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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ, ПУБЛИКУЕМЫХ  

В «ВЕСТНИКЕ УНИВЕРСИТЕТА КАЙНАР» И  

В ЖУРНАЛЕ «КАЗАХСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ» 

 

Объем статьи – 5-8 страниц, набранных на компьютере 12 шрифтом через один 

интервал с соблюдением издательской рамки (поля – 3см слева, 2 см снизу и сверху, 1,5 

см справа). Необходимы аннотация и ключевые слова на языке статьи, список 

используемых источников указывается в конце статьи по мере цитируемости, ниже на 

казахском (түйін), русском (резюме), английском (summary) языках с включением 

названия статьи на соответствующем языке. Магистранты, докторанты предоставляют 

рецензию на статью. 

К статье прилагаются следующие сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, 

отчество; ученая степень и звание; место работы и должность или место учебы; 

служебный и домашний адреса; номера служебного и домашнего телефонов, электронный 

адрес. 

Рукописи статей передаются в редакцию журналов лично автором, или нарочным, на 

бумажном и электронном носителях (диск). 

Ответственность за концептуальное содержание статьи несет автор (авторы). 

Редакционный Совет оставляет за собой право публикации, редактирования или 

отклонения рукописи. Рукописи статей не возвращаются, не рецензируются и не 

восстанавливаются. Ссылка при перепечатке на наше издание обязательна. 
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Справки по тел. 87272558673; e-мail: kaynar.vestnik@bk.ru 
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теориясы және практикасы 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ  

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Омаров Е.С.  

Президент-ректор Академии Кайнар 

 

Давайте взглянем в будущее цивилизации, что нас ждет. Гордон Драйден и 

Джаннетт Вое утверждают, что весь мир находится в опасности, потому что наша система 

образования предает нас [1]. В своей книге они считают, что нам необходима революция в 

обучении, которая дополнила бы революцию в области мгновенных средств связи — и эта 

революция уже идет. Повышение качества образования будет достигнута 

информационной технологией.  

Всемирная сеть информационных технологий мгновенно дает обучающимся и 

преподавателям доступ к требуемой информации, включая все персональные программы 

обучения. В итоге из обучающихся получаются граждане мира - уверенные в себе, 

способные анализировать в будущем все встающие на их пути важные и сложные 

проблемы и находить позитивные решения, обладающие квалификацией специалистов 

мирового уровня. Таким образом, наступает эпоха цифровизации. 

Современные тенденции развития образования в целом и сама цифровизация 

общества приведет к цифровизации образования, машинному обучению, роботизации, 

блокчейн технологии, цифровой экономике и т.д. Со временем это приведет к 

технологической сингулярности, т.е. наступит момент времени, по прошествии которого 

технический прогресс станет настолько быстрым и сложным, что окажется недоступным 

пониманию человека. Поэтому нам всем надо быть готовым к будущим изменениям, т.к. 

наступает цифровая цивилизация. 

С развитием цифровизации появилось понятие большие данные (Big Data) - это 

информация, которая не поддается обработке классическими способами по причине 

больших объемов. По данным IDC Digital Universe, в ближайшие 5 лет объем данных на 

планете вырастет до 40 зеттабайтов, то есть к нынешнему 2020 году на каждого живущего 

на Земле человека будет приходиться в среднем около 5000 Гб.  

Вопросы дистанционного обучения в Казахстане впервые затронули в 2005-2006 

годах. Как выход из положения, в 2006 году наш университет предложил министерству 

использование интернета для внедрения дистанционного образования. И в 2007 году 

вышел приказ МОН РК об открытии экспериментальной площадки по дистанционному 

обучению в университете Кайнар. Три года длился эксперимент, и мы сумели доказать его 

жизнеспособность ДОТ через интернет. И только после этого в Казахстане начали 

использовать интернет в учебном процессе. Это была наша идея, которую не все 

понимали и поддерживали. Сейчас же немыслим процесс без интернета.  

По итогам форума, прошедшего 5-6 лет назад в Давосе, был представлен список 

элитных мировых университетов, предлагающих бесплатные дистанционные онлайн-

курсы. Обучение проводится на английском/русском языке и ряде других языков мира. 

Была информация, что переводят также на казахский язык! Среди этих университетов: 

Гарвардский, Калифорнийский, Оксфордский, Йельский, Колумбийский и другие 

университеты, все они совершенно бесплатные для того, чтобы обеспечить высшим 

образованием всех желающих. 
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Виновником этого является проект Coursera, который был запущен в феврале 2012 

года, а к декабрю у них было уже 1,2 миллиона студентов, ныне более 30 млн. учатся 

почти на 40 языках мира. 2 профессора информатики сотрудники Стэнфорда – Эндрю Ын 

и Дафна Коллер – запустили стартап, который в дальнейшем собрал на одной интернет-

площадке курсы ведущих университетов мира. В глобальной сети дистанционного 

обучения было выложено порядка 10000 курсов, на которых обучаются свыше 70 млн. 

человек. При этом Coursera, без преувеличения, – локомотив этого рынка. Coursera – это 

уже университет, который доступен всем. Также вебинары стали популярны. 

В скором времени отпадает потребность в компьютере, т.к. смартфон уже стоит 10-

15 долларов США. К 2020 году минимум 60% людей в мире будет иметь смартфон. Это 

значит, каждый получит доступ к лучшему в мире образованию. В Индии весь объём 

знаний мединститута записан на Айфон, включая все лабораторные занятия, анатомию 

человека и операции. Я видел эти телефоны. 

 
Дети многих бедных стран учатся в Khan’s Academy, изучают то, что дают в 

школах Первого Мира. Этот софтвер уже используют в Индии, Индонезии, Африке и 

выпущены версии на английском, русском, китайском и др. языках. Сегодня Академия 

Хана (www.khanacademy.org ) – это бесплатная образовательная сеть, которая предлагает 

более 3500 видеоуроков и объединяет более 10 миллионов учащихся из разных уголков 

земного шара[5]. Могут подключиться школьники и Республики Казахстан. 

Изучение английского языка скоро будет обеспечено софтвером (программное 

обеспечение) бесплатно, чтобы дети овладели беглым английским в течение полугода. 

Khan Academy – учебная организация, созданная в 2006 году специалистом по 

образованию, американцем Салманом Ханом с целью обеспечения всех детей бесплатным 

образованием мирового класса. 

Образование с точки зрения методологии форсайта 

Дальнейшее развитие e-learning может привести к полному исчезновению 

нынешней очной формы обучения. Чтобы этого не случилось и иметь возможность 

«выжить» в современном быстроменяющемся информационном цифровизированном 

обществе, вузы должны изменить нынешнюю парадигму образования, в центре которой 

стоит «университет, преподаватель и его профессиональные знания», на новую 

парадигму, в центре которой – «студент и потребности в образовании». Образование 

должно стать доступным любому человеку, в любом месте, в любое время и по любой 

специальности. Этим и занимается форсайт. Форсайт исходит из возможных вариантов 

будущего, которые могут иметь место при соблюдении определенных условий. 

При этом прогнозирование должно указать на образы прогрессивного 

национального развития. Продуктом деятельности институтов форсайта являются так 

называемые дорожные карты.  

Таким образом, наше правительство должно разработать дорожную карту, которая 

как официальный документ, должна отражать вероятные пути развития ДОТ в РК. 

Форсайт исходит из того, что наступление «желательного» варианта будущего во многом 
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зависит от действий, предпринимаемых сегодня, поэтому выбор вариантов 

сопровождается разработкой мер, обеспечивающих оптимальную траекторию 

инновационного развития. 

С развитием цифровизации и программного обеспечения зарождается цифровая 

экономика. Первое метро в мире полностью автономное(без водителя) запустили в апреле 

1983. Оказывается таких поездов - метро много: во Франции, в Сингапуре, в Малайзии и в 

Лондоне. Скоро каждый может вызвать машину по телефону, которая прибудет к вам 

сама своим ходом без водителя и отвезет вас по назначению. Буквально через 5-6 лет 

нынешняя автомобильная промышленность начнет сокращаться, потребность в покупке 

личного автомобиля отпадет. Самое интересное, технологические фирмы (Tesla, Apple, 

Google) применяют революционные подходы и создают компьютеры на колёсах, это как 

апогей цифровизации. Поскольку можно поспать или работать в машине по дороге на 

работу и домой, люди будут выбирать более далекие, но лучшие районы для жизни. 

Несколько студентов из загородного кампуса могут вызвать машину и поехать на занятия 

и по дороге подготовить уроки. В Японии между островами уже летают самоуправляемые 

самолеты без пилота. Любой человек может его заказать и полететь самостоятельно, 

задает только название острова. 

Фармацевтические или компьютерные фирмы создадут медицинское устройство, 

совмещённое с телефоном. Оно будет делать полный анализ организма. В результате 

сформируются 54 самых важных биологических показателя, определяющие практически 

любое известное заболевание. Устройство будет дешевым, что позволит через несколько 

лет любому на этой планете иметь доступ к медицине мирового класса почти даром. 

Возможно такой телефон может распознать такие болезни как рак, сердечные приступы на 

начальном этапе. Отпадет надобность в больницах и возможно врачах в большом 

количестве, за исключением роддомов и хирургов. Возрастет средняя продолжительность 

жизни (СПЖ). Нынешнее молодое поколение, возможно, будет жить 100 и больше лет. 

Сегодня уже цена самого недорогого трехмерного принтера снизилась с 18 000 до 

300 долларов. В то же время 3-мерное печатание стало в 100 раз быстрее. Начали 3-

мерную печать обуви, органов, запчастей к самолётам и космическим аппаратам, уже 3-

мерно строят дома выше 6 этажей и т.п. Появились роботы солдаты и роботы разведчики 

на основе дронов. Дроны становятся основным боевым оружием в современном бою. 

Появятся роботы профессора, консультанты, с которыми кстати можно работать 

дистанционно. Роботы будут стоит в среднем 300 $ и можно будет купить по интернету. 

Идет внедрение чипов в человеческий организм, которыми будут управлять действиями 

человека пока на добровольной основе. 

Основной поток информации генерируют роботы, самообучающиеся роботы, 

находящиеся в постоянном взаимодействии друг с другом. Мы не будем знать, что у них 

на уме, они научатся держать информацию в секрете. Еще одна проблема Big Data носит 

этический характер. А именно: чем сбор данных (особенно без ведома пользователя) 

отличается от нарушения границ частной жизни? Есть мнение, что уже сохранена 

информация на каждого человека, который заходит в интернет, в среднем до тысячи 

пунктов о его желаниях и потребности. Можно с уверенностью предположить, что к 2030 

году «интеллект» компьютеров превзойдёт человеческий. Возможно, миром будут 

править роботы с нами или без нас, вот в чем вопрос. Задача форсайт методики исходит из 

того, что наступление «желательного» варианта будущего совместного проживания 

роботов и человечества во многом зависит от действий, предпринимаемых сегодня, 

поэтому выбор вариантов сопровождается разработкой мер создания умных, но 

«человечных» роботов. Цифровая цивилизация без людей не допустима! 

 

Литература: 

1. Гордон Драиден, Джаннетт Вое. Революция в обучении. Научить мир учиться 

по-новому. М. Изд-во, ПАРВИНЭ. 2003. 



Вестник университета «Кайнар», №4/1-2020 г. 

 10 

2. Что такое Цифровизация? https://vlast.kz/corporation/24539-cifrovizacia-

biznesa.html 

3. История машинного обучения. http://abv24.com/istoriya-mashinnogo-obucheniya 

4. Что такое Big Data (большие данные) в маркетинге: проблемы, алгоритмы, 

методы анализа. https://lpgenerator.ru/blog/2015/11/17/chto-takoe-big-data-bolshie-dannye-v-

marketinge-problemy-algoritmy-metody-analiza/ 

5. KhanAcademy: бесплатная школа в вашем компьютере 

https://letidor.ru/obrazovanie/a56-khan-academy-besplatnaya-shkola-v-vashem-kompyutere-

9465.shtml  

 

 

ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНЫҢ СТУДЕНТТЕРІНІҢ МОТИВАЦИЯСЫН 

ЗЕРТТЕУ 

   

ЮЖЕЛЬ ГЕЛИШЛИ 

педагогика ғылымдарының докторы, профессор 

Гази университеті, Анкара қаласы, Түркия; 

ТОҚСАНБАЕВА Н.Қ., 

психология ғылымдарының докторы, профессор, әль-Фараби ат. Ұлттық 

университеті, Алматы қаласы, Казақстан; 

БИМЕНОВ Қ. 

