмалары жүйесiнiң нақты болуы; 
- тапсырмаларды оқушылардың жекелеген топтарына үлестiру iскерлiгiнiң болуы т.б. 
       Оқытуды осындай тəртiппен ұйымдастыру оқушы-лардың тəрбиесiне, атап айтқанда 
өздiгiнен бiлiм алу белсендiлiгiн, олардың өзара тату-тəттi ұжымдық қарым-қатынасын, 
жауапкершiлiгiн, əсерленушiлдiгiн (күйiнiшiн, сүйiнiшiн) т.б. əлеуметтiк қасиеттерiн 
қалыптастырады. 

            Оқушылардың ұжымдық жұмысы дегенiмiз – ортақ мақсатты көздейтiн жұмыс. Алайда, бұл 
ортақ мақсатқа жету жолында оқу əрекетiнде белгiлi бiр өте күрделi еңбек бөлiнiсiне жол берiледi. 
Оған сыныптағы оқушылардың жеке-дара жəне топтық жұмыстарының элементтерi кiредi. 
            Сондықтан ұжымдық жұмыстың ерекшелiгi, өз бетiмен iстейтiн дара жұмысқа бөгет
болмайды, керiсiнше əрбiр оқушыға өзiнiң алдына қойылған мiндеттерiн жақсы ұғынуға 
көмектеседi.  
            Фронталдық жұмыс ерекшелiгi – бiр сыныптағы барлық оқушылардың бiр бағытта бəрiне 
ортақ бiрыңғай тапсырманы мұғалiм басшылығымен бiркелкi жағдайда орындауы. 
  

11. Мұғалiмнiң сабаққа дайындалу жұмыстары.  
Тақырыптық жəне жеке сабақтардың жоспары 

            Мектептiң аса жауапты мiндетi – оқушыларды ғылым негiздерiмен терең жəне берiк 
қаруландыру, табанды жəне жемiстi бiлiм алуға оқушылардың ынтасын арттыру, оларды өздерiнiң 
алған бiлiмдерiн практикада қолдана бiлуге үйрету жəне дағдыландыру болса, осы орайда 
мұғалiмнiң жауапкершiлiгi, оның сабақтар жүйесiне даярлануы оқу жұмысын ұйымдастыру үшiн 
аса зор мəнi бар. Жақсы жоспарланған, мұғалiмнiң нəтижелi даярлығын бейнелейтiн сабақ 
сыныптағы оқу жұмысын ойдағыдай өткiзудiң ең жақсы кепiлi болады. 
              Сабаққа мұқият дайындалу, оның мазмұны мен ұйымдастыру əдiстемесiн ойластыру 
жұмысын əрбiр мұғалiм өзiмнiң ең басты мiндетiм деп сезiнуi тиiс. 
             Егер сабақ көңiлсiз өтсе, мұғалiмдер сабақты босаң жəне енжарлықпен өткiзсе, онда, сөз 
жоқ, бұл мұғалiм-дердiң сабаққа дайындалу iсiне немқұрайлылықпен қарауы, сабаққа деп бөлiнген 
45 минут уақытты толық əрi жан-жақты пайдалануға деген оның ұмтылысының жоқ екендiгiнде деп 
қарауға болады. (Осы орайда айта кетуге болады: 40 жыл мұғалiм болып iстесең де 45 минут 



сабағыңа əзiрленудi ұмыта!). 
              Мұғалiмнiң сабаққа дайындалуы – аса жауапты iс. Мұғалiм өзi оқытатын пəндi қанша 
жақсы бiлгенiмен, егер ол сабақтар жүйесi жөнiнде тыңғылықты жұмыс iстемесе жəне əр сабаққа
жеке даярланып отырмаса, оның сабақ оқытуында iрi кемшiлiктерi болмақ. Бұл – педагогтiк стажы 
бар көп мұғалiмдерге де қатысты. 
              Əрбiр мұғалiмнiң сабаққа дайындалуы жөнiндегi талап, педагогикалық процестiң 
күрделiгiнен туады. Соған сəйкес мұғалiмнiң сабаққа əзiрленуi барысында төмендегiдей сұраққа 
жауап беруi керек: 
1. Сабақтың мақсаты қандай? 
2. Оқушылар қандай жаңа бiлiмдер алуы қажет жəне олар практика жүзiнде ненi үйренедi ? 
3. Сабақта айтылатын ойдың бастысы қайсысы? 
4. Бұл ойлар қандай жүйемен баяндалмақ? 
5. Олар қандай жолмен негiзделмек? 
6. Қандай қорытындылар керек? 
7. Сабақта қандай əдiстер жəне көрнектi құралдар пайдаланылмақ? 
8. Оқушылардың бiлiмiн тексеру үшiн оларға қандай бақылау сұрақтарын беру керек ? 
9. Оқушылар алған бiлiмдерiн пысықтау жəне практикада қолдану мақсатында қандай жаттығулар
беру керек ?  
10.Үй тапсырмасына ненi беруге болады жəне оны қалай тапсыру керек. 
            Озық тəжiрбелi мұғалiмдер сабаққа белгiлi бiр тиянақты жүйемен даярланады дедiк. Ол 
төмендегiдей кезеңдерден құралады: 
а) Алдағы оқу тоқсанына оқу материалын жоспарлау. 
б) өтiлген сабақтың табыстары мен кемшiлiктерiн есепке ала отырып, келесi тақырыпты белгiлеу. 
в) Кезектi сабақтың жоспарын жасау. 
            Мұғалiм жұмысындағы мұндай жүйелiк оқу процесiн үздiксiз жетiлдiре беруге, əрбiр жеке 
алынған сабақты сабақтар жүйесiндегi буын ретiнде қарастыруға мүмкiндiк бередi. 
            Оқу жұмысының мазмұнын ойластырып алу - сыныпта оқу материалын өтудiң бiрiздiлiгi 
жөнiнде айқын да анық түсiнiк құрып алу деген сөз. Сондықтан мұғалiмнiң оқу бағдарламасымен
жүргiзетiн жұмысы оларға оқу тоқсанына белгiленген материалдың өтiлуiн қысқаша жоспарлап
 алу болып табылады. Бұлай ету оларға əр тақырып не болмаса тақырыпша шеңберiнде 
сабақтарды неғұрлым айқын жоспарлауға мүмкiндiк бередi. 
            Мектепе оқу материалы əрбiр жарты жыл бойынша жоспарланады. Мұндай жоспардың 
түрiн күнтiзбелiк (календарный) жоспар деп атайды. Күнтiзбелiк жоспар жүйесiне белгiлi бiр 
тоқсан iшiнде өтетiн тақырыптар  енгiзiледi. 
   Тақырыптық жоспарлау - белгiлi бiр пəнге қатысты оқытудың барлық формасының бiрлiгi мен 
байланысының көрiнiсi (Ильина, 363). 
            Ол мұғалiмге бiр сабақтан келесi сабаққа өту барысында дидактикалық мақсаттарды
анықтауда бiрiздiлiк пен жүйелiлiктi анықтауға септiгiн тигiзедi, оқу материалы-ның мазмұнындағы 
негiзгi ойды бөлiп қарауға, оқушылар мен мұғалiмдердiң негiзгi оқу əрекеттерiн белгiлеуге, пəнара-
лық байланысты орнықтыруға, оның барысында пайда-ланылатын көрнекi жəне техникалық 
құралдарын ойластыру, сонымен бiрге нақтылы тақырыптарды оқыту нəтижелерiн алдын ала 
болжауға мүмкiндiк бередi. 
            Тəжiрибелi мұғалiм тақырыпты зерттегенде, оқу материалын оқып бiледi, осы тақырып 
бойынша өткен оқу жылында жүргiзген сабақтардың тəжiрибесiн ескередi, жеке сабақтарға 
арналған тақырыптың мазмұнын жоспарлайды жəне сабақта тек бiлiмдiк мiндеттердi ғана емес, 
сол сияқты тəрбие мiндеттерiнiң шешiлуiн де белгiлейдi. 
   Сабаққа осындай жүйемен даярлануда мұғалiмдер оқушылардың оқу еңбегiн жақсы 
ұйымдастырады, əрбiр жеке оқушыға зейiн қойып, сезiмталдықпен қарайтын болады, соның 
арқасында оларға жоғары сапада бiлiм берiп, жеке басын нəтижелi тəрбиелеуге қол жеткiзедi. 
Себебi, сабаққа тұтас тақырып бойынша даярлану белгiлi бiр оқу материалын мектепте өту үшiн 
жақсылап жоспарлау ғана емес, сол сияқты оқушылардың ұжымдық жəне дара жүргiзетiн оқу 
жұмысын, сабақ үстiнде оқушылардан сабақ сұрауды жəне артта қалушыларға көмек көрсетудi 
күнi бұрын ескеруге мүмкiндiк бередi. 
            Оқу бағдарламасының тараулары бойынша сабақ-тардың тақырыптарын жасап болғанан 
кейiн, iле-шала мұғалiм алдағы əрбiр сабақтың мазмұны мен ұйымдастыру əдiстемесiн толық 
ойластырып алады.  
            Жеке сабақтардың жоспары - əрбiр мұғалiмнiң жеке сабақ құжаты.  Ол мұғалiмнiң 
тақырып жөнiнде алдын-ала қандай жұмыс жүргiзетiндiгiмен анықталады. Сондықтан тиiмдi 



жасалған жоспар - тиiмдi өткен сабақ болып табылады.
            Қазiргi кезде мектеп тəжiрибесiнде қалыптасқан мұғалiмнiң жеке жоспарының үлгiсi  
төмендегiдей: 
1. Оқу бағдарламасының берiлген тарауы бойынша сабақтың күнi мен реттiк саны анықталады. 
2. Сабақтың тақырыбы. 
3. Сабақтың мақсаты. 
4. Сабақтың құрылымы немесе дидактикалық кезеңдерi. 
5. Сабақтың мазмұны. 
6. Оқыту əдiс-тəсiлдерi.  
7. Сабақ құралдары. 
8. Үй тапсырмасы. 
9. Қорытынды, сабақтың аяқталуы. 
            Сабақтың анағұрлым негiзгi бөлiгi – оның төртiншi жəне бесiншi кезеңi болып табылады.  
            Сабақтың əрбiр құрамды буынына немесе дидактика-лық элементтерiне мұғалiмнiң 
жұмсайтын уақытын көрсетудiң мəнi зор. Содан кейiн барып оның қалған буын-дары мен мазмұны 
ашып көрсетiледi. Сабақты бұлай жоспарлау мұғалiмге сабақ барысын нəтижелi ұйымдас-тыруға 
қолайлы жағдай туғызады. 
            Одан əрi қарай оқушылардың тəжiрибелiк жұмыстарын ұйымдастыру тəсiлдерi 
қарастырылады. Оқыту əдiстерiн қолдану нақты атап көрсетiледi. 
            Содан кейiн сабақта қолданылатын əр түрлi оқу құралдары (карта, глобус, приборлар, оқу-
əдiстемелiк кiтаптары, көмекшi оқу құралдары т.б.) жəне оны пайдалану əдiстемесi көрсетiледi. 
             Сабақтың соңғы буыны - үй тапсырмасын беру.  
            Н. К. Крупская мұғалiмдердiң назарын тапсырманы орындау жөнiнде оқушыларға мұқият 
түсiндiру жұмыс-тарын ұйымдастыруға, оның мақсаты түсiнiктi болуына, бұл  мақсат  оларды 
рухтандыратындай дəрежеде болуына аударады. ''Ең қызық тапсырма - дейдi ол, - баланың өз 
бетiнше жұмыс iстей алуын барынша дамытып, оның ойын оятатын тапсырма екендiгi мəлiм''-
деген тұжырым-дама жасайды. 
            Сонымен бiрге Н. К. Крупская  мұғалiмдердiң сабаққа əзiрлену барысында оқушылардың үй 
тапсырмасында теңестiрушiлiкке жол берiлуге болмайтындығына олардың назарын баса
аударады. ''Тапсырманы дараландыру керек, оқушының олқы жерлерiн, оның бiлiмi мен 
дағдыларының жиынтығын есепке алу қажет, сабаққа күштiрек оқушыларға берiлетiн тапсырмалар 
оларды тым алға сүйреп əкетпей, олардың алған бiлiмiн тереңдете, оның сапасын жақсарта
түсетiн болсын''- дейдi ол (Таңдамалы шығармалары, 202-  203 беттер орыс тiлiнде). 
            Сабақ жоспарлары мұғалiмнiң дайындығы мен тəжiрибесiне байланысты өзгеруi мүмкiн, 
бiрақ негiзiнен жоғарыда көрсетiлген кезеңдердi қамтуы тиiс. 
            Тəжiрибелi мұғалiмдер жоспарды жасап, сол жоспар бойынша сабақты өткiзгеннен кейiн, 
оған қысқаша талдау жасайды: жоспар қаншалықты сəттi орындалды жəне мақсат-қа қалай қол 
жеткiзiлдi т.с.с. Бұл мəлiметтер мұғалiмге келесi сабақты нəтижелi даярлауға септiгiн тигiзедi.  
  

12. Оқыту жұмысын ұйымдастырудың сабақтан  басқа түрлерi 
            Оқыту жұмысын тек сабақ арқылы ұйымдастыру мүмкiн емес. 
            Сыныптық-сабақ жүйесiнiң негiзгi кемшiлiгi - оқушылардың дара ерекшелiктерiн дамытуға 
жеткiлiктi мүмкiндiктердiң болмауы – оқытуды ұйымдастырудың басқа жолдарын iздестiруге себеп 
болды. Сондықтан оқушылардың сыныптық-сабақтағы танымдық əрекетiн дамыту, толықтыру 
жəне оқушылардың өзiндiк шығар-машылық белсендiлiктерiн, қабiлеттерiн арттыру мақ-сатында 
оқыту жұмысын ұйымдастырудың қосымша түрлерi қолданылады. Олардың қатарына семинар, 
экскурсия, факультативтiк, қосымша, конференция сабақтары, өндiрiстiк оқу, үйдегi оқу жұмысы, 
тəжiрибелiк-зертханалық (практикум) жəне пəндiк үйiрме жұмыстары, олимпиада, сынақ жəне 
емтихан, өзiндiк жұмыс түрлерiн жатқызуға болады.  
            Семинар сабақтары көбiнесе оқылған лекция тақырыбына байланысты негiзгi өзектi 
мəселелердi талқылау, оқушылардың танымдық ойлау қабiлеттерiн дамыту, өзiндiк 
шығармашылық белсендiлiктерiн шыңдау мақсатын көздейдi. Тақырып сұрақтарына сай пiкiр 
алмасу, өз көзқарастарын дəлелдеу, мұғалiмдерге оқушылардың оқу материалын қаншалықты
меңгергенiн, соған орай сенiмдерi мен түсiнiктерiнiң қалыптасқандығын бақылап, тексерiп, бағалап 
жəне бағыт-бағдар берiп отыруға мүмкiндiк туғызады.  
            Семинар сабағына əзiрлену кезiнде оқушылар тезистер мен баяндамалар жазып, қосымша 
əдебиеттердi пайдаланады. Ұсынып отырған сұрақтарға қатысты, ондағы бар негiзгi ойларды 
қамтып, конспект құрады. Мiне, осындай жұмыс-тардың нəтижесiнде семинар жұмысы оқытуды 



ұйымдас-тыруда тиiмдi форма екенiн тəжiрибе көрсетуде. 
            Семинар сабағын өткiзу барысында мұғалiм пробле-малық жағдай туғызып, талқыланып 
отырған сұрақтарға оқушылардың қызығушылығын оятады, олармен ақылдаса отыра оны 
талдаудың жоспарын құрады жəне ұжымдық iзденушiлiк əрекеттерiне қолайлы жағдай туғызады.  
            Экскурсия жұмысының мақсаты - оқушылардың сабақта алған теориялық оқу
материалдарын практикамен жалғастыру, бекiту. Сондықтан оқыту процесiнде оның маңызы зор. 
Ол барлық оқу пəндерiнде, əсiресе физика, химия, биология, тарих жəне еңбек сабақтарында 
кеңiнен қолданылады. Бұл оқушыларды оқу процесiн бақылай бiлуге жаттықтырады жəне оқу 
материалын өмiрмен байланыстыра алуға үйретедi. 
            Экскурсия сабағын өткiзу орнына: мектептiң оқу алаңына, табиғат аясына, ауыл 
шаруашылығына, өндiрiске, көрмелерге, музейге бару т.б. нысаналар жатады.  
            Оқыту процесiн бұлай ұйымдастыру мұғалiмнен зор ұйымдастыру жұмысын талап етедi. 
Экскурсия түрiнде жақсы өткiзiлген əрбiр сабақ оқушыларға нақтылы фактiлер мен құбылыстарды 
жақсы оқып үйренуге, өз түсiнiктерiн кеңейтiп, бiлiмдерiн бекiтуге мүмкiндiк бередi. 
            Экскурсия сабақтарында мұғалiм оқушыларға оның тақырыбы мен мақсатын алдын ала
түсiндiредi. Соның негiзiнде оқушылар нақтылы заттарды байқап, оларға бақылау жасайды. 
               
            Оқытуды экскурсия жолымен ұйымдастырудың үш түрi бар:  
            Бiрiншiсi – кiрiспе экскурсия деп аталады. Ол сабақта күрделi тарау, тақырыптарды өтер 
алдында ұйымдастырылады. Экскурсияның бұл түрiн бастауыш жəне орта сыныптарда алдын ала 
өткiзсе, олар үшiн сабақ өте қызықты жағдайда болады. 
            Екiншiсi - iлеспелi экскурсия деп аталады. Ол белгiлi бiр тақырыпқа арналып, сабақ 
барысында оның орта шенiнде немесе өн бойында жүргiзiлуi мүмкiн. 
            Үшiншiсi - қорытынды экскурсия. Ол күрделi тарау немесе тақырыпты өтiп болғанан кейiн 
оқушылардың сабақтар жүйесiнде алған теориялық бiлiмдерiн пысықтау, бекiту мақсатын 
көздейдi.  
            Экскурсия сабағының нəтижелi өтуi негiзiнен мұғалiмнiң алдын-ала дайындық жұмыстары 
мен өткiзу орнын дұрыс таңдай бiлуiне байланысты болмақ. Мұғалiм экскурсия болатын нысананы 
алдын ала барлап, содан кейiн оқушыларға оның мақсатын түсiндiредi.                 Мақсатына қарай 
оның жоспары жасалады. Жоспарда негiзiнен мына мəселелер қарастырылады: 
1. экскурсияның барысы, негiзгi кезеңдерi, басталу жəне аяқталу уақыты; 
2. маршруты, қамтитын нысанасы; 
3. экскурсияға қажеттi құрал-жабдықтар; 
4. экскурсия барысында байқау нысаналары мен  оларды пайдалану жолдары. 
5. жеке жəне топ болып атқаратын жұмыстардың түрлерi; 
6. экскурсия қорытындысына сай оқушылардың тапсырмалары т.б. 
            ХVIII ғ. Францияның  атақты ғалымы Жан-Жак Руссо балалардың сезiмiн дамыту үшiн, 
олармен табиғатқа экскурсия жасау қажеттiгiн дұрыс деп тапты. Оқытудың бұл түрi тек ХIХ ғ. 
бастап қолданыла бастады. Оны Ресейде Л. Н. Толстой ұйымдастырған Ясная Поляна мектебiнде 
кеңiрек пайдаланды.  
            Оқыту жұмысын ұйымдастырудың факультатив түрi оқушылардың сұранысы мен 
қызығушылығы негiзiнде əртүрлi пəндерге қатысты ұйымдастырылады. Оның қызметi көпжақты:  
оқушыларды ғылымға қатыстыра отырып, олардың дүниетанымын тереңдетедi жəне кеңейтедi; 
белгiлi бiр пəнге қатысты танымдық қызығушылықтарын тұрақты қалыптастырады. Оқушылардың 
пəнге бейiмдiлiгiн ескере отыра, факультативтiк оқуды олардың қалаған мамандық-тарына сай 
психологиялық жəне практикалық дайындығын арттыру жəне кəсiби бағдарын қалыптастырудың 
нəтижелi формасы ретiнде қолдануға болады; олар жоғары сынып оқушыларының еңбекке
дайындығына елеулi үлес қосады. 
            Ол оқудың жоғары ғылыми деңгейiн қамтамасыз етiп, оқушылардың өзiндiк бiлiм алуы мен 
шығармашылық дамуына да ықпал етедi. Кiтаппен, анықтама əдебиеттерiмен, оқу-əдiстемелiк 
нұсқауларымен өз беттерiнше жұмыс iстеу дағдысын тəрбиелейдi, приборлармен қарым-
қатынасқа түсу, оларды орнықтыруда өзiндiк ақыл-ой еңбегi мен тəжiрибелiк бiлiктiлiктi 
қалыптастырып, эксперимент жұмыстарын жүргiзу тəсiлiн меңгередi. 
            Оқушылардың факультативтiк оқуда алған бiлiмдерi мен дағдылары сабақтарда белсендi 
қолданылып, олардың мiндеттерi, мазмұны мен əдiстерi арасындағы өзара байла-ныс логикалық 
тұрғыда iске асса, онда оқу жүйесiнiң нəтижесi анағұрлым артады. 
            Конференция ретiнде өткiзiлетiн сабақ түрi кейбiр тақырыптарды тереңiрек меңгерту, оның 
ғылыми дəрежесiн көтеру мақсатын көздейдi. Сол үшiн де семинар сабақ-тарына қарағанда, 
конференция түрiнде өткiзiлетiн оқу жұмысы ұсынылған əдебиеттер мен қосымша құралдардың
көлемi кеңiрек болады. Оны дайындау жəне өткiзу тəртiбi семинар сабағына ұқсас келедi. Бiрақ, 
оқу конференция-сында баяндамашылар мен сөйлеушiлердiң саны көбiрек болуы қажет. 



Сондықтан, оған бiрнеше қатар сыныптар-дың оқушыларын қатыстыруға болады. 
            Оқу жұмысын ұйымдастыруда мұғалiмнiң тағы бiр мiндетi – оқушылардың сабақтан тыс 
кездерiнде таным-дық əрекеттерiн тереңдету, үлгермеушiлiктi болдырмау. Сондықтан кейбiр 
оқушылардың дарын-талаптарын, ғылымға бейiмдiлiгiн немесе сұранысын сабақ барысында 
толық қамтамасыз етiп, жағдайлар жасауға əр кезде мүмкiндiк бола бермейдi. Ол үшiн оларға 
үйiрме мен ғылыми жұмыстарын ұйымдастырудың маңызы бар. 
            Пəндiк үйiрме жұмыстары сабаққа қарағанда бағыты, мазмұны, ұйымдастыру тəсiлi мен 
уақыт өлшемi тұрғысы-нан өзiндiк ерекшелiктерi бар. Олар оқушылардың қызығушылығы мен 
пəндерге бейiмдiлiгiн дамытуда жəне тапсырылған жұмыстарды нəтижелi орындауға қолайлы 
жағдайлар туғызып отырады. Сонымен қатар оқытудың өмiрмен байланысын қамтамасыз ету, 
пəнаралық бай-ланысты нығайтуға ықпалын тигiзедi.  
            Оқушылардың пəндiк үйiрме жұмыстары оқыту процесiн жандандырып, оның сапасын 
көтеруге əсер етедi. 
            Үлгере алмаушылықты  жою үшiн жеке немесе бiр топ оқушылармен қосымша жəне 
консультация сабақтары да ұйымдастырылады. 
            Сынақ жұмыстарын жоғары сынып оқушыларына енгiзудегi мақсат – бағдарламадағы 
теориялық бiлiмдердi күшейту, бекiту жəне оқыту процесiнде оқушылардың жоғары 
белсендiлiктерiн, жауапкершiлiгiн, дербестiгiн орнықтыру.  
            Сынақ жұмыстары өзiнiң ұйымдастыру ерекшелiгiне сай оқу жұмысынан тыс оқушылардың 
өздiгiнен бiлiм алуын жалғастыруға ықпал етедi.  
            Сынақ жұмысы, ереже бойынша бағдарламаның негiзгi бөлiмiн, тарауын оқып болғанан
кейiн жүргiзiледi. Мұғалiм оның өткiзу мерзiмiн, тақырыптары мен талқы-ланатын сұрақтарын 
оқушыларға алдын ала хабарлайды. Оларға жеке дара тапсырмалар берiлiп, қосымша əдебиет-
тердi оқу тапсырылады жəне қосымша сабақ өткiзiледi.  
            Сынақты ұйымдастыру оқушылардың жеке жауап-тары, бақылау жəне топтық практикалық-
лабораториялық жұмыстары, тақырып бойынша шығарма жəне баяндама жазу түрiнде жүргiзiледi. 
            Үйдегi оқу жұмысы 
            Оқушылардың үйде өз беттерiнше орындайтын оқу жұмыстары сыныпта өткен
сабақтардың жалғасы ретiнде саналады. Сондықтан да оны кей жағдайда оқыту процесiнiң бiр 
компонентi  ретiнде қарастырады.  
   Оқушының үйдегi оқу жұмысын сыныптағы оқу жұмысымен жалғастырып, толықтырып отырса, 
онда олардың алған бiлiмдерi терең жəне берiк болады. Оның маңызы оқыту жұмысын 
ұйымдастырудың сабақтың басқа түрлерiне қарағанда ерекше. Бұл жұмыстың танымдық 
қызметiмен бiрге оның тəрбиелiк мəнi де зор. Себебi, үй жұмысын күнделiктi орындау барысында 
оқушылардың дербестiгi, ойлау қабiлетi артып, өздiгiнен бiлiм алуға жүйелi түрде дағдыланады. 
Олар өзiнiң оқу жұмысын жоспарлауға, қажеттi оқу материалын жинақтауға дағдыланады, сабақта 
алған бiлiмдерi мен бiлiктiлiктерiн өзiндiк еңбекте қолдана бiлуге жаттығады, өзiн өзi бақылау жəне 
кiтаппен жұмыс iстей бiлу тəсiлдерiн меңгередi, оқудың əртүрлi амал-тəсiлдерiн қолдана отырып, 
өз бетiнше баяндама жасауға дайындалады. Соның негiзiнде  бiлiм мен бiлiктiлiк өте берiк 
меңгерiледi, оқушының ақыл-ой əрекетiнiң жеке дара дəстүрi қалыптасады.   
            Оқушының үйдегi оқу жұмысын дұрыс ұйымдас-тырудың мынандай шарттары бар: 
1. Үй тапсырмаларын бергенде мұғалiм оларды орындау-дың қандай тиiмдi əдiс-тəсiлдерiн 
қолдануға болатыны туралы жақсылап нұсқау беруi қажет.  
2. Үйге берiлетiн тапсырмалар оқушыларды қызық-тыратындай болуы жəне өмiрмен, олардың iс-
тəжiрибе-лерiмен байланысты болғаны жөн. 
3. Үй тапсырмасы оқушының бəрiне бiрдей бiрыңғай мазмұнда емес, мүмкiн болған жағдайда 
бiрнеше нұсқада (вариант) болғаны пайдалы. 
4. Үй тапсырмасының мазмұны шығармашылық сипатта болғаны жөн. 
5. Үйдегi оқу жұмысының табысты болуы, көбiнесе сабақта мұғалiмнiң үй тапсырмасын орындау 
тəсiлiн оқушыларға тыңғылықты етiп түсiндiруiне байланысты. 
6. Үй тапсырмасының көлемiн белгiлеуде мұғалiм оқушылардың жас ерекшелiктерi мен таным 
қабiлеттерiн ескергенi жөн. 
7. Үй тапсырмасын тексеру жəне бағалау барысында мұғалiм, оның орындалу сапасына айрықша 
мəн берiп, жетiстiгi мен кемшiлiгiне оқушылардың назарын аударып отырғаны жөн. 
8. Мұғалiмнiң берген бағасы əдiлеттi болса онда ол оқушы-ның ынтасын артырып, үй 
тапсырмасын тыңғылықты орындап отыруға септiгiн тигiзедi. 
9. Мұғалiмнiң бағалауы оқушылардың өзiн-өзi бағалауы-мен ұштасып отырса ғана ол жемiстi 
болмақ. 
            Жоғарыда аталған шарттардың тиянақты орын-далуын ескеру мұғалiмдер үшiн аса қажет 
болмақ.  



            Мұғалiмдер тарапынан оқушыларға шамадан тыс үй тапсырмасын тапсыруды болдырмау
жəне олардың жас ерекшелiктерi мен таным қабiлеттерiнiң мүмкiншiлiгiн ескеру мақсатын көздей 
отыра, оқу министрлiгiнiң нұс-қауы бойынша əр сыныпта үй тапсырмаларын орындауға берiлген 
уақыт мөлшерi мынандай болып белгiленген: 
            I – II сыныптарда – 1 сағат; 
            III – IУ сыныптарда – 1,5; 
            У – УIII сыныптарда – 2 сағат; 
            IХ – Х сыныптарда – 2,5 – 3 сағат.  
            Сонымен қатар, оқушылардың сенбi жəне жексенбi күндерi бос болуы үшiн дүйсенбiге 
тапсырма берiлмейдi. Үй тапсырмалары мұғалiмнiң қатысынсыз орындалатын болғаннан кейiн, 
олар ата-аналармен тығыз қарым-қатынаста болып, оларға оқушылардың үйде орындайтын 
жұмыстарына көмектесiп отырулары үшiн үнемi əдiстемелiк тұрғыдан басшылық жасап отырғаны 
жөн. 
            Ол үшiн əрбiр оқушының үйлерiнде тұрақты жұмыс кестесi болуы тиiс. Осы кесте бойынша 
оқушылар күнде-лiктi үй тапсырмаларын орындап отыруға дағдылануы қажет. Оны ата-аналар 
ұйымдастырып, бақылап, жағдай жасап отыруы тиiс. 
            Үй тапсырмасын орындар алдында оқушы бiр мезгiл таза ауаға шығып демалып, дер 
кезiнде тамақтанып, тынығып жəне уақытылы ұйықтап тұрса баланың оқу жұмысын жақсы
ұйымдастыруға тигiзер əсерi мол. 
 Оқушылардың өзiндiк жұмыстары 
            Оқушылардың оқу жұмысын сəттi ұйымдастыруда оның өзiндiк жұмыстарының маңызы 
ерекше. 
            Бүгiнгi таңда оқушылардың үзiлiссiз бiлiм алу мiндеттерiн жетiлдiруге сай  мектеп 
мұғалiмдерiнен олардың ойлау қабiлеттерiн одан əрi арттыру, танымдық жəне шығармашылық 
қабiлеттерiн дамыту, сонымен қатар өзiндiк жұмыстарына қатысты iскерлiктерi мен дағдысын 
тəрбиелеу талап етiлуде. Ол үшiн өзiндiк жұмыс оқушы-лардың тек үй жұмысын орындау 
барысында ғана емес, оқыту процесiнiң өн бойында өз орнын табуы тиiс. Оқушылардың əртүрлi 
өзiндiк жұмыстары негiзiнде сабақтың нəтижесiн жəне таным қабiлеттерiнiң белсен-дiлiгiн 
арттыруға болады.  
            Оқушылардың таным белсендiлiгi – оқуға қажеттi бiлiм мен дағдыны меңгеру жəне оларды 
өмiрде, прак-тикада пайдалана бiлуге, үйренуге оқушының iстейтiн саналы əрекетi. 
            Оқыту процесiнде оқушының белсендiлiгi, негiзiнен, екi түрлi сипатта болады: сыртқы жəне 
iшкi белсендiлiк. 
            Сыртқы белсендiлiк дегенiмiз- оқушы əрекетiнiң сыртқы көрiнiстерi (белсендi қимыл 
қозғалыстары, тəжiри-белiк əрекеттерi, мұғалiмге зейiн қойып қарауы, мими-касы т.б.) бiрақ осы 
кезде ол басқа нəрсенi ойлап отыруы да мүмкiн. 
            Оқушының iшкi белсендiлiгiне – оның белсендi түрде ойлау əрекетi жатады. Белсендiлiк 
жеке басқа тəн, маңыз-ды бiр қасиет болып саналады. Бұл қасиетсiз адамның қандайда болмасын 
жұмысы нəтижелi болуы мүмкiн емес. 
            Оқушы белсендiлiгi қандай болғанда да ой дербестiгiне сүйенедi. Оқыту процесiнде 
оқушылардың белсендiлiгiн арттыру принципiн жүзеге асыруды мақсат еткен мұғалiм сабақтың 
барлық кезеңiнде олардың ой дербестiгiн дамытуға тырысады. Оқушыда белсендiлiк бiр қалыпта 
болмайды, оның қарапайым (елiктеушiлiкке, жай қайталауға, бiреудiң айтқанын бұлжытпай
орындауға негiзделген белсендiлiк) жəне күрделi (творчестволық т.б. белсендiлiк) түрлерi болады.
            Соңғысы оқушының жоғарғы саналылығы мен дербестiгiн керек етедi. 
            Оқушылардың жас ерекшелiктерiне жəне психика-лық даму дəрежесiне қарай 
белсендiлiктiң бiрнеше түрi қалыптасып, дамиды: қимыл жəне сөйлеу, ойын жəне оқу (таным), 
өзiн-өзi тəрбиелеу т.б. белсендiлiктер. 
            өзiндiк жұмысты ұйымдастырудың шарттары мыналар: 
-  мұғалiмнiң нақты тапсырмалар (нұсқаулар) беруi; 
- жұмысты орындаудың жəне аяқтаудың уақытын белгiлеуi; 
- мұғалiмнiң басқаруымен оқушылардың дербестiгiнiң мөлшерi, олардың жұмысты өз еркiмен жəне 
қалауымен iстеуi; 
- оған əсер ететiн мотивтер т.б. 
            Оқушылардың өзiндiк жұмысы мiндеттi түрде мұғалiмнiң басшылығын, сонымен қатар 
оқушылардың дербестiгiн,  олардың қызығып өз ықыласымен жасайтын əрекетiн де керек етедi. 
Осыған байланысты кейбiр педагогтар мен психологтар (Р. Г. Лемберг, М. Н. Скаткин, В. А. Занков 
т.б.) оқушылардың өзiндiк жұмыстарының ерекшелiгi – олардың ықыласы жəне өз еркiмен əрекет 



жасауына байланысты деп санайды. 
            Алдыңғы қатарлы мектептердiң iс тəжiрибелерiне көңiл бөлсек, оқушылардың өздiк 
жұмыстарының сан алуан түрi бар екенiн байқаймыз. Мəселен, оқушылардың сабақ үстiнде 
меңгерген оқу материалдарын пысықтау үшiн оқулық не басқа құралдар бойынша жұмыс iстеуi, 
көркем əдебиеттерiн, ғылыми жəне техникалық əдебиет-тердi пайдалануы; жаттығу жұмыстарын 
жазба түрде орын-дауы, графикалық жаттығу жұмыстарын жүргiзуi, түрлi практикалық немесе 
лабораториялық бақылау жұмыс-тарын өткiзуi (репродукциялы жұмыстар), шығармашылық
дағдыларын дамыту мақсатында баяндама, реферат, шығармалар, пiкiр жазуы жəне көрнекi 
құралдар, модель-дер, конструкциялық т.б. жұмыс түрлерiн жатқызуға болады.  
            Репродуктивтiк типтегi өзiндiк жұмыстарын оқушы-лар өздерiнiң меңгерген бiлiмдерiне 
сүйене отырып орындайды. Шығармашылық (творчестволық) типтегi өзiндiк жұмыстарын 
орындауда оқушылар өзiнiң болжау, топшылау, түрлi құбылыстардың арасындағы байланыс-
тарды салыстыра бiлу қабiлетiне сүйене отырып, ой қорытындысын жасап жаңа шешiм табады, 
өзiндiк жаңалық ашады. Сөйтiп бұл жағдайда белгiлi дəрежеде оқушылардың бейiмдiлiгiн 
айқындап бередi.   
            Оқушылардың үй жұмыстары мен оқу материалын қайталау кезiндегi өздiгiнен iстейтiн 
жұмыстарының да маңызы ерекше. Бұған қоса көрнекi құралдарын (карточкалар, схемалар, 
чертеждар, оқу карталары т.б.) пайдалана отырып өздiк жұмыстарын ұйымдастырудың да 
пайдасы зор. 
            Мұғалiм оқушылардың өзiндiк жұмыстарын дұрыс ұйымдастыру үшiн, алдымен, олардың 
өзiндiк əрекеттерi-нiң негiзгi психологиялық ерекшелiктерiн бiлгенi жөн. 
            Оқушылардың өзiндiк əрекетiне тəн ерекшелiктерi мыналар: 
- оқушының алдын ала өз əрекетiнiң жалпы жəне нақты мақсаты мен мiндеттерiн анықтау; 
- жоспарға сəйкес амал-тəсiлдердi қолдана бiлу; 
- өз əрекетiнiң барысын бақылап отыру. 
            Егер оқушы өздiгiнен жұмыс iстеуге үйренбесе, оның оқуы жемiстi болмайды, ол жиi 
сəтсiздiкке ұшырайды. Мұндай жағдайда оқушының оқуға деген ынтасы төмендейдi, соның 
салдарынан үлгермеушiлер қатарына қосылады. 
            Профессор  Р.  Г. Лембергтiң пiкiрiнше, оқушылардың өзiндiк жұмыстарын ұйымдастыру 
мына шарттарға байланысты болмақ:  
- оқушының iстейтiн жұмысының мақсатына айқын түсiнуi; 
- жұмыстың жемiстi аяқталуына, оның алдағы нəтижесiне қызығуы; 
- жұмысты оқушылардың өз еркiмен, қалауымен орындауы. 
өзiндiк жұмысты ұйымдастыруға қойылатын талаптар мыналар:  
- жұмыстың көлемiн шамадан тыс асырмай, оның сапасын арттыруға көңiл аудару; 
- оқушылардың жұмысын оқу жұмысының басқа түрлерiмен дұрыс ұштастыра бiлу; 
- оқушылардың дербестiгiн арттырып, өзiндiк бiлiм алу қабiлетiн жүйелi түрде дамыту; 
- өзiндiк жұмыстың мазмұнына күнделiктi өмiрден алынған материалдарды, хабарларды енгiзу; 
- оқушыларды табиғат пен қоғам дамуының жалпы заңдылықтарын, сонымен қатар нақты 
фактiлер мен құбылыстарды өздiгiнен талдап түсiнуге үйрету; 
- оқушыларды алған бiлiмдерiн iс жүзiнде қолдана бiлуге дағдыландыру; 
- оқушыларды оқу жұмысына шығармашылық тұрғыдан қарауға, əр уақытты дербес жəне белсендi 
əрекет жасауға баулу; 
- оқушылардың өздiгiнен дербес жұмыс iстеу, еңбек ету дағдысын қалыптастыру. 
            Н. К. Крупская 1934 ж. жазған ''өздiгiнен бiлiм алумен шұғылданушының есiне'' деген 
тезистерiнде мынадай жалпы кеңестер (нұсқаулар) бередi: 
1. өздiгiнен бiлiм алу үшiн, алдымен, сол жұмысқа қажеттi нақты дағдыларға (iштей жылдам оқи 
бiлу, библио-графиялық дағдылар, түрлi анықтама əдебиеттердi пайдалана бiлу, оқығандарды 
жазып алу т.б.) ие болу керек. 
2. Бiлiммен жемiстi шұғылдану қолайлы жағдайларды (уақыт, орын, тиiстi əдебиеттер мен 
құралдардың болуы т.б.) керек етедi. Ең дұрысы - кiтапханаларда, оқу залдарында бiлiммен 
шұғылдануға дағдылану. 
3. өздiгiнен бiлiм алатын адам ненi оқитынын анық бiлiп, ол жұмысты белгiлi жоспармен, жүйемен 
жасауы керек. 
4. Алғашқы кездерде тəжiрибелi адамдардан, кiтапхана-шылардан кеңес, консультациялар 
алудың пайдасы зор.  
5. өздiгiнен бiлiм алу жұмысын асықпай, көп үзiлiс жасамай жүргiзген жөн. 
            Оқыған материалды мұқият ұғатындай етiп оқып, түсiнбеген жерлердi қалдырмай, бiр 



оқығанда қайта оқып, оның негiзгi жақтарын жазып алу қажет. Сонымен қатар анықтама 
əдебиеттердi, энциклопедияларды, түрлi сөздiктердi қоса пайдаланып отыру керек. 
            Н. К. Крупскаяның бұл кеңес-нұсқаулары қазiргi күнде де маңызын жойған жоқ. 
            Оқушылардың өздiгiнен бiлiм алу əрекетiн арттыру мақсатында қазiргi озат мектептер 
арнайы жұмыстар жүргiзуде.            Жоғары сынып оқушыларына арналған еңбектi ғылыми 
жолмен ұйымдастыру (НОТ) сабақтары, кiтапхана сабақтары, библиографиялық конкурстар, саяси 
тақырыптарға арналған факультативтер, саяси клубтар, оқушылардың қызығулары бойынша 
ұйымдас-тырылған үйiрмелер, арнайы семинарлар мен лекторий-лер, ой еңбегiнiң мəдениетiн 
жетiлдiру университетi, кон-сультациялық бюролар, жас мұғалiмдер үшiн ''өздiгiнен бiлiм алу 
мектебi'' т.б. жұмыстар. Мұндағы көзделген мақсат - оқушылардың өздiгiнен бiлiм алуға қызықтыру 
жəне бұл жұмысқа қажеттi нақты қарапайым дағдыларды қалыптастырып, дербес бiлiм алу 
мəдениетiн арттыру. 
            Бұл жұмыста жоғары сынып оқушыларын өз жұмысын жоспарлауға, уақытты дұрыс 
(үнемдеп) пайда-лануға, өзiне қолайлы күн режимiн белгiлеуге үйретудiң маңызы зор. Сол сияқты 
оқығанын конспектiлеуге, тыңда-ғанын жазып алуға, өзiне керек хабарларды iздеуге, 
библиографиялық жəне анықтама материалдарды пайда-лануға кiтаппен, каталогпен жұмыс 
iстеуге арнайы дайын-дау жəне үйрету мектептiң өте маңызды мiндетi болып табылады. 
            Ол үшiн мектеп оқушыларына арнап ''Кiтап оқу мəдениетiнiң негiздерi'' атты факультативтiк 
сабақ ұйымдастырудың да маңызы ерекше.  
            В. А. Сухомлинский оқушының өздiгiнен, өз ықыла-сымен жүйелi кiтап оқуын ақыл-ой 
тəрбиесiнiң екiншi бағдарламасы деп санаған. ''Кiтап, - дейдi ол, балалардың өмiрiнде бала жақсы 
оқи бiлуге үйренгенде ғана үлкен рөл атқарады. ''Жақсы оқи бiлу'' деңгейiнiң мəнi неде? Бұл, ең 
алдымен, кiтап оқудың қарапайым əдiсiн бiлу, игеру болып табылады'' дей келе, ол кiтапты жүйелi 
оқудың, ең алдымен көркем əдеби шығармалардан, одан əрi ғылыми-көпшiлiк əдебиеттерге 
ауысуын жөн көредi. Егер адам өз өмiрiнде екi мыңдай кiтап оқитын болса, соның жарты-сын 
балалық жəне жасөспiрiм шақта оқуға тиiстi дейдi. 
            өздiгiнен бiлiм алудың қайнар бұлағы – бiрiншiден кiтап болса, екiншiсi мерзiмдi баспасөз. 
Соған орай газетпен жұмыс iстей бiлу – газет бетiнен керек материалды таба бiлу деген сөз. 
Газетпен жұмыс iстеу аса ауыр да, күрделi болумен қатар, тым қызықты да.  
            Оқушыларды газет-журналдарды жүйелi оқуға итермелейтiн мотив – бiлiмге деген 
құштарлық, қызығу (таным мотивi). Газет оқуға олардың ынта-ықыласын арт-тыру үшiн, мұғалiм 
сабақта мерзiмдi баспасөз беттерiнде жарияланған материалдарды өзi пайдаланып жəне 
оқушыларға содан үйде оқуына арнайы тапсырмалар берiп отыруы қажет.  
  

  13. Қазiргi сабақтың жаңа түрлерi  
 жəне оларға сипаттама 

            Қазiргi кезде мектеп тəжiрибесiнде сабақтың қалып-тасқан дəстүрлi түрлерiнен басқа, 
дəстүрсiз түрлерi де пайда болуда. Ол, əрине қоғамның жаңару, жетiлдiру жағдайында бiлiм беру 
саласын реформалаумен тығыз байланыста iске асуда. Оқыту жұмысын ұйымдастырудың мұндай 
дəстүрсiз түрлерi көбiнесе оның жеке əдiстерiне негiзделiп құрылуда. Ондағы мақсат - əрбiр 
сабақтың оқу-тəрбиелiк мүмкiндiк-терiнiң мол екенiн көрсете отыра, оны жаңа сапалық сатыға 
көтеру. Олардың қатарына лекция, конференция, пiкiр-талас, панорама, компьютерлiк сабақтарын 
жатқызуға болады.  
            Бiрақ, жоғарыда аталған сабақтың дəстүрлi емес түрлерi – оның жаңа немесе жеке 
түрлерiне жатпайды. Себебi, ондай сабақтардың дидактикалық құрылымы анықтал-маған, ешбiр 
дидактикалық қағидаларға негiзделмеген. Сабақта қолданатын дəстүрлi емес жеке тəсiл-
амалдарға жататын (конкурс, сайыс, көкпар, жарыс, бəйге, аукцион, ойын, экспедиция) - сабақтың 
элементтерi деп қарау керек. 
            Дəстүрлi емес сабақ түрлерiн жаңа сабақ ретiнде ұсынып жүрген авторлар сабақты оқу 
жұмысын ұйымдас-тырудың басқа формаларымен (экскурсия, конференция, семинар, 
консультация т.б.) шатастырады. Бұлар оқу жұмысын ұйымдастырудың қосымша формаларына
жатады, сондықтан оларды сабақтан өзгеше қарау дұрыс.  
            И. П. Подласый ''Педагогика'' атты оқулығында ''Дəстүрлi емес сабақ - дəстүрлi құрылымы 
жоқ ойдан шығарылған оқу жұмысы'' - деп бағалайды. 
            Педагогтардың дəстүрлi емес сабақтар бойынша пiкiрлерiнде қарама-қайшылықтар бар: 
бiреулерi педаго-гикалық ойлауда прогресс, мектептердi демократияландыру бағытында дұрыс 
қадам деп  қараса, басқалары, керiсiнше, мұндай сабақтар педагогикалық қағидаларды қауiптi 
жағдайда бұзу, шындап еңбек ету қолынан келмейтiн жəне оны қаламайтын жалқау оқушылардың 
қысымымен педагогтардың амалсыз кейiн шегiнуi – деп осы мəселе жайында өз көзқарасындағы 



пiкiр қайшылықтарын алға тартады. Оның бұл еңбегiнде көптеп таралған дəстүрлi емес сабақтың 
36 түрiн ұсынады. 
            Əрине, дəстүрлi емес сабақтар қатаң құрылымы жəне қалыптасқан жұмыс кестесi бар 
күнделiктi оқу жұмыс-тарына қарағанда əдеттегiдей емес ой, ұйымдастыру, өткiзу тəсiлдерi  
оқушыларға өте ұнайды.  
            Дегенменде ол мұғалiмдерге оқыту жұмысында осындай тəсiлдердi көптеп сабақтар 
жүйесiнде пайдалануға кеңес бередi. 
            Қорыта айтқанда оқыту жұмысын ұйымдастырудың қандай да формасын қолданбайық, 
сабақтар жүйесiнде олардың көздейтiн мақсат-мiндеттерi, мазмұны өзара бiр-бiрiмен байланыста, 
бiрiн-бiрi толықтыратындай жағдайда, оқушылардың бiлiм дəрежесiн нығайтып, жетiлдiруде едəуiр 
көмек етедi.   
  

Бақылау сұрақтары 
1. Оқыту формасы дегенiмiз не? 
2. Мектептiң даму тарихында оқытуды ұйымдастырудың қандай негiзгi формалары қалыптасты?  
3. Сыныптық-сабақ жүйесi қандай дара ерекшелiктерiмен сипатталады? 
4. Қазiргi кезде сабаққа қойылатын негiзгi талаптарды атаңыз? Олардың маңызы қандай жəне 
сипаттамасын берiңiз? 
5. Сабақты жiктеу тəсiлдерi, ол неге байланысты жəне оның жолдары қандай?  
6. Сабақтың негiзгi түрлерi мен оның құрылысын атаңыз?  
7. Аралас сабақтың негiзгi жетiстiктерi мен кемшiлiктерi қандай? 
8. Жаңа оқу материалын енгiзу сабағының құрылымын айтыңыз?     
9. Мұғалiмнiң сабаққа дайындалу тəсiлдерi қандай? 
10. Оқыту жұмысын ұйымдастыру формасының сабақтан басқа түрлерiн атаңыз жəне оларға 
сипаттама берiп, маңызын дəлелдеңiз. 

11. Оқушылардың өзiндiк жұмысының маңызы, ерекшелiгi қандай?



2.6 Оқушылардың оқу-танымдық əрекетiн тексеру жəне бағалау 
  

1. Оқыту процесiнде бiлiмдi есепке алу, бақылау  
жəне бағалаудың маңызы, қызметi 

            Оқыту процесiнде оқушылардың бiлiм, бiлiк, дағдыларын есепке алу, бақылау жəне 
бағалау оның аса қажет құрамдас бөлiгi болып есептеледi. Мұғалiмнiң сабақтар жүйесiнде оны 
дұрыс ұйымдастыра бiлуi, көптеген жағдайда оқу-тəрбие процесiнiң табысты болуының оң кепiлi. 
Ол үшiн, мұғалiм оқушының оқу материалын меңгеру дəрежесiн, сапасы мен көлемiн үнемi 
анықтап отыруы тиiс. Бұл бағытта оқушылардың, сабақтар жүйесiнде бiлiм, бiлiк, дағдыларын 
есепке алу, бақылау жəне бағалаудың маңызы ерекше. Бақылаудың көмегiмен теориялық бiлiмдi 
меңгерудегi сапа, бiлiктiлiк пен дағдының қалыптасу дəрежесi анықталады. 

Осы тұрғыда бiлiм, бiлiк, дағдыны есепке алу жəне бағалау мəселесiне теориялық жəне 
практикалық талдау жасаудың маңыздылығы ерекше. 

Бақылаудың тақырыптық түрiн ұйымдастырудың практикалық мəселелерi П. Горбунов, Е. С. 
Березняк,    В. И. Иващенко, А. К. Исаков, Е. И. Перовский,   С. Ф. Сухорский, Н. В. Чертинский, В. 
О. Онищуктiң ғылыми педагогикалық еңбектерiнде талданған. 

Бақылауды ұйымдастырудың жекеленген əдiстемелiк мəселелерi жайында М. Р. Львов, Н. Н. 
Светловский,  А. П. Пышкало, Т. Л. Коган жəне т.б. теориялық талдау жасаған. 

Осылардың негiзiнде қаралып отырған педагогика-лық мəселенiң теориялық аспектiсi 
жеткiлiктi дəрежеде зерттелген деп қорытынды шығаруға болады, себебi ''есепке алу'', ''бақылау'', 
''бағалауды'' ұйымдастырудың мəнi, олардың оқу-тəрбие процесiндегi қызметi, форма-лары мен 
тəсiлдерi анықталған. 

Екiншiден, оқыту сапасын тексерудiң ''5'' балдық жүйесi оқушылар бiлiмдерiнiң нақтылы 
дайындық дəрежесiн барлық жағдайда дұрыс көрсетпейдi. Ондағы негiзгi кемшiлiк, оның жеткiлiктi 
түрде iшкi жəне сыртқы керi байланысты қамтамасыз ете алмауында, соның нəтиже-сiнде оқыту 
процесiнiң сапасын арттыруда мұғалiм əркезде бағалау жүйесiн дұрыс қолдана алмайды. 

Жоғарыда айтылған тұжырымдамаға сүйене отыра, бiлiм, бiлiк пен дағды нəтижесiн есепке 
алу, бақылау мен бағалаудың теориялық талдауы жəне практикада қолдану тəжрибесi арасында 
əлi де болса қарама қайшылықтың бар екендiгiн байқаймыз. 

Ғылыми-педагогикалық əдебиеттерге талдау жасау негiзiнде бұл мəселенiң қалыптасуы мен 
даму динамика-сын бiрнеше кезеңге бөлуге болады. 
            20 жылдары үй тапсырмасын беру, бiлiмдi жəне емтиханды бағалауды оқыту процесi 
жүйесiнде қарастырмайды, соның нəтижесiнде оқушының үлгерiм сапасына мұғалiмнiң бақылау 
жасау орнына ''бригадалық-лабораториялық'' əдiс жүйесiне негiзделген ''өздiгiнен бақылаудың'' 
түрлерi кең көлемде тартылды. Ол бiр жағдайда үлгерiм нəтижесiн бақылауда иесiздiк, жауап-
кершiлсiздiкке əкелсе, екiншi жағдайда, оқу сапасының төмендеуiне керi ықпалын тигiздi. 
 30 жылдары бiлiм, бiлiк пен дағды нəтижесiн есепке алуды бақылау (Е. В. Гурьянов) жəне 
тəрбиелiк қызметiне (П. Г. Ананьев)  көптеп көңiл аударыла бастады. 
            40-60 жылдары бұл мəселе төңiрегiнде отандық ғылым мен практика тəжрибесiн жинақтау 
жұмыстары қолға алынды. Онда бiлiмдi бақылау (Е. И. Перовский), оқушыларды бақылау ретiнде 
қарастырылды. Оқушыларды бақылау: əрi оқыту, əрi тəрбиелеудi көздесе, кейiннен оның дамыту 
қызметi ойластырылды  (Н. Т. Дайри). 
            Осы мəселенi дұрыс шешудегi оң қадам 70 жылдары Педагогика ғылымы Академиясының 
оқыту мазмұны мен əдiстерi ғылыми зерттеу институты қызметкерлерiнiң зерттеулерi негiзiнде 
бастама алды. Мұнда оқу-тəрбие процесiнiң барлық буындарын басқару жəне тексерудiң 
диагностикалық қызметi айқындалды. 
            80 жылдардан бастап оқыту нəтижесiн есепке алу, бақылау жəне бағалаудың мазмұны, 
амал-тəсiлдерi мен қызметiнiң дидактикалық-əдiстемелiк негiздерiн талдап, жасау қолға алынды. 
Оның əдiлдiгiн, дəлдiгiн көтеруге бағытталған мəселелер, үлгерiм нəтижесiн есепке алуды қатаң 
жəне тəртiпке келтiру жүйесiне арналған жұмыстар қолға алына бастады. Бұл бағыттағы жұмыстар
күнi бүгiн де өз жалғасын табуда. 
            Дегенменде, бүгiнгi таңда оқыту теориясында бақылау немесе бағаның мəнi, тəсiлдерi 
жайлы əлi де болса ортақ пiкiр қалыптаспай отыр. 
            Бақылау - кең көлемде бiр нəрсенi тексеру деген мағынаны бiлдiредi. Бақылау оқыту 
процесiнде оқушы-лардың оқу əрекетiне басшылық жасау қызметiн атқарады, олардың 
творчестволық күшi мен қабiлетiнiң дамуына ықпал етедi. 
            Бағалау - оқытудың құрамдас бөлiгi жəне қорытын-дылау сатысы. Бағалау, бiр нəрсенiң 
деңгейiн, сапасын, дəрежесiн белгiлеу. Оны оқушының оқу-таным əрекетiнде қарастырсақ оқыту 
процесiнiң мiндеттерiн оқушылардың қандай дəрежеде меңгеруi, дайындық деңгейi мен дамуын, 



бiлiмдерiнiң сапасын, бiлiк пен дағды көлемiн анықтайтын құрал.
            Келесi кезекте бiлiм, бiлiк жəне дағдыны бақылау жəне бағалау қызметiне тоқталамыз. Ол 
негiзiнен үш жақты сипатта болып келедi: бiлiм беру, тəрбиелеу жəне дамыту. 
            Бақылаудың бiлiм беру қызметi негiзiнде оқушылар жаңа бiлiмдердi қабылдайды, бұрын 
алған бiлiмдерiн толықтырып, жетiлдiрiп, белгiлi бiр жүйеге келтiредi. 
            Тəрбиелiк қызметi оқушыларды жүйелi түрде жұмыс iстеуге үйретедi. Бақылаудың 
нəтижесiнде олар күнделiктi сабаққа үзбей дайындалады, жауапкершiлдiк сезiмдерi артады. 
            Дамыту қызметiнiң маңызы сол, оқушылар өз бетiнше оқу тапсырмаларын орындауда жаңа 
бiлiмдердi қабылдайды, қорытынды жасайды, баяндамалар əзiрлейдi, хабарламалар жасайды. 
            Бағалаудың да қызметi үш топқа бөлiнедi: хабарлау-шылық (информирующие), 
басқарушылық (управляющие), тəрбиелеушiлiк (воспитывающие). 
            Бiрiншi топ өз алдына: белгiлеп қоюшылық (фик-сирующая), бағдарлаушы 
(ориентирующая), бақылаушы (контролующая) болып келедi. Бұл топтың қызметi бiлiм, бiлiк жəне 
дағдыны бағалауды, əрбiр бағаның көрсет-кiштерi мен өлшемдерiне мұғалiм мен оқушылардың 
арқа сүйеуi жағдайында iске асады. 
            Екiншi топ: ұйымдастырушылық (организующая), реттеушiлiк (регулирующая), дəлдеп 
түзетушiлiк (коррек-тирующая) болып келедi. Осы топты жүзеге асырудың қажеттi шарты бағадағы 
көрiнiс тек қана оқытудағы қол жеткiзiлген нəтиженiң мөлшерi ғана емес, сонымен бiрге сапасын 
белгiлейтiн көрсеткiш. 
            Үшiншi топ: қалыптастырушылық (формирующая), дамытушылық (развивающая), 
ынталандырушылық (стимулирующая) болып келедi. Бұл топтың қызметiнiң нəтижелi болуының 
кепiлi, баға оқытудың нəтижесiн нақты бейнелей бiлуде. 

2.  Бiлiмдi бақылау жəне  бағалаудың түрлерi,   
əдiстерi мен формалары 

            Педагогика ғылымы саласында бiлiм, бiлiк, дағдыны бақылаудың көптеген түрлерi кең 
тараған. Мысалы, ғалым-педагогтар Ю. К. Бабанский, Н. А. Сорокин бақылауды күнделiктi, 
оқтын-оқтын, қорытынды деген пiкiрлер айтады. Ал Г. И. Щукина - күнделiктi, тақырыптық, 
оқтын-оқтын, қорытынды жəне емтихан деген көзқарастарын бiлдiредi.   Е. А. Дмитриев -
күнделiктi, тақырыптық жəне қорытынды, нəтижесi деген тұжырымға келген. 
            Профессорлар Ж. Б. Қоянбаев, Р. М. Қоянбаевтың ''Педагогика'' оқулығында ол 
тақырыптық, тараулар бойынша, оқтын-оқтын жəне қорытынды бақылау деп бөлiнген. 
            Күнделiктi бақылау оқыту процесiнде күнделiктi қолданылады жəне сабақ барысында 
оқушылардың оқу-танымдық əрекетiне басшылық жасайды. Ол iшкi жəне сыртқы байланысты жан-
жақты жүзеге асырауға мүмкiндiк туғызады, соның негiзiнде оқушылардың келесi оқу əрекетiне 
ықпал етедi.  
            Күнделiктi бақылау мұғалiмнiң жалпы немесе жекелеген оқушылар жұмысына жүйелi түрде 
бақылау жасау көмегiмен жүргiзiледi. Бақылаудың бұл түрi оқушылардың сынып немесе үй 
тапсырмаларын өз бетiнше орындауға деген ниеттерi мен берiлген тапсырманы орындауға деген 
олардың қызығушылығы жəне жауапкершiлдiк сезiмiн ынталандыруда үлкен манызға ие болады. 
             Тақырыптық бақылау - оқу бағдарламаларындағы белгiлi тақырыптар бойынша өткiзiледi. 
Сабақтың тақырыбы жəне əрбiр кезеңдерi негiзiнде оқушылардың бiлiмдi, iскерлiктi, дағдыны 
игеруi тексерiледi. Сонымен бiрге, мұғалiм жаңа тақырыптың кейбiр басты мəселелерiн өткен 
сабақтардағы оқу материалдарымен толықтырады, кейбiр ұғымдарды, анықтамаларды, ғылыми 
ережелердi оқушы-лардың есiне салады. 
            Қорытынды бақылау - барлық пəндер бойынша жыл аяғында өткiзiледi. Бақылау 
процесiнде тақырыптық жəне тарау бойынша бақылау нəтижелерi есепке алынады. Оқушылардың 
жыл бойында алған теориялық жəне  тəжiрибелiк бiлiмдерi анықталады. Сондықтан қорытынды 
бақылаудың негiзi емтихан жəне оқушылардың жылдық үлгерiм бағалары болады. Емтихан мен 
жылдық үлгерiм бағаларынан педагогикалық кеңестiң шешiмi бойынша қорытынды бағалар 
шығарылады. Бақылау əдiстерi арқылы оқушылар жұмысының тиiмдiлiгi мен мазмұны туралы керi 
байланыс қамтамасыз етiледi. Бақылау əдiстерiне ауызша, жазбаша жəне графикалық бақылау 
əдiстерi жатады. Бұл əдiстерге қарағанда бағдарламалап бақылау əдiстерiнiң өзiндiк ерекшелiгi 
бар. Олар машинасыз жəне машиналы бағдарламалап бақылау əдiстерiне бөлiнедi. 
            Машинасыз бағдарламалап бақылау əдiстерi бойынша перфокарталар жəне бақылау 
карталарын қолданып, оқушылардың теориялық жəне практикалық бiлiмдерiн анықтайды. Мұғалiм 
оқыту жəне бiлiм беру мазмұны бөлiмi бойынша 20-25 сұрақтар дайындап, əрбiр сұраққа 4 
вариантты жауаптың мазмұнын жазады. Олардың iшiнен бiр сұраққа ғана дұрыс жауап берiледi. 



Қалған сұрақтар варианттары: дəл емес, толық емес немесе басқа тектес ұғымдарға сəйкес
келедi'' (1, 269 бет). 
            Бақылаудың тағы бiр бөлiгi, кейбiр жағдайда, тапсырмалар түрi деп ұғынылады (жазбаша 
бақылау жұмысы, тесталық жұмыс, зертханалық-тəжiрибелiк жұмыс, зачет, шығарма, диктант т.б.) 
немесе оқушылар əрекетiнiң түрi болып (баяндама, хабарлама, оқушы əңгiмесi, мұғалiм сұрағына 
жауап беру т.б.). 
            Бiлiмдi бақылау жəне бағалау ғылыми дəлелденген, тəжiрибеде қолданылған принциптер
негiзiнде жүргiзiледi: əдiлдiк, жан-жақтылық, жүйелiк, жеке-даралық, диф-ференциалдық жəне 
тəрбиелiк. 
            Əдiлдiк, шындық (бiлiм сапасының нақтылығы, баға өлшемi мен ережесi нормасына 
қатысты) – бұл субъек-тивтiк факторларды болдырмауды көздейдi. 
            Жүйелiк, бiрiздiлiк - əрбiр сабақ, тақырып бойынша оқушылар оқу əрекетiнiң басқа 
буындарымен байланыстыра қаралып, оқыту процесiнiң барлық кезең-дерiнде бақылау жүргiзудi 
көздейдi: түйiндi сұрақтар бойынша оқыту нəтижесiн қорытындылау, тақырыптық бақылау, 
сабақтар бойынша балл қою т.с.с.) 
            Жеке-дара қатынас - əрбiр оқушының ерекшелiгiн бағалау (оның қабiлетi, бейiмдiлiгi, 
денсаулығы, оқу əрекетi т.б.) қарастырады. 
            Жан-жақтылықта - бақылау оқу бағдарламасының барлық бөлiгiн қамтиды, оқушылардың 
теориялық бiлiмдерiн, интеллектуалдық жəне практикалық бiлiк пен дағдысын бақылауды 
қамтамасыз етедi. 
            Диффериенциалдық қатынас - əрбiр пəннiң ерекше-лiгiн, жекелеген бөлiмдерiн, сонымен 
бiрге оқушылардың жеке-дара қасиетiн ескерiп, соған сəйкес бақылаудың əртүрлi əдiстерi мен 
мұғалiмнiң педагогикалық əдеп сақтауын талап етедi. 
            Жоғарыда айтылған талаптарды орындау, ең алдымен бақылаудың сенiмдiлiгiн жəне оқыту 
процесiнде өздерiнiң алдында тұрған мiндеттердiң орындалуын қамтамасыз етедi, бақылауда əр 
түрлi қателiктер мен сəтсiздiктердiң болмауына кепiлдiк жасайды. 
            Оқушылардың бiлiм, бiлiк жəне дағдыларын бақылау, бағалау педагогика ғылымы мен 
практикасында белгiлi бiр əдiстердi қолдану негiзiнде жүзеге асады. Олар мыналар: 
- ауызша баяндау (əңгiме, жеке-дара, топтық, фронтальдық сұрақ). 
- жазбаша бақылау (диктант, шығарма, таблица, схема, суреттер құрастыру). 
- практикалық бақылау (лабораториялық жұмыстарын, еңбек операцияларын орындау, тəжiрибе 
жүргiзу). 
- машиналы бағдарламалап бақылау (перфокарталар, бақылау карталарын, дұрыс жауаптарды, 
диафильмдердi қолдану). 
- өзiн-өзi бақылау, бағалау (қателердi болдырмау, оларды түзеу, оқудағы өз жетiстiктерiн бағалау, 
соған сəйкес балл қою). 
            Оқыту процесiнде бақылаудың фронтальдық, топтық жəне дербес формалары
қалыптасқан. Оның тиiмдiлiгi - мұғалiмнiң оларды дұрыс ұйымдастыруына байланысты. 
            Фронтальдық (жаппай) бақылау жағдайында барлық оқушыларға сұрақтар немесе мазмұны
бiрдей тапсырмалар берiледi. Оларды орындау барысында оқушылар арасында ынтымақтастық, 
жолдастық сезiм пайда болады, бiр-бiрiне сұрақтар қойып, жауаптарын толықтырады, орындалған 
жұмыстарды өзара тексерiп, iске асырады. Демек, бiрiгу iс-əрекетiнде əлеуметтiк құнды мотивтер 
қалыптасады. 
            Топтық бақылауда белгiлi оқушылар тобы сабақ барысында мұғалiмнен тапсырмалар алып
орындайды. Кейде, кейбiр оқушылар түрлi себептерге байланысты (сабақ жiберу, нашар үлгеру, 
ауыру т.б.), қосымша көмектi қажет етулерi мүмкiн. Сондықтан, олардың жұмысын ерекше еске 
алған жөн. 
            Бақылаудың дербес формасы əрбiр оқушының бiлiмiн, iскерлiгiн жəне дағдысын терең, 
жан-жақты анықтауға мүмкiндiк бередi. Дербес бақылау бағдарламалап жəне дифференциялы
оқыту барысында жақсы нəтиже бередi. Дербес бақылауда оқушылар жауабының логикалық
бiрiздiлiгi, олар өз пiкiрлерiн қалай байымдайды, қалай дəлелдейдi, мiне, осы мəселелерге аса 
көңiл аудару керек.  
            Оқыту процесiнде оқушылардың өзiн-өзi бақылауы өте қажет. өзiн-өзi бақылау, олардың 
оқу бағдарламасы материалы мен игерген iскерлiгi жəне дағдысының берiктiгi жайлы ақпарат 
алуын қамтамасыз етедi. өзiн-өзi тексеру арқылы оқушылардың алған бiлiмiне сенiмi артады, 
орындаған жаттығу, есеп шығару жəне тəжiрибе жұмыстарының нəтижесiн бағалайды. 
            Баға бiлiмдi есепке алу ғана емес, ол тəрбиелiк құрал.             Сондықтан, оқушы бiлiмiн 
бағалауда немқұрай-лылыққа салынуға болмайды.



            Баға ''балл'' есебiнде көрсетiледi. Келесi кезекте баға жəне оның өлшемi қандай, соған 
тоқталамыз. Қазiргi кезде бiлiм беру саласының барлық құрылымында оқу-таным əрекетiнiң 
сапасын анықтайтын дəстүрлi ''5'' балдық жүйелер қолданылады.  
            ''5'' бағасы - оқу материалын толық, дəл логикалық, бiрiздiлiкпен айтылған жауапқа
қойылады; 
            ''4'' бағасы – оқу материалын толық бiледi, бiрақ болар-болмас кемшiлiгi бар жауапқа 
қойылады; 
            ''3'' бағасы – жауабы негiзiнен дұрыс, бiрақ толық емес, бiлiмiнде кейбiр проблемалар еске 
алынбаған жауапқа қойылады; 
   ''2'' бағасы – оқушы жауабында қателер, бiлiмiнде елеулi кемшiлiктер бар жауапқа қойылады; 
            ''1'' бағасы – тексерiлген оқу материалы бойынша бiлiмi жоқ, толып жатқан өрескел қателер 
үшiн қойылады. 
            Зачет (сынақ) - қорытынды бақылаудың айрықша түрi, ол белгiлi бiр тарау немесе тақырып
бойынша атқарылған оқу жұмыстарының бүкiл өн бойында мұғалiм қолданған тексерудiң барлық 
түрлерiн ескере отыра қойылады. Ол (1959 жылдан енгiзiлген) оқу бағдарламасы-ның негiзгi 
бөлiмдерi жəне тақырыптардағы бiлiм, бiлiк, дағдыларды жүйеге келтiру, тереңдету мiндеттерiн 
шешедi. 
   Емтихан - оқушылардың бiлiмiн қорытынды тексеру-дiң жəне бағалаудың арнаулы формасы. Ол 
(1944 жылдан енгiзiлген) оқушылардың бiлiмiн жинақтауға жəне бiр жүйеге келтiруге, оларды оқу 
жылы бойынша оқуға ынталандырады, оқу жұмысының сапасын арттыруға көмектеседi. 
  Емтихан мен жылдық үлгерiм бағаларынан педагогикалық кеңестiң шешiмi бойынша қорытынды 
бағалар шығарылады. 
  

3. Қазiргi кездегi оқыту жүйесiндегi бiлiмдi тексеру, 
 бақылау жəне бағалаудың жаңа технологиясы 

            Оқыту - динамикалық процесс. Оның сапасын үнемi жетiлдiрiп отыру - өмiр талабы. Бiлiм 
беру саласында оқу-таным əрекетiнiң сапасын, дəрежесiн есепке алу, тексеру жəне бағалаудың 
бiлiм, бiлiк, дағдының нəтижесiн арттыруда қызметi ерекше. Сөйтiп, оның технологиясын əркезде 
өмiр талабына сай жетiлдiрiп отыру оқыту мiндеттерiнiң өзектi мəселелерiнiң бiрi. 
            Күнi бүгiнге дейiн оқыту саласында қолданылып жүрген бiлiм, бiлiк жəне дағдыны тексеру
мен бағалаудың ''5'' балдық жүйесi, оның сапасын, дəрежесiн анықтап, белгiлеуде барлық 
жағдайда объективтiк тұрғыда қамтамасыз етпейдi. Соның нəтижесiнде қазiргi кезде жоғары оқу 
орындарында оқыту процесiндегi рейтинг - тестiк жүйе оқу-таным əрекетiнiң сапасын анықтайтын 
бақылаудың жаңа түрi өмiрге келдi. 
            Рейтинг -  ағылшын тiлiнде torat - ''бағалау'' немесе ''жетiстiк өлшемi'' деген ұғымды 
бiлдiредi. 
            Рейтинг жүйесiнiң мақсаты: 
- оқу-таным əрекетiнiң сапасын, нəтижесiн арттыру; 
- оқу-таным əрекетiнiң сапасын тексеру, бағалаудың тиiмдiлiгiн жетiлдiру жəне əдiлдiгiн 
орнықтыру; 
- оқу-таным əрекетiндегi бiлiм, бiлiк, дағды сапасын, дəрежесiн бақылауда жүйелiлiктi қамтамасыз 
ету; 
- оқу-таным əрекетiндегi студенттердiң жауапкершiлiгiн, белсендiлiгiн арттыру; 
- тексеруде уақытты үнемдеу. 
            Бұл жүйенiң ерекшелiгi оқытушының педагогикалық əрекетi мен студенттердiң оқу 
əрекетiнiң сапасын жақсартуға мүмкiндiк туғызады, оқу процесiнiң барлық кезеңдерiнде олардың 
бiлiм, бiлiк, дағды нəтижелерiн тексеру, бақылау жəне бағалаудың тиiмдiлiгiн арттырады. 
            Тест - оқытудың белгiлi бiр бөлiгiн меңгеру дəрежесiн өлшеуге бағытталған тапсырмалар 
жиынтығы. Олар уақытты көп жолғалтпас үшiн көлемiнiң шағын болуы, тестiк тапсырманы өз 
бетiнше қалай болса, солай түсiнiк беруге жiбермеудi, жауапта дəлсiздiк немесе көп сипаттылықты 
болдырмауды, оның əрi қысқа əрi жинақы болуын, тестiк тапсырманы орындау мен сандық 
бағалау арақатынасының мүмкiндiгiнiң жариялылығын, тапсырма мен жауаптағы дəлдiк пен 
айқындықты қамтамасыз етудi т.б. талап етедi. 
            Бақылауда рейтинг-тестiк жүйесiн қолдану ерек-шелiгi, оқу материалдары логикалық 
тұрғыдан аяқталған бөлiк, немесе тарау болып саналатын модульдерге (блоктарға) бiрiктiрiледi.     
Модульдердiң саны оқу пəндерiнiң мазмұнының көлемiне байланысты белгiленедi. Модульдердiң 
құрылымы оқу материалының белгiлi бiр бөлiктерiнен (порция) тұрады. Əрбiр модуль нақтылы 



мiндеттерден жəне өзбетiнше тереңдетiп оқу тақырыптары мен тапсырмаларынан құрылады.
            Рейтинг-тестiк бақылау түрлерiне: 
а) күнделiктi немесе ағымдық (текущий), 
ə) аралық (рубежный), 
б) қорытынды (итоговый) бақылау жатады. 
            Күнделiктi немесе ағымдағы бақылау əрбiр модулдер бойынша жүргiзiледi. Ол курстың 
белгiлi бiр тарулары немесе бөлiктерi, болмаса күрделi тақырыптары аяқталған кезеңде 
ұйымдастырылады. 
            Аралық бақылау əрбiр модульдер аяқталған кезеңде жүргiзiледi. Осы аралықта 
коллоквиум, реферат қорғау, өзiндiк жұмыстарын қолдануға болады. Дегенменде, тестiк 
жұмыстарын қолдану артықшылығы басым болады. Себебi, 
- тест бағалау нəтижесiн нақты көрсетедi; 
- уақытты үнемдi пайдалануға мүмкiндiк туғызады; 
- бақылау бiр мезгiлде барлық оқушыларды қамтуға қол жеткiзедi; 
- тест жұмысын атқару барысында барлық оқушылар бiрдей тең жағдайда болады. 
            Қорытынды бақылау: зачет, емтихан. 
- Зачет (сынақ) жұмыстары бақылаудың дəстүрлi тəсiлдерi арқылы жүргiзiледi. 
- Емтихан тестiк форма негiзiнде жүргiзiледi. 
            Тестiк тапсырманың түрлерi бақылау нысанасы мен тапсырманың сипатына сай
анықталады. Ол бiрнеше нұсқада жасалуы қажет.  
            Қорытынды бақылауға тек күнделiктi жəне аралық бақылау қорытындысын жинақтап орта
есеппен 41% жоғары балл жинағанда ғана жiберiледi.  
  

4. Оқыту жүйесiндегi бiлiмдi бақылау жəне бағалаудағы немқұрайлылықты 
(формализмдi) жою 

            Оқушылардың бiлiмiн бағалау процесiнде күнi бүгiнге дейiн субъективизм (формализм) əлi 
де бар. 
            Арнайы жүргiзген психологиялық зерттеулер көрсетуiнше,  жауап берген жоғары сынып 
оқушыларының 50% жуығы ''Мұғалiмдер бiздiң бiлiмiмiздi дұрыс бағала-майды, көбiнесе шын 
дəрежесiнен төмен бағалайды'', - деген, ал 10% ''Артық бағалайды'', - деген. Оқушылардың 
көпшiлiгi: ''Бiздiң шамамыз бен бiлiмiмiздiң сапасына жəне оқудағы табыстарымыз бен
жетiстiктерiмiз туралы дұрыстау, дəлiрек баға беретiн мұғалiм де, тiптi бiрге оқитын сынып-тастар 
емес өзiмiз'', - деп жауап берген. 
            Бiрақ оқушылардың мұғалiм мен басқалардың берген бағасын мəн-мағына жағынан 
өздерiнiкiнен гөрi жоғары санайтыны байқалған. Олардың өзiн-өзi бағалауы, өзiн-өзi бақылауы, 
өзiн-өзi түзетуi бiр-бiрiмен тығыз байланысты процестер.  
            Сондықтан оқушылардың дербестiгiн, белсендiлiгiн арттыруда мұндай өзiндiк əрекеттерге 
үйрету маңызды мəселе болмақ. Оларды өз жұмыстарының нəтижесiн бағалай бiлуге үйретудiң 
тəрбиелiк маңызы зор. 
  

Бақылау сұрақтары 
1. Оқыту процесiнде бiлiмдi тексеру, бақылау жəне бағалаудың маңызы қандай? 
2. Сiздiң көзқарасыңызша оқушылардың бiлiм, бiлiк, дағдысын бағасыз бақылап, тексеруге бола 
ма? 
3. Бiр жолғы жауап үшiн баға қоюдың, тоқсандық бағалар мен емтиханда баға қоюдың қандай
айырмашылығы бар? 
4. Оқыту процесiнiң қандай кезеңдерiнде бiлiм тексерудi қолданады?  
5. Мұғалiм бақылау жұмысын жүргiзгенде қандай педагогикалық ұсыныстарды ескеруге тиiс? 
6. Бiлiмдi тексеруде жəне бағалауда күнделiктi байқау қандай рөл атқарады? 
7. Баға қоюда мұғалiмдер қандай кемшiлiктер жiбередi? 
8.Педагогикада бiлiмдi тексеру жəне бағалау саласында жете айқындалмаған қандай мəселелер
бар? 



ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДI БАСҚАРУДЫі МƏНI МЕН НЕГIЗГI ПРИНЦИПТЕРI 
  

3.1 Бiлiм жүйесiн басқарудың қоғамдық-мемлекеттiк сипаты 
  

 1. Басқару, мектепiшiлiк басқару 
 жəне мектепшiлiк менеджмент  

            Педагогика ғылым мен тəжiрибеде тұтас педагогикалық процестi басқару ғылыми тұрғыдан 
қарастырып, оған қатаң ғылыми негiзделген сипат беруге деген ұмтылыс күшейе түсуде. 
Шындығында басқару тек техникалық жəне өндiрiстiк процестерге ғана емес, сонымен бiрге 
педагогика сияқты күрделi  əлеуметтiк жүйе үшiн де қажет.  
            Жалпы басқару дегендi - шешiм қабылдауға бағытталған, белгiленген мақсатқа сəйкес
басқару нысанын ұйымдастыру, қадағалау, реттеу, алынған шынайы ақпарат негiзiнде талдау 
жасап, нəтижесiнiң қорытын-дысын шығару əрекетi деп түсiндiруге болады. Басқару нысаны 
биологиялық, техникалық, əлеуметтiк жүйелер болуы мүмкiн. Əлеуметтiк жүйенiң бiрi ауыл, аудан, 
облыс, мемлекет көлемiн қамтитын бiлiм беру жүйесi деп бiлемiз. Бұл жерде бiлiм жүйесi ретiнде 
ҚР Бiлiм жəне ғылым министрлiгi, облыстық бiлiм департаменттерi, аудандық бiлiм бөлiмдерiн 
атаймыз. Ал орта мектеп күрделi қозғалыстағы əлеуметтiк жүйе ретiндегi мектеп-iшiлiк басқарудың 
нысаны болады. Бiз мектептi басқару немесе оның компоненттерi туралы айтқанда олардың 
жалпы жүйе - орта мектептi басқарудың бөлiктерi ретiнде қарастырамыз. Ол бөлiктерге тұтас 
педагогикалық, сынып сабақ жүйесi, мектеп тəрбие жұмысының жүйесi, оқушыларға эстетикалық
тəрбие, кəсiптiк бағдар беру жүйесi жəне т.б.  
            Мектепiшiлiк басқару дегенiмiз бiртұтас педагогика-лық процеске қатыстылардың барынша 
жоғары нəтижеге жетудi көздеген мақсатты, сапалы өзара əрекеттесуi. Бiртұтас педагогикалық 
процеске қатысушылардың өзара əрекетi мынадай бiрiздi, өзара байланысты əрекеттер мен 
қызметтердiң тiзбегiнен тұрады, олар: педагогикалық талдау, мақсат қою жəне жоспарлау, 
ұйымдастыру, бақылау, реттеу жəне түзету.  
            Мектепiшiлiк басқарудың дəстүрлi ұғымдарын жаңа ұғымдар  алмастыруда. Мысалы, 
''ықпал ету'' ұғымының орнына ''өзара əрекеттесу'', ''ынтымақтасу'', ''рефлексивтi басқару'' 
ұғымдары қолданылуда.  
            Сол сияқты мектептi басқару теориясы мектепiшiлiк менеджмент теориясымен толығуда. 
Менеджмент теория-сы басшы қызметiнiң өзара құрметке, қарамағындағы қызметкерлерге сенiм 
бiлдiрудi, олардың табысты еңбек етуiне қолайлы жағдай туғызуымен ерекшеленедi. 
Менеджменттiң осы қыры мектепшiлiк басқару теориясын одан ары байыта түскен.  
             
  Мемлекеттiк басқарудың негiзгi белгiлерi 
            Қазiргi заманың бiлiм жүйесiнiң басты ерекшелiк-терiнiң бiрi - мемлекеттiк басқарудан 
мемлекеттiк-қоғамдық басқаруға өту. Бiлiм берудi мемлекеттiк-қоғамдық басқарудың негiзгi идеясы 
- бiлiм проблема-ларын шешуде мемлекет пен жұртшылықтың күш-қуатын бiрiктiру, мұғалiмдер, 
оқушылар мен ата-аналарға оқу процесiнiң мазмұны мен түрiн ұйымдастыру əдiстерiн жəне бiлiм 
беру мекемелерiн таңдауға барынша кең құқық пен еркiндiк беру.  
            Бiлiм беру жүйесiнiң мемлекеттiк сипаты елде ''Бiлiм туралы'' заң негiзiнде бiрыңғай 
мемлекеттiк саясат жүргiзiлуiмен ерекшеленедi. Заң аясында Қазақстан Республикасының бiлiм 
саласына басымдық берiлген, яғни елiмiздiң əлеуметтiк-экономикалық, саяси, халықаралық 
салаларындағы жетiстiктерi бiлiм саласындағы жетiстiк-терiмен байланыстырылады. Бiлiм 
саласының басымды-лығы бiлiм жүйесiнiң материалдық, қаржылық мəселелерiн бiрiншi кезекте 
шешудi талап етедi.  
            Сонымен бiрге бiлiм берудi басқарудың мемлекеттiк сипаты ''Бiлiм туралы''  заңда 
белгiленген мемлекеттiк саясат принциптерiн мынадай бағыттарымен де айқындайды:  
   - бiлiм берудiң гуманистiк сипаты, жалпы адамзаттық құндылықтардың, адам өмiрi мен 
денсаулығын, жеке тұлға бостандығының басымдылығы. Азаматтық пен Отанға деген 
сүйiспеншiлiкке тəрбиелеу; 
   -республикадағы мəдени жəне бiлiм беру кеңiстiгiнiң бiртұтастығы, аз ұлттардың бiлiм беру 
жүйесiнiң қорғалуы; 
 - бiлiмнiң жалпыға бiрдейлiгi, бiлiм беру жүйесiнiң дайындығы, даму деңгейi мен ерекшелiктерiне 
бейiмдел-гiштiгi;  
  - бiлiм жүйесiнiң еркiндiгi мен көптүрлiлiгi; 
   - бiлiм берудi басқарудың демократиялық, мемлекеттiк қоғамдық сипаты. Бiлiм беру 
мекемелерiнiң дербестiгi.  
            Бiлiм берудi басқарудың жергiлiктi органдары мемлекеттiк саясатын мемлекеттiк бiлiм 



стандартарын сақтау арқылы iске асырады. Бiлiм стандарты оқу бағдар-ламасының мiндетi 
минимумы мен оқушылар жүктеме-сiнiң максимум көлемiн жəне бiтiрушiлерге қойылатын талап
деңгейiн қамтиды. Бiлiм берудi басқару органдары-ның мiндетi бiлiм алуды формальдi түрде 
қамтамасыз етумен шектелмейдi, ол сонымен бiрге жеке тұлғаның өзiн-өзi айқындалуына қолайлы 
жағдай туғызады.  
            Бiлiм беру саласында мемлекеттiк саясатты дəйектi iске асыру үшiн бiлiм берудi 
басқарудың мемлекеттiк органдары құрылады. Олар республикалық, облыстық, қалалық жəне 
аудандық басқару мекемелерi.  
            Мемлекеттiк басқару органдары - бiлiм жəне ғылым министрлiгi, облыстық бiлiм 
департаменттерi өздерiнiң компетенциясы шеңберiнде бiлiм берудiң мақсат бағдарламаларын 
жасайды жəне iске асырады; мемлекеттiк бiлiм стандарттарын жасап, бiлiм туралы құжаттардың 
баламаларын (постификация) айқындайды; бiлiм мекеме-лерiн қаржыландырады жəне т.б. 
көптеген мəселелердi шешедi.  
            Қазiргi жағдайда бiлiм берудi басқару жұйесiн орталықсыздандыру (дезентрализация) 
процесi жүредi. Оның мəнi жоғарғы басқару органдарының бiрқатар функциясын жергiлiктi 
органдарға беру. Бұл жерде респуб-ликалық органдар стратегиялық бағыттарды талдап жасаумен
айналысса, жергiлiктi органдар нақты қаржылық, кад-рлық, материалдық жəне 
ұйымдастырушылық мəселе-лермен айналысуы тиiс.  
  

Қоғамдық басқарудың негiзгi белгiлерi 
            Мемлекеттiк басқару органдарымен қатар қоғамдық басқару органдары да құрылады. Оның 
құрамына мұғалiмдер мен оқушылар ұжымы, ата-аналар мен жұрт-шылық өкiлдерi енедi. Олардың 
басқаруға қатысатындары мектеп ұжымында ғылыми iзденiс атмосферасын жəне қолайлы 
психологиялық климат қалыптастыруға алғы- шарт қалайды. Бiлiм берудi басқарудың қоғамдық 
сипатының нақты көрiнiсi – мектеп кеңесi сияқты ұжымдық басқару органдарының қызметiнен 
танылады. Кеңес жұмысының мазмұны мен қызметi мемлекеттiк нормативтiк құжаттарымен 
айқындалады.  
            Мектептiң ең жоғарғы басқару органы жылда бiр рет өткiзiлетiн конференция болып 
есептеледi. Оның өкiлеттiгi өте кең; жалпы мектептiк конференция мектеп кеңесiн, оның төрағасын 
сайлайды, олардың қызметiнiң мерзiмiн белгiлейдi. Əрбiр оқу орны конференцияда оқу орнының 
жарғысын қабылдап, нақты жағдайға қарай оқу орнының дамуын, оның мiндеттерi мен 
мақсаттарын белгiлейдi. Сондықтан да бiр мектептiң Жарғысы екiншi мектептiкiнен өзгеше болуы 
мүмкiн. Мектеп кеңесi алқалы орган болғандықтан дамудың негiзгi бағыттарын, оқу-тəрбие 
процесiнiң сапасын көтеру шараларын белгiлейдi. Сонымен  бiрге мектеп кеңесi оқу орнының 
жұмыс бағыттары бойынша тұрақты комиссия, штаб құрып, олардың құқықтары мен мiндеттерiн 
өкiлеттiк шегiн белгiлейдi. Ал, конференцияға шешушi дауыспен орталау жəне жоғары сынып 
оқушылары, мұғалiмдер, оқу орнының басқа да қызметкерлерi, ата-аналар, жұртшылық өкiлдерi 
сайланады. Конференциялар аралығында жоғары басты органның рөлi мектеп кеңесiне берiледi.  
            Мектеп кеңесiнiң қызметi мынадай негiзгi бағыт-тарда iске асады:  
- конференция шешiмдерiн iске асыруды ұйымдастырады;  
- мемлекеттiк жəне қоғамдық органдар оқушылардың мүддесiне қатысты мəселе қарастырғанда 
ата-аналармен бiрге оқушылардың əлеуметтiк қорғалуын қамтамасыз етедi;  
- бiрiншi сыныпқа оқушылар қабылданғанда олардың жасын, оқу түрiн белгiлейдi.  
- бюджет шығындардың есебiн талқылайды, оқу орнының жеке қорын қалыптастырады, оқу 
орнының бюджеттiк жəне бюджеттен тыс қаржысын жұмсауының негiзгi бағыттарын айқындайды; 
- Мектеп директорының, оның орынбасарларының, жекелеген мұғалiмдердiң есептерiн тыңдайды; 
- Мектеп əкiмшiлiгi жəне жұртшылық өкiлдерiмен бiрiгiп ата-аналарға педагогикалық бiлiм беруге 
жағдай туғызады.  
Жұртшылық немесе ата-аналар өкiлдерiнiң бiрi бас-қаратын мектеп кеңесi мектеп əкiмшiлiгi жəне 
қоғамдық ұйымдармен тығыз бiрлiкте жұмыс жүргiзедi. Кеңестiң шешiмi ата-аналарға 
хабарланады. Əрине, кеңес шешiмi оған қатысқандардың үштен екiсi қоштап дауыс бергенде
заңдық күшi бар деп есептеледi.  
            Бiлiм берудi басқарудың қоғамдық сипатының арта түсуi бiлiм жүйесiн мемлекетсiздендiру 
жəне бiлiм мекеме-лерiн диверсификациялаудан көрiнедi.  
            Мемлекетсiздендiрудiң мəнi мемлекеттiк бiлiм беру жүйесiмен бiрге мемлекеттiк емес бiлiм 
мекемелерiнiң де  құрылуын аңғартады. Олар мемлекеттiк ақпарат құралына енбейдi, мұғалiмдер 
мен тəрбиешiлер, оқушылар мен ата-аналар өздерiнiң жеке мүдделерi, аймақтық, ұлттық, кəсiптiк, 
дiни бiрлестiктiң, топтың мүддесiне жұмыс жасайды. Ал диверсификация (латын тiлiнен алғанда –
көптүрлiлiк, дамудың жан-жақтылығы) бiр мезгiлде бiлiм беру мекемелерiнiң бiрнеше типiнiң қатар 



дамуы. Мысалы, гимназия, лицей, колледж, жекелеген пəндердi тереңдетiп оқытатын, мемлекеттiк 
емес бiлiм беру мекемесiнiң бiрқатар ерекшелiктерi болады. Ондай мекеменi басқару тiкелей оның 
құрылтайшысы немесе сол құрылтайшы тағайындаған қамқоршылар кеңесi iске асырады. 
Мемлекеттiк емес бiлiм мекемелерiнiң қамқоршылар кеңесiнiң өкiлеттiлiгi, басқару құрылымы, 
мекеменiң басшысын сайлау, тағайындау тəртiбiн айқындайтын өз жарғысы болады.  
  

Педагогикалық жүйенi басқарудың жалпы қағидалары 
            Кез келген əрекет, соның  iшiнде басқару əрекетi де ұйымдастырушы мен басшылық 
жасаудың барлық функцияларын iске асыруда  басшылыққа алатын бiрқатар қағидаларды 
сақтауға негiзделедi. Ол қағидалар мақсат қою жəне жоспарластыру, ұйымдастыру, бақылау жəне 
т.б. топтастырылады. Ал басқару қағидалары басқару заңдылығының бейнелену жəне нақты iске 
асуын танытады. Мектепiшiлiк менеджменттiң негiзгi заңдылығы талдағыштық, мақсатқа сəйкестiк, 
iзгiлiк, басқарудағы демократиялық жəне мектеп түрлi басқару қызметiне дейiн болуы сияқты 
компоненттердi қамтиды. Осы заңдылықттардан мектеп директорының, менеджердiң оқу жүйесiн 
басқарудағы басшылыққа алатын негiзгi қағида-лары туындайды. Сонымен негiзгi қағидаларға 
мыналар жатады: педагогикалық жүйенi демократизациялау жəне iзгiлеу; орталықтандыру жəне 
орталықсыздандырудың парасатты үйлесiмi; жеке билiк пен алқалы билiктiң бiрлiгi; педагогикалық 
жүйенi басқару ақпараттарының объективтiлiгi жəне толықтылығы.  
  

2. Педагогикалық жүйенi басқаруды 
демократияландыру жəне iзгiлендiру 

            Мектепшiлiк басқару ең алдымен басшылардың, мұғалiмдер, оқушылар мен ата-
аналардың бастамашылығы мен өздiгiнен жұмыс жасай алуын дамытуға бағытталады. Бұл жағдай 
тек қана шешiм қабылдау мен талқылаудың бүкпесiз, ашық жүргiзгенде ғана мүмкiн. Мектеп 
басшы-ларын сайлау, педагогикалық кадрларды байқау жəне контракт негiзiнде қабылдаудың 
жүйесi – мектептегi демократияның бастауы. Сол сияқты мектептi басқарудағы жариялылық 
ақпараттың ашықтығы жəне түсiнiктiлiгiне негiзделелдi. Мектептiң алдында тұрған мiндеттi, оның 
қиындығын жете сезiнген əрбiр мүғалiм оған бей-жай қарамайды. Мектеп əкiмшiлiгiнiң, мектеп 
кеңесiнiң тұрақты түрде есеп берiп отыруы оны талқылауға жəне шешiм қабылдауға мұғалiмдер 
мен оқушыларды қатыс-тыруы мектеп өмiрiнде демократияның орнығуына негiз қалайды.  
  

Басқарудың жүйелiлiгi мен тұтастығы 
            Педагогикалық процестi басқару жүйесiнiң табиғатын түсiну, басқаруға қолайлы алғышарт 
жасайды. Мектептегi басқаруды жүйелiлiк ыңғайының бiрiншi белгiсi – мектептi жүйе ретiнде 
танып, оның негiзгi белгiлерiнен құралатын осы жүйенiң тұтастығын көре бiлу. Екiншi белгi 
мектептiң құрылымы болып табылады. Жүйенiң құрылымы қалай болса мектептiң байланыстары 
мен қатынастарының дамуы соған тiкелей байланысты болмақ. Жүйенiң үшiншi компонентi оның 
өзiндiк ерекшелiктерi мен сипаттарынан туындайды. Дегенмен олардың өзара əрекеттесуi арқылы 
жүйенiң жаңа сапасы қалыптасады. Компоненттердiң тұрақты түрде өзара жақындауға  ұмтылуы 
жүйенiң тұтастығын айқындайды. Мектептi басқаруда жүйенiң төртiншi ерекшелiгi – оның қоршаған 
ортамен тығыз жəне өзгеше байланыстылығын естен шығармаған жөн. Мектеп пен қоршаған 
ортаның əрекеттесуi екi формада көрiнедi. Бiрiншi жағдайда мектеп өз əрекетiн сыртқы ортаға 
бейiмдесе, екiншi жағдайда мектеп өз мақсаттарына жету үшiн ортаны өзiне бағындырады.  
            Мектептi басқарудағы жүйелiлiк пен тұстастық мектептiң басшысы мен ұжымының басқару 
қызмет-терiнiң өзара байланысы мен өзара əрекеттесуiн де қарас-тырады. Бұл қағиданы iске 
асыруда бiржақтылыққа жол бермеуге болмайды. Осы қағида арқылы басқару қызметi-нiң 
бiрiздiлiгiн, қисындылығын, өзара пайдалылығын, оның барлық қызметiнiң де бiрдей 
маңыздылығын аңғарамыз.  
  

Орталықтандыру мен орталықсыздандырудың  
парасатты үйлесуi 

            Мектеп жəне педагогика тарихы шамадан тыс орталықтандырудың əкiмшiлiк басқаруды 
күшейтуге əкелiп соғатындындығына талай рет көз жеткiздi. Басқаруды орталықтандыру төменгi 
буындағы жетек-шiлердiң, мұғалiмдер мен оқушылардың бастамалығын шектеп, оларды өздерiнiң 
қатысуынсыз қабылдаған шешiмдердi жай ғана орындаушыларға айналдырады. Бiржақты 
орталықтандыру жағдайында басқару қызметiнiң қосарлануы, уақыт шығыны басшы мен 
орындаушы-лардың жұмыс бастылығы сөзсiз орындаушылардың жұмыс бастылығы орын алады.  
            Соған сəйкес орталықсыздандыруға шамадан тыс мəн беру педагогикалық жүйе қызметiнiң 



тиiмдiлiгiн төмендетедi. Орталықтандыруды орталықсыздандыруға пайдасына жығып беру
тұтастай басқару мен əкiмшiлiктiң рөлiн төмендетiп, басқарудың талдамалық жəне 
қадағалаушылық қызметiн жояды. Мектеп тəжiрибесi көрсетiп отырғандай демократиялық 
ойындар жəне орталықсыздандыруға əсуестенушiлiк ұжымының қызметi мен өмiрiне елеулi нұқсан 
келтiрiп, педагогикалық ұжымда түсiнiспеушiлiк пен жанжалға негiз болып, əкiмшiлiк пен қоғамдық 
басқару орындарының бiр-бiрiне  қарсы тұруына жол бердi.  
            Сондықтан да мектепшiлiк басқаруды қамтамасыз етуде орталықтандыру мен
орталықсыздандыруды үйлестiру əкiмшiлiк жəне қоғамдық органдар басшыларына бүкiл мектеп 
ұйымының мүддесiн ескерiп, кəсiптiк деңгейде шешiм қабылдауға мүмкiндiк берiп, педагогика-лық 
жүйенiң  барлық құрылымдық бөлiмдердiң қызметiн жоғары деңгейге көтеруге жағдай туғызады.  

Жеке билiк пен басқарудың бiртұтастығы 
            Бұл қағиданы iске асыру педагогикалық жүйенi басқаруда субъективтiлiкке, билеп-
төстеушiлiкке жол бермеуге бағытталады. Басқару қызметiнде əрiптестердiң тəжiрибесi мен 
бiлiмiне сүйенiп, оларды талдамалар жасау мен шешiм қабылдауға қатыстыру, əр түрлi көзқарас-
тарды салыстыра отырып оңтайлы шешiм қабылдаудың маңызы зор. Оның үстiне алқалық шешiм 
ұжымның əрбiр мүшесiнiң тапсырылған мiндетке жеке жауапкершiлiгiн жоққа шығармайды.  
            Басқарудағы жеке билiк тəртiптi қамтамасыз етiп, педагогикалық процеске 
қатысушылардың өкiлеттiлiгiн айыптауды жəне оны қатаң сақтауды қамтамасыз етедi. Егер 
алқалы билiк қабылданған шешiмдi iске асыру кезеңiнде белгiлi бiр шешiм қабылдаса, бұл өте 
маңызды.  
   Педагогикалық жүйе басшысының жеке билiгiн  билеп төстеудi, беделдi алға салу емес, ол 
терең педагогика-лық бiтiм мен тұлғаның жəне əлеуметтiк психологияны жете меңгеру, оқушы, 
мұғалiм, ата-ананың дербес-психологиялық ерекшелiктерiн жiтi есепке алуға  негiз-деледi. 
Басқарудағы жеке мен алқалы билiк бiртұтастығы-ның көрiнiсi. Жеке билiк шешiмдi орындауда 
жеделдiгiмен ерекшеленсе, алқалы билiк бiршама ''бəсеңдiгiмен'' ерекшеленедi. Сондықтан да 
тактикалық əрекеттердi айқындағанда жеке билiкке, ал стратегияны талдап жасағанда алқалы 
билiкке арқа сүйенген дұрыс болмақ.  
   Бұл принцип оқу-тəрбие процесiн басқаруда қоғам-дық негiзде жұмыс iстейтiн түрлi комиссиялар 
мен кеңестердiң қызметiнен көрiнiс табады. Əсiресе ұжымдық iзденiс пен қабылданған шешiмге 
жеке жауапкершiлiк қажет болатын съезд, слет, конференциялардың жұмысы осы қағиданы қатаң
басшылыққа алады. Бiлiм берудi басқарудың мемлекеттiк-қоғамдық сипаты орталықта жəне 
жергiлiктi жерлерде бұл қағиданың күнделiктi практикада орнығуына қолайлы жағдай туғызады.  
  
Педагогикалық жүйенi басқарудағы ақпараттардың объективтiлiгi жəне толықтылығы
            Педагогикалық жүйенi басқару тиiмдiлiгi едəуiр дəрежеде қажеттi жəне толық ақпараттың
болуына байланысты. Ақпараттың объективтiлiгi жəне толықтығы ақпараты талдау жəне өңдеудегi 
асығыстыққа, дерексiз-дiкке қарсы қойылады. Əлеуметтiк педагогикалық əдебиетте ақпарат 
педагог пен тəрбиеленушiнiң арасындағы байланыс құралы ретiнде, кейде жүйе мен қоршаған 
орта туралы мағлұматтар жиынтығы ретiнде қарастырылады.  
            Басқаруда ақпаратты пайдаланудың қиындығы оның тым көптiгiнен немесе тым аздығынан 
туындайды. Мектепiшiлiк басқаруда ақпаратты бiржақты қарастыруға болмайды. Ақпараттың 
аздығы да, көптiгi де шешiм қабылдауға, оны iске асыруды реттеуге кедергi жасайды. Əдетте 
педагогикалық жүйедегi ақпараттың жетiстiктерi тəрбиелiк қызмет саласынан байқалады. Ал оқу 
тəрбие процесiнде тұлға дамудың бағыттары, оның оқу жəне оқудан тыс əрекетi, мiнезi мен даму 
ерекшелiктерi туралы да ақпараттар жетiспей жатады.  
            Мектепiшiлiк ақпаратпен айналысқан адам оны жинау, өңдеу сақтау жəне қолданудың 
əдiстерiн жете бiлуi тиiс. Мектеп басшысы, менеджер өз қызметiне бақылау, анкета жүргiзу, 
тестiлеу, нұсқаулық жəне əдiстемелiк материалдармен жұмыс жасау  жиi қолданылады. Техника-
лық құралдарды жəне компьютерлендiрудiң нəтижесiнде материал жинау, оны өңдеудiң мерзiмi 
едəуiр қысқарды. Қазiргi мектеп басшысының мiндетi – мектепiшiлiк ақпараттық басқару 
технологиясын жасап, енгiзу. Ол технологиияны басшымен бiрге мұғалiмдер де пайдалана алуы 
тиiс.  
            Педагогикалық жұйенi басқаруда кез келген ақпарат маңызды, əсiресе жүйенiң оңтайлы 
жұмыс жүргiзу үшiн қажеттi басқару ақпаратының маңызы ерекше. Түрлi белiгiлерiне қарап 
басқару ақпаратын былай топтастыруға болады: уақыты бойынша – күнделiктi, айлық, тоқсандық, 
жылдық; басқару қызметiне қарай – талдамалық, баға берушi, конструктивтi, ұйымдық; жиналған 
мəлiмет көзiне қарай - мектепiшiлiк, ведомстволық, ведомстводан тыс; мақсатты пайдалануы 
бойынша - директивалық, таныстырушылық, кепiлдемелiк жəне т.б.  
            Ақпараттық банк қалыптастыру, оны шұғыл қолдану технологиясын енгiзуде, еңбектi 



басқару ғылыми ұйымдастырудың деңгейiн арттырады. 
  

 3. Мектеп педагогикалық жүйе жəне басқару нысаны 
            Педагогикалық жүйе дербес дамитын жəне тұтас басқарылатын бiрнеше компоненттерден
құралады. Педагогикалық жүйенi басқару бiр жағынан оның тұтастығын сақтаса, екiншi жағынан 
оның жекелеген компоненттерiне ықпал жасауға, өзгертуге мүмкiндiк бередi. Осылайша 
педагогикалық жүйенiң қызметi қатаң белгiленген уақыт шегiнде (9-11 жыл)орындалуы тиiс 
қоғамның қажеттiлiгiн орындауға бағытталады. Жүйенiң мақсаты оның мазмұнын айқындайды, ол 
мазмұн көп түрлi жəне оны iске асыру əдiстерi де сан алуан. Басқа жүйелер сияқты педагогикалық 
жүйе де алынған нəтижелердiң деңгейiмен сипатталады.  
            Педагогикалық құбылыстың диалектикалық табиға-тын таныта отырып, педагогикалық 
жүйенiң компонент-терi, оның оңтайлы қызмет етуiне қажеттi жəне жеткiлiктi болуы тиiс. Осы 
негiзде мектеп жүйе құраушы фактор-лардың жиынтығы болып табылады. Жүйенi құраушы 
фактор мақсат пен нəтиже факторларынан көрiнедi. Қызмет ету шарттары - əлеуметтiк-
педагогикалық жəне уақытша шарттарды; Құрылымдық компоненттер – басқарушы 
(педагогикалық ұжым) жəне басқарылушы (оқушылар ұжымы) жүйенi, педагогикалық əрекеттiң 
мазмұны, құралы, формалары мен əдiстерiнен түзiледi; Қызметтiк компоненттер – педагогикалық 
талдау, мақсат қою жəне жоспарластыру, ұйымдастыру, бақылау, қадағалау жəне түзетудi 
құрайды.  
            Мектептi педагогикалық жүйенi басқару нысаны ретiнде қарастыру, бiлiм берудi басқару, 
қызмет басқаруды басшылар, мұғалiмдер мен оқушылардың бiрдей дəрежеде мақсат қойып, 
нəтижеге қол жеткiзуге ұмтылуын, педаго-гикалық жəне оқушылар ұжымын қалыптастыруға
қолайлы жағдай жасайды, оқу-тəрбие жұмыстарының түрлi құралдары мен əдiстерiн таңдап, 
пайдалануды бiлдiредi. Бұндай жағдай педагогикалық жүйенiң мақсат-тылығын сақтауға жəне оны 
құрайтын компоненттердi жақсартуға оң ықпал жасайды.  
  

4. Педагогикалық жүйенiң жүйе құраушы факторлары 
            Жүйе құраушы маңызды факторлардың бiрi, педагогикалық жүйенiң қызметiнiң бастау көзi 
– оқушы тұлғасының үйлесiмдi дамуы, оның өзiн-өзi айқындауына бағытталған мұғалiмдер мен 
оқушылардың бiрлескен əрекетiнiң мақсаты болып табылады. Мектептiң мақсаты – тұлға 
қасиетiнiң ақыл-ой, адамгершiлiк, эстетикалық еңбек, экологиялық, құқықтық жəне басқа да 
базаның мəдениетiн қалыптастыру. Жалпы мақсаттар оқу тəрбие процесiнiң жекелеген бағыттары 
бойынша нақтыланады. Басқарудың тиiмдiлiгiн арттырудың ең басты белгiсi мектеп 
басшылығының, мұғалiмдердiң, оқушылардың өзiн-өзi басқару органдарының жекелеген 
мақсаттарды белгiлей алуы жəне белгiлi бiр уақыт кезеңiнде оны жалпы мақсатпен үйлестiрiп, 
реттеп отыру.  
  

5. Педагогикалық жүйенiң қызмет етуiнiң əлеуметтiк-педагогикалық жəне уақыттық 
шарттары 

            Педагогикалық жүйенiң қызмет етуiнiң əлеуметтiк-педагогикалық шарттары деп оның 
ахуалы мен дамуының тұрақты жағдайын айтамыз. Мектептi басқарудың шарт-тары жалпы жəне 
арнайы деп екi топқа бөлiнедi. Жалпы шарттарға əлеуметтiк, экономикалық, мəдени, ұлттық, 
географиялық шарттарды жатқызуға болады. Ал арнайы шарттар – оқушылардың əлеуметтiк-
демографиялық құрамы; мектептiң орналасқан жерi (қалалық, аудандық); мектептiң материалдық 
мүмкiндiгi; қоршаған ортаның тəрбиелiк мүмкiндiгi сияқты компоненттерден құралады. 
Педагогикалық процестiң тиiмдiлiгiнiң, маңызды көрсеткiшi педагогикалық жəне оқушылар 
ұжымдарындағы моральдық психологиялық ахуалдың сипаты, оқушылар ата-аналарының 
педагогикалық деңгейi болмақ. 
            Педагогикалық жүйенiң уақыттық сипаты бала-лардың дербес-психологиялық дамуы жəне 
жас ерекше-лiгiне сəйкес  өзара тығыз байланысты үш кезеңнен тұрады. Ол жалпы ұзақтығы он 
бiр жылды құрайтын жалпы бiлiм беретiн мектептiң үш сатысын (бастауыш – I-IV; негiзгi орта – V-
IX; жоғары – Х-ХI сыныптар) құрайды. Жалпы бiлiм берудiң əр сатысы өзiндiк мiндеттердi шешуге 
бағытталғанмен, ол бала тұлғасын дамыту - деп аталатын ортақ мiндетке жұмылдырылады. 
Оқытудың бiр сатысынан екiншi сатысына өту дербестiгi тұлғалық дамуда  елеулi секiрiс болып 
табылады. Жүйе құраушы факторлар, əлеуметтiк – педагогикалық жəне уақыттық шарттар 
құрылымдық бақылау мен фнукциялық компоненттердiң ерекшелiктерiн айқындайды. 
  

6. Педагогикалық жүйенiң құрылымдық компоненттерi 
            Кез келген əлеуметтiк жүйеде басқарудың жеке немесе ұжымдық субьектiсi шешушi рөл 



атқарады. Мектептiң педагогикалық жүйесiнiң құрылымдық компонентерi айқындалатын нағыз 
педагогикалық ұжым жəне оның басшысын немесе жүйенi басқарушының əрекетi болмақ. 
Практикалық iстердi талдау жəне арнайы зерттеулер педагогикалық ұжымның алға қойған
мақсатына өз функцияларын кеңейту арқылы ғана емес, сонымен бiрге ол функциялардың
мүмкiндiгiн сарқа пайдаланып, оларды үйлестiру арқылы жетуге болатын-дығын көрсетедi. 
Осыдан келiп басқару жүйесiнiң деңгейi проблемасы туындайды. Көптеген мектептердiң басқару 
жүйесiнiң құрылымы басқарудың төрт деңгейiнен тұрады. 
Бiрiншi деңгей - ұжым сайлаған немесе мемлекеттiк орган тағайындаған мектеп директоры: 
мектеп кеңесi, оқушылар комитетi, қоғамдық бiрлестiк басшылары. 
Екiншi деңгей - мектеп директорының орынбасарлары, мектеп психологиясы, əлеуметтiк педагог, 
аға тəлiмгер, мектеп директорының əкiмшiлiк-шаруашылық iстерi бойынша көмекшiсi, сонымен 
бiрге өзiн-өзi басқарушы бiрлестiктер мен органдар. 
Үшiншi деңгей-оқушылар мен ата-аналарға, балалар бiрлестiктерi, сабақтан тыс үйiрмелерге 
қатысты басқару қызметiн атқаратын мұғалiмдер, тəрбиешiлер, сынып жетекшiлерi. 
Төртiншi деңгей - сыныптық жəне жалпы мемлекеттiк оқушылардың өзiн-өзi басқару жүйесiне 
басшылық жасайтын оқушылар. Бұл деңгей мұғалiм мен оқушы қарым-қатынасының сипатын 
айқындайды. Оқушы ол қарым-қатынастың обьектiсi болумен бiрге өз дамуының субьектiсi де 
болады. Бұл келтiрiлген өзара қарым-қатынастар тiзбегiнен аңғаратынымыз, əрбiр төменгi 
деңгейдегi басқару обьектiсi бiр мезгiлде өзiнен жоғары деңгейдегi басқарудың обьектiсi болады. 
Басқару жүйесiнде оқушылар ұжымы негiзгi орын алады, оны да жалпы мемлекеттiк ұжым жəне 
сыныптық ұжым деп басқарудың екi деңгейiне топтастыруға болады. Ал көлбеу бағыттағы басқару 
жүйесi оқушылардың қоғамдық ұйымдары, спорт секциялары, шығармашылық бiрлестiктер, 
үйiрмелер деп жiктеледi. Басқару жүйесi оқушылар қатысатын iс-əрекеттiң бiртұтастығын (оқу, 
iзденушiлiк, спорт, көркем-эстетикалық, қоғамдық пайдалы еңбек) танытады. Тұтас педагокалық 
процестiң құрылымдық компонентi ретiнде мазмұн бiлiм беретiн мекеменiң (мектеп, лицей  т.б) 
алдына қойған мақсатымен айқындалады. Ал педагогика-лық жəне оқушылар ұжымының оқу-
тəрбие процесi мазмұнының өзгеруi мемлекеттiк бiлiм стандарттары негiзiнде реттеледi. 
            Қазiргi қоғамға тəн бiлiм беру процесiн iзгiлендiру, дербестендiру жəне дифференциялау, 
мəдениеттанушылық сипат беру бағыттарын iске асыру балалар мен жасөспiрiм-дердi оқыту мен 
тəрбиелеудiң əдiстерi мен түрлерiн пайдаланудың ерекшелiктерiн айқындайды. Бұл бағытта 
ұжымдық жəне топтық жұмыс түрлерiмен бiрге дербес жұмыс түрлерiне де баса мəн берiледi.  
            Педагогикалық əрекеттегi басқару жүйесiнiң басқарылушыға ықпал жасау əдiстерi де айқын 
болуы тиiс. Оның тиiмдiлiгi - қолданған əдiстiң нақты педагогикалық жағдайға сəйкестiлiгiне 
байланысты.  
            Тұтас педагогикалық процестiң ұйымдастыру əдiс-терi жүйенiң ұйымдық, функционалдық 
жəне ақпараттық бiрлiгiн тоқтатуы тиiс. Сондықтан мұғалiм сендiру, жаттығу, бақылау жəне өзiн-өзi 
бақылау, ынталандыру сияқты тəсiлдермен бiрге ақпарат жинау жəне оны талдау, дербес 
дамудың диагностикасын жасау, түзету жəне т.б. сияқты əдiстердi де игеруi тиiс.  
            Сонымен, аталған жүйе құраушы факторлар педаго-гикалық процестi ұйымдастырудың iшкi 
құрылымының өте күрделi екендiгiн танытады. Сонымен бiрге əрбiр компоненттi алға қойған 
мақсатқа, қалыптасқан нақты жағдайға байланысты дер кезiнде реттеп отыруды қажет етедi.  
            Аталған компоненттер өз бетiнше өмiр сүрмейдi, олар мұғалiм əрекетiмен тығыз 
байланысты болады да педагогикалық жүйенiң функционалдық компоненттерiн құрайды. 
Функциялық компоненттердiң негiзiне педагог əркетiнiң процесiнде туындаған тұрақты базалық 
құрылымдық компоненттер түзедi. Ал функциялық компоненттер педагогикалық процестiң 
қозғалысын, өзгерiсiн танытып, оның даму қисынын айқындайды.  
  



3.2 Мектептi басқарудың негiзгi функциялары 
  

1. Мектеп басшысының басқару мəдениетi 
            Басқару мəдениетiнiң негiзгi компоненттерi. Бiлiм саласында еңбек ететiн адамдардың 
басқару мəдениетi, олардың кəсiптiк-педагогикалық мəдениетiнiң құрамды бөлiгi болып табылады. 
Дəстүрлi ұғымда кəсiптiк-педаго-гикалық мəдениет негiзiнен педагогикалық қызметтiң нормалары, 
ережелерi, педагогикалық техника жəне шеберлiкпен байланыстырылады. Ал, соңғы жылдардағы 
психологиялық-педагогикалық зерттеулер педагогикалық мəдениет категорияларына
педагогикалық құндылықтар, педагогикалық технология жəне педагогикалық шығарма-шылықты 
да қосатын болды. 
            Мектеп басшысының басқару мəдениетi, оның тұлға ретiнде мектеп басқарудың 
технологиясы мен құндылық-тарын жасау, игеру жəне оны алға жылжытуға бағытталған
жұмыстарда өзiнiң шығармашылық күш-қуатын танытуы. Бұндай жағдайда басқару мəдениетiнiң 
компоненттерi – аксиологиялық, технологиялық жəне тұлғалық-шығарма-шылық болып табылады. 
            Мектеп басшысы  басқару мəдениетiнiң аксио-логиялық компоненттерi. Қазiргi 
заманғы мектептi басқарудың маңызы мен мəнi болып табылатын басқару-педагогикалық 
құндылықтардың жиынтығын құрайды. Мектеп басшысы басқару қызметiнiң процесiнде басқару-
дың жаңа теориясы мен концепциясын игерiп, ептiлiк пен дағдыларды меңгередi. Ал  практикалық 
қызмет барысын-да олардың қаншалықты маңыздылығына баға берiледi. Қазiргi кезде басқару 
тиiмдiлiгiн артыруда бiлiм, идея, концепция сияқты басқаруға қатысты педагогикалық құндылықтар
үлкен маңызға ие болуда. 
            Педагогикалық жүйенi басқарудың құндылықтары сан алуан. Олар:  əртүрлi деңгейдегi 
тұтас педагогикалық процестi басқарудың мəнi мен маңызын ашатын құнды-лық-мақсаттар; бiлiм 
жүйесiн басқару мақсаты, мектептi басқару мақсаты, педагогикалық ұжымды, оқушылар ұжымын 
басқару мақсаты, тұлғаның өзiн-өзi тəрбиелеу, өзiн-өзi дамытуын басқару мақсаты жəне бағалау 
құндылық-мағлұматтарға басқару қызметiне реттеушiлiк сипат бередi; құндылық-бiлiмдер басқару 
саласындағы мектептiң бiлiмiнiң мəнi мен маңызын ашады; басқарудың əдiстемелiк негiзiн, 
мектепiшiлiк менеджменттi бiлу, ауыл жəне қала мектептерi мұғалiмдерiмен жұмыстың 
ерекшелiктерiн бiлу, педагогикалық процестердi басқару тиiмдiлiгiн критерийлерiн жəне т.б. 
            Құндылық-қатынастар педагогикалық процеске қатысушылар арасында өзара
байланыстың, кəсiптiк қызметке, өзiне деген қатынастың, педагогикалық жəне оқушылар 
ұжымындағы тұлғааралық қатынастардың мəнiн ашады; 
            Құндылық-сапалар басқарудың субъективтiгi ретiнде басқарушы-менеджердiң дербестiк, 
тұлғалық, арасушылық қасиеттерiнiң көптүрлiгiнiң мəнiн ашады. Ол сапалар бастықтың өз 
қызметiн болжамдап, оның салдарын алдын-ала көре бiлу қабiлетi, өз əрекетi мен мақсатын 
өзгелердiң əрекетiмен, мақсатымен салыстыра бiлу қабiлетi, ынтымақ-тасу жəне бiрлесе басқару 
қабiлетiнен жəне т.б. көрiнедi. 
            Мектеп директорының басқару мəдениетiнiң техно-логиялық компонентi педагогикалық 
процестi басқарудың əдiстерi мен тəсiлдерiн бiрiктiредi. Мектепiшiлiк басқару технологиясы
арнайы педагогикалық мiндеттердi шешу басшы-менеджердiң педагогикалық талдау жəне жоспар-
ластыру, педагогикалық процестi бақылау жəне реттеудi атқара алатын iскерлiгiне байланысты. 
Мектеп дирек-торының басқару мəдениетiнiң деңгейi аталған мiндеттердi шешудiң əдiс, тəсiлдерiн 
қаншалықты меңгере алуына тiкелей байланысты.  

Мектеп директорының басқару мəдениетiнiң тұлғалық-шығармашылық компонентi 
педагогикалық жүйенi басқаруды шығармашылық акт ретiнде қарастыру арқылы ашылады. 
Мектеп басшысының басқару қызметi өзiнiң табиғатында шығармашылық болып табылады. 
Басқарудың құндылықтары мен технологиясын меңгере отырып басшы-менеджер тұлғалық 
ерекшелiктерi мен басқару объектiсiнiң ерекшелiктерiне  сай, ол құндылық-тарды өзiнше қайта 
құрып, талдап түсiндiруге ұмтылады. Осылайша, педагогикалық жүйенi басқару тұлғалық 
қабiлеттердi iске асыратын жəне жұмсайтын сала болып табылады. Басқару қызметiнде мектеп 
директоры тұлға, басшы, ұйымдастырушы жəне тəрбиешi ретiнде өзiн-өзi танытады. 

Бiлiм беру мекемесi басшыларының    
функциялық мiндеттерi  

            Оқу орнын басқаруды директор жəне оның орын-басарлары iске асырады, ал олардың 
функциялық мiндеттерiн, тағайындау немесе сайлау тəртiбiн жалпы бiлiм беретiн мектеп жарғысы 
анықтайды. Оқу-тəрбие процесiн басқаруды ең алдымен педагогикалық стажы үш жылдан кем
емес, өзiн мұғалiмдiк қызметте  көрсете алған жəне қажеттi ұйымдастырушылық қабiлетi бар 
мектеп директоры атқарады. 
            Мектеп директорының функциялық мiндеттерi ''Жалпы бiлiм беретiн мемлекеттiк оқу 



орындары туралы уақытша ережесiнен'' жəне соның негiзiнде жасалатын əрбiр жалпы бiлiм 
беретiн оқу орнының өз жарғысымен айқындалады. 
            Жалпы бiлiм беретiн оқу орнының директоры мынадай функциялық мiндеттердi атқарады: 
            Мемлекет жəне қоғам алдында балалар құқын қорғау талаптарының орындалуына
жауапты, оқу-тəрбие процесiн жоспарластырады жəне ұйымдастырады, оны орындалу барысын
жəне нəтижесiн қадағалайды, оқу орнының тиiмдi жəне сапалы жұмыс iстеуiне жауап бередi; 
            мемлекеттiк жəне қоғамдық органдар алдында мектептiң мүддесiн танытады; 
            мектептен тыс жəне сабақтан тыс жұмыстарды ұйымдастыруға қажеттi жағдай туғызады; 
            мектеп директорының орынбасарын таңдайды, олардың функциялық мiндеттерiн 
белгiлейдi; 
            педұжымның, ата-аналардың жəне оқушылардың пiкiрiн ескере отырып оқу орнының 
педагог кадрларын орналастырады, соның жетекшiлерiн тағайындайды; 
            оқу орнының педагог, əкiмшiлiк, оқу-тəрбие жəне қызмет көрсетушi кадрларын жұмысқа 
қабылдайды жəне босатады; 
            белгiленген тəртiп бойынша оқу орнына бөлiнген бюджет қаржысының ұтымды жұмсалуын 
ұйымдас-тырады; 
            оқу орны Кеңесiнiң келiсiмiмен шығармашылықпен жұмыс iстейтiн мұғалiмдердiң 
жалақысына үстеме қосады; 
            шығармашылықпен жұмыс iстейтiн мұғалiмдердiң педагогикалық эксперимент жасауына, 
оқу мен тəрбиенiң өзiнiң əдiстерiн практикада қолдануына қолайлы жағдай жасайды;          өзiнiң 
қызметi бойынша бiлiм басқармасы органының алдында жауап бередi. 
            Мектеп директорының бұл функциялық мiндеттерi мектептiң типiне, орналасқан жерiне, 
мұғалiмдер мен оқушылар құрамының ерекшелiктерiне, ата-аналар мен қоғамдық өкiлдердiң 
арасында қалыптасқан жұмыс жүйесiнiң ерекшелiктерiне байланысты, мектеп жарғы-сына одан 
əрi толықтыру енгiзуi мүмкiн. Оқушылардың өзiн-өзi басқаруы, кəсiптiк бағдар, ата-аналармен 
жұмыс сияқты мəселелер мектеп директорының басты назарында болуы тиiс. өз 
компетенциясының негiзiнде мектеп директоры оқу орнының атынан мүлкiн пайдалану жөнiнде 
келiсiм-шарт түзiп, басқа да əрекеттердi iске асыра алады. 
            Мектептегi жекелеген жұмыс бағыттары директордың орынбасарына жүктеледi. Олар  оқу-
тəрбие iсi жөнiндегi орынбасар, сыныптан тыс жəне мектептен тыс жұмыс-тарды ұйымдастырушы, 
ғылыми-зерттеу жұмыстар жөнiндегi орынбасар, мамандыққа бейiмделген сыныптар немесе 
жекелеген пəндi тереңдетiп оқитын сыныптар жөнiндегi орынбасар жəне мектеп директорының 
шаруа-шылық бөлiмi бойынша орынбасары немесе көмекшiсi. 
            Мектеп директорының оқу-тəрбие жұмыстары жөнiндегi орынбасары педагогикалық 
процестi ұйымдас-тыруға, бiлiм беру бағдарламалары мен мемлекеттiк бiлiм стандарттарының 
орындалуына жауапты; оқушылардың бiлiм саласы мен тəртiбi бақылауды iске асырады; оқушы-
лар мен мұғалiмдер жұмысын реттеп, сабақ кестесiн түзедi; мектептiң əдiстемелiк жұмыстарына 
басшылық жасап, педагогикалық мəдениетiн көтерудi ынталандырады. Кейбiр мектептерде 
мектеп директорының оқу-тəрбие iсi жөнiн-дегi орынбасарлары бiрнешеу болса мектеп жарғысы 
бойынша  олардың əрқайсысының функциялық мiндет-терi дербес белгiленедi. 
            Сыныптан тыс жəне мектептен тыс тəрбие жұмыс-тарын ұйымдастырушының (мектеп 
директорының орын-басары құқында) мiндеттерiнiң аясына балалар шығарма-шылығының 
сарайлары, жас натуралистер, жас техниктер станциялары, балалар бiрлестiктерi мен клубтары 
сияқты қосымша бiлiм беретiн мекемелермен байланыс орнату; сынып жетекшiсiнiң жұмыс 
мазмұнын жақсарту, оларға əдiстемелiк көмек көрсету, оқушылардың тұрғылықты мекенi бойынша 
жұмыс жүргiзу БҰҰ Конвенциясының талаптарына сай балалардың қоғамдық ұйымдарына қолдау
көрсету сияқты өзектi мəселелер жатады. 
            Соңғы жылдары жаңа типтi мектептер – гимназия, лицей жəне т.б. мектеп кеңесiнiң 
шешiмiмен жаңа перспективалық бағыттар жөнiнде мектеп директорының орынбасары қызметi 
еңгiзiлуде. Мысалы, сондай жаңа қызметтiң бiрi – мектеп директорының ғылыми iстер жөнiндегi 
орынбасары жоғары оқу орындарының ғалым-дары, оқытушыларымен, ғылыми орталықтармен
байланыс орнатып, оларды мектептегi педагогикалық жұмысқа  тартады, мұғалiмдердiң тəжирибе 
- экспери-менттiк жұмыстарына көмектеседi. 
            Мектеп директорының коммерция жөнiндегi орын-басары: орынбасар - үйлестiрушi: 
демеушiлермен, комиссионерлермен байланыс орнатып, бюджеттен тыс қаржыландыруға 
басшылық жасайды. Кейбiр iрi немесе мамандандырылған мектептерде мектеп директорының
əлеуметтiк-педагогикалық сауықтыру iстерi жөнiндегi орынбасары қызметi енгiзiлiп, ол 
сыныптарда теңестiру, педагогикалық түзету жəне бейiмдеу жұмыстарын қадағалайды. 
            Директорды басқару қызметiнiң тиiмдiлiгi мектеп əкiмшiлiгiнiң аппаратында мiндеттер мен 
құқықтарды айқын белгiлеуге тiкелей байланысты. Қажеттiлiкке байланысты мектеп директоры 



шұғыл немесе нұсқаулық кеңес, педагогикалық кеңес мəжiлiстерiн өткiзу барысында бүкiл 
педагогикалық процестi үйлестiрiп отырады. 

2. Мектепiшiлiк басқарудағы педагогикалық талдау 
            Тұтас педагогикалық процестегi педагогикалық талдаудың рөлi.         Тұтас педагогикалық 
процестi басқару функцияларының бiрi педагогикалық талдау болып табылады. Педагогикалық 
талдау функциясын қазiргi ұғымда алғаш рет қолданып, мектепiшiлiк басқару теориясына енгiзген 
Ю. А. Копержевский едi. 
            Педагогикалық талдау басқару циклы құрылымында ерекше орын алады: бiр-бiрiмен 
байланысқан функция-лардан тұратын кез-келген басқару циклы талдаудан басталып, талдаумен 
аяқталады. Басқару қызметiнiң жалпы тiзбегiнен педагогикалық талдауды алып тастау оның
күйреуiне жол бередi, өйткенi жоспарластыру, ұйым-дастыру, бақылау, реттеу функцияларына өз 
кезегiнде талдау жасалмаса ол логикалық қорытындыға жете алмайды. 
            Педагогикалық талдау педагогикалық басқару процесiнде тiкелей емес, оқу-тəрбие 
барысында iске асырылатын болғанықтан мұғалiм сабақ, тəрбиелiк туралы өткiзер алдында соған 
тiкелей қатысты болатын педаго-гикалық жағдайдың негiзгi элементтерiн ескеруi жəне жан-жақты 
талдауы тиiс. Уақытынан кеш немесе шала-шарпы жүргiзiлген талдау мектеп директорының 
мақсатын белгiлеп, мiндеттердi айқындау кезеңде қателiкке, шашыраңқылыққа, көбiне негiзсiз 
шешiм қабылдауға душар етедi. Педагогикалық немесе оқушылар ұжымында шынайы жағдайды
бiлмеу педагогикалық процесте жəне өзара қарым-қатынастарда дұрыс жүйе қалыптастыруда 
қиындықтар тұғызады. 
            Педагогикалық талдаудың мектептi басқару функ-циясы ретiндегi негiзгi қызметi Ю. А. 
Копержевскийдiң пiкiрiнше педагогикалық процестiң даму тенденциялары мен жағдайын зерттеу, 
оның нəтижелерiн объективтi бағалап, соның негiзiнде басқарылатын жүйелi жақсарту туралы 
ұсыныстар дайындау болмақ. Бұл функция – басқару циклының құрылымындағы ең күрделiсi, 
өйткенi, талдау зерттеу объектiсiн бөлшектеудi, оның əрқайсы-сының орны мен рөлiн бағалауды, 
жеке бөлiктен тұтас объектiнi тани алуды, жүйе құрушы факторлердiң байланысын анықтауды 
қамтыды. Басқа функциялар мен, мысалы жоспарластыру жəне ұйымдастыруға қарағанда
сырттай тиiмдiлiгi төмен болып көрiнетiн педагогикалық талдау жасырын, көлеңкелi сипат алады, 
сондықтан ол тұлғадан жинақтау, салыстыру, жүйелеу арқылы педаго-гикалық факторлер мен
құбылыстарды талдау үшiн ақыл-ойды барынша ширатуды талап етедi. 
  
            Педагогикалық талдаудың түрлерi мен мазмұны 
            Мектепiшiлiк басқарудың теориясы мен практика-сында (Ю. А. Копержевский, Т. И. Шомова 
жəне т.б.) педагогикалық талдаудың негiзгi түрлерi анықталған. Талдаудың субъектiсiне (не 
талданады) қарай оның көп-теген түрлерi кездеседi. Солардың арасынан параметрлiк, 
тақырыптық жəне қорытынды талдау деп аталатын үш түрдi бөлiп атауға болады. 
            Параметрлiк талдау оқу процесiнiң барысы мен нəтижесi туралы күнделiктi мəлiмет жинап, 
ондағы кемшi-лiктердiң себебiн анықтауға бағытталды. Параметрлiк талдау барысында тұтас 
педагогикалық процестiң барысына өзгерiстер мен түзетулер  еңгiзiледi. Параметрлiк талдаудың 
мазмұны ағымдағы сабақ үлгерiмi, сыныптағы, мектептегi бiр күндiк, бiр апталық тəртiп, сабаққа, 
сыныптан тыс шараларға қатысу, мектептiң санитарлық жағдайы, сабақ кестесiнiң сақталуы жəне 
т.б. сияқты мəселелердi қамтиды. Соның iшiндегi мектеп директоры мен оның орынбасар-
ларының негiзгi жұмысы сабаққа жəне сыныптан тыс шараларға қатысуы. Параметрлiк талдау 
нəтижелерiн тiркеп, жүйелеп, қорыту тақырыптың педагогикалық талдауға негiз қалайды. Осы 
тұрғыдан алғанда параметрлiк талдау – фактiлердi атап көрсету емес, оларды салыстыру, 
жинақтау, оның қалыптасу себебiн анықтап, соңғы салдарын болжау. Осындай талдау нəтижелерi 
жəне соның негiзiнде қабылданған шешiм шұғыл түрде iске асыруды қажет етедi. 
            Тақырыптық талдау педагогикалық процестiң барысында барынша тұрақты ағымдар мен 
нəтижелердi зерттеуге бағытталады. Тақырыптық талдау мазмұны мынадай кешендi мəселелердi 
қамтиды: оқытудың озық əдiстерiн үйлестiру, оқушылардың бiлiм жүйесiн қалып-тастыру; 
мұғалiмдердiң, сынып жетекшiлерiнiң адамгер-шiлiк, эстетикалық, дене, ақыл-ой тəрбиесiнiң 
жүйесi; мұғалiмнiң педагогикалық мəдениетiнiң деңгейiн көтеру; мектепте кановациялық орта 
қалыптастырудағы педұжымның рөлi жəне т.б. 
            Параметрлiк талдау негiзiне сүйене отырып, тақырыптық талдау барысында мектеп 
басшылары қорытынды талдаудың мазмұны мен технологиясын негiздейдi. 
            Қорытынды талдау уақыт, кеңiстiк жəне мазмұн жағынан да барынша кең көлемдi қамтиды. 
Ол оқу тоқсаны, жарты жылдық, оқу жылының қорытындысымен өткiзiлiп, қол жеткен нəтижелер, 
олардың алғышарттарын оқып-үйренуге бағытталады. Қорытынды талдау басқару циклының 



барлық функцияларын қамтиды. Қорытынды талдау үшiн мəлiметтер параметрiн, тақырыптық 
талдау тоқсандық, жарты жылдық бақылау жұмыстары, мұғалiм-дер, сынып жетекшiлерi, қоғамдық 
ұйымдар ұсынған ресми есеп, анықтамалардан құралады. 
  

Педагогикалық талдаудың негiзгi объектiлерi 
            өз бойына балаларды оқыту мен тəрбиелеудiң барлық мақсаты, мiндетi, мазмұны, түрлерi 
мен тəсiлдерiн жинақтаған педагогикалық талдаудың негiзгi объектiсi ең алдымен сабақ, сыныптан 
тыс шаралар жəне мектептiң оқу жылының қорытындысы. Педагогикалық талдаудың барлық 
объектiсiн бiрiктiрушi - ортақ əдiстемелiк жүйе болып табылады. 
            Мектептi басқарудың қызметi ретiнде педагогикалық талдаудың жүйелiк ыңғайының 
əдiстемесi мен қисыны мынадай əрекеттердiң сабақтастығынан аңғарылады:    -сабақты, тəрбиелi 
шараларды немесе оқу жылына барынша жалпы жүйелiк бөлiгi ретiнде қарастыру, яғни олардың 
рөлiн сабақтар, тəрбиелiк шаралар жүйесiндегi жəне осы оқу жылын өтпек, болашақ оқу 
жылдарымен салыстырғанда алатын орнымен айқындау;  
-(педұжым, оның педагогикалық мəдениет деңгейi, мектептегi моральдiк-психологиялық ахуал 
жəне т.б.) тиiмдiлiгiн айқындайтын жиынтық факторларды табу; 
- оқу жылында жоспарластырған жұмыстардың негiзгi бағыттарының мазмұны мен түрiн, 
əдебиеттiң мақсат-тылығы мен негiздiлiгiн айқындау; 
- оқу жылы бойындағы жұмыстың, сабақ, тəрбиелiк шаралар нəтижесiн талдау; 
- оларды ұйымдастырудағы кемшiлiктер мен жетiстiктердiң негiзгi себептерiн айқындау; 
- жаңа оқу жылында жүргiзiлетiн кешендi жұмыстарды жақсартуға ұсыныстар мен қорытындылар
жасау. 
            Мектеп басшыларының үнемi назарында болатын нысан - сабаққа қатысу жəне оған 
педагогикалық талдау жасау. Мектептiң даму тарихында басшылардың сабаққа енуiнiң ақылға  
сиятын да, сыймайтын да нормативi болды. Бiрақ, қатысқан сабақтың соңы оған жасалған 
талдаудың сапасына тiкелей əсер ететiндiгi ақиқат. 
            Мектеп басшыларының басқару қызметiнде сабаққа талдау жасаудың кеңейтiлген, қысқа 
жəне кезендiк түрлерi кеңiнен қолданылады. 
            Сабаққа кеңейтiлген педагогикалық талдау жасау сабаққа қойылатын тəрбиелiк, 
дидактикалық, психология-лық, санитарлық-гигиеналық талаптардың барлығына тоқталуды қажет
етедi. Талдаудың бұл түрi жұмысты жаңа бастаған мұғалiмдерге, белгiлi бiр қиындыққа тап болған
мұғалiмдерге немесе iс-тəжирибесi арнайы зерттелетiн мұғалiмдердiң сабағына баға беруде 
қолданылады.  
            Сабаққа қысқа талдау жасау директор, оқу iсiнiң меңгерушiсi немесе əдiскер тарапынан 
ұсыныс не ескерт-пенi барынша объективтi етiп берудi талап етедi. Сабаққа қысқа талдау жасау -
атүстi талдау, немесе сабаққа көз алдау үшiн қатысу емес, талдаудың бұл түрi мұғалiм тұлғасын 
жақсы бiлу, жоғары əдiстеменiң жəне басқару мəдениетiн талап етедi.  
            Кезеңдiк талдау сабақтың белгiлi бiр кезеңiн, мысалы оқушылардың таным белсендiлiгiн  
артыруда  көрнекiлiк қолдану, немесе мұғалiмнiң үй тапсырмасын тексеру жұмысы, немесе сабақ 
барысында оқушылармен топтық жұмыс жасау еркшелiгiн қамтиды.  
            Мектеп басшысының талдамалық қызметiнде тəрбиелiк шараларға педагогикалық талдау 
жасау маңызды орын алады. Бұрын атап өтiлгендi, тəрбиелiк шаруалар iске асу процесiнде 
балалар қатысатын ұйымдық, пəндiк, шығармашылық əрекеттер сияқты бiр-бiрiмен өзара 
байланысты бiрнеше кезеңдерден тұрады. 
            Тəрбиелiк шараларға педагогикалық талдау жасаудың қисыны оның кезендерiнiң 
бiрiздiлiкпен iске асуынан көрiнедi. Кезеңдердiң  бiрiздiлiгi былай iске асады: тəрбиелiк шараның 
мақсатымен мiндеттерiн, iске асыру түрiн бiрлесiп дайындау; бiрiгiп жоспарластыру; оқушы-
лардың дайындыққа тартылуы жəне мұғалiмдердiң педагогикалық басшылығының ерекшелiктерi; 
тəрбие iсiн тiкелей жүргiзу; бiрлесiп қорыту жəне талдау жасау. 
            Мектептiң жəне оның басшыларының жұмыс тəжирибесiн зерттеу тəрбие iсiне 
педагогикалық талдау жасаудың барысында мынадай мүмкiн мəндi нұсқа ұсынуға болады: 
            Тəрбие iсiн мақсатына талдау; 
            Тəрбие iсiнiң тақырыбына, осы iске асырудың түрiне талдау, аталған шараның сынып, 
мектептiк тəрбие жүйесiндегi орнын анықтау; 
            Тəрбиелiк iстiң өтетiн орнын бағалау, аудиторияны безендiру, пайдаланылатын 
құралдардың сапасы мен күтiмi; 
            Тəрбиелiк iстiң əрбiр кезеңiне талдау (кезекшiнiң тəрбиенi мiндеттi iске асыруы, кезек 
мiндеттерiнiң мазмұнға сай келуi қолданылған əдiстердiң тиiмдiлiгi, кезең нəтижесiнде талдау);



            Тəрбиелiк шараның оқушы тұлғасына дербес ықылас, оның балалар ұжымын 
қалыптастыру, өзiн-өзi басқаруын дамытуына талдау; 
            Мұғалiм, сынып жетекшiсiнiң қызметiне, педагогикалық шеберлiгiне тəрбиешiнiң тəрбие 
процесiн басқарудағы бiлiктiлiгi мен кəсiпқойлығына, беделi, 
педагогикалық əзiрлiгiне баға беру; 
            Тəрбие iсiнiн жүргiзудегi кемшiлiктерi оның себептерi; 
            Сынып жетекшiсiне, мұғалiм мен тəрбиешiге тəрбие процесiн жетiлдiруiне ұсыныс, ақыл-
кеңес беру.  
             Мектептiң оқу жылында атқарған жұмыстарының қорытынды талдауының негiзгi мазмұнын 
мынадай басты бағыттар құрайды: 
            Оқыту сапасы – мұғалiмдердiң қажеттiк дайын-дығының дамыта оқыту талаптарына сай 
болуы; 
            Бiлiм беру бағдарламалары мен стандарттардың орындалуы; оқытудың белсендi түрлерi 
мен əдiстерiн қолдану; сабақтың тəрбиелiк мүмкiндiгiн iске асыру; тұлғалық ерекшелiктер мен 
дербестiк нышандарды дамыту; оқушылардың бiлiм, дағды, iскерлiгiн бағалаудың шараларын 
сақтау; 
            Оқушылардың бiлiм, iскерлiк дағдысының сапасы – көлемi, тереңдiгi, жүйелiлiгi, түсiнiктiлiгi, 
танымды-лығы; оқушылардың жалпы бiлiм берудiң барлық сатысындағы бiлiм сапасы; оқушылар 
бiлiмiндегi типтiк олқылықтар мен олардың себептерi; оқушылардың компьютерлiк бiлiмi жəне т.б. 
            Оқушылардың тəрбиелiк деңгейi; мектептегi əдiстемелiк жұмыстың жағдайы мен сапасы; 
            Ата-аналармен жəне қоғамдық ұйымдармен тиiмдiлiгi; 
            Оқушылар денсаулығы жайлы санитарлық-гигиеналық мəдениет; 
            Мектеп кеңесiнiң, педагогикалық кеңес қызметiнiң нəтижелiгi; он бiр жылдық оқу жəне 
тəрбие циклындағы мектеп жұмысы; мектептiң есептi баяндамасы. 
            Қорытынды талдау жасау оның объективтiлiгi, тереңдiгi, перспективлiгi жаңа оқу жылының 
жоспарын жасауға дайындық қызметiн атқарады. 

3. Мектеп басқаруға байланысты мақсат    белгiлеу жəне жоспарлау 
            Кез келген педагогикалық процестi басқару мақсат қою мен жоспарлаудан тұрады. 
Педагогикалық жүйенiң үнемi  қозғалыста, үнемi даму үстiнде болуы оқу-тəрбие жұмысында 
мақсат қою мен жоспарлауды жетiлдiрiп отыруды қажет етедi. Əрине, тəрбиеленушiлердiң 
бойында белгiлi бiр қасиеттiң қалыптасуын дəл белгiлеу, жоспарлау мүмкiн емес. Ал жоспарлау 
жеке тұлғаның барынша жəне жан жақты дамуына қолайлы объективтi жағдай туғызуы тиiс. 
             Сондықтан педагогтардың алдында тұрған мақсаттар мен мiндеттер қоғамның алдындағы 
жалпы мiндеттер мен мақсаттардың көрiнiсi болып табылады. Мақсат жоспардың өзегi 
болғандықтан ол педагогтiң де, оқушының да əрекеттiн қамтуы керек. Басқару қызметiнiң мақсаты 
– жұмыс түрлерi мен тəсiлдерiн, оның жалпы бағыттарын айқындайтын бастау. 
            Педагогикалық жүйеде мақсат қоюдың ерекшелiгi бұл жерде қоғамның объективтi 
талаптарын бiлу жеткiлiксiз. 

Бiр жерде басқару əрекетiнiң  жалпы мақсаттарын оқушылардың жас ерекшелiгi мен 
дербес-психологиялық ерекшелiктерiн ескерiп белгiлеу орынды. Жалпы мақсатты жан-жақты 
тармақталған ''ағашқа''  теңейтiн болсақ ''басты''  мақсат  оның дiңi болып шығады. Сондықтан 
оның педагогикалық процестiң басты мақсаты жекелеген мақсаттардың iске асуы есебiнен нəтиже 
беретiнiн ұмытпау қажет. 

Сапалы түрде мақсат белгiлегенде директормен бiрге мұғалiмдер, оқушылардың да осы 
жұмысқа тартылуы, оладың əрқайсысының педагогикалық процесте белгiлi бiр құқық, мiндет, 
жауапкершiлiк арқалауына жағдай жасайды. 
            Мақсат қоюды осылай түсiну кешендi мақсатты бағдарламаны iске асыратын 
жоспарластыруға мүмкiндiк бередi. Кешендi мақсатты бағдарлама мектеп жұмысы жоспарының
қысқартылған моделi емес, ол мектептiң жалпы жоспарынан бөлiп алынған барынша маңызды 3-4 
мəселенi нақтылана түскен бөлiгi. 
            Бұндай мақсатты бағдарламаның мазмұнын айқындайтын қысқаша түсiнiктемесi болады; 
оның жалпы мектептiк жоспардағы орны; басты мақсаты, мiндеттер жүйесi; мақсатқа жету 
көрсеткiштерi; орындалу мерзiмi; мiндеттi орындауды басқарудың мəлiметпен қамтамасыз етiлуi; 
бағдарламаның орындалуын бақылау; қорытынды талдау; бағдарламаны орындауға енгiзiлген 
түзету. 
            Мектептегi басқаруды жоспарластыру зерттейтiн құбылысқа жасалған педагогикалық 
талдаудың негiзiнде iске асатын мақсатты бағдарлама деп бiлемiз. Бұл жерде жоспар түрiнде 
қабылданған шешiм ұзақ перспективаға арналуы, шұғыл, адамдағы iстердi шешуге бағытталуы 



мүмкiн. Осыған байланысты мектеп жұмысының жоспарын перспективалық, жылдық, ағымдағы 
деп бөлiп қарастырамыз. 
  

Мектеп жұмысы жоспарының түрлерi жəне оған қойылатын негiзгi талаптар 
            Мектеп жұмысының жоспарын дайындау оның орындалуының шынайылығын, нақтылығын, 
үздiксiз-дiгiн қамтамасыз ететiн бiрқатар талаптарды сақтауды қажет етедi. Ол ең алдымен 
мақсатты бағытының талабын сақтауға байланысты. Мақсатты бағыттылық дегенiмiз белгiлi бiр 
мақсатты қондырғы деп бағалауымыз керек. Оның мəнi педагог жəне оқушылар ұжымы 
жұмысының негiзгi бағыттарын дамытып жəне тереңдетiп, мектеп жұмысының барлығы 
тəжiрибесiн есепке алу деген сөз.               Бұл мұғалiм, сынып жетекшiсi, қоғамдық ұйымдар 
əрекетiне жəне мақсаттар қою болып табылады. 
            Жоспарластыруға қойылатын перспективалық талап бiрiншiден мақсаттың жақындығы, 
түсiнiктiлiгi, қолайлы-лығы сияқты сезiмдiк сипатын бiлдiрсе, екiншiден стратегия ретiнде 
мақсаттың ұзақ мерзiмдiлiгiн, сонымен бiрге iске асыруға болатын шынайылығын танытады. Ал, 
жоспарластыруға қойылатын комплекстiлiк талап жоспарды түзу барысында əртүрлi құралдар, 
əдiс, тəсiлдер мен əрекет түрлерiн бiртұтас байланыста қарастыруды қажет етедi. Ендiгi бiр талап 
түрi объективтiлiк. Ол мектеп қызметiнiң объективтi жағдайын, орналасқан жерiн, қоршаған табиғи, 
əлеуметтiк ортасын, педагог жəне оқушылар ұжымының мүмкiндiктерiн ескерудi қажет етедi.  
            Мектеп жұмысында бұл талаптарды ескермеу талдау негiздемесiнiң жетiмсiздiгiне, 
шашыраңқылығына, мектеп-тегi өзге басқару құрылымдарының жоспарымен үйлес-пеушiлiкке 
апарып соғады. Мектептердiң тəжирибесi көрсеткендей, кейде мектеп басқарудың функциясы 
ретiнде жоспарлауды жоғары қояды да басшының барлық күш-жiгерi жақсы жоспар жасауға
жұмылдырылады, ал ол жоспар ұйымдастырушылық жұмыспен қамтамасыз етiлмейдi. 
            Мектеп жұмысының практикасында жоспардың негiзгi үш түрi кең қолданылады: 
перспективалық, жылдық жəне ағымдық. 
            Перспективалық жоспар мектептi соңғы жылдардағы жұмыстарына терең талдау жасау
негiзiнде бес жылға жасалады. 
Оның құрылымы мына сипатта болуы мүмкiн: 
1. Жоспарластырған мерзiмдегi мектептiк мiндеттерi. 
2. Оқушылар контингентiнiң жылдар бойынша дамуы, сыныптардың арту мүмкiндiгiнiң 
перспективасы. 
3. Оқу-тəрбие процесiн жаңалаудың, педагогикалық инновация еңгiзудiң перспективасы. 
4. Мектептiң педагог кадрларға деген сұранымы. 
5. Педагог кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру (МБЖИ, курстар, семинарлар, тренингтер жəне т.б.) 
6. Мектептiң материалдық-техникалық базасы мен оқу-əдiстемелiк жарақтандырылуын дамыту 
(құрылыс жұмыстары, ЭЕТ жəне компьютер жабдықтары, кiтап қорын толықтыру, кабинет 
безендiру). 
7. Оқушылар мен мұғалiмдердi əлеуметтiк қорғау, олардың тұрмысын, еңбек жəне демалыс 
жағдайын жақсарту. 
            Жылдық жоспар жазғы каникулды қосқанда бүкiл оқу жылын қамтиды. Мектептiң жұмыс 
жоспарын дайындау ағымдағы оқу жылында басталады да бiрнеше кезеңдi қамтиды. Бiрiншi 
кезеңде (бiрiншi оқу тоқсаны) мектеп директоры, оның орынбасарлары дамыту мен бiлiм беру, 
соның iшiнде жоспарластыруға да қатысты теория-лық жəне əдiстемелiк, нормативтiк жəне нұсқау 
сипатын-дағы құжаттармен танысады. Екiншi кезеңде (екiншi оқу тоқсаны) директордың 
басшылығымен жоспар, жобасы-ның құрылымын жасау, қажеттi мағлұмат көздерiн тауып, мəлiмет 
жинақтайтын бастамашыл топ құрылады. Үшiншi кезеңде (үшiншi оқу тоқсаны) жинақталған 
мəлiметтер талданады, комиссия мүшелерiнiң есептерi талданады, қалыптасқан 
қиындылықтардың себебi айқындалып, оларды жоюдың жолдары қарастырылады. Төртiнiшi 
кезеңде (төртiншi тоқсанның соңы) жоспар жобасы дайындалып, талқыға салынады. Жоба оқу 
жылының алғашқы педкеңесiнде мектептiң жұмыс жоспары бекiтiледi. 
            Ағымдағы жоспар жалпы мектептiк жоспарды нақтылау үшiн оқу тоқсанында жасалады. 
Осылайша жоспарлардың негiзгi түрлерi педагог, оқушы жəне ата-аналар ұжымдарының əрекетiн 
үйлестiруге мүмкiндiк бередi. Бұл жоспарлар мұғалiмдер мен сынып жетекшi-лерiнiң жұмысы үшiн 
стратегиялық жоспар болып табылады. 
  

Мектептiң жылдық жұмыс жоспарының үлгi мазмүны 
            Мектептердiң жылдық жоспарларының түрлi нұсқаларын жинақтай келiп, жоғарыда 
жоспарластыруға қойылған талаптарды ескерiп, жылдық жоспардың мынадай үлгi жоспарын 
көрсетуге болады: 



1. Мектеп жұмысының өткен оқу жылының қысқаша қорытынды талдауы жəне жаңа оқу жылының
мiндеттерi. 
2. Мектеп ұжымының жалпы бiлiм қорының жұмысын атқаруы. 
            Жұмыс жоспарының бұл бөлiгiнде мектеп мөлтек ауданы анықталады, нақты мектептанту 
мүмкiндiгi ескерiледi. Мектеп оқушылардың жалпы орта бiлiм алуына бағытталған шараларды 
жоспарластырады. ҚР ''Бiлiм туралы'' заңның баптарының орындалуын басшылыққа алады, ата-
анасы жоқ, қамқорлыққа зəру балаларға материалдық көмек ұйымдастырады. Бұл жоспар 
бойынша баланың құқын қорғау, оларды үйде оқыту, тəрбиесi қиын оқушыларға көмек көрсету 
мəселелерi де қамтылады. Педұжым мен ата-аналардың жұмыс жоспарында балалардың дербес-
шығармашылық дамуына жағдай жасау да қарастырылуы тиiс. 
3. Педагогикалық ұжымның оқу-тəрбие процесiнiң сапасын көтеру қызметi 
        Оқушы мен мұғалiм қызметiнiң барлық саласын қамтитын болғандықтан жоспардың бұл
бөлiмiнiң көлемi барынша мол болады. Бұл, əсiресе, бiлiмнiң, дағдының iскерлiктiң сапасын 
қамтамасыз ету, ол үшiн оқу процесiн ұйымдастырудың жаңа түрлерiн қолдану, оқытуды 
дербестендiру жəне жiктеу болып табылады. Сыныптан тыс жəне сабақтан тыс жұмыстарды
ұйымдастыру, оқушы тұлғасының мəдени базасын қалыптастырудағы мектеп қызметiнiң алуан 
түрлiлiгi оқушылардың өзiн-өзi басқаруын дамыту, балалардың қоғамдық ұйымдарын қолдаудың 
''Бала құқықтары туралы БҰҰ Конвенция-сына'' сəйкестiгi. 
4.   Мектептiң, отбасының, қоғамдық ұйымдар мен еңбек ұжымының оқушылар тəрбиесiндегi 
бiрлескен жұмыстары. Мектептiң ата-аналардың педагогикалық бiлiмiн көтерудегi жұмыстары. Бұл 
жұмыстың мазмұны отбасы мен қоғамдық орталық бiрлескен əрекетiндегi мектептiң 
ұйымдастырушы орталық ретiндегi рөлiн нығайтуға бағытталады. Ол мазмұнға ата-аналар ұжымы 
мен мектеп кеңесiнiң жұмысы, педагогикалық лекторийлер, жалпы мектептiк педагогикалық 
конференция, педагогикалық университет сабақтары, ата-аналар үшiн ашық есiк күндерi енедi. 
Ата-аналарды үйiрме, секция, студия жəне т.б. қоғамдық жұмыстарды жетекшiсi ретiнде 
оқушылардың тəрбие жұмыстарына тарту, сол сияқты ата-аналармен дербес жұмыс жүргiзу де 
осы бағыттың мазмұнын құрайды. 
5. Педагог кадрлармен жұмыс. Педагог кадрларды аттестациялау, олардың  кəсiптiк 
дайындығының деңгейiне баға беруде информатика мен ЭЕТ құралдарын пайдалану, мектеп 
ұжымының жалпы мектептiк ғылыми-əдiстемелiк мəселелермен - семинар, конференция, педоқу, 
əдiсте-мелiк кеңес отырыстары, педагогикалық кеңес өткiзу. Озық педагогикалық тəжiрибе 
мектебiнiң жұмысын жолға қою. Пəн мұғалiмдерi мен сынып жетекшiлерiнiң əдiстемелiк 
бiрлестiктерi қызметiнiң мазмұнын айқындау. Педагогикалық тəжiрибенi зерттеу, жинақтау жəне 
таратуға басшылық жасау. Мектепте инновациялық орта қалыптастыру, педагогикалық 
инновацияны бағалау жəне енгiзу. 
6. Мектепiшiлiк бақылау жүйесi. Бұл тарауда бақылауға байланысты арнайы iс-əрекет 
бағдарламасы қарас-тырылады. 
7. Мектептiң оқу-материалдық базасын нығайту мектептiң материалдық құндылықтары, оқытудың 
техникалық құралдары, оқу құралдарын түгендеп отыру жыл бойына жоспарластырылады. Оқу 
кабинеттерiн безендiру жəне қайта жабдықтау. Ұзартылған күн тобы мен 6 жасар балалармен 
жүргiзiлетiн сабақ жұмыстарын жетiлдiру. Спорт, туризм, техникалық шығармашылықпен 
айналысудың материалдық-техникалық базасын нығайту. Мектеп кiтапханасының қорын 
толықтыру. Мектептi ағымдағы жəне күрделi жөндеуден өткiзудiң бағдарламасы. 
8. Ұйымдық-педагогикалық iс-шаралар. Жоспардың бұл бөлiмiнде мектеп кеңесi отырысының, 
педагогикалық кеңестiң,өндiрiстiк жиынның тақырыптары жазылады. Мектеп басшылары 
арасында мiндет бөлiсiледi, мектептiң бiртұтас жұмыс тəртiбi, кезекшiлiк кестесi анықталады, оқу 
жүктемесi, сынып жетекшiлiгi, кабинет меңгерушiлiгi жəне т.б. бөлiнiп берiледi. 
            Бiртұтас басқару циклында жоспарластыру қызметiн iске асыру мектеп қызметiнiң 
тиiмдiлiгiн арттырады. 
  