PhD III курс докторант, SILK WAY Халықаралық университеті, Шымкент, 

Қазақстан 
  

 Мотивация психологияда іргелі мәселелердің бірі болып табылады. Мінез-құлық, 

мотивация, әсіресе тәрбиелік мотивтерді зерттеу педагогикалық зерттеулерде маңызды 

орын алады. Студентпен тиімді әлеуметтік-педагогикалық өзара іс-қимыл жасау, оның 

мотивациясының ерекшеліктерін ескерусіз жүргізу мүмкін емес. Оқушылардың 

объективті ұқсас әрекеттерінің артында (мысалы, жақсы оқуға деген құлшыныс) болуы 

ушін әртүрлі себептер (жақсы маман болуға ниет, стипендиядан айрылу қорқынышы, 

топта құрметке ұмтылу және т.б.) қажет. Білім беру мотивациясы жүйелі және 

мотивтердің иерархиясын білдіреді, мұнда бір немесе басқа мотивтер тобы басым болады. 

Білім мотвациясының құрылымын зерттеу және анализ беру тиімді бол үшін Б.И. 

Дадоновтың төрт құрылымды компоненті бар. Олар: іс-әрекеттің өзінен ләззат алу 

(процесті бағдарлау); іс-әрекеттің тікелей нәтижесінің маңыздылығы (нәтижеге назар 

аудару); қызметі үшін мотивациялық сыйақы күш (бағалау, марапаттауға ); адамға қысым 

көрсету (жазадан аулақ болуға бағыттау). 

Мотивтердің сапалық сипаттамасы, ең алдымен, сыртқы және ішкі мотивтердің 

бөлінуімен байланысты болып келеді. Сыртқы құрамына жаза мен сыйақы, қорқыту мен 

талап ету, материалдық пайда, топтық қысым, болашақтағы пайда күту және т.б. кіреді. 

Олардың барлығы оқыту мақсатына байланысты сыртқы әсер  болып табылады, мұндай 

жағдайларда оқушы немқұрайлы немесе ренішті болуы мүмкін жіне мәжбүр мінезді 

болуы мүмкін. Бұл жағдайларда білім мен дағдылар тек басты мақсаттарға жетудің 

құралы болып табылады (жазадан аулақ болу, жеке жетістікке жету, мансаптық пайда, 

қанағаттанушылық және т.б.). Ішкі мотивтер (процеске және нәтижеге назар аудару) 

адамның мақсаты ретінде оқуға итермелейтін, мысалы, білімге деген қызығушылығы мен 

ынтасы, мәдени және мәдениетті арттыруға деген ұмтылысы және кәсіби деңгейі 

қамтылады. 

Мотивтерді ішкі және сыртқы деп бөлу жеткіліксіз. Сыртқы мотивтердің өзі 

жағымды (жетістік мотивтері) және жығымсыз (аулақ болу, қорғану мотивтері) болуы 

мүмкін. Сыртқы жағымды себептер яғни мотивтер өзімен теңдей  жағымсыз мотивтерге 

тең  болсада жағымсызға қарағанда тиімді болып табылады.  

https://vlast.kz/corporation/24539-cifrovizacia-biznesa.html
https://vlast.kz/corporation/24539-cifrovizacia-biznesa.html
https://vlast.kz/corporation/24539-cifrovizacia-biznesa.html
https://vlast.kz/corporation/24539-cifrovizacia-biznesa.html
https://vlast.kz/corporation/24539-cifrovizacia-biznesa.html
https://vlast.kz/corporation/24539-cifrovizacia-biznesa.html
https://vlast.kz/corporation/24539-cifrovizacia-biznesa.html
https://vlast.kz/corporation/24539-cifrovizacia-biznesa.html
https://vlast.kz/corporation/24539-cifrovizacia-biznesa.html
https://vlast.kz/corporation/24539-cifrovizacia-biznesa.html
https://vlast.kz/corporation/24539-cifrovizacia-biznesa.html
https://vlast.kz/corporation/24539-cifrovizacia-biznesa.html
https://vlast.kz/corporation/24539-cifrovizacia-biznesa.html
https://letidor.ru/obrazovanie/a56-khan-academy-besplatnaya-shkola-v-vashem-kompyutere-9465.shtml
https://letidor.ru/obrazovanie/a56-khan-academy-besplatnaya-shkola-v-vashem-kompyutere-9465.shtml
https://letidor.ru/obrazovanie/a56-khan-academy-besplatnaya-shkola-v-vashem-kompyutere-9465.shtml
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Сәттілікке немесе сәтсіздікке бағытталған екі түрткі түрінің өкілдерінің 

жалпыланған портретін келтіріп көрейік [1]. 

Жетістік мотивациясы әрдайым позитивті болып келеді. Мұндай мотивация 

кезінде адам бағыты конструктивті, оң жағдайлы жетістікке бағытталады. Адамның жеке 

белсенділігі оның жетістікке қол жеткізуінің қажеттілігін анықтайды. 

Бұл типтің  тұлғалары негізінде белсенді, инициативті болып келеді. Егер 

кедергілер кездессе олардың алдын алу жолдарын қарастырады. Сыртқы басқаруға 

олардың істерінің тиімділігі және кезеңдері тәуелді емес. Жетістікке ұмтылу үшін 

барлығын жасайды. Өзінің болашағын алдын ала жоспарлауға бейімді. Өздері орта не 

ортадан асатын деңгейдегі ауыр қызметтерді атқара алады. Олар өздерінің алдында анық 

қол жетізе алатын жетістікерге мақсат коя алады, егер тәуекелге бел буатын болса, 

барлығын есеппен жасайды. Қалыпты жағдайда мұндай іс әрекет үлкен көлемде жетістік 

алып келеді. Салмақты деңгейде Зейгарник эффктісі көрінеді яғни соңына дейін 

аяқталмаған істер аяқталған істерге қарағанда есте қалады. Өздерінің сәтсіздіктерін асыра 

бағалауға бейім жеткен жетістіктеріне қарағанда. Қиын жағдайлы мәселелерді 

орындағанда және орындау барысында уақыт аздығында нәтежиелік жұмыстары 

жақсарады. Жасайтын жұмысына қызығушылығы қиындығына қарай пропорционалды 

болып келеді яғни жұмысы қиын болса, қызығушылық артады және керісінше. Бірақ 

мұндай қызығушылық тек қана жұмысты ешкімсіз өзі таңдаған кезде байқалады. Егер сол 

жұмыс барысында сәтсіздікке ұшырасы оның қызығушылығы сол орнында қалады.  

Сәттіліктен қорқудың мотивациясы теріс негативті жағдайға жатады. 

Мотивацияның бұл түрімен адам, ең алдымен, бұзылудан, сәтсіздіктен, сөгіс пен жазадан 

аулақ болуға тырысады. Бұл жағдайда теріс салдарларды күту адамды анықтаушы шешім 

болады. Әлі ештеңе істемеген адам, мүмкін болатын сәтсіздіктерден қорқады және оны 

болдырмаудың жолын ойлайды, жетістікке жету жолдары туралымүлдем ойламайды. Бұл 

типтердің мінездері толығымын жоғарыда жазылып кеткен мінезге қарама қарсы болып 

келеді яғни инициативасы жоқтың қасы, жауапкершілікті жұмыстан бас тартады, оны 

орындамас үшін коптеген амалдардың ойлап табуын қарастырады. 

Студенттің  сыртқы мотивациялық компоненттерінің қалыптасуы, ішкі 

компоненттерідің қалыптасуына қарағанда нақты бір жас кезеңдерінде жүреді. Басында 

студенттің  тек сыртқы мотивациялық компоненттердің қалыптасуы үшін жұмыс атқарса, 

уақыт өте келе  сабаққа дайындықтары мен оқу жарыстар оның жеке қажеттілігіне 

айналып кетеді де, сәйкесінше психологиялық стереотиптің қалыптасуына (ішкі 

мотивацияның) алып келеді.  

Мотивациялық процесстердің трансформациялану құбылысы,  білім саласында 

санның сапаға өту процессінде көрініс табады. Көп реттік    әртүрлі кәсіби мамандану 

пәндерінің  жүктемелері, бірнеше рет  оқу іс-әрекеті барысында  психологиялық 

адаптациясын көрсететін нақты шартта стереотиптің қалыптасуына алып келеді. 

Оқу мотивацияның қалыптасуы – организмде беріктілік қорының қалыптасуы 

болып табылады. Күннен күнге  өз мамандығы бойынша терең дайындалу, жүктеменің 

ақырындап өсуі соңында биомеханикалы және физиологиялық тұрғыдан ғана емес,  

сондай-ақ моральдік тұрғыда оң нәтижелерге алып келеді.  Білім саласында  оқу мен  

білімденудің жақсы эмоцияларды жинақтау үлкен маңызға ие. Себебі олар көп 

жинақталуы нтижесінде, ішкі мотивацияға сәйкес келетін беріктілікті қалыптастырады.  

Білімденудің психологиялық негізі осығанда байланысты. Мотивация – бұл студенттің  

кәсіби қызыметке деген дұрыс қарым-қатынасының нәтижесі.  

Осылайша, академиялық пән ретінде психологияны зерттеуге студенттердің оқу 

мотивациясы мәселесі маңызды мәселе болып табылатынын атап өту қажет. Сонымен 

қатар, аталған проблеманы зерттеушілер оқу қызметінің тиімділігіне мотивацияның әсерін 

анықтады (Н.Ц Бадмаева, В. Г. Леонтьев, Н. И. Мешков, Ю. М. Орлов, А. А. Реан және 

т.б.). Өз кезегінде, оқыту жағдайында мотивациялық саланың қалыптасуы қазіргі еңбек 
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нарығында оның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін жоғары кәсіби және әлеуметтік 

мәртебесі бар студент тұлғасының дамуына ықпал етеді.  

Жоғарыда айтылғандардан, кәсіби қызметтің барлық этаптарында эмоционалдық 

компоненттің болуы маңызды және ол келесіреден көрініс табады: 

- білім беру жолдарын жиі жаңартулар және   сыртқы жағдайларын (тәрбие 

сағаттарын, тренингтер сұрақ жауап) өзгертіп отыру; 

- білім тапсырмаларын топтардың құрамында жасау; 

- студенттің  психологиялық күйіне әсер ететін жүктемелерді алмастырып отыру. 

Мұндай жағдай  сабақтардан алған жағымды эмоцияларды бекіту үшін және  кәсіби  

қызметте мотивациялық фонды қалыптастыру үшін өте қажет. Студенттің  мотивацияны 

арттыру немесе қалыптастыру кезінде өзінің  білім беру түрінде визуалды бақылауларды 

жасау маңызды. Яғни, өзінің  кәсіп түрі бойынша бағдарламаларды,  оқу жарыстарын 

көру, кітаптарды, тарихты оқу т.б. Бұл орталық жүйке жүйесіндегі жүйке импульстерін 

қозғалысқа түсіруге негізделеді. Студенттің  психологиялық дайындығының негізі 

ретінде, мотивация, жүйке жүйесіне, сыртқы емес, ішкі психологиялық әсерлердің 

негізінде дамиды.  

Студенттердің мотивация саласында жеке тұлғаның құндылықты бағдарларына 

ерекше рөл беріледі және олардың арасында келесілерді атауға болады:  

- жеке бедел, қоғамда мойындау;  

- жоғары материалдық табыс;  

- кәсіби қызметтегі шығармашылық;  

- өзін - өзі дамыту;  

- өз даралығын қолдау және ашу;  

- өзінің коммуникациялық мүмкіндіктерін кеңейту;  

- қойылған мақсаттардағы табысқа жету.; 

- рухани даму;  

- қоғамдық маңызы бар салада іске асыру.  

Бұл мотивтердің түрлері студенттердің оқу іс-әрекетінің сипатына өз үлесін қосады 

және оқыту түрін дұрыс таңдау арқасында студенттердің оқу мотивациясын мақсатты 

түрде қалыптастыру қажеттілігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді.  

Психологияны оқытудың алғашқы кезеңдерінде мақсатты болжау тренингін 

жүргізсе болады, мотивациялық тренинг барысында студенттер мотивация иерархиясын 

түзеді, өз мотивтерін талдайды, түсінеді, өз өмірінің қысқа мерзімді және алыс 

мақсаттарын қалыптастыруға тырысады. Бұл кезеңде педагог студенттерге психологиялық 

білімнің ойлаған жоспарларына қалай көмек бола алатындығын түсіндіреді. 

Ең өнімді оқыту студенттердің жас ерекшелік қажеттілігі ескерілетін, білім 

практикада өңделетін, тапсырмалар шығармашылық сипатта болып табылса студент үшін 

жетістік жағдайы құрылады.   

Осылайша, студенттер үшін беделдің мотивтері, коммуникативтік, кәсіби 

мотивтері жас ерекшеліктеріне келтірілгенде айқындала бастайды. Оқу мотивациясын 

қалыптастыру үшін оқушылардан белсенді іздеу қызметін талап ететін мәселелер мен 

тапсырмаларды қолдану қажет. 
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Currently one of the most important differentiating and integrating factors, young people 

are the musical preferences that affect the formation of associations of fans of those or other 

performers. 

Among modern youth popular musical subcultures distinguish reivers, rockers; hip-hop-

representatives of these subcultures would be considered in the work. 

The relevance of studying the impact of different contemporary styles of music 

(electronic music, rock, RAP) on the mental state of the people, representatives of youth music 

subcultures is that they are more common among young people aged 14 to 25 years. As you 

know, this is the age when personality is formed. 

Often listening modern music styles, will definitely affect the personality of the young 

person. It is known that mental States, in turn, serve as "building material" for forming qualities. 

Mental States have relative stability; their dynamics are less evident than the dynamics of 

mental processes (cognitive, volitional, and emotional). The mental processes, States, and 

properties of the identity are closely intertwined. Mental states affect mental processes as 

background for their leakage. At the same time, they serve as "building material" for forming 

qualities, particularly characteristic. For example, the State of the concentration raises the 

processes of attention, perception, memory, thinking, will and human emotions. In turn, this 

condition has been repeating, can become the quality of personality-focusing. 

Mental States are characterized by extreme diversity and polarity. Most concepts mean 

that each human mental state corresponds to the opposite condition [1, p. 45]. 

State of play a special role in the regulation of mental activity and of human life, in all its 

mental development. 

For mental States are characterized by various functions. Almost all the authors call a 

critical regulatory function. The primary regulatory function of the State is to maintain 

harmonious relationships between the structures and actors personality and body. Under the 

"harmonious" relationship, we understand that maintains the health of the individual, his/her 

ability to appropriate for the current situation and activities to full personal development. 

Along with regulatory, an important function of the State is the integration of individual 

mental States and formation of functional units (process-State-property), composed of 

hierarchically organized in one coherent set of mental processes and behavioral properties. This 

ensures individual acts of mental activity in the current time, the psychological "personality 

necessary for effectively functioning in various spheres of life [2, s. 11]. 

Difficulty of classification of mental States is that often they overlap or even coincide 

with each other so closely that they are difficult to "disengage"-for example, a State of tension 

often occurs against the backdrop of a State of fatigue, monotonies, aggression and a number of 

other States. However, there are many options for their classifications. Any sign of mental States 

can be used as a basis for the classification. 

Subculture-a set of defined values and world Outlook, orders a group of people United by 

specific interests that define their world view. Subculture-sovereign holistic education, part of 

public culture. From the point of view of cultural studies, a subculture is bringing people 

together that are not contrary to traditional cultural values, but complement it. The subculture 
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may be different from the language of the dominant culture, manner of conduct, clothing and so 

on the basis of the subculture can be a style of music, lifestyle, certain political views [3, p. 67]. 

The study will look at such popular musical subcultures, like reivers, rockers and hip hop. 

Rock music. Rockers appeared as a subculture in the 1950s and early 1960s in the era of 

rock and roll clothes rocker-leather jacket, jeans, a well-worn gross big shoes, long hair combed 

back, sometimes tattoos. The jacket is usually adorned with icons and signs. The core element of 

the subculture of the rockers-motorcycle, also decorated with inscriptions, symbols and images. 

Motorcycle-a symbol of freedom, power and terror, the main source of strong sensations. An 

important place in the subculture rockers took rock music, listening to recordings is one of the 

main lessons of the rockers [4, s. 46]. 

Rock music as a musical style is distinctive or means of influence:  

1. Hard rhythm; 

2. Monotonous repetition; 

3. Volume, over frequency; 

4. Lighting effects [5, p. 45]. 

Rhythm is one of the strongest ways of influence on the human body. Simple but 

powerful rhythms are forcing people to feedback (movement in rhythm), from Ecstasy to 

hallucinations of tantrums until he lost consciousness. 

In the cult of Voodoo has a special rhythm, which, in a special sequence of musical 

rhythm and spells during the pagan rituals, human could enter in a trance or Ecstasy. 

Perception of musical rhythm is associated with features of a hearing aid. The dominant 

rhythm first captures the motor Center of the brain, and then stimulates some hormonal functions 

of the endocrine system. But the big blow was aimed at those parts of the brain, which are 

closely linked with sexual functions. Reel Thunder used the bacchantes, to bring themselves up 

to frenzy, as well as using similar rhythms in some tribes have penalty [6, s. 112]. 

Equally strong impact is ability to analyze, sound judgment, logic. It turns out badly 

dulled edge, and sometimes even by. It is in this state of mental and moral confusion is given the 

green light to the most savage lusts. Break down the barriers of morality disappear automatic 

reflexes and natural defense mechanisms. 

American psychologist and musicologist Janet Podell wrote: "the power of rock has 

always been based on the sexual energy to its rhythms. These feelings in children were 

frightened of their parents, who saw in Roque threat to their children and, of course, are right. 

Rock-n-roll and you can make the move to dance so that you will forget about everything» [4, s. 

47]. 

Particular attention should be paid to the impact of the frequencies used in rock music, 

which have a particular impact on the brain. The rhythm becomes addictive properties when 

combined with over low (15-30 Hz) and high (80.000 Hz) frequencies. 

If the rhythm of a multiple of one and a half strokes per second and is accompanied by 

strong pressure from ultralow frequencies, it can cause ecstasy. When the rhythm of equal two 

shocks per second at the same frequencies, he falls into a trance, dance like a narcotic. Pres the 

excess as the high and low frequencies to seriously injure the brain. At rock concerts often 

sound, sound shell shock Burns, hearing loss and memory [7, s. 36]. 

Monotonous repetition. Rock music can be described as monotonous, motor that kind of 

music, through which the audience can become passive state. Thanks to repeated listening is the 

ability to turn off more quickly and achieve a State of passivity. The defenseless audience 

absolutely has no idea what is happening deep invasion into consciousness and sub 

consciousness. Getting into the area of subconscious mind, these impulses are deciphered, are 

reconstructed to be passed through the memory of the conscious self, going through all the 

barriers associated with their moral experience. The end result of such invasion is suicide, 

collective violence, desire to inflict a bloody wound partner razor blade, etc. 

The Volume. The human ear is tuned to perceive normal sound in the 55-60 decibels. 

Loud sound is 70 decibels. But turning all the thresholds of normal perception, strong on the 
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intensity of sound is incredible auditory stress. The sound volume at the site where there is a wall 

with powerful speakers, used for rock concerts, reaches 120 DB and in the middle of the site up 

to 140-160 DB. (120 dB corresponds to the volume a roaring jet aircraft flying up in the 

immediate vicinity, and the average values of the player with headphones is 80-110 DB). 

During this audio stress, from the kidneys (adrenal glands) is a stress hormone-

adrenaline. This process occurs in every stressful situation. But the impact of the stimulus does 

not cease overproduction of adrenaline going, which erases a part of UNESCO World Heritage 

sites in the brain. People just forget what it was, or that he studied, and mentally degenerates [6, 

p. 113]. Not so long ago, Swiss doctors have proved that after a rock concert people oriented and 

responds to a stimulus in 3.5 times worse than normal. When overproduction of adrenaline is a 

partial breakdown of adrenochrome. This is a new chemical compound, which in its effects on 

the human psyche is compared with the drug. Adrenochrome in itself weaker than synthetic 

drug, but their actions are similar. This hallucinogenic and psychedelic drugs. However, the 

emergence of the weaker blood adrenohroma acts as an irritant that causes the desire to take a 

stronger dose, as occurs immediately at the time of the concert [8]. 

Light effect. Not without pity and the technical equipment of the rock views, as light rays 

effect, cutting off the dark from time to time in different ways and have different configuration. 

Many consider them just the concert. In fact, the alternation of light and darkness, especially 

under the loud music leads to a significant weakening of the orientation, decreased reflex 

responsiveness. When a certain speed of flashes of light interact with alpha waves, which control 

the ability to focus. The growth rate there is a loss of control. 

Flashes of light, following one after the other to the rhythm of music, stimulate 

mechanisms associated with hallucination, dizziness, and nausea. 

So, the whole technical arsenal of rock is designed to play on the human body, on his 

psyche as a musical instrument. Music, among young people, as the atomic bomb as a disaster 

that came in our environment, has been able to totally change the individual characteristics of a 

person. It simultaneously affects the motor Center of the intellectual, emotional, and sexual 

activity. It is impossible for a long time to expose yourself to rock and not get a deep 

psychological and emotional trauma [9, p. 102]. 

What are the effects of music on behavior of listening? 

Rock is loud, aggressive, captivating, and the rhythmic and energetic music. It is clear the 

desire of young people to listen to and love this music-it corresponds to the psycho-physiological 

and psychological features. 

Rave culture. Youth subculture of the permanent participants of the raves are parties of 

electronic dance music. Source of life guidance reivers was the musical style, and more 

precisely-samples of lifestyle their idols, musicians. Reivers primarily take Jet model. According 

to this model, lifestyle reivers-night. Their appearance and behavior are promoting human waste 

from [10]. 

Appearance reivers are characterized by bright colors in clothing, plastic sunglasses, and 

short hair dyed, colored strands of long hair girls. Very popular piercing and the design was a 

symbol of "smiley" [11, c. 98]. 

Electronic music is the most developed and progressive direction to date. 

More and more young people, including Russian, give preference to electronic music as 

the most progressive and modern. What attracts us to it? First, a virtually unlimited variety of 

sounds that you can create and use to create music. Secondly, unlimited opportunities to create 

rhythm patterns, broken or, on the contrary, slender and mathematically precise bits. 

Thirdly, the possibility of high-quality audio processing, not to mention the use of all 

kinds of effects that electronic music is so varied and individual. Fourthly, the availability and 

comparative simplicity of software for the creation and processing of music. Well, and the least 

you can say about the outside of the preference is simply electronic music today is fashionable. 

Electronic music is built on what sounds in addition to help with adrenaline, and impact 

directly on the nervous system, through the auditory channel. The impact of it the stronger it 
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becomes, the greater the speed of the songs and sound frequency is closer to the mark, which is a 

direct irritation. The frequency of heartbeat also varies from the volume and speed of the song. 

Previously electronic music was not so high speeds [12]. 

House, who invented decades ago and was considered at that time, know-how in the field 

of speed of sound, had a smooth barrel "at speeds of 100-120 BPM (beats per minute). Over 

time, speed became more and more, in 60-70-ies invented LSD, and electronic music has 

become synonymous with widespread drug abuse. Nobody at the time thought, not what makes 

people go to the dance floor. Now we can declare with confidence that the combination of 

certain sounds and build them into electronic music really brings info-mood. Music is dope. You 

can easily highlight positive and negative music like trance, very positive music that literally 

poured into the body and brings to the stars and above [11, 99]. 

Broken rhythms (Drum/n/Bass, Breaks, IDM), has "his" harmony, this music does not 

enter into trance (flowing) condition due to frequent and abrupt shifts of sounds that are literally 

tearing apart. Here is a speed which at sufficient sensitivity and slackness demonstrates the brain 

that he is not the master of his body. When immersed fully in the dance of the mind does not 

gives a report on what happens to the body that involuntarily throws out arms and legs under 

crazy rhythms. Is adjusting to the music. 