  4. Мектептi басқарудағы ұйымдастырушылық қызмет 
            Қабылданған шешiмдердi iске асыруда оған қажеттi жүйенi iске қосу, оның түрлi 
компоненттерiнiң өзара тиiмдi əрекеттесуiн қамтамасыз ету үшiн ұйымдастыру кезеңi қажет. 
''Ұйымдастыру'' ұғымы бiрнеше мағынада қолданылады. Бiрiншiден, өткiзiлген сабақтың 
сыныптан тыс жұмыстың сапасын, тұтас оқу-тəрбие процесiнiң немесе оның бiр бөлiгiнiң 
жағдайына берiлген баға ретiнде қолданылады. Екiншiден, ұйымдастыру ұғымы мектеп 
басшыларының, мұғалiмдердiң, оқушылардың өзiн-өзi басқару органдарының белгiленген 
жоспарды iске асыруға, алға қойған мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған, жалпы тұтас 
педагогикалық процестi басқаруды ұйымдастыру мағынасында қолданылады.       
            Адамның ұйымдастырушылық қызметi өзiнiң табиғатынан нақты жағдайда психологиялық-



педаго-гикалық бiлiмдердi шұғыл қолдана алуға негiзделген практикалық қызмет. Əрiптестермен, 
оқушылармен тұрақты түрде өзара байланыста болу ұйымдастырушыл-дық қызметке бiршама 
танымалдық бағдар бередi. Ұйымдастыру қызметiн жетiлдiрудi жоспарлауда мектеп басшысы 
тұлғааралық қатынастарды ұйымдастыру, мектеп менеджерлерiн дайындау жүйесi сияқты 
мектепiшiлiк менеджмет идеяларын қолдану мүмкiн.            
  
  Мектеп басқарудағы ұйымдастыру қызметiнiң мазмұны                   Ұйымдастыру қызметi 
қабылданған шешiмдердi iске асыруға бағытталады. Ал оны нақты – мұғалiмдер, балалар, ата-
аналар, жұртшылдық өкiлдер атқарады. Сондықтан кез келген iстi ұйымдастырғанда оны адам-
дық фактордың мүмкiндiгiн пайдалану жəне iске асыру тұрғысынан бағалаған орынды. 
Ұйымдастырушы орындау-шыларды алдын ала iрiктеу, оларды жұмыс орны, уақыты жəне 
ұжымдық iске қатысу реттiлiгiмен бөлу сияқты мəселелердi шешедi. Алдағы iс-əрекеттiң 
мазмұнын, түрi мен əдiстерiн таңдауда нақты жағдай мен орындау-шылардың мүмкiндiгiн 
арақатынасын айқындау қажет.             Бұл жерде нақты жағдай ретiнде əрекетке қажеттi еңбек 
заттары мен құралдары, олардың орналасуы мен өтетiн орны жəне т.б. компонеттердi атауға 
болады. Басшының ұйымдастыру қызметiнiң құрамында алдағы əрекеттi дəлəлдеу, нұсқау беру, 
тапсырманы орындаудың қажеттiлiгiне деген сенiм қалыптастыру, педагогикалық жəне оқушылар 
ұжымы əрекетiнiң бiрлiгiн қамтамасыз ету, əрекетi ынталандырудың ең тиiмдi формасын таңдау 
маңызды орын алады. Сол сияқты басшының ұйымдас-тырушылдық қызметiнде нақты iстiң 
барысы жəне нəтижесiн бағалау да аса қажет сапалардың бiрi. Сонымен бiрге мектеп 
директорының ұйымдастырушылдық қызметi педагогикалық ұжымды, пiкiрлестер ұжымын 
қалыптастыруға бағытталады. Бұл жұмыста басшының кəсiпқойлық, жалпы жəне педагогикалық 
мəдениетi, мектептiң, оқушылар мен мұғалiмдер қызметiне деген қызығушылығы, мiндет қоя бiлу 
жəне iске асыруға қол жеткiзе алу сияқты жеке қасиеттерi маңызды рөл атқарады. Басшының 
ұйымдастырушылық мəдениетiнiң ендiгi бiр көрсеткiшi-өзiнiң жəне қарамағындағылардың 
уақыттарын барынша тиiмдi етiп жоспарлау. Бұл жерде мектеп директорының əкiмшiлiк қызметпен 
бiрге белгiлi бiр пəннiң мұғалiмi ретiнде педагогикалық қызметпен де айналысатындығын ескеру
керек. Директордың негiзгi уақыты əкiмшiлiк қызметiне жұмсалады, бiрақ оның педагогикалық
қызметi өзге мұғалiмдерге үлгi болатындай болу керек, сонда ғана директор ұстаздардың ұстазы 
бола алады. Бұл жағдай сабаққа дайындалуға, жаңа психологиялық-педагогикалық əдебиеттердi 
оқуға көп уақыт бөлудi талап етедi. Сондықтан да уақытты мақсатты түрде пайдалана бiлу 
шеберлiгi – мектеп директорының, мұғалiмнiң еңбегiн ғылыми ұйымдастырудың негiзi. Əсiресе 
мұғалiмдердiң де, басшылардың да жүктемесi шамадан тыс артып отырған кезде бұл əрекеттiң 
маңызы арта түседi.  
            Мектепте басқару қызметiнiң ұйымдастыру шаралары. Мектептегi басқару қызметiн 
ұйымдастыру формаларының ең бастылары ретiнде мектеп кеңесi, педагогикалық кеңес, директор 
жанындағы кеңес, мектеп директорының орынбасары жанындағы кеңес, əдiстемелiк семинар, 
комиссия, клуб мəжiлiстерi, оқушылар комите-тiнiң отырыстарын атауға болады. Ендiгi кезекте 
мектептiң педагогикалық кеңесiнiң ұйымдастырушылық қызметiне мектептiң педагогикалық 
кеңесiнiң құрамы, құрылымы жəне оның қызметiнiң мазмұнын мектеп Жарғысы анықтайды. 
Педкеңестiң жұмысына педагогикалық қызметкерлер ұжымы сайлайтын төраға басқарады. Мектеп 
кеңесi мен педкеңес бiрiн-бiрi қайталамайды, олар бiрiн-бiрi толықтырады. Педагогикалық кеңес –
тiкелей оқу-тəрбие процесiмен жəне оны жетiлдiру мəселелерiмен айналысатын, бiр 
педагогикалық ұжымда жұмыс iстейтiн кəсiпқойлардың кеңесi. Педагогикалық кеңестiң қызметi 
мынадай мiндеттердi шешуге бағытталады; Мемлекеттiк стандарт талабына сай оқу 
бағдарламаларын, жоспар-ларын, оқулықтар мен оқу құралдарын талқылау, бағалау жəне таңдау, 
сол сияқты оқу-тəрбие жұмыстарының сапасын талқылау; Мектеп мұғалiмдерi мен тəрбиешiлерi-
нiң бiлiктiлiгiн арттырудағы шығармашылық белсендiлiгiн дамыту, педагогикалық ұжымда
инновациялық орта қалыптастыру, озық педагогикалық тəжiрибенi зерттеу, жинақтау жəне 
насихаттау жұмыстары; Педагогикалық қызметкерлердi мұғалiмдердiң, оқушылар мен ата-
аналардың пiкiрiн ескере отырып аттестациялау өткiзу, аттестация технологиясын жетiлдiруге 
байланысты ұсыныстар енгiзу, бiлiм басқармаларының алдына категориалар, атақтар мен 
разрядтар беру туралы өтiнiш жасау; Тəжiрибеден өту, бiлiктiлiк көтеру курсына, аспирантураға 
жiберетiн мұғалiмдердiң кандидатурасын талқылау жəне бекiту, озат мұғалiмдердi əртүрлi 
моральдық жəне материалдық көтермелеу шараларына ұсыну; Мектептiң ғылыми-зертеу 
мекемелерi жəне оқу орындарымен, мемлекеттiк жəне қоғамдық ұйымдармен, шығармашылық 
одақтармен өзара байланысының негiзгi бағыттарын анықтау; тəжiрибелiк-эксперименттiк 
жұмысты ұйымдастыру, мектеп құрылымында əдiстемелiк қызмет, орталық құру. Педагогикалық 
кеңес демократия-мен жариялылық жағдайында – дайындыққа мұғалiм-дердi, оқушылар мен ата-
аналарды қатыстыру арқылы өтедi. Педкеңестi өткiзудiң алдында сұрау салу, анкеталау, бақылау 



жұмысы, байқау өткiзiлуi мүмкiн. Педкеңес мəжiлiсiне мектеп өмiрi мен қызметiнiң принциптi 
мəселе-лерi еңгiзiледi. Педкеңес мəжiлiсiнiң жүгiн жеңiлдету үшiн мектептерде ұйымдастырудың 
директор жанындағы кеңес формасы қолданылады. Мектеп директоры жанындағы кеңес 
мұғалiмдер, басшылар үшiн мiндеттi болғандықтан онда оқу-тəрбие процесiн ұймдастыруға 
тiкелей қатысты мəселелер талқыланады. Ондай мəселелер қатарында оқу үлгерiмi iшкi тəртiптiң 
сақталуы, сабақтан тыс қызметтi ұйымдастыруды атауға болады. Директор жанындағы  кеңесте 
жекелеген мұғалiмдердiң бiлiм стандартын орындауы, оқушылардың шығармашылық белсендiлiгiн 
дамытудағы жұмысы жəне т.б. мəселелер қаралуы мүмкiн. Кеңестiң өткiзiлуi жиiлiгiн мектеп 
директоры белгiлейдi. Мектеп директорының орынбасары жанындағы кеңесте оның əкiмшiлiк 
компетенциясына жататын ағымдағы мəселелер қаралады. Бұндай кеңестердi өткiзу мектептiң 
тоқсандық немесе айлық жоспарында белгiленедi. Шұғыл ақпараттық кеңес мектепте оқу процесiн 
ұйымдастыруға қажеттi форма болып табылады. Оның мазмұны нақты жағдайдан туындайды. Ол 
бiрiнғай педагог қызметкерлер немесе тек оқушылар үшiн, тiптi екеуiне де бiрдей тақырыпта 
өткiлуi мүмкiн. Басқару қызметiнiң ұйымдық формаларын сабаққа жəне сыныптан тыс сабаққа, 
спорт жарыстары, кештер мен көркем студияларға қатысу сияқты жұмыстар да толықтырады. 
Мектеп басшыларының шұғыл ұйымдастырушылық жұмыстары ата-аналар, жұртшылық, еңбек 
ұжымдарының өкiлдерiмен кездесудi де қамтиды. 
            Балалардың мектептi басқару iсiне қатысуының тиiмдi формасы сайланбалы орган-
оқушылар  комитетiнiң құрамында жұмыс iстеуi. Балалардың оқушылар комитетi-нiң түрлi 
комиссияларына қатысуы мектеп өмiрiнде демократиялық бастаулардың дамуына, балалардың 
бойында бастамашылдық пен жауапкершiлiктiң қалып-тасуына негiз қалап, қабылданған шешiмдi 
iске асырудың жеделдiгiн арттырады. 
            Мектептi басқарудың ұйымдық формаларын тиiмдi пайдалану оның дайындық деңгейi мен 
бағыттылығына  тiкелей байланысты. Педкеңес, директор жанындағы кеңес немесе 
ұйымдастырудың шұғыл формалары педагогика-лық процеске қатысушылардың ынтымақтастығы
мен мүдделiгiне қарай мақсатқа жеткiзедi. 
  
   5. Мектепiшiлiк бақылау жəне басқаруды реттеу  
            Жалпы ережелер  
            Жете зерттелгенiне  қарамастан мектептен тыс тəрбие жұмыстарын ұйымдастырушының
(мектеп директорының орынбасары құқында) мiндеттерiнiң аясына балалар шығармашылығының 
сарайлары, жас натуралистер, жас техниктер станциялары, балалар  бiрлестiктерi мен клубтары 
сияқты қосымша бiлiм беретiн мекемелермен байланыс орнату; сынып жетекшiсiнiң жұмыс 
мазмұнын жақсарту, оларға əдiстемелiк көмек көрсету, оқушылардың тұрғылықты жерi бойынша 
жұмыс жүргiзу БҰҰ Конвенциясының талаптарына сай балалардың қоғамдық ұйымдарына қолдау
көрсету сияқты өзектi мəселелер жатады.  
            Демек, бақылау процесiнде жинақталған  нақты материал педагогикалық талдауға негiз 
болады. Сондық-тан мектепiшiлiк бақылау мен педагогикалық талдау мектеп қызметiнiң бiр 
бағыты деп есептелiнедi. 
            Мектепiшiлiк бақылаудың ерекшелiгi оның бағалау қызметiмен байланысты. Ол бағалау 
мұғалiм тұлғасының ерекшелiгiн ескеруге  бағытталады. Егер бақылаушы жас мұғалiм болса, 
бағалау оның кəсiптiк қалыптасуына, еңбек өтiмi  мол мұғалiм болса оның кəсiпқойлық позициясы-
ның нығаюы немесе əлсiреуi жəне мектептегi беделiне байланысты болмақ. Сондықтан тексеру 
барысында тексерушiнiң кəсiпқойлылығы мен iсiн жете бiлуiнiң маңызы зор. Тексерушiлiк қызметтi 
орындайтын қазiргi инспектор  немесе мектеп директоры кiсiлiк келбетi мығым тұлға болуы қажет. 
            Олардың мiндетi мұғалiмдердi қорқытып, үркiту емес, қайта iстiң жағдайына əдiл баға 
берiп, педагогика-лық қызметтi ынталандырып, қолдап, əдiстемелiк көмек көрсету болуы тиiс. Осы 
тұрғыдан алып қарағанда мектепiшiлiк бақылауды бiрқатар кемшiлiктердi атауға болады. 
Бiрiншiден, директор мен оның орынбасарлары арасында тексеру нысандарының бөлiнбеуi, 
тексерудiң есеп үшiн немесе өзара сабаққа енудiң санын анықтау мақсатында ұйымдастырылуы
байқаудың жүйесiздiгi.  Екiншiдiн, бақылауды ұйымдастырудағы немқұрайлылық. Ол жүргiзiлген 
тексеру мақсатының анық қойылмауы, бағалаудың əдiл критерийлерiнiң болмауы немесе  
қолданылмауы түрiнде көрiнедi. Үүшіншіден, тексерудiң педагогикалық процесстiң бiр ғана 
бағытын, бiр ғана қырын қамтудан көрiнетiн мектепiшiлiк бақылаудың бiржақтылығы. Мысалы, тек 
оқу процесi немесе қазақ тiлi мен математика ғана тексерiледi. Төртiншiден, тексеруге тек 
лауазымды адамдар қатыстырылып, оның есесiне тəжiрибелi мұғалiмдер мен əдiскерлердiң тыс 
қалуы. 
            Мектепiшiлiк тексерудi ұйымдастыруда осындай жəне бұдан басқа да кемшiлiктер мен 



түсiнбеушiлiктердi болдырмау үшiн бiрқатар жалпы талаптарды бiлу қажет. Ондай талаптарға 
мыналар жатады: жүйелiлiк - бұл талап мектептегi оқу процесiнiң бүкiл барысын басқаруға 
мүмкiндiк беретiн бақылау жүйесiн құрып, бақылау мен тексерудi тұрақты  жүргiзуге бағытталады; 
əдiлдiк – бұл талап бойынша мұғалiмнiң немесе педагогикалық ұжымның əрекетi мемлекеттiк 
стандарт жəне бiлiм бағдарламалары талабына сай жасалынған жəне келiсiлген критерийлермен 
бағалануы тиiс; ықпалдылық - тексеру нəтижелерi анықталған кемшiлiктердi жойып, оңды  
өзгерiстер  жасауды талап етедi; тексерушiнiң өз iсiн жетiк бiлуi  - тексеретiн тақырыпты бiлу, 
тексеру əдiстемесiн меңгеру,  тексеру нəтижесiнiң дамуын болжай алуды талап етедi. 
            Мектептану əдебиетiнде (М. Л. Портнов,   Т. И. Шамова, Н. А. Шубин жəне т.б.) мектепiшiлiк 
бақылау мазмұнына мынадай бағыттарды қосады: 
            жалпыға бiрдей бiлiм берудiң ұйымдық-педаго-гикалық мəселелерiн орындау; 
            оқу бағдарламалары мен мемлекеттiк бiлiм стандартының орындалу барысы жəне сапасы; 
            бiлiм сапасы, оқушылардың ептiлiгi мен дағдысы; 
            оқушылардың тəрбиелiлiгiнiң деңгейi; 
            бiлiм, тəрбие жəне оқытудың дамытушылық қызметiн iске асыратын  оқу пəндерiнiң берiлу 
жайы; 
            сабақтан тыс тəрбие жұмыстарын ұйымдастырудың жайы мен сапасы; 
            педагог кадрлармен жұмыс; 
            оқушыларды тəрбиелеудегi мектептiң, отбасылық жəне жұртшылықтың бiрлескен 
əрекетiнiң тиiмдiлiгi; 
            нормативтi құжаттар мен қабылданған шешiмдердiң орындалуы. 
            Тексерушi органның немесе мектеп əкiмшiлiгiн арнайы дайындағын естелiк, нұсқау, 
ұсыныстарды тексерудiң аталған бағыттары нақтылана түседi. 

             
  
  
  
  

Мектепiшiлiк бақылаудың құрылымы,  түрлерi мен əдiстерi 
   Қазiргi кезде  мектепiшiлiк бақылаудың құрылымы, түрлерi мен əдiстерiн жiктеу мəселесi 
пiкiрталас  деңгейiн-де қалып отыр. М. Л. Портновтың ''Мектеп басшысының еңбегi'' деп аталатын 
кiтабында тексерудiң  үш түрiн бөлiп көрсетедi: алдын-ала, ағымдағы, қорытынды. Ал    Н. А. 
Шубин түр мен əдiстi бiрге топтастыра отырып былайша үйлестiредi: алдын-ала шолу, дербес, 
тақырып-тық, жан-жақты жəне топтық, жинақтаушылық. 
            Педагог - теоретиктер мен практиктердiң арасында Т. И. Шамова ұсынған мектепiшiлiк 
бақылаудың құрылымы мен түрлерi кең қолдау тапты. Ол жiктеу құрылымдық жағынан 
тыңғылықты, қисынды, практика-лық қолданымға қолайлы жəне ең бастысы  бақылаудың 
құрылымы мен түрлерi тұтас педагогикалық процесстiң табиғатына толық жауап бере алады.  
            Ол ұсынған тексерудiң түрi - жан-жақты жəне тақырыптық болып бөлiнедi. Тақырыптық 
тексеру – педагогикалық ұжымның мұғалiмдер тобының немесе жекелеген мұғалiмнiң қызмет 
жүйесiндегi белгiлi бiр нақты мəселенi тереңдей зерттеуге бағытталады. Тақырып-тық тексерудiң 
мазмұны педагогикалық процестiң түрлi бағыттары, жекелеген мəселелердi қамтығанымен ол 
терең жəне мақсатты зерттеледi. Ол мазмұн мектептегi  инновация, озық педагогикалық 
тəжiрибенi енгiзу мəселесiн де қамтиды. 
            Жан-жақты тексеру - педагогикалық ұжымның, əдiстемелiк бiрлестiктiң немесе жекелеген 
мұғалiмнiң қызметiн жан-жақты тексеруге бағытталады. Көп еңбек сiңiрудi жəне тексеруге көп адам
тартуды қажет ететiндiктен жаппай тексерудi жылына екi-үш рет қана жүргiзу тиiмдi. Жекелеген 
мұғалiмнiң қызметiне жан-жақты тексеру жүргiзгенде, мысалы, аттестациялау барысында оның 
жұмысының барлық бағыттары - оқу, тəрбие, қоғамдық-саяси, басшылық əрекеттерi түгел 
зерттеледi.                  Ал мектептi  жан-жақты тексеру кезiнде бiлiм беру мекемесiне тəн қызметтiң 



барлық аспектiлерi қамтылады, ол жалпы бiлм беру заңын, бiлiм беру процессiн  ұйымдастыру, 
ата-аналармен жұмыс, қаржы-шаруашылық қызметi  жəне т.б. 
            Тексеру кiмнiң жүргiзетiндiгi жəне ненi тексеретiн-дiгiне байланысты мынадай түрлерге 
бөлiнедi. 
            Дербес тексеру жекелеген мұғалiм,  сынып жетекшiсi, тəрбиешiлiк жұмысын қамтиды. Ол 
тақырыптық та,  жан-жақты да  болуы мүмкiн.  Педагогтар ұжымының жұмысы оның жекелеген
мүшелерiнiң жұмысынан құралатындық-тан дербес тексеру өзiн-өзi ақтайды. Мұғалiм қызметiнде 
дербес тексеру педагогтың өзiн-өзi басқару құралы, кəсiпқой болып қалыптасуының стимулы 
ретiнде аса маңызды. 
            Сыныптық-жинақтаушылық тексеру оқу жəне оқудан тыс əрекет процессiнде сынып 
ұжымын қалыптас-тыруға ықпал жасайтын факторлар жиынтығын зерттеуде қолданылады. 
Тексеру түрлерiнiң арттарында ''жинақ-таушылық'' ұғымының жиi қайталануы педагогикалық 
процестi басқаруға бақылау- тексеру қызметiнiң дəлелдi, əдiл, жинақтаушы ақпаратпен 
қамтамасыз етумен байланысты. өйткенi, осындай ақпарат педагогикалық талдау, мақсат қою, 
шешiм қабылдау жəне оны iске асыру кезеңiнде қажеттi шынайы ақпарат алуды қамтамасыз етедi. 
Мектеп құжаттарын зерттеу, бақылау, əңгiмелесу, ауызша жəне жазбаша тексеру, анкеталау, озық 
педаго-гикалық тəжiрибенi зерттеу, хронометрия, болжамдау сияқты əдiстер де қолданылады. Ол 
əдiстер бiрiн-бiрi толықтырып отырады. Егер iстiң шынайы жағдайын бiлгiмiз келсе онда 
мүмкiндiгiнше түрлi əдiстерiн қол-данып көру қажет. 
            Оқу-тəрбие процесiнiң сандық жəне сапалық сипаттамасын жасау үшiн мектеп құжаттарын 
зерттеу əдiсiн қолдануға болады. Мектептiң оқу-педагогикалық құжаттары мыналар; оқушылардың 
алфавиттiк тiркеу кiтабы, оқушылардың жеке iс қағаздары, сынып жор-налдары, факультативтiк 
сабақ құралдары, ұзартылған күн тобының  жорналы, бiлiм туралы аттестат беру жəне 
бланкыларды есепке алу кiтабы, педагогикалық кеңестiң жəне мектеп кеңесi  мəжiлiсiнiң 
хаттамалар кiтабы, оқушылар қозғалысының бұйрық кiтабы, жалпы мектептiк бұйрық кiтабы, 
мектеп педагог кадрларының  есеп беру кiтабы жəне т.б. 
            Мектеп құжаттарының  қатары аса мол, ал олардан алынатын ақпараттар да  сан-салалы,  
мазмұны бай болып келедi. 
            Мектеп құжаттары бiрнеше жылдық ақпараттарын жинақтайды, қажет болған жағдайда
мұрағаттың көмегiне  сүйенуге болады. Осылайша жинақталған ақпарат салыстырмалы талдау
жасауға, əсiресе педагогикалық əрекеттi болжамдауға мүмкiндiк бередi. 
            Мектеп практикасында ауызша жəне жазбаша тексеру барынша жиi қолданылады. 
Қолдануға жеңiл əрi оңай болғанымен тексерудiң тек осы түрiмен шектелiп қалуға болмайды. 
Сонымен бiрге мектеп практикасында ақпарат  жинаудың социологиялық əдiстерi - анкеталау, 
сұрау салу, интервью алу, əңгiмелесу, эксперименттiк бағалау да қолданылады. Олар тексерушi 
қажеттi ақпаратты тез алуға мүмкiндiк бередi. 
            Хронометриялық əдiс мектептiң жұмыс тəртiбiн, сабақ жəне сыныптан тыс оқу  уақытын 
тиiмдi ұйымдас-тыру,  оқушылар мен мұғалiмдердiң жұмыс бастылығын, оның сабағын, үй 
тапсырмасының көлемiн, оқу  жылдам-дығын анықтауға қолданылады. 
            Мектепiшiлiк тексерудiң түрi мен əдiстерiн таңдау  оның мақсаты, мiндеттерi, тексеру 
нысаны, уақыт жағдайына тiкелей байланысты. Ал тексерудiң түрлерi мен  əдiстерiн тиiмдi етiп 
қолдану жоспарлауға жəне  тексеруге əкiмшiлiк, мұғалiмдер, бiлiм берудi басқару органдарының 
өкiлдерiн кеңiнен тарта отырып iске асырғанда нəтижелi болмақ.  
  

  
Бақылау сұрақтары 

1. Бiлiм беру мекемесi басшысының басқару мəдениетiнiң негiзгi компоненттерiн атаңыз? 
2. Жалпы бiлiм беретiн мектеп басшысының негiзгi қызметтiк мiндеттерi қандай? Лауазымды 
адамдардың мiндеттерi қандай құжат арқылы белгiленген? 
3. Мектеп басқарудағы педагогикалық талдаудың мазмұны қандай жəне оның рөлi? 
4. Мектептiң түрлi жұмыс жоспарларына талдау жасаңыз. Олардың өзара байланысы қалай iске 
асады. 
5. Мектептегi лабораториялық сабақ барысында мектептiң жылдық жұмыс жоспарымен 
танысыңыз. Жоспардың негiзгi бөлiмдерiнiң мазмұнына талдау жасаңыз. 
6. Мектеп басшысының ұйымдастырушылық қызметiнiң негiзгi мазмұны қандай? 



7. Мектептiң педагогикалық кеңесiнiң, директор жанын-дағы кеңестiң, оқушылар комитетiнiң 
қызметiне сипат-тама берiңiз. 
8. Тексеру мен реттеу басқа мектепiшiлiк басқару қызмет-терiмен қалай байланысқан? 
Мектепiшiлiк басқаруда қандай əдiстер қолданылады? 
  



3.3 Педагогикалық  процестi  басқарудағы  əлеуметтiк  институттардың  өзара  əрекеттестiгi
  

1. Мектеп, отбасы, жұртшылық жəне мектептiң   
 бiрлескен жұмысын ұйымдастырушы орталық  

            Мектептiң ұйымдастырушы тəртiп орталығы ретiн-дегi қызметiнiң ең маңызды 
бағыттарының бiрi-мектеп-тiң, отбасының жəне жұртшылықтың күшiн бiрiктiру. Бұл жұмыстың 
мазмұны, əдiстерi мен түрлерiне қарай өзiндiк ерекшелiгi болады. Ол  əрекеттiң өзiндiк ерекшелiгi 
бiрқатар факторларға байланысты. Олар педагогикалық процестiң обьективтi заңдылықтарын 
бiлу; қазiргi жағдайдағы мектептiң əлеуметтiк қызметiне қанық болу; қазiргi отбасының 
ерекшелiктерi мен даму тенденцияларын түсiну, мұғалiмнiң, ата-аналар, жұртшылық өкiлдерiмен 
жас ұрпақ тəрбиесiне байланысты жұмысқа практикалық тұрғыдан дайын болуы. 
   Мектеп балалар тəрбиесi мен отбасы тəрбиесiн педагогикалық басқарудағы тiкелей iске 
асыратын маңызды əлеуметтiк институт болып табылады. Жас ұрпақты өмiрге дайындауда жаңа 
сапалық белгiлер қалып-тасып, дербестiктi дамыту, кəсiптiк бағдар, бiлiм алу жəне өздiгiнен бiлiм 
алу, қабiлеттердi анықтау жəне дамыту сияқты мəселелерге ерекше маңыз бере бастады. Мектеп-
тiң, отбасының жəне жұртшылықтың тəрбиелiк қызметi-нiң бiртұтастығы мектептiң мақсатты түрде 
жүргiзген жүйелi жұмыстарының нəтижесi. Ал бұл нəтиже қазiргi заманғы бiлiм беру мекемесiне 
қойылатын басты талаптардың бiрi.  
            Белгiлi педагог В. А. Сухомлинскийдiң еңбектерiнде ''мектептiк-отбасылық тəрбие'' ұғымы 
кең қолданылады. Оның пiкiрiнше тəрбиенi мектептiк немесе отбасылық деп қарастыруға 
болмайды, өйткенi бала тұлғасы бiртұтас жəне оны қалыптастыру процесi де бiртұтас сипат 
алады. Мiне, осындай бiртұтас тəрбие процесiнде мектеп жетекшi рөл атқарады.  
            Мектеп отбасының тəрбиелiк мүмкiндiктерiн кеңiтедi жəне дамытады, осы бағыттта 
педагогикалық ағарту жұмыстарын жүргiзедi, қоғамдық жəне мектептен тыс ұйымдардың мектеп
пен отбасына белсендi түрде көмек көрсетуiн ұйымдастырады жəне бағыттайды, олардың 
əрекеттерiн үйлестiредi. Мектеп басшысының, сынып жетекшiсiнiң жұмыс жүйесi ең тиiмдi түрлер 
мен əдiстер таңдап алу арқылы ұзақ жылдар барысында қалыптасады. Ол жүйе жұмыстың 
нəтижелiгiн қамтамасыз ететiндей талаптарға жауап беруi тиiс.  
            Ең бiрiншi талап - бүкiл педагогикалық ұжым əрекетiнiң мақсаттылығы. Ата-аналармен 
жұмыс деген мүлде жалпы ұғым. Оның орнына нақты педагогикалық проблемаларды шешу үшiн 
ата-аналар жиналысын өткiзу, лекция оқу, ата-анаға, отбасына жекелеп ықпал жасау қажет. 
            Екiншi талап - мұғалiмнiң кəсiптiк бiлiктiлiгiн, педагогикалық мəдениетiн көтеру. Оның 
жолдары əртүрлi болуы мүмкiн. Мысалы: сынып жетекшiлерi секциясының жұмысы, ''Отбасылық 
педагогика'' немесе ''Отбасы тəрбиесiн жетiлдiру'' сияқты тұрақты педагогикалық семинар жұмысы; 
мектеп тəжiрибесiнде анықталған формалды емес жасөспiрiмдер тобының ерекшелiктерiн есепке 
алу, қолайсыз отбасылар мен педагогикалық тұрғыдан бетiмен жiберiлген балаларды есепке алу, 
ата-аналардың жүргiзген жұмыстарының тиiмдiлiгiн анықтау, олардың озық тəжiрибелерiне 
педагогикалық талдау жасау. 
            Үшiншi талап - педагогикалық ұжымның сынып жетекшiсi мен мұғалiмдердiң ата-
аналармен жүргiзетiн жұмыстарына бiрыңғай талап жүйесiн жасау. Бұл талап негiздi, əдептi, 
заңды болуы тиiс. Асығыстық, талапты бұрмалаушылық ата-аналармен келiспеушiлiкке апарып 
соғады.  
            Төртiншi талап – ықпалды қоғамдық ата-аналар ұйымын қалыптастыру.  
  

2.  Мектептiң педагогикалық ұжымы. Педагогикалық ұжымның ерекшелiктерi 
            Басқарудың жəне өзiн-өзi дамытудың субъектiсi ретiнде қазiргi педагогикалық ұжым туралы 
ұғымдар орыс педагогтары Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, Н. И. Пироговтардың оқыту мен 
тəрбиенiң өзара байланыстылығы, оқушылар мен педагогтардың бiрлесе жұмыс iстеуi, 
педагогтардың өзiн-өзi дамытуға ұмтылуы сияқты идеяларының ықпалымен қалыптасты.  
   Тəрбие мақсаты, балалар ұжымын қалыптастыру мəселесi отандық педагогика ғылымында 
педагогикалық ұжымның екi орнықты моделiн iздеумен бiрге қарас-тырылды. Мұғалiмдердiң 
тəрбиелiк ықпалын бiрiктiру 20-30 жылдары педагогика мен мектептiң маңызды мiндеттерiнiң бiрi 
болды. Н. К. Крупская, С. Т. Шацкая, А. С. Макаренко жəне т.б./ ''Тəрбиешiлер ұжымы болуы 
керек'', – деп жазды. А. С. Макаренко - тəрбиешiлер ұжымға бiрiккен жерде жəне бiртұтас жұмыс 
жоспары, балаға деген бiрыңғай ықпал жоқ жерде ешқандай тəрбие процесi болуы мүмкiн емес''.  
            Педагогикалық ұжымның топтасуы жəне дамуы идеясы В. А. Сухомлинскийдiң 
педагогикалық жүйесiнде практикалық көрiнiс тапты. Ол əрбiр педагогикалық ұжымның өзiндiк 
ерекшелiгi  болатындығын атап көрсеттi. Тəжiрибе алмасу сол мектептiң жұмысын көшiрiп алу 
емес, қайта оның қызметiнiң идеялары мен концепция-ларын бағалау болмақ. 



            Соңғы жылдары педагогикалық ұжымның дамуы мен қызметiнiң iшкi механизмiн ашуға 
арналған   /Н. С. Дежиннова, В. А. Кераковский, Л. И. Новикова,  Р. Х. Жакуров жəне т.б./ еңбектер 
жарияланды.                                 Педагогикалық ұжым адамдардың əлеуметтiк жəне кəсiптiк 
бiрлестiгi ретiнде ұжымға тəн барлық белгiлердi бiрiктiредi. Ерекше адамдар тобы ретiнде мектеп 
педагогикалық ұжымына жинақылық, басшының болуы, топтасу, салыстырмалы түрде тұрақты 
жəне ұзақ мерзiмде əрекет ету сияқты қоғамдық жəне кəсiптiк сипаттар тəн.  
   Педагогикалық ұжым сондай-ақ, оқушылар  ұжымы да, оның құрамдас бөлiгi болып есептеледi.. 
Кез келген ұжым сияқты мектептiң педагогикалық ұжымының өзiндiк ерекшелiктерi болады.  
            Педагогикалық ұжымның ең басты ерекшелiгi оның кəсiптiк қызметiне байланысты, 
нақтылай айтқанда жас ұрпақты оқыту мен тəрбиелеуде. Педагогикалық ұжым-ның кəсiптiк 
қызметiнiң тиiмдiлiгi оның мүшелерiнiң педагогикалық мəдениетiнiң деңгейiмен, тұлғаларының 
қатынас сипатымен, ұжымдық жəне дербес жауапкер-шiлiктi сезiнуiмен, ұйымшылдық, 
ынтымақтастық деңгейi-мен анықталады. өзiнiң мəнi жағынан педагогикалық, тəрбиелiк болып 
табылатын оқу орындарының ұжымы оқушыларға үлкендердiң ұжымы, олардың өзара қатынасы, 
бiрлесе əрекет етуi туралы алғашқы түсiнiктердi  қалыптастырады. Бұл жағдай педагогикалық 
ұжымды өзiн-өзi ұйымдастыруға, үнемi өздiгiнен жетiлуге ынталандырады.  
            Мұғалiмдер ұжымның педагогикалық қызметi  оқушылар ұжымымен өзара тығыз  
əрекеттестiкте өрбидi. Сондықтан педагогикалық мiндеттi шешу оқушылар ұжымының тəрбиелiк 
мүмкiндiгi қай деңгейде, қанша-лықты iске асырылуына тiкелей тəуелдi болып келедi. Басқару 
iлiмiнiң категориясы ретiнде педагогикалық ұжым басқарушы, ал  оқушылар  ұжымы басқарылушы 
болады. Ал қазiргi əрекет пен қатынастың субъектiсi ретiнде жеке тұлғаға баса назар аударылған 
жағдайда педагогикалық жəне оқушылар ұжымы басқарудың да, өзiн-өзi дамыту-дың да субъектiсi 
болып отыр. Мұғалiмдер ұжымы өзiнiң орасан зор интеллектуалдық, тəрбиелiк күш-қуаты 
бойынша балалар  ұжымына ғана емес, өз ұжымына қатыстылығына байланысты да тəрбие
субъектiсi ретiнде əрекет жасайды. 
            Педагогикалық ұжымның басты ерекшелiгiнiң бiрi ретiнде мұғалiмдiк кəсiп қызметiнiң көп 
қырлылығын атау керек. Қазiргi мұғалiм пəн мұғалiмi, сынып жетекшiсi, үйiрме, студия жетекшiсi, 
қоғамдық жұмыстар сияқты қызметтердi атқарады. Бұндай көпқырлылық барлық педагогикалық 
ұжымға тəн. өзiнiң кəсiптiк мiндеттерiн шешу барысында педагогикалық ұжым мектеп  шегiнен 
шығып кетедi. Қоршаған əлеуметтiк ортаны педагогика-ландыру, яғни ата-аналар мен жұртшылық
өкiлдерiнiң педагогикалық мəдениетiн қалыптастыру тұтас алғанда педагогикалық ұжымның
ажырамас қызметiне айналады.                Көптеген мұғалiмдердiң педагогикалық əрекетiне 
зерттеушiлiк қызметi тəн. Қазiргi мұғалiм-зерттеушi -  нормативтi қызмет жасымен шектелмейтiн, 
педагогика-лық жаңалықтың жетiстiгi мен кемшiлiгiн тез аңғаратын, жаңа құндылықтар  мен 
технологияларға баға берiп, игерiп жəне практикада қолдануға қаблеттi педагог.  
 Педагогикалық ұжымның ендiгi бiр ерекшелiгi оның жоғары денгейде өзiн-өзi басқара алуында. 
Ұжымдағы мектеп кеңесi, əдiстемелiк комиссиялар, қоғамдық ұйымдар да қатардағы 
мұғалiмдердiң сайлану арқылы өкiлеттiк алуы ұжымда дұрыс қоғамдық пiкiр қалыптас-тырып 
дербестiк пен белсендiлiк дамытады. Педагогика-лық ұжым мүшелерiнiң, оның басшыларының 
қызметтiк мiндеттерi, қызметтiк нұсқаулары арқылы дəл айқын-далуы да ұжымның ұйымдасқандық 
сипатын нығайтады. 
  Педагогикалық ұжымның келесi ерекшелiгi оның қызметiнiң ұжымдық сипаты мен нəтиже үшiн 
ұжымдық жауапкершiлiгi. Егер жекелеген мұғалiмдердiң, əсiресе орта жəне жоғары сынып 
мұғалiмдерiнiң iс- əрекетiн өзге мұғалiмдердiң iс-əрекетiмен сəйкестендiрмесе, оқушы-лардың 
бiлiмiн бағалау, мектеп жұмысын ұйымдастыруда бiрыңғай талап болмаса онда ол табысқа 
жеткiзбейдi.  Мұғалiмдердiң бiртұтастығы олардың құндылық бағдар-лары мен сенiмдерiнен 
көрiнедi, дегенмен бұл жағдай педагогикалық технологияның бiрсарындылығын бiлдiрмейдi. 
Балаға деген махаббат, оны оқытуға деген ынта, оқушы тұлғасына деген құрмет педагогикалық 
шығармашылық, оптимизм, жалпы жəне кəсiптiк мəдениет мұғалiмдердiң iс-əрекетiнiң 
бiртұтастығын материалдық негiзiн құрайды. 
  Педагогикалық ұжым өмiрiнiң еркешелiктерiнiң қатарында белгiлi бiр педагогикалық еңбектiң 
түрiн атқарудан уақыт шегiнiң болмауын атауға болады. Бұл жағдай мұғалiмнiң шамадан тыс 
жұмыс бастылығына, рухани дүниесiн байытып, кəсiптiк дамуын арттыруға уақыт таба алмауына 
себеп болады. Бақылау нəтижелерi  
көрсеткендей соңғы жылдары материалдық жағдайға, уақыт жетiспеуiне байланысты 
мұғалiмдiрдiң баспасөзге жазылуы, түрлi əдебиеттер сатып алуы, олардың кино-театрлар, 
мұражайлар мен көрмелерге қатысуы күрт төмендеп кеттi.  
            Педагогикалық ұжымға тəн өзiндiк ерекшелiктердiң бiрi оның құрамында əйелдердiң басым 



болуы десек, бұл жағдай ұжымдағы өзара қатыстық сипатына ықпал жасайды. Əйелдер ұжымы 
еркектер басым болып кететiн ұйымдарға қарағанда тез əсерленгiш, көңiл күйi жиi алмасады, 
барынша дау-жанжалға бейiм. Дей тұрғанмен, əйелдер жаратылысынан тəрбие iсiне бейiм, 
педагогикалық ықпал жасаудың əдiстерi мен тəсiлдерiн таңдауда барынша икемдi екендiгiн де 
есте ұстау керек.  
            Педагогикалық ұжымдарда əйелдердiң басым болуы – жаңа проблема емес. Ол проблема 
материалдық сипаттағы себептерге байланысты педагогикалық ұжым-дардан еркектердiң басқа 
табысты салаларға көптеп ауысуына байланысты шиеленiсе түстi. В. А. Сухом-линский, А. А. 
Захаренко сияқты педагогтар мектебiнiң тəжiрибесi педагогикалық ұжымда, əр жыныстың қажеттi 
өкiлеттiлiгiнiң болуы педагогикалық ұжымның үйлесiм-дiлiгiн, педагогикалық процестiң 
бiртұтастығын қамтама-сыз ететiндiгiн көрсетедi.  
            Бұл проблема соңғы кезде əкесiз отбасылар көбеюiне байланысты маңызды бола түсуде. 
Дегенмен, педагогика-лық ұжымдағы еркек пен əйелдердiң барынша орнықты арақатынасын 
айқындау өте қиын. Ол əрбiр нақты жағдайда өзiнше шешiм табуы тиiс. Бiрақ қалай болғанда да 
мектептегi еркектердiң жетiспеушiлiгiн əке, ата-аналарды, өндiрiстiк ұжым мүшелерiн сабақтан тыс 
уақыт-тағы тəрбие жұмыстарына тарту арқылы толықтыру қажет.  
  

Педагогикалық ұжымның ұйымдық құрылымы    
            Ұжым психологиясы жөнiндегi зерттеулер    /А. И. Донцов, А. Н. Лутошкин, А. В. 
Петровский,   А. Л. Свентицкий жəне т.б./ ұжымның құрылымы туралы тиянақты мағлұмат бередi. 
Соның iшiнде ұжымға əлеуметтiк-психологиялық талдау жасағанда, оның ұйым-дық құрылымы 
ресми жəне бейресми болып бөлiнетiндiгiн аңғарамыз. Бұл жағдайда құрылым ретiнде ұжым 
мүшелерiнiң салыстырмалы түрде бiршама тұрақты өзара қатынасын атауға болады. 
            Ұжымның ресми құрылымы оның мүшелерiнiң мiндеттерi мен құқықтары, еңбек бөлiнiсiнiң 
ресми реттелуiне байланысты. Ресми құрылымның шеңберiнде əрбiр адам кəсiптiк қызметтi 
атқаруда белгiлi тəртiп, ережелер негiзiнде еңбек ұжымының өзге мүшелерiмен əрекеттеседi. Бiр 
сыныпта жұмыс iстейтiн мұғалiмдер бiлiм стандарттарын, оқу бағдарламаларын, сабақ кестесiн, 
кəсiптiк этика нормаларын басшылыққа алады. Əрбiр мұғалiм мектеп басшыларымен, 
əрiптестерiмен iскерлiк қатынаста болады. Ал, мұғалiм мен мектеп басшылары-ның арақатынасы 
қызметтiк нұсқаулар жəне өнiмдермен реттеледi. 
            Ұжымның қалыпты жұмыс iстеуi, оның ресми құрылымы бiрқатар жағдайларға байланысты. 
Мұғалiм-дердiң ұжымдық өзара ықпалдастығы ресми құрылым шегiнде бiрлескен жұмысты 
ұйымдастыру деңгейiмен, əрекеттердi үйлестiру, түрлi шұғыл жұмыс  кестелерiнiң, оқу-тəрбие 
процесiнiң барысы мен нəтижелерiн тексеру жүйесiнiң болуымен, қоғамдық мiндеттер мен 
тапсырма-лардың теңдей бөлiнуiмен айқындалады. 
            Педагогикалық ұжымның бейресми құрылымы ұжым мүшелерiнiң алдын ала белгiленген 
мiндеттерiнен тыс нақты iс-əрекет негiзiнде қалыптасады. Ұжымның бейресми құрылымы оның 
мүшелерi арасындағы қалып-тасқан қатынастар жүйесiнен тұрады. Ондай қатынастар жек көру 
мен ұнату, құрметтеу, махаббат, сенiм немесе сенiмсiздiк, ынтымақтасу, бiрлесе жұмыс iстеудi 
қалау немесе қаламау сезiмдерi негiзiнде қалыптасады. Бұндай құрылым ұжымның iшкi, көбiне 
жасырын, көзге көрiнбейтiн жағдайын танытады. 
            Жас мұғалiм педагогикалық қызмет процесiнде қиындыққа кездескенде ресми ұйымдық 
құрылымға сəйкес мектеп директорының оқу iсi жөнiндегi орын-басарына, сонымен бiрге қажет деп 
тапса бiлiктi, тəжiрибелi маман ретiнде басқа мұғалiмнен көмек сұрайды. 
            Ал мұғалiмдер арасындағы бейресми байланыстар түрлi себептерден туындайды. Бiр 
жағдайларда бұл араласу, достық, махаббат сияқты əлеуметтiк қажеттiлiктен туындаса, келесi 
жағдайда тəжiрибелi жолдасынан кəсiптiк көмек, қолдау алуға байланысты, үшiншi жағдайда –
жаңа, қызықты ақпарат алуға байланысты, төртiншi жағдайда өзгелердi өзiне бағындыруға 
ұмтылған эгоистiк себеп-терден туындайды. Ұжымдағы бейресми қатынастардың пайда болуының
мынадай белгiлерiн бөлiп айтуға болады: достық, жолдастық топтардың құрылуы, бейресми 
пiкiрдiң қалыптасуы, бейресми басшылардың шығуы, жаңа құндылық бағдарлардың нығаюы жəне 
т.б. 
            Ұжымның ұйымдық құрылымының дамуына бiр-қатар факторлар ықпал етедi. 
Педагогикалық ұжымның өзiндiк ерекшелiктерiн ескере отырып, осындай ықпал етушi 
факторларды қарастырып көрейiк. 
            Ол ең алдымен мұғалiмдер ұжымы шешетiн кəсiптiк-педагогикалық мiндеттердiң 
сипаты. Педагогикалық процестiң тұтастығы, оқыту мен тəрбиелiк ажырамас байланысы 
мұғалiмдер, сынып жетекшiлерi, ата-ана мен жұртшылық өкiлдерiнiң əрекетiн бiрiктiредi. 
Дегенмен, əр мұғалiм өзiнiң нақты қызметiн атқарғанымен ол өз əрекетiн педагогикалық процестiң  



басқа да қатысушылары – мұғалiмдер, оқушылар, мектеп əкiмшiлiгiмен келiсе отырып жүргiзедi.
            Мектептегi, сыныптағы iстiң жағдайы туралы дер кезiнде алынған объективтi ақпарат 
ұжымның ұйымдық құрылымын нығайтып, ұжым мүшелерiн бiрiктiре түседi. Психологиялық 
зерттеулер /А. И. Донцов, Р. Х.  Шакуров/ ұжымның топтасуының қажеттi шарты мақсат бiрлiгi 
екендiгiн дəлелдейдi. 
            Ұжымдық құрылым белгiлi дəрежеде педагогикалық ұжым мүшелерiнiң əлеуметтiк-
демографиялық, дербестiк-психологиялық ерекшелiктерiне тəуелдi тығыз iскерлiк, тұлғааралық 
қатынастардың қолайлы негiзi ұжымның жасына, бiлiмiне, бiлiктiлiк деңгейiне, кəсiптiк құндылық-
тары сияқты белгiлерi бойынша бiртектiлiк екендiгi даусыз.  
            Бұндай ұжымдар топтасу, ұйымдасудың жоғары деңгейiмен ерекшеленедi. Дегенмен 
педагогикалық ұжымдар өзiнiң құрамы жағынан барынша əртектi болып келедi: оның құрамына 
бiлiктiлiк деңгейi əртүрлi жыныс өкiлдерiнен тұратын жас жəне тəжiрибелi мұғалiмдер енедi. Бұның 
барлығы əртүрлi бағыттағы бейресми топтардың құрылуына негiз қалайды. Мектеп басшылары 
педаго-гикалық ұжымды ұйымдастырғанда жəне басқарғанда бұл жағдайды ескеруi тиiс. 
            өзара қатынастың педагогикалық ұжымның тұрақтылығына ықпал екi жақты сипат алады. 
Бiр жағынан ұжымiшiлiк қатынас, ұжымның тұрақтылығын бiлдiрсе, екiншi жағынан педагогикалық 
ұжымдағы тұрақтылық педагогтардың өзара қатынасының сипатын айқындайды. 
            Ұжымның ұйымдық құрылымы ұжым мүшелерiнiң мүддесiн, қажеттiлiгiн, қаншалықты 
қанағаттандыруна да байланысты. Қанағаттану деңгейiн анықтайтын бұндай факторлардың 
қатарында ұжымның беделi, достарының болуы, осы ұжымдағы өз еңбегiнiң мəнiн сезiне бiлу, 
моральдық-психологиялық ахуал, ұжымның дəстүрлерiн айтуға болады. 
            Ұжымның ұйымдық құрылымының сипатын айқындауды оның көлемi де елеулi етедi. 
Психологияда шағын ұжымдардың мүшелерi арасында байланыс бiршама тұрақты, берiк болып 
келетiндiгi дəлелденген. Ұжым үлкейген сайын ұжым мүшелерiнiң арасындағы қатынас ресми 
сипат ала бередi. 30 адамнан асатын педагогикалық ұжымда мүдде, қызығушылық ортақтығы, 
бiрге демалу сияқты түрлi себептермен бейресми топтар, бiрлестiктер пайда бола бастайды. 
            Педагогикалық ұжым мүшелерiнiң саны оны басқарудың сипатын айқындайды. Шағын 
ұжымдарда педагогтар  бiрiн-бiрi жақсы бiледi, бiрақ бұндай ұжым-дарда араласу, бiрiн-бiрi рухани 
байыту мүмкiндiгi барынша шектеулi. Ал үлкен ұжымдарда өзара қатынастың күрделi құрылымы 
қалыптасады, олар барынша қунақы, кейде тiптi ұрыс-жанжалға бейiм, бiрақ осындай ұжым-дарда 
жарқын, ешкiмге ұқсамайтын тұлғалардың танылуы мүмкiндiгi де үлкен. 
  

Педагогикалық ұжымдағы  
əлеуметтiк-психологиялық климат 

            Ұжымдағы көңiл-күй мен қоғамдық пiкiр, эмоциялық күш-қуат пен өзара қатынастың 
деңгейiн ондағы қалыптасқан əлеуметтiк-психологиялық климат-пен айқындалады. 
''Психологиялық климат'', ''əлеуметтiк-психологиялық климат'' немесе ''микроклимат'' ұғымдары 
ғылыми емес, астарлы, ауыспалы ұғымдар. Географиялық климат сияқты мамыражай əлеуметтiк-
психологиялық климат адамның осындай климаттағы ұжымда өзiн барынша жайлы сезiнiп, 
тұлғалық жəне кəсiптiк қатынас-тарда өзiн жан-жақты таныта алуын бiлдiредi. Ұжымдағы 
психологиялық климаттың мазмұндық сипатын адамдар-дың өзара қарым-қатынасы, олардың 
көңiл-күйi, хал-жайы, бiрлесе атқарған жұмыс процесiне көңiлi толуы айқындайтын болғандықтан 
психологиялық климатты сипаттауда эмоциялық бағаның маңызы зор. Жағымды əлеуметтiк-
психологиялық климат қалыптасқан педаго-гикалық ұжым қолайлы моральдық-психологиялық ауа-
райымен, жылы шырайлылықпен, парыз бен жауапкер-шiлiктi құрметтеумен өзара 
талапшылдықпен, сергектiк-пен ерекшеленедi. Сондықтан да А. С. Макаренко ұжымдағы өзара 
қатынастағы сергек көңiлдi /мажырлы/ екпiнге баса мəн берген. 
            Əлеуметтiк-психологиялық климат ұжым мүшелерiнiң бiрлескен iс-əрекет пен өзара 
қатынас процесiнiң сипатын танытатын ұжымның сезiмдiк-психологиялық жағдайларының 
жүйесiн бiлдiредi. Əлеуметтiк-психологиялық климатты осылай түсiне отырып, оның мынадай 
негiзгi қызметтерiн атауға болады. Педагогикалық ұжымның əлеуметтк-психологиялық 
климатының топтастырушылық қызметi ұжым мүше-лерiнiң оқу-тəрбие мiндеттерiн шешуге 
ұжымдық күш-жiгердi топтастыруын, бiрiгуiн iске асырады. Ынталан-дырушылық қызметi  
педагогикалық əрекеттiң қолдануына қажеттi ұжымның ''эмоциалдық күш-қуатын'' қалыптас-тыруға 
байланысты. Тұрақтандырушылық қызметi ұжым iшiлiк тұрақтылығын қамтамасыз етiп, ұжымға 
жаңа мүшелердiң енуiне қажеттi алғышарт жасайды. 
            Реттеушiлiк қызмет өзара қатынас нормаларын нығайтуда, ұжым мүшелерiнiң тəртiбiне 
баға беруде көрiнедi. 
            Психологияда қолайлы əлеуметтiк-психологиялық климаттың басты көрсеткiштерiн 
айқындау бағытында зерттеулер жүргiзiлуде. Бiр жағдайларда көрсеткiш ерекшелiктерi ретiнде 



тұлғааралық, адамгершiлiк, сезiмдiк, құқықтық өзара қатынастар қарастырылса, ендiгi бiр 
жағдайларда ұжымдық əрекет тиiмдiлiгiнiң барынша жалпы сипаттамасына баса мəн берiледi. 
            Ондай сипаттамаларға мыналар жатады: 
            ұжым мүшелерiнiң ұжымда болғанына, ондағы еңбек процесi мен нəтижесiне қанағаттануы;
            ресми жəне бейресми жетекшiлердiң беделiн мойындауы; 
            ұжымдағы жарқын, көтерiңкi көңiл-күй; 
            ұжым мүшелерiнiң басқаруға жəне ұжымның өзiн-өзi басқаруға қатысуының жоғары деңгейi;
            ұжым мүшелерiнiң топтасушылығы мен ұйымшыл-дығы; 
            сапалы тəртiп; 
            еңбектiң өнiмдiлiгi; 
            кадрлардың тұрақтылығы. 
            Қолайлы əлеуметтiк-психологиялық климаттың бұл белгiлерiн педагогикалық ұжымға баға 
беруде қолдануға болады. 
            Əлеуметтiк-психологиялық климат қалыптасқан жағдайда ол ұжым мүшелерiне жағымды 
немесе жағымсыз ықпал жасайды. өзара ақыл, ынтымақтастық қатынас бiрiккен ұжымда 
тəжiрибелi немесе жас мұғалiм бiрлескен қуаныш табады. Ал немқұрайдылық, селқостық немесе 
қысым үстемдiк еткен жағдайда ұжым мүшесi ұнжырғасы түсiп, қағажау көредi, бұл жағдай оның 
кəсiптiк қызметiнiң төмендеуiне, дау-жанжалдың пайда болуына, тiптi басқа ұжымға ауысуына
апарып соғады. 
            Кең көлемдегi кəсiптiк-педагогикалық мiндеттерiн атқара жүрiп мұғалiм өзiн жəне еңбегiн 
жұртшылықтың бағалауын қажетсiнедi. Педагогтар əсiресе беделдi адамдар тарапынан, соның 
iшiнде басшылар мен ата-аналар тарапынан берiлген бағаны түсiнуге бейiм. Жағымды баға 
педагогты ынталандырады. Жағымсыз баға өзiнiң қызметiн, кəсiптiк позициясын, өзгелермен 
қарым-қатынасын қайта қарауға негiз болады. Сондықтан педагогикалық ұжым-дағы қатынас 
өзара сыйластық, принциптi, талапшыл жəне тiлеулестiк сипатта болуды талап етедi. 
            Əлеуметтiк-психологиялық климаттың  тұлғаға ықпал жасауының механизмi елiктеуден -
өзге  адамдар-дың сезiмiн, ойларын тiкелей қолдану, пайдаланудан тұрады. Педагогикалық 
қызмет барысында кейбiр мұғалiмдер өз əрiптестерiнiң эмоциялық жағдайын түсiнуге жəне оған 
төзуге қабiлеттi болса, екiншiлерi оның психологиялық жағдайына талдау жасап, өз сенiмi, 
ықыласымен сəйкес келетiн, келмейтiндiгiн салыстыруға бейiм. Ұзақ уақыт бiрлесе қызмет жасау, 
мүдде ортақтығы жағымды елiктеу процесiн едəуiр жеделдетедi. өз əрiптесiнiң сезiмдiк-
психологиялық көңiл-күйiн танып, оны түсiне алған педагог қалыптасқан жағдайдан шығудың
оңтайлы шешiмiн өз басынан iздестiредi. 
            өзара əрекеттестiктен екiншi жағы жеке тұлғаның ұжымдағы климатқа ықпалынан тұрады. 
Обал, сауапты бiлетiн, принциптi, iске жауапкершiлiкпен қарайтын, тəртiптi, көпшiл, қайырымды, 
əдептi педагогтар ұжымда жағымды климат қалыптастыруға елеулi ықпал жасай алады. Ал 
керiсiнше, тоғышар, əдепсiз, тəртiбi тиянақсыз ұжым мүшесi жағымсыз климат орнықтыруға ықпал 
жасайды. 
            Ұжымның жалпы климаты оның мүшелерiнiң интеллектуалдық, сезiмдiк жəне мiнездерiнiң 
жiгерлiлiк белгiлерiне тəуелдi болып келедi. Жекелеген педагогтардың танымдық белсендiлiгi, 
өнер тапқыштығы ұжымды инновациялық қызметтi дамытып, жаңа технологиялар iздестiруге 
ұмтылады. Жiгерлi педагог-жетекшi соңынан өзгелердi ерте алады. Егер ұжым мүшелерiнiң ақыл-
ойы, сезiмi, ерiк-жiгерi педагогикалық қызметке жұмылдырыл-са, онда табысқа жету қиын емес. 
            Жеке адамның ұжымға жəне оның əлеуметтiк-психологиялық климатына ықпал жасайтын 
негiзгi əдiстерi – көзiн жеткiзу, сендiру, жеке үлгi көрсету. Көзiн жеткiзу адамдардың бағасын, 
пiкiрiн, қалыптасқан мiнез-құлық нормалары мен ережелерiн нақты адамның - көз жеткiзетiн 
тұлғаның түсiнiгiне сəйкес өзгертуге бағытталады. Осы жағдайда көз жеткiзушi факторлардың 
қуатын, қисынмен дəлелдi пайдаланып, тек ақыл-ойға ғана емес, əңгiмелесу-шiнiң сезiмiне де əсер 
етедi. Сендiру процесiнде бiр адамның екiншi адамға немесе тұтас ұжымға əсерi ырықты немесе 
ырықсыз түрде iске асады. Сендiрудiң көмегiмен педагогикалық ұжымда көңiл-күй қалыптасып, 
идеялар, педагогикалық құндылықтар орнығады. Ұжымдағы жағымды əлеуметтiк-психологиялық 
климаттың қалып-тасуына жеке тұлғаның жасайтын ықпалының тиiмдi əдiсi жеке үлгi көрсету
болып табылады. Ол үлгi адамның өз еңбегiне, əрiптестерiне, ұжымдық пiкiрге қатынасы болуы 
мүмкiн. үлгi барлық кезде де нақты, ол  əрекет пен мiнез-құлықтың үлгiсiн бередi, көңiлдегi мен 
өмiрдегiнi салыстыруға мүмкiндiк бередi. 
  

Педагогикалық ұжымдағы келiспеушiлiк 
            Жағымды психологиялық климат қалыптастыруға кедергi жасайтын факторлардың 
қатарына ұжымдағы келiспеушiлiктi немесе ''климаттық ауытқуды'' атауға болады. Əлеуметтiк-
психологиялық келiспеушiлiктi көптеген мамандар адамдардың тiкелей қарым-қатынасы 



саласында пайда болатын қарама-қайшылықтың күрт шиеленiсiп кетуi ретiнде қарастырады. 
Педагогикалық ұжымда пайда болатын келiспеушiлiктер өз табиғатында тұлғааралық 
келiспеушiлiк болып табылады. Ондай жағдайда адамдар iс-əрекеттiң мақсатына келiспейдi 
немесе оған қол жеткiзудiң əдiстерi мен құралдары туралы əртүрлi пiкiрде болады. 
            Келiспеушiлiктер əртүрлi себептердiң салдары болуы мүмкiн. Педагогикалық ұжымдағы 
тұлғааралық келiспеу-шiлiктер бiрлескен педагогикалық əрекет процесiнде орныққан өзара 
байланыстың бұзылуына байланысты туындайды. Ол педагогикалық қызметке байланысты 
мұғалiмдер, басшылар арасындағы iскерлiк сипаттағы байланыс болуы мүмкiн. 
            Педагогикалық ұжымда орын алатын келiспеу-шiлiктiң негiзгi үш тобын бөлiп көрсетуге 
болады. Бiрiншi топ - кəсiптiк-педагогикалық əрекеттi мақсатқа жетуге кедергi келтiретiн, iскерлiк 
байланыстардың бұзылуынан туындайтын кəсiптiк келiспеушiлiктер. Бұндай келiспеу-шiлiктер 
жұмыстағы ынтасыздықтан, мұғалiмдердiң əрекет мақсатын түсiнбеуiнен жəне өз iсiн жете 
бiлмеуiнен туындайды. Екiншi топ - педагог мiнез-құлқының өзара қатынас нормасына сай 
келмеуiне, сол сияқты мiнез-құлық пен iс-əрекеттiң ұжым мүшелерiнiң бiр-бiрiнен күткен 
талаптарына сай келмеуiнен туындайды. Ол педагогтың өз əрiптестерiне жəне оқушыларға 
көрсеткен əдепсiздiгi, кəсiптiк этика нормаларының бұзылуы, ұжым талабын орындамау жəне т.б. 
түрiнде көрiнiс бередi. Үшiншi топ – педагогикалық процестерге қатысушылар-дың мiнез бен 
темпераменттiк ерекшелiктерi негiзiнде тұлғалық сəйкессiздiктен туындайтын келiспеушiлiктер. 
Бұл топты негiзiнен ұстамдылық, өзiне деген бағасы мен пiкiрiнiң аса жоғары болуы, эмоциялық 
тұрақсыздығы, шамадан тыс өкпешiлдiгi сияқты сапалар құрайды. 
            Келiспеушiлiктi реттеу мынадай қисынды əрекеттер-дiң бiрiздiлiгiнен тұрады: 
келiспеушiлiктiң алдын алу; пайда болған жағдайда келiспеушiлiктi үйлестiру, жою; келiспеушiлiк 
ахуалды шешудiң ең оңтайлы шешiмiн қабылдау; келiспеушiлiктiң түйiнiн шешу. Келiспеушiлiк-тiң 
алдын алу кезiнде сол адамның неге осылай жасағандығын анықтаудың маңызы зор. Мектеп 
басшысы қалыптасқан келiспеушiлiк ахуалға немқұрайлы қарамауы тиiс, сондықтан ол келiспеушi 
жақтарды ашық əңгiмеге тартып қалыптасқан жағдайды бiрге талдап, талқылауы тиiс. 
Келiспеушiлiктi басқару кезеңiнде басшы жеке əңгiмелесiп, келiспеушi жақтарды алдағы кездесуге, 
араласуға психологиялық тұрғыдан дайындауы тиiс. 
            Егер келiспеушiлiктi бастапқы кезеңiнде келiстiру мүмкiн болмаса, онда оны шешудiң 
тактикасы мен стратегиясы жасалуы керек. Оны мектеп директоры немесе оның орынбасарлары
iске асырады, қажет болған жағдайда ұжымдық шешiм қабылданады. Ол бойынша келiспеушi 
ұжым мүшелерiне бiршама уақыт бiр-бiрiмен араласпау немесе ол  араласуды шектеу туралы 
шарт қойылуы мүмкiн. Кəсiптiк келiспеушiлiктер еңбек жағдайын, оқу-тəрбие процесiн өзгерту, 
мектеп жұмысының тəртiбiне түзету  енгiзу арқылы реттеледi. Ал тұлғалық сəйкессiздiк-тен 
туындаған келiспеушiлiктi жою күрделi сипат алады. Бұндай жағдайда басшы келiспеушi жақтарға 
өзге де пiкiрлердiң өмiр сүруiн мойындататындай шешiм қабылдайды. 

  
3. Отбасы – ерекше педагогикалық жүйе 

            Социология ғылымы  отбасын тұтас қоғамдық организмнiң бөлiгi, əлеуметтiк тəрбие беретiн 
ұжым ретiнде қарастырады. Қоғамның əлеуметтiк-экономика-лық салада орын алған өзгерiстердi 
мiндеттi түрде отбасының өмiрiнен көрiнiс табады. Бiрақ, өндiрiстiк кəсiптiк, саяси ұжымдарға  
қарағанда отбасына қайта құру тiкелей əсер ете бермейдi. Отбасының моральдық, психологиялық 
жаңаруы барынша созылмалы, оның үстiне қарама-қайшылықты, күрделi болып келедi. 
Сондықтан да отбасында жаңа қатынастар, жаңа мораль-дық орнығуы экономикалық салаға 
қарағанда баяу қарқынмен iске асады. өйткенi, отбасындағы қайта құруларға негiзгi əлеуметтiк,  
экономикалық факторлар мен бiрге биологиялық, психологиялық жəне демография-лық 
факторлар да қатысады. Отбасын ''болжамдаудың'' қиындығы осындай себептерге байланысты. 
            Отбасылық өмiр байланыстарын жан-жақтылығы-мен сипатталады. Олар - əлеуметтiк, 
биологиялық, шаруа-шылық-экономикалық, адамгершiлiк жəне психология-лық қатынастар. 
Отбасы дамуының  кезеңдерi оның бiр қызметiнiң жойылып, екiншi  қызметiнiң  қалыптасуымен 
жəне отбасы мүшелерiнiң əлеуметтiк қызметiнiң сипаты  жəне ауқымының өзгеруiмен байланысты. 
Отбасы қоғамға жəне адамға қатысты маңызды қоғамдық қызметтер атқарады. 
            Отбасының қоғамға қатысты негiзгi қызметтерi мыналар: 
            ұрпақтар алмасуын  қамтамасыз ететiн бала туу, өсiру қызметi; 
            бiлiм, дағды, шеберлiк, рухани құндылықтарды кейiнгi ұрпаққа жеткiзетiн тəрбиелiк қызмет; 
            өндiрiстiк – шаруашылық қызметi; 
            отбасының жұмыстан, оқудан бос уақытын ұйым-дастыру қызметi; 
            Отбасының адамға қатысты қызметi мыналар; 
            Жұбайлық қызметi. Жұбайлар ең жақын адамдар. 
            Ата-аналық қызметi- отбасының үйлесiмдi өмiрiн, олардың зейнет жасындағы игiлiгiн 



қамтамасыз етедi; 
            Тұрмысты ұйымдастыру қызметi. Отбасы тұрмысы психологиялық тұрғыдан алғанда  ең 
жайлы тұрмыс болып есептеледi. 
             Отбасының қызметiн, оның көп түрлiлiгi мен байланыстарын ескере отырып, қазiргi отбасы 
дамуының бағыттары мен  бiрқатар ерекшелiктерiне тоқталған жөн. Оларды тани бiлу жəне 
ескерiп отыру  мұғалiмдер мен ата-аналардың отбасының тəрбиелiк қызметiн iске асыруына 
көмектеседi. 
            Ауылдық жəне қалалық отбасы дамуындағы ерекшелiк олардың əлеуметтiк жағдайына 
байланысты болмақ. Мысалы:  ауылды жердегi бала  ауылдастарының қатаң бақылауында 
болады. Бұл бiр жағынан жағымды құбылыс болғанымен, екiншi  жағынан бұндай əлеуметтiк 
бақылау шектеушiлiк сипатымен тұлғаның еркiн дамуына кедергi болады. Ал қалаларда, əсiресе 
үлкен қалаларда бұндай бақылауға мүлде орын жоқ. 
            Ата-аналардың бiлiм деңгейiне байланысты да отбасында ерекшелiктер орын алады. 
Мысалы: ата-аналардың бiлiмi жоғары болған сайын олардың балалары мектепте жақсы оқиды.  
Қазiргi ата-аналар жұмыс басты болғандықтан бала тəрбиесi көбiне бiлiмi төмен аталар мен 
əжелерге жүктеледi. Кейде бiр отбасында ата мен əженiң жəне жас ата-аналардың тəрбие жүйесi 
қақтығысып қалады. Отбасы тəрбиесiне ден қойған мұғалiм бұл  жағдайды естен шығармауы  тиiс.
            Қоғамда жүрiп жатқан тұрғындардың  материалдық жағдайға байланысты жiктелуi отбасы 
тəрбиесiне материалдық жағдайы əртүрлi ата-аналардың қарым-қатынасына əсер етедi. 
Отбасында балаларға отбасылық бюджеттiң 25-50% жұмсалады. Материалдық кiрiсi мол 
отбасыларда педагогикалық көрсоқырлық тойынғандық (шамадан тыс еркелету, көңiлiн жықпау, 
мейманасы тасығандық) жағдайда алып барады. Тойынғандық дегенiмiз- өмiрге, өмiрдегi 
материалдық жəне рухани құндылықтарға деген жеккөрiнiштi, немкеттi қатынас.  Жастайынан 
осындай  ортада өскен балалардың арасынан торығушылар, қаңғыбастар, ''қызықты'' əсердi 
iздеушiлер өсiп шығады.  
            Қазiргi кезде отбасының ''уақталу'' процесi жүруде. Ол дегенiмiз – жас ата-аналардан 
тұратын əжесiз, атасыз отбасылар. Бұл отбасының берiктiгiн нығайтып, дербес ұжымды 
қалыптастырады. Қиындықтар достық пен ынтымақтастықты нығайтып, қуаныш пен қайғыны 
бөлiсуге тəрбиелейдi. Дегенмен жас отбасында алғашқы кезде тұрмыстың түзелмеуi, бала 
тəрбиесi сияқты қиындықтар кездескенiмен, оларды шешу қоғамның құзырында. 
            Отбасы мүшелерiнiң кемуi, туылған бала санының азаюы да отбасы дамуының ерекшелiгiн 
құрайды. Қалалық отбасында бiр-екi бала ғана  тəрбиеленедi. Бала туудың азаюының себептерi 
сан алуан жəне өте күрделi; олар ата-аналардың жұмысбастылығы; мектепке дейiнгi 
мекемелермен қамтамасыз етiлмеу; бала тəрбиесiне  шығынның көп жұмсалуы; əйел-ананың 
шамадан тыс жұмысбастылығы; отбасының қолайсыз тұрғын үйi; тұрмыстық жағдайы; ата-
аналардың ''өзi үшiн өмiр сүруге'' ұмтылған тоғышарлық ұмтылысы жəне т.б. Бала туудың азаюы –
шағын отбасындағы тəрбие əдiстерiн жасау деген жəне педагогикалық проблеманы алуға тосады. 
            Қазiргi отбасы ажырасу санының едəуiр артуымен сипатталады. Ажырасудың 90 пайызы 
тұрмыс қолай-сыздығы мен дайындықсыздықтың салдары. Дегенмен барлық ажырасуларға 
жағымсыз баға беруге болмайды, өйткенi  кей жағдайда  ажырасу баланың психикасына терiс 
əсер ететiн ұрыс-жанжал, отбасылық кикiлжiңнiң алдын алады. 
             
                        Бiр балалы отбасының əлеуметтiк -  

педагогикалық проблемалары 
            Бiр балалы отбасы  көпшiлiкпен араласу, ұжымдық қызмет тəжiрибесiн игеру жағынан 
баланы қиын жағдайға қалдырады. Бұндай отбасыларда аға, əпке сияқты тəлiмгер iнi, қарындас 
сияқты қамқорлығына  алатын бауырдың  болмауы ұжымдық туыстық қатынастар аясын мүлдем  
тарылта түседi. Осындай жағдайда баланың қызығу-шылығы мен қажеттiлiгiн қамтамасыз етуде 
ата-ананың педагогикалық нормаларды сақтамауынан бастауыш сыныптағы  кезiнен оның 
бойында тоғышарлық, ұжымды жатырқаушылық қасиеттердiң қалыптасқандығын аңғарамыз. 
            Кейiнгi кезде немере, шөбере туыстарды айтпаған-ның өзiнде  бiрге туған бауырлардың да 
туыстық қатынас-тары салқындай бастағандығы аңғарылады. Көп балалы отбасының балалары 
ауылда, мектепте, ұжымда, қатар құрбылары арасында тез сiңiсiп кетедi, өйткенi олар отбасында 
бiр-бiрiне қамқорлық, құрмет жасауды көрiп өседi. Ал бiр баламен шектелген отбасылардың 
бұқаралық сипат алуы балалар арасында  жатырқау, тасбауырлық сезiмдердiң нығая түсуiне негiз 
қалайды. 
  

4. Оқушы отбасымен байланыс орнатудың психологиялық-педагогикалық негiздерi 
            Мұғалiмнiң оқушылардың ата-аналармен жүргiзетiн жұмыстарының негiзгi түрлерi мен 
əдiстерiне сипаттама бермес бұрын отбасымен байланыс орнатудың бiрқатар психологиялық-



педагогикалық  ерекшелiктерiне тоқталған орынды.
            Бiрiншi ереже. Мектеп пен сынып жетекшiсiнiң отбасымен жəне жұртшылықпен жүргiзетiн 
жұмысының негiзi ата-аналардың беделiн көтеру жəне нығайтуға бағытталуы тиiс. Сынып 
жетекшiсiнiң ақыл үйретушiлiк, көсемдiк сөз саптауы өкпе, ренiш, ыңғайсыздыққа негiз болады. 
''Мiндетi'', ''қажеттi''  деген үзiлдi-кесiлдi сөздерден соң ата-ананың ақыл кеңес сұрауға деген 
ынтасы жоғалады. Ата- аналардың көпшiлiгi өз мiндеттерiн жап- жақсы түсiнедi, бiрақ тəрбие 
практикасында өз бiлгенiн көңiлдегiдей  қолдана  алмауы мүмкiн. Сондықтан оларға не iстеу керек 
екендiгiмен бiрге қалай iстеу керектiлiгiн бiлу де маңызды. Мұғалiм мен ата-ананың арасындағы 
бiрден-бiр дұрыс норма - ол бiрiн-бiрi құрметтеу. Осындай жағдайда бала тəрбиесiн қадағалау, 
тəжiрибе алмасу, ақыл-кеңес, бiрлесе шешiм қабылдау сияқты екi жақты да  қанағаттандыратын 
формаға ауысады. Бұндай қатынастың маңыздылығы сол - мұғалiм мен ата-аналарда жеке 
жауапкершiлiк, азаматтық парыз, өзiне деген талап-шылдық  дамып нығаятын болады. 
            Ата-аналардың жұмыс орнына ''Үлгерiм экраны'', ''Ашық журнал'' сияқты тəрбие 
құралдарын iлу нəтиже бермейдi. ''Қара тiзiмге'' iлiнген əкелер мен аналар ондай форманың 
тиiмсiздiгiн айтады. өйткенi, сол арқылы олардың балаға көңiлi толмауы оны жазалауға, мектепке 
деген терiс көзқарастың қалыптасуына алып барады. Балалары туралы жағымсыз əңгiме естiген 
ата-ана  мектеп-тiң маңайын көргiсi келмейдi. Көп жағдайда осы негiзде əке мен  шешенiң ара 
қатынасы бұзылады. Осының бəрi түптiң-түбiнде  баланың мұғалiмдi, мектептi жек көруiне 
ұласады. Мұғалiм, сынып  жетекшiсi осы жағдайларды ескерiп, жұмыс əдiстерi мен түрлерiн 
таңдағанда баланың көз алдында ата-аналардың беделiн көтеру жəне нығайтуды басшылыққа 
алуы тиiс. 
            Екiншi ереже. Ата-ананың тəрбиелiк мүмкiндiк-терiне сенiм арту, олардың педагогикалық
мəдениетiнiң деңгейiн көтеру тəрбиелiк белсендiлiгiн арттыру. Ата-аналар психологиялық жағынан 
мектептiң барлық бастамалары мен талаптарын қолдауға дайын. Тiптi педагогикалық дайындығы, 
жоғары бiлiмi жоқ ата-аналардың өзi бала тəрбиесiне терең түсiнiстiкпен жəне жауапкершiлiкпен 
қарайды. 
  Үшiншi ереже. Отбасының өмiрiне орынсыз араласуға жол бермейтiн педагогикалық əдеп. 
Сынып жетекшсiсi- ресми тұлға. Ол өз қызметi аясында  көп жағдайда қаласа да қаламаса да 
отбасының өзгелерден ''жасыратын'' құпия сырларына куə болуы мүмкiн. Жақсы сынып жетекшiсi 
отбасы үшiн  бөтен емес, қайта ата-аналар одан көмек күтiп сенiп сыр айтады, ақылдасады. 
Сондықтан отбасы қандай болса да, ата-аналар қандай тəрбиешi болса да мұғалiм барынша 
əдептi болуы тиiс. Ол отбасы туралы барлық бiлiмiн ата-аналардың тəрбие iсiне көмектесуге, iзгi 
ниеттi орнықтыруға жұмсауы керек. 
            Төртiншi ереже. Тəрбие мəселелерiн шешуге өмiрге құштар, көтерiңкi көңiл күйдi 
басшылыққа алу, жеке тұлғаның табысты дамуына бағыт ұстау, баланың жағымды қасиеттерiне, 
отбасы тəрбиесiнiң  күштi жақ-тарына сүйену. Тəрбиеленушiнiң мiнезiн қалыптастыру қиындықсыз, 
қайшылықсыз жəне оқыс оқиғасыз iске аспайды. Егер  осының бəрi даму заңдылығы түрiнде 
қабылданса (бала мiнезiнiң тұрақсыздығы, соқтықпалы сипаты т.б.) онда қиындық,  қайшылық 
жəне күтпеген нəтиже педагогты əбiржiтпеуi тиiс. Қалыптасқан педаго-гикалық мiндеттi шешудiң 
ондаған тəсiлдерi болғанымен солардың бiреуi ғана нақты жағдайға толық нəтиже беруi мүмкiн. 
Сондықтан педагогика ғылымына дайын тəрбиелiк рецент беретiн анықтама деп емес, тұлғаға 
тиiмдi ықпал жасайтын  жалпы заңдылықтар туралы  ғылым деп қарау қажет. 
            Ата-аналармен, оқушы отбасымен байланыс  орнату мұғалiмнiң  ең басты мiндетi. Ондай 
байланыс орнатудың бiр формасы оқушы отбасында болу. Бұл форма мұғалiм-дер мен ата-
аналарға өте жақсы таныс болғандықтан оның екi кезеңiне ғана тоқталу қажет сияқты. 
            Отбасында болу, шақыру  арқылы iске асқаны  жөн.  Статистикалық мəлiметтер бойынша 
балалардың 80 пайыздан астамы əкесi де, шешесi де жұмыс iстейтiн отбасыларда тəрбиеленедi. 
Демек кез келген уақыт мұғалiм үшiн қолайлы бола бермейдi. Мұғалiмнiң кенеттен үйге келуi ата-
аналарды жұмыстан қалдыруы, күн тəртiбiн бұзуы, алаңдатуы мүмкiн. Шақыру бойынша 
отбасында болу ата-ананы да, мұғалмдi де қолайсыз-дықтан құтқарады. 
            Отбасында болуға мұғалiм дайындалуы тиiс. Ол дайындық  шəкiртiнiң ең жағымды, 
қызықты құндылық-тарын айқындау болуы тиiс. Дегенмен ол құндылық-тардың өзi мұғалiм 
санасында қорытылып, психологиялық жəне педагогикалық тұрғыдан  сенiмдi шығуы керек. 
            Отбасымен, ата-аналармен байланыс  орнату отбасы тəрбиесiн насихаттауға ықпал 
жасайды. Бұл мəселелерде ата-аналар мен мұғалiмдерге ''Семья и школа'', ''Воспитание 
школьников'', ''Бастауыш мектеп'', ''Ақжелкен'' журналдары мен ''Ұлан'' газетi сияқты 
басылымдарда жарияланған материалдар көмек жасайды. Дей тұрғанымен сынып жетекшiсiнiң 
жанды сөзiн ата-аналар құлақ қойып тыңдайды. Оның өз  атына айтылған мақтау сөздерiмен бiрге 
тəрбие мiндеттерiн шешу туралы ақыл - кеңестерiн тыңдау ата-аналарға қуаныш сыйлайды. 
            Ата-аналар мен сынып жетекшiсiнiң байланыс жасауының бiр түрi ата-аналардың 



педагогикалық тапсырмаларды орындауы болмақ. Ондай педагогикалық тапсырмалардың  
бiрнеше түрiн атауға болады. 
            Тапсырманың бiрiншi түрi – Белсендi тəрбиелiк позиция, балалармен тiкелей  жұмыс 
жасаудан  туындайды. Олар: қызығушылықтар бойынша құрылған  үйiрмелерге жетекшiлiк жасау, 
дербес қамқорлыққа алу, тəлiмгерлiк жəне т.б. 
            Тапсырманың  келесi түрi – мұғалiмге, тəрбиешiге ұйымдастырушылық көмек көрсетуден 
туындайды. Олар: саяхат ұйымдастыруға ықпал жасау, қызықты адамдармен кездесулер 
ұйымдастыру, сынып кiтапханасын жабдықтау,  кiтапқұмар клубын ұйымдастыру. 
            Ендiгi тапсырмалар  мектептiң материалдық базасын дамыту жəне нығайтуға қатысудан 
туындайды. Олар – кабинеттi безендiру, құралдар, приборлар дайындау,  мектептi көгалдандыру, 
жөндеу жұмыстарына қатысу. 
            Бұл аталғандар қоғамдық жұмыстар мен тапсырма-лардың бiр бөлiгi ғана. Қоғамдық 
жұмысқа тартуда ата-аналардың немен айналысқысы келетiндiгiн анықтау үшiн сынып 
жиналысында олардың өз ұсыныстарын жазбаша беруiн өтiнуден бастау дұрыс болады. 
  

5. Мұғалiм, сынып жетекшiсiнiң оқушы ата-аналармен жұмыс iстеу формалары мен 
əдiстерi 

            Мектептiң отбасыларымен жүргiзетiн барлық жұмыстары ұжымдық жəне дербес болып 
негiзгi екi топқа  бөлiнедi. 
            Ұжымдық жұмыс формаларын мыналар құрайды. 
            Педагогикалық лекторийлер  ата-аналардың назарын белсендi тəрбиелiк мəселелерге 
аударуды мақсат тұтады. Жұмыстың бұл формасы ата-аналарды тəрбие теория-ларын жүйелi 
бiлiмдерiмен қаруландыруға бағытталынады. 
            Сынып бойынша педагогикалық бiлiм беру деп аталатын жұмыс формасын 1 –11 
сыныптан бастап қолға алу қажет. өйткенi педагогикалық ағарту жұмысын осы кезден бастау
тиiмдi. Оның алғашқы сабағын мектеп директоры немесе орынбасарлары бастап бергенi жөн. 
Педагогикалық бiлiм беруде параллель-сыныптардың ата-аналарын бiрiктiруге болады. 
            Көптеген мектептерде педагогикалық бiлiм университеттерi табысты жұмыс iстейдi. 
Бiлiм берудiң бұл формасы лекциялық курстан жəне семинар сабақтарынан тұрады. Бұндай 
күрделi жұмыс формасына барлық ата-аналар аудиториясы дайын болмауы мүмкiн. Сондықтан да 
бұл жұмыс формасын аса сақтықпен практикаға енгiзу керек. 
            Мектептерде ата-аналардың тəрбие проблемаларына арналған жылдық қорытынды 
ғылыми-практикалық конференцияларын өткiзу дəстүрге айналған. Конферен-цияға ''Балаларды 
еңбекке тəрбиелеу'', ''Жақсылыққа апарар ең төте жол – имандылық арқылы'' жəне т.б. 
тақырыптар таңдап алынып, мектепте ол проблема жыл бойы теориялық жəне практикалық
қырынан зерттеледi. Осындай жағдайда ғана конференция өз атына лайық қорытынды болып
шығады. 
            Ашық есiк күндерi немесе ата-аналар күнi үлкен дайындықты қажет  етедi. Əдетте оны 
тоқсанның  басында, немесе каникул күндерiнде өткiзген тиiмдi. Бұл күнге мектеп арнайы 
тақырыпқа сай безендiрiледi, кезекшiлiк ұйымдастырылып, мерекелiк бағдарлама түзiледi. 
Мереке-нiң құрылымын мына үлгiде түзуге болады. 
            Мəжiлiс залында ата-аналар үшiн 1-11 сынып оқушы-ларының концертiн ұйымдастыру. 
Концертте үздiк өнер көрсеткен сыныпты, жекелеген оқушыны атап өтуге болады. 
            Сыныптардағы кездесулер. Оқушылар бұл жайында ата-аналарына қалай оқып, қалай 
жүрiп тұратындығын айтады, үйренген дағдылары мен шеберлiктерiн көрсетедi. Бастауыш сынып 
оқушылары кəдесыйлар дайындап ата-аналарға тарту етедi; 
            ''үздiк суреттер'', ''үздiк қолөнер шеберi'', ''Фото-мерген'', ''өнертапқыштар мен 
конструкторлар'' жəне т.б. көрмелерге қатысу; 
            Спорт зал, спорт алаңында ата-аналар комитетiнiң жүлдесiне жарыстар ұйымдастыру; 
            Мəжiлiс залында көркем фильмдер көрудi ұйымдастыру. Ата-аналарға арналған  ''Менiң 
атым Қожа'', ''Алты жасар Алпамыс'', ''Көксерек'' жəне т.б. фильмдердi ұсынуға болады. 
            Мерекенi ұйымдастырудың нұсқалары көп болуы мүмкiн, ең бастысы оларды 
ұйымдастырғанда ата-аналар-дың назарын мектепке, тəрбие жұмыстарына аудару болуы керек. 
            Сынып ата-аналарының жиналысы – дəстүрлi жұмыс формасы болғанымен оны өткiзудiң 
əдiстемесi жетiлдiрудi қажет етедi. Сынып жиналысын ұйымдас-тыруда, оның проблемалық 
тақырыбын айқындап алудың маңызы зор. Мысалы ''Балаларды тəрбиелеуге қиындықпен бетпе-
бет келу көмектеседi ме əлде одан жалтару көмектеседi ме?'' деген тақырыпты таңдап алған соң, 
оны өткiзуге дайындауда ата-аналармен алдын ала сұрақ-жауап өткiзуге болады. 
            Ол сұрақтар мынадай болуы мүмкiн.



1. Сiздiң мiнезiңiздi, ерiк күшiңiздi өмiрiңiзде кездескен қандай қиындықтар шынықтырды деп
ойлайсыз? 
2. Балаңыздың қиындыққа тап болған кездегi (сөз, iс-əрекет, сезiм мен көңiл-кұй) ахуалын еске 
түсiрiп, сипаттап берiңiз. 
3.   Сiздiң балаңыз қиындықтардың қандайын жеңiп, қандайына шамасы жетпейдi? 
            Осы мазмұндағы сұрақтар ата-ананың ойын жинақтап, тəрбие мəселесiне терең мəн 
беруiне көмектеседi. 
            Дербес жұмыс формалары ата-аналармен жұмыс жүргiзуде маңызды рөл атқарады. 
            Педагогикалық консультация - дербес жұмыстың кең тараған формасы.  өкiнiшке орай  
балалары сыныптан-сыныпқа көшкен сайын ата-аналардың белсендiгi төмен-дей бередi. 
Консультацияның негiзi - ата-аналардың сұрақтарына жауап беру. Педагогикалық - психологиялық 
тұрғыдан алып қарағанда консультация ата-ананың бастамасына мұғалiмнiң қалауы, отбасына 
көмек көрсетуге дайын болу, ата-аналарды мазалаған сұрақтарға нақты ақыл – кеңес беру 
сипатында болуы тиiс. 
  

 Бақылау сұрақтары  
1. Мектептiң педагогикалық ұжымы, отбасы жəне қоғамдық ұйымдар қызметiн үйлестiрушi орталық 
болуының себебi не? 
2. Мектеп педагогикалық ұжымының басқа ұжымдардан  
айырмашылығы неде? 
3. Педагогикалық ұжымдағы қолайлы психологиялық ахуалдың белгiлерi қандай? 
4.   Тəрбие ұжымы жəне педагогикалық жүйе ретiнде отбасының ерекшелiктерi қандай? 
5. Қоғамға жəне нақты жеке адамға қатынасына қарай отбасының негiзгi қызметтерiн атаңыз. 
6. Қазiргi заманғы отбасы дамуының ерекшелiктерi қандай? 
7. Оқушы отбасымен байланыс орнату ережелерiн атаңыз. 
8. Мұғалiм – тəрбиешiнiң оқушы отбасымен бiрлiкте жүргiзетiн жұмыстарының əдiстемелерiне 
сипаттама берiңiз. 
9. Мұғалiм – тəрбиешiнiң ата-аналарымен дербес жұмыс жүргiзуiнiң тəрбиелiк тиiмдiлiгiн негiздеп 
берiңiз. 



БIЛIМ БЕРУДЕГI ИННОВАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕР.  МҰҒАЛIМДЕРДIҢ БIЛIКТIЛIГIН АРТТЫРУ 
  

4.1 Педагогикалық қызметтiң инновациялық бағыттылығы.  
Мұғалiмдердiң бiлiктiлiгiн арттыру жəне оларды аттестациялау  

  
1. Педагогикалық қызметтiң инновациялық бағыттылығы. Бiлiм берудегi инновациялар
            Жаңа енгiзiлген немесе инновация адамның кəсiптiк қызметiнiң бəрiне де тəн 
болғандықтан, ол табиғи түрде зерттеудiң, талдаудың жəне тəжiрибеге енгiзудiң ныса-насына 
айналды. Инновация өздiгiнен пайда болмайды. Ол ғылыми iзденiстердiң, жекелеген мұғалiмдер 
мен тұтас ұжымның озық педагогикалық тəжiрбиесi. Бұл процесс стихиялы дамымайтындықтан ол 
басқаруды қажет етедi.  
            Тұтас педагогикалық процестiң инновациялық стратегиясында жаңашылдық процестердi 
тiкелей алға апарушылар ретiнде мектеп директоры, мұғалiмдер мен тəрбиешiлердiң рөлi арта 
түсуде. Оқыту процесiнiң көптүрлiлiгiне қарамастан -  дидактикалық, компьютерлiк, проблемалық, 
модульдық жəне басқа – жетекшi педаго-гикалық қызметтi iске асыру мұғалiмнiң еншiсiнде қалып 
отыр. Оқу-тəрбие процесiне қазiргi заманғы технология-лардың енгiзiлуiне байланысты мұғалiм 
мен тəрбиешi кеңесшiнiң, ақылшының жəне тəрбиешiнiң қызметiн одан əрi игеруде. Мұғалiмнiң 
кəсiптiк қызметi арнаулы, пəндiк бiлiмдермен ғана шектелмей, педагогика мен психологияның, 
оқыту мен тəрбие технологиясы сала-ларының қазiргi заманғы бiлiмдерiн де қамтитын болған-
дықтан мұғалiмнен арнайы психологиялық - педагогика-лық  дайындық талап етiледi. Осы негiзде 
педагогикалық инновацияны қабылдау, бағалау жəне iске асыруға дайындық қалыптасады.  
            Инновация – жаңалық, жаңашылдық, өзгерiс деген ұғымды бiлдiредi. Инновация құрал 
жəне процесс ретiнде əлдебiр жаңалықты ендiру деген сөз. Педагогикалық процесте инновация 
оқыту мен тəрбиенiң тəсiлдерi, түрлерi мақсаты мен мазмұнына, мұғалiм мен оқушының бiрлескен 
қызметiн ұйымдастыруға жаңалық енгiзудi бiлдiредi.  
            Бiлiм берудегi инновациялық процестердiң мəнiн педагогиканың маңызды екi проблемасы 
құрайды. Олар – озық педагогикалық тəжiрбиенi зерттеу, жинақтау жəне тарату проблемасы жəне 
педагогикалық-психологиялық ғылымдардың жетiстiгiн практикаға енгiзу проблемасы. Соған 
сəйкес инноватика пəнi, инновациялық процес-стердiң мазмұны мен механизмi осы кезге дейiн 
бiр-бiрiнен оқшау қарастырылып келген өзара тығыз байланысты екi процестiң тұтастығы 
тұрғысынан қарас-тырылуы тиiс, яғни инновациялық процестердiң мазмұны мен механизмi осы 
кезге дейiн бiр-бiрiнен оқшау қарас-тырылып келген өзара тығыз байланысты екi процестiң 
тұтастығы тұрғысынан қарастырылуы тиiс, яғни иннова-циялық процестiң нəтижесi теория мен 
практиканың тоғысуында пайда болатын теориялық жəне практикалық жаңалықтарды қолдану
болуға тиiс.  
            Бұның барлығы педагогикалық жаңалықты жасау, игеру жəне пайдалануда басқару 
қызметiнiң маңызды-лығына көз жеткiзе түседi. өйткенi, мұғалiм жаңа педаго-гикалық 
технологияның, теория мен концепцияның авторы, талдап жасаушысы, зерттеушiсi, тұтынушысы 
жəне насихатшысы қызметiн атқарады. Осы процестi басқару мұғалiмнiң өз қызметiнде 
əрiптестерiнiң тəжiрибесi немесе ғылымдағы жаңа идеялар, əдiстемелердi дұрыс таңдап, бағалау 
жəне қолдануын қамтамасыз етедi. Ал педаго-гикалық қызметте инновациялық бағыттылықты 
қазiргi заманғы бiлiм беру, қоғамдық жəне мəдени даму жағдайында педагогикалық қызметтiң 
инновациялық бағыттылығының қажеттiлiгi бiрқатар жағдайлармен айқындалады.  
            Бiрiншiден, қоғамда жүрiп жатқан əлеуметтiк-экономикалық қайта құрулар бiлiм беру 
жүйесiн, əдiстемесi мен түрлi типтегi оқу орындарының  оқу тəрбие процестерiн ұйымдастырудың 
технологиясын түбiрiнен жаңартуды талап етуде. Педагогикалық жаңалықты жасау, игеру жəне 
пайдалануға негiзделген мұғалiм мен тəрбиешi қызметiнiң инновациялық бағыттылығы бiлiм беру 
саясатын жаңартудың құралына айналуда.  
            Екiншiден, бiлiм беру мазмұнын iзгiлендiрудiң күшеюi, пəндерiнiң көлемi мен құрамының 
үнемi өзгерiске ұшырауы, жаңа оқу пəндерiнiң енгiзiлуi жаңа ұжымдық формалар мен оқыту 
технологиясын үздiксiз iздестiрудi талап етуде. Осы жағдайда мұғалiмдер арасында 
педагогикалық бiлiмнiң рөлi мен беделi арта түсiп отыр. 
            үшіншіден, мұғалiмнiң педагогикалық жаңалықты игеру жəне қолданылуға деген қатынасы
сипатының өзгеруi. Оқу-тəрбие процесiнiң мазмұнын қатаң тəртiпке бағындырып қойған жағдайда 
мұғалiмнiң өз бетiнше бағдарлама оқулық таңдаудан бұрын педагогикалық қызметтiң жаңа əдiс 
тəсiлдерiн пайдалануға мүмкiншiлiгi болмады. Егер бұрынғы уақытта инновациялық қызмет
негiзiнен жоғарыда ұсынылған жаңалықтарды практикада қолданумен шектелсе, қазiргi уақытта ол 
барынша баламалы, зерттеушiлiк сипат ала бастады. Сондықтан да мектеп, бiлiм беру органы 
басшыларының қызметiндегi маңызды бағыттардың бiрi мұғалiмдердiң енгiзген инновациясына 



талдау жасап, баға беру, оны iске асыруға, қолдануға қолайлы жағдай жасау болуы тиiс. 
            Төртiншiден, жалпы бiлiм беретiн оқу орындарының нарықтық қатынастарға енуi, жаңа 
типтi сынып iшiнде мемелекеттiк емес оқу орындарының құрылуы нақты бəсекелестiк ахуал 
туғызуда. 
  

Озық педагогикалық тəжiрибе жəне педагогика 
 ғылымы жетiстiктерiн практикаға енгiзу 

            Қазiргi заманғы мектепте нақты педагогикалық қызметте iске асыруға болатын орасан зор 
педагогикалық тəжiрибе жинақталған, бiрақ олардың бəрi бiрдей қолданыла бермейдi, өйткенi 
көптеген мұғалiмдер мен басшыларда ол тəжiрибенi зерттеу жəне қолдану қажеттiлiгi 
қалыптаспаған, сол сияқты ол тəжiрибелердi таңдау мен талдаудың дағдысы мен iскерлiгi жетiсе 
бермейдi. Мұғалiмдер нақты iс-əрекетiнде өзiнiң, сол сияқты əрiптесiнiң де педагогикалық 
тəжiрибесiне талдау жасаудың қажеттiлiгiне мəн бермейдi. 
 Педагогикалық тəжiрибе көпшiлiк жəне озық болуы  мүмкiн. Озық педагогикалық тəжiрибе 
тарихилығымен ерекшеленедi. өйткенi əрбiр жаңа кезеңде мектептiң материалдық, əдiстемелiк, 
кадрлық жəне басқа да мүмкiн-дiктерiнiң кеңеюiмен педагогикалық қызметтiң жаңа талаптары 
пайда болады. Сонымен бiрге озық тəжiрибе педагогика ғылымы мен практикасының қазынасын
үнемi толықтырушы, жаңартушы қызмет те атқарады. Озық педагогикалық тəжiрибенi жасау жəне 
таратуда мұғалiмнiң позициясы үлкен рөл атқарады, сондықтан нақты тəжiрибенiң жетекшi 
ережелерiне талдау жасап, оны  қолдануға кiрiскенде субъективтi  факторлардың  ықпалын ескеру 
арқылы оның нəтижесi мен педагогикалық  ұжымға кiрiгуiне болжам жасау қажет. Педагогикалық 
тəжiрибеде объективтi жəне даралық құндылықтар бiр-бiрiмен астасып жатады, бiрақ 
педагогикалық  қызметтегi даралық ерекшелiктердiң  бəрi  бiрдей  көпшiлiктiң игiлiгi бола алмайды. 
Тек  жеке  тұлғаның жаңа тəжiрибе  жасауға ықпал  жасайтын  бiрегей жəне қайталанбас 
ерекшелiк-терi ғана  назарға алынады. Озық педагогикалық  тəжiрибе  бұқаралық негiзде 
қалыптаса отырып, объективтi  педагогикалық заңдылықтарды игерудiң деңгейiн де танытады (Ю. 
К. Бабанский). Озық педагогикалық тəжiрбиенiң бiр түрi болып есептелетiн жаңашылдық пен 
зерттеушiлiк педагогикалық тəжiрибе сезiмдiк тəжiрибелер-ден теориялық талдау жəне жинақтауға 
алып баратын басқыш сияқты. Жаңашылдық пен педагогикалық зерт-теудiң бiрегей үлгiсiн 
көрсеткен Ресейдiң И. П. Волков, Т. И. Гончарова, И. П. Иванов, Е. Н. Ильин,   В. А. Кериновский, 
С. П. Лысенкова, Р. Г. Хазанкин,   М. П. Шетинин, П. М. Эрдинов, Е. А. Ямбург жəне т.б. ғалымдар 
мен педагогтардың тəжiрибелi мұғалiм қауымының игiлiгiне айналды.  
            Мұғалiм қызметiнiң инновациялық бағыттылығы-ның екiншi құрамды бөлiгi - психологиялық-
педагогика-лық зерттеулердiң нəтижесiн педагогикалық қызметтiң практикасына ендiру. 
Педагогика мен психология бойынша ғылыми зерттеудiң нəтижелерi уақытылы хабардар ету
мүмкiндiгi болмағандықтан мектеп қызмет-керлерiне белгiсiз болып қалады.  
            Педагогикалық зерттеудiң нəтижелерiн практикаға енгiзу үшiн практикалық 
қызметкерлердiң алынған нəтижелермен арнайы танысады, оны iске асырудың орындылығын, сол 
арқылы осы негiзде ғылыми зерттеу нəтижесiн практикада қолдануға деген қажеттiлiк анық-
талатындығы В. Е. Грурман, В. В. Краевский,    П. И. Керташева, М. Н. Скаткин жəне  басқа  
ғалымдар  арнайы еңбектерiнде атап айтылған. Мамандар тарапынан жедел əдiстемелiк көмек 
көрсету арқылы бұл ғылыми ұсыныстарды iске асыру əдiстерi мен тəсiлдерiн  игеруге болады.  
            Осыған байланысты жаңа педагогикалық идея мен технологияның насихатшысы жəне
таратушысы кiм болады деген сұрақ туындайды. Жеке мұғалiмнiң, мектептiң тəжiрибесiн, ғылыми 
зерттеу мен таратуды мектеп директорының ғылыми iстер жөнiндегi орын-басары немесе оқу 
iсiнiң меңгерушiсiнiң жетекшiлiгiмен жан-жақты дайындалған мұғалiмдер тобы жүргiзуi тиiс.  
            Бұндай топты құрудың қажеттiгi бiрқатар жағдайлар-ға байланысты. Бiрiншiден, 
педагогикалық жаңалықтың немесе түбiрлi педагогикалық идеяның, технологияның авторы, оның 
құндылығы мен перспективалығын аңғара бермейдi. Екiншiден, қосымша уақыт жəне т.б. қажет 
етедi деп ол өзiнiң идеясын iске асыруға көбiне құлшына кiрiспейдi.  үшiншiден,  жаңалық  
автордың  баяндауында  жүйелi  ғылыми  жəне  əдiстемелiк  негiздеме  таба  алмауы  мүмкiн. 
Төртiншiден,  автор  инновациясы жəне оны iске асыру жолдары туралы баяндағанда  өзiнiң 
немесе  əрiптестерiнiң жеке тұлғалық  ерекшелiктерiне  байланыс-ты  мұғалiм-əрiптестерi  
тарапынан ''керi тебу''  реакция-сына тап болуы мүмкiн. Бесiншiден, аталған топтың  функциясы  
идеяны iске  асырумен  шектелмейдi,  сонымен  бiрге оны талдау жəне түзетумен де 
айналысады.                        Алтыншыдан, бұндай топ педагогикалық мони-торинг қызметiн 
атқарады - отандық жəне шетелдiк  баспасөз  материалдары жəне жоғары оқу орнының 
тəжiрибесi  бойынша жаңа идеялар, технологиялар мен концепцияларды жүйелi  түрде  талдап, 
iрiктеп отырады. 
   Педагогикалық жаңалықты практикаға енгiзу  қызметiн басқару бұл жұмысқа автордың қатысуын  



жоққа шығармайды, қайта оның  дербес  шығармашылық мүмкiндiктерiне ынталандырып, қабiлетiн 
дамытуға  қолайлы  жағдай  жасайды. Осылайша  мектеп жағдайында педагогикалық 
инновацияны жасаушылар мен  насихаттау-шылардың күшi бiрiктiрiледi. Нақты практикада  
иннова-циялық процестердiң сипаты алынған нəтиженiң маз-мұнымен, енгiзiлуге тиiстi 
жаңалықтың күрделiлiк  деңгейiмен, сол сияқты практиктердiң инновациялық  қызметiне  
дайындығының деңгейiмен ерекшеленедi. 
  
              Педагогикалық инновацияның критерийлерi  
            Инновациялық бағыттылық белгiлi бiр жаңа енгiзiлiмнiң тиiмдiлiгiне баға  беретiндей нақты 
критерий-лердi пайдалануды қажет етедi. Педагогика бойынша зерттеу тəжiрбиелерiне сүйене 
отырып, педагогикалық жаңалықтың мынадай критерийлер жиынтығын анықтауға болады: 
жаңашылдық, оптималдық, жоғары нəтижелiк, бұқаралық тəжiрбиеде шығармашылықпен қолдану 
мүмкiндiгi.  
            Инновацияның негiзгi критерийi ғылыми педаго-гикалық тəжiрбиеге де баға беруде
басшылыққа алынатын жаңашылдық деп бiлемiз. Сондықтан инновациялық процеске араласқысы
келетiн мұғалiм қолға алған жаңалығының мəнiн, оның жаңашылдығының деңгейiн анықтап алуы 
тиiс. Бiреулер үшiн жаңалық болып табылатын құбылыс екiншiлер үшiн олай болмауы мүмкiн. 
Осыған байланысты мұғалiмдердi инновациялық процеске тартқанда олардың ерiктiлiгiн, тұлғалық 
ерекше-лiгiн, дербестiк-психологиялық мiнездемелерi ескерiлуi тиiс. Жаңашылдықтың бiрнеше 
деңгейiн бөлiп көрсетуге болады. Олар: абсолюттi, локальдi-абсолюттi, шартты, субъективтi, 
танымалдық деңгейi жəне қолдану аймағы бойынша.  
            Критерийлер жүйесiндегi оптималдық нəтижеге қол жеткiзуге мұғалiм мен оқушының 
жұмсаған күшiнiң шығыны мен қолданған  тəсiлiнiң тиiмдiлiгiн айқындайды. Əртүрлi мұғалiмдер 
əртүрлi еңбек жағдайымен бөлек оқушылар ортасында бiрдей жоғары нəтижеге қол жеткiзедi. Оқу 
процесiне педагогикалық инновацияны енгiзiп, барынша  аз дене, ой еңбегiн жəне аз уақыт жұмсап 
жоғары нəтижеге қол жеткiзу оның оптималдығын бiлдiредi.  
            Нəтижелiк инновацияның критерийi ретiнде мұғалiм қызметiндегi оң нəтижелердiң барынша 
тұрақтылығын бiлдiредi. өлшемдегi технологиялық, нəтиженi бақылау мен белгiлеудегi, түсiну мен 
баяндаудағы тұтастық бұл критерийдi, жаңа əдiстiң маңыздылығын, оқыту мен тəрбиелеудiң 
тəсiлдерiн бағалаудың басты құралына айналдырады.  
            Инновациялық бұқаралық тəжiрбиеде шығармашы-лықпен қолдану мүмкiндiгi 
педагогикалық инновацияны бағалаудың критерийi ретiнде қарастырылады. Шынды-ғында, құнды 
педагогикалық идея немесе технология шартты ерекшелiктерiмен, күрделi техникалық жарақтан-
дырылуымен немесе мұғалiм қызметiнiң ерекшелiк-терiмен тар шеңберге тығылып, қолдану 
мүмкiндiгi шек-теулi болса, онда бiз педагогикалық жаңашылдық туралы айта алмас едiк.  
            Инновацияны бұқаралық педагогикалық тəжiрбиеде қолданудың бастапқы кезеңi жекелеген 
мұғалiмдер мен тəрбиешiлердiң қызметiне негiзделгенiмен олар сыннан өтiп, объективтi баға 
алған соң ғана жалпыға бiрдей қолдануға енгiзуге ұсынылуы мүмкiн.  
            Жоғарыда аталған критерийлердi бiлу жəне педагогикалық инновацияны бағалауда
қолдана алу педагогикалық шығармашылыққа негiз қалайды. 
            Арнайы əдебиеттердi жəне мектеп қызметiнiң тəжiрбиесiн талдағанда оқу орнының 
жұмысында  педаго-гикалық жаңалықты практикада қолдануға белсендiлiктiң  төмен екендiгiн 
аңғарамыз. Ал осындай  педагогикалық инновациялардың iске асырылмай қалуының ең кем 
дегенде екi себебiн атауға болады. Бiрiншi себеп,  инновацияның қажеттi сараптама мен сыннан 
өте бермейтiндiгi. Екiншi себеп, педагогикалық жаңалықты көбiне ешқандай алдын ала ұйымдық, 
техникалық, ең бастысы тұлғалық, психологиялық қатынастар тұрғысын-да дайындықсыз 
енгiзiледi.  
            Педагогикалық инновацияның мазмұны мен критерийлерiн тап басып тану, оларды 
қолданудың əдiс-тəсiлiн меңгеру жеке мұғалiммен бiрге оқу орнының жетекшiсiне де оны енгiзудi 
объективтi бағалау мен болжам-дауға мүмкiндiк бередi. Мектептерде жоғарының нұс-қауымен 
енгiзiлген инновациялық жаңалықтар қысқа мерзiмде ұмытылып кетедi немесе бұйрықпен 
тоқтатылады.  
            Осы сияқты жағдайлардың негiзгi себептерiнiң бiрi – мектепте инновациялық ортаның 
белгiлi бiр ұйымдық, əдiстемелiк, психологиялық сипаттағы оқу процесiнде инновацияны енгiзудi 
қамтамасыз ететiн кешендi шаралардың болмауы. Бұндай инновациялық ортаның болмауы 
мұғалiмдердiң əдiстемелiк тұрғыдан дайындық-сыздығын, оларда педагогикалық жаңа енгiзiлiмнiң 
мəнi туралы мағлұматтың аздығынан байқалады. Ал қолайлы инновациялық орта педагогикалық
ұжымда мұғалiмдердiң жаңа енгiзiлiмге ''қарсылық'' коэффициентiн төмендетедi, кəсiптiк 
қасаңдықты жоюға көмектеседi. Инновациялық орта мұғалiмдердiң педагогикалық инновацияға 



қатынасынан нақты көрiнiс табады.  
  
  

2. Мұғалiмдердiң бiлiктiлiгiн арттыру  
жəне оларды аттестациялау 

            Мектептегi əдiстемелiк жұмыс педагогикалық мəдениеттi көтерудiң шарты. 
            Мұғалiмнiң кəсiптiк дайындығы оның педагогика-лық жоғары оқу орнын бiтiрумен 
аяқталмайды, ол мұғалiмнiң кəсiптiк қызметiнiң бүкiл кезеңiн қамтиды. Сонымен бiрге мұғалiмнiң 
кəсiптiк бiлiмiн үздiксiз көтерiп отыруы оның шығармашылық қабiлетiн дамытуды жəне дербес 
педагогикалық тəжiрбиесiн үнемi дамытудың шарты болып табылады. Егер мұғалiм қоғамдық 
ортада белсендi позиция ұстанып, оның дербес тəжiрбиесi əлеуметтiк жəне педагогикалық 
тəжiрбиемен кiрiгiп, педагогикалық ұжым-ның қолдануға ие болып, кəсiптiк шығармашылық iзденiсi 
көтермеленiп отырса,  мұғалiмнiң кəсiптiк шеберлiгi мен педагогикалық мəдениетiнiң артуы 
барынша жемiстi болады.  
            Мұғалiмдердiң бiлiктiлiгiн жетлдiру жоспарына сəйкес олар бес жылда бiр рет мұғалiмдер 
бiлiктiлiгiн көтеру институттарында немесе педагогикалық жоғары оқу орындарының арнаулы
факультативтерiнде арнайы дайындықтан өтуi тиiс. Бiлiктiлiк көтеру немесе педаго-гикалық ЖОО 
базасында мұғалiмдердiң алған арнайы бiлiмдердi практикалық тұрғыдан қорытылып, мектепте 
сыннан өткiзудi қажет ететiндiгi аңғарылады. Бұндай жағдайда мектепте арнайы 
ұйымдастырылған əдiстемелiк жұмыстардың жүйесi мұғалiм үшiн баға жеткiлiксiз көмек бола 
алады.  
            Əдiстемелiк жұмыстар дербес жəне жеке ерекшелiк-тер ескерiлген жағдайда мұғалiмдердiң 
ғылыми-əдiстемелiк дайындығын жетiлдiруге деген сұранысына жауап бере алады. Ал, 
əдiстемелiк жұмысты жеке ерекшелiктердi  ескерiп жүргiзу, бiрқатар  субъективтi, объективтi  алғы-
шарттарға байланысты.  Ең  бастысы мұғалiмнiң  ғылыми- əдiстемелiк дайындығын жетiлiрудегi 
өмiрлiк жəне  кəсiптiк бағдары, кəсiптiк  деңгейi  мен тəжiрбиесi  ескерiлуi тиiс.  Мектептiң 
əдiстемелiк  қызметiнiң  озық  тəжiрибелерi мен дəстүрлерiн сақтау жəне дамытудың  да  маңызы 
зор.  Осы  жұмыстардың бəрi де мектеп  дирек-торының оқу-тəрбие iсi бойынша орынбасарының  
құзырында болады.   
   Мектептегi əдiстемелiк жұмысты басқару оның  мiндеттерi, мазмұны  жəне  ұйымдық  негiздiң  
директоры,  оның орынбасары ғана емес, мұғалiмдер  де  анық та нақты  ұғына  алғанда  
барынша  тиiмдi  болады.  Ал мектептегi əдiстемелiк  жұмыстардың жалпы мiндеттерiн былайша  
тұжырымдауға болады: мектептiк  педұжымының педаго-гикалық тəжiрибесiн жүйелi түрде 
зерттеу, жинақтау  жəне  тарату, педагогика  ғылымының жетiстiктерiн жұмысқа  қолдану 
қызметiнде инновациялық бағыттылықты  қалыптастыру;  мұғалiмдердiң теориялық (пəндiк) жəне 
психологиялық-педагогикалық дайындық деңгейiн көтеру; жаңа оқу бағдарламаларын, 
жоспарларын, мемлекеттiк бiлiм стандарттарын оқып,үйренудi ұйымдастыру; оқыту мен 
тəрбиелеудiң жаңа технологиясы, түрлерi мен əдiстерiн  байыту; жаңа  нормативтiк құжаттар,  
нұсқау-əдiстемелiк материалдармен танысуды ұйымдас-тыру; ғылыми-əдiстемелiк көмектi дербес 
жəне жеке  ерекшелiктердi  ескерiп ұйымдастыру - жас  мұғалiмдерге, пəн мұғалiмдерiне, сынып 
жетекшiлерi мен тəрбиешiлерге; педагогикалық жұмыста белгiлi бiр қиындыққа кезiккен  
мұғалiмдерге; педагогикалық бiлiмi жоқ мұғалiмдерге жəне т.б;  мұғалiмдердiң  өздiгiнен 
педагогикалық  бiлiм  көтеруiне кеңес беру; жалпы кəсiптiк-педагогикалық мəдениет деңгейiн  
көтеру.  
 Мұғалiмнiң  əдiстемелiк  жұмыстарының  мазмұнын  кəсiптiк-педагогикалық  мəдениетiнiң  
құрамды  бөлiк-терiн ескере отырып  айқындаған  дұрыс деп бiлемiз. Олар - мұғалiмнiң жалпы 
мəдени дайындығы; əдiстемелiк,  тəрбиешiлiк, зерттеушiлiк, кəсiптiк-адамгершiлiк, басқара бiлу 
мəдениетi. Əдiстемелiк жұмыстың  мазмұны  кəсiптiк-педагогикалық мəдениеттiң əрбiр бағыты 
бойынша нақтыланып, бiрнеше ұзақ мерзiмдiк зерттеудiң  нысанына  айналуы  мүмкiн.  
   Мұғалiмнiң  əдiстемелiк,  инновациялық  жұмысқа  қатысуы  соңғы  нəтижеде  оның  жеке  
педагогикалық жүйесiнiң, дербес педагогикалық жұмыс стилiнiң  қалып-тасуына  ұласады.  
   Əдiстемелiк жұмысты ұйымдастыру мектептiң типi, оның орналасқан жерi жəне т.б. жағдайларға 
байланысты түбiрiнен ерекшеленуi мүмкiн. Бұндай жағдайда 50-ден 100-ге дейiн оқушысы, 10-12 
мұғалiмi бар шағын комплектiлi орта мектептерде едəуiр қиындық кездеседi. Ауыл мектептерiнiң 
тəжiрбиесi осындай бiрнеше мектептi iрi ауыл мектебiнiң базасында құрылған əдiстемелiк 
бiрлестiкке топтастырудың тиiмдiлiгiн көрсетiп отыр.  
            Мектепте əдiстемелiк жұмыстарды ұйымдастырудың негiзгi түрлерi 
            Мектепте əдiстемелiк жұмыстарды ұйымдастырудың түрлерi өзгермелi болып келедi. Олар 
мынадай негiзгi факторларға байланысты өзгерiп, жаңарып отырады.  
            Бiлiм беру төңiрегiндегi мемелекеттiк саясат, заң актiлерi, құжаттар; 



            Мұғалiмдердiң педагогикалық мəдениетiнiң деңгейi, олардың жеке кəсiптiк  өлшемдерi 
болжамдау процесiнде анықталған əдiстемелiк сауаттылығы.  
            Мектеп ұжымының моральдық-психологиялық ауа-райы, əдiстемелiк жұмыстарды 
ұйымдастырудағы материалдық-техникалық мүмкiндiгi.  
            Мектептегi педагогикалық тəжiрбиенi оқып үйрену, мұғалiмдердiң инновациялық 
белсендiлiгi, мектеп  басшыларының  əдiстемелiк  жұмысты  кəсiптiк  деңгейде  iске асыруға 
дайындығы; мұғалiмдердiң арасындағы, мұғалiмдер  мен оқушылар арасындағы  нақты жағдай. 
  Көптеген мектептерде əдiстемелiк жұмыстарды  үйлестiретiн əдiстемелiк кеңестер жұмыс 
iстейдi.  Мектеп-тiң педагогикалық кеңесiне қарағанда əдiстемелiк кеңестiң  бiр ғана функциясы 
бар, ол - əрбiр мұғалiмнiң педагогикалық  қызметiнiң  ғылыми-əдiстемелiк  деңгейiн көтеру. Оның 
жұмысының тиiмдiлiгi  ең  кемi екi  жағдайға тəуелдi: кеңеске кiмнiң жетекшiлiк жасауы жəне  
мүшелерiнiң құрамының қандай екендiгi. Əдiстемелiк кеңеске бiлiм берудiң əртүрлi оқу пəндерiнен 
сабақ беретiн барынша тəжiрибелi мұғалiмдер енедi. Олар  əртүрлi  əдiстемелiк  құрылымдардың  
жетекшiлерi  болуы  мүмкiн. Көбiне  əдiстемелiк  кеңеске  оқу  iсiнiң  меңгеру-шiсi  басшылық  
жасайды.  
   Мектеп  əдiстемелiк  кеңесi мұғалiмдердiң кəсiптiк  бiлiктiлiгiн  арттырудың тактикасын  
айқындайды. Кеңес  бiрлестiкте, комиссияларда қаралатын мəселелердi  жоспарландырады. 
Мектептiң əдiстемелiк жұмыстарының жалпы бағдарламасын, семинар, практикалық материал-
дардың жоспарын жасайды.  
            Осылайша, əдiстемелiк кеңес мектептегi əрбiр мұғалiмнiң кəсiптiк-педагогикалық 
мəдениетiн көтеру жұмысын басқаруда сайланбалы жəне ақылы өкiлдiктi танытады.  
            Мектептiң əдiстемелiк жұмыстарының өзiн ақтаған мынадай түрлерiн атауға болады; 
            Пəндiк əдiстемелiк бiрлестiктер, мектептегi бiрыңғай əдiстемелiк күн, проблемалық 
семинарлар мен практикумдар, жас мұғалiм мектебi, озат тəжiрибе мектебi, мұғалiм-дермен 
дербес жұмыс жүргiзу, ашық жəне үлгiлi сабақтар өткiзу, ғылыми-педагогикалық конференциялар, 
педагогикалық оқу, рөлдiк, iскерлiк жəне ұйымдық-қайраткер-лiк ойындар, педагогикалық 
жағдайды талдау жəне модельдеу, мұғалiмдердiң шығармашылық есебi, педагогикалық 
консилиум жəне т.б.  
            Осылардың арасында мұғалiмдердiң пəндiк əдiсте-мелiк бiрлестiктерi барынша кең 
тараған. Ол пəндес мұғалiмдермен бастауыш сынып мұғалiмдерiн бiрiктiредi де, ең кемi 4-5 пəн 
мұғалiмiн топтастырады.  
            Пəн бiрлестiктерiнiң əдiстемелiк жұмысының маз-мұны көп қырлы болып келедi. Онда оқу-
тəрбие жұмыстарының жəне оқушылар  бiлiмiнiң деңгейiн көтеру, тəжiрибе алмасуды 
ұйымдастыру, озық педагогикалық тəжiрибенi жəне педагогика ғылымының жетiстiктерiн енгiзу 
мəселелерi қаралып, жаңа оқулықтар мен оқу бағдарламаларының күрделi тараулары 
талқыланады. Сонымен бiрге тəжiрибелiк оқу бағдарламалары мен оқу құралдарының нұсқалары, 
олардың нəтижелерi деп талқыланады. Бiрлестiк мүшелерi бiлiм беретiн жəне қадағалайтын 
компьютерлiк бағдарламаларды талдап жасайды жəне сынақтан өткiзедi. Оның тиiмдiлiгi мен 
нəтижесiне баға бередi. Бiрлестiк жұмысының мазмұны оқушылар бiлiмiн тексеретiн тақырыптық, 
шығарма-шылық бақылау жұмыстарын қарастыруды да қамтиды.  
            Əдiстемелiк бiрлестiктiң жұмысы сол пəннiң мұғалiмдерiнiң педагогикалық қызметiн, 
оқушылардың бiлiм сапасын арнайы жоспармен iске асырылады. Жоспарда жаңа оқу жылының 
мақсаттары мен мiндеттерi айқындалып, негiзгi ұйымдық-педагогикалық шаралар (кабинеттердi 
безендiру, дидактикалық материалдарды сыннан өткiзу,  бақылау жұмыстарының мəтiнiн бекiту 
жəне т.б.) қамтылады, ғылыми-əдiстемелiк баяндамалар-дың тақырыптары, пəн бойынша ашық 
жəне үлгiлi сабақ-тар белгiленiп, оқушылардың бiлiм, iскерлiк жəне дағды-ларынынң сапасын 
тексерудiң мерзiмi мен түрi айқындалады.  
            Əдiстемелiк жұмыстардың тиiмдi түрлерiнiң бiрi бiрыңғай əдiстемелiк күн (мектептiң барлық 
педагог қызметкерлерi үшiн оқу тоқсанына бiр рет) екi тоқсан аралығында атқарылған əдiстемелiк 
жұмыстарды қорытындылауға арналады. Бiрыңғай əдiстемелiк күннiң тақырыбы мұғалiмдерге 
алдын ала хабарланады.  Бiрыңғай əдiстемелiк күннiң қарсаңында арнайы тақырыпқа 
педагогикалық бюллетень шығарылып, əдiстемелiк талдамалардың, мұғалiмдермен оқушылар 
шығармашы-лығын, психологиялық-педагогикалық əдебиеттердiң көрмесi ұйымдастырылады.  
            Бiрыңғай əдiстемелiк күнi атқарылар жұмыстың мазмұны мыналарды қамтиды: ашық 
сабақтар мен сыныптан тыс шаралар өткiзу, оларға талдау жасап, кеңiнен талқылау, жаңа 
əдiстемелiк əдебиеттерге шолу жасау, өткiзiлген шараға баға берiп, талдау жасайтындай бiрыңғай 
əдiстемелiк күннiң  қорытындысы мен ''дөңгелек үстел'', мəжiлiс немесе баспасөз конференциясын 
өткiзу.  
            Мұғалiмнiң теориялық жəне практикалық дайын-дығының бiртұтастығы проблемалық 
семинарлар мен практикумдар барысында көрiнедi. Олар мұғалiмнiң өз бiлiмiн көтеру əрекетiн 



ынталандырып, оны педагогика-лық инновацияға ұмтылдырады. Проблемалық семинар
жұмыстарының мазмұны қазiргi заманғы педагогикалық теорияны қамтиды.  
            Соңғы жылдары əдiстемелiк жұмыстар жүйесiнде практикалық сабақтардың белсендi 
түрлерi кеңiнен қолданылуда. Олар: iскерлiк, рөлдiк ойындар, ойын-практикумдар, ұйымдық-
əрекеттiк ойындар, түрлi тренингтер. Бұл жұмыс түрлерiнiң даусыз жетiстiгi – орындалған 
əрекеттiң көп нұсқалылығы, нақты практикаға барынша жақындығы ұжым болып талқылауға
қолайлылығы жəне т.б. Əйтседе практикумдарды ұйымдастырушылар мұғалiмдердiң бұндай 
шараларға қатысуға ықылассыздығы, оларды жүргiзуге əдiстемелiк дайындықтың аздығы сияқты 
кедергiлерге тап болуда. Бұның бəрiде проблемалық семинарлар мен практикумдарды
ұйымдастыруға бiлiктi басшылықтың керектiгiн танытады.  
            Озат тəжiрбие мектебi негiзiнен дербес жəне ұжым-дық тəлiмгерлiктiң мақсаты мен мiндетiн 
iске асыратын əдiстемелiк жұмыс түрi. Қазақстан мектептерiнде тəлiмгерлiк дəстүрдiң бай тарихы 
бар болғанымен бiр мектеп қабырғасында ұйымдастырылған озат тəжiрбие мақсатты, толыққанды 
сипат алады. Бұл мектептiң негiзгi мiндетi - тəжiрибелi мұғалiмнiң, басшының тəжiрибесi өз 
əрiптесiне əдiстемелiк көмек көрсету. Бұндай мектептi қалыптастыру көбiне ерiктi негiзде 
басталады.  
            Озат тəжiрбие мектебi жұмысын бағалау екi жақты тиiмдiлiктi ескеру тиiс. Мектеп басшысы 
мұғалiмдердiң сабақтарына қатысып, оларға сабақ технологиясы мен əдiстемесi, жоспарластыру 
мəселелерiмен ақыл-кеңес берiп, бiлiм берудiң теориялық мəселелерiн талқылаумен бiрге 
мектептiң педагогикалық жүйесiн жетiлдiредi, өзiнiң кəсiптiк позициясының дұрыстығына көз 
жеткiзедi. Озат тəжiрбие мектебiнiң екiншi тиiмдiлiгi – мұғалiм əрiптес-тердiң жаңашыл, шебер 
мұғалiмнiң шығармашылық лабораториясымен тiкелей танысуға мүмкiндiгiнiң болуы деп бiлемiз.  
            Озат тəжiрбие мектебiнiң құрылымында оның бiр көрiнiсi немесе дербес буыны ретiнде жас 
мұғалiм мектебiнiң жұмысын ұйымдастыруға болады. Оның мəнi  - жұмысты жаңа бастаған жас 
мұғалiмдер тəжiрибелi мұғалiмнiң немесе мектеп басшысының жетекшiлiгiмен бiрлестiкте бiрiгедi. 
Оның жұмысы сабақтың жəне сыныптан тыс шараның мақсатын белгiлеудiң техникасы мен 
əдiстемесi, сынып жетекшiсi жұмысын жоспарлас-тырудың ерекшелiктерi, сынып ұжымының 
тəрбиелiк деңгейiн анықтау сияқты арнайы жоспармен жүргiзiлдi. Жас мұғалiм мектебiндегi 
оқуларда сабақтың технология-лық картасын жасау, оқу процесiнде компьютер құрал-дарын 
қолдану сияқты практикалық шаралар қарас-тырылады. Тəжiрибелi педагогтiң жетекшiлiгiмен бiр-
бiрiмен араласқан жас мұғалiмдер кəсiптiк дамуын жолға қойып, өзiнiң шығармашылық қасиетiн 
iске асыруға ұмтылады.  
            Көптеген мұғалiмдердiң тəжiрибесi көрсетiп отырған-дай, педагогикалық шығармашылық 
пен белсендi əрекеттiң күрт бəсеңдеуi болашақ мұғалiмдердiң жоғары оқу орнында алған 
теориялық бiлiмдерден соң мектептегi алғашқы жылдары бiрден таза практикалық қызметпен 
айналысуынан туындайды. Сондықтан бұл кезеңде арнайы теориялық дайындықты үзбей оны
практикада қолдану арқылы тереңдетудiң маңызы зор. Жас мұғалiм мектебi мiне осы маңызды 
мiндеттi шеше алады.  
            Мектептерге эксперименттiк жұмыстар ұйымдас-тыруға кең мүмкiндiк берiп отырған 
кезеңде проблемалық (инновациялық) топтың əрекетi қызу қолдау табуда. Мұғалiмдердiң мұндай 
тобы мектеп басшыларының, ғалым-педагогтардың, мұғалiмдермен өзiнiң бастамасы-мен 
құрылуы мүмкiн. Бұл топ озат тəжiрибенi өз мектебiнде жəне одан тысқары жерлерге де жинақтап, 
таратуға күш салады. 
            Егер проблемалық топ өз концепциясын немесе əдiстемелiк жаңалығының талдамасын 
жасап, практикаға енгiзумен айналысатын болса, онда ол топ ғылыми-зерттеу жұмыстарының
негiзгi белгiлерi бар эксперимент-тiк-тəжiрбиелiк əрекет жүргiзедi. Ал ондай жұмыстар зерттеу 
тақырыбы мен мəселелерiн негiздеу, күткен нəтижелерге болжам жасау, зерттеу əдiстерiн таңдау 
сияқты маңызды мiндеттердi қамтиды. Бұл жұмыстар педагогикалық ЖОО, ҒЗИ жəне МБА педагог 
оқытушыларының ғылыми жетекшiлiгiмен iске асады. Проблемалық топтың қызметiне басшылық 
тарапынан ықылас қойылып, мүдделiк танытылса, ол мектептiң педагогикалық ұжымында жақсы 
инновациялық атмосфера қалыптастыра алады.  
            Мектептегi əдiстемелiк жұмыстардың ұжымдық түрлерiнiң бiрi педагогикалық ұжымның
таңдаған ғылыми-əдiстемелiк тақырып бойынша қызметi. Бұл жұмыс түрiнiң тарихы терең 
болғанымен оның жұмысын-да көптеген шарттылықтар  сақталып қалған. Оның негiзгi 
себептерiнiң бiрi – тақырыпты кездейсоқ таңдаудан туындайды. Бұндай жағдайда зерттеу 
тақырыбы нақты ұжымның нақты мəселелерiн шешуге арналмаса, онда ол зерттеу тақырыбының 
өмiрi қысқа жəне соңы сəтсiз аяқталады. Бұндай жағдайда мектеп басшылары алынатын нəтиженi, 
оған жеткiзетiн мақсаттарды, əдiс-тəсiлдердi анықтап, ұжымды соңынан ерте бiлуi, олардың сол 
тақырып пен жұмыс iстеуге деген құлшынысын оятып, шығармашылық қасиетiн жұмылдыра бiлуi 
тиiс. Бұл iсте қажеттiлiгiне қарай ғылыми-педагогикалық күштердi бiрлесiп жұмыс жасауға (кеңес, 



жетекшiлiк, ынтымақ-тастық) тартудың маңызы зор. 
            Ғылыми-əдiстемелiк тақырыппен жұмыс iстеудiң тиiмдiлiгiнiң төмен болуының бiр себебi -
педұжымның өз мектебiндегi мəселелердi айқындап, мақсатын белгiлей алмауы, бiрлесе жұмыс 
iстеудi жолға қоя алмауы. Келесi бiр себеп, педагогтың зерттеу тақырыбы бойынша озат
тəжiрибемен теориялық негiздердi, оның үйренуге деген ынтасының болмауы. Осыдан келiп 
жұмысқа деген ынта жойылады, уақыт, күш босқа жұмсалады.  
            Ұжымдық зерттеу тақырыбы бес жылға жоспарлануы мүмкiн. Бұндай жағдайда əр жылдың 
мақсаты, мiндетi айқындалып, əр  əдiстемелiк буынның (пəндiк-əдiстемелiк бiрлестiк, пəндiк 
комиисия, проблемалық топ) жұмыс көлемiмен мазмұны белгiленедi, оны iске асырудың, есеп 
берудiң мерзiмдерi жоспарластырады, əрбiр аралық кезең ғылыми пракатикалық конференция, 
педагогикалық оқу, жалпы мектептiк семинар, педагогикалық немесе əдiс-темелiк кеңес түрiнде 
жалпы мектептiк есеппен қорытын-дыланады.  
  Ғылыми-педагогикалық  конференциялар,  педаго-гикалық оқулар, шығармашылық есептер
жекелеген мұғалiмдердiң, əдiстемелiк бiрлестiктердiң əдiстемелiк  жұмыстарының қорытынды түрi 
болып табылады. Автор-лар хабарлама, баяндамаларында əрiптестерiн зерттеу  жұмыстарының  
нəтижесiмен таныстырады. Ал  қатысушы мұғалiмдер,  оны  өз  жұмыстарының  нəтижелерiмен 
салыстырып, ұсынылатын əдiстəсiлдердiң тиiмдiлiгiне көз жеткiзе алады. Мектеп директорының 
ғылыми iстер бойынша  орынбасары қызметi енгiзiлген мектептерде бұл жұмыс барынша  
қомақты, нəтижелi болып  жүргiзiледi. Ғылыми-практикалық конференциялар, педоқулардың 
қорытындысы салтанатты сипат алып, өзге ұжымдардан шақырылып, зерттеу жəне əдiстемелiк 
жұмыстарының нəтижелерi бойынша мұғалiмдер марапатталады.  
            Əдiстемелiк жұмыстардың түрлерiн ұйымдастырудың негiзгi сипатына тоқтала отырып, 
əдiстемелiк жұмысты ұйымдастырудың түрлерiн ескi не жаңа, күнi өткен не қазiргi заманғы деп 
бөлуге болмайтынын атап айтуға тура келедi. өйкенi, оның тиiмдiлiгi дербес, топтық жəне ұйымдық 
қажеттiлiктер мен олардың мүмкiндiктерiне тiкелей байланысты.  
  
            Мұғалiмнiң өзiнiң педагогикалық бiлiмiн көтеруi 
            Мұғалiм əдiстемелiк жұмыстың қандай түрiн таңдаса да соңғы нəтижеде оның тиiмдiлiгi 
мұғалiмнiң өз бетiнше өз бiлiмiн көтеруге байланысты болмақ. Сондықтан да үздiксiз бiлiм беру 
процесiн жоғары оқу орны – мұғалiмдер бiлiмiн жетiлдiру институты – семинар, курс, практикум 
жəне т.б. оқу түрлерiмен шектеуге болмайды, оған осы оқу түрлерiнiң арасындағы тынымсыз ой 
еңбегiн де жеткiзу керек. Ересек адамның өз бiлiмiн  көтеруi  барын-ша даралығымен  
ерекшеленедi, содан да мұғалiмнiң  өз  бiлiмiн көтеру  жұмысына  тəжiрибелi  əрiптесi, беделдi 
мектеп басшысы  тарапынан  тиянақты  көмек қажет. 
 Мұғалiмнiң  өзiнiң педагогикалық  бiлiмiн  көтеру  оның өз бетiнше  педагогикалық  құндылықтар,  
технология, шығармашылық тəжiрибелердi игеруi қарас-тырылады. Оның мазмұны 
психологиялық-педагогикалық жəне арнайы бiлiмдердiң, педагогикалық жұмысты ғылыми 
ұйымдастырудың негiздерiн, жалпы педагогика-лық мəдениеттi қамтиды.  
 Мұғалiмге өз бiлiмiн көтеру жұмыстарын  ұйымдастыруға көмек көрсетiлгенде ғана оның кəсiптiк  
қызметiндегi қажеттiлiгi, жеке қызығушылығы  ескерiлуi тиiс. Мектепте арнайы ұйымдастырылған 
əдiстемелiк  жұмыс мұғалiмдердiң жеке қажеттiлiгiн ескерiп жоспар-ластырылғанда мұғалiм 
ұжымдық оқу түрiне тартыла отырып, өзiн қызықтырған сұрақтарға жауап таба алады. 
            Мектеп директоры жəне оқу iсiнiң меңгерушiсi əдiстемелiк жұмысты ұйымдастырғанда өз 
мектебi педагогтарының алдындағы қиындықтарға баса көңiл бөледi. Əркiмге қатысты 
мəселелердi бiрлесе талқылау мұғалiмнiң өз бiлiмiн көтеру əрекетiне ықпал жасайды. Сондықтан 
да директордың, оқу iсiнiң меңгерушiсiнiң өз бiлiмiн көтерудi ынталандыруы жəне оған басшылық 
жасауы негiзiнен жанама сипат алады.  
            өздiгiнен бiлiм көтеру ауқымды мəселелердi қам-тиды. Əйтсе де педагогикалық өз бiлiмiн 
көтеру мұғалiмнiң педагогикалық оқу орнында оқымаған, бiрақ қазiргi уақытта мектеп үшiн өзектi 
мəселелерге бағытталуы тиiс. Осындай мəселелердiң қатарында педагогикалық қатынас, оқуды 
дербестендiру жəне жiктеу, дамыта оқыту, лицей, гимназия, колледж  сияқты жаңа типтi оқу 
орнында оқыту ерекшелiктерiн атауға болады. Мəселелер топтамасының арасында оқушылардың 
ғылыми көзқарасын, оның рухани мəдениетiн, азаматтық тəрбиесiн қалыптастыруды атауға 
болады.  
            Əрбiр мұғалiмнiң өздiгiнен бiлiмiн көтеруi ой еңбегiнiң техникасын бiлу, ақыл-ой əрекетiнiң 
дербес ерекшелiктерiн ескеру негiзiнде құрылады. Мұғалiмнiң өздiгiнен бiлiмiн көтеруi оның бос 
уақытын дұрыс ұйымдастыру, дербес жұмыс жоспар түзiп, оны iске асыра алуына тiкелей 
байланысты.  
  

            Педагог қызметкерлердi аттестациялау 



            Мектептiң педагог қызметкерлерiн аттестациялау бұрынғы Кеңес Одағында 1972 жылы 
енгiзiлдi. Алғашқы аттестациядан кейiнгi кезеңде аттестациялау туралы құжаттар бiлiм беру 
жүйесiндегi өзгерiстерге сай бiрнеше рет өзгертiлiп, толықтырылды.  
            Аттестацияның негiзгi мақсаты педагог қызметкер-лердiң кəсiптiк бiлiктiлiгiн көтеру, 
шығармашылық белсен-дiлiгiн дамыту, əлеуметтiк қорғауды қамтамасыз ету. Ынталандырудың 
негiзгi құралы ретiнде мұғалiм еңбегiне ақы төлеудi жiктеу болмақ. Ал аттестация өткiзудiң негiзгi 
принциптерi ерiктiлiк, алқалық оның объективтi, əдiл өтуiн қамтамасыз етедi. Бұл принциптер 
аттестациялық комиссия жасақтауда қатаң сақталады.  
   Қазiргi ереже бойынша үш түрлi комиссия құрылады. Бас аттестациялық комиссия 
республикалық, облыстық деңгейде, ал аудандық, қалалық комиссия тиiстi бiлiм мекемелерiнiң 
деңгейiнде құрылады. Ал, бiлiм беру мекемесiнiң аттестациялық комиссиясын құру пед-кеңестiң 
құзырында болады.  
  Əр  комиссия өз компетенциясына сəйкес мəселе-лердi қарастырады. Ал аттестациялау 
комиссияның негiзгi шешiмi – бiлiктiлiк санат беру. Қазiр үш бiлiктiлiк санат берiлген, жоғарғы 
санатты республикалық, облыстық, бiрiншi санатты аудандық, қалалық, екiншi санатты- мектеп 
аттестациялау комиссиясы бередi.  
            Мұғалiмнiң немесе мектеп басшысының қызметi екi кешендi көрсеткiштермен бағаланады. 
Бiрiншiсi - қызмет қорытындысын жинақтау, екiншiсi – практикалық қызметтi эксперттiк бағалау. 
Бiрiншi көрсеткiш бойынша мұғалiм шығармашылық есеп, ғылыми-əдiстемелiк немесе –
тəжiрбиелiк-эксперименттiк жұмыстарды ұсына алады. Екiншi көрсеткiш бойынша ол бiрнеше 
нұсқада психолог-педагогикалық экспертизадан (сараптаудан) өтуi тиiс. Кейбiр мектептерде, 
аудандық, облыстық технология, тестiлеу, эксперттiк бағалау тəсiлдерi қолданылады. Деген-мен 
педагогикалық қызметтi болжамдау жəне жинақтауды аттестациялау комиссия нақтылап, түзету 
енгiзiп отырады.  
            Мұғалiмдердi аттестациялау педагогтың бiлiктiлiк санат сұраған арызы арқылы бес жылда 
бiр рет өткiзiледi. Кейде аттестация мұғалiмнiң педагогикалық бiлiктiлiгiн айқындау үшiн 
педкеңестiң шешiмiмен, басқару əкiм-шiлiгiнiң бастамасымен де жүргiзiлуi мүмкiн.  
            Шағын комплектiлi мектептерде аттестация өткiзудi ұйымдастырудың өзiндiк ерекшелiктерi 
бар. Ондай мектеп  мұғалiмнiң аттестациялауды аудандық бiлiмiнiң немесе iрi мектеп  базасында  
құрылған  комиссия  атқарады.  
   Тəжiрибесi көрсетiп отырғандай аттестациялаудың табысты болуы оны ұйымдастыруға, қорғау 
мен  бағалау-дың  дұрыс  жолға  қойылуына, ұжымда iскер тiлеулестiк  көңiл-күйдiң қалыптасуына 
тəуелдi. Жалпы айтқанда, мұғалiмдердi  аттестациялау  мектептiң  ғылыми-əдiстеме-лiк  
жұмыстарының стратегиясы  мен  тактикасын анық-таудың негiзi  болып  табылады. 
                         

Бақылау  сұрақтары  
1. Бiлiм  берудегi ''инновациялық процестер'' терминiнiң  мəнi не?  
2. Инновациялық орта қалыптасуда педагогикалық ұжымға түсер пайда  қандай болмақ? 
3. Бiлiм беру процесiне енетiн педагогикалық инновация-лар  көрсеткiштерiнiң сипаттарын атаңыз.
4. Мұғалiмнiң инновациялық қызметтерiн дамытушы  диагностикалық əдiстердiң мəн-мағынасы 
қандай? 
5.  Мектептегi ұйымдастыру-əдiстеме жұмыстарының бiрiне  қатысып, оны талдауға салыңыз. 
6. Педагогикалық қызыметкерлердi аттестациялаудың негiзгi мақсаты не? 
7. Аттестация  нəтижелерi  бойынша  мұғалiм  қызметiн қолдап, қуаттаудың қандай формалары 
қабылданған? 



ПЕДАГОГИКА ТАРИХЫ
  
            Қандай да болмасын ғылым салаларының пайда болуы жəне дамуы қоғамның өмiрлiк 
қажеттiлiгiнен туады. Мысалы, химия, физика, биология - өзiмiздi қоршаған табиғатты тану 
ғылымдары ретiнде, философия, экономика негiздерi - қоғамдық құбылыстарды, психология -
жеке тұлғаның санасы мен мiнез-құлық ерекшелiктерiн тану қажеттiлiгiнен пайда болды. 
            Педагогика ғылыми пəн ретiнде қоғамдық құрылыс пен өндiрiстi сақтап дамытуға, өсiп келе 
жатқан ұрпақты мақсатты түрде неғұрлым нəтижелi даярлауға деген қоғамның қажетiнен туған. 
Философиялық ой-пiкiр-лерден бастау алған педагогика тəрбиеге байланысты бiрте-бiрте 
жинақталған теориялар мен қағидалар жəне  фактiлердi ой елегiнен өткiзiп, тəрбиенiң мəнiн даму 
заңдылықтарын түсiндiрудiң басты құралы, əртүрлi педагогикалық құбылыстарды жан-жақты 
зерттеудiң ғылыми жəне əдiстемелiк  негiзiне айналды. 
            Педагогикалық ойлардың дамып жетiлуi ертедегi шығыс елдерiнiң (Египет, Вавилон, Үндi, 
Қытай)  философиялық жүйесiнде қалыптасып, ежелгi грек философиясының өкiлдерiнiң  
еңбектерiнде саясат, тəрбие, мемлекет, жеке  адам туралы құнды пiкiрлерiмен жалғасын тапты. 
            Мұндай тəрбиелiк тағылымдар мен педагогикалық ойлар жəне оқу үрдiсiнiң үлгiлi 
тұжырымдары бұл кiтапта күнi бүгiнге дейiнгi əлеуметтiк-қоғамдық дəуiрде ұш-тасып, өзiнiң тарихи 
шешiмiн тауып отыр. 
  

5.1 Көне грек ойшылдарының ғылыми жəне 
 ағартушылық ой-пiкiрлерi 

            Демокрит б.з.б. 270 жылдар шамасында өмiр сүрген. Ежелгi  грек философ материалисi. 
Демокрит ғылым iздеу мақсатымен Египет, Вавилон, Иран, Арабия, Үндiстан жəне Эфиопия 
елдерiн  аралайды. Ол философия  мəселе-лерiмен қатар физика, математика, физиология, 
медицина, муызка теориясы, поэзия т. б. шұғылданады. Диоген Лаэртскийдiң айтуынша, Демокрит 
70-тен астам шығарма жазған, 300 - ге жуық фрагментi осы заманға дейiн сақталған. Ол əлемдегi 
барлық заттар атомдар мен бос  кеңiстiктен құралған дейдi. 
            Қозғалыс дүниенiң, табиғаттың өзiндiк қасиетi, одан басқа сырттан, əсер етушi ешбiр күш 
жоқ дейдi. Дүниедегi құбылыстардың бəрi себептi табиғи қажеттiлiктен туады. Дүние танымының 
қайнар көзi -  сезiм, түйсiк деп есептелгенiмен, ақыл-ойды сезiмнен жоғары қояды. Адамгершiлiктiң 
өзi осылардан туындайды - дейдi. Жеке адамның дамуы ''ақылдан'' басталады деген тұжырым 
жасайды. Əрбiр адамның дара дамуы ақылдың нəтижесi деген, оның  iлiмiнiң тағы бiр  ерекшелiгi, 
сезiм мүшелерi қабылдаған түйсiктер  күңгiрт,  көмескi  бiлiм берсе, ақыл-ой осы сезiм мүшелерi 
қабылдаған түйсiктердi сараптау арқылы заттар  мен құбылыстардың iшкi сырын, мəн-жайын, 
себебiн ашып  ақиқатқа  жеткiзедi  дейдi.  Этиканы өз алдына ғылым саласы деп тұңғыш таныған
Демокрит болды. Адам не нəрсеге нысап тұтып, көңiл-күйi  орнықты болса, бақытты болады деп 
түсiндiредi. Демокрит əлеуметтiк қайшылық адамдардың дөрекi мiнезiнен туады  деп бiледi. 
Сөйтiп, ол бұл пiкiрi арқылы  мiнез - құлықты-лықтың педагогика-психологиялық негiзiн салды. 
Демокриттiң  атомистiк iлiмiнiң философия ғылымының дамуы тарихында маңызы зор болды. 
            Сократ б. з. б. 469-399 ж. шамасында өмiр сүрген. Ежелгi грек философы. Афинада туған, 
мүсiншiнiң баласы. Жастарды  софистерге қарсы күресте тəрбиелеудi мақсат етiп, қаланың 
көшелерiмен алаңдарында айтыстар ұйымдастырып, өз iлiмiн уағыздады. Ол əңгiмелесу, пiкiр 
алысу арқылы ақиқатқа жетудiң жолын ашып, диалектиканың негiзiн салушы ғұламалардың бiрi 
болды. Сократ ұғымды философияның зерттеу пəнi ету арқылы ежелгi грек философиясының 
дамуына зор ықпал еттi. Аристотельдiң айтуынша, Сократ болмыстағы нақтылы уақиғалар 
шындығына индуктивтiк əдiс арқылы жалпы ұғымдарға көшу жəне əр заттың мəнiн бiлдiретiн, сол  
ұғымдарға анықтама беру жөнiндегi iлiмiнде объективтiк идеализм бағытын ұстады деп көрсеттi. 
            Сократ этикада рахымшылдық, мейрiмдiлiк, бiлiмде, даналықты, жақсылықты терең 
түсiнгенде ғана мейрiмдi бола алады, ол ақиқат - шындық, таза  болмыс адам ақылының 
алғышарты деп,  өз кезеңi үшiн ақылды дамытуды уағыздады. Саясатта Сократ əдiлетсiздiкке 
негiзделген барлық  басқару  формаларын - монархияны, 
тирантияны,  аристократияны, плутократияны - түгелдей қатаң сынға алды. Алайда, ол  
əдiлеттiлiкке  негiзделген  мемлекеттi қажет деп тапты. Сократ философия тарихында  ақиқатты  
талмай iздеген  терең, дара ойшыл ретiнде  орын алып, сақталады. 
            Платон б. з.б. 427-347 жылдар шамасында өмiр сүрген. Ежелгi грек  философы, Сократтың 
шəкiртi. Платон Африкадағы жоғарғы дəрежедегi  ақсүйек тұқым-нан шыққан отбасында дүниеге 
келдi. Платон Афинада өз мектебi  Платон академиясының негiзiн  қалайды. 367 жəне 361 
жылдары Сицилияға барып, өмiрiнiң соңғы жылдарын Афинада өткiзiп,  көптеген еңбектер жазып, 



лекция оқиды. Платон жөнiнде өз шəкiрттерiмен бiрге, Аристотельдiң шəкiртi  Аристоксен көп 
жазған. Тек, Диоген Лаэртский жазған Платонның өмiрбаяны сақтал-ған. Оның көп шығармалары
сақталмаған. Көптеген мағлұматтар Платонның хаттары, Апулейдiң ''Платон жəне оның iлiмi 
жөнiндегi''  тракттатарында Порифирий-ден үзiндiлер, Цицеран еңбектерi мен Византия  сөздiгiн-
дегi Платон мақаласында  сақталған. 
            Платон тəрбиенiң бүкiл халықтығын жақтады. Тəрбие мемлекет тарапынан берiлсiн деп 
есептедi. Сондай-ақ, мемлекетке дейiнгi тəрбиенiң қоғам тарапынан болуын уағыздады. Ол Афина 
мен Спарта тəрбиесiн бiрiктiре сыбайлас жүргiзудi ұйғарды. Платон мектепке дейiнгi ойынның 
рөлiн жоғары бағалай отырып, əңгiменiң балаларға ұғымды да, түсiнiктi болуын жақтады. 4-7 
жастағы балаларға ойын мен  əңгiменi ұштастыра жүргiзудi ұсынды. Ол мемлекет тарапынан 
берiлетiн тəрбиенiң жүйесiн ұсына отырып, қыз балалардың дене тəрбиесiн жақсартуды талап 
еттi.  
            Сондай-ақ, Платон академиясының маңызы ерекше, Платон академиясы əуелде мектеп 
өкiлдерiнiң  iшiнен сайланған, схоларх  басқаратын  музаны қадiр  тұтатын философиялық  қоғам 
ретiнде қалыптасады. Платон академиясы негiзiнде сол дəуiрдiң өзiнде 5 академия құрылады.  5-
академия  Платон философиясының  стойцизм, пипагоризм жəне перипатеттер мектебiнiң 
идеяларымен ұштастырылады. Академияның оқу, тəрбие, бiлiм алуды уағыздаған кездерi де 
болған. Осы негiздегi Платон пiкiрлерi, ойлары мен ғылыми жүйесi педагогика ғылымының
дамуына себеп болды. 
            Аристотель - б. з.  б. 384-322 жылдар шамасында өмiр сүрген. Ежелгi грек философы 
жəне ғалымы. Көптеген  ғылымдардың, соның iшiнде  логика ғылымы-ның негiзiн қалаушы. 
            Аристотель өзiне дейiнгi философия мен ғылым жетiстiктерiн қорытып жүйеге келтiрiп, 
əртүрлi ғылым саласынан көптеген еңбектер жазып қалдырған. Аристо-тель еңбектерi ұшан-теңiз. 
Кейбiр деректерде  төрт жүз, кейбiреуiнде мыңға жеткен. Ариситотельдiң  философия-лық  
көзқарасы ''Метафизика'', ''Жан туралы'', категориялар жəне ''Аналитика'' деген шығармаларында
жан-жақты  баяндалған. Оның пiкiрiнше этикалық идеялар тек  қоғамда ғана iске асырылып 
отырады. Платонның адамды  сезiмнен тыс о дүниеге тəуелдi деп санауына қарсы шықты. Адамға 
белсендiлiктiң тəн екенiн атап көрсеттi.  Аристо-тель өз iшiнде адамгершiлiк пен этиканы 
адамдардың маңызды сипаттамасы деп таныды. Ол қоғамдық тəрбие мен отбасы тəрбиесiнiң 
өзара байланысты болуын жақтады. Адамның туғаннан мүмкiндiгi болады, ол даму тəрбие арқылы 
жүзеге асады - деген  тоқтам айтты. Мектепке дейiнгi тəрбиеде де ол  құнды маңызды пiкiрлер 
айтты. 
            Аристотель əдебиеттi, грамматиканы, тарихты, философияны, математиканы, 
геометрияны, музыканы оқыту қажеттiлiгiн тұңғыш дəлелдеп берген ғалым. Моральдық тəрбиенiң 
тағылымын  дəлелдеп бердi. Əсiресе, ол дене  тəрбиесiне маңыз бере отырып, сурет салу, жазу-
сызу, музыканы балаға жасынан үйретудiң рөлiн ерекше 
бағалаған едi. Ол баланың жас ерекшелiгiн тұңғыш айтқан ғұлама. Дене тəрбиесi баланың күшiне 
əсер етуiн талап еттi. Аристотельдiң ағартушылық идеялары кейiнгi педаго-гика iлiмiнiң дамуына 
зор ықпал еттi. Ол грамматикалық мектептердi дамытуды жақтады. Грек тiлi мен риториканы, 
əдебиет пен тарихтан бiлiм бере отырып, шешендiкке үйретудi  бiрiншi кезекке қойды. 
            ''Саясаттануда'' ол былай деп жазды: ''Мейiрбанды-лық пен зұлымдық, əдiлеттiлiк пен 
əдiлетсiздiк т. б.  отбасы мен мемлекеттiң негiзiн қалайтын ұғымдарды сезiм тұрғысынан қабылдау
адамның ғана қолынан келедi деп көрсеттi. Философ адамгершiлiктiң көзi енжарлық пен 
дəрменсiздiкке емес, керiсiнше белсендiлiк пен жасампаз-дыққа  деп дұрыс түсiнгенiн байқатады. 
Адамның əдiлеттi, жiгерлi болуы, оның iшiнде  игiлiктi iсiмен тығыз  бай-ланысты. Аристотель iлiмiн 
дамытып, дүниеге  танытқан ұлы  шəкiрттерiнiң бiрi əл-Фараби болды. 
            Сондай-ақ Аристотель қоғам мен мемлекет  туралы да  алдыңғы қатарлы позиция ұстады. 
Мемлекет құрылысы халықтың талап-тiлектерiнен туындауы қажет - дедi. Ол оқу, тəрбие, бiлiм 
қоғамды дамытушы күш деген тұжырым айтты. Ақыл-ойдың, адамгершiлiктiң күшiне сенген 
Аристотель сезiмнiң танымдық сатылары (түйсiк, қабылдау, бақылау) мен ойлау формаларында 
(ұғым, пiкiр, ой тиянағы, соны пiкiрлер) бiртiндеп, сатылап дамитынын дəлелдедi. Оның 
философиялық ойлары əрқашан ағартушылық ойларымен ұштас келедi. 