Kinesthetic literally feels the pounding drums of body power and strength, softness and 

lightness, speed and space. Thus, we have a close rapport with music composition conveys the 

atmosphere of the perceived object. 

Visual, in theory, should "see" the music. For example, let's take the trance music. Get 

into the sound and feeling of escaping from reality, a distortion of reality. The process of 

"adjustment" under the rhythm accompanied by a feeling of freedom, a sense of infinity of space, 

at this point, Visual, see picture, synchronized with the audio. Rhythm that carries away into the 

distance, the dancing is a flying, bouncing, sliding, sound speed structure composition. 

From here, you can make the logical conclusion: electronic music can capture your 

emotions and feelings. And can also serve as an excellent tool for mood swings. 

Talking about the influence of electronic music on the consciousness and behavior (i.e. 

progressive styles and directions-Break Beat, House, D'n' B, etc.), it should be noted that it 

directs and guides young people to the rhythm of life, where you want to live today, to achieve 

real goals and achieve success. 

Hip-hop culture and its features. Hip hop is a cultural movement, the main aspects of 

which it milliseconds (those who read the RAP), DJ, urban arts (graffiti), break dancing and 

beat-boxing. 

The poetry of RAP is based on rhythmic, sometimes content is pushed into the 

background. Most often the stories in urban style about the decline of the society or of the life of 

the young working class. 

Trying to understand the reasons for the popularity of rap among youth not only to 

parents, teachers and peers, far from rap culture, but also psychologists, who seek to get to the 

bottom of any human passions. 

Rap, who came to us from ancient times, has a much greater capacity than can be 

expected on a quick acquaintance with him. Rap's popularity among young people due to the fact 

that it allows you to express the ineffable. Note that it is a way of expressing it is ideal for young 

people. 

In this age period, which, by the way, is not limited to the precise age, and can last at 

least until old age, all the thoughts that come to mind of a young man, seem like it is incredibly 

important. And the inability to communicate his thoughts to others gives rise to a lot of 

psychological problems. 

RAP is, in fact, the rhythmic speaking any thoughts, lightweight in-form rifmo and 

slightly dilute the special slang. First, the recitative to decompose any thoughts on the shelves. 

The view that rappers is not the most intelligent young people, completely denied by 



Вестник университета «Кайнар», №4/1-2020 г. 

 17 

psychologists. To rap, and especially not a memorized, and improvise on the go, you need to 

have a fair level of intelligence. 

It turns out that Rep is selected next to young people as a means of expressing their 

thoughts and communicate them to the wider masses. The benefits of RAP is very solid. This 

and getting rid of complexes, and help in the successful socialization and mental development. 

Surprisingly, in some cases, young people just needed rap therapy. It is through a gradual 

occurrence in rap culture and attempts at rapping alone, some psychologists offer many youth-

specific psychological problems. 

Any culture and our whole life is based on the sound. The sounds used for centuries for 

healing and transformation. From throaty conspiracies shamans’ antiquity to the sublime 

Gregorian chant in cathedrals, sound and music played an important role in human culture. She 

comforted in grief, helps you focus, strengthens memory, and facilitates language acquisition. 

The magic power of sounds can lead a person to despair, forcing a laugh or calm. But the music 

is a powerful therapeutic tool, a way to deeply affect the physical and mental condition of the 

person. Not hard to understand why more than half of humanity as a cure for stress is using the 

right music, today, psychologists explain why. 

Study of the neurological effect of sound showed that the human brain reacts to clean 

sounds quite certain way. Positrons imaging, measures the level of absorption of glucose on 

cellular level, showed that pure sounds and music without words stimulate increased cellular 

activity in the right or "not dominant" hemisphere [13, p. 9]. 

Music enhances the metabolism in the body, enhances or reduces muscle energy, 

improves breathing and reduces its correctness, has a significant, but varying impact on blood 

volume pulse and blood pressure, thus, provides the physical basis for the genesis of emotions 

"[14, p. 201]. 

In N. Cherkas emphasizes that "not only music as such, but even simple individual 

musical tones are produced in the body by physiological changes dramatically." The author cites 

data showing that depending on the intensity of the sound and its coloring varies the pressure of 

blood in the vessels. 

In his book "brain, mind and behavior, the authors Bloom F., Lezerson A., Iofstedter l. 

give crucial in shaping perceptions and reactions to the perception of music. In their view, the 

hypothalamus translates the nerve impulse being sent to the ear shells in emotional distress, 

which in turn passes the reliability of large hemispheres. Thus, the hypothalamus produces the 

emotional component of musical experiences. 

In addition, the hypothalamus performs the role of regulator in biological rhythms, which 

is important to consider the impact of music and rhythms on the body of the listener. And what is 

interesting in the hypothalamus is known as the "pleasure Center". Numerous experiments 

proved the ability of the hypothalamus called the pleasure. 

"Taking the music as a special kind of jet lag, the hypothalamus holds in its memory the 

most correct combination of musical cycles. Information about what exactly the right formed 

throughout the person's life, but her common elements are congenital. As already mentioned, 

these elements are desired synchronization and certain ratio sound periods "[15, p. 236]. 

In his study on the perception of music V. Marahasin and V. Cehanovski just noticed the 

special influence of musical rhythm on the body. As a result of one of these scientists carried out 

an experiment it was found that the heart rhythm varies substantially depending on the nature of 

musical perception. "This change was that in each case the electrocardiogram test subject has 

captured some of the dominant frequency of cardiac activity, caused by playing music. The heart 

is a very sensitive indicator of the emotional state of the individual, as being under the constant 

supervision of the central nervous system; it essentially reflects the behavior of the processes 

occurring in the brain [14, p. 204]. 

Music affects person, his mental state. It is not homogeneous. It can be classified 

according to different bases. Hence the diversity of her influences. In turn, mental States from 
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various music can significantly change how the emotional tone and downwards. The person 

experiences positive or negative emotions. 

What is connection between music and human conditions? In order to facilitate the 

identification of options for links to music and mental States, let's ask ourselves: and what is the 

music? 

1. The impact of the music with the aim of improving human health. In this case we are 

talking about sick people under medical music therapy to improve their health, enhance vitality. 

At present, there are various programs which clearly specifies what kind of music are 

used to treat any disease. This uses a passive listening. But in music therapy and methods of 

interaction with active forms of behavior patients. The effect of this interaction is much higher. 

For example, when patients sing or play a musical instrument, or when they are dancing to the 

music. 

2. The impact of music for relaxation, meditation. Studies have shown that up to 20% of 

young people use music to relax, calm down. 

3. The impact of music in order to optimize the condition. In this case, it is not just about 

improving mood, but also lowered if there was overexcited. 12-17% of young people use music 

for the optimization of their mental state. 

4. Use of music to express emotions and feelings. 7-10% for boys and girls (on different 

samples) have noted that they often want to relive, sad, sad or even cry. 

5. Use of music in order to recharge your batteries. About 3-6% of boys and girls prefer 

music to energize, increase their psycho emotional tone. 

6. Use of music for fun. 2-8% reported that they need music for fun, that is, to enhance, 

encourage positive status. 

7. Music out of boredom. For some subjects (2-3%) the music is as a remedy for 

boredom. 

8. Music for mood. For 1-4% of young people looking for mood music, the mood in any 

activity or perform any act, deed. 

9. Music for dreams, memories. 1-3% of young people use music to dream, to remind, 

that is, music helps to actualize the State having to dreams and memories. 

In addition to the above links music and States are more complex relationship, discussed 

below. 

10. Effect of music to self-knowledge. A special kind of condition when using music as a 

tool of therapy appears to know him/her. This person must be prepared in terms of therapy (for 

example, a music therapist). 

11. Use of music for his spiritual condition. This condition occurs in professional 

musicians who have mastered the art of improvisation. Improvising musician follows the 

guidelines in its internal logic. "I was all tense and without end check the ever-changing 

relationship between the already played and what not yet born," says the musician. -I believe that 

putting this game his whole soul. And find out whether it all okay and consonant or have black 

dips and deep Hollows, giving my existence unnecessary pressure "[16, pp. 329-332]. 

Perception of music very individual. It varies depending on the environment, our mood, 

general psychological and physical condition. The music is divided into many styles with its 

originality. Consider how some of the musical styles on the human psyche. 

1. Slow music in the Baroque (Bach, Handel, Vivaldi, and Corelli) gives a sense of 

stability, order, security and creates a spiritual stimulating environment that is suitable for classes 

or work. 

2. Classical (Haydn and Mozart) is distinguished by clarity, elegance and transparency. It 

is capable of improving, memory and spatial perception. 

3. The music of the French Impressionists (Debussy, Ravel and Favre) is based on the 

free-flowing musical moods and impressions. It was nice images as in dreams. A quarter of an 

hour sweet snooze under such music can awaken your creative impulses. 
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4. Jazz, blues, reggae and other music and dance forms that are based on distinctive 

African melodies, can lift your spirits and inspire, give out happiness, dispel sorrow, exacerbate 

the humor and irony, more communicative. 

5. Rumba, Maranga, Macarena have vivid rhythms and impulsivity, which increases the 

heartbeat, makes breathing more frequent and severe, making the whole body move. Samba, 

however, is a rare property of Excite and soothing at the same time. 

6. Pop music as well as folk melodies provoked movements, creates a sense of well-

being. 

7. Rock music can awaken the senses, stimulate, relieve stress, reduce pain and reduce 

the bad effect of loud and sudden noises present in the environment. This music also can create 

tension, cause dissonance, stress and pain in the body. 

8. Quiet background music or modern orchestration, in which there is no clear rhythm, 

enhances the relaxed ready. 

9. Religious and ceremonial music, including drums and of shamans, Church hymns, the 

temple music can soothe and bring into a State of tranquility. Watching for changes in the status 

of brain and behavior caused by the sound, speech and music, we can better understand the 

phenomena that occur with us. 

Thus, the music has a strong impact on the psyche and sounding palette only updates the 

emotions, the feelings, and the human condition. 

The problem with this study is inadequate knowledge of the contemporary music 

influence on young people. The clearest influences of rock, electronic music, rap on the most 

popular youth subcultures, such as hip hop, reivers, rockers. 

The aim of this work is to determine the impact of the preferred style of music (rock, rap, 

electronic music) on young people's mental health-reivers, rockers, and hip-hopers. 

The object of the research is the mental States of representatives of youth subcultures-

reivers, rockers, hip-hopers. 

Subject of research: the influence of rock, rap, electronic music on young people's mental 

States-reivers, rockers, hip-hopers. 

The hypothesis of the study. The rap music and rave has a stimulating effect and calls a 

scenically mental States (activity, improving mood, emotional tone). 

Rock music contributes to the emergence of asthenia States (fatigue, depression, 

decreased activity). 

In order to achieve the objective and hypothesis testing studies to solve the following 

tasks:  

1. To consider the basic approaches to the study of mental States. Give the psychological 

characterization of the studied music subcultures. Uncover the psychological characteristics of 

the influence of music on the human psyche. 

2. Investigate the impact of the preferred style of music (rock, rap, electronic music) on 

the mental condition of the young people who are members of music subcultures-rockers, 

reivers, hip hop. 

3. Based on the results of an empirical study using mathematical methods of processing 

to identify effects of different contemporary styles of music on young people's mental States, 

keen on them. 

A stage of psychological research is a complex of procedures of the implementation stage 

of its goals and objectives. 

In the first stage we have sampled. To achieve the goal it was important to develop a set 

of criteria for future respondents. First, we need to explore the adherents of certain youth 

subcultures (rave culture, rock culture, hip-hop culture). Secondly, the fascination with the 

studied subcultures must be at least 1 year. The third criterion was the frequency listening 

interesting styles of music (RAP, electronic music, rock). 

It should be noted that half the subjects in this study is not important. 
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A questionnaire was developed (annex), which had led to the identification of young 

people are qualified according to the criteria. 

In the end, was a group of young people aged 18-30 years old. The number of examinees-

36 people. Sample 3 was formed on 12 people (representatives of interest subcultures). Most of 

the subjects were male (26 people), the remaining 10 people-girls. The social situations of the 

majority of the examinees are students (30 persons), while the rest work in different spheres. 