5.2 Шығыс ойшылдарының педагогикалық ой-пiкiрiнiң пайда болуы мен қалыптасуы
  

1. Əл-Фараби - дүние жүзi мəдениетi мен ғылымының   негiзiн салушы (870-950) 
            Əбу Насыр Мухаммед ибн Узлағ Тархан əл-Фараби (870-950 ж.) ойшыл, философ, 
əлеуметтанушы, математик, физик, астроном, ботаник, лингвист, логик, музыка  зерттеушiсi. 
Қазiргi Шымкент облысының жерiндегi көне Фараби (бертiн замандағы Отырар) қаласында туған. 
20 жасына дейiн сонда оқып тəрбиеленiп, кейiн Самарқанд, Бухара, Хиуа жəне мұсылман 
шығысының көп жерлерiн аралаған, ұзақ уақыт бойы араб халифатының саяси, мəдени орталығы 
- Бағдатта тұрған. Арабтың мəдениетi мен ғылымы дəуiрлеген шақта сонда оқып, бiлiм алып, 
ғылыми жұмыстармен айналысқан. өмiрiнiң соңғы жылдарын Каирда, Алеппода, Дамаскiде (Шам 
шаүарында) өткiзген. 
            Фараби  есiмi дүние жүзi мəдениетi мен ғылымының тарихынан берiк орын алады. Оны 
Шығыстың Аристотелi деп атаған. Артында  қалған  ғылыми мұрасы өте мол.  Екi жүз қырыққа 
жуық трактат жазған. Олар ғылымның алуан түрлi  саласын -  философия мен логиканы,  
математика мен физиканы, астрономия  мен  ботаниканы, минералогия мен лингвистиканы, 
медицина мен музыканы қамтиды. Осынау ұланғайыр еңбектерiнiң iшiнде философия мен 
əлеуметтанудың, этика мен эстетиканың проблемалары үлкен орын алады. 
            Фараби шығыс перипатетизмнiң аса көрнектi өкiлi, араб тiлiнде əлемге тараған прогресшiл 
қоғамдық философияның негiзiн салушылардың бiрi. Ол философияның, логиканың,  
əлеуметтанудың, этика мен эстетиканың əр түрлi саласына сан қырлы үлес қосты.  
            Этика Фараби мұрасының iшiнде үлкен орын алады. Этиканы ол ең алдымен жақсылық пен 
жамандықты ажыратуға мүмкiндiк беретiн ғылым деп қарады. Сондық-тан оның этика жөнiндегi 
концепцияларында жақсылық, мейiрбандық категориясы басты орын алады. Жақсылық мазмұн-
мағынаның бiр бөлiгi, сондықтан ол материяның өзiнде бiтiп қайнап жатыр. Ал жамандық 
жақсылық сияқты емес, ол болмыс жоқ жерден пайда болған дейдi.  Ұлы ғалымның осынау 
этикалық ойларынан терең  гуманизмнiң лебi еседi, ол адам баласын жаратылыстың, бүкiл жан 
иесi атаулының биiк  шоқтығы, сондықтан да оны құрметтеу, қастерлеу керек деп түсiнедi. Бiрақ  
жамандықты жақсылық жеңгенде  ғана адам  баласы  iзгi  мұратына жетедi деп қарайды (əл-
Фараби, Əлеуметтiк-этикалық трактаттар. -А., 1973,  132б). Фараби бұл салада жасаған 
қорытындының  басты түйiнi - бiлiм,  мейiрбандық, сұлулық үшеуiнiң бiрлiгiнде, Фарабидың 
гуманистiк идеялары əлемге кең тараған. Ол ақыл ой мен бiлiмнiң биiк мəнiн, халықтар 
арасындағы туысқандық, достықтың принциптерiн егiле жырлады, адамгершiлiк, мораль мəселесiн 
дiни тұрғыдан берiлетiн негiздеу екенiн көрсеттi. 
            Риторика, поэтика, өнер, музыка, т. б. жөнiндегi еңбектерiнде айтылған көркемдiк-
эстетикалық көзқарастары əлi күнге мəнiн жоймаған. Ұлы ойшылдың көз тiккен эстетикалық 
проблемаларының  ауқымы үлкен, шеңберi кең. Эстетика  мəселесi жөнiнде  айтқан соны пiкiр, 
тың идея, батыл тұжырымдар оның көптеген шығармаларында кездеседi. Мысалы, ''Риторика'', 
''Поэзия өнерiнiң каноны туралы трактат'', ''Поэзия өнерi туралы'' т. б. еңбектерiнде көрсетiлген. 
            Музыка зерттеу  саласында  Фараби  əр алуан  шығар-маларымен қатар ''Музыка туралы 
үлкен кiтап'' атты iргелi кесек еңбек  қалдырды. Бұл жұмыс музыкалық дыбыстың сипаты мен
құрылымынан  бастап, музыканың  поэзиямен байланысына дейiнгi ''Музыка ғылымының'' 
мəселелерiне  ғана арналмай, музыканың жағымды əсерiн, жан-жақты дəлелдедi, сондай-ақ, оның 
тəрбиелiк мəнi зор екенiн баса айтты. Адамның музыка  шығару  қабiлетi, дарындылығы 
дəрежесiнiң əр түрлi сатысын көрсеттi, адамның жан дүниесiне жақсы, жаман əсер ететiн 
музыкалық жанрларға талдау  жасайды. 
            Адамды жетiле түсуге, бақытқа, молшылыққа жетелеудi көздеген Фараби əдiлеттiлiктi 
халықтар достығын насихаттауда, мəдениеттi, ғылымды жасауда барлық адам бiрдей екенiн 
уағыздаған гуманистiк идеялары, оның өз  заманындағы Шығыс елдерiнiң, əрi дүние жүзi 
халықтары-ның көкейтестi проблемаларымен үндесiп жатады. Сондық-тан да оның 
энциклопедиялық мол мұрасы бiздiң қазiргi ХХI ғасырдың басындағы əлеуметтiк өмiр мен 
мəдениеттiң iшiне кiрiгiп, ұласып кетедi. Фарабидiң: ''Бақытқа жету жолында барлық халық бiр-
бiрiне көмектесетiн болса, жер бетi  түгелiмен берекеге толады'',  - деген сөзi тап бүгiн де өте 
мəндi. (Əл-Фараби. Философиялық трактаттар,  -А., 1972, 5-б). 
            Ол адамның iс-əрекетiнде  зерделiлiктiң (зиялылық-тың) рөлi аса зор деп бағалады. 
''Олардың ақыл-ойы халықтар арасындағы ұрыс-жанжалдардың (соғыстың)  пайдасыздығын ұғуға 
жетедi''. Сондықтан олар  ең жоғарғы игiлiкке, берекеге жету жолында, (демек бақытқа жету 
жолында) бiр-бiрiмен келiсiмге келуi керек''. Гуманизмдi халықтар достығын насихаттап, адамның 
өзiн, оның ақыл-ойын, қабiлет пен жiгерiн өте жоғары қояды, адамның шынайы бақытын тiлейдi, 
оларды тынымсыз iздену, оқу-үйрену арқылы өзiн-өзi жетiлдiруге шақырады. Тек адамның мiнез-



құлқына  байланысты ғана  одан жаман немесе жақсы  қылық шығады'', - дейдi (əл-Фараби, 
Əлеуметтiк-этикалық трактаттар. -А., 1973, 10, 12, 114-б). 
            Жаратылыс тану ғылымдарының iшiнде Фараби заманында медицина ғылымы жақсы
дамыды. Антика заманы мен орта ғасырларда философия мен медицина жөнiндегi бiлiм бiр-
бiрiмен тығыз байланыста болатын. Көптеген философтар дəрiгерлiктi жəне философияны қатар 
зерттейтiн. Фараби творчестволық мұрасында медицина саласынан да еңбектер бар. 
            Оның медициналық-философиялық идеялары тек соңғы кезде ғана ғалымдардың зерттеу
объектiсiне айналды.  ''Адам денесiнiң органдары жайында Аристотельмен келiспеуiне 
байланысты Галенге қарсылық'' атты  трактаттары орыс тiлiне аударылып басылып шыққаннан  
берi зерттеле бастады. өзбек ССР-iнiң Шығыстану институтында сақтаулы жатқан
қолжазбалардың iшiнде Фарабидiң ''Жануарлардың органдары (денесi), олардың функциясы мен
потенциясы'' атты еңбегi бар екенi айтылады. 
            Медицина саласындағы трактаттарды ғылымның жаратылыс тану, философиялық 
идеялары жəне грек заманындағы классикалық ғылымның жетiстiктерiмен тығыз байланысты  
екенiн көрсетiп қана қоймайды, сонымен бiрге оның ғылыми тұрғыдан дұрыс та  деректi бiлiмнiң 
тазалығы үшiн күрескендiгiн дəлелдейдi, бiлiмнiң ұланасыр энцикло-педиялық сипатта екенiн, əр 
ғылымның күрделi проблема-ларын аналитикалық жолмен шешетiндiгiн айқын аңғартады. 
            Ол жаратылыс тануды теориялық бiлiм деп қарайды. Ал медицинаны практикалық өнердiң 
əлде қандай бiр түрiне  жатқызады. Оның айтуынша, жаратылыс тану əрбiр табиғи заттың мазмұн-
мағынасын түсiндiрiп беруге қызмет етедi. Материяны, оның формасын əрекетiнiң себебiн 
анықтайды, бұл қасиеттерi оның болмысын, мақсатын көрсетедi, бұл зат сол үшiн тiршiлiк етедi, 
сөйте  отырып əрқайсысының жеке-дара белгiлерiн түсiндiредi. 
            Ол медицинаны  практикалық өнер деп  қарап, оның мiндетi мен мақсатын, функциясын 
ерекше даралап айтады. Медицинаның  əрекетi белгiлi бiр аурумен ауырған адамға емдiк ету 
арқылы денсаулығын қалпына келтiруге  бағыт алған. Сонымен  дұрыс дерекке  сүйенген 
медицина-ның мiндетi адамның ауруының себебiн ашып қана қою емес, оның денсаулығын 
сақтау, жеке органдарын аман ұстаудың жəне аурудың туу себептерiн сипаттауға айырықша орын 
берiледi. Оның себеп-салдар байланысын сыртқы əсермен ұштастыру негiзiнде қарастырады. 
Ғалым денсаулықты сақтауда, ауруды жазуда айналаны қоршаған ортаның, дəрi-дəрмектiң, 
тамақтың рөлi зор екенiн көрсетедi. Сондай-ақ, дəрiгердiң бiлiм, тəжiрибесi, түрлi дəрiнi 
медициналық аспаптарды  қолдана бiлуi де қажеттi шарт екенiн атайды. Оның пiкiрiнше, адамның 
барлық органдары бiр-бiрiмен өзара  байланысып жататындығын бiлу дəрiгерлiк емдеудiң ең 
маңызды принципi болуға тиiс. 
            Бiлiмнiң мазмұн-мағынасын анықтау жəне оған  жiктеу жасау жөнiндегi Фараби iлiмi орта 
ғасырдағы   ғылыми ой-пiкiрдiң ең маңызды жетiстiктерiнiң бiрi болды. Сөйтiп, ол бiлiм 
салаларының дамуында жəне оларды жүйелеуде елеулi рөл атқарады. Фарабидiң ғылымдарды 
жүйелеу жөнiндегi теориялық-тарихи мəнi материалдық заттарды адамның санасынан тыс, өз 
бетiмен дербес өмiр  сүретiн жəне белгiлi бiр қасиетке ие болып тұрған құбылыс деп
мойындауында, демек мұның бəрi материалистiк көзқарасқа негiзделген. Ғылымның объектiсi 
жəне жiктеуi жөнiндегi Фарабидiң iлiмi өзiнiң мəнi жағынан Беконның ғылыми бiлiмдердi 
жiктегенде  субъективтiк принциптi негiзге алған iлiмнен анағұрлым жоғары тұр.  
            Ғылымды жiктеу жөнiндегi Фарабидiң еңбегi ХI-ХII ғасырларда көне грек, латын тiлдерiне 
аударылды, сөйтiп Батыс Еуропа ғалымдары арасында жоғары бағаланды. Батыстың  кейiнгi 
зерттеушiлерi оның бұл трактатын орта ғасырдағы ғылымның энциклопедиясы деп атады. 
Фарабидiң ғылымды жiктеу теориясын сан ғасыр бойы ғылымның дамуына игi əсерiн тигiздi, 
ғылыми мəнiн сақтап келдi. 
            Фарабидiң логикалық-гнесеологиялық, əлеуметтiк-этикалық, эстетикалық-теориялық т. б. 
пiкiрлерiмен жете танысу оның сан салалы мұраларын, оның ғылыми  тұжырымдары өзiнен кейiнгi 
дəуiрдегi Шығыс пен Еуропа халықтарының философиялық, эстетикалық, қоғамдық, этикалық ой-
пiкiрiн жəне өнердiң дамуына ықпалын тигiздi, Фараби өз алдына жеке-дара тұрған үздiк ойшыл, 
ғалым болды. 
            Совет  ғалымдары 20-жылдардан бастап-ақ Фарабидiң өмiрi мен творчесвосын зерттеуге 
кiрiскен. Шығыстың ұлы ойшылының мұрасын зерттеу оның 1100 жылдық мүшелi тойына 
дайындық үстiнде қыза түстi. Осыған орай 1966 жылы КазССР Ғылым академиясының философия
мен  құқық институтында оның  мұраларын зерттеуге арнаулы топ құрылды. Бұл топ Фараби 
еңбектерiн  жинау, аудару, қазақ, орыс тiлдерiнде бастырып шығару жөнiнде көптеген жұмыс 
iстедi. Қазiр оның 7 томдық еңбегi шықты. Осылайша Фарабидiң көптеген трактаттарын жинау, 
ғылыми тұрғыдан жүйелеу, басып шығару iсi оның туған жерi Қазақстанда жүзеге асырылды. 



Фарабидiң қолжазбаларын аудару, кiтап етiп шығару үшiн СССР мен өзбек ССР Ғылым 
академияларының Шығыс тану институттарында, Братислав музейiнде (Чехословакия) сақталған 
жəне Каирда, Бейрутта, Хайдарабадта, Анкарада, Берлинде, Лондонда т. б. қалаларда басылып 
шыққан Фараби шығар-маларының араб тiлiндегi түп нұсқасы пайдаланылды. 
            əл-Фараби тəрбиенiң барлық мəселелерiн логика-мен, тəрбие мұратымен, бiлiм алумен, 
үйренумен үлгiлi тəжiрибемен, оқумен байланыстыра уағыздағанын бiлемiз. Ол өзi жазған ''Ақыл 
мен түсiнiк'' атты еңбегiнде ақылды-лық пен адамгершiлiк үлгiлi тəрбиеге байланысты, оның негiзi 
таза еңбекте, еңбек өз  кезегiнде - тəрбиенiң негiзi-нен туындайды деген едi. Тəрбие қоғамдық 
өмiрдiң жалпы жəне  қажеттi категориясы екенiн бiз тəрбие  тағылымы-нан жақсы бiлемiз. Демек, 
жас өспiрiмдер мен аға буын арасындағы мирасқорлық тəрбие арқылы жүзеге асады. Дəлiрек 
айтсақ, тəрбие жеке адамның адамгершiлiк, ақыл ойының дамуында, еңбекке баулуда басты рөл 
атқарады. Барлық қоғамдық-экономикалық формацияларға тəн құбылыс ретiнде тəрбиенiң 
жалпылық белгiлерi бар. Ол  тəжiрибенiң ұрпақтан ұрпаққа берiлуi, бiлiм меңгеру, денсаулық 
сақтау, дүниеге көзқарасты қалыптастыру. Алайда, тəрбиенiң мақсат, мазмұны, ұйымдастыру түрi, 
əдiсi қоғамдық қатынастардың тарихи дамуына сəйкес  өзгерiп отырады. Алғашқы қоғамда тəрбие
аға буынның  өмiрге қажеттi практикалық дағдыларын жас буынға үйретумен шектелдi. Балалар 
барлығы бiрдей тəрбие алды. Таптық қоғамының тууына байланысты тəрбие таптық  сипат алды. 
Феодализм дəуiрiнде тəрбиенiң сословиялық сипаты айқындала түстi. Əр сословие балаларының 
тəрбиесiнiң өз мiндетi, мазмұны жəне түрi болды. Буржуазиялық қоғамда сословиялық 
мектептердiң орнына  таптық қайшылықты күшейттi. Қазiргi капиталистiк елдерде де əртүрлi 
əлеуметтiк топтар тəрбиесi арасында дифференциация бар.  
            Еңбек тəрбиесiнiң теориясын, тəрбиенiң жалпы жəне қоғамдық категориясы ретiнде 
Педагогика ғылымы жан-жақты зерттеп келдi. Демек, еңбек тəрбиесi белгiлi бiр қоғамда 
жасөспiрiмдер мен жастардың еңбекке саналы да адамгершiлiктi  арқау етiп, мирас тұтатын 
көзқарасты, жоғары саналылықты еңбек үстiнде қалыптастыратын процесс. 
            əл-Фараби Аристотельдiң ғылыми мұраларын жан-жақты зерттеп, өзiнiң ғылыми 
еңбектерiнде адам ақыл-ойының дүние танудағы құдiреттiлiгiн дəрiптейдi. ''Қайырлы  қала 
тұрғындарының көзқарасы'', ''Бақытқа жету'' тағы басқа шығармаларында ғылымды меңгерудi бұл 
дүниедегi бақыт, кемел табудың қажеттi шарты деп санайды. Ол өз заманын-дағы ғылымдардың 
барлық салаларынан əсiресе, математика, астрономия, физика, жаратылыс тану ғылымдарынан 
көп мұра қалдырды, трактаттарында, адамгершiлiк, ақыл-ой, еңбек, тəрбиелерiн адамды 
ақылдылыққа үйретiп, еңбекке үйретiп баулудың, күнделiктi өмiр сүрудiң тыныс-тiршiлiк құралы -
деп тұжырымдайды. ''Бақытқа жету'' атты еңбегiнде, жас ұрпақ тəрбиесi, жеке бала тəрбиесi, тiптi 
кейде  жеке адам тəрбиесi,  жастар тəрбиесi, жас жұбайлар тəрбиесi жайлы жан-жақты ұлағатты 
ұғымдар, трактаттар, өсиеттер, үлгiлi-өнегелi  сөздер, пiкiрлер бiздiң заманымызға дейiн сақталып, 
ол ұрпақтан ұрпаққа берiлiп, халықтық педагогиканың қазынасына айналды. Онда тəрбиенiң 
педагогикалық мақсат, мiндетi, оның философиялық негiзi баяндалып  тұжырым-далады. Оның 
ойынша, бақытқа жету басы - таза еңбек, адал еңбек, (ой толғанысы) болып есептеледi. 
            əл - Фараби тəрбиенiң, оның iшiнде еңбек тəрбиесiнiң теориясы ғылымға  негiзделуi қажет 
деп тұжырым жасады. Ол өзiнiң ''ғылымдар тiзбегi'' немесе ''ғылымдарды жiктеу'' деген еңбегiнде 
сол кездегi ғылымды үлкен-үлкен бес салаға бөледi. Олар: I - Тiл бiлiмi жəне оның тараулары. 2-
Логика жəне оның тараулары. 3-Математика жəне оның  тараулары. 4-Физика жəне оның 
тараулары. 5-Азаматтық ғылым жəне оның тараулары, заң ғылымы жəне дiн ғылымы. əл-Фараби 
педагогика  ғылымын - Азаматтық ғылымға жатқызған. Ол Азаматтық ғылымды - оның саласы 
педагогиканы оқу, бiлiм алу тəрбиенiң құралы деп есептеген. Еңбек ету, саналы болу, 
адамгершiлiк, ақылдылық -  табиғаттан туындауы шарт деген ғылыми тұжырым жасады. Фараби 
адамның өзi табиғат, адам - жер бетiндегi тiрi организмдер дамуының ең жоғарғы сатысына
көтерiлген, еңбек құралдарын жасап, оларлды өз қажетiне жарата бiлген, түсiнiктi сөз сөйлей 
бiлетiн саналы белгiлi бiр ортаның мұшесi. Сол  кездегi түсiнiк бойынша, Фарабидiң орта - деп  
отырғаны бүгiнгi қоғам болса керек. Адам туралы материалистiк бағытты ұстаған Фараби - адам 
еңбек ету нəтижесiнде жоғары сатыға көтерiлдi деген тұжырымға келдi.  
            Əл-Фараби тəрбие процесiнде ''қатты əдiс'' пен ''жұмсақ əдiстi'' ұштастыруды талап етедi. 
Ол оқыту мен тəрбиелеудiң мақсаттарын жеке-жеке анықтайды. Қазiргi тəрбие процесi тұрғысынан 
қарағанда, ''қатты əдiс'' - деп отырғаны жазалау да, ''жұмсақ əдiс'' - деп отырғаны  мадақтау болса 
керек. Демек, Фараби педагогикалық ықпал ету əдiстерiн алғаш ұсынған, оның тиiмдiлiгiн қолдану 
жолдарын дəлелдеп кеткен дана ғалым. ''Ғылымдар тiзбегi'', ''Ғылымдардың  шығуы'' атты 
еңбектерiнде ол ғылымдарды үйрену, үйрету реттерiн белгiлейдi. Евклид негiздерiне жазған 
түсiнiктемесiнде оқытудың көрнекiлiк принциптерiн жақтайды.  əл-Фараби тек педагог ғана емес, 
асқан əдiскер ғалым болған. ''Музыканың ұлы кiтабы'', ''Алмагеске түсiнiктеме'' деген еңбектерiн -
ғылымды түсiнiктi, қонымды  баяндаудың өз заманындағы тамаша үлгiлерi, оларды белгiлi бiр 



оқушылар  тобына арнайы жазылған оқулықтар - деп қарауға болады.
            Аристотельден кейiнгi дүниежүзiлiк бiлiм мен мəдениеттiң ''екiншi ұстазы'' болған əл-
Фараби Аристотельдiң шығармалары  жайында көптеген  трактаттар мен түсiндiр-мелер жазды. 
Осы тұрғыдан қарай отырып бiлiмдi, ол  философиялық категория деп қарады. Бiлiм, Фараби 
еңбектерiн негiзiнен алсақ - философиядағы бүкiл  таным-ның даму  процесiнде қалыптасқан 
адамзат мəдениетiнiң, рухани қазынасының жиынтығы Фарабиден кейiнгi  ғалымдар, əсiресе 
философ, педагог ғалымдар, айналадағы дүниенi жан-жақты зерттеп, заңдылықтарын ашып 
игерудiң нəтижесiнде қоғамдық өмiрдiң даму сатыларына сəйкес, адамдардың iс-əрекетi мен 
тəжiрибесiнде айқындалып дəлелденген белгiлi жүйедегi ұғымдар дүниесi - деп бiлiмге  
тұжырымды анықтама бердi. Мысалы, Ыбырай мен Абай Фарабидiң бiлiм туралы трактаттарын
жетiлдiре, дамыта отырып - бiлiмдi еңбектiң, еңбек тəрбиесiнiң тəжiрибелiк, өмiрдегi, күнделiктi 
тiршiлiктегi iске асырылған жемiсi деп тұжырымға келдi.   
            Тарихқа, тəрбие тағылымына, еңбек пен еңбек тəрбиесiнiң даму жодарына көз салсақ, 
бiлiм туралы мынадай мағлұмататр айтуға болады. Демек, адамзаттың дамуы, қоғам, айнала 
орта, қолы жеткен бiлiмiне сүйене отырып, табиғат күштерiн өздерiне бағындыру арқылы, 
материалдық игiлiктердi өндiрiп, қоғамдық қатынастарды өзгерттi. Педагог ғалымдардың 
зерттеуiне қарағанда бiлiмнiң ең қарапайым тұрмыстық формалары жас балалар-да кездеседi.  
Оны əрi қарай дамыту, жасөспiрiмдердiң жас ерекшелiктерiн ескере отырып, еңбек тəрбиесiн жан-
жақты жүргiзу арқылы орындалады. Əрбiр адам жəне əрбiр жас, əрбiр оқушы өзiнiң қоршаған 
дүние мен қоғамдық орта жөнiнде эмпиркалық тəжiрибелiк мағлұматтар алады. Тiптi, алғашқы 
қауымдағы адамдардың өзi көптеген тұрмыстық бiлiмге ие болып, оны əдет-ғұрып, ата-баба 
тəжiрибесi, өндiрiс құралдарын пайдалану əдiстерi тағы басқа тiршiлiк қаракеттерi арқылы 
ұрпақтан-ұрпаққа жеткiзiп келдi. Бiлiмнiң қай түрi болмасын адамзат тəжiрибесiнiң, тəрбиенiң 
еңбектiң негiзiнде дамып отырады. Сондықтан, Фарабиден кейiнгi əр түрлi қоғамда, адам баласы 
дамуы-ның əрбiр тарихи кезеңдерiнде - ғалымдар, философтар, тарихшылар, педагогтар бiлiмдi 
адамдардың объективтi өмiр процесiнiң жемiсi деп қарап, оның даму диалектика-сының заңдарын 
ашу танымының бiрден-бiр мiндетi деп санайды. Фарабидiң еңбектерiн зерттеген, əрi қарай өзiнiң 
таным теориясы ұғымын ең алғаш рет философияға 1854 жылы енгiзген Шотландия ғалымы
Фаррьер - былай деп айтқан екен. 
            ... Дүние тану теориясында да диалектикалық жолмен байымдау керек, яғни бiздiң дүние 
тануымызды даяр тұрған өзгермейтiн нəрсе деп ойламау керек, қайта бiлмеушiлiк пен бiлушiлiк 
қалай туатынын, толық емес, айқын емес, бiлiмнiң қалайша толығырақ, айқынырақ бiлiмге 
айналатынын тексеру керек'' деген болатын. 
             

            2. Əл-Фараби еңбек тəрбиесi туралы 
            Əл-Фараби тəрбиенiң, оның iшiнде еңбек тəрбиесiнiң теориясы ғылымға негiзделуi қажет 
дедi. Ол ғылымды тарихи процесс деп түсiнiп, ғылым-жүйелi түрде құрылған бiлiмнiң жоғарғы 
формасы деген анықтама жасады. Фараби өмiр сүрген дəуiрде педагогика ұғымы болмағаны 
белгiлi. Алайда,  ол ағарту - оқу мен тəрбие туралы, еңбек мəдениетi  туралы iлiм жасады. 
Еңбектiң өзi өнер - еңбек тəрбиесi сол өнерден туындайды, əрбiр адамды еңбекке баулиды, еңбек 
шеберлiгiне үйретедi. Олардың еңбек ету дағдысын қалып-тастырады - деген болатын Фараби. 
Ол еңбектiң өзiн қоғам-ның өмiр сүруiнiң негiзгi адамзат тiршiлiгiнiң мəңгiлiк, табиғи шарты деп 
қарастырды. Фараби еңбек процесiнiң бағыттарын белгiледi. Ол мақсатқа сай қызмет, яғни, 
еңбектiң өзi, еңбек заттары мен еңбек құралдары. Адам еңбегi бағытталған нəрсенiң бəрi еңбек 
заттары деп аталады. Оның еңбек туралы бұл тұжырымдарын күнi бүгiнге дейiн жалғастырып келе 
жатқан ғалымдар бар. 
            Еңбек тəрбиесiнiң теориясын жасауда Аристотель негiзiн салған теорияның анықтамасына 
сүйенедi. Демек, ол қандайда болсын құбылысты түсiндiруге бағытталған ұғымның, идеяның, 
белгiлi бiр саласының мəндi байланыс-тары мен заңдылықтары жөнiнде толық түсiнiк беретiн  
ғылыми бiлiмдi қорытудың ең жоғарғы формасы деген қағиданы ұдайы басшылыққа алып отырды. 
Осы негiзде алсақ, еңбек тəрбиесiнiң теориясын Фараби - ''өзiнiң iшкi құрылымы жағынан бiр-
бiрiмен логикалы байланыста болатын бiр тұтас бiлiм жүйесiн құрайды деп тұжырым-дады''. 
Педагогикалық тұрғыда қарастырсақ бұл тұжырым  оқушыларға саналы тəртiп, сапалы бiлiм берiп, 
пайдалы  қоғамдық еңбекке баулу - деген сөз. Фараби еңбек тəрбие-сiнiң теориясын жасауда еркiн 
еңбектiң адамның жан-жақты дамуы үшiн маңызы зор екенiн көрсеттi. 
            өз заманындағы бiлiм-ғылым, өнерден, оқу-тəрбиеден əл-Фарабидiң iз қалдырмағаны жоқ 
деуге болады. Одан қалған ғылыми еңбектiң саны жүзден астам. Сол  еңбектердi ғылымдар 
саласына бөлетiн болсақ, олар: математика, логика, музыка, астрономия, дəрiгерлiк, лингвистика, 



поэзияриторика, педагогика /Фараби заманында ағартушылық ғылым деп аталған/. Оның 
пiкiрiнше, оқу-тəрбие, бiлiм алу, еңбек ету, ғылым адамы болу адамгершiлiк жəне еңбек 
тəрбиесiне тығыз байланысты. Фараби ең алғаш еңбектi, таза еңбектi, адал еңбектi тəрбиенiң 
алғы шарты етiп алады. ''Тəрбиенi неден бастау керек'', ''Философияны үйрену үшiн не бiлу керек'' 
деген еңбегiнде ғылымды, оқу-ағартуды меңгеру, бiлiм-тəрбие алу, еңбекке үйрену, философияны 
меңгеру үшiн адамның ар тазалығы, оның жеке басының тазалығын, еңбек сүйгiштiгi мен 
қызығушылығын бiрiншi орынға қояды. Осыдан келiп, мұның барлығын меңгеру тəрбие əдiстерiне 
байланысты екенiн ғылыми тұрғыда дəлелдейдi. Осы негiзде ол, оқыту мен тəрбиелеудiң 
мақсаттарын жеке-жеке анықтайды. Ғылымдар тiзбегi, ''Ғылымдардың шығуы'' атты еңбектерiнде 
Фараби ғылымдарды үйрену, үйрету реттерiн белгiлейдi жəне тəрбиенiң, оның iшiнде еңбек 
тəрбиесiнiң тарихи  тағылымын, үлгiсiн, болашақ ұрпаққа өнеге, тəлiм етiп қалдырады. 
            əл-Фараби жас ұрпаққа жəне жеке адамдарға тəлiм-тəрбие берiп, еңбекке үйретiп, еңбек 
тəрбиесiн беретiн,   ұстаздық жасайтын адамдарды өте жоғары бағалаған. Оның ойынша  
тəрбиешi адам /қазiргi мұғалiм/ - ''мəңгi нұрдың қызметшiсi''. Ол барлық ой мен қимыл əрекетiне 
ақылдың  дəнiн сеуiп, нұр құятын тынымсыз лаулаған оттың көзi'' -  деген Фараби. Орта Азия 
ғұламасы Фарабидiң шəкiртi, оның iлiмiн əрi қарай жалғастырушы Ибн Сина: ''Фарабидiң тəрбие 
тағылымдарының ең маңыздысы əрбiр жеке адамды еңбекке тəрбиелеу болды. өйткенi, еңбек 
сүйгiштiк, еңбек ете бiлуге жəне еңбекке ынталы болуға тəрбиелеу. Ол кiмде-кiм өзiнiң  тiршiлiгi 
үшiн, өзiне пайда келтiретiн еңбекпенен айналысқанда ғана, нағыз ел адамы бола алады - деген 
өмiрлiк өсиет қалдырып кеттi'', - деп көрсеттi. 
            Еңбек пен еңбек  тəрбиесiнiң ғылыми негiзiн қолдауда ХII ғасырда жазылған ''Фарабидiң 
энциклопедиясы'' атты еңбектiң маңызы ерекше. əсiресе, мұның трактат ретiнде ғылым тарихында 
алатын орны  ерекше. Бұл трактат ''Ғылымдар Энциклопедиясы'', ''Ғылымдар  ретi'', ''Ғылымдар 
классификациясы'' т. б. аттармен Шығыс жəне Батыс елдерiнде өте ертеден-ақ мəлiм болған. 
Бұдан көп ғүламалар тəлiм алған. 
            Еуропа ғалымдары да бұл еңбекпен өте ертеден таныс. Фарабидiң Энциклопедиясы'' сол 
кездiң өзiнде /ХII -ғасырда/ арабшадан латын тiлiне екi рет аударылған. Одан кейiнгi ғасырларда  
бұл еңбек толық емес үзiндi түрiнде ескi еврей, немiс, ағылшын, француз, ислам жəне түркi  т. б. 
тiлдерiне аударылған. Роджер Бэкон, атақты əбу əли Ибн Сина /980-1937/ жəне басқалар  
Фарабидiң Энциклопедиясының тiкелей əсерiмен өздерiнiң көпке мəлiм энциклопедиялық 
еңбектерiн жазды. 
            Еңбектiң құндылығы, оны басқа халықтардың өз қажетiне жаратуы - оның еңбек заңдарына, 
еңбек адамдары-ның өз жұмысына саналылықпен, ұқыптылықпен қарап, өндiрiстi дамыту, еңбек 
өнiмiн, жеке адамның еңбекке құш-тарлығын, ынта-жiгерiн арттыру мақсатына  негiзделгендiгiнде. 
            əл-Фараби жаратылыс тану ғылымның негiзiн  салған тұңғыш ғұламалардың бiрi. 
Математиканы  жаратылыс тану ғылымның  басты саласы деп түсiндiрген. Бiз, қазiр техника-лық 
ғылымдарды жаратылыс тану ғылымының басты саласына жатқызамыз. Фараби ''теориялық 
арфиметикаға қысқаша кiрiспе'' - деп аталатын еңбегiнде барлық  құбылысты табиғат -
жаратылыстану  əлемiнiң  ауқымында дамитынын дəлелдедi. 
            əл-Фарабидiң еңбектерiн, оның қоғамды дамытудағы ой-пiкiрлерiн, тəрбие тағылымдарын 
Ибн-Сина /Авицена/, əл-Бируни, Омар Хайям сияқты шығыс  ғұламаларымен қатар Роджер Бэкон, 
Леонардо да Винчи тəрiздi Еуропа ғалымдары да көп пайдаланған. Фараби химия, медицина, 
география, минерология, Азаматтық ғылым - тəрбие туралы т. б. жаратылыс тану ғылымдары 
бойынша шығармалар жазған. ''Ал химия өмiрiнiң қажеттiгi туралы'' атты трактатында өз 
тұсындағы  қабыршағынан ғылыми дəнiн бөлiп алып, оны  белгiлi бiр зерттеу пəнi бар жаратылыс 
тану ғылымының бiр саласы ретiнде қарастырды. əл-Фараби медицина саласында ''Адам 
ағзалары жөнiндегi Аристотельмен алшақтығы жөнiнде Галенге қарсы жазылған трактат''. 
''Темперамент туралы'' еңбектер жазған, онда  негiзiнен медицинаның теориялық мəселелерiмен 
айналысып, медицина өнерiнiң мəнiн, мiндет-мақсатын анықтап беруге тырысады. Ол еңбектi 
бiрнеше салаға бөлiп, медицина саласын дамытуды - ''таза'' еңбектiң жемiсi дейдi де, пайдалы 
қоғамдық /тiршiлiк - еңбегi/ еңбектi  дамытудың, өмiр сүрудiң құралы деп қарастырды. əл-Фараби  
философиялық жəне  натурфилософиялық еңбектерiнде жаратылыстанудың көптеген 
мəселелерiне тоқталады. əл-Фарабидiң  ғылыми-философиялық еңбек-терi  оқу-тəрбие 
мəселелерiне арналған. Оның пiкiрiнше оқу, бiлiм алу, ғылыми адам болу адамгершiлiк жəне 
еңбек тəрбиесi мəселелерiмен тығыз байланысты. Ол бiлiм алу, оқу еңбегiн пайдалы еңбекке 
жатқызады. 
            Ол жалпы теориялық ой-пiкiрдiң жетiстiктерiн жаңғыртып, жетiлдiре түстi. Халық даналығы 
данышпандық, пiкiрлерге ден қойды. Сөйтiп, өзiнiң философиялық төл  концепциясын жасады. 



Қоғам туралы iлiмдi, этика мен эстетиканы, этнопедагогиканы дамытты. Аристотельдiң 
еңбектерiне сүйене отырып, ол антика заманының теориялық озат ой-пiкiрлерiн сыннан өткiзiп 
барып, оның қажеттiсiн ала бiлдi, өз заманының iлiмiн белгiлi бiр жүйеге салды. Аристотельдiң 
жаратылыстанудағы ғылыми жəне стихиялық материалистiк тенденцияларын мейiлiнше күшейттi. 
Фараби, Платонның идеалистiк жəне  мистикалық  қателерiн түзеттi. 
            Фараби еңбектерiнiң, оның өз дəуiрi үшiн шығармашы-лық мұраларын зерттеп, кейiнгi 
ұрпаққа қалдырған оқу-ағарту, бiлiм  беру iлiмiнiң тəрбиелiк мазмұны мен мəнiнiң еңбек пен еңбек 
тəрбиесi туралы тағылымның тəжiрибелiк  маңызы мынадай болды. 
            1. Еңбек əрбiр қоғамдық құбылыс ретiнде өзгерiп отырады, еңбек - еңбек тəрбиесiнiң 
мазмұны мен мəнiн өзгертедi. 
            2. Əл-Фараби iлiмi тəрбиенiң əрбiр  қоғам кезiндегi   /феодализм, капитализм, социализм/ 
əлеуметтiк мəнiн ашты. Фараби iлiмi тəрбие - еңбек, адамгершiлiк, ақыл-ой  тəрбиесi-нiң 
теориялық негiзiн қалыптастырды. 
            3. Ғылымдар тiзбегiн жасау, оны əрбiр топқа бөлу арқылы - болашақ жасөспiрiмдердi жан-
жақты жетiлдiрудiң қажеттiлiгiн ғылыми тұрғыдан дəлелдедi. ғылымның еңбек пен еңбек 
тəрбиесiндегi негiзiн жəне оның теориясын жасады. 
            4. Еңбектiң, еңбек тəрбиесiнiң ғылыми негiзiн сала отырып, оны практикада, өмiрде 
қолданудың тəжiрибесiн көрсеттi. 
            5. Əл-Фараби iлiмi шығыс халықтарының педагогика-лық ой-пiкiрiнiң дамуында 
революциялық - төңкерiс болып есептеледi. Демек,  ол шығыс халықтарының салт-санасы-ның, 
əдеп-ғұрпының ағартушылық, тəлiм-тəрбиелiк ой-пiкiрiнiң, ғұламалық тағылымының дамуында 
жаңа кезең ашқан - халықтық педагогиканың негiзiн қалады.    
  

3. Махмуд Қашқари iлiмiнiң тарихи маңызы  (1030-1090) 
            Махмудтың өмiрбаянына қатысты мəлiметтер өте жарытымсыз. Оның өмiрi жайындағы 
мəлiмет өз кiтабында айтқан азын-аулақ хабардан əрi аса қоймайды. Махмудтың толық аты-жөнi 
Махмуд абы Хусейн ибн Мухаммед Қашқари. Оның əкесi Қашқарда туып-өскен. Ол кезде арабша 
бiлiм алған түрiктер сол кездiң салтымен өз фамилиясын туған жерiнiң атымен атаған. Сөздiң 
соңын-дағы - парсының тəндiктi, белгiнi бiлдiретiн жұрнағы. Қазақша айтсақ - қашқарлық дегендi 
бiлдiредi. Əкесi Қашқарда туып-өсiп, соның тұрғыны болғанымен, өмiрi-нiң көп кезеңiн Баласағұн 
қаласында кешкен. Атақты ғалым осы Баласағұн қаласында (Қырғызстанның қазiргi Тоқмақ 
қаласы) туған. Балалық жəне жастық шағының көп мезгiлiн Ыстық көл маңындағы қышлақтарда 
өткiзедi. өз айтуынша, оның əкесi Қараханидтер тұсындағы əмiршiлердiң бiрi Насыр ибн Əлидiң 
нəсiлiне жатады. Махмуд алғашқы бiлiмдi Қашқар қаласында алады да кейiн Орта Азия мен 
Иранның бiраз қалаларын аралауға сапар шегедi. Сапарының негiзгi мақсаты - өзiнiң бiлiмiн 
толықтырып, жетiлдiру болады. Ол сол заманғы араб мəдениетi мен ғылымының көрнектi 
орталығы болған Бағдат қаласында да бiраз уақыт тұрғанға ұқсайды. 
            Махмуд Қашқари арабша жоғарғы бiлiм алған өз заманының аса көрнектi ғалымы болған. 
Араб  филология-сын жетiк бiлген жəне өз бiлiмiн туған халқының тiлi мен əдебиетi, тарихы мен 
этнографиясы, географиясы жайында зерттеулер жүргiзуге жұмсаған. Махмуд Қаш-қаридың дəл 
қай жылы туып, қанша жыл  өмiр сүргендiгi əзiрше белгiсiз. Бұл жөнiндегi жалғыз дерек кiтабының 
аяғында ол ''бұл кiтап менi өлiмге бiр табан жақындатты'' деп жазады. Бұл бiр  жағынан, автор 
өзiнiң бұл тарихи еңбегiн жазуға ұзақ жылдар бойы еңбек еткенiн дəлел-десе, екiншi жағынан оның 
бiраз жасқа келгендiгiн де көрсетедi. Олай болса Махмудтың туған кезi ХI ғасырдың басы болса 
керек. өйткенi ''Диуани лұғат-ат-түрк'' хиджра есебiмен 464-жылдың бесiншi айының алғашқы күнi 
(қазiргi жыл санау  бойынша 1072 жылдың 25 қаңтарында) жазыла бастаған, 466 жылдың 
алтыншы  айының 10 күнi (1074 жылдың 10 ақпанында)  аяқталған. Осыдан екi ғасыр өткен соң 
1266 жылдың тамыз айында 'Диуани лұғат-ат-түрк'' түп нұсқасынан бiр сириялық кiсi көшiрiп 
алады. Көшiрушi былай деп жазады: ''Əуелi Сава, кейiн Шам (Дамаск) қаласының тұрғыны 
Мұхаммед бин Əбiбəкiр ибн Əбiлфатих (оны тəңiрi жарылқасын) осы кiтапты түп нұсқасынан 
көшiрiп, 664 жылы оныншы айдың жиырма  жетiншi жексенбi күнi бiтiрдi''. ''Диуани лұғат-ат-түрк'' 
автордың соңғы еңбегi болса керек. өзi-нiң айтуынша ол бұл кiтаптан бұрын да түркi тiлдерi-нiң 
синтаксистiк жүйесi жайында (''Джавахир ан-нахви фллафи түрк'') ''Түрiк тiлiнiң синтаксистiк 
жүйесiнiң негiздерi'' деген ғылыми трактат жазған. Алайда оның бұл еңбегi сақталмаған болу 
керек, сондық-тан осыдан басқа еш мəлiмет жоқ. 
            Махмуд Қашқаридың түркi халықтарының iшiнде нақ қай халық өкiлi екенi туралы да ешбiр 
мəлiмет жоқ. Рас, оны түркi халықтарының бiрiне телуге тарихи деректер мүмкiндiк бермейдi. 
өйткенi қараханидтер тұсындағы түркi халықтарының кейiн араласып, бiр-бiрiне ете жақын болып 



кеткенi соншалық, пəлен тайпа - тек қана пəлен халықтың этногенезiн құрады деп айтуға келмейдi. 
Бiр тайпаның өзi кейiнгi дəуiрде бiрнеше халықтардың құрамына кiрiп, сiңiсiп кетiп отырған. Ал 
Махмудтың сол кездегi түркi тайпаларының қайсысынан шыққандығы жайында өзiнiң бiр 
ескертпесi жөнiнде айта кеткен жөн. Оның айтуынша, оның ата-бабасы сөз басындағы а 
дыбысына х дыбысын қосып айтатын болған. Бұған қарағанда, оның туған тайпасы Орта Азия 
жерiне бiр жақтан келген емес, осы аймақтың тұрақты ескi тұрғыны. Дегенмен, бұл ескертпенiң өзi 
де Махмудтың нақ қай  тайпадан шыққандығын анықтауға  мүмкiншiлiк бермейдi. 
            Бiрсыпыра зерттеушiлер Махмудтың қашқарлық екенiне қарап, оны ұйғыр деп танып, оның 
ұлы мұрасын да ескi ұйғыр тiлiнiң ескерткiшi дейтiн пiкiрге ойысатын сияқты. Бiрақ олай деп 
тұжырымдауға пəлендей айқын дəлел жоқ. Қашқар қаласының ол кездегi этникалық құрамын  
айырып  алудың өзi қиын. Оның  бер жағында ''диуани лұғат-ат-түрiктi'' - тек ескi ұйғыр тiлiнiң 
ескерткi-шi деуге тағы да дəлел табу қажет. Онда сол кездегi түркi  тайпаларының бəрiнiң де 
əдеби, тiлдiк мұралары бар. Онан соң, сол кезде Қашқаридың ата-бабасы шыққан рудың немесе 
тайпаның қай халықтың құрамына  енгенi де айту оңайға түсе қоймайды. Кейбiр шетел 
зерттеушiлерi, де əсiресе, Түркия  зерттеушiлерi Махмуд Қашқари Анатолия түрiктерiнен шыққан 
ғалым деп даурығып жүр. Анығында Махмуд Қашқари жоғарыда келтiрiлген ескертпе арқылы өз
ата бабаларының қалай да ортаазиялық тұрғын екенiн дəлелдеп отыр. Олай болса, бұл жерде 
оның тұрағы мен шыққан халқын Түркия жерiне көшiре қоярлықтай қисын жоқ. Оның үстiне дəуiр 
ескерткiштерiн Түркия ғалым-дарының панисламистiк, пантүркистiк мақсатпен жарама-са кетуi 
тегiн емес. Ғылым тарихы олардың осы тəрiздi талай ''кəсiбiн'' бiледi. Олар тiптi Орхон-Енисей 
жазбаларын да иемдембекшi болғаны да мəлiм. 
            Махмуд Қашқаридың атын бiзге, бiздiң заманы-мызға жеткiзген оның ұлы мұрасы ''Диуани 
лұғат-ат-түрк''. Сондықтан Қашқари жайындағы, оның тарихи ерлiгi жайындағы мəселенi - сол 
еңбегi, оның  мəнi мен маңызы, онда сөз болған шешуiн тапқан ғылымдық мəселелерден бөлектеп 
қарауға болмайды. Осы екеуiн  бiрлiкте алып, жарыстыра əңгiмелегенде ғана бұдан тоғыз  жүз 
жылдай бұрын өмiр сүрген, еңбек еткен ұлы ғалымның нағыз бейнесiн еске аламыз. 
            М. Қашқари еңбегi негiзiнен сол дəуiрдегi түркi  тайпаларының тiлдiк құрылыстарын жүйе-
жүйемен баян-дауға арналған. Бiрақ кiтаптың берер мəлiметi онымен ғана шектелмейдi. Қашқари 
еңбегiн қазiргi заманда, тек қана тiл мамандары оқып, зерттеп қоймай, сонымен қатар, əдебиетшi, 
тарихшы, этнографтар мен географтардың да үңiле қарап, жете зерттеп, жүргенi кездейсоқ жай 
емес. Қашқари еңбегiнiң əдеби маңызы жайлы немiс оқымыс-тысы М. Хартман ''Диуани лұғат-ат-
түрк'' - халықтық əдебиеттiң үлгiсi, соның негiзiнде құрылған'' дейдi де, осыдан екi-ақ жыл бұрын 
жазылған ''Құдатқу бiлiгтi'' (''Бақыттылық жайлы iлiм'') - сарай əдебиетiнiң нұсқасы деп табады. Бұл 
''Диуани лұғат-ат-түрк'' түркi халық-тарының ескi əдебиетiнiң тарихында аса сирек кездесетiн 
əдебиет үлгiсi екендiгiн анықтаған ғалымның пiкiрi. 
            Махмуд Қашқари еңбегiнде, жоғарыда көрсетiл-гендей, сол заманғы түркi тайпалары 
жайында мəлiмет  берiледi. Ол мəлiметтер қай халықтың қандай тiлде сөйлейтiнi жайында ғана 
емес, олардың орналасу тəртiбi, қай тайпаның қайдан келгендiгi, қандай территорияны 
мекендейтiнi, əдет-ғұрыптық ерекшелiктерi жəне т. б. болып келедi. Осыған байланысты М. 
Қашқари өмiр сүрген дəуiрдiң кейбiр тарихи жағдайларын еске түсiре кеткен мақұл.  М. Қашқари ХI 
ғасырда өмiр сүрiп, еңбек еттi. Бұл дəуiр тарихта қараханидтер деген атпен  белгiлi М. 
Қашқаридың өзi де осы қараханид патшалығы əмiршiлерiнiң бiрiне туыстық жақындығы барын 
айтады. Х ғасырда басқа тайпалар арасында үстемдiк алған Қарлұқ тайпалар одағы Жетiсу 
өңiрiнде негiзгi түрiк халықтарынан шыққан қараханидтер, яғни Илекхан династиясының 
бастауымен өздерiнiң қуатты мемлекетiн құрады. Қараханидтер  мемлекетi тарихта түркi халық-
тары арасындағы алғашқы мұсылман династияларының бiрi едi. Мемлекеттiң орталығы əуелi 
Баласағұнда (Қырғызстанның Тоқмақ қаласы) болады, кейiн Қашқар қаласына ауысады. 
Қарақанидтер мемлекетiнiң нағыз дəуiрлеген кезi Х-ХI ғасырлар болса керек. 
            Бұл кездерде қараханидтер мемлекетiнiң шекарасы Жетiсудан бастап Қашқар, Бұқар, 
Самарқанд қала-ларына, Сырдария бойларына дейiнгi мол территорияны алып  жатқан. 
Қараханид мемлекетiнiң құрамы да əрқилы болған. Сол заманда отырықшы əрi мəдениетi жоғары 
болған ұйғырлар, Сырдария мен Амудария  бойларындағы иран мен түркi халықтарының 
арасынан шыққан қоспа тұрғындар жəне т. б. мемлекет құрамының ала-құлалы-ғын дəлелдеумен 
бiрге  оның мəдениетiнiң де қат-қабат сырларын аңғартқандай. Қараханидтер мемлекетiнiң 
мəдениетi мемлекет құрамындағы  халықтар мəдениетiнiң қосылған түрi iспеттi болған. Бұл кезде 
мемлекет территориясындағы қалалар да қатты дамыған. Мемлекет-тiң халық құрамына қарай, екi 
түрлi жазба əдеби тiл қалыптасқан. Бiрi - мемлекеттiң шығысында қарлұқ-ұйғыр тайпалары 
батысында, Хорезм маңында, оғұз-қыпшақ тiлдерiнiң негiзiнде екiншiсi - мемелекеттiң  тайпалары 



тiлдерiнiң негiзiнде қалыптасқан. 
            М. Қашқари еңбегiнде Қараханидтер мемлекетiнiң құрамына енген түрiк тайпалары атап-
атап көрсетiлiп отырады. Қашқари түрiк нəсiлiне жиырма түрлi тайпа жатады деп көрсетедi. Осы 
тайпалардың əрқайсысы бiрнеше рулардан тұратыны айтылады. ''Бiрақ ол рулар-дың  
бастыларын атадым да,  майдаларын тiзiп жатпадым'' деп көрсетедi. Қашқари тайпаларды екi 
топқа бөлiп, батыстан шығысқа қарай орналасу тəртiбi бойынша санап шығады. Сонда бiрiншi 
топқа (солтүстiк топқа): батыстағы тайпа - бегенек (печенег), онан соң қыпшақ, оғұз, иемек, 
башқұрт, басмыл, қай, йабақу, татар, қырғыз жатады. Екiншi топқа (оңтүстiк топқа:) ең батыстағы 
тайпа - чығыл, тухси, яғма, ырғақ, йарук, йумул (жумул) ұйғыр, қытай, таббач (табқач) жатады. Ал 
соғдақ арғу (арғұн), түбүт (тибет) тайпалары бұл жерге басқа жерден келгендер деп көрсетiледi. 
Түбүттер туралы Қашқари былай деп жазады: ''Түбүт - түрiк жерiнде тұратын тайпа. Киiк əтiр 
соларда болады. Қылмысты болып, қаша көшiп, теңiз жолымен Чинға жетiп, сонда орнығып 
қалған. өсiп-өнген, олар  банисабат ұрпағы. Олардың солтүстiгiнде ұйғыр, шығысында Қытай, 
батысында Кашмир, оңтүстiгiнде үндi теңiзi. Олар өз ана тiлiн əлде қашан ұмытып, түрiк тiлiне 
үйренсе де, түрiк сөздерiн өз тiлiнiң заңдарына лайықтап айтатыны байқалады. Мысалы, ана 
деген сөздi  ума деп, ата деген өздi оба деп атайды. Арғұлар ''Диуани''  мəлiмет-терi бойынша осы 
күнгi Шымкент  пен Тоқмақ қалалары-ның аралығындағы кең территорияда тұрған. Сол маңдағы 
тайпалар  арасында олар көп уақыттар бойы үстем болған. ХI  ғасырда  яғни ''Диуани'' жазылған 
мезгiлдерде арғұлар өздерiнiң бұрынғы басымдығынан айырылады да билiк басқа тайпаның 
қолына көшедi. Сонысына байланысты арғұрлар бұрынғы мекенiн де өзгертедi.  
            Ал ұйғырлар негiзiнен бес үлкен қалада: Сумии, Кужу, Жанбалық, Бесбалық, Ианыбалық 
(балық - ескi түрiк тiлiнде қала деген сөз) деген қалаларда тұрады деген  мəлiмет берiледi. 
Қыпшақтар мекенi деп Товар жəне Қашқар маңындағы бiр кiшiрек қала аталады. ''Диуани-дағы'' 
мəлiметтерге қарағанда олар шаруашылықпен, балықшылықпен айналысқан. Сонымен қатар сол 
кезең-де қыпшақтар əлсiзденiп, ыдырап, бiразы оғыздарға, бiразы чығылдарға, т.б. тайпаларға 
қосылып кеткенi де аңғарылып отырады. Ал оғұздар - түркi тайпаларының бiрi, олар түрiкмен 
болып табылатынын айта келiп, түркiмендердiң жиырма екi рудан құралатынын, олардың əр 
қайсысының өзiне тəн таңбасы, малға салатын ендерi барлығын, əлгi рулар өзара сол ен - таңба 
арқылы айырлатынын хабар-лайды. Рулардың аттары, ен-таңбалары атап-атап көрсетiледi. 
Мұндай тарихи этнографиялық мəлiметтер Қашқари еңбегiнде жиi  кездеседi. 
            Сөздiкте берiлетiн əрбiр сөздiң тұсында (егер ол этноним, мал, құс, т.б. атауларға немесе 
əдет-ғұрыптарға, салт-сана, шаруашылық кəсiпке байланысты сөз болса) мүмкiн боларлық бар 
мəлiмет берiлiп отырады. Сөйтiп, Қашқари еңбегiнiң маңызды бiр жерi осы материалдарға 
байланысты болып келедi. Əрине, Махмут Қашқари филолог жəне оның еңбегiде осы тұрғыда 
жазылған. Еңбектiң құрылысының жинақы, жүйелiлiгi, ондағы мəселелердiң ғылыми тұрғыдан 
маңыздылығы мен дəлдiгi авторды өз заманының аса iрi оқымыстысы есебiнде танытады. 
            ''Түркi тiлдерi сөздерiнiң сөздiгi'' ең алдымен лекси-кографиялық мұра есебiнде көңiл 
аударады. Қашқари сөздердi реттеп беруде өзiне тəн тəсiл қолданады. Ол ең əуелi аз əрiптерден 
құралатын сөздердi бередi де, одан əрi əрiптiң санына  қарай  дамытып отырады. Қандай сөздердi 
берiп, қандай сөздердi бермеу мақұл  дегенде, сол кезеңде тайпалар тiлiнде қолданылып жүрген
яғни, актив сөздердi ғана беру керек деп мəлiмдейдi. Бұл автордың алдын-ала ойластырылған 
принцип бойынша жұмыс iстегендiгiн дəлелдейдi. Ол сөздiк жасауды əйтеуiр бiлген, естiген  
сөздердi  тiзе  беру деп қарамайды. Сонымен қатар  автор тiлдiң сөздiк құрамындағы актив сөздер 
мен пассив сөздердi айыра қарап, екеуiн екi түрлi құбылыс деп есептейдi. ''Түркi тiлдерi сөздерi 
жинағының'' лексико-графикалық мəнi мұнымен ғана бiтпейдi. Онда антоним мен синоним сөздер, 
омоним сөздер мен метафоралар, диалектiлiк сөздер бас-басына ажыратылып түсiндiрiлiп 
отырады. Ал мұндай жүйеге келтiру, байқампаздық Қаш-қари заманындағы лингвистика үшiн аса 
бiр iрi табыс едi. Автор ескiрген сөздердi, шеттен кiрген сөздердi  сөздiкке енгiзбедiм деп 
мəлiмдейдi. Əрине, бүгiнгi түркi тарихы тұрғысынан алғанда, олардың ''Сөздiкте'' берiлуi аса 
маңызды iс болар едi. Алайда автор өз принципiне басынан аяғына дейiн берiк. 
            Сонымен қатар Махмуд Қашқари бұл еңбегiнде түркi тiлдерiнiң  алғашқы 
классификациясын бередi. Осы мақаланың басы жағында сөз болған түркi тайпаларын екi топқа 
(солтүстiк жəне оңтүстiк) бөлiп қарауы - тюркология тарихындағы алғашқы классификациясы едi. 
Бұл классификацияда Қашқари географиялық (орналасу орнына қарай) принцип қолданады. 
Алғаш рет Қашқари қолданған географиялық принцип бiздiң заманымыздағы басқа да 
классификацияларда да қолдау тапты. Сондай-ақ Қашқари көрсетiп кеткен кейбiр диалек-тiлiк 
айырмашылықтар да кейiн түрiк тiлдерiн топқа бөлуде басты принцип болып қалады.  
            М. Қашқари өз заманындағы түркi тiлдерiнiң қайсы-сы қандай дəрежеде дамығанын да 



айтып отырады. Оның айтуынша түркi тiлдерiнiң iшiндегi ең жеңiл тiл оғұз тайпа-ларының тiлi, ең 
сындарлы, əдемiсi яғма, тухси тайпалары мен Iле, Ертiс, Едiл бойларынан бастап ұйғыр 
қалаларына дейiнгi аралықта тұратын тайпалар тiлдерi. Бұлардың iшiнде де ең сындарлысы жəне 
көп тарағаны - ұйғыр тiлi. Əрине, Қашқари заманында ұйғыр тiлi түрiк тайпалары-ның арасында 
əдеби тiл мiндетiн атқарады. Сондықтан да ол  басқа тiлдерге қарағанда көп жерде қолданылады. 
            Махмұд Қашқари жəне оның еңбегi ''Диуани лұғат-ат-түрк'' жайындағы қысқаша мəлiмет 
осындай. Мақалада оның еңбегiнiң басты-басты мəселелерi ғана атап көр-сетiлдi. ''Диуани лұғат-
ат-түрк'' əлi жете зерттелген емес. Соның өзiнде бұл еңбектiң тiлiн бiр ғана халық тiлiне телуге 
болмайды. Онда осы күнгi Орта Азия мен Қазақ-стан, Едiл-Орал бойлары, тiптi солтүстiк Кавказ 
жерiн мекендейтiн барлық түркi халықтары тiлдерiнiң элемент-терi бар. ''Диуани лұғат-ат-түрк'' 
кiтабы тiлiнiң сөздiк қорында болса да, грамматикалық құрылысында болса да қазiргi қазақ тiлi 
материалдарымен сай түсiп, кейбiр фонетикалық, грамматикалық өзгерiстерiне қарамай, мəн-дес 
болып отыратын фактiлердi жиi кездестiруге болады. Мұның өзi Қашқари еңбегiн қазақ тiлiне 
жақындығы тұрғысынан зерттеу жұмыстарын жүргiзудiң аса қажет екендiгiн дəлелдейдi.  
            Махмұд Қашқари өз заманының аса бiлiмдар  перзентi болған. Оның ғылыми мұрасы -
''Диуани лұғат-ат-түрк'' - соның айқын куəсi. 

4. Жүсiп Баласағұнның ''Құтты бiлiк'' дастанының 
 тəрбиелiк маңызы мен мəнi (1021-1075) 

            Көне дəуiрдегi түркi халықтары мəдениетiнiң тербелiп өскен бесiгi Шу мен Iле өзенi 
аралығында ұлан байтақ өлкеден ХI ғасырда аты əлемге əйгiлi ақын, философ, қоғам қайраткерi 
Жүсiп Хасхаджиб Баласағұн музыкант  отбасында дүниеге келген. Жүсiп жыл қайыру дəстүрi 
бойынша санағанда барыс жылы (яғни 1021 жылы) туған. Жүсiп туралы жазба деректер көзiн 
ақынның өз шығармасы ''Құтты бiлiктен'' ғана табамыз. Ақын дастанын жасы елуге келгенде он 
сегiз ай iшiнде жазып бiтiргенiн айтады. ''Құтты бiлiк'' дастаны (''Бақытқа жеткiзушi бiлiк'') түркi тiлдi 
туысқан халықтардың бiзге келiп жеткен дүниежүзiлiк мəнге ие бiрден-бiр жазба əдеби ескерткiшi. 
ХI ғасырға дейiнгi жазба əдеби тiлдiң даму жолдарын бiлдiре алатын асыл мұраларының бiрi.   
            Жүсiп өз заманындағы ғылым саласымен толық танысып кемелденген шағында ''Құтты 
бiлiк'' тəрiздi классикалық шығармасын жазуға бет бұрды. Араб, парсы тiлдерiн жақсы бiлумен 
бiрге өз ана тiлiн де терең меңгерiп, бар байлығын бойына дарытқан Жүсiп ана тiлiнiң көркемдiк 
қуатын əлемге таныту бағытын ұстады. өз тiлiн менсiнбей араб, парсы тiлiнде сөйлеу, шығарма 
жазу сияқты сырттан таңылған қорлық салты үстем кезде өз ана тiлiнде көркем шығарма жазу 
дəстүрiн қалыптастырып кетуi - соның тарихи еңбегi.  
            ''Құтты бiлiк'' - ХI ғасырға дейiнгi түркi тiлдi халықтардың қоғамдық ой санасында орын 
алған рухани құбылыстарды тұтас қамтыған энциклопедиялық қуатқа ие көркем туынды.  
            Абай шығармаларында жүйелi түрде мол таралатын мораль философиясы жайлы ой
толғаныстардың iшкi төркiндерi əсiресе ондағы  жуан мəртлiк жөнiнде айтылатын пiкiрлерiмен 
iштей iлiктестiк табатын рухани қазына көздерiнiң бiрiне - ХI ғасырда қазақ жерiнде жазылып, 
дүниеге келген ''Құтты бiлiк'' дастаны. Бұл  ойымызға айғақты дəлел ретiнде екi түрлi себептi еске 
алмақ керек. Оның бiрi - Абайдың ақындық кiтапхана- сының қорында Жүсiп Баласағұнның атақты 
дидактикалық дастаны ''Құтты бiлiктiң'' де болғаны жайында ақынның немере iнiсi Мұтылғанның 
жазбаша дерегiне сүйенемiз.   Дастандағы жəуан мəрттiлiк жайлы пiкiрлер желiсiмен Абайдың 17, 
38-қарасөзi мен ''Ғылым таппай мақтанба'', ''Əсемпаз болма əрнеге'' т.б. өлеңдерiндегi ойлардың 
iлiктес, төркiндес келiп жатуы, тамыры тереңде жатқан рухани туыстық танытқандай нақтылы
ұғымдармен ұштастырады.  
            М. Əуезов те бұл дастанға көп көңiл бөлген. Москва универститетiнде оқыған лекциясында
осы дастанға арнайы тоқталып, талдау жасап, пiкiр  бiлдiрген. Бұл аталған деректер тобы ''Құтты 
бiлiк'' пен қазақ əдебиетiнiң байланысы жайлы арнайы зерттеу жұмысын жүргiзудi қажет етедi.   
            ''Құтты бiлiк'' ХI ғасырда өмiр сүрген түркi тайпа-ларының бəрiне түсiнiктi əдеби тiл негiзiнде 
жазылуы себептi, оны əр дəуiрде мəдениетi мен ғылымы үдере даму жолына түскен түркi тiлдi 
бауырлас халықтардың бəрi де ортақ мұра ретiнде зерттеп, ғасырлар сырына қаныға бермек. 
Мақсат - əр халық осы ұлы мұрадан пiкiр суыртпақтап, өзiнiң рухани өзектi желiсiн тарта бiлуiне 
кеп тiреледi. 
            Музыкант отбасында туғандықтан музыканы, күй тартып, өлең айтып, нақышты музыка 
сазын лез бойына толық дарытқан. Баласағұнның бiзге жеткен ең iрi туын-дысы түркi тiлiнде 
жазылған 13 мың жолдың Ғибрат - өнеге поэмасы. ''Құтты бiлiк''  1069 жылы жазылған. Бұл -
саясат, өнеге, тəрбие жөнiнде толғаныс тапқан, үлкен тəрбиелiк мəнi мен маңызы бар, тағылымы -
терең, философиялық трактат. 
            Баласағұнның адамның дамуы, жеке адам басының жетiлуi, өсуi тiкелей тəрбиенiң жетiстiгi, 
ол адам табиғатына байланысты бола отырып, оның тарихи дамуының үстiнде үнемi өзгерiске 



ұшырайтынын анықтады. Бұл пiкiр ХIХ ғасырдың 40 жылдарынан басталған жəне 60 жылдар 
үстiнде дами түскен Еуропа педагогтары мен сол жылдардағы прогресшiл-орыс педагогтарының 
пiкiрiмен үндес келедi. Баласағұн - философ ретiнде жəне тəрбиелiк тағылымға толы-педагог 
ретiнде артына өшпес мұра, тəрбиелiк дəстүр, өнеге қалдырған адам. Оның үйретуiнше, адамның 
жетiлiп қалыптасуы, оның iшiнде жастар тəрбиесi - қоғамдық жағдайлардың, айнала ортаның 
ықпалымен, оң əсерiмен тəрбие арқылы жəне адам табиғатын туысынан - дүниеге келумен бiрге 
болатын қасиеттер арқылы қалыптасады. Оның iшiнде адамнан өсiп-жетiлуiнде, оның дүниеге 
келуi мен iлесе келетiн қажеттi кейбiр сапалар мен қасиеттердiң болатындығын мойындады. өзiнiң 
''Құтты бiлiк'' деген еңбегiнде бұл қасиеттер мен сапалар даяр күйiнде бола салған адам
ақылының мiнез-құлқының дарындылықтары емес, ол туыстан iлесе жүретiн ерекше-лiктер сол 
дарындылықтардың дамуына себепкер ғана бола алады. Бұл нəсiлдiк ерекшiлiктер адамның өзi 
өмiр сүретiн қоғамдық жағдайлар арқылы жəне сол адамның қабыл-дайтын тəрбиесi, тəрбиенi 
жүзеге асыратын -еңбек арқылы сақталады жəне жетiледi - деп үлкен философиялық тұжырым, 
педагогикалық мəндi тағылым жасаған адам. Баласағұн орта, айнала дүние, əлем, қоршаған орта 
мен өмiр  деген ұғымдарды жете қолданған. Ой-тұжырым-дарына қарағанда сол ұғымның 
барлығы қазiргi қоғам - деген мағынаға, ой жүйесiне, пiкiрге толық сай келедi. Ол  еңбектi  сол  
кездегi, өзi өмiр сүрген ортадағы, қарым-қатынас құралы - деп пайдаланған. 
            Баласағұнның тəрбие тағылымының бастауы болар-лықтай мына бiр пiкiрiн келтiруге 
болады: ''Тəрбиенiң барлық ұждағаттылығы, саласы мен түрi... өзара ұйымдас-қан, ұйымшыл тату 
да тəттi адамдар құрамының, тобының - жетелi адамдар тобының, зерделi адамдар құрамын 
толықтыратындай биiкке көтерiлуi қажет. Тəрбие өз кезегiнде, əсерi мен ықпалында -
мирасқорлы'',  пайдалы еңбектiң көзi болуы шарт - деп ой түйедi Баласағұн. Бұл үлкен өсиет. 
Бүгiнгi педагогикалық тұрғыдан алғанда үлкен ұжым тəрбиелейтiн, педагогиканың бала тəрбие-
сiндегi басты мақсаты мен мiндетiн айқындайтын əдiс еңбек тəрбиесiн  ұйымдастырудың негiзгi 
десе де болады. Сондай-ақ, бұл еңбек пен тəрбиенiң педагогикалық негiзi, теориясы деуге толық 
болады.  
            Баласағұн рубайларының тəрбиелiк тағылымы негiзi-нен үш сатыға бөлiнедi. Бiрiншi -
əрбiр  жеке адамның бiлiмдi болуы. Бiлiмдi болу үшiн оқу қажет. Екiншi - барлық байлық, 
молшылық - ол үшiн еңбек, кəсiп, адалдық, тазалық, қажет. үшiншi - əлеуметтiк, табиғи күштiлiк -  
ол үшiн бiрлiк, достық бостандық керек. 
            ''Құтты бiлiк'' дастанында үйленудiң, ұл-қыз өсiрудiң қиыншылығы көркем суреттелген. 
Автордың ойынша егер ұл-қызың жаман болса төрдегi басыңды көрге сүйрейдi. Ал, өзiңе ұқсап 
туған жетелi бала сенiң түрiңдi, бет-бейнеңдi жоғалтпаумен қатар, туған тiлiңдi де болашақ-қа 
жоғалтпай апарады:  
  ''Егер, ұл-қыз жақсы болса, зерделi, 
  Айтқаныңнан айнымай дəл келгенi. 
  Егер жаман болса, сенi ұлытар, 
  өзiң өлсең - тəрк етер де ұмытар.''  
(3377, 3378 - бəйiттерi) Қараханидтер дəуiрiнде отанды қорғау, елдi басқару, жұмыстың ең ауырын 
атқару, отбасын асырау, бала-шаға мен ата-анаға қамқорлық жасау, т.б. негiзгi жұмыстар ерлердiң 
еншiсiнде болған. Сондықтан бiлiмдi де бiлiктi, iзеттi де жүректi ұл өсiру əкенiң назарынан тыс 
қалмаған. Жүсiп Баласағұн  дастанында əке тəрбиесiне аса көңiл бөлген: 
             ''Бейбастақ қып өсiрсе ұлдың қылығын, 
             Кiнəлi əке, жазығы жоқ ұлының'' -  
деп ақын ұл бала үшiн Əке тəрбиесiнiң орнын ешкiм толтыра алмайтындығын айтады. Əке 
əрқашанда балаға бағыт-бағдар, үлгi-өнеге болып, ұлға, ерлерге тəн мiнез-құлық 
қалыптастырады.  
Ж. Баласағұнның: 
  ''Ұл өсiргiң келсе дана жүректi  
   Қатты ұстап: үйрет бiлiм, iзеттi. 
   Кiм ұл-қызын шолжаңдатса бетiмен,  
   Тартар күйiк, ет кескендей етiнен''. 
деген ой-тұжырымдары бүгiнгi педагогика ғылымының негiзгi шарттарына сəйкес келiп жатыр.  
            Ақынның ойынша жақсы əке болу қиынның қиыны. Əке неғұрлым күштi, батыл, кiшiпейiл, 
жұбайына адал, балаларына мейiрiмдi болса, соғырлым үй iшiнде, ауыл-аймағында беделдi 
болады. 
            Егер ана табиғи ерекшелiктерiне байланысты үйдегi тəрбие жұмысында көбiнесе сезiмге, 
эмоцияға жүгiнсе, ер кiсi бала тəрбиесiн ақылға салып, салқынқандылық танытып, сезiмге бой 
алдырмай өмiрiмен байланыстыра жүргiзедi. Əкелiк сезiмнiң ең негiзгiсi - жауапкершiлiк сезiмi. 



Осы сезiмдi болашақ үй иесi болатын ұл балада қалыптастырудың мəнi үлкен. Сонымен қатар ұл 
баланы ағайын-туыстарға, ата-анаға, iнi-қарындастарға қолқабыс жасауға үйретiп, оның бойына 
ерлiк, батылдық, тəуекел-шiлдiк сияқты ер адамға тəн қасиеттердi сiңiру керек. 
            Жүсiп Баласағұн жетесiз ұлдан жетелi құл артық, пайдасыз ұл жаудан жаман дей келiп, 
ата-аналарға мынадай кеңес бередi: 
   ''Ұл-қызыңа үйрет бiлген бiлiмдi 
   Қолыңа ұстат кеудеңдегi күнiңдi. 
   Сонда ұл-қызың адамдықтан таймайды 
   Көңiлi - таза, көзi шоқтай жайнайды''. 
            Сонымен қатар тəрбиенiң күшiне шүбəсiз сенген ақын: 
             ''Балам бiлiм жолын қусын десеңiз,  
                         Бесiгiңде ақ iлiм шоғын көсеңiз... 
             Бiлiм үйрет сəбиiңе сарыла, 
             Уыздай ұйып, сүттей сiңiр қанына! 
                         Сəбиiнде көкiрекке түйгенi 
                         өлгенiнше санасында жүредi!''. 
деп педагогикалық ой түйедi. Оқу-тəрбие iсiнде балғын жастық табиғатын түсiнуге жетелейдi. 
Баланың ақыл-есiнiң, мiнез-құлқының ерекшелiктерiн еске алмайтын, олардың бəрiн бiр қалыпқа 
сыйғызу тəжiрибесiнен аулақ болуға шақырады. Ұлы ойшылдың салиқалы педагогика-лық 
пайымдаулары ұрпақ тəрбиелеуде əркез есте ұстайтын тағылымдар екендiгi сөзсiз. 
  
  
  

  5. Ибн Сина еңбек пен еңбек тəрбиесi туралы   ( 980-1037) 
            Ибн Сина - ұлы  гуманист. Ол еңбекке, еңбек етуге, еңбек тəрбиесiне гуманистiк, қоғамдық 
тұрғыда қарайды. Ол өзiнiң практикалық iсiне ақылдылық пен ұстаздық тұрғысынан қарап, сол 
тұрғыда еңбек туралы былай деп тұжырым жасайды: ''Егер қоғамдағы жұмыс-қа жарамды барлық 
адам түгелiмен пайдалы еңбек  етсе, онда тiптi жұмысқа жарамсыз адамдарды түгелдей асырап
бағуға, болады. Ол тек еңбектiң тазалығы мен халықтығын талап етедi'' - деген. Мұны өзiнiң 
рубай-ларында атап көрсетiп кеткен. Ол өзi өмiр сүрген кезең үшiн - қоғамдық пайдалы еңбек пен 
еңбек адамдары-ның өзара қайырымдылығы мен мейiрiмдiлiгiн ұдайы ұштастырып отыратын 
еңбектiң тəсiлi мен бөлiнiсi болуын уағыздады. Ол туралы еңбек заңын жасауды қажет деп 
санады. Осының барлығы дұрыс ұйымдас-тырылған жəне əдiлеттi құрылған қоғамда /мемлекетте/ 
пайдалы еңбекпен  шұғылданбаған немесе  өзiнiң орнын таппаған бiрде-бiр адам болмауға тиiс. 
Ол қоғамның барлық мүшесiнiң белгiлi бiр кəсiппен шұғылдануын талап еткен. Осы ретте ол 
қоғамдық жəне ортақ пайдалы еңбек, қоғам үшiн де жеке адам үшiн де пайдалы деген ой түйедi. 
            Ибн-Синаның мемлекетке, ''жалпы'' адамзатқа ''арналған'', жеке адамдар санасын, бiлiмiн, 
оқып үйрену, тəрбие алу үшiн арнаулы қаржы /қор/ бөлуге тиiс деген тұжырым жасаған. Бұл қаржы 
халық арасынан жина-латын алым-салықтан, мемлекеттiк меншiктерден, мекемелерден түсетiн 
өнiммен жиналуы керек, - деп сол орта ғасырлық дəуiрге дейiн үлкен ұстаз екенiн көрсете бiлдi. 
''Ортада'' жиналған қаржылар жұмысқа жарамай-тын мүгедектерге, қарттарға, ауруларға жəрдем 
ретiнде берiлсе, ел қорғаушы, тəртiп сақтаушы, жауынгерлерге жастарды ''тəрбиелеушi'' 
ұстаздарға, үйретушi адамдарға жалақы ретiнде төленуi тиiс - деген Ибн Синаның бұл ойы, оның 
үлкен экономист екенiн дəлелдейдi. Адам-дардың денсаулығы - айнала ортаға, экологияға бай-
ланысты да оның айтқандарының зор тарихи маңызы бар. Оның ''жеке адам'' туралы 
тағылымдары адамның бойына адамгершiлiк, еңбек, тəрбиелiк қасиеттерi оны ұлағатты ғалым, 
ұстаз тəрбиешi қатарына қосады. Дəлiрек, айтсақ, мемлекеттiк қор ''Жалпы халық игiлiгiне 
айналсын, соларға жұмсалсын - деген пiкiр мемлекеттiк, жалпы халыққа бiрдей бiлiм берiлсiн, 
бiрдей тең оқысын деген пiкiрлермен ұштасады. Бұл да оның ағартушылық көз-қарасын 
дəлелдейдi. 
                        Адалдық, ақылдылық, адамшылық, 
  Қайырымдық, мейiрiмдi, жанашырлық. 
  Тəрбие, оқу, сана-бiлiмдарлық, 
  Үшеуi ұлғатқа жол ашарлық. 
            Мiне, Ибн-Сина бiр адамның бойынан осыншама қасиеттiң табылуын еңбек, оқу, тəрбиеден 
iздейдi. Нақыл, ұстаздық, ұлғаттық өсиеттерi осы жоғарыдағы даналықтан туындатады.  
            Ибн-Сина Əл-Фарабидi ұстаз тұтқан. Фарабидi еске алу шағын жəне ұстаздық пен 
тəлiмгерлiк туралы, ол былай деген: ''Тəлiмгер табиғатына өзiмшiлдiк, қара басының қамын ойлау 



жат. Нағыз тəлiмгер өзiне даңқ, атақ iздемейдi, керiсiнше, өз шəкiрттерiнiң болашақта ұлы 
еңбекқор, ойшыл, ғалым болғанын жан-жақ тəнiмен қалап, сол үшiн бар өмiрiн сарп етуге даяр 
тұрады. Тəлiмге жұтаңдық адамзат баласына жат, бiлiм тiршiлiк - өмiр бұлағы'' - деген екен. Еңбек 
туралы айта келiп, ол еңбек - адамзат тiршiлiгiнiң, əрбiр жеке адамының, жеке тұлғаның рахаты, 
көретiн қызығы, тыныс тiршiлiк қоры - деген. Мiне, көрiп отырғанымыздай сан ғасыр өтсе де Ибн-
Сина айтқан тəлiмгерлiк, ғұламалық өзiндiк iлiмi мен үлгiлi ойы бүгiнгi, бұдан кейiнгi болашақ 
ұрпаққа берiлген ақ бата, таптырмас тəлiмгерлiк тағылым. Ол айтқан тəлiмгерлер - бүгiнгi 
оқытушы, мұғалiм, тəрбиешi-лер. Ендеше, осылардың тəрбиелiк, еңбектiк, ұстаздық жолының 
жемiсiн, кең даңғылының арнасын ашып көрсеткен Орта Азияның дана ғалымы Ибн-Сина. 
            Ақыл-ойдың құдiреттi күшiне кəмiл сенген ғалым. Бұлардың екеуi де еңбектiң, еңбек 
тəрбиесiнiң, жалпы тəрбие тағылымының нəтижесi, жемiсi, - деп қарастырады. Еңбегi бардың 
өнбегi бар қағида, тағылым еңбек үлгiсiн Ибн-Сина қалдырған тағылым көрiнедi. Ұлы Абайдың да 
тəрбие мен еңбек тағылымдарының Ибн-Синамен сабақтас жерiнiң бар екенiн аңғаруға болады. 
Мысалы, Абай өмiр сүрген тұста қазақ елiнiң өндiргiш күштерi тым мешеу едi. Қазақтың ол кездегi 
кəсiбi мал бағу ғана болды.  Сол кезде малы аз кедей мен малы жоқ жалшыда көп болатын. 
Олардың бəрiне бiрдей еңбек кəсiбi жетiс-пейтiн. Бұлардың жалақысы тапқан тағамынан 
артылмайтын. Бұлардың өте ауыр халiн Абай ''Қараша желтоқсан мен сол бiр екi ай'' - деп 
басталатын өлеңiнде реалистiк тұрғыда сипаттайды. Ауылда атқаратын еңбек жоқ кедейлер мен 
жалшыларға Абай: ''Жалға жүр, жат жерге кет, мал тауып кел, малың болса сыйламай тұра алмас 
ел'' - деп ақыл бередi. Абайдың еңбектiң маңызы мен мəнiн көрсетуде  Əл-Фарабиден кейiнгi 
ғұлама ғалым Ибн-Синаға ниеттестiктен ұстаз тұтқандықтан туған өлеңдер екен. Ибн-Синада 
жалшылық пен кедейлiк Орта Азияны мекендейтiн барлық мұсылман елiне тəн құбылыс деп одан
құтылудың бiрден-бiрi дұрыс жол еңбек етуде, еңбек бөлiнiсiн жолға қою - деп қинала жазған екен. 
            Ибн-Синаның даналығы: ''Табиғат жер бетiндегi бақыттың, байлықтың көзi. Бұл көздi 
реттеу, иемдену үшiн табиғатты бiлу керек, ол үшiн бiлiм мен  таза еңбек  қажет дедi.'' Бiз Х ғасыр  
алдында өмiр сүрген Ибн Сина еңбек пен еңбектiң маңызын, бiлiмiн, тəрбиелiк  тағылы-мын ерен 
биiкке  көтергенiн  көремiз.  
  