The sample is representative, as it reflects an accurate model of the investigated range of 

subcultures. 

To motivate people, each received their diagnosis. 

In the second phase was defined research methods-experiment and psychological 

Diagnostics. 

The experiment was that mental States have been measured, their quality characteristics 

to certain destinations and listening to music after listening. 

The main goal of the experiment is to identify changes in the mental States of young 

people under the influence of rock, rap, and electronic music. 

As a mathematical method was used Wilcoxon test t [41, s. 87]. This test allows you to 

not only focus changes, but their severity. With its help determine whether shift indicators in any 

one direction, more intense than in the other. 

In the third phase identified the Toolkit. The Toolkit is a set of specially developed 

research instruments, test forms, fixation of results, etc., means of solving research tasks. As the 

tools were the reply forms examinees, pens, CDs with music. 

Each sample of the test subjects were asked to populate the test forms. Then each sample 

test subjects were asked to listen to the music: rap-music-rappers, rockers-rock music, reivers-

electronic music. Then it was again tested by the same methods. 

After testing, the results were processed and analyzed. 

As investigation techniques were used. 

1. Self-assessment of emotional States (A. Uessmann, D. Ricks) Purpose: Self-

assessment of emotional States. 

2. Methods of evaluating the mental activation, interest, emotional stress, tone and 

comfort (N.Kurgan). 

The purpose of the methodology. Study on the general orientation of the mental state of 

the individual. 

3. Scale-thermometer.  

Objective methods to evaluate its State-scale health, activity, mood, desire to work, 

meeting the previous stage. 

The experimental data indicate that listening to music of different styles affects the 

mental health of young people. In particular, the State has identified the presence and degree of 

feelings which were caused by certain styles of music. 

It should be noted that the research paper as test subjects were representatives of musical 

subcultures, which was proposed by the music that is characteristic of their subculture: rappers 

rap-music, rockers-rock music, reivers-electro-music. That is, in this study the preference is a 

key factor, because it allows revealing the particular interests in any style of music and music 

subculture. 

The study found that rap music has contributed to an increase in the mental activation 

(temp = 2, p ≤ 0.01), reduce mental stress (temp = 11, p ≤ 0.05) increase in activity (temp = 16, p ≤ 

0.05) among young people-rappers. 

Increase mental activation from rappers is connected with features of a subculture of 

anchors. Not by chance the music subculture priorities are break dancing as a form of plastic 

body and dance, extreme sports, street ball, i.e. active activities. 

The rap music is always accompanied by active movements. 7 monitoring has shown that 

in the process of listening to music-they made motor movement (moving legs, hand movements, 

head). 
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Voltage reduction talks about relaxation, calmness, rappers, which is caused by listening 

to rap music. 

Note that rap music for members of the subculture "anchors" is relaxing in nature. 

Indeed, this type of music can make voltage, because the music of RAP is a rhythmic recitative 

with clearly defined rhymes. Speech songs contribute to the splash of emotions, if we also 

include active motions, after some time comes. 

The influence of rock-music person is often defined as a negative: it calls aggression, 

anger, depression, a State of trance, murder, etc. In this study it was found that under the 

influence of rock music is celebrated the following change experiences mental states: enhancing 

emotional tone (temp = 12.5, p ≤ 0.05) increase of voltage (temp = 3.5, p ≤ 0.01), anxiety (temp = 6, 

p ≤ 0.01), (temp = 5, p ≤ 0.01) and mood (temp = 13, p ≤ 0.05) in rockers. 

Increase emotional tone, stress and anxiety associated with the inability of young people 

to express their emotions outwardly. Rock music is extroverted character. The current rock 

concerts musicians and listeners are engaged in collective action. Students can express their 

feelings out, waving the hands, pounding beat of the feet or hands, singing along. 

It was determined that listening to electro-music is emotional tone (tèmp = 16.5, p ≤ 0.05) 

and vigor (temp = 7, p ≤ 0.05), (temp = 11, p ≤ 0.05), and anxiety (temp = 11, p ≤ 0.01), reivers. At 

the same time increasing voltage (temp = 3.5 p ≤ 0.01). After the diagnostics have the impression 

that this style of music has caused a sense of fatigue, decreased energy and activity. The fact is, 

in our view, features Electro-music is rhythmic foundations, the use of resonance-high frequency 

signals, energetic manner of performance, in which a effect increasing accelerating tempo. 

Note the positive thing-reducing anxiety, despite its dynamism of this style of music 

helps relieve stress and relaxation to those it enjoys. 

The theoretical and empirical research and according to the objectives at the outset of 

work make the following conclusions. 

1. Psychological science there is no generally accepted definition, structure and function, 

mechanism and determinants, classification and methods of research of mental States. So, found 

in literature define mental state (N. Levites, J. Sosnovikova, etc.) directly or indirectly underline 

the complexity, multiple components, many tier States rights as a mental phenomenon. It is these 

features of mental States, is exciting to some time, make them inaccessible object of scientific 

study. 

Since there is some understanding of this phenomenon, there are many approaches to 

classification. 

The literature describes possible effects of music on human mental States (on the psycho-

physiological and psychological levels). 

Is also the issue of the impact of music on children, adolescents. But the influence of the 

modern styles of music (RAP, electro, rock) is not sufficiently explored. 

The importance of the study of this problem is that the majority of young people are 

passionate about any aspect of music. Passion music sometimes comes down to the fact that 

there is a whole subculture, which certainly affects behavior, values, attitudes, personality traits 

of the younger generation. 

2. To study the influence of the modern styles of music on young people was formed 

package psycho diagnostically techniques: self-assessment of emotional States, methods of 

evaluating the mental activation, interest, emotional tonus, tension and superior Scale-

thermometer. 

3. The study found that music rap contributed to an increase in the activity of rappers.  

Also, it was found that listening to rap was the reduction of stress in young people-

rappers. 

4. Listening to music rock has helped to raise the emotional tone, stress, anxiety in 

rockers. This fact suggests that listening to music the rock has had a stimulating effect on the 

rockers. 
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5. Electronic music also had its effects on young people's emotional sphere-reivers, in 

particular: reduce the emotional tone. Reivers after listening to music were more tired, calm, but, 

despite this, there is an increase in internal pressure. Note that to listen to the music at the reivers 

high rates by State, "emotional tone", "activity", "good spirits". After the experiment, these 

States have been low scores, indicating a reduction of the total energy from those who it likes. 
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Психология пәні барлық жоғары оқу орындарында факультет не мамандану түріне 

қарамастан өте маңызды пән болып табылады, себебі ешбір білікті маман бойында қандай 

да бір психологиялық мәселелері, шешілмеген жағдайлары мен күрделі, жеңуі қиын сезім-
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күйлері болатын болса онда ол адам алға қойылған міндет-мақсаттарын орындай алмайды. 

Сондықтан да бүгінде барлық дерлік жоғары оқу орындарында міндетті түрде студенттер 

«Психология» пәнін оқиды. Гуманитарлық факультеттерде психологияны бірнеше 

семестр оқиды, ал техникалық жоғары оқу орындарында бір-ақ семестрде оқытылады. 

Жоғары оқу орындарында оқытушылар өте маңызды рөл атқарады, себебі студентке 

аталған пәннің ұнайтыны нақ соларға байланысты болады. Психология пәні мұғалімінің 

басты негізгі міндеті – студенттердің тек қана білімді алып, оны бастарында ұстап сақтау 

емес, оқыту процесіне креативті көзқараспен қарап, алған мәліметтерге қызығып, оны 

күнделікті өмірде қолдана алуға үйрету болып отыр. Бүгінгі күні ақпараттық 

технологиялардың кереметтігіне орай нендей материалды болсын тауып оқу еш қиындық 

тудырмайтыны баршаға мәлім. Оқытушыға қойылатын талаптардың өзі психология 

ғылымының ерекше болуымен түсіндіріледі. Оқытушы қоғамда орын алып отырған 

этикалық нормалар мен ережелер жайлы, психологиялық құбылыстар мен түрлі кикілжің 

жағдайлар туралы, олардың шешілу жолдары туралы, адам психикасының ерекше 

қырлары жайлы, кейде көрінетін ауытқулар туралы айтып түсіндіруі тиіс. Осы тұста 

ереже бойынша әңгіме кәсіби мамандар емес аудиторияға қатысты әңгіме болып тұр, 

мұнда берілетін материалдың күрделілік дәрежесін түсіре білу аса маңызды [1, 20б]. 

Сондықтан да студенттердің күнделікті өмірде алған білімдерін қолдана білуін 

ескерген жөн, олардан күрделі терминдерді білуін емес, жұмыста не өзге адамдармен 

қарым-қатынаста ол білімді қолдана алуларын сұраған жөн. Маңыздысы: оқытушының өзі 

оқыту процесі кезінде бірқатар дағдылары болуы, яғни аудиторияны өзіне қарата алуы, 

студенттерді қызықтыра білуі және түрлі әдістерді шебер қолдана алуы. 

Психолог мамандығы қазіргі таңда бірден-бір, кеңге танымал әрі сұранысқа ие 

болып отырған кәсіп түрі. Әрине оны қаншама жоғары оқу орындарындағы факультеттер 

мен осы ғылымды игерем деп келіп түсетін талапкерлердің санымен негіздеп айтуымызға 

болады. Жасыратыны жоқ бітірген мамандықтары бойынша барлығы бірдей қызмет етеді 

деп айта алмаймыз, дегенменен психологиялық білім түлектерге болашақ өмірлерінде 

қажет болатын пайдалы дағдыларға үйретері анық. Психологиялық факультетте оқи 

отырып студенттер жеке адамның құрылымы теориясын меңгереді, адам психикасын 

білуге үйренеді. Жоғары жүйке әрекеті жайлы ілімді оқуға үлкен көңіл бөлінеді. Бұл 

білімдер адамның түрлі өмірлік ситуациялардағы мінез-құлықтары негізі болатын 

механизмдер жайлы ұғым береді. Жоғары курстарда студенттер психологиялық кеңес 

беруге байланысты практикалық сабақтарға көшеді. Тәжірибеде ересектерге ғана емес, 

балаларға да психотерапевтикалық көмек көрсетудің дағдылары қалыптасатын болады. 

Студенттер әңгімелесуге келген адамдардың бойларындағы қорқыныштары, стрестері, 

жағымсыз әдеттері мен психосоматикалық ауруларымен күресудің тәсілдерін өздері 

табатындай етіп диалог құруға үйренеді. ЖОО-да оқу барысында студенттер өзін-өзі тану 

мен жеке тұлғалық өсу тренингтеріне қатысады, нәтижесінде ішкі толғандырып жүрген 

мәселелерінен айығады, өзіндік бағалары жоғарылайды, көшбасшылық қасиеттері 

дамитын болады. Студенттер өз эмоцияларын, ерік пен өзге психикалық процестерін 

басқаруды үйренеді. Қалыптасқан дағдылары оларға керемет білікті маман болуға 

көмектеседі. Ал егер де адам өзінің мамандығын өзгертетін болса, психологиялық білім не 

береді? Алынған білімдер мен шеберлік дағдылары мамандарға егер де ол ұжымда қызмет 

ететін болса аса көмектеседі. Жақсы психологтар бизнестегі мансаптық сатының 

биіктеріне оңай көтеріледі, іскерлік қарым-қатынаста тамаша табыстарға қол жеткізеді. 

Психологиялық білім отбасылық өмірде кең, әрі жақсы қолданысқа ие болары сөзсіз. Егер 

де отбасында жұптың бірі психолог болатын болса, ондай отбасылар ажырасулары сирек 

болып жатады, оларда қайырымды аһуал орын алады, кикілжіңдер мүлдем болмайды. 

Психологиялық білім өзге адамдарға ықпал ете алуды, оларды тани білуге және 

психологиялық қолдау көрсете білуде көмектеседі. Психолог адам қатысы бар кез-келген 

салада қажетті болып отыр. Педагогикалық жоғары оқу орындарын психологиялық оқу 

әдебиеттерімен қамтамасыз ету әлі күнге дейін өзекті болып отыр; толық оқу-әдістемелік 
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кешен әлі күнге дейін құрылмаған. [2, 120 б]. Қазіргі кезеңде психологияда жеке тұлғаның 

ішкі әлеміне үңілу, соған қатысты қызығушылықтар туындап, жеке адамдардың өмірілік 

жағдайларына, оларды сары уайымға салатын түрлі дағдарыстары мен арада кейде орын 

алатын кикілжіңдеріне көңіл бөле бастау орын алып отыр. Адамзаттық өмiр 

диалектикасының кезеңi айқындалған: қарама-қайшылықтардың күресiнің бiр-бiрiне өтуi, 

және сыртқы iшкi қарама-қайшылықтардың жаңа сапаға ауысуы тағысын тағылар. Адам 

баласы салауатты және өнiмдi өмiр сүрудiң теориялық құралын ала-алған жоқ, бiрақ өмiр 

бойы соған ұмтылып келедi. 

Адамдар арасындағы кикілжіңдерді мәселесінің ауқымдылығы мен күрделiлiгi 

соншалықты, кикілжіңнің мәселесімен құқықтанушылар, өнертанушылар, философтар, 

социологтар, психологтар айналысып зерттеп отыр. Өзге ғылымдардың өкiлдерi, аталмыш 

феноменді зерттеу барысында психологиялық ұстанымдарды басшылыққа ала отырып, 

жан-жақты қолдана интеграцияда қарастырады. Мысалы, әлеуметтанушылар 

кикілжіңдерді тараптар арасындағы қарама-қарсы қайшылықтың объективтi 

айқындаушысы деп қарастырады. Кикілжің жағдайлардың көпшілігі, әдетте, мұғалім мен 

оқытушының, оқытушы мен оқытушының дұрыс қарым-қатынас жасамауынан орын 

алады. Сондықтан вербалды емес құралдарды қолдану педагогтарға пайда болған 

кикілжіңдерді анағұрлым сауатты, тиімді шешуге көмектеседі. Жоғары оқу орнындағы 

студенттерге кикілжің жағдайларды шешу тәсілдерін оқу-тәрбие процесінде шешуге 

үйретіп тиімді қолданудың психологиялық ерекшеліктеріне көңіл бөлінуі, өзін-өзі таныту, 

кәсіби өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі реттеу механизмдері арқылы жүзеге асыруға 

негізделген, жүйелі түрде құрылған бағдарлама арқылы қамтамасыз етіледі. Міне, 

сондықтан да, жоғары оқу орындарында әсіресе педагогикалық жоғары оқу орындарында 

бұл мәселе тіпті өзектілігі жоғары болмақ. 

Педагогтарды психологиялық даярлаудың бүгінгі күйін талдап бағалар болсақ, ол 

процесс қазіргі білім саласындағы модернизациялаумен тұспа- тұс келіп отыр. Өзгерістер 

ең бірінші кезекте оқылатын психологиялық пәндердің қатарына қатысты. Қоғамдағы 

және білім саласындағы түбегейлі өзгерістер педагогикалық іс-әрекеттегі толық 

өзгерістердің орын алуына әкеліп соғып отыр: педагог функциясының қайта құрылып 

кеңеюіне (тек қана білім тасымалдаушысы емес, сонымен қатар бала дамуының шаралары 

мен жағдайларын құрушы, жобалаушысы), жаңа педагогикалық статустары пайда 

болуына (әлеуметтік қызметкер, педагог-психолог, түзетуші педагог және т.б.). 

Педагогтар тек қана білім беріп қана қоймай, тарих пен мәдениетте студенттердің өздерін-

өздері анықтала алуды үйренеді [3, 32б], олардың түсіну техникалары ойлауы, 

рефлексиялары дамитын болады [4, 133б]. Адамның көптеген қабілеттерін дамытуға 

бағытталған білім беру процесі адекватты теориялық негізде ғана құрыла алады, оның 

ядросын дамудың педагогикасы мен психологиясы құрайды [5, 8б]. 

Міне, осы тұрғыда біздер өзіміздің жоғары оқу орны жайлы, ондағы жүзеге 

асырылып отырған психологиялық білім берудің жай-жапсарына тоқтала кетуді жөн 

санадық. Оңтүстік өңірінде білім беру кеңістігінде толассыз сүбегейлі үлес қосумен қатар 

өзіндік келбеті мен танылатын брендтік имиджі бар оқу орны саналатын 

университетімізде педагог-психолог бакалаврлары және магистрлар мен докторанттары 

жан-жақты талапқа сай толассыз білікті сапада бәсекеге қабілетті негізде даярланып 

келеді. Білім бағдарламасын игерушілердің заманауи мазмұнда сапалы білім алып 

толыққанды құзыреттілігі мол мамандар болулары үшін аталмыш жоғары оқу орнында 

соңғы озық ақпараттық технологиялармен қамтамсыздандырудан бөлек, ең басты тұлға 

оқу орны оқытушыларының білім сапасының замана талабына сай келу мәселесі 

күнделікті шешімін тауып отыратын мәселе. Оның дәлелі болып профессор-оқытушылар 

құрамының ғылыми-әдістемелік әлеуеттерін шетелдерде тағылымдамадан өтіп келулері 

ғана емес, сонымен қатар үш тілді меңгеріп инновациялық технологияларды оқу-тәрбие 

процесінде терең қолданумен де өзектеліп айғақталады. Осы оқу орнында психологиялық 

білім толыққанды беріліп жатқандығы бірқатар жұмыстардың атқарылуымен де 
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түсіндіріледі: атап айтқанда шетелдермен түрлі өзекті тақырыпта online-дөңгелек үстелдер 

өткізіп қана қоймай, сонымен қатар жұмыс беруші серіктес мекеме, яғни тәжірибе 

базаларымен іс-шаралар өткізу дағдыға айналған.  

Білім саласы өзінің жеке психологиялық қамтамасыздығын құра білуі тиіс. Осы 

жүйе жайлы ұғым түсініктер педагогтардың психологиялық білімдерінің негізін құрауы 

тиіс [6, 51б]. 

Педагогикалық жоғары оқу орнындағы тағы бір психологиялық білімнің 

мазмұнына енетін құрам – бұл педагог еңбегі болады, яғни бұл: іс-әрекет, сана-сезім, 

қарым-қатынас, жеке адам мен даралық болады. Педагог еңбегі сөзсіз білім беру 

процесіне енеді, бірақ ол ерекше шынайылықты құрайды деген пікір күмәнді емес. 

Педагог өзінің кәсіби іс-әрекетін жобалау технологиясы мен әдістемесі жайлы білімді 

меңгеруі тиіс, өз жұмысында ерекше техникалар мен әдістемелерді ойлап табуға қабілетті 

болуы абзал. Кәсіби іс-әрекет жайлы рефлексивті білімдер, оны игеру заңдары 

педагогикалық білімнің ажырамас бөлігі болып табылады. Психология курсының 

мазмұны мен міндеттеріне болашақ педагогтың өзін-өзі тануы, өзін-өзі дамытуы, жеке-

дара жұмыс жасау стилі және т.б. жайлы ұғымдар енуі тиіс.  
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БІЛІМ  БЕРУ САЛАСЫНДА ҰСТАЗДАРДЫҢ  ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

ОМАРОВА Р.Т., 

Жамбыл облысы, Т.Рыскулов ауданы, А.Байтурсынов орта мектебініңбастауыш 

сынып мұғалімі, директордың ғылыми әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев «Болашақтың іргесін бірге 

қалаймыз» атты Қазақстан халқына Жолдауында «2015 жылға қарай электронды оқытуды 

білім беру ұйымдарының 50 пайызы пайдаланатын болады, ал 2020 жылға қарай бұл 

көрсеткіш 90 пайызға дейін артатын болады» деген болатын Президент қойған мақсаттар 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске 

асыру барысында шешілуде. 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

Жолдауында XXI ғасыр - білім мен ғылымның ғасыры, инновациялық технологияның, 

электронды-ақпараттық техниканың ғасыры екеніне ерекше назар аударылған. Сол 

себепті де «Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасында» адамзаттық 

ресурстардың әлеуетін арттыру мақсатында білім беруді түбегейлі жаңартудың басты 
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бағыты болып әлемде «е-learning» деген атауға ие болған электрондық оқыту жүйесін 

отандық білім жүйесіне енгізу таңдап алынды. Міне, осыған байланысты, Қазақстанда 

ақпараттандырудың жаңа кезеңі басталды, бұл- электронды оқытуды білім беру жүйесін 

инновациялық дамытудың негізгі бағыты ретінде тану.[3] 

Білім беру үрдісін ақпараттандыру  жаңа инновациялық технологияларды 

пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра 

отырып, оқу - тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын 

жоғарылатуды көздейді. Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен «ХХІ ғасыр – 

ақпараттандыру ғасыры» деп аталады. Қазақстан Республикасы да ғылыми - техникалық 

прогрестің негізгі белгісі – қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді. [3] 

Қазіргі кезде біздің қоғамымыз дамудың жаңа кезеңіне көшіп келеді, бұл кезең 

ақпараттық кезең, яғни компьютерлік техника мен оған байланысты барлық ақпараттық - 

коммуникативтік технологиялар педагогтар қызметінің барлық салаларына кірігіп, оның 

табиғи ортасына айналып отыр. «Білім берудегі ақпараттық - коммуникативтік 

технологиялар» ұғымы «оқытудың жаңа инновациялық технологиялары», «қазіргі 

ақпараттық оқыту технологиялары», «компьютерлік оқыту технологиялары» және т. б. , 

тіркестермен тығыз байланысты. [3] 

Инновациялық технология электрондық есептеуіш техникасымен жұмыс істеуге, 

оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, 

интерактивті тақтаны қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту 

бағдарламаларына негізделеді. Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникативтік 

байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді көздейді. Жедел дамып 

отырған ғылыми –техникалық прогресс қоғам өмірінің барлық салаларын 

ақпараттандырудың ғаламдық процесінің негізіне айналды. Ақпараттық технологиялық 

дамуға және оның қарқынына экономиканың жағдайы, адамдардың тұрмыс деңгейі, 

ұлттық қауіпсіздік, бүкіл дүниежүзілік қауымдастықтағы мемлекеттің рөлі тәуелді 

болады. [2] 

Әлемдік білім кеңістігіне енуді бағыт етіп ұстанған біздің елімізде де білім беру 

жүйесін ақпараттандыру қарқындап дамуда. ҚР Президентінің Қазақстан халқына 

Жолдауында «Біз бүкіл елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру 

қызметіне қол жеткізуге тиіспіз» делінген. Мұндағы басты мақсат - білім берудің сапасын 

жоғары деңгейге жеткізу, Қазақстандағы IT саласын дамыту, әлемдік ақпараттандыру 

кеңістігіне ену және білім берудің мазмұны мен құрылымын жаңарту болып табылады.  

Педагогтің ақпараттық-коммуникациялық құзыреттілігі немесе құзырлылығы 

дегеніміз - оқу, тұрмыстық, кәсіби міндеттерді ақпараттық және коммуникациялық 

технологиялардың көмегімен шеше білу қабілеттілігі. [4] 

Отандық білім беру жүйесінің күн тәртібінен түспейтін ұлы мақсаттарының бірі - 

оқыту процесіне заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кеңінен енгізу, 

сол арқылы ұрпаққа сапалы білім беру, әлемдік деңгейдегі бәсекеге қабілетті келешек 

тұлғалар даярлау екені осы отырған баршамызға белгілі. 

Оқытушы әдістемелік жұмыстың қандай түрін таңдаса да соңғы нәтижеде оның 

тиімділігі мұғалімнің өз бетінше өз білімін көтеруге байланысты болмақ. Сондықтан да 

үздіксіз білім беру үрдісін жоғары оқу орны - оқытушылар білімін жетілдіру институты 

- семинар, курс, практикум және т.б. оқу түрлерімен шектеуге болмайды, оған осы оқу 

түрлерінің арасындағы тынымсыз ой еңбегін де жатқызу керек. Ересек адамның өз білімін 

көтеруі барынша даралығымен ерекшеленеді, содан да оқытушының өз білімін көтеру 

жұмысына тәжірибелі әріптесі, беделді оқу орнының басшысы тарапынан тиянақты көмек 

қажет. [1] 

Оқытушыларға өз білімін көтеру жұмыстарын ұйымдастыруға көмек көрсетілгенде 

ғана оның кәсіптік қызметіндегі қажеттілігі, жеке қызығушылығы ескерілуі тиіс. 