6. Фирдауси Əбiлқасымның - əлемдiк тəлiмi 
            Фирдауси Хорасандағы Табахан мекенi, қазiргi Фердаус қаласында дүниеге келген. Парсы-
Тəжiк халқы-ның ұлы ақыны. Қатардағы шаруа отбасында дүниеге келген. Бiлiмдi үйiнде алып, 
парсы, араб тiлiн, тарихын терең бiлген. Фирдауси - оның бүркеншiк аты, мағынасы ''жұмаққа'' 
деген ұғымды аңғартады. Шығармаларын осы есiммен жазған. Ирандағы Сасани əулетiне тəн 
тарихи Хроника жанрында жазылған ''Патшалар кiтабы'' (Хватай наман) негiзiндегi  мəлiметтерге 
сүйенiп, Фирдаусиге өз ''Шаүнамасын'' жазуға  парсы ақыны Дакини кеңес бередi. Дакини бастаған 
осы ұлы iстi əрi қарай жалғастыруды Фирдауси қолға алады. Ол өзiне дейiнгi жазба деректерге 
сүйенiп, əрi өз бетiмен көне мифтiк мағлұматтар мен эпос-тық аңыздарға, халық санасынан орын 
алған деректердi, шежiрелердi сұрау салып iзденедi. өзi жазған ''Шаүнамаға'' Сасани əулетiнiң 
тарихи хроникасында жоқ Систан елi мен Рүстем жайлы зор аңыз жырларды тыңнан қосады. 
Рүстем образы кейiнен бүкiл əлем əдебиетiндегi ең таңдаулы ұнамды кейiпкер  бейнесiне  
айналып кеттi. Фирдаусидiң ''Шаүнамасы'' үш  саладан тұрады. 1. Мифо-логиялық - бұл бөлiм 
мифтiк, космогониялық аңыздар мен зороастризм дiнiнiң қасиеттi кiтабы ''Авестадағы'' кейбiр 
деректердi қамтиды. 2. Ерлiк, батырлық бөлiмiнде Систан батырлары мен Рүстемнiң қаүармандық 
iстерi арнайы жырланады. 3. Тарихи бөлiмiнде Дари, Ескендiр т. б. тарихи  адамдар сөз етiледi. 
Осы саланың бəрiнде иран, туран халқының басынан кешкен төрт мың жолдық тарихи оқиғалары
тұтастай шығарма желiсiне сiңiрiлген. Дастанда елу патшаның өмiр тарихы суреттелгендiктен 
Фирдауси шығармасының атын ''Шаүнама''  деп атаған. Шаүнаманың көлемi 110 мың өлең  
жолдан тұрады. Мұны ақын 35 жыл бойы жазған. Шығарманың көлемi орасан зор болсада, ол 
бастан аяқ он бiр буынды мутакариб өлшемiмен жазылған. 
            ''Шаүнама'' Еуропаға  XVIII ғасырда тарап зерттеле бастады. 1829 жылы Калькутта 
қаласында ағылшын оқымыстысы Т. Мокан 17 түрлi  қолжазба  нұсқаға  сүйенiп, ''Шаүнаманы'' 
төрт том етiп бастырды. 1838-78 жылдар аралығында Француз ғалымы Ж. Молб Парижде 30 түрлi 
қолжазбаға сүйенiп жарыққа  шығарды. 1877-84 жылдары немiс ғалымы И. А. Вуллерс 
жариялады.    XIX  ғасырда ''Шаүнаманың'' бiр бөлiмiн ''Рүстем-Зорабаты'' орыс ақыны В. А. 
Жуковский немiс тiлiнен орыс тiлiне аударып бастырды. Фирдаусидiң мың жылдық мерей тойына 
байланысты ''Шаүнама, ХIII-XIV ғасырдағы қолжазбаның негiзiмен салыстырылып, 1960-71 
жылдар аралығында 9 том болып жарияланды. ''Шаүнаманың'' өлеңмен, қарасөзбен жазылған  
нұсқалары Орта Азия мен қазақ елi арасына көп тараған. Қазақ  əдебиетiнiң классигi Абайдан 



бастап, кейiнгi буын ақындардың (Ораз Молда, Майлықожа, Шəдi Төре, Тұрмағанбет т. б.) 
шығарма-ларында шығыстық сюжеттердiң ену дəстүрi молынан кездеседi. Ораз Молда, 1856-70 ж. 
''Шаүнаманың'' көлемдi  үш аудармасын жасады. ''Шаүнаманы'' қазақ тiлiне аударуда Тұрмағамбет 
Iзтiлеуов зор еңбек сiңiрдi. Оның  аудармасы үш бөлiмнен: (''Жамшид-нама'', ''Рүстем-Дастаны'', 
''Дарап-нама'') жəне 40 мың өлең жолынан тұрады. Осылардың iшiнен ''Рүстем-дастан'' ғана алғаш 
рет 1961 жылы жарық көрдi. 

  
7. Низами Гəнжауи тағылымы - тəрбие тəлiмi 

            Азербайжан ақыны əрi ойшылы Низами Гəнжауи 1141 жылдар  шамасында  туған. 
Еңбектерiн парсы тiлiнде жазған. өз заманы үшiн едəуiр бiлiм алды. Жас кезiнде лирикалық 
өлеңдер жазып  көрдi. 1173 жылы Аппақ атты қыпшақ қызына үйленiп, көп өлеңдерiн соған 
арнаған. Низами Гəнжауидың негiзгi шығармасы ''Хомсе'' (Бес кiтап''). Оған ''Құния  қазына'' (1173-
80), ''Лəйлi мен Мəжну'' (1188), ''Жетi ару'' (1197), жəне ''Ескендiрнама'' (1203) атты  бес  дастаны 
кiредi. Лирикалық өлеңдер жинағының (динаванның)  жекеленген бөлiмдерi 6 қасида, 116 ғазел, 20 
рубай  сақталған. Низами дастандары композициялық құрылысы, сюжет  тартымдылығы көркем 
тiлi, биiк гумманистiк идеясымен ерекшеленедi. ''Құпия қазына'' - дидактикалық-философиялық 
поэма. Ақын онда өкiмет басшыларын əдiл болуға, қармағындағы халқына қамқорлық жасауға 
шақырады. Поэма дiни сарында жазылғанымен негiзiнен гуманистiк мақсатты көздейдi. ''Хұсрау 
мен Шырын'' поэмасында Хұсрау Шаүхтың Шырын сұлуға деген махаббаты суреттелген. 
Шығармада  басты кейiпкер ретiнде Шаүх емес, əйел бейнесi алынған.  Автор Шырынды ғажайып 
қасиет иесi етiп көрсетедi. Поэмада ерлiк пен адамгершiлiк үлгiсi ретiнде Фаррүад суреттелген, 
''Лəйлi-Мəжнүн'' поэмасы екi араб аңызының сюжетi негiзiнде жазылған. ''Жетi ару'', Баүрам Гоур 
шаү жөнiндегi аңызға негiзделген. Поэма Баүрам Гурдiң жеңiл мiнездi Шаүзададан бiртiндеп 
ақылды да əдiл патшаға айналуы, жолсыздық пен зұлымдыққа қарсы күресi суреттеледi. Автор 
халықтың ауыр тұрмысын, қайғылы халiн көрсетумен бiрге сарай маңындағылардың қорқаулығы 
мен зұлымдығын əшкерлейдi. Соңғы поэма ''Ескендiрнама'' деп аталады. Автор бұл поэмасын өз 
творчествосының қортын-дысы - деп санайды. Низами Гəнжу творчествосы кейiнгi дəуiрлерде, 
шығыстың көптеген ақын-жазушыларына елеулi əсер еттi. 13 ғасырдан бастап Низами 
поэмаларына елiктеп жазылған ондаған шығарма пайда болды.  Мысалы, оған Əмiр Хұсрау 
Дехлеун, Ə. Науаи, Ə. Жəми Каши тағы басқалардың дастандарын жатқызуға болады. Низами 
шығармалары қазақ елiне көптен мəлiм. Оның дастандары ерте кездiң өзiнде-ақ қазақ арасына 
ауызша жəне жазбаша түрiнде кеңiнен таралған. Низами Гəнжауи негiзiнде Абай ''Ескендiр'' атты 
поэма  жазып, ұлы ақынның идеяларын одан əрi дамыта түстi. Совет өкiметi жылдарында Низами 
творчествосы Қазақстанға  кеңiнен тарады. Оның ''Лəйлi-Мəжнүн'' дастаны қазақ елiнде бiрнеше 
кiтап болып басылды. Ақын шығармасы жөнiнде қазақ  ғалымдары М. Əуезов, Е. Исмайлов, А. 
Нұрқатов т. б. мақалалар жазды.  
             Низамидың тəрбие тағылымдарында - халықтық  тəрбиенiң əсерлi құралы ретiнде 
халықтың ауыз əдебиетi мен өз халқының тарихына, жазба əдебиетi мен ана тiлi негiзгi оқу пəнi 
болуға тиiс дедi. Ол өз  шығармаларында поэма мен дастандарында - тəрбиенiң негiзi жалпы 
адамгершiлiк деп есептедi. Адамгершiлiк -  ақыл мен  еңбек-тiң, оның iшiнде еңбек тəрбиесiнiң 
жемiсi мен нəтижесi деп уағыздады. Жастар махаббатын жырлау арқылы адамгершiлiк, 
эстетикалық тəрбиенiң негiзiн салды. 
            Ғұлама Низами - адамды жетiлдiрудегi тəрбиенiң рөлiне ерекше мəн бердi. Олар  ең  
алдымен өз  кездерiндегi ресми педагогикада - айнала ортадағы өзiндiк болып жатқан 
ағартушылық, тəрбие мен оқу процесiнiң көрiнiс-терiндегi орын алып келген баланың дами отыра, 
жетiле алатын мүмкiндiктерiне сенбестiк туғызатын  көзқарас-тарға қарсы шықты.  
            Орыстың ұлы ойшылы, сыншы, революцияшыл-демократ, революцияшы-демократиялық  
педагогиканың негiзiн салушы В. Т. Белинский - өзiнiң 1829 жылы жазған ''Ойлау'' атты тəрбие 
жөнiндегi шығармаларында: ''Тəрбие-нiң əсерiмен адам Сократтай  терең ойлы, iзгi жан, Фирдауси 
мен Низамидей тəрбиенiң тегiн терең түсiнген - ғұлама, тəрбиенiң күшiмен ''Лəйлi мен Мəжнүн'' 
мен ''Шаүнамадай'' ұлы шығарма туғызған iрi тұлғалар туады - деп көрсеткен болатын. Сондай-ақ 
Белинский бұл ғұламалардың тəрбие тағылымдарын талдай келiп, өмiр тағдыры осы тəрбиеге
тəуелдi, тəрбие адамның бiрiншi мұраты деп, оның рөлiн  шетiнен асыра бағалады. Мысалы, 
Низамидiң лирикалық шығармалары ғасыр бiткен сайын, дəуiр өзгерген сайын жаңарып, үлгi 
ретiнде қабылданып келген, кейiнгi ғасыр-ларда туған лирикалық поэмалар мен дастандар, 
''Қызжiбек пен Төлеген'', ''Қозы мен Баян'' осы ''Лəйлi мен Мəжнүн'' негiзiнде жазылған. Бұл 
шығарма ''Лəйлi мен Мəжнүн'' бүкiл  Орта Азия мен Қазақстанның Кавказ халықтарының төл
туындысына айналып келген. 



            Низамидың қай шығармасын алсаңыз дене еңбегi, оның iшiнде еңбек тəрбиесi адамнан 
ажырамайтын, адамның күнделiктi тiршiлiгiнiң негiзгi борышы делiнедi. Бүгiнгi педагогикалық еңбек 
тəрбиесi туралы ой-жүйесi бостандықты, əйел теңдiгiн, езгiден құтылу, жеке адам-ның қол 
өнершiлдiгi, кəсiпкерлiгi, ауыл шаруашылық еңбегiнiң салалары, əр түрлi мамандықты меңгерудiң 
қажеттiлiгi жатыр делiнген. Олардың  түсiнiгiнше мамандық - жақсы тұрмыс, молайыр өмiр сүрудiң 
өзiнiң бостан-дығын да қорғай алады. 
            Низамидiң ''Лəйлi мен Мəжнүндегi'' жеке адамдар-дың бас бостандығы, əсiресе əйел 
теңдiгiмен оның бостандығы, жастардың арасындағы арақатынастық пен махаббат тақырыбы -
бүгiнгi адамгершiлiк, ақыл-ой, еңбек пен еңбек тəрбисiнiң бастауы - негiзгi сiлемi. 
            Низамидың тағылымдары,  өзi өмiр сүрген ортадағы ой-пiкiрiн, бүгiнгi тұрғыдан талдасақ, 
оның шығарма-ларындағы бiлiм мен тəрбиенiң бүкiл жүйесiнiң өзегiндегi принцип-тəрбие мен 
бiлiмнiң халықтығы болуға тиiс. Халыққа деген сүйiспеншiлiк, бұл сүйiспеншiлiктi сол халықтың 
бағыттылығы жолындағы күреспен  ажырамас-тай байланыстыру - ғұламалардың артына 
қалдырған негiзгi педагогикалық  идеясы едi. Олар  бұл үшiн өз халқы-ның өмiрiнен алшақ кетпей 
алдыңғы қатарлы мəдени  қазынаны халық бұқарасының рухани  өмiрiнен  азық етудi,  сол жолда 
өмiр бойы адал қызмет етудi қатты талап еттi.  Низами тағылымдарын сұрыптайтын болсақ: өз 
жерiмiз-ден, өз айналамыздан дəуiрiмiздiң алдымызға қойған сұрақтарын сұрыптап алып, сол 
сұрақтарға  қанағат-танарлық толық жауап беру бiздiң басты мiндетiмiз - деген тұжырым  жасауға 
болады. 
            Фирдауси мен Низами мұраларын ғасырдан ғасырға дейiн жалғастырып, бiздiң дəуiрiмiзге -
дейiн алып келген Жүсiп Баласағұн, Ахмед Яссауи, Əлiшер Науай, Омар Хаям, əл Бозажани, əл 
Бируни, əт Туси, Мақтымқұлы, əбу Бəкiр əн Наршаү т. б. болды.   
            Қазақ жерiне таратқан, тұңғыш таныстырған Абай мен Абай  мұрасын зерттеушiлер болды. 
Мұхтар Əуезов 1926 жылы жазған ''Қаракөз'' пьесасын - ''Лəйлi Мəжнүн'' негiзiнде жазған. Демек, 
Фирдауси мен Низами  туынды-ларының ауқымы кең - бұлар Кавказ бен Азиядан басталып бүкiл 
Қиыр Шығыс елдерiн қамтыған мол мұра. 

  
8. Мұхаммед Хайдар Дулати тəрбие жəне еңбек    тəрбиесi туралы (1499-1551) 

            Белгiлi тарихшы, əдебиетшi, Моғолстан мен Орта Азияға тарихы жөнiндегi аса құнды 
түпнұсқа болып саналатын - ''Тарихи Рашидидiң'', ''Джаханнама'' дастанының авторы. 
            Мұхаммед Хайдар Дулатидың балалық шағы Темiр əулетi мемлекеттерiнiң күйреуi, 
Моғолстанның ыдырауы жəне қазақ хандығының өркендеу дəуiрiмен тұтас келедi. Сұлтан Махмуд 
хан мен Мұхаммед Шайбани ханның феодалдық соғыстары кезiнде, туыстары, оны Кабулдағы 
Бабырға жiбередi. Бабырдың айтуы бойынша Мұхаммед Хайдар Дулати жан-жақты бiлiмдi адам 
болған. Сол кездегi саяси оқиғалар мен қайраткерлердi, сондай-ақ Қазақстан мен Орта Азия, 
Моғолстанның өткен тарихын, əсiресе халықтың дəстүрiн, оқу-ағарту мəселелерiн, тəрбие 
тағылымдарын жақсы бiлген. Тəрбиенi ''Бабырнама'' негiзiнде құрды, ең бастысы тарихын, сол 
дəуiрдегi əрбiр халықтың  ұлт-дəстүрiн, қоғамдық-құрылысты, тарихи - тəжiрбиенi, саяси-ақуалды, 
ұлттық тəрбиенi -халықтық педагогика /ол кездегi ата-бабалық тəрбие деп түсiнген/ негiзiнде 
жүргiзудi уағыздаған. 
            1541-1546 жылдары Кашмирде ''Тарихи Рашидидi'' жазды. Ол бұл еңбегiнде 
қазақтардың /өз тайпасы Дулат-тардың/ өткенi жайлы ұрпақтан-ұрпаққа жеткен əңгi-мелер, 
алғашқы қоғамдағы еңбек процесiнiң құрыл-ғандығы, феодалдық қоғамдағы таптық тəрбиенiң 
пайда болуы, Моғолдардың аңызы, туралы жырлар, Моғол хандарының əлеуметтiк-тəрбиелiк 
үстемдiгiмен хандардың оқу, тəрбие iсiндегi дара ерекшелiктерi, олардың еңбек бөлiнiсi, дəуiрдiң 
тəрбиелiк ерекшелiктерi қарастырылды. Əсiресе, еңбек, еңбек ету, еңбек тəрбиесi туралы бұрынғы 
тəжiрбиелер мен соңғы деректердiң тарихи жəне тəрбиелiк мəнi келтiрiлдi/, еңбек парсы тiлiнде 
жазылған/. Автор өзiнен бұрынғы белгiлi ғалымдар - Жувейнидiң, Жамал Қаршидiң, Рашид ад-
дидiң, Ходдолла Казвинидiң, Шарафаддин Əли Иоздидiң, Абдуразақ Самарханидiң т/б. тарихи 
шығармаларын пайдаланды. Олардың əрқайсысының өмiр сүрген дəуiрiнде еңбек ету, еңбек 
тəрбиесiнiң қойылысына, еңбектiң қоғамдағы орнына талдау жасаған. ''Тарихи Рашиди де'' қазақ 
хандығының құрылғаны жəне одан кейiнгi Жетiсу мен Дештi қыпшақ-тағы оқиғалар, тарихи 
тəжiрибе мен тəрбие тағылымдары, сол кездегi педагогикалық ой-пiкiрлердiң пайда болуы мен 
дамуы талданып жазылады. Сондай-ақ, еңбекте Моғолстанның құлауы, феодалдық соғыстар, 
сыртқы жауға қарсы қазақтар мен қырғыздардың, өзбектермен достастық одағының қалыптасуы 
мұндағы саяси оқиға-лар, жеке адам санасының қалыптасуындағы тəрбиенiң атқаратын ролi 
жайлы көптеген мағлұматтар келтiрiледi. 
            Мұхаммед Хайдар ''Тарихи Рашидиде'' еңбек пен еңбек тəрбиесiн жеке адамды 



қалыптастырумен ұштас-тыра қарастырды ол өзiнiң дəлелдеулерiнде - жеке адамды 
қалыптастыру еңбек пен еңбек тəрбиесiнiң нəтижесi дей келiп, ''Жеке адам болу дегенiмiз - өзiн 
азаматтың адамы ретiнде сезiну, сан ғасырлар бойы халық тəжiрибесi туғызған рухани 
мəдениеттiң мəңгiлiк игiлiктерiн бойына дарытып, осы игiлiктердi еңбекке, əлеуметтiк мəндi 
қызметке, қоғам-дық өмiрге, адамдар  қатынасына, күнделiктi тұрмысқа енгiзу - дейдi. Хайдар -
тəрбие адамды ақылдылыққа, адамгершiлiкке үйретедi, адамгершiлiк пен ақыл-ой тəрбиесiнiң 
алғашқы ұғымдарын енгiздi. Сондай-ақ ол өз еңбегiнде  ''Жеке адам болмыстың жаңа формасы 
жөнiндегi өз халқының жасампаз iстерiн, бұхараның творчествосына белсендi жəне саналы түрде 
қатысатын, қоғамға пайдалы болуға деген iшкi қажеттiлiктi сезiнетiн адамды айтамыз''  деген 
тұжырым жасады. Хайдар Дулатидың осы пiкiр-лерiне орай Шығыс тарихының докторы, 
Ленинградтық ғалым - академик Бартольд Василий Владимирович  өзiнiң ''Хайдар мырза'' - деген 
еңбегiнде былай деп көрсеттi. ''Хайдар Дулати əл-Фарабидан кейiнгi еңбек  пен еңбек тəрбиесiнiң 
негiзiн салды, қоғамдағы еңбек пен еңбек  тəрбиесi аса құнды да пайдалы категориялар, Хайдар 
əрбiр жеке адамның еңбек тəрбиесi арқылы биiкке көтерiлуi тиiс екенiн дəлелдеп бердi. 
  

9. Қадырғали  Жалайридiң еңбек пен тəрбие    
 тағылымдары (1530-1605) 

            Орта ғасырдағы қазақтың ғұлама ғалымы Қадыр-ғали Жалаири ана тiлiмен қатар араб, 
парсы тiлдерiн жете игерiп, Шығыстың классикалық озат əдебиетi мен мəдениетiн терең бiлген. 
Ол Орта Азияның атақты ғалымдарымен теңдес бiлiмдар адамның бiрi. ''Мен дүние жүзiндегi неше 
түрлi мемлекеттердi аралаған, əдiл үкiм, нақыл сөзге қанық көптеген кiтаптар оқыған адаммын''-
деп жазды ол ''Жылнамалар жинағында''. Бұл шежiре кiтапта ол қазақ жерi, оның қалалары т.б. 
сол кездегi адамдар туралы аса құнды тарихи деректер қалдырды. Ол əсiресе, сол кездегi қазiргi 
Жетiсу жерiн мекендеген адамдардың қант қызылшасының  өнiмiн арттырып, бұл өңiрдi  түгел 
баққан адамдар болған, бұлар нағыз еңбек адамдары деген мəлiметтер келтiрген. Бұл таза 
еңбектiң жемiсi деген. Ол  қол еңбегiн пайдалы еңбек жəне халықтық еңбек деп екiге бөлген. өзi 
өмiр сүрген дəуiрде қазақ хандарының алдына үлкен талаптар қойған. Хандар халық қамын жесiн. 
Халықтың тек мал бағумен бiрге отырықшылықпен айналысып, егiн егiп, астық өсiрiп жер кəсiбiмен 
айналысуын уағыздаған. Халықтың бiрлесiп еңбек етуiн жақтаған. Ол өзiнiң шежiре кiтабында жер 
атауларын анықтаған. Еңбектiң түрлерiн белгiлеген.  
            Шежiре кiтабында /термин ретiнде/ əрбiр руға байланысты еңбектiң түрлерiн келтiрген. Ол 
еңбек атау-лары, халықтың салт дəстүрiн көрсеткен. Олар: адал  еңбек, пайдалы еңбек, халықтық 
еңбек, көпшiлiк еңбек, бiрлестiк еңбек т.б. Ол жастардың халықтық еңбекпен айналысуын мақұл
көрдi. Ол туралы өлең жолдарын арнады. 
                        Халқыңның қамын жесең, таза еңбек ет, 
                        Дəстүрдi ұста, көксеген мұратқа жет. 
                        Болашаққа апарар бiрақ жол бар, 
                        Бiлiм, еңбек, тəрбие - ол парасат. 
            Автор ''Жылнама'' атты еңбегiнде Шығыс елдерiне, оның шаүарларына шолу жасап, қазақ 
сахарасын мекен-деген жалайыр, арғын, қыпшақ, қаңлы  найман, қоңырат т.б. түркi ру-тайпаларын 
тарихын анықтап берiп, осы халықтардың дамуындағы тəрбиенiң жəне еңбектiң ролiн жоғары 
бағалады. Жастарды əке-шешелерi үшiн еңбек етуге шақырды, отбасы иесi жастар - деген 
тұжырым жасады. 
            Ол үлкендердiң кiшiлерге, жастарға беретiн тəрбие-сiн ''үлкендер ұлағаттылығы'' - деп 
атады. Жастарға тəрбиенiң мəнiн түсiндiрдi. Оны ақындық жырға қосты: 
                        Жалындаған ұл өссiн, 
                        Тəрбиелi қыз өссiн. 
                        Екеуi де өсiп дамысын, 
                        Қалыптассын жаңғырсын, 
                        Бермесiн жауға намысын. 
            Қадырғалидың жастарға арналған осы бiр ғұлама-лық, ақындық шумағы оны ғалымның 
бүгiгi жастарға берген батасы, ұстаздық үлгiсi, артына қалдырған тəрбие-лiк нақылы деуге болады. 
Бұл бүгiнгi жастарды жаңа адам етiп қалыптастырудың үлгiсi, мұнда адамдық  намысқа, 
жауынгерлiкке тəрбиелейтiн, патриоттық тəрбиенiң негiзi бар деуге болады. 
            Ол  өзiнiң ''Жами-ат-тауарих'' атты еңбегiнде еңбектiң тəрбиелiк мəнiне зор баға беруi өте 
құнды айтыл-ған пiкiр едi. Ол  еңбек адамгершiлiкке үйретедi, балалар-дың жеке басының дамуын, 
оның денесiнiң жетiлуiн жақсартады. өз түсiнiгi бойынша Қадырғали еңбек тек жастарды емес, 
үлкен адамдарды жақсы тұрмыс құруға, тiршiлiк етуге, материалдық байлыққа жеткiзедi дедi.



            Қадырғалидың үйретуi бойынша, адамның жетiлiп қалыптасуы қоғамдық жағдайлардың 
ықпалымен, қоғам-дағы еңбек бөлiнiсiмен, жеке еңбек пен еңбек тəрбиесiн уағыздаушылардың 
ықпалымен, тəрбие жəне еңбек тəрбиесi арқылы жəне адам табиғатында туысынан - дүниеге 
келумен бiрге болатын қасиеттер арқылы қалып-тасады. Осының iшiнде адамның қалыптасуында 
еңбек пен еңбек тəрбиесi шешушi рөл  атқарады. Демек, Қадырғали ғалым филосооф ретiнде 
адамның жетiлуiне, оның дүниеге келумен бiрге болатын, қажеттi кейбiр адамгершiлiк, еңбек 
салаларын, тəрбие салаларын, оны адамның сапалық қасиеттерiмен, тəрбиенiң күшiнен болады -
деп мойындады. 
  
 10.  Əлiшер  Науаидың  тəрбие тағылымдары  
   (1441-1501) 
            Науаи - өзбек халқының ұлы ақыны, ойшылы, мемлекет қайраткерi. Əлiшер Науаи 15 
жасында түркi жəне парсы тiлдерiнде бiрдей жазатын белгiлi ақын болды. Ғиратта, Мешхедте, 
Самарқанда оқып, логика, фило-софия, математика пəндерiнен мағлұмат алды. өзiнен бұрынғы 
Фирдауси, Низами, Дехлауи, Хорезми, Саиф сарал, замандастары Атаи, Саккакл, Лутфи, Жəми 
твор-чествосымен танысты. Оның ағартушылық көзқарас-тарының дамуы Фирдауси мен Низами 
еңбектерiмен танысқан соң пайда бола бастады. 1472 жылдан бастап өз қаржысына мектеп 
салдырып, 1476 жылдан бастап творчестволық жұмыспен айналысқан. ''Жақсылардың таңдануы'', 
''Гауүарлар  шоғыры'', ''Құстар тiлi'', ''Көңiлдерiң сүйгенi'' атты əдеби-теориялық шығармаларында 
тəрбие тағылымдары жан-жақты сөз болады. Ал, дидактикалық тұрғыда жазылған ''Ғажайып 
мəжiлiстер'', ''Ажал патша-ларының тарихы'' атты еңбектерiнде ағартушылық көзқарастары 
айқындалған. Ол философиялық көзқарас-тарын, ағартушылық, педагогикалық көзқарастарымен 
ұштастырып, өз халқын отырықшылыққа шақырады, отырықшы халықтың оқу-ағарту iсi 
дамитынын, мəдениеттi елге айналатынын тұжырымдаған. Ол тəрбие мəселелерiн өзiнiң ''Бес 
қайрат'' - адам, оның ақыл-ой қабiлеттерi мен тəрбиесi туралы'' деген кiтабында жазды. 
Педагогикалық көзқарасын, философиялық көзқараспен ұштастыра отырып, ол барлық адамдар 
бiрдей тең рухани қабiлеттiлiктен туады, бiздi, жеке тұлғаны, жеке адамды адам ететiн тек қана 
тəрбие дедi. Тəрбие өз кезегiнде  еңбектен туындап еңбек  тəрбиесiнiң негiзiн салады деп ғылыми 
тұжырым жасады. Науаи өзi өмiр сүрген заман-дағы еңбек пен еңбек тəрбиесiнiң адам төзгiсiз 
ретсiз-дiгiн əшкерелей отырып, барлық азаматтарға бiрдей болатын таза еңбектiң болуын, бiрдей 
болатын тəрбиенiң, бiр тектi мiндет мақсатын құру  қажеттiгiн  айтты. Мұндай тəрбие мен еңбек 
дедi Науаи бүгiнгi қоғамды дұрыс жолға салады, оны жағдайлы етедi, бүкiл халықтың, көпшiлiк 
азаматтардың тұрмысын жақсартады. Ол тəрбие-нiң халықтығын жақтады. Тəрбиенiң тең 
праволығын көкседi. Əлiшер Науаи - ''Тəрбие арқылы ғана азаматтар, барша халық өздерiнiң жеке 
басы мен ұлттық қамқор-лығын ұштастыра бiлетiн патриоттарды тəрбиелейдi'' - дедi.  
            Əлiшер Науаи XV ғасырда жасаған 400 шайырдың творчествосынан мəлiмет беретiн 
''ғажайып мəжiлiс-тер'' атты кiтабын жазды. Бұл еңбегiнде бұл жазушылар мен ақындардың 
қоғамдық, əлеуметтiк-экономикалық жəне ағартушылық, тəрбиелiк озық ойлы, көзқарастары мен 
ой-пiкiрлерi, нақты суреттелген, кейiнгi ұрпаққа өсиет, тағылым ретiнде қалдырған. Оның бұл ой-
пiкiрлерi, тəрбиелiк тағылымдары, бүкiл  шығармалары XV ғасыр-дың өзiнде Мауаранахр мен 
Хорасанда ғана емес, Иран, Азербайжан, Шығыс Түркiстан,Үндiстан, Мысыр, түркi елдерiн, 
кейiннен Еуропа мен Америка елдерiне кеңiнен тараған. Ақын творчествосы, еңбектiң қоғамдық 
пайдалы-лығы, тəрбие туралы ой-пiкiрлерi Шығыс танушы ғалым-дарды, ағартушы педагогтардың
творчествосынан кең көрiнiс тапты  
            өзi жасаған тəрбиенiң халықтық теориясына сүйене отырып, Науаи тəрбиенiң мақсаты мен 
мiндетiн азаматтарды саналы адамгершiлiк рухта тəрбиелеу деп белгiледi. Бала тəрбиесiнде, тiптi 
жеке адам тəрбиесiнде - жалпы адамға деген сүйiспеншiлiк бала тəрбиесiнде ұштасып жатуы 
қажет дедi. Науаи - тəрбие жеке адам-дардың қоғамдық орнын анықтайды деп тұжырым жасады. 
Оның еңбектерiнде еңбек тəрбиесi адамның еңбек үстiнде қалыптасуын, айнала қоғамдық жағдай-
лардың ықпалымен жəне адамның табиғатында туысынан дүниеге келумен болатын қасиеттер
арқылы қамтамасыз етедi. Ол еңбектiң қоғамдық маңызын анықтады. Жеке адам өзi өмiр сүрген 
ортада немесе белгiлi бiр қоғамда еңбек даярлығынан өтсе, еңбек оның дене жағынан жетiлуiн 
қамтамасыз етедi. Ол адам еңбек арқылы өзiнiң тыныс-тiршiлiгiн, өмiрiн қамтамасыз етедi, - дедi. 
өзбек жазушысы М. Айбектiң ''Науаи романының қазақша аудармасына /1950/ алғы сөз жазған'' 
Мұхтар Əуезов ''Науаидың ғұламалығы жеке адамға деген мейiрбандығы, адамды қоғамдық 
деңгейге дейiн көтерудегi еңбек пен еңбек тəрбиесiн, тəрбиенiң адамгершiлiк, ақыл-ой, саяси 
бағдарламасын қоғам өмiрiмен байланыстыра бiлуi'' деген болатын. Сондай-ақ, М. Əуезов ''роман 
образдары еңбек адамдары, сол орта ғасырда Науаи өз елiн еңбек етуге, отырықшылыққа егiн 



егуге, бау-бақшада жұмыс iстеуге үйреткен, өзi қолма-қол жұмыс iстеген, өзiне сая-бақ құрып 
алған. Жұртын соған шақырған. Адам өмiрi еңбекке негiзделуi қажет деген Науаидың үлкен өсиетi 
деген едi''. 
            Науаидың дəлелдеуiнше еңбек - қоғамдық дамудың жемiсi. Ол қоғам өмiрiндегi, адам 
өмiрiндегi өзгерiстерге байланысты дамиды. Еңбек тəрбиесi еңбектен туындайды, - деп үлкен 
көрегендiк жасады. Науаи Орта ғасырдағы тəрбие iлiмiнiң негiзiн салушылардың бiрi. өйткенi, 
оның тəрбие тағылымдары тəрбиенiң барлық түрiн қамтиды. Ал, еңбек тəрбиесi туралы 
тұжырымдары XIX ғасырға дейiнгi ең озық пiкiр. Еңбек өмiрдiң құралы деуi соның айғағы. Жас 
бүлдiршiндердi еңбекке шақырады. ''Бақтағы бала'' деген өлеңiнде: 
                        Көбелектi қуалап, 
                        Бақта жүр бала секiрiп, 
                        Зиянкестi түгел жояды, 
                        Қалдырған дақты өшiрiп. 
                        Жүзiмдерiн саялап, 
                        Гүлдерге су құяды. 
                        Бүлдiршiннiң бұл да еңбегi, 
                        Баққа деген миуалы.  
                        Аралары бақтағы, 
                        Гүл шырынын жияды - дейдi, ұлы ақын. 
Демек, ол бала тəрбиесiнiң бастауы еңбек деген тұжырым жасады. 
  

11. Омар  Хайямның ағартушылық ой-пiкiрлерi    (1040-1123) 
            Омар Хайям - тəжiк жəне парсы  халықтарының  Орта ғасырларда өмiр сүрген ұлы ғалымы, 
көреген ойшылы, дарынды ақыны. Сол кездегi, оның ғылыми зерттеулерi математика мен 
астрономияны жаңа сатыға көтердi. Философиялық еңбектерi кейiнгi ұрпақтардың ой өрiсiн 
кеңейттi. Ал, өлеңдерi поэзияның  жаңа  түрiн қалыптастырды. 
            Омар Хайям 1040 жыл шамасында (кейбiр деректер бойынша 1048 жылы) туған. Жергiлiктi 
медреседе оқып бiлiм алған. Оның негiзгi ұстазы Нишаүурдың  белгiлi ғалымы Насыреддин Шайх 
Мұхаммед Мансур  дарынды Хайям өз  бетiмен де оқып бiлiм алады. Ғалымның  жiгiттiк шағы 
Балх қаласында өткен, ол онда  математика, физика, астрономия, философия, дiн  негiздерi, 
тарих iлiмдерiмен шұғылданған,  араб  тiлiн  еркiн  меңгерiп  шыққан. Одан кейiн Самарқанд, 
Мерв, Исфаған, Рей тағы басқа қалаларда тұрып қызмет iстеген. 
            Математик ғалым Мыңбай Ысқақовтың  дəлелдеу-лерi мен зерттеулерiне қарағанда Хайям 
ұлкен мате-матик болған. Халық  астрономиясының негiзiн салған. Оның математикадан жазған 
басты-басты екi еңбегi сақталған, оның бiрi - Алгебра мен Əлмүнəбəлс есеп-терiнiң 
дəлелдемелерi туралы. Екiншiсi-Евклид кiтабын-дағы қиын тарауларға түсiндiрмелер. 
Алдыңғысында алгебра, соңғысында геометрия мəселелерi баяндалады - дейдi Мыңбай Ысқақов. 
            ''Қатынастарды құру жəне оларды зерттеу'' туралы кiтабында шамалардың рационал жəне 
ирроционал қатынастарына сандық өрнек табу  жөнiндегi əл-Фараби идеясын дамытып, сан 
ұғымын оң нақты сан ұғымына дейiн кеңейту қажеттiлiгiн дəлелдедi. Омар Хайям еңбек-терiндегi  
жаңалықтарды Насреддин Туси  т. б математик-тер қолдап дамытты. Алтын мен Күмiстен тұратын 
заттар-дың мөлшерiн анықтау тəсiлi туралы трактатында Архимед шешкен физикалық есептердi 
жетiлдiрдi. Омар Хайям музыка теориясымен де шұғылданды.  
            Омар Хайям Аристотель мен Ибн Синаның фило-софиялық көзқарасын ұстады. 
Жаратушыны мойын-дағанымен, өмiр-тiршiлiк құбылыстарының өзара байла-нысатын өз дəуiрi 
үшiн материалистiк тұрғыда  түсiн-дiредi. Ол философиялық көзқарастарын мына төменгi 
еңбектерiнде тұжырымдады: ''Болмыс жəне Борыш туралы трактат'', ''Үш сауалға жауап'', 
''Жалпыға ортақ ғылымның пəнi жөнiнде'' т. б.  философиялық  шығармалары мəлiм. 
            Омар Хайям əлемге əйгiлi төрт тағандардың (Рубайдың) авторы ол ''өмiр мен өлiм'', 
''Жақсы мен жаман'', '' Жастық пен кəрiлiк'', ''Қанағат пен озбырлық'', ''Махаббат пен зұлымдық'', 
''Құштарлық пен тақуалық'', парқын төрт жолдан тұратын бiр шумақ өлеңге сиғызды. Оның  төрт 
тағандары - адам өмiрiнiң əр қырын, кезеңдерiн қамтитын тапқыр да өткiр адамгершiлiк пiкiрлерге 
құрылған  өрнектi өлең шумақтары мұнда ақынның өмiр-тiршiлiк құбылыстарына қоғамдық-
əлеуметтiк қатынастарға көз-қарасы айқын көрiнедi. Ол жеке бастың азаттығын жырлады, 
дүниедегi əдiлетсiздiкке қарсылық бiлдiрдi, адамды теңдiкке, бостандыққа шақырады. Ақын өлең-
дерiнде шарапатты дəрiптеу, сауық-сайран, махаббатты қызықтыру едəуiр  орын алады.  
            Омар Хайям өмiр сүрген дəуiрде айнала ортаны, халықты, оның ұлы адамдарын өз 
өлеңдерiнде жəне рубай-ларында жырға қосып мадақтады. Адамның ұлылығы  тəрбие мен бiлiмге 



байланысты - деген ой түйдi. Еңбек, еңбек тəрбиесi, бiлiм, жалпы тəрбие адамды ұлы етедi дедi. 
Оны былай жырлады. 
                        ''Еңбек, бiлiм, тəрбие 
                        Басын қоссаң мəндi де 
                        Үшеуiн бiрдей меңгерсең 
                        Жiбермес Сенi-өлiмге!  
Үшеуiнiң мəңгiлiк категория, тəрбиенiң еңбек, адамгер-шiлiк, еңбек тəрбиесiнiң бiрлiкте жүзеге 
асырылуын уағыздап тұрғандай. Ол өзi өмiр сүрген дəуiрде өмiрдегi байлық пен молшылық тек 
еңбек арқылы келедi жəне қалыптасады. Ол еркiндiктi аңсап, тəрбиедегi демокра-тиялық бағытты 
- еркiн тəрбиенi жақтады. Еркiн тəрбие еңбек тəрбиесiнiң жемiсi - дедi Омар Хайям. Оның өлең-
дерiн, бүгiнгi педагогикалық тұрғыдан қарасақ адам-ды жан-жақты жетiлдiру сарыны басым. Аз 
сөзбен көп мағына беру, бiр шумақ өлең арқылы тəрбиенi, бiрнеше түрiн бiр адам бойына енгiзу 
идеясы көрiнiп тұрады. Мұнысы бейнелеп салыстыру арқылы  адамдық, адамгер-шiлiк, 
ақылдылық, парасаттылық, мейiрбандық эле-менттерi ұштасып жатады. Бұларды молайтып, 
толық-тырып, жеке адам бойына, тəрбиенiң əсiресе еңбек, адамгер-шiлiк, ақыл-ой, дене, 
патриоттық тəрбиенi батыл  енгiзудi ұсынды. Ол философиялық көзқарастарында тəрбиенi, еңбек 
тəрбиесiн, тұлғаның адамгершiлiк сапаларын қалып-тастыратын тағылымы артық туынды деген. 
            Омар Хайямның төрт тағандарын зерттеушiлер əр түрлi түсiндiредi. Бiреулер мистикалық-
софылық десе, басқалары  атеистiк сарында ұғады. Дұрысы ол да емес, бұл да емес-деп Омар 
Хайямның өзi айтқандай, қазiргi оқушы  оның өлеңдерiндегi өмiрге құштарлықты, ақиқат-қа  
талпынысты, тiршiлiктiң мəнiн  парықтауын, енжарлық  пен екi жүздiлiктi ажуалауын ұнатады. 
Омар Хайям өлеңдерi қалыптасқан композицияның құрылымы бар, лирикалық шығарма. Оның 
стилi күрделi емес. Аз сөзбен көп мағына беру пернелеп, бейнелеп айту арқылы автор өз ойын 
еркiн жеткiзедi. Оның тiлi қарапайым да, жаттық. Омар Хайям рубайларының түркi тiлдерiне 
аударылған кейбiр шумақтары қазақ оқушыларына iлгерiден таныс болатын. Ақын Қуандық 
Шаңғытбаев қазақ тiлiне аударған 325 рубай 1965 жылы жеке кiтап болып шықты. Ол екiншi рет 
''Шығыс Жұлдыздары '' 1973 жинағына басылды.  
            Омар Хайям тұнғыш календарь жасаған ғалым. Календарьдың көптеген түрлерi бар, 
олардың əрқайсының дəлдiгi əр түрлi. Тарихты халық жасайтындықтан, кален-дарьды жасаушыда 
халық болып табылады. Ғұламалар Фараби, Хорезми, Бируни, Ұлықбектiң тағы басқалардың 
календарь жөнiндегi еңбектерi уақыт есебiн жүргiзудi бiр-талай тəртiпке келтiрген. Календарьды 
түзеушiлердiң бiрi  Омар Хайям. 
   Парсы аңызы бойынша, адам бұдан сегiз мыңдай  жыл бұрын, фервердик айының бiрi күнi 
жаралған. Ол кезде күн жазғытұрғы  күн мен түннiң  нүктесiнде болған. Осы аңызға  сүйенiп, парсы 
Фервердиннiң бiрiн жыл  басы етiп есептейдi де, оны жаңа жыл күнi наурыз деп атайды (Нау-жаңа, 
Руз-күн деген). Қазақтың  наурыз сөзi осыдан шыққан. Күн мен түннiң күзгi теңелуiн парсылар -
''Меүрен'' деген. Бұдан Қазақтың ''Мейрам''  сөзi жасалған. Наурыз бен ''Мейрам''  парсылардың 
негiзгi мейрамдары болған. Парсы ақындары ''Ай мен Күн'' - аспанның екi көзi деп жырлаған.  
            Омар Хайямның каленьдары - дүние жүзi халық-тарында болған календарьдың ең 
жақсысы. Ол 1079 жылғы 15 наурыздан (Хиджра бойынша - 471 жылғы 10  рамазаннан) бастап 
қолданыла бастады. Сол күнi Мəлiк Шаү жобаны декретпен бекiткен болатын.  
            Хайям календарының екi ерекшелiгi бар. Бiрi - оның аса дəлдiгi, екiншiсi күн қозғалысына 
негiзделуi. Омар Хайям мұрасы  математик, астроном, философ, педагог-ұстаз ретiнде ұрпақтан 
ұрпаққа жалғаса бередi жəне ол əрдайым  жаңарып толықтырылып отырады. 
  

 12.  Мақтымқұлының тəрбие тағылымдары 
            XVIII ғасырда өмiр сүрген Түркiменнiң классик ақыны. Азади Дəулетмəмбет  ақынның 
баласы. Ол  алғаш ауыл мектебiнде, кейiн Хиуадағы Шерғазы медресесiнде оқыған. Орта Азия, 
Азербайжан, Иран халықтарының ауыз əдебиетiнiң нұсқаларын жастайынан жатқа бiлген. 
Мақтымқұл поэзиясының өзектi тақырыбы - адамгер-шiлiк жəне еңбек, еңбек ету, еңбек тəрбиесi. 
Осы негiзде, оның қоғамдық, философиялық, ағартушылық көз-қарастары қалыптасады. 
өлеңдерiнiң тəрбиелiк мəнi ерекше. Ең бастысы өлеңдерiнде халықтық бiрлiкке, татулыққа, 
бостандыққа, достыққа, еңбекке шақырады. Оған ''Ер'', ''Түркiмен'', ''Болмаса'', ''Елмекен'' атты 
өлеңдерi дəлел. Тəрбие мен бiлiм əрбiр адам болмысындағы қазынасы - деп ой түйiп, оны 
жырлауда  қоғамдық деңгейге дейiн көтередi. ''Бұқара  халық'', ''Туған ел'', толғаулары арқылы 
ағартушылық көзқарастарын философиялық көзқарасымен ұштастырады. Еңбек пен еңбек 
тəрбиесi əрбiр адамды жетiлдiредi, қалыптастырады. ''Еңбек пен өңбек'' алты өлеңiнде, еңбектiң 
отбасынан басталатын тəрбиелiк мəнiн философиялық категорияға дейiн көтерген. Адам өмiрiнiң, 



оның тұрмыс халiнiң ахуалы-ның, өзi өмiр сүрген XV ғасырдағы жаңару жағдайын, оның жетiлуi 
мен түзелуiн еңбектен iздейдi. өлеңдерiнде еңбектi бiрнеше категорияға бөлiп, оны төмендегiдей 
жырға қосады. 
            Оқу, бiлiм - құлпырар еңбекпенен, 
            Көмкерiп - өнерменен өрнектелген. 
            Халықтың даналығы, өсиетi, 
            Еңбектiң жемiсi сол - өнбек деген.  
            Ұлы жазушы Мұхтар Əуезов 1954 жылы жазған ''Орта Азия  сапарлары'' атты еңбектерiнде 
Мақтымқұлыны Түркiмен ақындарының  атасы - дей келiп, ол туралы былай деп жазды. 
''Мақтымқұлы - адамгершiлiктiң, достықтың, еңбектiң ақыны. Ол тек Түркiмен ақыны ғана емес, 
өлең-жырлары, адамгершiлiктi ең басты биiкке көтерген - бүкiл Орта Азияға, тiптi Қиыр Шығыс пен 
Азияны қамтитын ауқымы кең үлкен поэзия аймағын жасаған тəрбиелiк тағылымы үлкен ақын деп 
көрсеткен''.  Мақтымқұлының еңбек пен еңбек тəрбиесi туралы жырларының құнды-лығы сол, 
оның өмiршеңдiгi, тəрбиелiк мəнiнiң жоғарлы-лығы. Тек өз дəуiрi үшiн емес, оның бүгiнгi жастарды 
жан-жақты етiп, қалыптастыруға үлгi болатындығы. 
            Сондай-ақ Мақтымқұлы патриот жəне достықтың ақыны болған. өлеңдерiнде халықты 
бiрiгуге ру алауыз-дығын жоюға, Иран шахы мен Хиуаны Бұқара Əмiрi сияқты басқыншыларға
қарсы күреске, ерлiкке үндейдi. ''Керектi'', 'Ер'', ''Болмаса'', атты өлеңдерiнде, ел iшiндегi бек, 
қазылар, жалқаулық пен тоғышарлықты сынайды. ''Егемен'', ''Түркiмен''- өлеңдерiн  философиялық 
деңгейде жырлайды. Мұнда танымдық процесс басым əдет, салт хақында жаңа гуманистiк бағыт 
ұстады, қоғамдық мəселелер көтердi. Бұған ''Таусонар'', ''Қарамас'', ''Кетiп барады'', ''Болмаса''  т. 
б.  жырлары дəлел. Ол өзiнiң өлең-дерiнде халық даналығын, ауыз əдебиетiнiң үлгiлерiн 
жырлаған.  Мақтымқұлының өлеңдерi халық арасына кең тараған. XVIII ғасырдың өзiнде, оның 
бiрсыпыра өлеңдерiн Ф. Шопенинг мен Ходзо (1842.), Г. Вамбери (1863) Батыс Еуропада 
жырлады. Мақтымқұлының шығармалары - таңдамалы өлеңдерi, хақында 1947, 1954, 1968 
жылдары қазақ тiлiнде басылып шықты. Оның өлеңдерiнiң қай қырын  алсаңыз  достықтың, 
бостандықтың, адалдық, жоғары парасаттылық пен инабаттылық - эстетикалық талғамда 
жазылған. Ел ырысын молайту, əл-ауқатын жақсарту, молшылықта өмiр сүру - өлеңдерiнде бұлар 
демократиялық бағыт өлшемiмен жырланады. Ол патриотизм, гуманизм, ұлы достықты, шынайы 
интер-национализмдi - биiк сезiммен жырлады.  Бүкiл Орта Азияны жырға қосады. Сондықтан да 
Ұлы -достықтың ақыны болып қала бермек.  
            Мақтымқұлы өз қаржысымен мектеп ашады.  Ол қоғамдық тəрбиенi жəне мұғалiмнiң рөлiн 
жоғары бағалады. Мектептегi  ''еркiн еңбектi'', балалардың қоғам-дық деңгейдегi  еңбекке 
араласуын уағыздайды. Оны өзiнiң ''Ер түркiмен'' атты  өлеңiнде жырлаған. Мақтымқұлының 
тағылымдық ерекшелiгiнiң бiрi, сол кездiң өзiнде ''Жалпы халықтық тəрбие беру идеясын''  
жақтады. Оны мектептiң, басты мақсаттарының бiрi - деген педагогтар пiкiрiн қолдады. 

            Мақтымқұлы балаларға тəлiм-тəрбие берiп,  ұстамдық көрсететiн, үлгiлi мұғалiмдердi өз 
өлеңдерiнiң арқауы еттi.  Мұғалiм өзi тəрбиелейтiн балалардың əкесi деп есептедi. Оның ойынша  
мұғалiм мəңгi нұрдың қызметшiсi. Ол өз шығарма-шылығында ''мұғалiм ой мен қимыл əрекетiне 
ақылдың дəнiн сеуiп, нұр құятын тынымсыз лаулаған жалын иесi - деп мұғалiмнiң көркем образын, 
бейнесiн жасады. Демек, Мақтымқұлы өз шығармаларымен өзi өмiр сүрген ортаның, Əуезовтiң 
сөзiмен  айтқанда, бүкiл Орта Азия ғұламасы болды. Мақтымқұлы оқушыларды мектеп 
қабырғасынан бастап ауыл шаруашылығының еңбегiне баулуды уағыздаған педагог-ғалым 
деседе болғандай, өйткенi, ол Түркiменннiң  экология-лық-экономикалық жағдайында түйе өсiруге, 
əсiресе, қаракөл қойын өсiруге оның сол XVIII ғасырдағы экономикалық пайдасын тауып, оған 
жасөспiрiмдердi, оқушыларды ұдайы  қатыстырып отыруды өлең, очерктер дастандар арнап - 
еңбектiң мəнiн көтерiп отырған. Ең бастысы ол еңбекке баулу мен еңбек тəрбиесiнiң жаршысы 
болған. Бұған ''Еңбек ерлiктiң негiзi''  жəне ''Еңбек ер атандырады'' атты поэмалары дəлел. Бұлар 
өз кезегiнде қазақ тiлiне аударылған. Сондай-ақ, Мақтымқұлы өз дəуiрiнiң жыршысы, өзi өмiр 
сүрген кезеңiнiң ғұламасы, ұлы ойшылы, оның озық пiкiрi - демократиялық, гумманистiк бағытты 
белгiлеп берген - үлкен қайраткер.  



5.3 XVII-XVIII ғғ. батыс педагогикасының дамуы 
  

1. Ян Амос Коменский - Еуропа педагогикасының 
 негiзiн салушы 

            Ян Амос Коменский 28-наурызда, 1592 жылы Морави  қаласында дүниеге келдi.  
Германияда бiлiм алып, 24 жасында ол туыстар общинасының дiн қызметшiсi мiндетiн атқарды. 
1618 жылы Коменский 240 километрге орналасқан Праганың  шығысындағы Фульнекеге келдi. 
Сол жылдары Еуропада протестантизмге қарсы күш - католиктiк конитрреформация құрылды. 10 
жылдық соғыстан кейiн Римдiк католиктiк дiн Моравияда заңды түрде жеңiп  билiк алды. Жоғары 
сославия өкiлдерi Коменскийге  соған мүше болып кiру немесе отанын тастап кету ұйғарылған. 
Коменский соның əсерiнен жер аударылып, семьясымен бiрге Лешноға келдi. Бұл Поль-шаның 
белгiлi Общиналық орталығы болатын. Осыдан бастап, ол қуғын көрiп 42 жыл бойы айдауда 
жүрдi. Отанына қайтып орала алмады. 1656 жылы Лешнода оның қолжазбаларын өртедi. Бұл 
жылдары  ол бала-шағасынан айырылды. өмiрiнiң соңғы кезiн ол Амстердамда өткiздi. Голландия 
да ол өзiнiң көптеген еңбектерiн шығаруға мүмкiндiк алды. 1657 жылы латын тiлiнде ''Ұлы 
дидактика'' басылды. Я. А. Коменский өмiрiнiң соңғы төрт жылы iшiнде -''Адам iсiн  түзетудiң бүкiл-
жалпылық Кеңесi'' атты  еңбегiн жариялады. 
             XVII ғасырда педагогика статус алып, өзiнше ғылым болып бөлiнiп шыққаннан кейiн 
Чехияның ұлы педагогi  Я. А. Коменскийдiң (1592-1670) беделi жəне еңбектерiмен  əрi қарай бекiп, 
дами түстi. Осы кезден бастап Коменский-дiң теориялық ой-пiкiрлерi педагогиканы дамытып, ол 
күнi бүгiнге дейiн  ғылыми маңызын жоғалтқан жоқ. Содан бастап, ол дүниежүзiлiк аренаға шығып 
педагогикаға əлем жұртшылығының назарын аударды, қолдау тапты. Коменский дəуiрi Еуропада 
буржуазиялық формацияның үстемдiк етiп тұрған кезi болатын, ол соған соқтығысып өзiнiң 
философ-гуманист, қоғам-қайраткерi, аса көрнектi педагог екенiн таныта бiлдi.  
            XVII ғасырдағы мектептегi бiлiм беру жүйесiнiң кемшiлiгiн жақсы түсiнген Коменский 
Еуропадағы оқу-ағарту iсiн мүлде қайта құрумен айналыса бастады. Ол оқудың жаңа əдiстерi мен 
əдiстемелiгiнiң қажеттiлiгiн айтып, бiлiм беру жүйесiнiң, оқудың прогрессивтiк жүйесiн - оның 
барлық адамға бiрдей жəне тиiмдi де түсiнiктi болуын, өзiне мақсат етiп қойды.  Оның 
дəлелдеуiнше - ''Балаларды оқыту қажет, бiртiндеп қарапайым, элементарлық ұғымдардан 
күрделiге көшiп отыру педагогикалық талаптардың негiзi деп көрсеттi. Коменский бастауыш оқуды 
ана тiлiнде (тек латын тiлiнде емес) жүргiзудi ұсынды. 
            Ол тек ақылды адамдар тəрбиелеу емес, жеке тұлғаны түгелдей дамыту оқудың  ең басты 
мiндетi  - деп есептедi. Тəрбиенiң рөлiн жоғары бағалаған педагог ''Адам тек тəрбие арқылы ғана 
адам болады'', ''Адам болу үшiн ол бiлiм алуы тиiс'', ''Бiлiмдiлер нағыз адам'' - дедi. ''Iлiм -
нравтылықтың спутнигi'' - дедi педагог. Оның жүйесiнiң негiзi - ақыл-ой, нравтық, дiни тəрбиенi 
жүзеге асыру. Оның айтуынша, ақыл-ой тəрбиесi ақылды еңбектiң жемiсi. Коменский бiлiм алу тек 
жастардың ғана  мiндетi емес, барлық адам оқуы, үйренуi қажет - дедi.  
            Коменский мектепке арнап бiрнеше оқулықтар жазды, оның мақсаты балаларға өмiрдiң 
тұтас картинасын беру. Оның ғылыми еңбектерi, оны бүкiл Еуропаға жəне жер жүзiне танытты. Ол 
iс жүзiнде оқуды ғылымға айнал-дырды. Оның педагогикалық əдiстерi  революциялық маңыз 
алды. Оқуды түбегейлi өзгерттi. Коменский педагогика  тарихында аса көрнектi орын алды. Оны 
ғылыми, теория-лық маңызын жоғалтқан жоқ. Оның  принциптерi, əдiстерi мен əдiстемелiктерi, 
оқыту формалары, мысалы, сынып-сабақ жүйесi - педагогиканың теориялық негiзi болып сақталып 
қалды. 
            Оқытудың жаңа əдiсiнiң қажеттiлiгi. Коменский дəуiрiнде  мектепте бiлiм беру жүйесi  
бытыраңқылық күйде болды. Мысалы, ер балалар ғана бiлiм алуға құқықты болды. Алайда кедей 
отбасының балалары мектепке қабылданбады. Сабақтарда латын əрпiмен балалардың басын
қатырды. Орта ғасырда  көптеген мектептер Католиктiк шiркеудiң бақы-лауында болды. Шiркеудiң 
қызметi латын тiлiнде жүргiзiлдi. Мақсат мектептi латын тiлiнде оқытып дiн иелерiнiң  орнын 
толтыру едi. Педагогтар оқыту мақсаты мен мiндетiн ешбiр ойламады. Жайдан күрделiге көшу  
ешкiм-нiң есiне келмедi. Тəртiп қатаң болды. Мектептердегi нравтық  климат - ұрып, соғу мақсатын 
көздедi. 
            Бұл дəуiрдегi мектептi  Шотландия ағартушысы Саймон Лори - ''Ешбiр ойластырылмаған'', 
''Ешбiр қызықтырмайтын'' деп атады. Ал, Коменский  оданда ауыр етiп ''Ақыл соғысы'' - деп атады. 
Англияда Фрэнсис Бэкон латын оқуын  айыптады, қайтадан жаратылыс пəнiн үйретудi ұсынды. 
Вольфганг Ратке, Иоганн Валентин Андреэ - Германияда т. б. оқу жүйесiн өзгергуге  өз беттерiнше 
жұмыс iстей бастады. Демек, XVII ғасыр азабы - оқуды өзгерту туралы олардың ешқайсы-ның оқу 
туралы ойларын, ұсыныстарын қабылдамады.



            Коменскийдiң  педагогика туралы алғашқы  еңбегi 1630 жылы отбасында тəрбиелейтiн 
аналар мен бала күтетiн адамдарға арналды. 1631 жылы ''Тiлдер мен барлық ғылымдардың ашық 
есiгi'' атты еңбегi жарық көрдi. Бұл латын  тiлiндегi оқуға  революциялық дəстүрде соққы берген 
еңбек болды. Кiтапта екi  колоннаға бөлiнген - Чех тiлi мен латын тiлiн салыстыра оқытудың мəн-
жайы түсiндiрiлдi. Еңбекте латынша оқытудың кемшiлiктерiн баса көрсеттi. Бұл кiтаптың 
құндылығы сонда, ол 16 елдiң тiлiне аударылды. 
            Коменскийдiң көпке, оқушылар қауымына таныс  жұмыстарының бiрi  - ''Картинада 
бейнеленген əлем заттарының көрiнiсi'' атты еңбегi. Бұл жасөспiрiмдерге арналған едi. ХХ 
ғасырда педагогика профессоры Элвуд Кабберли  былай дедi. ''Бұл кiтап Еуропада бастауыш
оқуда 150 жыл орнына 200 жыл пайдаланылды, бұған теңдес  кiтаптың  болмағанының куəсi'' -
деп, жазды. Қазiргi кiтаптар мен оқулықтар Коменский еңбектерi негiзiнде иллюстрация-ланып 
жарық көруде. 1657 жылы Коменский латын тiлiнде ''Ұлы дидактика'' атты еңбегiн жариялады. Бұл 
кiтап, оны дүние жүзiне танытты. Кiтап Коменскийдiң педагогикалық жүйесiн толық жəне дəлелдi 
түрде баяндаған шығарма болды. 
            Я. А. Коменскийдiң кейбiр педагогикалық принциптерi: 
            Мұғалiм материалының көлемi. ''Мұғалiм материалды қанша, бiлгенiнше үйретуi қажет 
емес, оны оқушылардың меңгергенiнше үйретуi тиiс'' - деп көрсеттi. 
  
            Оқыту əдiстерi. ''Барлық уақытта практикалық, əр кезде қызығатын тартымды, осының 
нəтижесiнде мектепте шын мəнiнде өмiрдiң барлық үлгiлерiн көрсетiп тамаша  шығарма-шылық 
өнер - бастауы болуы тиiс'' 
            ''Жақсы оқу - бiреуге жай ғана көмек сияқты болмауы керек, ол аса бiр ғанибеттiлiкпен шын 
мəнiнде бiлiмдi меңгеру''-дедi Коменский.   
            ''Қабiлеттi мұғалiм деп соларды ғана атауға болады, кiм - өте шыдамдылықпен балаға бiлiм 
бұлағын егетiн, қиыншылықпен оны жеңе бiлетiн адамды айтамыз'' (Коменский Я. А.) 
            ''Оқыту жай ғана көрсету емес:  бiр заттың пайдалана-тын орнына байланысты, екiншi 
заттан айырмашылығын, формасын, шығу тегiн т. б. кiм жақсы айыра, талдай бiлсе, сол ғана 
жақсы оқыта алады'' (Коменский Я. А.) 
            Логикалық байланыстар. ''Мағынасыз нəрсенi  қанша айтсаңда, түсiне алмайсың, 
бағалайда алмайсың, дəлiрек  айтсақ, оны еске түсiруде мүмкiн емес'' (Коменский Я. А.) 
            ''Бiр  бөлшегi жоқ дүние - түсiнiксiзде, материалды талдайда алмайсың, алайда оны есiңе 
де түсiре алмайсың'' (Коменский Я. А.) 
            Түсiну. ''Түсiну көп жағдайда адамдар арасындағы ұғынысқа жəне қарым-қатынасқа 
байланысы. Неге, ол кiммен, немен байланысты, қандай жағдайда, қалай бiрiнен-бiрiнiң 
айырмашылығы, ұқсастығы неде? 
            ''өте жақсы айтылған, алғаш рет бiз текстiнi оқуымыз қажет, демек, оның мазмұнымен 
танысу үiшн, екiншi рет - оны түсiну үшiн, үшiншi рет оны өзiнiң есiнде жаңғырту үшiн, төртiншi рет 
бiз оны өзiмiзше қайталауымыз қажет, мақсат оны қалай игергенiмiзде''. 
            ''Оқудың негiзi айнала затты жəне құбылысты таным процесiмен байланыстыру, басқалар 
байқағанда жəне зат туралы куəлiктi жаттаудың қажетi жоқ''. 
            ''Құлақ көру мен сөздi байланыстырады - қолменде  жалғастырады''. Үйрену сыртқы сезiм 
мен ақылдың арақатынасын айқындайды''. 

2. Джон  Локктың педагогикалық ой пiкiрлерi    (1632-1704) 
            Джон Локк ағылшын философы жəне  педагог. Ол өзiң  ''Тəрбие туралы ойлар'' атты 
еңбегiнде тəрбиеге көзқарасын айқындайды. Iшкерлiк сапасы кең, ауқымды бiлiмiмен ұштастыра 
бiлген, өзiне-өзi сенген адамының бейнесiн жасаған. Манерi сыпайы, нравтық жағынан сенiмдi 
көрегендер, оның педагогикасының кейiпкерлерi осылар. Ол тəрбиенiң психологиялық негiзiне 
жəне нравтылықтың қалыптасуына ерекше назар  аударды. Ол баланың  туа пайда болатын  
сапасын жоққа шығарды, ол баланы ''Таза тақтаға'' (tadula zasa) теңедi, оған жазуға да сызуға да
болады. Алайда оған тəрбиенiң күшiн пайдалану тиiмдi. 
            Д. Локк болашақ ''көрегендерге'' қандай да қолөнермен айналысуды, парфюмер 
бұйымдарымен, лактаумен, гравир-леумен айналысуды ұсынды. Алайда, ол ғылыми-практика-лық 
бiлiмдер жүйесiне ерекше көңiл аударды. Оның педагогикалық теориясының негiзгi бөлiгi өтiлетiн 
пəннiң мазмұнын талдаумен байланысады. Сондай-ақ, оның  практикалық қолданылмалы мəнiн 
аша түскен жөн. Атап айтқанда, оқудың орталығы көрегендер мен бiлiмдiлер даярлайды. 
  

3. Жан - Жак Руссоның педагогикалық теориясы  (1712-1778) 
            ''Болжамалы, болжам! Мен қайталап айта бергiм келедi, ешқашан тоқталмаспын, бiз сөздiң 



маңызына ерекше, артық тоқталып жүрмiз. Бiздiң бос  сөздiлiгiмiз, құрғақ  жаттауымыз, мылжың  
сөздiгiмiз, тəрбиемiз - тек мылжыңдар тəрбиелеуге жарап жүр''. (Ж. Ж. Руссо). 
            Педагогикадағы догматизммен, схоластикамен, бос сөздiлiкпен - XVII ғасырда француз 
материалистерi жəне ағартушылар Д. Дидро (1713-84), К. Гелвеций (1715-1771), Л. Гольбах (1723-
1789),  əсiресе Ж. Ж. Руссо (1712-1778), қажымай күрес жүргiздi. 
            Ж. Ж. Руссо  баланың табиғатпен байланыста  жетiлетiнiн жақтады. Оның пiкiрiнше тəрбие, 
''Баланың табиғи ерекшелiгiне араласпай, оның өсуiне ерiк беруi қажет'' дедi. Оның айнала 
қызығушылығын, елiктеушiлiгiн, дарындылығын табиғи тұрғыда зерттеудi ұйғарды. Руссо 
тəрбиедегi  қаталдықты (ұрып соғу, зомбылық), сүйiспеншiлiкпен ұштас-тыруды ұйғарды. 
Тəрбиедегi жоғары идеалдықты жақтады. Тəрбиешiнiң қолы, қолөнершiнiң қолындай, ол  оның  
басының жұмыс iстеуi - (ақылы, дарыны, ой-өрiсi) сол дəуiрдегi философтардан бiр кем болмауын 
уағыздады. Оның теориясы - оқу тəрбие туралы өзiнен бұрынғы iлiмге негiзделiп жасалды. Ең 
бастысы ол баланың айнала ортаға, өмiрге ерекше бiлiм құмарлығының болуын, оның өсуiн, 
дамуын ұдайы мұғалiм бақылап отыру тəсiлдерiн ұсынды. Тəрбие  нəтижесi - бiлiмдi меңгеру 
процесiнен туындайтынын атап көрсеттi. Қолөнермен айналысу, пайдалы заттарды жасау, 
қоғамдық пайдалы еңбекпен айланысу - бұл таза, адал еңбек жалғасы болып есептеледi. Оның  
еңбек туралы ойлары прогрессивтiк бағыт ұстады. 
  

4. Иоганн Генрих  Песталоциидiң педагогикалық     
  ой-пiкiрлерi (1746-1827) 

            ''Ой менiң сүйiктi халқым!  Сен, маған  жақын,  өте жақын тұрсың. Мен сенi көрiп тұрмын, 
мен сенiң мəдени рухани көтерiлуiңе  көмектесемiн! -деп өзiнiң алғашқы педагогикалық ойларын 
осылай түйдi. 
            Швейцария педагогi, демократ, бастауыш оқудың  дидак-тикалық негiзiн салушылардың 
бiрi. Ол тəрбие табиғаттан туындайтын болуы тиiс, сондықтан тəрбие адам бойындағы табиғат 
берген рухани жəне дене күшiн баланың сапалық ерекшелiгiмен, оның жан-жақты 
талпыныстармен ұштас-тыруы тиiс екенiн дəлелдедi. Песталоцийдiң  элементарлық бiлiм беруi 
ақыл-ой, адамгершiлiк, дене жəне еңбек тəрбиесi-мен ұштасып, өзара байланыста адамның 
гармоникалық дамуын қамтамасыз етуiн талап еттi. 
            Еңбек тəрбиесiнде, баланы оқытуды Песталоции алдына  мақсат етiп қойып, ұзақ мерзiмдi 
бала дамуын қамтамасыз ету жолдарын көрсеттi. Ол сол кезең үшiн басты проблема оқуды 
өндiрiстiк еңбекпен үштастыруды шешу мəселесiн қойды. Сабақта балалар ''бiлiм беру''  ертегi-
лерiн тыңдасын, ауызша есептеудi үйренсiн, бiр мезгiлде еңбектенсiн - деген тұжырым жасады. 
Ол балалар күнделiктi өсiмдiктi, құсты, жануарларды күтумен айналыссын - дедi. Олар  кендiрдi 
жəне жүндi өңдеудi үйренсiн, өздерi тұратын ауылдың айналасындағы үлгiлi шаруашылықтарда 
болсын, басшылармен, шаруашылық иелерiмен кездессiн, тiкелей практикалық iс үйренсiн - дедi. 
Балалар еңбек сабақтарында шаруашылықты жүргiзудi, есептеудi, сауаттылыққа үйренуi тиiс -
дедi. 
            Ол балалар қоғамдастығын ұйымдастырып, оны үлкен еңбек коллективiне дейiн көтеру 
қажеттiлiгiн ұсынды. Тəрбие-тəрбиенушiлердiң нравтық қалыптасуының қайнар көзi, негiзi болуын 
талап еттi. 

  
5. Клод Адриан Гельвецийдiң педагогикалық ой-пiкiрлерi  

(1715-1771)  
            Гельвеций философ жəне материалист. Оның даналықтарының негiзгiлерi: ''Тəрбие 
ережесi осындай - талас туғызатын жəне ешбiр  анықталмаған күйiнде қала бермек, егер оны 
қандайда болмасын белгiлi бiр мақсатқа тұрақты да тұтас күйге бағыттамаса''. 
            Олар: ''Асқан бiр қоғамдық игiлiк, ерекше қанағат-танарлық рухани дүние, адамдар 
санасының көбейiп, олардың айтарлықтай бағытқа ие болуы''. 
            ''Егер мен адамдар өз тəжiрибесiнiң жемiсi, оның нағыз  шындық екенiн дəлелдеген болсам, 
онда мен ешбiр күмəнсiз, халық алдына ұлы шындықтың бетiн ашқан болар едiм''. 
            ''Тəрбие, ең бастысы бiздiң  жүрегiмiз шашқан жылуын жеткiзе бiлсе, ол қоғамға жəне жеке 
тұлғалар үшiн пайдалыда,  күнделiктi əдетпен дағдыға айналар едi''.  
            ''Тəрбие құдiретiн дəлелдеудiң ең күштi құралы - ол бiз тұрақты бақылап жүрген əр түрлi 
тəрбиенiң өзара  байланысы жəне олардың əртүрлi жемiсiмен қортындысы''. 
            ''Тəрбие шырқау шыңына жеткiзген болса, алайда, кейде ойлап ой жеткiзе алмайсың, 
демек, барлық адамдардан, олардың арасынан асқан дана адамдар дараланып шықса, олар 
тəрбиенi тез қабылдайтын ерекше құдiреттi адамдар  болса, соған жетсек''. Тəрбиенiң көмегiмен 



адамдар арасында жарыс ұйымдастыруға болар едi, оларды көңiл аударуға белгiлi бiр ұғымға 
назар аудара бiлсе, оларды гумманистiк-үлкен жүректiлiкке жүрек жылуын шаша бiлуге 
тəрбилесек, ақылын шындық үшiн жұмсауға арнай алатын, барлық адамдарды асқан дана, 
ержүрек болмасада, кем дегенде, пiкiрi дұрыс, жоғары саналы  адамдар тəрбиелеп өсiрсек''. Тiптi  
болмаса тəрбие ғылымын жетiлдiру сатысына  көтере бiлсек, оғанда ризашылық жасар едiк, 
халқымыз, осыған ұқсас адамдардан тұрса жəне құралса, онда ешбiр таласыз, əлемдегi бiрiншi 
халық - деп айтуға əбден болады''. 
            ''Қазiр, бiз тұрып жатқан өмiрдегi басқару  формалары - бiздiң тəрбиемiздiң бөлiгiн 
құрайды''. 
            ''Əрбiр елде адамды қалыптасытру өнерi көп жағдайда, басқару формасына тығыз 
байланысты, алайда, қандайда бiр, қоғамдық тəрбиедегi өзгерiстер, мемлекеттiк құрылыстың өзiн 
өзгертпейiнше болуы мүмкiн емес''. 
            ''Мен əлi де оқуды, үйренудi жалғастырамын, менiң тəрбием əлi толастаған жоқ. Ол сонда 
ғана тоқтайды. Сонда ғана, оған менiң қабiлетiм жетпеген күнi мен дүниеден  өткеннен кейiн, менiң 
барлық өмiрiм сол, ол - дəлiрек  айтсам, ұзақ ғұмырлы тəрбие''. 
  

6. Адольф Дистервегтiң тəрбие туралы ойлары    (1790-1866) 
            Немiс педагогi ''Адам алған тəрбие, өз мақсатына сонда ғана жетедi жəне бiткен болып 
есептеледi, оның күшiн жəне еркiн билеп, өзi əрi қарайғы өмiрiнде туындатып, жаңартып жинай 
бiлсе жəне оның əдiсiмен құралын меңгере бiлсе, осылай айнала ортамен дұрыс қарым-қатынас 
жасай бiлсе, мiне тəрбие күшi осында'' (А. Дистервег, таңдаулы педагогикалық шығармалары. -М., 
1956, 118 -бет). 
            ''Нағыз тəрбие - дамудың табиғатқа ұқсас түрiн жəне оның күнделiктi өсiп-жетiлуiне ұдайы 
ұмтылады''. Егер  талант ерте оянса немесе шамадан тыс шаршаса соның салдарынан, оның  
қызметiмен iс-қимылы əлсiрей бастайды немесе мезгiлсiз тоқтайды. Егер талант, кеш оянса, ол 
қандай қабiлеттi болса да, ешқашан ойлаған мақсатына жете алмайды''. ''Тым ерте'' жəне ''Тым 
кеш'' - бəрiбiр екеуi де тəрбие үшiн зиянды сөздер. 
            ''Одан не пайда? егер тəрбие бiздi бұзатын болса, қажетi сол  бiздi жақсылыққа бағыттап, 
оған жеткiзсе''. 
  

7. Мишель Монтень жəне Джон Дьюйдiң   
тəрбие мен оқу туралы ойлары (1533-1592) 

            Аса көрнектi француз ойшылы, философиялық скептицизмнiң оның адам танымының  
шамасы жəне оның көптеген жағдайларға байланыстылығын жақтайтын өкiлдерiнiң бiрi. 
            Орта ғасырдағы схоластикалық ғылымның қарсылас-тарының бiрi ретiнде ол өзiнiң барлық 
күшiн, шiркеулiк əдет-ғұрыптарға жұмсаған, ат төбелiндей топты əшкерледi. Монтень 
(философиядағы) заттың өзiн, одан пайда болатын мəн мен мазмұнды зерттеп, тəжiрибелi ғылым 
үшiн күрестi. Осыдан келiп, Монтеннiң педагогикалық көзқарастары өсiп қалыптасты. Ол ұдайы 
дамитын бiлiм берудi жақтады. Оның түсiнiгiнше мұндай бiлiм - естi  механикалық  жаттаулар-мен 
шырмамайды, ойлаудың өз бетiнше түрiн дамытып,  сындық талдауға мүмкiндiк бередi. Ол мұндай 
ойға-гуманитарлық жəне жаратылыстану пəндерiн зерттеу арқылы жеттi. 
            Монтеннiң дəлелдеуiнше, тəрбие баланың жеке тұлға ретiнде жан-жақты дамуын 
қамтамасыз етедi, ол теориялық бiлiм дене жаттығуларымен толығады, оның эстетикалық 
талғамын арттырады, жоғары адамгершiлiкке баулиды. 
  

8. Джон Дьюи (1859-1912) 
            Америка  философы, прагматизмнiң өкiлi, iрi əлеумет-танушы жəне педагог. ХIХ ғасырдың 
соңында  сол дəуiрдегi мектепке үстемдiк еткен, формализм мен догматизмге қарсы шығып, жаңа 
мектеп ашу идеясын ұсынды. Бұл мектептер оқушылардың жеке тəрбиесi жəне олардың өз 
бетiнше қызығушылығы негiзiнде жұмысын бастап, оларға қажеттi бiлiмдi ойын жəне еңбек iс-
əрекетi  процесiнде  алатын болады - деп көрсеттi. 
            Дьюидың 90 жылдардағы (өткен ғасырда) сол кездегi дəстүрлiк əдiстердi сынауды жəне 
бастауыш мектептердегi оқу жұмысын ұйымдастыру туралы ойлары, сол кезең үшiн пайдалы 
болды. Алайда, оның идеяларының АҚШ-тың элементарлық мектептерiнiң практикасына көптеп 
ендiрiлуi жəне тағы басқа елдерге қолданылуы, оған сол үшiн оқудың жүйелiлiгiн төмендетiп жəне 
оның ғылымилығын бұзады  деген айып тағылды. Сөйтiп, IХ ғасырдың екiншi жартысын-дағы 
Дьюидың прагматикалық педагогикасы үлкен сынға ұшырады. ХХ ғасырдың басында Дьюи өзiнiң 
прагматикалық философиясы жəне  педагогикасы негiзiнде ''Тəрбие дегенiмiз - балалар  
тəрбиесiнiң  таратылуы жəне түрлендiрiлуi''  деген идеясын ұсынды. Жалпы алғанда, ол 
балалардың жеке тəрбиесiнiң жинақталуын, оқушылардың ғылыми бiлiмдi жүйелi меңгеруiнен 



жоғары қояды. 
  
  

  
  
  
  

   
  



5.4 Орыс жəне кеңес педагогтарының көзқарастары 
  

            Орыс педагогикасында тəрбие туралы ой-пiкiрлер мен қолданылмалы идеялар тез 
қалыптасты. Ерте заман-ның өзiнде Руста  мектептер ашылды. 1030 жылдың өзiнде Новгородта 
300 балалық мектеп ашылғаны ел жадында. ХII  ғасырдағы ''Князь Владимир Мономахтың  
балаларды үйретуi'' атты педагогикалық трактаты, өз кезiнде кеңiнен тарағаны белгiлi. Бұл 
трактатта - өз Отаныңды сүю жəне қорғау туралы, адамдарға көмек көрсету жəне қайрым-дылық 
құрметтi болу жəне үлкендерге, құрдастарға, жасөспiрiмдерге сыйлы болу, сауаттылыққа 
ынталылық-пен жету т. б. озық ойлар басым болды. 
            XVII ғасырда Елифаний Славинецкий жəне Симеон Полоцкий тəрбие мəселелерiн жасады 
жəне қарастырды. 
            Орыстың педагогикалық ойының дамуына   М. В. Ломоносов үлкен үлес қосты. Ол 
''Риторика'', ''Россия грамматикасы'' т. б. бiрнеше оқу кiтаптарын жазды. Россия педагогикасына 
өлшеусiз iз қалдырған  Н. И. Новиков  болды. Ол ''Жүрек жəне ақыл үшiн балалар кiтабы'' атты 
Россияда бiрiншi рет журнал шығарды. 
            Орыстың ағартушысы демократтары, философтар жəне жазушылары - В. Т. Белинский, А. 
Н. Герцен,   Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов  еңбектерi көпке танымал. Л. Н. Толстойдың 
көрегендiк идеяларын бүкiл жер жүзi мойындады. Н. И. Пирогов  еңбектерi мектепте ұдайы 
оқытылып келедi.  Бұлар сословиялық мектептердi  сынады, халықтың тəрбиесiн қайта өзгерту 
ұрандарын көтердi. 
  

Ұлы орыс  педагогы К. Д. Ушинский 
 (1982-1870) 

            К. Д. Ушинский есiмi ХIХ ғасырдың екiншi жарты-сындағы орыс ағарту-iсiнiң көрнектi 
қайраткерлерiнiң қатарынан бiрiншi орын алады. Ол Россиядағы педагогика ғылымының жəне 
орыс халық мектебiнiң iргетасын қалаушылардың бiрi. Оның ''Балалар əлемi'', ''Ана тiлi'', 
''Педагогикалық антхопология'' атты еңбектерi балалар  мен мұғалiмдер үшiн таптырмайтын, 
қайталанбас,  орыс-тың педагогикалық əдебиетiнiң алтын қорына қосылған  туындылар. Сондай-
ақ, педагогика ғылымы саласынан шетелге тұңғыш танылған еңбектер болды. 
            Ушинскийдiң педагогикалық жүйесiнде оқудың принциптерi мен мақсаттары,  тəрбиенiң 
мəнi мен маңызы көрнектi орын алады. Ол қарапайым, заңдылық-парадокстi  қамтитын тəрбие, 
егер ол адамға бақыт сыйлағысы келсе, онда ол бақыт үшiн  тəрбиелемей, өмiрге жəне еңбекке 
баулу керек. ''Тəрбиенi жетiлдiре отырып, адамдардың дене, ақыл-ой, нравтық күшiн белгiлi 
деңгейден əрi  жалғастырып - көтерiп тастауы мүмкiн'' - деп жазды. Қалай болса да,  адамда жəне 
тəрбиенiң жоғарғы мұраты, тағы да бiр ерекше күш тауып, межелi мақсатқа жетуге жол табуы 
тиiс''-деп көрсеттi. 
            К. Д. Ушинский мектептегi қоғамдық тəрбиенiң орталығы, ол мұның ең маңызды тұлғасы 
мұғалiм деп бағалайды. Бiлiм берумен тəрбие iсi көптеген жағдайларға байланысты деген. Олар: 
мектептiң өзiнiң iшкi жағдайы, мектепте қалыптасқан дəстүрлермен  тəртiптер, оқу бағдар-
ламалары, оқулықтар мен оқу құралдары т. б. Ал, осылардың iшiндегi ең негiзгiсi - мұғалiм, оқу 
мен тəрбие сол мұғалiмнiң сапалы сабағына  байланысты болады деген. Осы жағдайды ескерте 
келе Ушинский былай деген: ''Тəрбиеде барлығыда тəрбиешiнiң жеке басына негiзделуi тиiс ... 
Ешқандай жарғы жəне бағдарлама, ешқандай оқу орнының жасанды орта-лығы, қаншалықты 
жетiлдiрiлгенiмен, тəрбие iсiнде жеке тұлғаны, мұғалiмдi алмастыра алмақ емес, тəрбиешiнiң  
тəрбиеленушi əсерiнсiз мiнез-құлыққа сiңерлiктей шын тəрбие беру мүмкiн емес.'' 
            Оқытудың дидактикалық негiздерi 
            Дидактика жəне əдiстеме мəселелерi К. Д. Ушинский еңбектерiнде көркем орын алады. Бұл 
мəселелер оның ''Адам тəрбиесi'', ''Н. И. Пироговтың шығармалары'', ''Ана тiлiн  оқытуға 
басшылық'', ''Швейцарияға педагогикалық саяхат''  атты шығармаларында кең түрде баяндалды. 
            1. Ушинский оқудың тəрбиелiк сипатта болу принципiне  ерекше мəн бердi. Оқуды ол 
''Теорияның негiзгi құралы'' деп бағалады. Сондықтан оқу тəрбиелiк ерекшелiкте  болуға тиiс. 
Ушинский сабақта əрбiр оқытушы балаға деректердi ғана ұсына бермей, мақсатты түрде олардың
ақыл-ойында, адамгершiлiгiн де дамытатындай етiп ұйымдастырылуды талап еттi.  
            2. Ушинский оқудағы баланың саналылығы мен белсендiлiгi оқу процесiн ұйымдастырудағы 
негiзгi жəне жетекшi принциптердiң бiрi деп бағалаған. Оқу iсiнiң сапалы құрылуы оқу процесiн 
белсендi ететiндiгiнде, бүкiл оқу процесiнде бала белсендiлiгiн тудыратындай ол түсiндi де сендi. 
Сондықтан оқудағы баланың саналылығы мен белсендiлiгi бiр-бiрiнен  бөлiнбейдi - деп 
есептеледi.  



            3. Ушинский оқытудағы көрнекiлiк принципiнiң көптеген мəселелерiне жаңаша талдау 
жасаған, бұл  принциптi жаңа сатыға көтерген. Оқытудағы көрнекiлiк - Ушинскийдiң дəлелдеуiнше, 
оқуды жалпы ұғымдарға емес, нақты факторларға, нақты образдарға негiздеу. Көрнекiлiк əдiсiмен 
оқу - оқушыларды өз бетiнше байқауға, үйретуге негiзделедi.  
            К. Д. Ушинский көрнекiлiк мəселесiндегi оқытудың  көрнекiлiгi мен жолдарын тұңғыш рет 
анықтады. Бастауыш мектептердегi көрнекiлiктiң əдiстемесiн жасады. 
            Ушинскийдiң ескеруiнше бала табиғаты үнемi көрне-кiлiктi талап етiп отырады. Сондықтан, 
көрнекi құралмен оқытуды баланың ерте жасынан бастау керек - деген. Ушинский көрнекiлiктiң 
бастапқы оқуда көбiнесе сөзбен байланысты болуын талап еттi, себебi сол арқылы баланың 
ойлай бiлудi де, тiлi де дамиды.  
            Ушинский оқыту жұмысын ұйымдастырудың негiзгi жолы кластағы сабақ жүйесi деп бiлдi 
жəне осы жүйе үшiн күрестi. Ушинский еңбектерiнде реттi, дұрыс ұйымдас-тырылған жақсы 
сабақтың негiзгi белгiлерi анықталды. Олар: сабақтың негiзгi мазмұны мен деректерiн бiлдiрiп 
отыру, бұрынғы тиянақты меңгерiлген бiлiмдерге iштей байланысты түрде жаңа ойларды, ұғымдар 
мен деректердi ендiру, бiлiмдердiң байланыстарын ескеру, оқушылардың сабаққа деген ынтасы 
мен белсендiлiгiн арттыру, өтiлiп жатқан тақырыпты оқушылардың терең меңгеруiн ойластыру, 
саналы тəртiп пен реттiлiктiң  болуы т. б. 
            К. Д. Ушинский  оқу процесiн сапалы  ұйымдастырудың басты шарты-əдiстемелiк 
шеберлiкте, ал əдiстемелiк шеберлiк əр түрлi оқыту əдiстерiне байланысты деп есептедi. Ол 
мынадай  негiзгi оқыту əдiстерiн ұсынды: түсiндiрiп оқыту, оқытушы-ның əңгiмесi, бақылай 
əңгiмелесу, əр түрлi жаттығулар (ауызша,  графикалық, жазбаша). 
            Əрбiр сабақтың сапалы болуы - мұғалiмнiң бүкiл  сынып бойынша жұмыс iстей бiлуiнде, 
əрбiр оқушының зейiнiн сабаққа  жұмылдыра  бiлу шеберлiгiнде дедi -  Ушинский. Бұл туралы ол 
былай дедi - ''өз  сабағына барлық оқушыларды  тарта бiлуi мұғалiм iсiнiң көрнекiлiгi''. 
  
             Н. К. Крупскаяның педагогикалық теориясы 

(1870-1939)  
            Кеңестiк оқу-ағарту жүйесiнiң негiзiн салушылардың бiрi. Халық ағарту туралы алғашқы 
декреттi жасаған - педагог. Педагогиканың басты проблемасы - тəрбиенiң негiздерiн жəне 
политехникалық оқуды, бiлiм мазмұнын, жас ерекше-лiк педагогикасын, коллективке тəрбиелеу 
мəселелерiн т. б.  тұңғыш рет шешкен Н. К. Крупская болды. 
            Педагогика тарихында тұңғыш рет бiрыңғай мектеп жүйесiн ұсына отырып, педагогика тек 
тəрбие мəселелерiн шешпей, оның мазмұнын талдап ғана қоймай, оның түбегейлi проблемалары 
халықтың оқу-ағарту iсiн ғылыми негiзде жүргiзудiң жолдарын көрсетiп бердi. Жас ұрпақты жоғары 
адамгершiлiк рухта тəрбиелеу проблемаларын шешу жолдарын ұсынды. Үлкендер тəрбиесiн 
насихаттау, тəрбиенiң ұрпақтан ұрпаққа жалғасуы тарихи дамудың негiзi - деген қағиданы көтердi, 
оны тəрбиенiң  арқауы еттi.   
            Крупская - оқытудың мазмұны мен методикасы туралы. Н. К. Крупская  мектеп  оқуының 
мазмұнын анықтай келе еңбекшiлердiң өмiрiлiк тiлек-талаптарынан тыс мектептiң тұра 
алмайтындығын ескерттi. Крупскаяның  дəлелдеуiнше бiлiм беру мазмұны жасөспiрiмдердi күн-
делiктi өмiрге қажеттi практикалық əрекетке даярлауды  көздеуi тиiс. 
            Крупская мұғалiмдердiң Бүкiл одақтық бiрiншi сьезiнде сөйлеген сөзiнде мектеп беретiн 
бiлiм шаруа-шылықтың талаптарымен байланысты болу  мiндетiн көрсеттi. Оқыту мазмұны 
мектептен кейiнгi өмiрге жол сiлтеуi тиiс екендiгiн, оқушыға белгiлi бiр мамандықты таңдауға
көмектесу қажеттiлiгiн атап айтты. Н. К. Крупская оқу процесiндегi теорияның практикамен  тығыз 
байланысты-лығы оқушылардың  оқу материалын терең жəне  тиянақты түрде меңгеруiнiң де ең 
тиiмдi жолы - деген тұжырымының маңызы ерекше. 
            Оқу пəндерi арасындағы тығыз байланыстылықты қызу қуаттай отырып, оны материалистiк 
көзқарасты қалыптастырудың қажеттi  жолдарының бiрi деп санаған да Н. К. Крупская  болатын. 
            Н. К. Крупская жеке пəндердiң арасындағы тығыз  байланыстылық политехникалық бiлiм 
берудегi маңызын ашты. Ол жаратылыс тану сабақтары  материалистiк көзқарасты 
қалыптастырып, еңбек  тəрбиесiн беруде үлкен рөл атқарса, əдебиет  сабақтарының патриотизм, 
гуманизм сезiмдерiн тəрбиелеуде зор мəн барын атап көрсеттi.    Н. К. Крупская оқушылардың өз 
бетiнше атқаратын жұмыстарын ұйымдастыруды, практикалық жұмыстар жүргiзудi, өндiрiске, 
табиғатқа,  музейлерге экскурсиялар ұйымдастыруды айырықша атап көрсеттi. Н. К. Крупская үйге 
тапсырма беру мəселесiне ерекше көңiл бөлдi. Класқа жалпы берiлетiн тапсырмамен қатар 
балаларға жеке-жеке тапсырма берудiң қажеттiлiгiн айтты. Қандай  жағдайда болмасын 
тапсырманың шамадан тыс болмауын талап еттi. Мұғалiм шеберлiгiн талап еттi, өз пəнiн жете 



меңгерген мұғалiм ғана сапалы бiлiм бередi - дедi. Оқытылатын материалды, негiзгi мəселенi 
ашып көрсету, оның өмiрдегi мəнiн айқындау, оқушыларды сабақ үстiнде ойлануға, балалардың 
сезiмiне əсер ету  мұғалiмнен шеберлiктi талап етедi. Сондықтан, мұғалiм өз бiлiмiн толықтырумен 
қатар, шеберлiгiн үнемi жетiлдiрiп  отыруға мiндеттi. Крупская мұғалiмнiң жұмысын жоғары 
бағалай келiп, ауыл-село  мұғалiмдерiнiң еңбегiн ерекше құрметтедi. 
             

А. С. Макаренконың қызметi мен еңбектерi 
 (1889-1939) 

            ''Педагогикалық поэма'', ''Мұнара үстiндегi ту'', ''Ата-аналар кiтабы'' т. б. еңбектердiң 
авторы. Тəрбие теориясын  ұжымдарда жəне ұжым арқылы жасап, iске  асырды. Ол балалар  
ұжымын, педагогикалық басқарудың принциптерiн ұсынды. Еңбек тəрбиесiнiң əдiстемелiгiн жасау 
баланы  отбасында тəрбиелеу жəне саналы тəртiп қалыптастыру проблемаларын зерттедi. 
            ''Балаларды тəрбиелеу туралы лекциялары'', балаларды отбасында тəрбиелеу жөнiндегi 
өте маңызды ғылыми жəне  көркем əдебиет  болып есептеледi. Бұл еңбектер ата-аналар  
арасында жүргiзiлетiн педагогикалық үгiт жұмысынан бастап, оны өрiстетуге жəне бүкiл тəрбие 
жұмысының құлаш жаюында ерекше рөл атқарады.  Отбасы  үлкен,  аса жауапты жұмыс, бұл 
жұмысты, ата-аналар басқарады, бұл үшiн адам қоғам  алдында, өз бақыты жəне балалары 
алдында жауап бередi''- дедi Макаренко. Ол жеке тұлғаны дамыту, оның  қоғамдық рөлi туралы 
көптеген жұмыс iстеген педагог. 
            Оның айтуынша ''Жеке тұлғаны дамытудың жолдары - ұжымшылдық, еңбек  сүйгiштiк, 
жоғары адамгершiлiк, биiк саналылықты, осыларды тұтас, жиынтық негiзiнде жүргiзу'' - дедi А. С. 
Макаренко. 
  

В. А. Сухомлинский мен В. Ф. Шаталовтың    өмiрi мен қызметi (1918-1975) 
            В. А. Сухомлинский ''Жастарды адамгершiлiкке'' тəрбиелеудiң проблемаларын'' зерттедi. 
Сухомлинский еңбектерi басты да күрделi мiндеттердi шешу - барлық жастарға орта бiлiм беруге 
арналған. Педагогиканың  мұндай күрделi де маңызды мiндеттерi - комплекстi түрде, мектеп  
практикасы арқылы, мектептiң қазiргi  жағдайына  байланысты шешiлiп, нəтижесi тез арада тарап 
кеттi. Ол халықтық педагогиканың үлгiсiне сүйенедi. Ол халықты нағыз тiрi құрал ретiнде 
педагогикалық даналықтың көзiне  айналдыра отырып зерттедi. 
            Бiлiм беру мен оқыту органикалық талдаудың көзi, дамыған сезiм мен ақылдың бiрлiгi, 
халық пен адамның үзiлiссiз бiлiм алуының қалыптасқан сұранысы. Сухомлин-ский өзiнiң көптеген 
еңбектерiнде ең маңызды ой-пiкiрi - педагогтың мынадай екi мəселенi шешуiне арналады. 
Бiрiншiден, оқушыларға бiлiм қорын жинақтауға мүмкiндiк беру. Екiншiден, оқушыларды ұдайы, 
барлық өмiр бойы өз бiлiмiн толықтырып отыруға əсiресе, адамзат мəдениетiнiң  қазынасын тиiмдi 
пайдалануға  үйрету. Оның айтуынша, бiлiм беру творчестволық  процесс - адамның, жеке 
тұлғаның қалыптасуы өмiрлiк толастамайтын ағынды, тасқынды процесс. Оқыту, бiлiм беру, 
тəрбие бiр-бiрiмен тығыз байланысты, бiрiн-бiрi толықтырып, кезекпе-кезек жалғасып отыратын 
тарихи процесс. Сухомлинский: ''Адам бiлiм арқылы жұмыс iстеуге  үйренуi - адамгершiлiктiң  ең 
жоғарғы мұраты'' - деп тұжырымдады. 
            Қазiргi Россияда кəсiптiк даярлыққа асқан қызығушы-лықпен талаптар қойылуда. Жаңа 
типтi оқу орындары ашылып, оған жаңа оқу-құралдары жасалуда, гимназиялар, колледждер, 
лицейлер, жоғары кəсiптiк училищелер, жекелей кəсiптiк авторлық мектептер  ашылып өз 
концепциясын  жасау үстiнде. Инженерлiк - педагогикалық институттар,  индустриальдық-
педагогикалық техникумдар,  педагогикалық колледждер көптеп ашылуда. Кəсiптiк бiлiм беру 
ұдайы дамуда.  Бұл басқа ғылымдар мен ұдайы байланыста дамып, бiлiм берудiң комплекстi 
жүйесiн iске асыруда, жаңа теория мен концепция жасауда, мұның барлығы практикада сыналу 
үстiнде.                   
            В. Ф. Шаталов - Донецк мұғалiмi.  
            Бүкiл Жер жүзiне белгiлi педагог ғалым, жазушы. Шаталов педагогикалық процестiң 
мақсаты - барлығын  оқытып,  барлығына берiк бiлiм  беру (барлық балалар талантты болу), оның 
ұраны - бiлiм  барлығына. Педагогикалық процестiң  басты принципi -ашық болашақ. Мiнез, 
орындалған жұмыс үшiн, оған ешқандай көмек болмаса, оған ''бестiк'' баға  қойылатыны  даусыз. 
Басқа  принциптерi  материалды бiрнеше рет қайталау, аса биiк теориялық  даярлық оқудың 
жоғарғы типi жəне уақыт  үнемдiлiгiн сақтау. Мұның барлығын сақтау - өмiр, мектеп  ұраны. 
Сапалы бiлiм, саналы тəртiп. 
            В. Ф. Шаталов педагогикасы - оқушылардың ойлау iс-əрекетiне, психологиялық тiрек 
жасайды. Ол  оқу про-цесiндегi үлгерiм, сапалы сабақ, тұрақты бiлiм беруге негiзделедi. Шаталов 



оқу материалын мүлде қайта қарап  толықтырады. Ол одан iрi блок жасады. Көп қайталаудан бұл 
блоктар ''ықшамдалады'' жəне ''жинақталады''. Оқу  материалы схемаға тұсiрiледi,  конспект 
жасалады. 
            В. Ф. Шаталов қолданған əртүрлi əдiстер: түсiндiру, тiрек конспектiлер (сигналдар), 
символдар, дыбыстандыру,  оқулықпен жұмыстау, тiректi сигналдарды жазбаша қайта жаңғырту, 
өзара бақылау  қағаздарын толтыру т. б. Оқудың мазмұнын байланыстыру жəне бұл əдiстi бiр 
тұтас педаго-гикалық процеске пайдалану  жаңашылдардың оқушылардың танымдық iс-қимылын  
сатылы түрде  дамуын қамтамасыз  етедi. Бұл туралы В. Ф. Шаталов өзi былай  деп жазды: 
''Бiрiншi саты - көпсалалы, бiлiмдарлықпен - жүйелi, эмоциональды түрде  таңдаған  параграфты  
мұғалiмнiң  сабақты түсiндiруi. Екiншi саты - тiрек  плакаттары бойынша, оқу материалдарын 
түсiндiру, дауыстап оқыту, негiзгi ұғымдарды əртүрлi  символ-дардың көмегiмен, кодты шешу 
арқылы түсiндiру жəне олардың өзара логикалық байланысын анықтау. үшiншi саты, тiрек 
сигналын үйрену, сол арқылы əрбiр оқушы үйренедi жəне альбомдарына  жапсырады. Төртiншi 
саты - оқулықпен жəне үй жағдайында - тiрек сигналдарының беттерiмен жұмыс iстеу. Бесiншi 
саты - келесi сабақта тiрек сигналдарын  жазбаша еске түсiру. Алтыншы саты - тiрек  сигналдары  
бойынша жауап қайтару (жазбаша жəне ауызша жай дыбыспен, магнитофонды өзара бақылау 
қағаздары  бойынша т. б.) Жетiншi саты - бұрын өткен материалды тереңдету жəне жай қайталау.



5.5 Қазақстан педагогтарының еңбектерi мен  ой-пiкiрлерiнiң қалыптасуы жəне дамуы
  

Шоқан Уəлиханов - ғалым, ағартушы (1835-1865) 
Тарихшы, публицист, лингвист, географ, музыка зерттеушiсi, археолог, этнограф, саяхатшы, 

ағарту-шы-демократ. Құсмұрын бекiнiсiнде (Көкшетау облысы), Абылайханның немересi, қазақтың 
сұлтаны Шыңғыс Уəлихановтың отбасында дүниеге келген. Ауыл  мектебiнде  оқыған, кадет 
корпусын бiтiрген (1853). Батыс Сiбiр Генерал -губернаторында əскерлiк қызмет атқарған. Орта 
Азия мен Қытайға жасалған бiрнеше экспедицияға қатысқан. 1859-1862 ж.ж. Петербургке барған 
кездерiнде А. Щапов пен  Т. Елисеев   т. б. тобындағы, тəрбиесiндегi демократиялық  бағыттағы 
интелегенциямен араласады. Н. Г. Чернышевскийдiң ''Современник'' жəне А. И. Герценнiң  
''Колоколымен'' танысады. Ғылым Академиясының жəне орыстың география-лық қоғамының 
жұмысына белсене араласады. 

Шоқан Уəлиханов мұсылман дiн басшылары халық ағарту iсiн өз қолына алғанын, мектептер 
мен медреселер құнды оқушыларға құрғақ жаттататынын, оның маңызын түсiнбей-тiнiн, сол кезең 
үшiн, оның ешбiр пайдасыз екенiн қатты сынады. Қазақтардың бiлiм  сипатының, оның мəндiлiгi 
мен маңызын, сол кезең үшiн гумандық,  халықтық - деп түсiнген Шоқан, бiлiм мен оқу ғана 
қазақтарды əлеуметтiк-əдiлеттi күреске жұмылдырады, тек бiлiм мен оқу көшпендiлердi қоғамдық 
прогресс пен еркiн дамуға жол көрсетедi - деген үлкен гуманистiк ой-пiкiрде болды. 

Шоқанның көзқарастары материалистiк бағыт ұстады. Психологияны, оның iшiнде 
этнопсихологияны, оның  этнопсихологияның табиғатын түсiнуi, оның əртүрлi факторларын 
толықтыруы соны көрсетедi. Орта Азия, Қазақстан мен Шығыс Түркiстан халқының психологиялық 
ерекшелiгi туралы мəселенi Ш. Уəлиханов жалпы мəдениеттi  дамыту  жəне ''халықтық рухты'' 
қайта ояту проблемаларымен берiк байланыста етiп шешуге тырысты. Ғалым Шоқан халық 
мiнезiнiң сипатын, оның пайда болуын көп жоспарлы, сан қилы мақсатта қарастырды. Сөйтiп, ол 
өзiнiң көптеген шығармаларында халық тұрмысын, əдет-ғұрпын, тiлiн, өзара қарым-қатынасын, 
дiнiн, оның əрқайсының ерекшелiгiн асқан дəлдiкпен талдау жасады. 

Ш.  Уəлихановтың оқу-ағарту қажеттiлiгi туралы ойы, ғылым халықты дамытатынын, олардан 
оқу-тəрбиедегi маңызды жол ұрпақ тəрбиесiнiң бастауы екенiн дəлелдеуi, оның прогрессивтiк 
көзқарастарының ерекшелiктерiн көрсете  отырып, Қазақстандағы қоғамдық ойдың дамуына 
айтарлық-тай əсер ететiнiн дəлелдейдi. 

Ғалымның шығыс, батыс халықтарының көптеген тiлдерiн бiлуi əр түрлi қайнар көздерге 
сүйене отырып, көне жазбаларды, жылнамаларды салыстыра зерттеуге, тарихи шындықты ашуға
мүмкiндiк туғызды. Шоқан өз ойын нақты дəлелдеу үшiн Орта Азия халықтарының тарихын көп 
зерттеген Жолбарыс əулетiнен шыққан Абылғазының ''Түрiк шежiресi'' атты белгiлi кiтабына 
жүгiнедi. ''Түрiк шежiресiн'' толықтыра түсу мақсатында ол ''Қазақ шежiресi'' еңбегiн жазады. 
''Қазақтардың көшпелi еркiн тiрлiгi Азияда дүниеге келiп, дамығаны күмəн туғызбаса керек. Олай 
дейтiн себебiмiз, орыс жылнамалары (Псков жылнамалары) бiздiң сөзiмiздi растайды'', - деп 
баяндайды да, сол кездегi көптеген авторлардың еңбектерiне шолу жасайды, олардың дерек-
терiн шежiрелермен салыстырады.  

Қазақтың əрбiр  ру басылары өз  ру-тайпасының шежiресiн - шыққан тегiн, елдiң əдет-ғұрып 
заңдарын, ескi  жарлықтарын, халықтың басынан өткен тарихи жайларды көп жасаған
ақсақалдардан ыждаүатпен үйренiп, өзiнiң шешендiк өнерiн шыңдауда аңыз-əңгiмелердi, мақал-
мəтелдердi, маңызды оқиғаларға қатысты ұлағатты асыл сөздердi ұзақ уақыт жаттайтынын, 
сондай дайын-дығы бар  билердiң аузынан шыққан сөздердi халық ұйып тыңдайтынын, ол нақыл 
сөздердiң өмiрдiң бар саласын  қамтитындай өсиет-өнегеге, тəлiм-тəрбиелiк, ғибраттық мазмұнға 
толы болатынын  ұлы ғалым тебiрене жазған. 

Зерттеушi тарихи аңыздар - тарихи деректер жаңғырығы деп бiлген. Оның танымдық 
мағлұматтарын ғылыми еңбектерiнде шебер пайдаланған.  Ауызша айтыл-ған тарихи 
толғаныстарды, жазба жəне археологиялық  мəлiметтердi өзара салыстырып, ең сенiмдi дегенiн 
кəдеге жаратқан. Тарихи аңыздардың маңызын ашуда Шоқан-ның асқан бiлiмпаздығын танытатын 
мұрасының бiрi - ''Оңтүстiк Сiбiр тайпаларының тарихынан жазбалар''.  Зерттеушi бұл еңбегiн жазу 
үстiнде дүние жүзi шығыс-танушыларының бұрын-соңды жарық көрген шығарма-ларына жүгiнгенiн 
көремiз. Левшин, Риттер, Клапрот  зерттеулерiндегi пiкiр қайшылықтарын, немiс шығыстану-шысы 
Вильгельм Шоттың жəне орыс  этнографы Евгений Огородниковтың якут (саха) халқының тарихы 
туралы айтқан  пiкiрлерiндегi бұрмалаушылықты, қателер мен үстiрт жорамалдарды ғалым 
аталған еңбегiнде сынайды, өзiнiң батыл ойларын айтады.  

''Қазiргi қолда бар деректердi ел аузындағы аңыздар-мен, ноғайлармен қарым-қатынас 
жайлы орыстың елшiлiк фактiлерiн Жалайридың ''Жылнамалар жинағымен'' салыстырған жөн'' -



деп жол сiлтеген кемеңгер ғалым ''Қырғыздар туралы жазбаларында'' Орта Азия  көшпелi-
лерiнiң өздерiнiң ата-бабаларының, даңқты батырларының ерлiк iстерiн баяндайтын, құйма-құлақ 
аңызшылар аумай-төкпей  жеткiзген  аңыздары бар, бұл аңыз-ертегiлер халықтың өткендегi 
өмiрiнiң қысқаша тарихи суретiн бейнелейдi, өздерiнiң  батырлары мен халық арасындағы  
оқиғалары туралы аңыздарды жырға айналдырырп, келешек ұрпаққа от басындағы  естелiк-əңгiме 
ретiнде  жеткiзiп отыру барлық көшпелiлерге тəн салт'', - деген салиқалы қорытынды жасайды. 

Ш. Уəлихановтың əдеби мұрасынан халық ауыз əдебиетiнiң барлық нұсқаларына
байланысты ойлы  тұжырымдарды, тың мағлұматтарды табуға болады. Талантты ғалымның 
''Бұқардың Абылайға айтқаны'', ''Абылай туралы  жырлар'', ''Шора'', ''Орақ жырлары'', ''XVIII ғасыр 
батырлары туралы  тарихи аңыздар'' т. б. шығарма-лары  қазақ əдебиетi тарихына қатысты 
көлемдi зерттеулер болып  табылады. Сондай-ақ Шоқанның ''Қазақ  халық поэзиясының түрлерi 
туралы'' еңбегi поэзиямыздың теориясы жөнiндегi алғашқы зерттеулердiң қатарына жатады. Ал 
атақты ''Жоңғар очерктерi'', ''Қырғыздар туралы жазбалар'' сияқты монография дерлiк 
шығармаларының көптеген беттерi қазақ əдебиетi мəселелерiне арналған. 

Ш. Уəлиханов қазақ өлеңдерi мен ауыз əдебиетi  туралы алғаш деректер жинаған Н. П. 
Рычковтың 1770 жылы жарық көрген ''Күнделiк жазбаларын'', А. И. Лев-шиннiң 1832 жылы  
баспадан шыққан ''Қырғыз-қазақ немесе қырғыз-қайсақ ордалары мен даласы туралы 
жазбаларын'' т. б.  ғалым-саяхатшылардың жазғандарын ой елегiнен өткiзiп, сын-ескертпелер 
жасағанын айта кеткен жөн. 

Əдебиетiмiздi, тарихымызды, мəдениетiмiздi, ағарту-шылық тəлiмдi терiс түсiндiрудi 
көздегендерге батыл наразылық бiлдiрген Уəлиханов өзi бас болып əдеби  мұрамыздың шынайы 
мəнiн ғылыми негiздеуге арналған зерттеулер жазды. Қазақтың халық поэзиясына алғаш 
теориялық талдау жасады.  

Ғалым өзiнiң ''Жоңғар очерктерiнде'' халық аузын-дағы нақыл сөздердi зерттеудiң 
этнография үшiн орасан зор маңызы бар екенiн, оны өзiнен бұрынғы ғалымдар да сан рет 
аңғарғанын, өйткенi одан халықтың тұрмысы мен  əдет ғұрпы айқынырақ көрiнетiнiн тебiрене 
жазған. ''Ескi нақыл сөздерге бай келу Солтүстiк Азия мен Орта  Азия-ның көшпелi халықтарының 
ерекше бiр қасиетi болып табылады. Ондай нақыл сөздер не ру ескерткiшi ретiнде,  мəселен заң,  
ғұрып аңыздары ретiнде қариялар аузында  қасиеттелiп сақталып  отырады, не халық жыры 
түрiнде бiр ұрпақтан екiншi ұрпаққа белгiлi жыршылар арқылы жеткiзiлiп отырады''. 

Қазақ мақалдары ықылым замандағы көрiнiстi, сенiмдi айқындай түсетiн құрал ретiнде 
пайдаланыла-тынын жазады. Қазақ тiлiнде халықтың мiнез-құлқын, жалпы ерекшелiгi туралы 
ұғымды нақты бiлдiретiн мақалдар да бар екенiн айта келiп, мақалдарды бiр тiлден екiншi тiлге 
аударғанда мəнi  кететiнiн, оны дəл аударудың қиындығын айтқан жəне өзiнiң үш жүздей мақал 
жинағанын да бiлдiрген. Зерттеушi халықтың тұжырымды ойға құрылған мақал-мəтелдерiнiң 
қайсыбiреулерiнiң мазмұнын дəл сақтай  отырып орыс тiлiне аударды, оған  түсiнiктер бердi. 
Ондағы ойы орыс оқырмандарын халқымыздың мəдениетiмен, əдебиетiмен тереңiрек таныстыра 
түсу болды. 

Əпсаналар мен аңыздарда əр қырынан көрiнетiн, бүкiл түркi тектес халықтарға ортақ тарихи 
тұлғалардың бiрi - ұлы бабамыз Қорқыт Ата туралы Шоқан Уəлиханов қысқа болғанымен мəндi, 
мағыналы мағлұматтар  келтiредi. Əр халықтың жазба мəдениетi, ауыз əдебиетiнiң үлгiлерi жайлы 
баяндағанда, Қорқыт Атаның  да көптеген  халықтарға  танымал  бейне екенiне тоқталады. 
''Жоңғар очерктерiнде'' Қорқытқа байланысты ертегi, жырлар территориялық жəне тiл жағынан 
жақын халықтардың əдеби, мəдени бiрлiгiн нығайтуға септiгiн тигiзгенiн айтады. 

Əлемдiк əдебиет пен мəдениетен жəне оқу-ағарту iсiнен хабардар болған Шоқан -  түркi 
тектес халықтардың əдеби мұраларын да  бiлгiрлiкпен зерттеген ұлы ғалым. Əсiресе, қырғыз 
елiнiң ''Манас'' жырына айырықша көңiл бөледi. ''Манасты'' өркениеттi елдерге тұңғыш таныс-
тырушы Ш. Уəлиханов екенiн мақтан етуге тиiспiз. 

Зерттеушi өзiнiң ''Қырғыздар туралы жазбалар'' еңбегiнде халық есiнде, тамаша философ 
ретiнде сақталған Асанқайғының Жырғаланда көшiп-қонып жүрген қазақ екенiн, оның аты тек 
қазаққа ғана емес көршi қырғыз елiне де мəлiм болып, ''Манас'' жырында кездесетiнiн, зираты 
Ыстықкөлдiң маңында екенiн ескертедi. 

Шоқан аса қабiлеттi қайсыбiр жыршылар мен  жыраулардың өмiрiне, ол туралы айтылған 
естелiк аңыз-дарға, жыршылар мен жыраулардың өздерi шығарған өлеңдерге айтарлықтай мəн 
берген. Ол ''XVIII ғасыр батырлары туралы тарихи аңыздар'' деген мақаласында Бұқар жырауға 
қатысты бiраз мəлiметтер келтiрдi. Жырау-дың Абылай алдында айтылған өлеңiнiң аудармасын 
жасайды. Сөйтiп, Бұқар жырауды орыс оқырмандарына тұңғыш рет Шоқан таныстырды.  

Шоқан қазақтар импровизаторлық өнерге шебер келетiнiн атап көрсетедi. Зерттеушiнiң 



көшпелi елдердегi  суырып салушылық өнердiң жоғары дəрежеде дамыған-дығы жайлы 
пiкiрлерi назар  аударарлықтай мəндi. өлең сөздi суырып салып айту, кiдiру-мүдiру дегендi бiлмеу 
себебiн өзiнше топшылай келiп, Шоқан: ''Мұндай қасиет-тiң болуына көшпелiлердiң алаңсыз өмiрi 
əсер еттi ме, болмаса ұшы-қиыры жоқ жасыл дала мен моншақтай тiзiлген жұлдызды, көк, ашық 
аспанды сұлу табиғат əсер еттi ме, ол əзiр бiзге мəлiмсiз'', -деп жазады жəне ''қазақ ақындарының 
импровизаторлық өнерi көшпелi елдiң салт-тұрмысына байланысты ғасырлар бойы қалыптасқан
ақындық дəстүр негiзiнде туып, дамыды''... ''Импровиза-торлық өнерi жағынан қазақ ақындары 
көшпелi араб ақындарынан бiр де бiр кем түспейдi'', - деп  салыстыра ой түйедi. 

Естелiктерден Ш. Уəлихановтың өнерге, оны баян-даушыға деген  сүйiспеншiлiгн, екiншiден, 
ана тiлiмiздiң қоспасыз, таза күйiнде сақталуын қадағалаған қамқоршы екенiн жəне халық 
арасында жылт етiп көрiнген игi нышанды қалт жiберммей тыңдай да, зерттей де бiлгенiн  
аңғарамыз. 

''Қазақтар жаратылысының өзiнен-ақ қабiлеттi, дарынды жəне ғажайып сезiмтал келедi... 
Сұлтандардың ерлiк iстерi мен естелiктерiн жырлайтын суырып салма ақындары олардың барлық
руларында кездеседi. Қазақ-тардың батырлық эпосы мен аңыздары, ертегiлерi өте көп жəне олар 
өлең мен музыканы жақсы көредi''. 

Шоқанның бұл пiкiрлерi поляк саяхатшысы Адольф Янушкевичтiң ойларымен үндес келедi: 
''... мен алғаш рет өлеңшiлердi тыңдауға мүмкiндiк алдым. Бұлар қазақ трубадуралары, даланың 
бардтары - ұлы ақындары. Олардың өлең шығаруы мен қазақтардың көбiне тəн орындау дарыны
осы халықтың ақыл-ой қабiлетiн тамаша  айғақтайды, қазақтар еңбекке де бейiмдiлiгiн байқатады''.

''Қытайлар мен мұсылман жазушыларының деректерi бойынша, ертедегi қазақтардың өз 
жазуы болған жəне басқа көшпелiлерге қарағанда мəдениеттiң анағұрлым жоғары сатысында 
тұрған''. Шоқанның мұндай қортын-дыға келуiне оның Орхон-Енесей, Талас жазба нұсқа-ларымен 
де таныс болуы, Қасым ханның тұсында Қазақ хандығының iшкi жəне сыртқы саяси жағдайының 
нығайғаны, сондай-ақ Қазақстан мен Ресейдiң арасындағы алғашқы саяси байланыстар осы
кезеңде жасала бастағаны, мұндай дипломатиялық қатынастардың болғандығын 1575-1584 
жылдары жүргiзiлген патша архивiнiң тiзiмдерi айқындайтыны, ''38-шi жəшiкте Қасым ханның 
тұсын-дағы қазақ кiтаптары мен көшiрмелерi бар'' деген деректi дəлел, басқа да көптеген көне
жазба нұсқаларда сақталған нақты фактiлер себепшi болған сияқты.  

Шоқан Уəлихановтың əдебиет зерттеу ғылымына қосқан үлесi оның И. Н. Березиннiң ''Хан 
жарлығына'' жазған пiкiрi мен Жалайридiң ''Жəмих-ат-тауариғы'' (''Жылнамалар жинағы'') 
тарауларын алғаш орыс тiлiне аударып, ондағы шығыс терминдерiнiң сөздiгiн жасағанынан да 
көрiнедi.  

Ш. Уəлиханов ''Профессор И. Н. Березиннiң ''Хан жарлығы'' кiтабына ескертпе'' деген 
шығармасында Сеадат-Гирей жарлығында ноғайлының Орал ордасындағы рубасы, ақтастық Əли 
бидi қазақ жырларында күнi бүгiнге дейiн айтылатын Кiшi орданың батыры Шораның қалай  
талқандағаны суреттелген. 

''Жəмих-ат-тауарихты'' тарихи, əдеби құнды мұра ретiнде  бағалаған Ш. Уəлиханов 
Қадырғали Жалайри халқымыздың тарихын, өмiрiн басқа тарихшылардан жақсы бiлгендiктен, өз 
еңбегiнде оларға кең орын бер-генiн, тiлi өте көркем екенiн қызыға жазған. Есiмi аңызға  айналған, 
түрiк тiлi арқылы дүние жүзiнiң барлық негiзгi  тiлдерiне аударылып, əлемдi шарлаған атақты 
''Оғыз-нама'' эпопеясының бас қаүарманы Оғызхан жайыл мəлiмет-терге зор көңiл бөлген.  

Ш. Уəлиханов зерттеулерiнде ''тарихи жыр'' терминiн қолданған. А. Байтұрсыновтың 
''Əдебиет танытқыш'' еңбегiнде тарихи жырдың жанрлық ерекшелiгiне мынан-дай анықтама 
берiлген: ''Тарихи жыр деп, тарихта болған оқиғалар, қазақтан шыққан адамдар турасында басқа 
жұрттардың тарихында жазылған мағлұматтар бар, халық-тың өзiнiң есiнен кетпеген,  қазақ 
басынан кешiрген оқиғалары толып жатыр, солар туралы өлең етiп шығарған сөздер болса, солар 
тарихи жыр болады''. Шоқан XVIII-XIX ғасырларда, Абылай заманы тұсында ерекше дамыған 
тарихи жырларға зор мəн берген. Ғалымның ''XVIII ғасыр батырлары туралы тарихи аңыздар''  
атты еңбегiнде тарихи  жырларда, аңыздарда есiмдерi зор сүйiспеншiлiкпен айтылатын тарихи
тұлғаларға, олардың қаүармандығына ғылыми дəлдiкпен, көркем  барлау жасаған. 

Шоқанның ''XVIII ғасыр батырлары туралы тарихи аңыз'' шығармасында атақты Баян 
батырдың қазасы, қалмақ əйелдерiнiң (Шарыштың анасының, Темiржан батырдың қарындасының) 
жоқтау зары, елшiлiк алмасу дəстүрi жəне басқа да жайлар қамтылған. 

''XVIII ғасыр батырлары туралы тарихи аңыз'' -белгiлi сюжетке құрылған, оқиғасы 
қызғылықты, адам психо-логиясын терең ашып суреттеген асыл мұра, əрi қысқа, əрi нұсқа туынды. 
Ұлы зерттеушi осынау құнды шығар-масында тарихи  кейiпкерлердi қандай  шебер  шоғырлан-
дырған, заман  тынысын қалай  дөп басып, естен кетпестей айшықты бейнелеген десеңшi! Көз 



алдыңызға кесек  бiтiмдi, мəрт мiнездi iрi тұлғалар, жанды қаүармандар келедi. өзiңiздi қазақ 
даласындағы ұрыс  майданына араласып кеткендей сезiнесiз. Бұл  қаламгер дарынының сиқырлы 
құдiретi болса керек! 

Ш. Ш. Уəлиханов өзiнiң атақты ''Жоңғар очерктерi'' арқылы əлемге танылды. Бұл ғылыми, 
əдеби, тарихи, публицистiк құнды еңбек өткен ғаырдың алпысыншы жылдарында Еуропа
ғалымдарын, шетел баспасөзiн, əсересе немiс зиялыларын елең еткiздi. ''Жоңғар очерктерi'' 
Шоқанның ардақты  есiмiн дүниеге  асқақтата шарлатты. 

Онда саяси-əлеуметтiк мəнi бар оқиғаларды ұлы ғалым жалынды публицистикаға тəн
сипатта шебер  баяндайды. Философиялық терең ой  түйiп, батыл пiкiрлер айтады. Сөйтiп, 
ғылыми очерктi саяси деңгейге көтередi.  Ал өзiнiң аса көрнектi мұрасы ''Сот реформасы туралы
ғылыми хатында'' саяси көзқарасын бұрынғыдан да тереңдете түскен. 

Ш. Уəлиханов Қашқарға барған  сапарында көптеген материалдар, ауыз əдебиетi үлгiлерiнiң 
бiрнеше түрлерiн, аса сирек кездесетiн кiтаптар алып қайтты. Этнографиялық очерктер, санақ 
мəлiметтерi, тарихи хабарлар, онда халық  əдебиетiнiң үлгiлерi, бiлiм, ғылым, оқу қырлары жинақ-
талған деректер толы. Шоқанның тарихи тағылымы ұрпақтан-ұрпаққа сақталады. 

  
Ыбырай Алтынсарин қазақ педагогиксының    негiзiн қалаушы (1841-1889) 

            Қазақ педагогикасының негiзiн салушы, педагог - ағартушы, ақын жəне  прозаик, публицист 
балалар жазушысы, орыс графикасы негiзiнде қазақ алфавитiнiң негiзiн қалаушы. Алтын-сарин 
мектеп пен тəрбие өз халқының тұрмысы мен өмiрiнiң тарихи ұлттық ерекшелiгiне сəйкес келу 
идеясын ұсынды. Сондай-ақ, оның тамаша тарихи болашағына асқан сенiммен қарады.  Ы. 
Алтынсаринның пiкiрi бойынша, ауыл мектептерi болыс мектеп-терiнiң бiрiншi бөлiмiнiң 
бағдарламасы  бойынша жұмыс жасауға тиiс болды. Оқу ана тiлiнде жүргiзiлуi тиiс - деген қағида 
ұсынды.   Ы. Алтынсарин қазақ халқына бiлiм беру тек бастауыш мектеппен ғана  шектеледi -
деген пiкiрден аулақ болды. Ол орта  мектептер құру туралы ойларын халқына жеткiздi жəне қазақ 
балаларының  университеттерде оқуын қалады. Алайда,  ол Россия  патшаларының 
жағдайындағы  осыған ұқсас жоспарлардың өмiрге сəйкес келмейтiнiн ескере отырып, Оренбург 
жəне Троицк жанындағы гимназия мен Қазақ университеттерiнде оқитын  қазақ балаларымен 
жастарға арнаулы стипендия тағайындады.  Ы. Алтынсарин кəсiптiк бiлiм берудiң маңызын  жете 
түсiндi жəне жақтады. Ол Торғайда төменгi қолөнер учлищесiн ашудың жоспарын жасады жəне 
оны ашуды қолға алды. Ағаш - токоры,  слесарлы - ұсталық, тiгiн бөлiмi бар Торғайдағы  Яковлев 
қолөнер  училщесi тек 1884  жылы ғана ашылды.    Ы. Алтынсарин Қостанайдағы 
ауылшаруашылық училщесiн ашу үшiн өзiнiң екi үйiнiң орынын жəне  училище учаскесi үшiн  
қыстауындағы жерiн бердi. Алайда, бұл үстемдiк етушi топтың əсерi салдарынан ол ұлы Октябрь 
төңкерiсiне дейiн ашылмады, қолдау таппады. Училище сол күйiнде ашылмай қалды. Ы. 
Алтынсаринның  табандылығымен Орынборда 1886 жылы мұғалiм даярлай-тын қырғыз мектебi 
ашылды. Бұл Орыс-қазақ мектеп-терiне  мұғалiм даярлаудың орталығына айналды. Сөйтiп, 
Алтынсарин қазақ халқының өмiр мен салтына сəйкес келетiн қолтума қазақ мектептерiн ашудың 
жолдарын көрсетiп бердi, өзi ашты. Бұл жүйенiң ең басты құндылығы барлық мектеп типiнiң  
мирасқорлығы болып есептеледi. Мұның ерекшелiгi  осында. Россия жағдайындағы мұндай 
мектептердiң көпшiлiгi тұғырына тiрелген едi. 
            Тұңғыш қазақ мектебiн ашып, оқытуға кiрiскен Ыбырай соған тiкелей  көмектескен Н. И. 
Ильминскийге жазған (1864 жыл, 16 март) хатында: ''Осы жылы  наурыздың 8 күнi менiң көптен 
күткен iсiм орнына келiп, мектеп ашылды, оған 14 қазақ баласы кiрдi, бəрi де естi, жақсы балалар. 
Мен оқытуға, қойға шапқан аш қасқырдай, өте қызу кiрiстiм. Бұл балалар да менiң айызымды 
қандырып, небəрi үш айдың iшiнде оқи  бiлетiн жəне орысша, татарша жаза бiлетiн болды... Кейiн 
парақор болып шықпаулары үшiн, оларға адамгершiлiк жағынан əсер етуге де бар күшiмдi салып 
отырмын. Күлсеңiз, күле берiңiз мен кейбiр  оқытудан бос  уақыттарда оларға ресми түрде молда 
болып та қоямын, сөйтiп, оларға  дiн тарихынан бiлгенiмдi айтып, оған басқа да пайдалы жəне 
түсiнiктi əңгiмелердi де қосып айтамын. Менiң қашаннан арман-тiлегiм қалай да пайдалы адам 
болып шығу едi. Ал қазiр осыған қолым жетiп отырғанын ойласам, көңiлiм толық жұбаныш 
табады'', - деп жазады.  
            Ұлы ағартушы-педагог тек мектеп ашумен шектелiп қалуға болмайтынын, бұған лайықты 
оқу-əдiстемелiк құрал-жабдықтар керек екенiн жақсы түсiндi. Сондықтан    Ы. Алтынсарин 
Ушинский, Паульсон, Водовозов, Бунаков тəрiздi педагогтардың əлiппе, оқулықтарын негiзге ала 
отырып, қазақ балаларына арнап ''Оқу құралын'' жазды. Сондай-ақ ол əдiстемелiк мəнi бар ''Семья 
мен мектеп'', ''Халық мектебi'' журналдары мен қолөнерi үшiн қажеттi Гестерманның техникалық 
коллекциясын, физика, химия кабинеттерi үшiн құрал-жабдықтар алдыруға 600 сом жинағанын 



айтады. Мұның бəрiнен оның жалаң оқумен қанағаттанып қалмағанын, бұған қоса ғылым мен 
техника тетiктерiн үйретуде көрнекiлiк тəсiл ұстанғанын көрсетедi. Сондай-ақ  аса қажеттi кiтаптар 
мен жорналдарды орталық мектептерге топтап жинау арқылы сондағы кiтапханаларды байытуды
көздедi, оқимын деген жастар мен мұғалiмдердiң өз бiлiмiн көтеруiне қолдан  келгенше жағдай 
жасамақ болады. Автор  сол тұстағы мектептерде дiн сабағының өту мүмкiндiгiн пайдаланып, 
қазақ балалары үшiн ''Шариятул-ислам'' атты оқулық жазды. Бұл кiтап кезiнде балалардың 
мұсылман дiнi-нiң қағидаларын игеруiне айтарлықтай үлес қосты. 
            Ыбырай жастарды оқу-бiлiм, өнерге үндегенде, құрғақ насихатқа ұрынбайды, қайта өз ойын 
нақтылықпен дəлел-деуге ұмтылады. Айтпақ пiкiрдi оқушы зердесiне еркiн сiңiру үшiн əр алуан 
ұстаздық амал-тəсiл қолданады. Бұл  тұста ол, ең алдымен, шешендiк қайталауларды ұтымды 
пайдаланады. Ақын əр шумақ сайын: 
            Бiр Құдайға сыйынып, 
            Кел, балалар, оқылық, 
            Оқығанды көңiлге 
            Ықыласпен тоқылық!- 
            деген жолдарды əдейi қайталай отырып, оқу-бiлiмнiң пайдасын айтуда бала жүрегiне жол 
таба бiлген. Сол хрестоматияға сөз басы ретiнде берiлген ''Бiр Құдайға сыйынып, кел, балалар, 
оқылық'' атты өлеңде ақын оқушы  түсiнiгiне жеңiл қарама-қарсы ұғымдарды əдейi шендес-тiрiп 
қолданады. Мəселен, ол бiлiмдiлiк пен надандықтың аражiгiн ашып көрсету  талабында жарық пен 
қараңғылық-ты қатар, жарыстыра алып сипаттайды. Осы орайда алды-мен оқудың пайдасын 
жарыққа балап: 
            Оқысаңыз, балалар 
            Шамнан шырақ жағылар. 
            Тiлегенiң алдыңнан 
            Iздемей-ақ табылар - 
            десе, надандықтың мəн-жайын: 
            Оқымаған жүредi, 
            Қараңғыны қармалап, - дейдi. 
            Автор өзi үндеп отырған оқу-бiлiмнiң тек iзденiс, еңбекпен табылатынына үлкен мəн бередi. 
Ол үшiн инемен құдық қазғандай ыждаүат, сабырлылық қажет екенiн ескертедi. Сондай сарыла 
iзденудiң арқасында қол жеткiзген оқудың азбас, тозбас өнерге айналатынын айтады. Ақын 
ойынша: оқу-бiлiм мəңгiлiк, ол жұтамайды, таусылмайды. Ал бұған қарама-қайшы тұратын 
надандықты ақын: 
            Надандықтың белгiсi - 
            Еш ақылға жарамас. 
            Жайылып жүрген айуандай 
            Ақ, қараны танымас... 
            Жөн бiлмеген наданға 
            Қыдыр ата дарымас, - 
деп бейнелейдi. Сондықтан ол өз ойын қорытқанда да оқу-бiлiмiнiң өмiрдегi орнын, қажеттiлiгiн 
баса көтередi. Осы орайда да Ыбырай бала жүрегiне жақын ата-ананың ертеңгi күнiн көлденең 
тарта сөйлейдi. 
            Əлпештеген ата-ене 
            Қартаятын күн болар. 
            Қартаяғанда жабығып, 
            Мал таятын күн болар. 
            Ата-енең қартайса, 
            Тiреу болар бұл оқу. 
            Қартайғанда мал тайса, 
            Сүйеу болар бұл оқу! - дейдi. 
            Əдебиетiмiзде бұған дейiн оқу-бiлiм өнерге бiрыңғай шақыратын мұндай жырлардың 
жоқтығын ескерсек, осы ''Кел, балалар, оқылық'' өлеңiнiң мəн-маңызы атты өлеңiн бастан-аяқ тың  
мазмұнды, жаңа сипатты шығарма дей аламыз. Ыбырай  мұнда қазақ балалары түгiл, 
ересектердiң ұғымын-да жоқ техника тетiктерi мен құрал-жабдықтарының iс-əрекет, қозғалысы мен 
адамға көрсетер қызметiн суреттейдi. Шынында, құлақ естiп, көз көрмеген паровоз, пароход, 
радио, телеграф, телефон, газ, электр, самолет, т. б.  Сондықтан бұлар-ды қазақ балаларына 
айтып түсiндiру талабында ол ел өмiрiнде бұрыннан бар жұмбақтау тəсiлiн ұстанады.  
            Автор сол таныс емес техника заттарының iс-əрекет-терiн алдымен өзiмiзде бар 



нəрселермен теңеу арқылы ұғындырмақ болады. Айталық, ол паровозды ''аты жоқ құр арба'' деп 
бейнелесе, ал суда жүзген кеменi кəдiмгi нəн балыққа  балайды. Бұл, бiрiншiден,  жұмбақ шешiп 
үйренген қазақ балаларының  ойлау қабiлетi  мен соған деген ықылас-ынтасын арттырса, 
екiншiден, жаңа заттың болмысы мен қызметiнен хабардар болып, нақты түсiнiк алады. Осындай 
танымдық сипаты жағынан теңдесi жоқ бұл жырлардың бiр үзiндiсi төмендегiше болып келедi. 
            өнер-бiлiм  бар жұрттар 
            Тастан  сарай салғызды. 
            Айшылық алыс жерлерден 
            Көзiңдi ашып-жұмғанша, 
            Жылдам хабар алғызды. 
            Аты жоқ құр арбаны 
            Мың шақырым жерлерге 
            Күн жарымда барғызды. 
            Адамды құстай ұшырды, 
            Мал iстейтiн жұмысты 
            От пен суға түсiрдi. 
            Отынсыз тамақ пiсiрдi, 
            Сусыздан сусын iшiрдi! ... 
            Рас, еңбек пен өнердi игеруге шақыру халық ауыз əдебиетi үлгiлерiнде бұрыннан бар, 
алайда мұндағы негiзгi  мақсат көшпелi өмiрдiң талап-тiлектерi төңiрегiнен аса қоймайтын.  
            Ы. Алтынсарин алғаш балаларға арнап жазған  əңгiмелерiн өзiнiң төл өлеңдерiне қосып, 
сол Хрестоматия-сына енгiздi. Осы қысқа əңгiмелерiнде ол жас  шəкiрттердi адамгершiлiкке, iзгiлiк 
пен бауырмалдыққа, адал еңбек пен əдiлдiкке, əдептiлiк пен сабырлыққа, зейiндiлiк пен  бiлiмдi  
еркiн игеруге шақырды. Ыбырай прозасының басты  ерекшелiгi қазақ халқының мəдени-əлеуметтiк 
өмiрiн арқау ете отырып, жаңа буын жастардың өсiп жетiлуiне қажеттi үлес қосу едi. Ұлы ағартушы 
өз Хрестоматия-сының  түзiлiм мiндетi туралы Н. Н. Ильминскийге жазған хатында былай дейдi: 
''Қазақ балаларына, менiңше, мағы-налы анекдоттар, жұмбақтар, ойына ой қосатын əңгiмелер 
немесе оларды қызықтыратын, мысалы, жiбек құртының, көбелектерiнiң өзгерулерi сияқты 
əңгiмелер тəуiрiрек болады. өлең жағын мен мүмкiн болғанынша қазақ өлеңдерiнiң арасынан 
iрiктеп аламын. Екiншi кiтабымды мен балаларға қызықты етiп, табиғат құбылыстары, табиғат 
күштерi туралы, тарих жəне географиялық-ғылыми əңгiмелер келтiрмекпiн''. Бұдан тұңғыш 
ұстаздың шəкiрттерге ғылымның əр саласынан  тыңғылықты бiлiм  беретiн пəндiк оқуды енгiзудi 
ойластырғанын көремiз. 
            Ыбырай əңгiмелерiнiң негiзгi түйiнi: жас буынды өнер-бiлiмге үндеу, адамгершiлiк мiнез-
құлыққа тəрбиелеу болып келедi. Ол ел-жұртқа қажет бiлiм мен өнердi игерудiң төте жолы тұрақты 
мектептер арқылы iске асады деп санады. Сондықтан ағартушы қазақ халқын егiн егiп күн көретiн 
отырықшылыққа шақырды. өз əңгiмелерiнде отырықшылықтың артықтығын  дəлелдеуге  ерекше 
зер салады. Мысалы,  ''Қыпшақ Сейiтқұл'', ''Киiз үй мен ағаш үй''. 
            ''Қыпшақ Сейiтқұл'' атты əңгiмесiнде автор  мал баққан халықтың жұт пен барымтаға  
тəуелдi екенiн айта келiп, жоқшылыққа ұшыраған отыз үйлi тобырдың басшысы Сейiтқұлдың 
ақылдылығы мен тапқырлығын жастарға үлгi етiп ұсынады. Ол сауда жасауға мал жоқ,  ұрлық 
iстеуге  оның түбi қорлық  деп санап, өзен-сулы Қабырға деген жерге елiн көшiрiп келiп 
қоныстандырады. Жұртқа  кетпен берiп,  аз жылда малды ауыл болып, байып та кетедi. Ойдан-
қырдан келушiлер көбейiп, артынша  төрт жүз үйлi ауылға айналады. Сөйтiп, адал еңбек, маңдай 
терiмен байыған жұрт өзгелер батып келе алмайтындай қорған тұрғызып, қалалардан киiм-кешек, 
азық-түлiк алдырып, мамыражай өмiр кешедi. Бұларға кезiнде  қосыл-маған Сейiтқұлдың ағасы 
ұрлықпен жүрiп қолға түсiп мерт болады. Ыбырай осы оқиғаны тартымды да көркем етiп əңгiмелей 
отырып, жортуылшының басы жолда қалғанын, ал адал еңбек еткендердiң аз жылда  ел қатарына 
қосылғанын нақты  дəлелдей алған. 
            Сондай-ақ жазушы ''Аурудан аяған күштiрек'', ''Асыл шөп'', ''Малды пайдаға жарату'' атты 
əңгiмелерi қайрым-дылық пен бауырмалдық, сабырлық пен шыдамдылық секiлдi  қасиеттердi  
тəрбиелеуге арналған.  Ендiгi бiр алуан əңгiмелерi табиғат құбылысы мен оған деген адамның 
қарым-қатынасын ашуға құрылады. Автор өмiрлiк құбылыстың сан алуан болып келетiндiгi секiлдi 
соларды  ұғып түсiнудiң де əр қилы екенiн ашып аңғартуды көздейдi. 
            Сондай-ақ жазушының балаларды əдеп пен əдiлдiк-ке, қанағатшылдық пен жомарттыққа, 
сақилық пен тазалыққа, iзеттiлiк пен бауырмалдыққа шақыратын əңгiмелерi де бiр төбе. Бұлардың 
iшiнде жан-жануарлар тiршiлiгiнен алып жазылғандары да аз емес. Мысалы, ''Түлкi мен ешкi'', 
''Қарға мен құрт'', ''Сауысқан мен қарға'' т. б. Алайда, оның балалар табиғатына жақын, қазақ  
өмiрiнен  алып жазған шығармаларының өзi аса елеулi. Осы орайда қара сөзбен келсе де айтыс 



өнерiн еске түсiретiн ''Жан-жануарлардың дауласқаны'', ''Байұлы'', ''Сəтемiр хан'', ''Жəнiбек батыр'', 
''Оқудағы балалардың үйiне жазған хаттары'' тəрiздi  топтамаларында тапқырлық, шешендiкке 
баулуды мақсат етедi. Ыбырай өз əңгiмелерiн де шешендiк, нақыл, аталы сөздердi  жиi қолданып 
отырады. Айталық, ол  ''Əке мен бала'' əңгiмесiнде ақыл-насихатқа толы: ''Аз жұмысты  
қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боларсың. Азға қанағат ете бiлмесең, көптен де құр қаларсың'' 
секiлдi жолдарды ұсынса, ''Қыпшақ Сейiтқұлда'': ''Сейiтқұл жұрт ағасы болды, ендi сол жұртының 
адал бейнет, табан ет, маңдай термен тапқан дəулетiн аңдыған жаудан, ұрыдан, даладағы 
бөрiден сақтаудың қамын ойлап, уайымға  қалды'', - деп шешендiк үлгiде  сөйлейдi. 
            Сонымен Ы. Алтынсарин  өзiнiң қара сөздерiнде тəрбиелiк мəндi, қысқа сюжеттi, шағын 
əңгiмелердiң  алғаш рет негiзiн салды.  
            Демек, осы тұрғыдан алып қарасақ Ыбырай ақын, тұңғыш педагог, ұстаз - ғалым. Оның 
мұрасы  тарихқа да əдебиетке де тəн, ұстаздық тəрбиелiк ой-пiкiрiлерi қазақтың таусылмас 
қазынасы. 
  

Абай Құнанбаевтың ағартушылық тағылымы 
 (1845-1904) 

            Абай ақын - ұлы тұлға, маңдай алды ақын екенi, таңдаулы туындылары дүние жүзi 
поэзиясының озық  үлгерiмен деңгейлес тұрғаны - бiлген адамға айқын шындық. Сан  ғасырлық 
бай поэзиясы, ел қамын жоқтаған жүздеген өрен жүйрiк жырау, жыршы, ақындары бар қазақ 
əдебиетiнде Абай орнының  ерекше болуы тегiн емес. 
            Абай халықтың түбегейлi мүддесiн, арман-тiлектерiн  оқу-бiлiм қаншалықты терең 
ұғып-түсiнiп, қандай ойшыл-дық деңгейде, қандай көр-кемдiк қуаттылықпен айтып, жеткiзе  
алғандығында. ақын үлкен творчестволық тұлға болып қалыптасып жетiлiп, кемелiне келуi үшiн 
тиiстi қоғамдық жағдай, аса зор дарын мен даналық, үздiксiз еңбек, iзденiс, бiлiм - мiне осылардың 
түйiсiп келуi шарт.  
            Абайдың педагогикалық мұраларының негiзгi идея-ларының бiрi - адамдардың өзара 
қарым-қатынасы, əсiресе, жастарды еңбекке баулу. Ақын, ойшыл ұлы ұстаз - Абай халықтың əл-
ауқатының деңгейi, санасы, мəдениетi,  адамдардың өзара  қарым-қатынасы, бiр-бiрiне 
мейiрбандығы мен парасаттылығы, ұлттың ерекшелiгi, салт-дəстүрiнiң дамуы - сол  халықтың 
еңбек сүйгiштiгiне, еңбек ету дəрежесiне тiкелей байланысты екенiн  даналықпен болжады. 
Еңбектi Абай, басқада қазақ ағартушылары сияқты - байлықтың, молшылықтың көзi - деп санады. 
Жастарды еңбекке шақырды. Оған 1886 жылы жазған мына бiр шумақ өлеңiн келтiруге болады.  
            ''Қартайдық, қайғы ойладың ұлғайды арман, 
            Шошимын кейiнгi жас балалардан, 
            Терiн сатпай, телмiрiп көзiн сатып, 
            Теп-тегiс жұрттың бəрi болды аларман - деп, өз кезiндегi еңбек етпейтiн жастардың 
осындай жағымсыз мiнездерiн сынады. Ендi бiрде Абай 
            ''Осындай сидам жiгiт елде мол-ақ, 
            Бəрi де шаруаға келедi олақ, 
            Сырын түзер бiреу жоқ, сыртын түзеп, 
            Бар өнерi қу борбай сымпыс шолақ. 
            Абай  даналығы еңбек ет - мал тап деген ақылға саяды. Тек еңбек, еңбек құмарлық 
халықты өнерге үйретедi, бiлiмге меңзейдi, ғасырлар бойы қайыршылық жайлаған халықты - еңбек 
ғана биiкке шығарады, психологиясын өзгертедi - деген Абай даналығы бұл күнде де күшiн жойған 
жоқ. 
            Еңбек Абайша айтсаң-өнер. Жастардың еңбек тəрбиесi, сонда ғана жүзеге асады, егер ол 
халықтың бүкiл көпшiлiктiң, түптеп келгенде, бүкiл қоғамның игiлiгi не айналғанда, оның молшылық 
қажетiне жараған жағдайда, бiлiм алып, бақытты болған шағында. Ол еңбек тəрбиесi - басқа 
барлық тəрбиенiң негiзi. Басқалары ақыл-ой, адамгершiлiк, патриоттық, эстетикалық, эколо-гиялық 
пен экономикалық еңбек тəрбиесiнiң құрамдас бөлiгi екенiне дəлелдеп бердi. 
            Еңбек тəрбиесiн, оқу мен бiлiм алудың  негiзi - деп түсiнген Абай жас ұрпақтың барлық 
тəрбиесiнiң көзiн- бұлағын еңбектен iздедi. Ол еңбек пен қоғамдық еңбектiң тұтастығын, бiрлiгiн -
парасаттылық пен инабаттылықтың, бiлiмдiлiктiң, тұлғалықтың,  iсiне  талғамын, үлгiлерi - өмiр-дiң, 
тiршiлiктiң жеке  тұлғаның  қалыптасуын қамтамасыз ететiнiн аса көрегендiкпен дəлелдедi, оған 
өлең жолдарын, ғақлияларын арнады. Ең бастысы: еңбек пен адамгершiлiк сапасын 
қалыптастырады,  адамды, жастарды эстетикалық рухта тəрбиелеп, оларды əдемiлкке, 
көрнектiлiкке жеткiзедi, оларды жарқын болашаққа шақырады, материалдық игiлiкке жол ашады. 
Ақын пiкiрiнше  еңбек - адамды жан-жақты дамыған, ғұламалыққа  көтередi, баулиды, жетелейдi. 
Абай арманы еңбекке, адамгершiлiкке, ақыл-ойға, парасаттылық пен инабаттылыққа негiзделген, 



үлкен мəдениеттiлiктiң қайнар бұлағына айналған. Абай тағылымы -  даналықтың, ғұламалықтың, 
құдiреттiлiктiң, имандылықтың кəусар тамшысы, ағынды тасқыны, дария көлi, мұхиты. 
            Абай поэзиясының ең басты ерекшелiгi тəрбиелiк тағылымы мол асыл мұрасы ол өзi өмiр 
сүрген тұтас бiр тарихи дəуiрдi жан-жақты барынша толық бейнелеп бердi.  
Бiрақ, ақын творчествосы жарты ғасырды қамтитын  тарихи дəуiрдi танытады деу аз. Сол 
замандағы қоғамдық өмiр салтының, ой-сана, бiлiм-ғылым түсiнiктердiң бiрнеше ғасыр бойы 
қалыптасқанын, түп-тамыр əрiде жатқанын ескерсек, Абай поэзиясы - ағартушылық көзқарасы
қоғамның дамуындаағы бiр елеулi кезеңдi бейнелеу арқылы халықтың тағдырын, ұлттық мiнез-
құлқын тарихи тұрғыдан кең арнада алып, қоғам көшiнiң жеткен  жерiн ғана емес, өткен жолын  да  
танытарлықтай етiп көрсете  бiлдi. Ал қоғам  өмiрiндегi көптеген адамгер-шiлiк, моральдық 
проблемалардың, мысалы, əдiлдiк,  бiрлiк, достық, бiлiмдiлiк, еңбек  сүйгiштiк, талаптылық, 
адалдық, солармен қатар озбырлыққа жауыздыққа, екiжүздiлiкке төзбеушiлiк секiлдi сан түрлi 
мiнез-құлық мəселелерi  қай заманда да мəнi жоймайтындығын жəне қанша заман ауысып, уақыт, 
жағдай өзгердi дегенмен, халықтың ұлттық ерекшелiктерi, адамгершiлiк қасиеттерi  жаңғырып, 
жаңаша сипат ала отырып, жалғастық тауып өрiстеп, дами  беретiнiн ескерсек, Абай поэзиясы 
кейiнгi дəуiрлердiң, соның iшiнде бүгiнгi замандағы өмiр  шын-дығын танып-бiлуге үлкен себiн  
тигiзе алатыны қақ. Олай  болса, Абай творчествосын өз дəуiрiнiң шеңберiнде ғана қалатын, осы  
мағынада бiз үшiн тек тарихи маңызы бар, өткiншi құбылыс деп санауға болмайды, ол - заман 
ауысып, уақыт озған  сайын қоғамдық ой-санаға ықпал-əсерi арта түсiп, өркендеп, дамып 
отыратын асыл мұра.                     Тарихи принцип тəрбиелiк тағылым Абай творчество-сының сол 
дəуiрдегi қоғамдық өмiрмен тамырластығын  танып-бiлудiң бiрден-бiр қажеттi шарты екенiн 
мойындай отырып, ақын шығармаларын бүгiнгi  оқырмандар əсiресе, жасөспiрiмдер қалайда 
өздерiнiң өмiрге көзқарасы, арман-мұраттарын жалғастыра, жанастыра қабылдайтынын жоққа 
шығара алмаймыз. Абай творчествосының өз заманымен, сол кездегi қоғамдық өмiрiмен 
байланысын, сол кезде қандай зор танымдық, тəрбиелiк мiндет атқарғанын, сөз өнерiнде не 
жаңалық əкелгенiн толық түсiнсек, сонда ғана бiз оның кейiнгi кезеңдерде, қазiргi заманда қоғам-
дық ой-сананың, мəдениеттiң, оқудың өркендеуiне қандай ықпал жасап келе жатқанын толық  
аңғара  аламыз. Сондай-ақ, ақын мұрасының өмiршеңдiгiн, заман  озған сайын маңызы, əсерi 
қаншалықты күшейе түскенiн зер салып байыптасақ, оның өз заманының озық тiлек-
мақсаттарына сəйкес тарихи өмiрдiң өзi туғызған бастапқы сипат-қасиеттерiн айқынырақ тани 
аламыз. Оның ең басты бiр қыры оқу-тəрбиелiк маңызында.  
            Абай шығармаларында алдымен мейiлiнше мол, əр қырынан көрiнетiн, əрине, ақынның өз 
бейнесi, өз тұлғасы. Лирик ақын қоғам өмiрiнiң шындығын өз көңiл-күйiн бiлдiру арқылы, өз сезiм 
толғаныстары, ой-толғам-дары арқылы танытады. Ақынның өз тұлға-бейнесi оны тебiренткен ой-
сезiмдерден, айтылып, баяндалып отырған өмiрдегi алуан түрлi жағдайларға, қоғамдық 
мəселелерге, əр түрлi адамдардың iс-əрекеттерiне оның  қатынасынан, берген бағасынанда 
айқындала түсiп, жан-жақты толық көрiнiсiн табады. Абай өзiн ұстаз ретiнде де  көрсете алады. 
            Ақынның бейнесi дегенiмiздiң өзi де ылғи бiр қалып-та, бiркелкi сипатта көрiнбейдi, əр 
қырынан, əр жағынан ашылып отырады. Көптеген өлеңдерiнде ақын өз көңiл күйiн тiкелей бiлдiрiп, 
ойын тура  айтады. өлеңдерi кейде  сұхбат, сырласу, кейде насихат, кейде ойға шому, ой толғау, 
тəрбиелiк түрiнде əр алуан болып келсе, ақын бейнесi анық, айқын қалпында танылады. 
            Сонымен қатар Абайдың өлеңдерiнде əртүрлi топ-тың өкiлдерi əсiресе ұстаздар, жас 
адамдар үнемi бой көрсетiп отырады. Мысалы: 
            Жақсыға айтсаң, жаны ерiп, 
            Ұғар көңiл шын берiп. 
            Жамандар адал еңбек қыла алмай жүр. 
            Кейде топтап айту үшiн бiреу (''Пайда үшiн бiреу жолдас бүгiн таңда''), (''Əркiм жүр алар 
жердiң ебiн қамдап''), кейбiрi (''Кейбiрi пiрге қол берген'') деген сияқты сөздердi де қолданады. 
Тiптi, сөзiн тыңдаушыларға қаратып айтып, сен, сендер, өздерiң деп отырып, көпшiлiк-тi мiнезiнде 
сипаттап кететiнi де кездеседi. Мысалы:  
            Жұмыссыз сандал, 
            Ерiксiз малды ал 
            Деген кiм бар сендерге? 
            Абайдың қоғамдық мұрат нысанасы туралы айтқан-да, ол адамгершiлiктi, əдiлдiктi 
насихаттап, елдi адал еңбек етуге шақырып, бiлiм-ғылымды, өнердi халықтың қажетi-не жаратуға 
алдымен мəн бергенiн естен шығармау қажет. 
            Абай адамгершiлiктi, əдiлеттiлiктi ең негiзгi мораль-дық принцип ретiнде поэзиялық -
тəрбиелiк туынды-ларында да, қара сөздерiнде де үнемi атап көрсетiп отырады. 



            Қайрат пен ақыл жол табар 
            Қашқанға да қуғанға. 
            Əдiлет, шапқат кiмде бар, 
            Сол жарасар туғанға. 
            Бастапқы екеу соңғысы 
            Бiте қалса қазаққа, 
            Алдың-жалын, артың-мұз, 
            Барар едiң қай жаққа? - дейдi ақын ''Əсемпаз болма əрнеге'' деп басталатын өлеңiнде. 
Сөйтiп, ол əдiлеттiк, мейiрбандық болмаған жерде ақыл мен қайрат та адамды жақсылыққа
жеткiзе алмайды деп  түйедi. 
            Ғылым-бiлiмдi, оқу-тəрбиенi уағыздаған ағартушы ақын ақылды, бiлiмдi адамды аса жоғары 
бағалауы əбден орынды. Не нəрсеге болсын ақыл-таразы, (''ақыл-мизан, өлшеу қыл''), дүниенiң 
сырын танып бiлуде адамгер-шiлiктiң ақылдың мүмкiндiгi шексiз мол деп санайды. 
            Ақылды қара қылды қырыққа бөлмек, 
            Əр нəрсеге өзiндей баға бермек. 
            Абайдың бұл пiкiрi ғылым үйренуге ұмылған жастар-ға айтқан сөздерiнен  де айқын 
танылады. Ақын жастар-дың басқалар айтқан сөзге ермей, ақылмен өлшеп тапқан өз пiкiрi болу  
керектiгiн айтып, сол пiкiрде табандап тұра бiлуi қажеттiгiне ерекше назар аударған. 
            Абай ақыл туралы айтқанда, ақылдылық, естiлiк деген ұғым мен ақылмен танып-түсiну 
қабiлетiн бiлдiретiн ұғымды ажыратып, оларды екi нəрсе деп қарайды. ''Əуелде бiр суық мұз - ақыл 
зерек'' дегенге Абай ақылды осы соңғы мағынасында алған. Философиялық тұрғыдан келiп, ой 
мен сезiмдi бiр-бiрiне қарама-қарсы  мағынадағы екi ұғым деп қараған Абай  ''суық ақыл'' мен 
''ыстық жүрек'' бiр-бiрiн толықтырады деп санайды. Осы екеуiне қайрат, жiгер қосылса, адамның 
қасиетi кемелiне келедi деп есептейдi.  
                        Ақыл, қайрат, жүректi бiрдей ұста, 
                        Сонда толық боласың елден бөлек. 
            Бұл ретте Абай ақыл-ой тəрбиесiнiң, адамгершiлiктiң  мазмұнын жырлайды. 
            Абай жастарды тəрбиелеудiң əр түрлi жолдарын, ең алдымен отбасында, мектепте жəне 
əдебиет арқылы  тəрбиелеудi ұсынды. Балалардың дүниеге көзқарасын  жəне мiнезiн 
қалыптастыруда отбасының рөлiнiң  ерекше зор екенiн көрсеттi. Абай əлемiнiң кең өрiс алуы, 
оның поэзиясы мен əлеуметтiк, оқу-тəрбиелiк демек, ағарту-шылық көзқарасының əлеуметтiк 
сипат алуында болды.  
   
   

  Шəкерiм Құдайбердiұлының тəлiми көзқарастары  (1858-1931) 
Қазақтың тəлiмдiк ой-пiкiрлерi көшпелi елдiң бала тəрбиелеудегi тəжiрибесiн жинап-сақтап 

ғылыми педаго-гиканың бастау бұлағы болғаны дау тудырмайтын жəйт. Халық-тық тəлiм-
тəрбиенiң ғылыми педагогикадан айырмашылығы оның тəжiрибелiк бағытта екендiгiнде, сонда, 
халық тəрбиесi дегенiмiз ең алдымен жанұядағы тəрбие тəжiрибесi болғанына күмəн жоқ. 

Ақын-ағартушы Шəкерiм-нiң көзқарастары қыр халқының жас ұрпақты өсiру мен оқытып 
тəрбелеудегi талаптарына сүйенiп негiзделген. 

''Түрiк, қазақ-қырғыз үəм хандар шежiресiнде'' Шəкерiм өзiнiң тұлға ретiнде қалыптасуына 
демеушi болған үш кiсiнiң есiмiн атаған. Солардың бiрiншiсi - үлкен атасы тобықты руының биi 
Құнанбай қажы өскенбайұлы.  

Ерен əдiлдiгiмен ел ортасында құрметке бөленген Құнанбай қажының отбасы елге үлгi 
болып, бала тəрбие-леуде өз дəстүрлерiмен ерекше көзге түсетiн. Бұл ошақта Абай, Шəкерiм, 
Ақылбай, Мағауия  сияқты ақындар дүниеге келдi. Шыққан тегiне, дəулет-байлығына мас-танбай 
қажы əулетi балаларының əрбiреуi киiз үйдi құру мен бұзу, бүркiт  салу, аң аулау, құс ату, ет бұзу, 
темiр-терсек соғу, арба мен сағат жөндеу, бұдан да басқа тұрмыс жұмыстарын атқарған. үлкен 
атасы немере-шөбересiнiң ақыл-ойын, санасын, мiнез-құлқын, қол өнерiн халық-тың əдет-ғұрпын 
сақтай тұрып ретiмен дамыта бiлген. 

Туған жұрттың өсiп-өнуiн армандаған, келешек ұрпақты тəрбиелеу тəсiлдерiн iздеген, жеке 
тұлғаның жан-жақты дамуына қамқорлық жасауды көздеген Шəкерiм өзi шыққан отбасының, атасы 
Құнанбайдың тəлiми тəжiрибесiн үлгi тұтты. 