Мектептерде арнайы ұйымдастырылған әдістемелік жұмыс мұғалімдердің жеке 
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қажеттілігін ескеріп жоспарластырылғанда оқытушының ұжымдық оқу түріне тартыла 

отырып, өзін қызықтырған сұрақтарға жауап таба алады. 

Келесі қозғаушы күш – мектептерде жаппай жүргізілетін оқу сапасын арттыру 

жұмыстары, әр оқытушыны ойлауға, инновацияны қолдануға түрткі болады. 

Инновациялық іс-әрекет - қазіргі мектептің даму жолының бір аспектісі. 

Инновациялық іс-әрекет әлеуметтік-экономикалық жағдай тудырған басқа білім беру 

сфераларынан белгілі бір стандарттың межесінен ауытқу мен балама жүйе енгізу 

шараларын атқарады. Инновациялық іс-әрекет жаңалықтарды ойлап шығару, зерттеу, 

қолданысқа дайындау, іс жүзінде пайдалану сияқты үдерістермен сипатталады.  

Мектепішілік әдістемелік инновациялық іс-әрекет біріншіден, жаңалықты таңдау, 

оны іске асыру; екіншіден, таңдалған жаңалыққа оқу-тәрбие үдерісінің компоненттерінің: 

педагогтар, оқушылар, ата - аналар, білім жетілдіру ұйымдарының қызығушылығын 

тудыруды қажет етеді. 

Осы айтылғандардан инновацияны төмендегідей факторлармен байланыста қарауға 

болады: 

1) Мектеп басшыларының  шығармашылық  потенциялы, әдіскер мұғалімдердің  

жаңа технологиялар мен оқытудағы инновациялық іс-әрекеттері; 

2) Инновацияның нәтижесін кешенді бағдарламалар мен жоспарларда ғана көрсетіп 

қоймай, оны қабылдаушы ортаның ықпалын анықтау; 

3) Бағдарламалар мен жоспарларға қосымша кеңес беру, баламалық нұсқаулар 

әзірлеу, өз мерзімінде түзету жасап отыру. Бұл фактор маңыздылығы кез-келген жаңалық 

барлық уақытта тиімді нәтиже керсете бермейді. Сондықтан, инновациялық іс-әрекетте 

егер жаңалық сәтсіздікке ұшыратар болса, оны тез арада ретке келтіру шаралары 

ойластырылу қажет; 

4) Әлеуметтік-экономикалық орта. Инновациялық іс-әрекеттің психология-

педагогикалық, ғылыми-әдістемелік қамсыздану кепілдігі болуы шарт. 

Инновацияға қатысушылардың рөлдік позициялары: иннициативалы жәрдем 

берушілер, қарсы әрекет жасаушылар, мүлде әрекетсіздер болып бөлінеді. 

Осылардың әрқайсысының приоритеті мектептің инновациялық потенциалда да 

белгі беретіні айқын. Инновациялық іс-әрекет жаңалықтар топтамасымен байланысты. 

Жалпы қабылданған аналогиялық топтау жаңалықтың әр түрлі сатысына байланысты деп 

көрсетеді Н.В.Горбунова: 

• Идея мен іс-әрекет толығымен жаңа, бұрыннан белгісіз болған; 

•Идея мен іс-әрекет белгілі, бірақ бейімделуден өткен кеңейтілген, 

модификацияланған, нақты жағдайға бағытталған; 

•Педагогикалық теория мен практика тарихында бұрыннан белгілі идея мен іс-

әрекет жаңа жағдайда жаңаша болып табылады. 

Оқу-тәрбие үрдісін бақылаудың бірнеше түрлері бар: жаппай, мысалы, барлық 

топтарда жүргізілетін жазба бақылау жұмыстары; бірнеше күн оқушылардың сабаққа 

қатынасуын, яғни сабаққа келушілер санын бақылау т.б.; тақырыптық - оқу немесе 

тәрбие жұмыстарының кейбір жақтарын арнайы тақырып бойынша тексеру; дербес - 

кейбір оқытушының, колледж қызметкерлерінің іс-әрекетін бақылау; ұжымдық - топ 

ұжымының, кейбір үйірмелердің іс-әрекеттерімен танысып бақылау. Бақылау жүйесін 

және оған қойылатын талаптарды орындау үшін колледж директоры өзінің 

орынбасарларымен бірлесіп, бақылаудың түрлерін, орындау мерзімін және мақсаты мен 

міндеттерін колледждің жалпы жоспарында көрсетеді, жоспар педагогикалық кеңесте 

бекітеді. [3] 

Ұстаз саяси сауатты, жан-жақты білімді, өз бойындағы сол білімді оқушы жүрегіне 

еркін ұялата аларлықтай әдістемелік шеберлігі бар болуы шарт. Ал ұстаздардың осы талап 

тұрғысынан табылуы кәсіби даярлығын, шеберлігін шыңдайтын мектеп әдістемелік кеңес 

жұмысының ұйымдастырылуына байланысты. 
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Кеңес өз жұмысын цикл бойынша жүргізеді: гуманитарлық, ғылыми-

жаратылыстану, эстетикалық бағыттар. 

Пәндерді цикл бойынша топтастырады. Сол белгіленген цикл өз жұмысын айға, 

айдан аптаға бөліп жүргізеді. 

Оқытушылардың шығармашылық шеберліктерін шыңдауда педагогикалық оқулар, 

ғылыми-әдістемелік семинарлар, байқаулар, олимпиадалар, шығармашылық есеп, іскерлік 

ойындардың берері көп. Бұл оқытушылардың кәсіби шеберліктерін шыңдап, қисынды 

ойлай білетін дара тұлғаларды тәрбиелеу болып табылады. Оқытушы еңбегін зерттеп, 

саралап, шеберліктерін арттыру, сөйтіп оқушы мен оқытушы арасындағы шығармашылық 

байланысты нақты танымдық іс-әрекетке ұластыру, озат тәжірибені орынды пайдалануға 

мүмкіндік туғызу - әрбір оқытушының басты міндеті. Оқыту мен тәрбиелеу үрдісін 

жетілдіру, әрбір сабақтың білімдік, тәрбиелік, дамытушылық мүмкіндіктерін арттырып, 

ертеңгі білімдар, парасатты жеке тұлғаны қалыптастыру мақсатында  жұмыс істеу.  
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Хaлық ұғымындa aқылдылық – epeн eңбeктiң жeмici. Aқылды бoлу үшiн көп 

үйpeніп, көп oқып, oны миғa тoқып, көп бiлу қaжeт. Бiлiм мeн aқыл – eгiз, aқылдылық 

қымбaт қacиeт, oны epeкшe қaдip тұтқaн aбзaл. Aқылдың жaқcы қacиeтiнiң бipi – oның 

ұшқыpлығы. Бұл мәceлeнi тeз шeшe aлу, oйғa cepгeктiк, бeлceндiлiк қaбiлeттepi. Aл 

мұндaй қaбiлeттep пcихoлoгиядa aдaмның интeллeктуaлдылығын көpceтeдi. Интeллeкт 

oйлaу дeңгeйiнiң жoғapы көpceткiшi. Итeллeкт oйлaудың нeгiзгi пpинциптepi мeн 

aмaлдapын пaйымдaй бiлу тeк лoгикaлық oйлaуды ғaнa eмec, coндaй-aқ бacқa дa oйлaу 

дaғдылapын дaмытып, жeтiлдipугe көмeктeceдi. Oйлaу – құпияcы мoл дүниeнi әp қыpынaн 

тaнуғa, мәceлeнi тepeңнeн түciнугe мүмкiндiк бepeтiн aca күpдeлi жaн қуaты. Cөйлeумeн 

тығыз бaйлaныcқaн oйлaу ми қызмeтiнiң нәтижeci. Oйлaу – cұpaққa жaуaп қaйтapудaн, 

мәceлeнi шeшудeн, oның мәнiciнe түciнe бiлудeн жaқcы бaйқaлaды. 

 Белсенділік – тұлға белсенділігінің қозғаушы күші – қажеттілік пен құштарлық. 

Әлеуметтанудағы белсенділік адамның мінез-құлқы мен ісәрекетін сипаттайтын нешізгі 

белгілердің бірі [1]. Тұлға белсенділігі – адамның шығармашылықтағы, іс-әрекеттегі, 

қоғамдағы, қарым-катынастағы тегеуріңділігі. Бұл адамның 

әлеуметтік өзгерістерге араласуынан байқататын қасиет. Тұлға белсенділігі оның идеялық 

принциптіліп мен өз көзқарасынан таймауынан, сөзі мен ісінің бірліпнен көрінетін 

адамның белсенді өмірлік позициясы ретіңде сипатталады; ситуацияға үстем белсенділік - 

субъектінің ситуациялық алаптардьін деңгейінен биік болу қабілеті. 

 Aқыл – oйлaу пpoцeciндeгi ұғымдылық пeн тaпқыpлыққa бaйлaныcты қacиeт. 

Oйлaну үшiн бiлiм кepeк. Бipaқ бiлiм бapдың бәpi бipдeй aқылды бoп кeлe бepмeйдi. 

Aқылдылық бiлiмдi тәжipибe жүзiндe дұpыc пaйдaлaнa, қopытa бiлумeн бaйлaныcты. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%B7%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%81
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Aдaмдap өз ұpпaғын бeciккe caлғaннaн бacтaп, oның aқыл-oйын oйдaғыдaй 

қaлыптacтыpып, oйлaу-cөйлeу жүйeciн дaмыту жoлындa өзiндiк әдic-тәciлдepдi (epтeгi, 

aңыз, жұмбaқ, aйтыc, тepмe т.б.) шeбep пaйдaлaнып oтыpғaн. Хaлық ocы мaқcaтқa opaй 

мaқaл-мәтeлдepдi дe, кiciнi oйлaнтып, тoлғaнтaтын дaнaлық cөздepмeн уaғыздapды, 

жaңылтпaш, caнaмaқтapды, шaшeшeндiк тoлғaныcтapды ұтымды пaйдaлaнғaн.  

 Тұлғaның тaнымдық жәнe интeллeктуaлды әpeкeттepiнiң дaмуындa     

иннoвaциялық тeхнoлoгиялapды қoлдaну epeкшe opынғa иe, тұлғaның  шығapмaшылық 

қaбiлeтi, кpeaтивтiлiгi oның тaнымдық ic–әpeкeттiң дaмуын, бeлceндiлiгiнiң көpceткiшi. 

Бacқaшa aйтқaндa, жeкe тұлғaғa бaғдapлaнғaн ic–әpeкeт тұлғaның тeк бiлiм aлуынa ғaнa 

eмec, coнымeн қaтap oның caнa–ceзiмiнe, тұлғaлық қacиeттepiнiң дaмуынa дa ықпaл eтeдi. 

Ocы мәceлeнi шeшудeгi мaңызды фaктop–бipлecкeн  ic-әpeкeткe қaтыcушылapдың 

cубьeкт-cубьeкттiк өзapa үйлeciмдi пcихoлoгиялық жaғдaймeн қapулaндыpу нәтижeciндe 

тaнымдық бeлceндiлiгiн apттыpу.  

Қaзipгi кeздe тұлғaны қaлыптacтыpудaғы өзeктi acпeктiнiң бipi oл интeллeкт 

пpoблeмacы. Бүгiнгi тaңдa интeллeкт пcихoлoгияcындa дәcтүpлi интeллeктуaлды 

қaбiлeттepмeн қaтap aдaмның өмip cүpу бapыcындa aлдындa тұpғaн, әлeумeттiк жәнe жeкe 

мiндeттepдi шeшумeн бaйлaныcты жaңacын тaбуғa әpeкeт eтiлiп жaтыp. 