Атасынан кейiн ол ағасы Абайға соның жетелеуiмен ержеткенi үшiн ризалық бiлдiрген. 
Ұлтының мақтанышы болған ағалы-iнiлi тек қан жағынан туыс болып қоймай, олардың жан 
сырлары, рухани iзденiстерi ұштасып жатты.  Əдебиетке бiртабан жақын болған Шəкерiм 
жастайынан ақыл-кенi болған халықтың ауыз əдебиетi шығармаларын: жырлар мен өлеңдердi, 



айтыс пен терменi, қисса мен дастандарды көп бiлуге тырысты. Фольклор арқылы ақын туған 
даланың əдет-ғұрпын, тұрмыс-салтын, тарихын жетiк бiлдi десек, дау тумас. Сынды көзбен қарап 
қазақ елiнiң этнопедагогикалық талаптарын өз бойына сiңiрдi. 

Халықтық тəлiм-тəрбиеден ғылыми педагогикаға жол алғанының бiр белгiсi – 19 жасынан 
бастап Шəкерiмнiң шежiре жинауға кiрiсуi. Бұл еңбектiң мақсаты тек қазақ рулары мен хандары, 
жүздерi мен батырлары тарихын зерттеп игеру еместiн. ''Шежiреде'' ақын-педагог тарихи 
оқиғаларға орай өз түсiнiктерiн айқындап, қазақ жастары-ның тарихи санасын, өзiндiк этникалық 
санасын жетiлдiру мақсатын көздегендi. 

Фольклор арқылы ақын қыз бала мен ұл бала тəрбие-леудегi ата-ана рөлiн, əке-шешеге 
деген балалардың сүйiспеншiлiгiн, əйелге деген қамқорлықты, адам өмiрiнiң құндылығы мен 
маңызын тапты. Ауыз əдебиетi қазақ халқының қоғамдық өмiрiн қалыптастырудағы, елдi бiрлiкке, 
жұртшылықты адалдыққа, адамгершiлiкке баулудағы əсерi туралы ол əңгiме етiп тұратын. Жастар 
өзiнiң туып-өскен жерлерiнде осындай шығармалардың бар болғанын бiлiп, адамгершiлiктi жоғары 
дəрiптеген туыстарынан тəлiм алсын деп ойлаған. 

Шəкерiм нағыз таза ұлттық ортадан шығып, дала педагогикасы объектiсi болып, ұлттық 
рухтағы тəлiмдi өз басынан өткiзген кезi келгенде ұлттық пен жалпы адамдық педагогиканың
субъектiсi мен зерттеушiсiне айналды. 

Неше тiл бiлсең - сонша рет адам боласың дейдi халық нақылы. Таза қазақы ортадан 
шыққанына қарамай ақын араб, парсы, татар, шағатай, өзбек, орыс тiлдерiн еркiн меңгерген. 
Оның лингвистикалық талаптары дүние жүзiндегi елдердiң ғұламаларымен таныстырып, 
солардың демократтық, гуманистiк идеяларына сəйкес өзiндiк көзқарастарын түйiндеуге мүмкiндiк 
бердi. Шəкерiм Шығыс жəне Батыс мəдениетiн меңгерiп, жалпы адамдық құнды-лықтарды, соның 
iшiнде этнопедагогикалық, этнопсихо-логиялық, моральдық концепцияларды философиялық 
лирикасында, ғылыми аңсарларында /трактат/ шынық-тырып дамытқан.  

Шəкерiмнiң психологиялық тұжырымдамалары – оның көп жыл бойы Шығыс пен Батыс 
мəдениетiн танып бiлуiнiң нəтижесi. Ақынның психологиялық көзқарастары философиялық
лирикасында, ''Үш анық'' жəне ''Мұсылман-дық шарты''  аңсарларында айқындалған. Психологияға 
деген қызығушылық оның 1919 ж. қазақ тiлiнде шыққан психо-логия оқулығына пiкiр жазуға себеп 
болды. Ол ''жансыры'' деген терминдi ''психология '' деп атаған.  /Шəкерiм Құдай-бердiұлы. 
Шығармалары. -Алматы, Ғылым, 1988, 340 бет/. 

Ең  алдымен ақынды психологияның философиялық негiздерi қызықтырған. Ол өзiнiң жан 
туралы, жанның қасиет-терi мен қажеттiлiктерi туралы түсiнiктерiн философия-ның негiзгi 
мəселесiмен ұштастырып қараған. Материя мен сананың қарым-қатынасы туралы сұраққа 
идеализм тұрғысынан жауап бере тұра, бар болмыстың себепкерi жаратушы-құдай деп, Шəкерiм 
тек өзiне тəн дəлелдердi келтiредi.  

өз заманына сай ғылыми көзқарастарға ие болған ағартушы адамның психикалық қызметiнiң 
табиғатын ашқанда, таным процестерiнiң механизмiн көрсеткенде дiни түсiнiктерден аулақ болған. 
Осы орайда айтып кеткен жөн болар: Шəкерiм ортағасырлардағы ұлы қазақ ғұламасы, 
энциклопедист əл-Фараби жəне қазақ ойшылы Абай салған жолмен жүрiп, солардың ой-пiкiрлерiн 
дамытса, Шəкерiмнiң еңбектерi Ж. Аймауытов пен  М. Жұмабаев-тың оқулықтарына жол сiлтейдi. 

Психикалық қызметтiң формалары туралы ойларында Шəкерiм гилозоистармен 
панпсихистарға бiр табан жақын. Оның ойынша, жан адамдарда да, жануарларда да, өсiмдiк-
терде де бар, бiрақ, өсiмдiк пен хайуанат əлемiнде түйсiк дəрежесi төмен болады. Шəкерiмнiң 
адам танымы мен жəндiктердiң психикасының сапалық айырмашылығы туралы жазған ойлары
қазақ қоғамындағы гносеология дамуындағы жаңа сөз, ой-пiкiр, жаңа кезең жəне саты ретiнде 
Қазақстанның ғылыми психологиясының негiзiн қалағаны анықтан анық.  

Ойшыл-рационалистiң ерекше назарын аударған мəселенiң бiрi – таным процестерiнiң 
табиғаты, түп-тамыры. ''Бiз əр нəрсенi денедегi сезiмiмiзбен бiлемiз. Мұқым барлықтың бəрi 
жаралыс жолмен ерiксiз бар болып жатқанын көрiп, бiлiп тұрамыз… Тəн сезiп, құлақ естiп, көзбен 
көрмек, мұрын иiс, тiл дəмнен хабар бермек. Бесеуiнен мидағы ой хабар алып, жақсы, жаман, əр 
iстi сол тексермек.'' (Шəкерiм. үш анық.) 

Ақын-философ шығармаларында таным процестерi  материалистiк диалектикадағыдай 
белгiлi үш дəреже, сатыларға бөлiнбеген. 

Сонымен, Ш. Құдайбердiұлы халықтық тəлiмдi сынды електен өткiзiп, дүниедегi сан түрлi 
педагогика-лық тұжырымдарды жан-жақты қарастырып, этникалық жəне ғылыми педагогикалық 
ой-пiкiрлердi өзара бай-ланыстырып туған қоғамының қазынасына айналдырды. 

Шəкерiмнiң тарихи, ғылыми, философиялық, психологиялық, педагогикалық көзқарастары 
Қазақстан ғылымының негiзiн салған кəсiби педагогтар, психо-логтар, философтар мен 
тарихшылардың ойларының қайнар көзi болды.



  
  
  

  Жамбылдың тəрбие тағылымы (1846-1945) 
Жамбылдың тұңғыш кiтабы 1944 жылы ''Песни и поэмы'' деген атпен орыс тiлiнде əуелi 

Алматыда, соңынан Мəскеуде шықты. Толық жинағы қазақ тiлiнде Сəбит Мұқановтың бас 
мақаласымен 1946 жылы шықты. Кiтаптың беташарында бiрсыпыра фактылармен, қазақтың  
тоқсан-нан асқан қарт ақыны бас-аяғы бiр-екi жылдың iшiнде одақ көлемiне қалай əйгiлi болғаны 
айтылғанды. 

1936 жылы Мəскеуде қазақ өнерi мен əдебиетiнiң он күндiгi болғанда  Жамбыл мен  Сəкен 
Сейфуллин екеуi Еңбек Қызыл ту орденiн алды. 

Жамбыл бүкiл Жетiсу  өңiрiне аты шыққан дарқан ақын болды. Қазақтың қараңғылық халi 
қырық бөлiнiп  қаналған  мешеулiк жағдайы, оның  өрiсiн бұдан əрi  жiбермедi. Соның өзiнде, iзсiз 
ұшарсыз  өшiп қалмай, жер бетiне жарып шығып, жұрт көзiне жоталы  дарын иесi екенiн таныта 
алуы, кейiн осы қалып дəрежеде Мұхтар Əуезовтың ''Абай жолы'' романына  елеулi  бiр ақындық 
образына  негiз салуы - Жамбылдың  көптiң бiрi емес, iлеуде бiр  ұшырасатын  ерен талант 
екенiнiң айғағы. 

Баспа жүзiнде қазақ оқушысы Жамбыл есiмiн ең алғаш 1923 жылы Шамғали  Сарыбаевтың 
''Қазақтың революцияға дейiнгi ақын-жыраулары'' атты мақаласында таныды.  Бұдан кейiн 
Жамбыл есiмi  он екi жыл бойы баспа жүзiнде көрiнбей кеттi. 

Бiрақ Жамбыл жырынан тиылған емес, ешкiм ерен көңiл бөлмесе де қарт ақын өз төңiрегiне 
революция заманы, жаңалықтарына əрдайым үн қосып, халқының күрес жолын, бақыт жолын 
жырлап отырды. Алайда, сондағы жырларының көпiшiлiгiн ешкiм  жазып алмағандықтан iзсiз-
түзсiз жоғалып кеткен. Тек 1927 жылы Жетiсу жерi Түркiстаннан бөлiнiп Қазақстанға  қосылғанда  
шығарған ''Қазақстан тойына'', 1927 жылғы жер бөлiс науқанына арналған ''Заман ағымы'', 1928 
''өркенiң өссiн еңбекшiм'' деген бiрен-саран жырлары ғана сақталған. Бұл осы екi-үш жырының 
өзiн  бүгiн оқып тыңдасақ қарт жырау сол жылдары қазақ жерiндегi жер бөлiнiсiн, оның еңбекке  
байланыстылығын, барлық  байлық жер қойнауында деп, егiншiлiкпен айналысқан бау-бақша-мен 
гүлденген Жетiсу жерiн жырлайды, халықты, қалың жұртшылықты сол жылдардағы еңбекшiлердiң 
бiрiгуiн еңбек етуге шақырады.  
            Еңбекшiге арналған бұл өлең жырының өзiнде еңбек-шiлердi бiрлесiп еңбек етуге, 
жастарды еңбекке, бiлiмге, тəрбиеге нұқсаған қаншама өсиет өнеге жатыр. Сол жылдары одан 
кейiнiрек те жазылған ''Тарих тағылымы-тəрбие'' атты өлеңiнде мынадай жыр шумақтары  
тəрбиенiң өмiрдегi орнын, сол дəуiрдегi жəне бүгiнгi жастарымызды  тəрбиенiң, еңбектiң құдiретiне 
тағылым етуге шақырады. 
            Барлық адам өмiрi, 
            Еңбектен келiп жаралған. 
            Тiршiлiк, тыныс, рахат, 
            Еңбекпенен табылған, немесе ендiбiр жерiнде өлеңнiң: 
            Қуаныш, шаттық қызығы, 
            Табиғат - байлық рызығы. 
            Жер, су, шалғын, бəйшешек 
            Еңбекпен өсiп танылған, - деп жырау бiр ғана еңбектiң, маңызы мен мазмұнын қаншама 
жырға қосады. Осының өзi ақынның алғашқы жыр бастауы еңбек пен еңбек тəрбиесi туралы үлкен 
тағылым болса керек. 
            Отызыншы жылдардың соңы, қырқыншы жылдардың басындағы ақын өмiрiнiң шырқау биiгi 
деп аталатын кезеңi басталып, жыр маржанын төгiп, халық даналығын, халықтың дəстүрiн,  əдет-
ғұрпын дəрiптеп, өсиеттi-ұлағатты жырларын жазып, жастарға батасын бергендей болады. Оған 
мынадай өлең  шумақтарын келтiруге боады: 
            Жастарым жайнап жаңғырған, 
            Еңбекпенен танылған. 
            Көз жiберсек өткенге, 
            Еңбексiз қолың жеткен бе? 
            Теңсiздiк басы байлылық, 
            Құр сенделдiк, қаңғыдық. 
            Ерiнбей адал еңбек ет, 
            Рахатын тап жаныңның. 
            Елiңнiң аяулы ұлы бол, 



            Бiл бабаңның қадiрiн, - деп еңбектiң мазмұнын аша отырып, еңбектiң түбi өнбек жəне рахат 
деген ой түйедi ақын. 
            Жамбылдың өлең-жырларында патриоттық сезiм, тəрбиенiң күшi бар, тəрбиенiң күшiне 
сенген ақын, тəрбие тағылымын, үлгiсiн əрбiр өлеңнiң арқауы ете бiлдi. Қарт жырау  Жамбыл бұл 
жерде өлеңдерiн педагог, мұғалiм, оқушыларға тура арнап  жазбағаны белгiлi. Алайда, ол сол өзi 
өмiр сүрген дəуiрдегi қоғамның əлеуметтiк-экономикалық күйiн, жаңа  мəдениетiн, халықтың, бүкiл 
қоғамның тарихи дамуын, дəуiрге, белгiлi бiр кезеңге байланысты оқу-ағарту процесiнiң қалыптасу 
үлгiсiн жырына қосты. Бүгiнгi педагогикалық тұрғысынан қарап, ақын жырларын талдап, зерттесек, 
ол адамгершiлiк, ақыл-ой, дене тəрбиесiн, патриоттық, идеялық-саяси тəрбиенi, еңбек тəрбиесiнiң 
құрамдас бөлiгi ретiнде қарап көп жырларында еңбектi, еңбек тəрбиесiнен бастап тəрбиенiң 
барлық түрiн, еңбек  тəрбиесiнiң құрамдас бөлiгi ретiнде қарастырады. Мұның iшiнде  тəрбиенiң 
негiзгi категориялары ақылдылық, даналық, адамгершiлiк, ұлағаттылық пен парасаттылық 
Жамбыл өлең-дерiнiң өзектi проблемалар ретiнде қаралады, соны жырға қосады. Мұны мына 
шумақтардан айқын көре аламыз. 
            Еңбекпен туған елiмнiң 
            Ағызып бiлiм бұлағын 
            Адамшылық, даналық 
            Туғызып ақыл ''құрағын''. 
            өнерiм өшпес өмiрiм 
            Даналығым, ақылым 
            Пайда тигiз халқыма 
            Лапылда, жырым лапылда! 
            Жастарым жайна, жалында 
            Еңбектiң тiгiп ордасын, 
            Оқы-оқы, өнер қу қалма қапыда 
            Бүгiнгi ұлы дүбiрде, 
            Бұл да бiр сын ақынға 
            Болашағым ұрпағым, 
            Лапылда, өшпей лапылда! 
            Ақын толғаулары оқу, өнер, бiлiмге, келешекке меңзейдi, жасөспiрiмдi алдағы өнер асуына, 
болашаққа, сəулеттi де салтанатты өмiр сарайын соғуға шақырады. 
            Жамбыл 1930 жылдардың соңында жазған ''Абай жастар жыршысы'', ''Абайды еске алу'', 
''Абай iзiмен'' атты өлеңдерде Абайша толғанысқа, Абайша халқын сүюге, жастарды оқу, өнер, 
бiлiмге шақырады, оларды баулиды, тəрбиелейдi. 
            ''Айтыстың арыстаны'' аталған Жамбыл өткiр, уытты жырлары мен қатар кең тынысты, ұзақ 
этикалық туындылар шығарады. Айтыстың əр шумағында тiптi əрбiр жолында халқының, сол 
кезеңдегi еңбекшi бұқараның мүддесiн көздейдi. Теңсiздiктi, бостандықты, ерлiктi, əйел теңдiгiн  
жырға қосады. Мұны Құлмамбет, Сарбас, Досмағамбет сықылды үстем тап  дəстүрiнен, алдымен 
өзiнiң ақындық шеберлiгi биiк тұрады. Мысалы: 
            Шат елдiң  шешенiмiн, даңғылымын, 
            Шыным сол, правом бұл, заңды мұңым, 
            Астанам, Алатаудан  саңқылдасам, 
            Жетпей ме, жер жүзiне  жаңғырығым. 
            Сондай-ақ, Жамбыл өзiнiң айтыстағы  ақындық биiгiн тəрбие тағылымы ретiнде жырлайды, 
оны жастарға өнеге ретiнде қалдырады. Тағы да ақынның мына бiр айтыс шумақтарын келтiрелiк: 
            Тегiнде кəрi құлақбын, сұңғыламын, 
            Сондықтан сұлу сөздi жыр қыламын. 
            Соғайын сезiмменен, ''Сұлу Сарай''. 
            Жастарым отыратын ''Тұрақ'' болсын, - деп ақын жастарға  өлеңмен, айтыс өлеңiмен тұрақ, 
мекен, бақыт iздейдi. Жамбыл  адам бойындағы адамгершiлiктi,  ақыл-дылықты,  батылдықты 
жырлай  отыра, келеңсiз құбылыс-тарды, əдiлетсiздiк, орынсыз байлықты əшкерлейдi, сынап-
шенейдi. Құлмамбетпен айтысында: 
 Құлмамбет ақылдықты айт, батылдықты айт, 
 Елiмде орнап қалған татулықты айт, 
 Қарынбайдай сараңдар толып жатыр, 
 Айта алмасаң жайыңа, үйiңе қайт. 
            Жамбылдың қандай өлең-жырларында болмасын, айтыста, дастан, поэма, жеке өлеңдер 
жазудағы ақындық дəстүрiнде болсын, əйел образы, əйел бейнесi, тəрбие тағылымы бұл  



тақырыпты жырлаудағы ақындық межесi, оның поэзиясының шырқау биiгi болып табылады. 
Мұның əр жолында бүкiл шумақта ақынның адамгершiлiк этно-эстетикалық ақылға құрылған үн 
бар. 
            Даналық, парасатты-бiлiмдi адам, 
            Əлемге-ақыл асып құрған саян. 
            Ақтоқты, Сара, Күлəш, Жiбек, Баян, 
            Теңдiк iздеп, əлемге болған аян. 
            Қазақ қызы əр кезде жыр мен  дастан, 
            Салған емес, ешқашан алдына жан, - деп қазақ қыздарының сонау теңсiз қоғамындағы 
тағдырын, олардың болмысын, адамгершiлiгiн қандай қиын дəуiрде болмасын жоғары ұстаған 
қазақ қыздары мен əйелдерiнiң мəртебесiн Жамбыл өз жырында жоғары биiкке көтере бiлдi. 
Тарих  тағылымын, тəрбиенiң тiптi өзiнiң басындағы үлгiсiн, өткен өмiрiн, кейiнгiге жас ұрпаққа 
Жамбыл үлгi етiп ұсынды. Оны былай жырлайды. 
            Таусылмастай тағылым күнiм болсын, 
            Басында бақыт, өзiңе жырым қонсын. 
            Тəрбие даналығы басымдағы, 
            Ұрпаққа, болашаққа үлгi болсын, - дейдi ақын. 
            Жамбылдың тəрбие тағылымдары, өлеңдерiнiң өмiр-шеңдiгi, өнерпаздың бейнесi жазған 
өлеңдерiнiң санымен ғана  анықталып қоймайды, поэзиядағы  əлi күнге дейiн ешкiм  асып түсе 
алмаған сапасымен, əсiресе, өнерпаздық  диапозонының кеңдiгiмен, тақырыптарының, қамтыған 
мəселелерiнiң əр алуандығымен, сол сияқты ақындық ерекшелiгiнiң жан  тебiрентерлiк күшiмен, 
үлкен ұлағатты тəрбиелiк тағылымы-мен анықталады. Мұны Жамбылдың соғыс аяқталып, 
халықты еңбек жолына түскендегi мына бiр өлеңiнен көруге болады. 
   Шарықта, шаттан, шабыттан, 
   Жеңiмпаз батыр халқымыз! 
   Жығылды туы дұшпанның 
   Бiз жеңдiк, Жеңiс - салтымыз 
            Құтты болсын жеңiсiң! 
            Жайраттың фашист жендетiн 
            Жеңiп тұрiп түстiң сен 
            Жолыңа бейбiт еңбектiң, - деп жырлағанды. 
            Жамбылдың басына түскен қайғы Ұлы Отан соғысы зардабының əрбiр ата-анаға түскен 
қайғымен тұстас келгенi белгiлi. Бұл оның баласы Алғатайдың соғыста қаза табуы едi. Баласы 
Алғатайға арнаған жыры күнi бүгiнге дейiн сақталып, тарих бетiнен табылса, тағылым  ретiнде 
арнаулы орын алды. Онда ақын: 
            Алатауды айналсам, 
            Алғатай сенi табам ба? 
            Қаратауды айналсам 
            Қалқатайды табам ба? 
            Сарыарқаны кезсем мен 
            Сарғайып босқа қалам ба? 
            Жасым жүзе келгенде 
            Мұндай суық хабарды 
            Естiсем неттi - ''өлгенде'' 
            Мұң-зар қайғы-қасiрет 
            Бермесiн еш пендеге! - деп  күңiренедi ақын, бұл от басы  тəрбиенiң балаға деген əке 
ғұмырының, əке құшағы-ның айқара ашылуын, арман еткен баласын жоқтауының зары-мұңы,  
жоқтауы-қайғылы жанның шеруi едi. 
            Жамбыл жаңалықтың жыршысы болған. Қарт жырау күнделiктi айнала ортаны, көзiмен 
көрiп құлағымен естiгенiн өлең-жырларының арқауы ете бiлген. Соғыстың соңғы жылдарының 
бiрiнде Мұхтар Əуезов пен Ақжан Машанов Жамбылдың үйiне, көңiлiн сұрауға барады. Дəл сол 
кезде əл-Фараби кiм деген мəселе əдебиетшiлер мен ғалымдардың, қазақ зиялыларының 
арасында үлкен  əңгiмеге айналып жүрген кез екен. 
            М. Əуезов - Жəке сiз əл-Фараби туралы қандай дерек  естiдiңiз, не бiлесiз - дейдi. 
Сырқаттанып  жатқан Жамбыл басын көтерiп, неге бiлмеймiн, бiлемiн. Мен дастан жазып 
жатырмын - деп мына бiр өлең шумағын айта жөнелдi. Ол:  
            Əл-Фараби бабамның, 
            Даналығын тапқаным. 



            Жүсiптiң (Баласағұн) ''Құтты бiлiгiн''
            Басыма оқып жастандым. 
            Абай бастаған жыр көшiн, 
            Алға апарып тастадым. 
            Қадырғали (Жалайри) мен Хайдардың (Дулати) 
            Даналығын саралап, 
            Арқауы еттiм дастанның 
            Ғұламалар iзiмен, 
            Адаспай алға басқаным - деп  əрi қарай шыдай алмай, қисайып жата кеткен. (Академик 
Мұқаметжан Қаратаев естелiгiнен). Мiне, Жамбылдың ғұламалығы, оның тəрбиелiк тағылымы 
көне заман деректерiн кейiнгi ұрпаққа жеткiзе бiлгендiгi. 
            Педагогикалық тұрғыдан алғанда Жамбыл жырлары, оның тəрбиелiк тағылымдары ХХ 
ғасырдың басындағы, одан кейiнгi кезеңдердегi халықтық педагогиканың негiзiн қалаудың айқын  
айғағы. Жамбылдың бүгiн орнатып жатқан гуманистiк жəне демократиялық қоғамда ұлт мəдени  
тiлiмiзге, оның оқу-ағарту iсiне  өзiнiң өлең жырлары арқылы қосқан үлесi, сiңiрген еңбегi, тəрбие 
тағылымдары жастарымызды адамгершiлiк рухта тəрбиелеп еңбекке баулудың үлгiсi болмақ. 
  
  

  
Ахмет Байтұрсыновтың ағартушылық қызметi (1873-1937)  

Ахмет Байтұрсынов - қазақ мəдениетiнiң тарихында үлкен, бiр дəуiрдi алып жатқан алып 
тұлға. Оның тарихи тағылымы мол, тəрбие туралы өзiне тəн прогрессивтiк ой-пiкiрi бар ұлы -
ғалым. Қазақ философиясының (тiл бiлiмi жəне əдебиет тану) негiзiн салушы педагог-ағартушы, 
мəдениет жəне қоғам қайраткерi. 

А. Байтұрсынов - алғашқы қазақ тiлiнiң авторы (1912). Сол  кездiң өзiнде ол жүзеге асырған 
қазақ жазуы (''Жаңа емле ережесi'' айнала ортадан тиiстi бағасын алды. Оған прогрессивтiк  зиялы 
қауым ерекше назар аударады. Ал, 1924 жылы, ол жаңа қазақ алфавитi ретiнде қабылданып, оған 
ғалымының құрметiне - Байтұрсынов аты берiлдi. Ол өз заманында барлық түркi тiлдес 
халықтардың ең  жақсы үлгiсi ретiнде қабылданды. Сондай-ақ, бiздiң шетелдiк отандастар  күнi 
бүгiнге дейiн Байтұрсынов графикасын пайдаланады. Байтұрсыновтың əдiстемелiк еңбектерi 
қазiргi  кездiң өзiнде үлкен  беделмен қолданылады. Оның  қазақтың  тiл бiлiмi жəне қазақ тiлiн 
оқыту методикасы өзiнiң  сапалылығымен жəне ана тiлiмiздiң ерекшелiгiн жинақтайтын оқулық 
негiзi ретiнде үлкен табыспен  мектептер мен жоғары оқу орындарында оқытылып,  
қолданылмалы қазақ тiлiнiң қолтума оқулығына айналып отыр. 

Ол өмiрiнiң алғашқы жылдарын бала оқытудан бастайды. Ол жөнiнде былай деп жырлайды. 
Адамдық диқаншысы - қырға шықтым, 
Көлi жоқ, көгалы жоқ-құрға шықтым. 
Тұқымын, адамдықтың шаштым, ектiм, 
Көңiлiн көтеруге бұл халықтың - деп  бейқам жатқан халқын сауаттандырып, өнер - бiлiмге, 

мəдениетке жетектедi. 
Бұл тұста  1890 жылдар үстiнде Ахмет  Байтұрсынов  тəрiздi оқыған, бiлiм алған, мектеп 

бiтiрген, орысша сауат ашқан өзге де қазақ азаматтарының  алғаш көрiне бастаған кезi едi. 1896 
жылы Байтұрсынов Омбыда  жұмыс iстеп отырып Ақмола, Семей оқу жүйесiн басқарады. Сол  
жылдары ол Қазақ даласында  бала оқыту жайы, оны қатты толғандырады. Осы кезеңде 
қазақтарды оқыту Ахметтiң ой-түюiнше өзгелердiң емес, өзi тектес оқығандардың халық 
алдындағы парызы - деп түсiнедi. Байтұрсыновтың  осындай мақсаттарды көздеп, саяси-
көзқарастарын шыңдай түсуi Қарқаралыда өмiр сүрген 1896-1907 жылдар кезеңiмен байланысты. 
Осы жылдары оның айналасына қазақ зиялылары топтала бастайды. 

Байтұрсынов 1907-1917 жылдар арасында Орынборға жер аударылып сонда тұрған
жылдарында ғылым, бiлiмге бұрынғыдан да терең үңiлiп, қазақ балаларын  оқытудың əдiстерiн, 
қазақ тiлi мен  əдебиетi, өнерi, тарихы, мəдениетi туралы өрен ойлар айтып, бастауыш 
мектептерге арнап оқулықтар мен оқу құралдарын  жаза бастайды. Халық мұраларын, ауыз 
əдебиетiн - эпос, ертегi, жұмбақтар жинап бастыру iсiмен айналысады, ғылыми-зерттеу 
жұмыстарымен шұғылданады. 

Ахмет Байтұрсыновтың қазақ елiнiң жоғын жоқтап,  санасына сəуле құюға байланысты жасап 
жүрген еңбектерi елге тарай бастайды. 1913-18 жылдар арасында бейресми  газет ''Қазақ''  
газетiнiң редакторы болып жұмыс iстеген жылдарында - газет бетiнде халықты оқуға, бiлiмге, 
өнерге,  бостандыққа, теңдiкке шақырған ойларын газет бетiне  ашық жариялағанды. 



Қазақтарды надандық шырмауынан шығарудың бiрден-бiр жолы ғылым-бiлiмге ұмтылу, оқу-
ағарту  жұмысымен айналысу деп түсiнген Байтұрсынов бұл пiкiрiн ''Қазақ'' газетiн жариялауға 
ұдайы ұмтылыс жасаған. 1911 жылы Орынборда басылған ''Маса'' атты жинағы, халықты өз 
тағдыры үшiн күреске  шақырып, жұртшылықты  шырт ұйқысынан  оятқан дабылды еңбек -
топтама туынды болған. Ахмет  қалғыған халқын ең болмаса маса болып  шағып оятайын, 
ойландырайын - деген мақсат көздейдi.  

Сары маса болып ызыңдаған өзi екенiн, Ахмет Байтұрсынов, 1909 жылы Петербургте 
басылған ''Қырық мысал'' атты еңбегiнде ''Малшы мен  Мысал'' туындысында жасырмай ашық 
айтады. Онда мынадай  шумақ-өлеңдер болған: 

Мысалы, қазақ малшы  ұйықтап жатқан, 
Жыланды пəле дедiк  аңдып жатқан, 
Пəленiң түрiн көрген мен Сары маса, 
Халықты оянсын деп сөзбен шаққан.  
''Айқап журналы'' мен ''Қазақ'' газетi бетiнде көптен көтерiп жүрген, елдiң санасын көтеруден 

бұрын, сауат ашар ''Əлiп-би'' тiл құралын жазу үшiн графика жəне қазақ тiлiнiң дыбыстық жүйесiн 
жасаумен Байтұрсынов 20 жылдар еркiн айналысады. Ол əуел баста араб графикасына бейiл 
бередi. Дəл осындай құралдың ересектер үшiн де аса қажет екенiн ескерiп ''Əлiпбидi'' жазады, бұл 
оқулық 1924 жылы Орынборда, 1926 жылы Семейден басылып шыққан. Ал ''Тiл құралы'' 1914 
жылдан бастап  жариялана  бастайды. 

Ахмет Байтұрсыновтың ағартушылық, ғалымдық, қайраткерлiк, ақындық қасиеттерiн  
сараласаңыз - өзiнен бұрынғы үш ғұламаның Абайдың ақындығын, Ыбырай-дың ағартушылығын, 
Шоқанның  ғалымдығын, оны бiр өзi таңдап алғандай. Байтұрсыновтың бойынан осы үш қасиет 
бiрдей табылған. өлеңiн, ақындық шеберлiгiн Ахмет Абайша түрлеп, адам бойындағы надандықты 
шенейдi, саналылыққа ел болып бiрiгуге шақырады. 

Бұл  неткен жұрт ұйқышыл, 
Болсын кедей, болсын бай, 
Жатыр бейқам жым-жырт жай -десе, ендi бiрде  
Шығармай бiр жеңнен қол, бiр жерден сөз, 
Адалдық, алтыбақан, дертпен кiрдiк, 
Жан-жақты  жаратқанға күзеттiрiп, 
Жақынмен ырылдасып, иттей үрдiк - деп сол кездегi шындықты жырлайды. 
Абайдың бiрден-бiр өлеңiн өткен уақыттың жайын ғана жырлайтын, кезеңдiк дүние деп қарай 

алмайтыны-мыз сияқты, Байтұрсынов туындыларының да шеңберi  ауқымы уақытпен шектелiп 
қалған емес.  

Байтұрсынов өмiр шындығын, тəрбие  тағылымын мынадай  етiп келтiредi.  
Тықылдап, құр пысықтап сөйлейтiн көп, 
Екiндеп ұшқыр атта қарқындаған, 
Бос белбеу, босаң туған бозбала көп, 
Киiздей шала басып қарпылмаған - деп сол екi шумақ өлеңде - бүгiнгi бiздерге, 

жастарымызға арналып айтып тұрғандай емес пе? Ахмет Байтұрсынов еңбек тəрбиесiн жырлаған, 
еңбек тағылымының туын көтерген дана -адам. 

Ахмет Байтұрсынов еңбексiз, арзан iстердi надан-дықты, мешеулiктi, бiлiмсiздiктi өткiр сынға 
алған. 

''...Жаны ашып, жаүан үшiн қайғырма? 
Жаны мол, жақыны мол, малдың құлы... десе, ол ''Жұртыма'' деген өлеңiнде -  
Келгенде өздi-өзiңе  мықтысыңдар, 
Қайтейiн өзге десе көнгiшсiңдер, 
Сықылды сынық бұтақ төмендесең, 
Кiм  жұлмас оңайдағы жемiсiңдi.  
Ахмет үлкен аудармашы. Ол Крыловты аударған. ''Арыстан, киiк үəм түлкi'' деген мысал 

өлеңiн былай тұжырымдайды. ''Кiсiге таза жолдас табу қиын, 
Көбiне-ақ дос етедi мал мен бұйым, 
Досыңнан, дұшпаныңнан бiрдей сақтан, 
Басыңда Сiрə ''Ахмет болса миың'' - деп, өзiне арнаған. Ендi бiрде: 
Ойлама шын достарым мол екен - деп, 
Сөзiне ере берме жол екен - деп. 
Досыңды қиын iске қайрап тұрған, 
Бiлгейсiң шын дұшпаның сол екен -деп, немесе ол ''Жұртыма'', ''Қара бұлтта'' деген 



өлеңдерiнде қансып жатқан далаға жауудың орнына, қарабұлттың жауыны, теңiзге жаууын 
орынды сынайды. Жаңбырсыз  ''Даланы'' бейқам жатқан қазақ дейдi. Ахмет өлеңi,  аудармасы 
болсын, бəрiн қазақ өмiрiне əкелiп тiрейдi.  Оянар ма екен, сабақ аларма екен, серпiлер ме екен 
деумен болады. 

Қаршадайынан  елiм - деп езiлiп, халқым - деп қайғы жеген Ахмет Байтұрсыновты - азап пен 
тозақтың бəрiн  басынан кешiрген, ақыры қаратүнек надандықтың құрбаны болған, оның өнер, 
бiлiм, оқу-тəрбие, тарихи тағылымы ұрпақтан-ұрпаққа сақталып, ұлы адамның аты -əр адамның, 
бүкiл жұрттың жүрегiнде мəңгi сақталары даусыз. 

  
Мағжан Жұмабаев -ағартушы педагог (1893-1938) 

            Мағжан Жұмабаев - қазақтың кемеңгер ұлы ақыны. Ұлтының бақыты үшiн өз бақытын 
құрбан-дыққа  шалғандардың бiрi.  Қынап-тағы семсердей, халқының игiлiгiне не iстеуге 
жұмсасада даяр болған. Ол ұлтының патриот ақыны, оның ерекше ұлт  жандылығы, жастарды 
патриоттық сезiмге тəрбиелеудiң үлгiсi болды. Ол бiр  жағы ұстаздары, бiр жағы əрiптестерi Ахмет 
Байтұрсынов пен Мiржақып Дулатов бiреуi тiл маманына айналып кетсе, бiреуi бiр қолымен 
роман, бiр қолымен есеп оқу-лығын жазса, Мағжан ұстаздық етумен шұғылданған, оның үстiне оқу-
əдiстемелiк құралдарын жазған. Ал, ақынның ''педагогика'' кiтабы, айтарға жоқ,  қазақ баласын 
тəрбиелеуде күнi бүгiнге дейiн мұғалiм, жалпы қазақ қауымы үшiн таптырмайтын үлгi, тұңғыш  
қолтума оқулық. 
            Мағжан Жұмабаевтың ''Педагогика''  оқулығы - əрi оқулық, əрi əдiстемелiк тұрғыдағы, 
автордың көзiнiң тiрiсiнде екi мəрте жарық көрген. Бiрi 1922 жылы Орынборда, екiншiсi 1923 жылы 
Ташкент қаласында басылған. 
            Мағжанның ''Педагогика'' кiтабы онбес бөлiмнен тұрады. Онда рухани жан тəрбие мен дене 
тəрбиесi жан-жақты терең  қамтылған Жұмабаев кiтабының Орныборда шыққан нұсқасына М. 
Жолдыбаевтың  қазаққа ''Педагогика'' кiтабы қажеттi де ғажап дүние, тұңғыш оқулық деуiнiң 
маңызы үлкен. Мағжанның пайымдауынша бұл кiтап, баланың бесiкке салған күнiнен бастап, тəй-
тəй басқан əр қадамына, елжiрей көз салуы, қайтсе ол нағыз жiгiт, азамат болады, осы заманғы 
өркениет өресiне қол артады-деп толғануы ғажап пiкiр, нағыз педагогикалық толғаныс таза шешiм.
            Кiтапта тəрбие  деген не? - деп сұрақ қойып анықтама берiледi. Педагогиканың қандай пəн 
екенiне түсiнiк берiле отырып, жалпы педагогика оның iшiнде дене тəрбиесiне жан-жақты талдау 
жасалады. Тəрбие бөлiмдерi туралыда  нақты əдiстемелiк материалдар бар. М. Жұмабаев 
балалар əдебиетiнiң классигi мысалы əртүрлi эпостар, балаларға арналған  фольклорлық 
туындылардың авторы.  Ең бастысы баланы бесiктен еңбекке тəрбиелеудiң негiзiн салған ұстаз -
жазушы. Мағжан  туындылары бала тəрбиесiнiң - таптырмас құралы, əдiстемелiк түп нұсқасы, 
қолтума дүние деуге əбден болады. 

  
 Жүсiпбек Аймауытов - жантанушы (1889-1931) 

            Жүсiпбек Аймауытов 1889 жылы Семей губерниясының Павлодар уезiндегi Қызылту 
болысының Бiрiншi ауылында өмiрге келген. Жастайынан бiлiмге  құштар болып, алдымен 
ауылдағы молдадан, кейiн Баянда, содан соң қалада дəрiс алған. 1914 жылы Семей қаласын-дағы 
мұғаiлмдер семинариясына түседi де, оны 1919 жылы бiтiрiп шығады. Сауатты жас азамат сол ХХ 
ғасырдың бас кезiндегi үлкен-үлкен саяси-экономикалық өзгерiстер мен төңкерiстердi тек газет 
бетiнен оқып қоймай, оларға тiкелей қатысады. Халықтың өркендеуiн жеделдетуге  қатысқысы 
келдi, өзi байқаған  дағдарыстардан шығу жолдарын да iздедi. Елеулi екi үлкен  романы -
''Қартқожақ'' пен ''Ақбiлегi'' оған куə бола алады. Күрескер жазушы, ақын, драматург Жүсiпбектi бiз 
қазақ философиялық ойын дамытуға тiкелей қатысқан адам деп бағалай аламыз. Оның 
шығармашылық мұрасы - философиялық толғауы терең рухани  қазынамыз: қазақ болмысы, 
ұлтаралық қатынастар, дала шаруасының санасы, əйел теңдiгi, адамгершiлiк нормалары, таптық 
қоғам өмiрi, өтпелi кезеңдегi билiк нысаны сияқты күрделi теориялық мəселелер көркем əдебиет 
құралы мен тiлi арқылы сөз болды, өзiндiк  шешiм тапты, Ал ''Психология''  аталатын  оқулығы осы 
күнге шейiн маңызын жойған жоқ. 
            Абайдан сусындаған, оның жан-жақты да күрделi  дүниетанымын өз заманында өте жақсы 
түсiнген, ұлы абайтанушы М. Əуезовпен көп мəселелердi түсiнуде терезесi тең Жүсiпбек өзiнiң 
шығармашылығы мен қоғам-дық қызметiн, Абай өсиетiн жүзеге асыруға қолынан келген бар 
мүмкiншiлiктерiн  өмiрiнiң ең соңғы күндерiне дейiн аянбай қолданды. 
            Абайды өзiнiң бас ұстазы санаған Жүсiпбек ұлы  ақын  тағылымының қазақ елiнiң ертеңi 
үшiн əлi де берерi көп екенiн жақсы түсiнген. Абайдың шығармалары мен асыл  сөздерiнен алған 
сабағын былай түсiндiредi: ''Ақынды дана, рахымды əдiл, шынға сусаған, қыңырды жөнге, қисықты 



тезге салмақ болған,  бұзықтықпен алысып өткен Абай едi.  Қазақтың  əдебиетiне жан берген: 
сөздiң сырын сырлап, iшiн түрлеген, өлеңiнен  өрнек шығарған, ақындық, сыншылдық бiрдей 
дарыған Абай едi. ''өнер тап, оқы, харакет  қыл,  тəрбие ал, ынсапты адам бол'', - деп қақсап өткен 
Абай едi. ''Халықтың қамын же, адам баласын бауыр тұт,  адамшы-лыққа қызмет ет'', - деген Абай 
болатын. өмiр жолында Абайдың  айтпағаны аз. Ақыл бiлiм, сезiм, терең ойлылығына қарағанда, 
Абай - қазақтан шыққан философ данышпан''. 
            Абайды философ деп, хакiм деп ендi-ендi ғана танып, бiлiп жатқанда, бұдан 75 жыл бұрын 
Абайдың кiм екенiн  тап басып тұрып бiрiншi болып айтуы - Жүсiпбек Аймауытовтың да ойлау 
дəрежеснiнiң жоғарылығын, көзқарасының жан-жақтылығын, бiлiмiнiң тереңдiгiн анық бiлдiрiп тұр. 
            Абайдың этикалық өсиеттерi ''адам бол'' деген гуманистiк идея  едi. ''Адам болам десеңiз: 
бес нəрседен қашық бол, бес нəрсеге асық бол'', - деп, оның үлгiсiн берген Абай өз 
шығармаларында  адам болудың бiртұтас кодексiн  жасады. Олардың негiзгiлерi:  ақылды дұрыс 
пайдалану, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым, бiлiм алу, дүние тану, əр нəрсенiң өлшемiн 
бiлу, өз арының алдында жауап беру, күрес, əдiл, сыншыл болу,  жамандықтан  бойын аулақ ұстау 
жəне тағы басқалары. Ал Жүсiпбек бар болмысымен осы көзқарастарды түгелiмен қабылдап, 
өзiнiң өмiрлiк өсиетiне айналдырды. 
            Ғылымсыз бiлiм сыңаржақ: ғылым бiлiмдi ұлғайтады;  ғылымсыз бiлiм тым құрғақ, бiлiмдi 
орнына жұмсау керек. Бiлiмдi орнына жұмсайтын не? Ол - тəрбие''. Сонымен, бiлiмнiң адамзат 
игiлiгiне жұмсалуы, жұмсалмауы тəрбиеге байланысты екен. Тəрбиесiз бiлiмдi адам сол бiлiмiн 
адамзаттың игiлiгiне де, сорына да оңды-солды жұмсай беруi мүмкiн. Тəрбиелi адам, яғни иманды 
адам, толық адам ондайға бармақ емес, ол  бiлiмiн өз орнына, игiлiкке, адамзаттың гүлденуiне 
жұмсайды ...''Мiне,  осындай-осындай iзгi ойларға жетелейдi.  Жүсекеңнiң кезiнде ''Тəрбиеге 
жетекшi'' (Орынбор, 1926 ж.) ''Психология'' (Ташкент, 1927 ж),  ''Жан жүйесi жəне өнер таңдау'' (-М., 
1929 ж.), ''Сабақтың комплекстiк жүйесiнiң əдiстерi'' (Қызыл-Орда, 1929 ж.) секiлдi оқулықтар 
жазуы тегiн емес. Педагогикалық көзқарастары адамға, оны тəрбиелеу мүмкiндiгiне деген 
сенiмiнен басталады. өзiнiң ''Тəрбие'' деген  мақалаларында Жүсiпбек, адамның хайуаннан 
айырмашы-лығы жайында əңгiме қозғай отырып, адам бойындағы ұнамсыз мiнез-қылықтарының  
барлығы тəрбиенiң кемдiгiнен деп  қорытынды жасайды. Оның  айтуынша, адам табиғаттың емес, 
тəрбиенiң құлы болуы керек. Адам өмiрiндегi тəрбиенiң рөлiн зор бағалаған ол тарихтағы iрi 
құбылыс-тардың бəрiн тəрбиемен байланыстыра отырып, былай деп жазды: ''Алғашқы екi 
ғасырдай афиняндар мəдениеттi, ғылымды күштi жұрт болған, неге? Данышпан Солонның 
жасаған ережесiмен тəрбиеленгендiктен. Рим халқын атақты, күштi қылған кiм? Тəрбие. Ескендiрдi 
данышпан хакiм қылған кiм? Аристотельдiң тəрбиесi. 
            Тəрбиешiге қоғамда өте үлкен маңыз берген жазушы оны дəрiгермен ғана салыстырады, 
тiптi, одан да жоғары қояды: ''Адамдық көзбен тереңнен тексерсе, дəрiгерден де тəрбиешiнiң көп 
болғаны артық. Дəрiгер адамның денесiн сауықтыратын болса, тəрбиешi адамның ақылын, 
мiнезiн, жанын сауықтырады'', - дейдi.  Тəрбие  мəселесiн мемлекеттiк дəрежеге көтеру қажеттiгiн 
жете түсiнiп: ''Тəрбиешiге Отан-ның келешек өмiрiн тапсыруға болады, себебi, тəрбие нəтижесiнде 
ақылды адам көбейсе - Отанның күзетшiсi, қорғаны'', - деп атап өтедi. 
            Болашақ ұрпақты озық жетiстiктерге тəрбиелеу, оларға бiлiм беру процесiн сол халықтың 
мiнез-құлқымен тұрмыс-салтын, əдет-ғұрпын еске ала отырып жүргiзудiң қажеттiгiне Жүсiпбек аса 
зор көңiл бөледi. 
            Абайдың көрнектi шəкiрттерiнiң бiрi болған Жүсiпбек өзiнiң туған халқын қатты сүйсе, дəл  
солай оның кемшi-лiктерiн де көрсетiп, қатаң сынға алып отырады. Мысалы, ''Қазақтың өзгеше 
мiнездерi'' деген мақаласында өз халқы-ның бұрынғы уақыттарда ''ұйымшыл, елi жауынгер, биi 
əдiл, намысқор, адамы əрi бiтiмдi, қайратты, сауықшыл, досымен достасып, жауымен жауласуға 
табанды'' болғанын айта отырып, отаршылдық езгiнiң əсерiнен осы мiнездер  өзгерiп, ''ұрлық, 
зорлық, өтiрiк, өсек, алдау, қулық, айдату,  байлату, кiсi өлтiру, өтiрiк мақтану, ынсапсыздық, тұрақ-
сыздық, жалқаулық сияқты жағымсыз қылықтар''  көбей-генiне қынжылады, сөйтiп, ''ұсақтап келiп, 
жаужүрек батыр-ларымыздың батырлығы ауыл үйдiң малын ұрлауда. Бұрынғы  билердiң  жұрнағы 
кiшкене дөңгелек жер болып қалды'', - дейдi. Ал ендi осы жағымсыз қылықтардан құтылудың ең 
басты құралы, Жүсiпбек түсiнiгi  бойынша, тəрбие, оқу, бiлiм. 
     

Тəжiбаев Төлеген - қазақтың тұңғыш  
психолог - ғалымы, академик (1910-1964)  

            1910 жылы Оңтүстiк Қазақстан облысы, Арыс ауданы, 9-ауылда туған. 1928 жылы 
Шымкенттегi Педагогикалық техникумды, 1935 жылы Москвадағы Н. К. Крупская атындағы 
Коммунистiк тəрбие академиясын бiтiрдi. Еңбек жылын 1938 жылы Абай атындағы педагогикалық 



инсти-тутының педагогика жəне кафедра меңгерушiсi қызметпен бастаған Тəжiбаев одан кейiнгi 
мерзiмдерде халық ағарту комиссарының бiрiншi орынбасары, оның комиссары, жəне қазақ ССР 
сыртқы Халкомсовының комиссар орынбасары, қызметiнде болады. 1944 жылдан бастап Қазақ 
ССР сыртқы iстер Министрi, Қазақтың əл-Фараби атындағы Мемлекеттiк ұлттық университетiнiң 
ректоры жəне қазақ ССР Министрлер Советi председателiнiң орынбасары болды.  
            1957-1961 жылдары Үндiстандағы СССР елшiлiгiнiң кеңестi-өкiлi болды. Ал, 1961 жылдан 
əл-Фараби атындағы ұлттық университетiнiң педагогика жəне психология кафедрасының
профессоры жəне меңгерушiсi қызметiн атқарады.  
            1938 жылы педагогика ғылымының кандидаты, 1962 жылы педагогика ғылымының докторы 
дəрежесiне ие болды. 1954 жылдан Қазақ ССР ғылым академиясының академигi Т. Тəжiбаев 
Қазақ ССР педагогика қоғамының президентi, жоғары жəне арнаулы орта бiлiм Министр-лiгiнiң 
педагогика жəне психология саласындағы ғылыми-əдiстемелiк кеңесiнiң төрағасы т.б. қоғамдық 
жұмыстар атқарды.  
            Т. Тəжiбаев жауапты қоғамдық, мемлекеттiк қызметтер атқарумен бiрге, зор ғылыми-
зерттеу жұмыстарын жүргiздi. Оның К. Д. Ушинскийдiң психологиялық көзқарасы туралы 
зерттеулерiнiң зор ғылыми маңызы болды. Ол жас ғалым-психологтарды даярлауда көп еңбек 
сiңiрдi. Тəжiбаев Қазақстандағы педагогикалық ой-пiкiрдiң, оқу-ағарту iсiнiң дамуы жəне мектептер
тарихын, Абай Құнанбаевтың философиялық, психо-логиялық жəне педагогикалық көзқарастарын 
жан-жақты зерттеген ғалым. ХIХ ғасырдың екiншi жартысын-дағы Қазақстандағы оқу-ағарту iсiмен 
педагогикалық ой-пiкiр дамуы жөнiндегi зерттеулерi көлемдi, əрi маңызды зерттеулер қатарынан 
саналады.  
  
  

Сембаев Iбнияұлы - қазақ мектебiнiң тарихын тұңғыш зерттеген ғалым (1905-1989) 
            1905 жылы Жезқазған облысы, Шет ауданында Қарабұлақ аулында туған. 1931 жылы Абай 
атындағы Қазақтың Мемлекеттiк Педагогикалық институтының химия факультетiн бiтiрдi. 
Педагогикалық жұмысты 1925 жылы мектепте мұғалiмдiктен бастады. Одан кейiнгi жылдары қазақ 
ССР Оқу Министрлiгiнiң əдiскерi, Қазақтың ауыл шаруашылық институтының оқытушысы, əрi 
директоры болды. Қазақ ССР-ы Оқу Министрi, əл-Фараби атындағы Ұлттық университетiнiң 
кафедра меңгерушiсi жəне проректоры, қызметiн атқарды. Қазақ ССР Оқу Министрлiгi жанындағы 
Алтынсарин атындағы педагогикалық ғылыми-зерттеу институтының директоры  жəне институт 
жанындағы үйлестiру Кеңесiнiң меңгерушiсi болды.  
            1966 жылы Ғылым докторы дəрежесiн, 1967 жылы профессор атағын алды. Ол ССР 
Педагогикалық ғылымдар академиясының мүше-корреспондентi болып сайланды.  Сембаев Ə. I. 
Қазақ Совет мектебiнiң қалыптасуын зерттеуге үлкен еңбек сiңiрген ғалым. Оның 30-дан астам 
ғылыми еңбегi жарық көрдi.  
            Ол үлкен қоғам қайраткерлерi бола жүрiп, Қазақ-стандағы педагогика ғылымының өркендеп 
өсуiне қазақ-ұйғыр, орыс-қазақ мектептерiне байланысты К. Д. Ушин-скийдiң, Н. К. Крупскаяның 
педагогикалық мұраларын жан-жақты зерттеген ғалым. 
     

Раиса Лемберг - Қазақстан педагогикасын  
дамытуға үлес қосқан ғалым (1883-1965) 

            Соғыстан кейiнгi жылдарда дидактиканың əр түрлi бағытында зерттеу жүргiздi. 40 жылдары 
''Сабақтың құрылысы проблемасы'', ''Бiлiмдi бекiту жəне сабақтағы  бiлiктiлiк'' т. б.  сабақ өтудегi 
мұғалiм бiлiмi мен оның шеберлiгiне үлкен мəн бердi, оның дидактикалық негiзiн қалады. 
            Ал, 50-60 жылдары ''Оқыту əдiстемесi'', ''Дидактика-лық очерктер'' т. б.  мақалаларында  
Лемберг Р. Г. оқу процесiн психологиялық негiзде талдайды жəне сипат-тайды.  Оның  оқу құралы, 
оқыту жолдарын айқындайды, оқыту əдiстемесiнiң творчестволық жолын белгiлеп  бердi. Раиса 
Григорьевна  елiмiзде бiрiншi болып  психология-педагогикалық тоқыраудың салдарын жою 
жаңадан оның тиiмдi жолдарын iздеудiң  жаршысы болды. Оқудың тұрпайлығын жою, сабақты 
көрнекiлiкпен өткiзу проблемаларын  бiрiншi  кезекке  қойды. Оның  ғылыми  мектебiнiң шəкiрттерi 
- Г. А. Уманов пен Н. Д. Хмель Лембергтiң iлiмiн  жалғастырып, өздерi оның бiлiмiн таратты.  

  
Қартбай Бержанов - ''Педагогика тарихы'' оқулығын қазақ тiлiнде тұңғыш жазған ғалым 

(1924-1976)  
            Педагогика ғылымының докторы, профессор  Қ. Бержанов артына үлкен  педагогикалық 
мұра қалдыр-ған, Қазақстандағы педагогика ғылымының дамуына  қосқан өзiндiк үлесi бар 
көрнектi ғалым. 
            1947 жылы Абай атындағы Қазақ педагогика институтының тарих факультетiн бiтiрiсiмен 
институт қабырғасындағы қоғамдық жəне педагогикалық  iске қызу араласып, студенттерге тəлiм-



тəрбие  бередi. Кейiнен Қазақ мемлекеттiк қыздар  педагогика институтында проректор əрi 
педагогика жəне психология кафедрасының меңгерушiсi болып қызмет атқарған ол 1967 жылдан 
өмiрiнiң соңына дейiн əл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттiк универ-ситетiнiң педагогика жəне 
психология кафедрасының меңгерушiсi  болды. 
            Қ. Бержанов бiрнеше оқулық пен монографиялық еңбектiң, 200-ге тарта мақаланың авторы. 
Оның бiрi ''Қазақстан мұғалiмдерiнiң (1917-1941) қоғамдық жəне  мəдени ағартушылық iсi 
тарихынан'' атты монографиясы Қазақстандағы  тұңғыш жазылған еңбектердiң қатарынан орын 
алады. 
            Ғалым туындыларының негiзгi  өзегi  педагогика тарихының мəселелерi болып  саналады. 
Ол  оқу-ағарту  жəне  жалпы мəденит  саласындағы халықтар ынтымағы мен достығын өз еңбегiне 
ұдайы арқау етiп отырады. Оның ''Оқу-ағартудағы халықтар достығы'' атты ғылыми педагогикалық 
туындысы осы тұрғыда жазылған маңызды еңбек. 
            Ол ХIХ ғасырдың бiрiншi ширегiнде орыс-қазақ қатынастарының даму тарихында 
Қазақстанның ағарту iсi мен мəдениетiне, оның тарихы мен табиғи байлық-тарын зерттеуге ықпал 
етiп, белгiлi iз қалдырғандар - декабристердiң Қазақстан жерiнде болуының зор маңызы бар деген  
тұжырымға келедi. 
            Орыс  мəдениетi мен оқу-ағарту iсiнiң Қазақстанның  оқу-ағарту iсiне тигiзген тағы бiр  
ықпалы ұйымдастырылған кадет корпустары. Сонымен бiрге, Россияның ұлт аймақ-тарында, 
соның iшiнде Қазақстанда орыс бiлiмiнiң таралуына ықпалын тигiзген, 1789 жылы Орынбордағы 
Меновой двор мешiтiнiң жанынан қазақ балаларына  арналған мұсылман мектебiнiң ашылуы қазақ 
жастарының орыс тiлiн үйренудегi алғашқы  қадам болғанын  баяндайды. 
            Қазақ жерiнде тұңғыш  мектеп ашқан, дала қоңырауы атанған Ыбырай Алтынсаринның, 
ұлы ағартушылар Абай мен Шоқанның орыстың озық мəдениетiнен сусындап, оның оқу-ағарту 
саласындағы озық идеяларын қазақ жерiне тұңғыш таратушы екенiн түйiндей отырып, ол бүгiнгi 
Қазақстан мектептерiндегi үлкен өзгерiстер ұлы орыс  мəдениетi жəне  орыс-қазақ достығының 
нəтижесiнде қол жеткен теңдесi жоқ табыс екенiн дəлелдейдi.  
            Ғалымның ұзақ жылдар  бойғы зерттеулерi нəтижесiн-де  жазылған бағалы еңбектерiнiң 
бiрi - ''Педагогика тарихы'' оқулығы. Бұл  жоғары оқу орындары оқытушыларының мектеп
мұғалiмдерiнiң, студенттердiң қолтума кiтабына айналды. 
            Оның ғылыми еңбегiнiң қай-қайсысы болмасын  адамгершiлiк жəне еңбек тəрбиесiнiң 
принциптерi тұрғы-сында жазылған. Автор  1920 жылдардағы  Қазақстан жерiнде алғашқы 
мектептiң киiз үйлерде ашылғаны, алғашқы мұғалiмдердiң педагогикалық  бiлiмi  жоқ, қысқа 
курстарда оқыған сауаты ғана бар екенiне арнайы тоқталып, оның заңды құбылыс екенiн ескерте 
кетедi. Сол мектептердiң бүгiнгi тəрбие мен оқудың бiрлiгiн, оның берiк үлгiсiн жасаған  қазақ 
мектептерiне дейiнгi дəржеге көтерiлуi ұлт саясатының салтанат құрып отырғанының айқын айғағы
деп тұжырым  жасаған. Сондай-ақ ол кеңес мектебiнiң алғашқы  жылдарындағы халық ағарту iсiн 
дамыту мен қалыптастыруда Н. К. Крупская, М. И. Калинин,  А. В. Луначарский, А. С. Макаренко т. 
б. көрнектi педагог-тердiң тəжiрибесi, олардың педагогикалық ықпалының орасан зор болғанын өз
еңбектерiнде ерекше көрсетедi. 
            Ол педагогика тарихын белгiлi бiр жүйемен зерттедi. Мысалы, ол XVI-XVII ғасырдың 
аралығындағы жаңа педагогиканың негiзiн қалаушы ұлы славян педагогi Ян Амос Комнескийден 
бастап,  əр түрлi кезеңдегi педагогика ғылымының дамуына өзiндiк үлес қосып келе жатқан, 
педагогикада өз дəуiрiне тəн бетбұрыс жасаған, демек əрбiр ғасырда өмiр сүрген  педагогтардың: 
Ж. Ж. Руссо,   И. Г. Пестолоции, М. В. Ломоносов, В. Г. Белинский,  А. И. Герцен, К. Д. Ушинский,  
Н. Г. Чернышевский,    Н. А. Добролюбов, Л. Н. Толстой, И. Н. Ульянов,    Ы. Алтынсарин, Ш. 
Уəлиханов, А. Құнанбаев т. б. көптеген педагогтердiң еңбектерiне талдау жасап, олар туралы өз 
кезiнде  республикалық жорналдар мен газеттерге мақалалар жазды. 
            Ғалым зерттеулерiнiң басты бiр өзегi - педагогика-ның бiлiм беру жəне оқыту теориясын 
жетiлдiретiн саласы - кеңестiк дидактиканы зерттеуi едi. Ол дидактиканы қазақ топырағымен 
байланыстыра зерттедi. Мысалы, ол бiрiншiден прогрессивтi орыс педагогикасының дидактика-
лық үлгi-өрнектерi қазақ мектептерiнде Ы. Алтынсарин ашқан  мектептердiң тəрбиесi арқылы 
жүзеге  асырылды десе, екiншiден, С. Көбеевтiң ''үлгiлi бала'' оқулығын дидактикалық еңбектер 
қатарына қосады. үшiншiден, ол ''Айқап'' журналының материалдарын да дидактикалық еңбектер
қатарына қосуы да оның еңбектерiнiң жан-жақтылығын дəлелдейдi 
            Қ. Бержанов өмiр бойы ұстаздық еттi. Одан дəрiс алған, лекция  тыңдаған, ғылыми бiлiм 
жəне тəрбие көрген мұғалiмдер республиканың түпкiр-түпкiрiнде жемiстi еңбек етiп, ұстаздық 
қызметте жүр.  
  



Григорий Уманов-Қазақстан педагогикасын 
дамытушы ғалым (1931) 

            Əл-Фараби атындағы қазақ мемлекеттiк университетi тарих факультетiнiң түлегi бүгiнде 
педагогика ғылымының докторы, Қазақстан Республикасы ғылымына еңбек сiңiрген қайраткер Г. 
А. Уманов белгiлi ғалым, ұлағатты ұстаз, сондай-ақ өзi еңбек ететiн Абай атындағы Алматы 
Мемлекеттiк Ұлттық университетiнiң педагогика кафедрасының профессоры. Сонымен бiрге 
кафедра жанындағы педагогикадан кандидаттық жəне докторлық ғылым  дəреже беретiн ғылыми  
кеңес мүшесi, Ташкент ғылыми кеңестiң мүшесi т. б. 
            Ол жергiлiктi халық тарихын, ұлттық дəстүрiн, тiлiн, мəдениетi мен əдебиетiн үйренудi 
өзiнiң борышы деп бiлiп, бүкiл отбасымен қазақ театрына барып, ұлттық өнерден  сусындай 
бастады. Сол кездерi ер жетiп қалған Григорий де мұндай мəдени демалыстардан қалыс
қалмайтын. Кейiн ол Қазақ мемлекеттiк университетiнiң тарих факультетiне оқуға түскенде осы 
бағытынан танбады.  
            Шынында да, Г. А. Умановтың студенттiк өмiрi тек iзденiспен өттi. Оқуда озат болумен 
қатар, факультеттiң, тiптi, университеттiң қоғамдық жұмысына да белсене араласты. Үнемi бiлсем 
деген талпыныста жүретiн оған кезiнде тарих ғылымының докторы, атақты академик Серiкбай 
Бейсенбаев, белгiлi тарихшы ғалым Есмұқан Бехмахановтар дəрiс берiп, ұстаздық еттi. Бiлiмдерi 
терең,  парасатты да мəдениеттi ғалымдардан ғибрат алудың өзi де Григорий Абрамович үшiн 
тəнтi болған жас сол кезде-ақ ''үлкен ғалым боламын'' деген арманды көкiрегiне мықтап түйген едi.
            Университеттi 1954 жылы бiтiрген ол еңбек жолын Алматы медицина училищесiнiң тарих 
пəнiнiң мұғалiмi болудан бастады.  Кейiн Алматыдағы еңбек  колонналары мектептерiнде мұғалiм 
жəне директор болып еңбек еттi. Мiне, осы кезден бастап ол қиын балалар тəрбиесiн зерттеумен 
айналысты. Ұзақ жылғы еңбек, мол тəжiрибе көп кешiкпей өз жемiсiн бердi. Ол 1960 жылдардың 
басында ''СССР-де кəмелетке жетпеген балалардың қылмыс жасау себептерi'' атты тақырыпта 
кандидаттық диссертация қорғады. Бұл еңбек кейiн монографиялық кiтап болып шықты. 
 Негiзi əр ғылымның өзiндiк зерттеу ерекшелiгi бар. Оның  еңбектерiндегi ерекшелiк - теорияның 
тəжiрибемен тiкелей байланысы. Мысалы, 1968 жылы ''Жеке оқушылар-мен жүргiзiлетiн тəрбие 
жұмыстарының мəселелерi'', 1969 жылы жарық көрген ''Кəсiптiк-техникалық училищелердегi 
тəрбие жұмысының жүйесi'' атты монографиялары соның айқын айғағы. Қазақстандағы кəсiптiк-
техникалық оқу орындарының, əсiресе, училищелердiң озат тəжiрибесiн жинақтаған бұл 
дүниелердi оқушылар оқулық ретiнде пайдаланып келдi. Ал, 1970 жылы Г. Уманов ''Қазақстанда 
кəсiптiк-техникалық бiлiм дамытудың педагогикалық проблемалары'' атты тақырыпта докторлық 
диссертация қорғады. Ол көп кешiкпей үлкен кiтап болып шықты. Мұны педагог ғалымдар, сол 
кездегi көрнектi педагог   Р. Г. Лемберг Қазақстан педагогикасына қосылған үлкен үлес деп
бағалады. 
            Ол өзiнiң ''Бала бақыты'' атты кiтабында баланы жасынан еңбекке үйретудiң тəрбиелiк 
жүйесiн жасаған. Тəрбие iсiнде орынсыз ағаттықтар жiберуден сақтан-дырады. Сондай-ақ, ол 
Москвадан орыс тiлiнде шыққан ''Мы и наши дети'' атты еңбегiн В. Сухомлинскийдiң ''Балаға жүрек 
жылуы'' атты кiтабы негiзiнде жазғанын автор мақтаныш тұтады. 
            Г. А. Уманов зерттеулерiнiң тағы бiр ерекшелiгi барлық проблеманы кез келген обьектiсiн 
жергiлiктi халықтың топырағынан iздейдi. өзiнiң өскен ортасының табиғатын, ғылыми-техникалық 
прогресiн мəдениетi, оқу-тəрбие iсiн, əдебиетiн, тарихын өз зерттеулерiнiң берiк компоненттерi 
етiп ала бiлдi. Соңғы оншақты жылдар iшiнде жазған ''СССР-де оқушыларға кəсiптiк бағдар беру'' 
Қазақстанда кəсiптiк-техникалық бiлiм берудi дамытудың педагогикалық проблемалары, ''Жеке 
оқушылармен жүргiзiлетiн тəрбие жұмысының жүйесi'', ''Қиын балалар-мен жүргiзiлетiн тəрбиенiң 
маңызды мəселелерi'' атты еңбектерiнде жəне Қазақстандағы оқу-ағарту, тəрбие мəселелерiне 
арналған теориялық танымды мақала-ларында екжей-тегжейлi баяндалған. 
            Сондай-ақ Г. Уманов - қазақ əдебиетiнiң даму тарихымен де айналысқан ғалым. Ол, тарих, 
əдебиет жəне педагогиканы бiртұтас деп қарайды. Оған көптеген педагогиканың зерттеулерi 
дəлел. Мысалы, ''Бала бақыты'' атты кiтаптары тəрбиенiң түйiндi мəселелерiн шешуде қазақ 
балаларының жүрiс-тұрысы, қазақ отбасының күй-жайы, дəстүрi, халық педагогикасының
мұралары жан-жақты талданып жазылған. 
            Сондай-ақ, Уманов өте қайрымды да парасатты, зиялы ғалым. Олай дейтiнiмiз, оның 
жетекшiлiгiмен 100-ден астам адам педагогика ғылымының кандидаты жəне докторы дəрежесiне 
ие болды. Ол толып жатқан диссертацияның оппонентi болып сөйледi. Қыруар кiтаптар мен 
монографияларға, əдiстемелiк оқу құралдарына, оқулықтарға беташар жазып, батасын бердi. Ол 
лекция оқуда да еңбек тəрбиесiнiң майталмен маманы. Бүгiнгi Қазақстан педагогикасының көш  
бастаушыларының бiрi.  Оның  педагогика саласындағы жүзеге асырылған iстерi айтарлықтай. 



Умановтың бастамасымен Абай атындағы педагогикалық институттың барлық факультеттерiне 
''Мектеп күнiн немесе үзiлiссiз педагогикалық тəжiрибе'' енгiзiлген болатын. Оның мақсаты 
педагогикалық практиканың мерзiмiн ұзарту, яғни студенттер бiрiншi курстан бастап əр жылы 35-
40 сағаттан педагогикалық тəжiрибеден өтедi. Көп ұзамай бұл бастама Алматы қаласының барлық
педагогикалық оқу орындарында қолдау тапса, ал 1989-90 оқу жылында бұл тəжiрибе 
республиканың барлық педагогикалық оқу орындарының оқу-тəрбие жоспарына енгiзiлiп, жүзеге 
асырылды. 
            Соңғы кездерi ғалымды елiмiздегi оқу-ағарту iсiн қайта құру, ондағы басты  проблема жаңа 
адамды дамыту, қалыптастыру жəне тəрбиелеу қатты толғандыратын болды. Iзденiс тағы да iс 
жүзiнде көрiнiс тапты. Оның бiрi - ғалымның бастамасымен Алматы қаласындағы 36, 65, 31  
мектептердiң жанынан ғылыми оқу-əдiстемелiк комплекс құрылуы. Комплекс үш бағытта: 
(Оқушылардың танымдық iс-қимылын белсендендiру'', ''Оқушыларды идеялық-адамгершiлiк рухта 
тəрбиелеу'', үшiншiден, ''Қиын балалар тəрбиесiн жетiлдiруде'' жүйелi жұмыс жүргiзудi көздейдi. 
Бұл iске бүкiл кафедра мүшелерi жұмылдырылды. Мұндағы ең түпкi мақсат-қайта құру негiзiнде 
жоғары оқу орындарының қызметiн мектепке жақындату, оқу тəрбие процесiнiң тиiмдiлiгiн арттыру 
едi.  Бұл iсi өзiнiң  жалғасын  табуда. 
  

   Жарықбаев Құбығұл - Қазақстанның көрнектi психологы  (1929) 
            Əл-Фараби атындағы Қазақтың Ұлттық Университетi-нiң профессоры, педагогика 
ғылымының докторы   Қ. Б. Жарықбаевтың  тəрбие тағылымы мол адам. Жүсiпбек Аймауытовтың 
сөзiмен айтқанда ''Тəрбиелi адам, демек иманды адам, ол бiлiмiн өз орнына, игiлiкке, адамзаттың 
гұлденуiне жұмсайды'' - деген екен. 1946 жылы Ақтөбе оқытушылар педагогика институтын
бiтiрген балаң жiгiт Құбығұл Бозайұлының ойына Жүсiпбек Аймауытовтың осы бiр  тəрбие туралы 
ғұламалық даналығы, аталық сөзi кiрмегенде шығар, немесе елес бердi ме оны сол кезден 
бастаған тəрбие туралы талпыныс пен бiлiм алу туралы үлкен ұмтылыс,  зор арман Алға қазақ 
орта мектебiнде ұстаздық  қызметiн бастағанда, оны болашаққа жетелей бердi. 1947 жылы алғаш 
Төлеген Тəжiбаев ұйымдастырған  əл-Фараби атындағы қазақтың Ұлттық Университетiнiң  ''Логика 
жəне психология'' бөлiмiн бiтiрiп шықты. 1951-1977 жылдары Қызылорда педагогикалық 
институтының оқытушысы,  жəне Шымкент педагогикалық институтында доцент, психология 
кафедрасының меңгерушiсi болып қызмет атқарды. 1977 жылдан берi əл-Фараби атындағы ұлттық
университеттiң психология  жəне педагогика кафедрасы-ның меңгерушiсi кейiнгi жылдары 
''Этнопсихология жəне педагогикалық психология'' кафедрасының профессоры болып қызмет 
атқарып жүр. Аңсаған арман оның басындағы мiнез-құлықтық психологиялық ерекшелiк 
психология ғылымын зерттеуге тұлғалық берiлгендiгi, оны биiк межеге жетеледi. Сөйтiп ол 
алғашқы еңбегiн ''Абай қазақ халқының ұлы ағартушысы'' жəне ''Қазақ ағартушылары жастарды 
тəрбиелеу туралы'' еңбектерi жарыққа шыға бастағаннан берi  қарай, ол елуге тарта психология 
саласын қамтитын оқулық пен оқу құралдарын, оқу бағдарламаларын жазды. 800-дей ғылыми 
мақаланың авторы. Мұның барлығы психологияның маңызды мəселелерiне арналған. Демек 
Құбығұл Бозайұлы ХХ ғасырдың соңғы ширегiнде педагогика, əсiресе психология ғылымының 
дамуына зор үлес қосқан көрнектi ғалым. Қазақстанның  психология ғылымының негiзiн 
салушылардың бiрi. Абай атындағы АлМУ-дың педагогика кафедрасындағы докторлық ғылыми
кеңестiң жəне əл-Фараби атындағы ұлттық университеттiң психологиядан докторлық ғылыми 
дəреже беретiн кеңестiң мүшесi.  
            1962 жылы қазақ тiлiнде жазған тұңғыш психология оқулығы (1970-82-94) қайтадан үш рет 
басылды. Сонымен бiрге  ''Махамбет  өтемiсұлы жастар тəрбиесi хақында''  (1976), ''Əл-
Фараби'' (1977),  ''Аталар сөзi - ақылдың көзi'' (Монография, 1980), ''Ұстаздық еткен 
жалықпас'' (психология очерктерi, 1987) жазылды.  Осы еңбектерiнде автор қазақтың тəлiм-
тəрбиелiк нұсқасын психологиялық ғылыми негiзе айландырып жастар жəне ұрпақ тəрбиесiнiң 
психологиялық негiзiн салды. Сонымен қатар ол ''Қазақтың тəлiм-тəрбиелiк ой-пiкiр 
антологиясы'' (1995), ''Этнопсихология'' (1998), ''Қазақ мектептерiндегi оқу-тəрбие процесiнiң 
этнопсихология-лық мəселелерi'' (1997), ''Психология пəнiн оқытудың кейбiр мəселелерi'' (1987) 
еңбектерi əл-Фарабиден берi қарайғы қазақтың этнопедагогикалық немесе халықтық
педагогиканың күнi бүгiнге дейiнгi дамуына талдау жасайтын тарихи тағылымы мол, жастар 
тəрбиесiн халықтық педагогика негiзiнде тəрбиелейтiн жəне бiлiм беретiн тарихи еңбектер. 
            Қ. Б. Жарықбаев ''Қазақ психологиясының тарихы'' (1996), ''Развитие психологический 
мысли в Казахстане'' (1968), ''Жүсiпбек Аймауытовтың психологиялық ой-пiкiрлерi'' (1998) 
еңбектерi арқылы Қазақстандағы психо-логиялық ой-пiкiрдiң дамуын, оның əртүрлi тарихи кезеңiн 
тереңнен тартып талдайды. Осы жоғарыдағы  еңбектердiң барлығында да Құбылғұл Бозайұлы сан 



ғасырлық тарихы бар, қазақ халқының көне заманнан бергi тəлiм-тəрбиесiн, психологиялық жəне 
педагогика-лық оқу-ағарту туралы ой-пiкiрдiң қалыптасу бағыт-тарын саралап та сараптап,  бүгiнгi 
өмiрдiң  талаптарына сəйкес зерттеп, жазды. 
            Қ. Жарықбаевтың ғылыми - iзденiс бағыттарының негiзi - ағартушылықты: тəрбие, оқу-
ағарту, бiлiм берудi, оның iшiнде психологиялық iлiмдi зерттеудi өзiнiң биiк  межесi етiп ұстаған. 
Ғалым - жаңа рухта жас ұрпақ тəрбиелеу,  адамгершiлiк, жақсы мiнез-құлық қалып-тастыру 
қажеттiлiктерiн тек қана тəжiрибеде  iске асырып қоймай,  бұл мəселелердi  теориялық тұрғыдан 
да терең зерттеген.   
            2003 жылы ''Қазақ психологиясының дамуы мен қалыптасуы'' туралы  психология  
ғылымының докторы дəреженсiн алу  үшiн диссертация қорғады 
  
  
  
 Пысықтау жəне бақылауға арналған сұрақтар 
1. Əл-Фарабидың оқу-ағарту жəне тəрбие туралы ой-пiкiрлерi, оның жаңа адамды 
қалыптастырудағы тарихи маңызы. 
2. Фарабидiң еңбек тəрбиесi туралы тағылымдарын талдаңыз. 
3. Фараби ғылымды қалай жiктедi? 
4. Махмұд Қашқари еңбектерiнiң тарихи маңызы жəне ғылыми мұраларына талдау жасаңыз. 
5. Қашқаридың ''Диуани лұғат-ат-Түрк'' атты еңбегiнде қандай тарихи жəне тəрбиелiк мəселелер 
көтерiлген? 
6. Баласағұн Жүсiптiң отбасы тəрбиесi туралы өсиеттерi жəне ''Құтты бiлiк'' дастанының қоғамда 
алатын орны қандай? 
7. Қадырғали Жалайри мен Мұхаммед Хайдар Дулати-дың, еңбек тəрбиесi туралы ой-пiкiрлерiнiң 
тарихи маңызын талдап, тəрбиелiк мəнiн қалай түсiнуге болады? 
8. Фирдауси мен Низамидiң адамзат тiршiлiгi, өмiр мен қоғам, отбасы даналықтарын талдап, 
жастар тəрбиесi туралы тағылымдарының тарихи маңызына түсiнiк берiңiз? 
9. Ибн-Сина еңбек тəрбиесi туралы қандай пiкiрлер айтқан жəне дəрiгерлiк қызметiнiң тарихи 
маңызы қандай?  
10. Əлiшер Науаи мен Мақтымқұлының Орта Азия ойшылдарын ретiндегi еңбектерiнiң тарихи 
маңызын қалай түсiнесiз? 
11. Ян Амос Коменскийдiң педагогиканың негiзiн салушы ретiндегi еңбектерiнiң маңызы қандай?  
12. Я. А. Коменский оқытудың қандай əдiстерiнiң негiзiн салды? 
13. Джон Локк пен Жан-Жак Руссоның тəрбиенiң табиғатпен байланыстығы туралы ой-пiкiрлерi, 
оның педагогикадан алатын орны қандай? 
14. И. Т. Песталоции мен К. А. Гельвецийдiң тəрбие туралы ой-пiкiрлерi жəне оның педагогикалық 
маңызы мен мəнi қандай? 
15. А. Дистервегтiң тəрбие туралы даналықтарының тарихи маңызы қандай? 
16. К. Д. Ушинскийдiң дидактикалық принциптерiнiң - оқыту мен бiлiм берудегi алатын орны жəне 
оның мектеп тəжiрибесiндегi тарихи мəнi? 
17. Н. К. Крупская мен А. С. Макаренконың педагогика-лық еңбектерi жəне оның тəрбиелiк мəнiн 
түсiндiрiңiз? 
18. В. А. Сухомлинский мен В. В. Шаталовтың педаго-гикаға қосқан жаңалықтары туралы 
айтыңыз? 
19. Қазақ ағартушыларының Ыбырай, Абай, Шоқан, Шəкерiмнiң əлеуметтiк-педагогикалық ой-
пiкiрлерiнiң пайда болуы мен қалыптасуының тарихи маңызына талдау жасап, тəрбиелiк 
тағылымнан қалай дəрiс алуға болады? 
20. А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытовтың Қазақстан педагогикасының дамуына қосқан
үлестерi туралы айтып берiңiз? 
21. Қазақстан педагогтарының тəрбие, оқу, бiлiм беру туралы ой-пiкiрлерiнiң бүгiнгi егемендi 
елiмiздiң оқу-ағарту бiлiм беру, iсiн дамытудағы рөлi қандай?
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