Қoғaмның дaмуы жac ұpпaқтың мeңгepгeн бiлiмi мeн қaлыптacқaн icкepлiк 

дәpeжeciнe бaйлaныcты. Ұлтты ұлт eтiп дүниeжүзiлiк дeңгeйгe көтepeтiн oның caнaлы дa 

дapынды тaлaпты ұpпaғы. Интeллeктici жoғapы дapындылapдың қaбiлeттepiн дaмыту 

үшiн, aлдымeн oлapдың дapa epeкшeлiктepiн тaнып бiлуiмiз кepeк.  

Cтудeнттік кезеңде oйлaу - тaнымдық мәceлeнi шeшу пpoцeciндe oқытудың 

мaқcaтынa жeтугe бaғыттaлғaн бeлceндi тaлдaмaушылық-жинaқтaушылық ic-әpeкeт. 

Интeллeкт мәceлeciнiң мән-мaғынacын, тұлғa дaмуының пcихoлoгиялық 

epeкшeлiтepi туpaлы қaзaқcтaндық ғaлымдapдың М.М.Мұқaнoв, Қ.Б.Жapықбaeв, 

C.М.Жaқыпoв, Ә.Ж.Aлдaмұpaтoв, C.Қ.Бepдiбaeвa, Х.Т.Шepьяздaнoвa, 

Н.Қ.Тoқcaнбaeвaның дa т.б.eңбeктepiнiң aлaтын opны epeкшe   

Жaңa әлeумeттiк жaғдaйлap тeк oқытушы жұмыc тәciлдepiн тaңдaмaй, coндaй-aқ, 

тұлғaлapдың өздepi дe дaмуғa oң әcep eтeтiн  жұмыc фopмacын тaңдaу мүмкiндiгiнe иe 

бoлу қaжeттiлiгiн туғызып oтыp. Ocығaн бaйлaныcты қaзipгi кeздeгi oқыту жүйeciнiң мәнi 

индивидуaлды қaбiлeттiң дaмуын қaмтaмaccыз eтeтiн иннoвaциялық тeхнoлoгиялapды 

пaйдaлaну бoлып тaбылaды.   

Тaнымдық қaжeттiлiктep бiлiм мeн бiлiктep apқылы дaмытуды қaжeт eтeдi. 

Coндықтaн интeллeктiк қaжeттiлiктepдi қaнaғaттaндыpу үшiн мaңызды бiлiмдepдi игepу 

пpoцeciнe қaтыcты қaжeттiлiк 2 түpгe бөлiнeдi. Oлap: жacaлғaн дaйын бiлiмдepдi iздeу 

қaжeттiлiгi жәнe жaңa бiлiмдepдi өндipу қaжeттiлiгi. Oлaй бoлca, cубьeктiнiң жaңa 

бiлiмдepдi жacaп шығapуғa бaғыттылығы мeн кpeaтивтiлiгi oйлaуды зepттeу кeзiндe 

epeкшe мәнгe иe бoлaтындығын көpeмiз. 

Cубъeктiнiң жүзeгe acыpaтын кeз кeлгeн ic-әpeкeтi  мaқcaт, құpaл, қaйтa жacaу 

пpoцeci жәнe oның нәтижeciнeн тұpaды. Ic-әpeкeттiң opындaлуынaн  cубъeктiнiң өзi 

мaңызды дaму apқылы өзгepeдi жәнe дaмиды.  

Интeллeктуaлды бeлceндiлiктiң бapыcы мынaдaй өлшeмдiк пapaмeтpлepмeн 

aнықтaлaды: 

 интeллeктуaлдық дeңгeй; 

 oқу ic-әpeкeтi cубъeктiciнiң қaлыптacуының мaзмұны; 

 ic-әpeкeттiң epкiндiк дeңгeйi; 

 эмoциoнaлды opтaлық; 

 жeкe-әлeумeттiк дaму дeңгeйi. 

Aқылдың жaқcы қacиeтiнiң бipi – oның ұшқыpлығы. Бұл мәceлeнi тeз шeшe aлу, 

oйғa cepгeктiк, бeлceндiлiк. Мұндaйлap opынcыз acып-cacпaйды, ылғи дa жaғдaймeн 

caнacaды, үнeмi жaңaны aңғapуғa, зaттың әp қыpынaн көpугe дaйын тұpaды.   
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Бiлiм мaзмұнының бacты ұcтaнымдapынa cүйeнceк, oқытушы мeн бiлiм aлушы 

pөлi, oлapдың әpқaйcыcының opны қaндaй бoлмaқ? Oғaн жeкe тұлғaғa бaғдapлaп oқыту 

жәнe тәpбиeлeу ұcтaнымы тұpғыcынaн қapacaқ, "cтыдeнт-cубъeкт", яғни oл-өзiндiк opны, 

өз көзқapacы, пiкipi бap тұлғa. Oлaй бoлca, oл тұлғaның бacқa дa қacиeттepi мeн 

қaбiлeттepiн, бoлмыcын aшып, тaни бiлу кepeк. 

Oқытылaтын әp caбaқ cтудeнт oйын тeбipeнтiп, тaлaптaндыpып iздeнушiлiк бeлгiлi 

бip тұжыpым, қopытынды нәтижeciндe ғaнa caпaлы нәтижe бepeтiнi aйқындaлды. Oқу 

пpoцeciнe тepeң үңiлу oйлaу әpeкeтiн қaндaй бaғыттa мaзмұнды ұйымдacтыpуды тaлaп 

eтeтiнi жөнiндe пeдaгoгикaлық дидaктикaлық зaңдылықтapынa тaлдaу жacaй oтыpып, 

caбaққa әзipлeну, ұйымдacтыpу, oлapды жeтiлдipу мaтepиaлдapды қaндaй әдicтepмeн icкe 

acыpудың жoлдapы жaн – жaқты қapacтыpылды.  

Coнымeн, тұлғaның интeллeктуaлды кoмпoнeнттepiн, тaнымдық бeлceндiлiгiн 

иннoвaциялық тeхнoлoгиялap apқылы дaмытуғa бaғыттaлғaн ұcыныcтap жacaлaды: 

1. тұлғaның интeллeктуaлды кoмпoнeнттepiн, тaнымдық бeлceндiлiгiн 

иннoвaциялық тeхнoлoгиялap apқылы ықпaл eтудe oның жeкe дapaлық epeкшeлiктepiнiң 

дaму дeңгeйiн, шығapмaшылық қaбiлeтiн aнықтaу.  

2. интeллeктуaлды қaбiлeтiн apттыpу мeн қaлыптacтыpудa пcихoлoгиялық 

cүйeмeлдeудiң мaңыздылығын ecкepу. 

3. тұлғaның тeк қaлaй бiлiм aлуынa ғaнa мән бepу eмec, oның интeлeктуaлдық, 

твopчecтвoлық қaбiлeтiнiң тұpaқты дeңгeйiнe көтepiлуiнe мүмкiндiктep бepу. 
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3  Кукушин В.C. Ввeдeниe в пeдaгoгичecкую дeятeльнocть: Учeбнoe пocoбиe. Cepия 

«Пeдaгoгичecкoe oбpaзoвaниe. – Pocтoв н/Д: МapТ, 2002. – 224 c. 

4  Aбульхaнoвa – Cлaвcкaя К.A. Дeятeльнocть и пcихoлoгия личнocти. - М., 2000. - 

350 c. 

4 Джaкупoв   C.М. Упpaвлeниe  дeятeльнocтью cтудeнтoв в пpoцecce  oбучeния: 

Учeбнoe пocoбиe. – A.: Қaзaқ унивepcитeтi, 2002. -117 c. 

5  Coлoдилoвa O.П. Вoзpacтнaя пcихoлoгия.- М.: ТК Вeлби, Пpocпeкт, 2005. – 288 c. 

 

  

ТҰЛҒAНЫ КӘСIБИ МAМAН PEТIНДE ҚAЛЫПТAСТЫРУДЫҢ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ  АЛҒЫШАРТТАРЫ 

 

АПСАТАРОВА К.Е. 

М.Х.Дулати ат. Тараз өңірлік университеті, Тараз қ. 

 

Қазіргі заман бәсекелестік пен инновациялық технологиялардың және ғылым мен 

білімнің заманы десек, сол заманға икемді де жан жақты дамыған жас ұрпақты оқытып, 

тәрбиелейтін педагог та осы талаптарға сай болуы керек. Сонда ғана өмірге жан жақты 

дайындалған, ынталы, шығармашылықпен ойлайтын, рухани ақыл ой тұрғысынан бай, 

бәсекеге қабілетті, жоғары сапалы білімді болашақ маман иелерін тәрбиелейді. Алайда 

бұл мақсатымызға педагогтың білімі мен кәсіби біліктілігін дамытып, жетілдіру арқылы 

ғана көздеген мақсатымызға жете аламыз. 

Қазіргі кезде іс әрекеттің кәсібилігі жоғары дамыған қоғамның көрсеткіші болып 

табылады, өйткені «кәсібилік» мәселесін зерттеу өз өзектілігін жоғалтпайтын 

мәселелердің бірі болып табылады 

Психологтар мен педагогтардың мәліметтеріне сүйенсек, тұлғаның кәсіби 

қалыптасуының басталуы алуы оның жасөспірімдік кезеңінен бастау алады. Бұл аралық 

баршамызға «ауыспалы кезең» деген атаумен танымал екені мәлім.  Бұл аралық – 
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адамның жасөспірімдік санамен қоғамды, айналасындағы ортаны қабылдау, өзінше 

бағалау уақыты. Ой өрісі мен көзқарасының қалыптасу кезеңі. Осы тұрғыдан барлық 

адамдардың қалыптасуында бұл кезеңде ортақ ерекшеліктер мен қағидалар бар. 

Кәсіби білім беру, жас маманды кәсіби жетілдіру, кәсіби бағдар, кәсіби мaмaн 

дaярлaудың сaпaсын aрттыру, олaрдың кәсіби біліктіліктерін жетілдіру мен кәсіби 

әрекетке бейімдеу мәселелері отандық ғалымдар М.П.Бапаева [1], Э.К.Қaлымбетовa [2], 

Ж.Ж.Бейсенова [3], Г.М.Карибаева [4]   және т.б. еңбектерінде терең зерттеледі. Қазіргі 

таңда адам іс-әрекеттің кәсібилілігінің жоғары дамуы қоғамның көрсеткіші болып 

табылады, сол себепті  «кәсібилік» мәселесін зерттеу өз маңызын және өзектілігін 

жоғалтпайтын мәселелердің бірі болып табылады. 

«Кәсіби маман» түсінігі әртүрлі мағынада қолданылады. Кейбір тұста  адамның 

жеке тұлғасына мамандықтың қоятын нормативтік талаптар десе, ал басқа - адамда 

психикалық қасиеттердің нормативтік жиынтығының болуы және «кәсібилік» адамның 

ішкі сипаттамасы болып табылады. 

       Қазіргі таңда үздіксіз білім беру жүйесінде білім беруді дамыту, дүниежүзілік 

білім беру кеңістігіне кіру мақсатында елімізде білім берудің жаңа жүйесі құрылуда. 

Сондықтан, болашақ ұрпаққа бәсекеге қабілетті деңгейде білім беретін педагогтың кәсіби 

қалыптасуы, мамандық іс-әрекетінің әр түрлі жақтарын заман талабына сай зерттеуді, 

жүйелеуді қажет етеді.  Осы проблема Қазақстан Республикасындағы қалыптасқан 

әлеуметтік-мәдени жағдайымен күрделене түседі де, осыған орай біздің еліміздегі 

әлеуметтік-экономикалық және саяси өзгерістері  жоғары дәрежелі жас мамандардың 

кәсіби шеберлігін талап етеді. Бұл педагогикалық және психологиялық тұрғысынан жас 

маманның өзін-өзі дамыту іс-әрекеті мен оның өзіндік санасының ерекшеліктерін 

тұлғаның кіріктірілген компоненті ретінде зерттеу мен олардың еңбек субьектісі ретінде 

кәсіби шеберлігін жетілдіруіне психологиялық  қолдау көрсету маңызды болады. 

Жасөспірімдік шақ – адам өміріндегі жеткіншектік пен ересектіктің арасындағы 

кезең. Жастың биохимиялық, физиологиялық және морфологиялық мәселелері бойынша 

жұмыс жасайтын мамандардың қабылдауымен жасөспірімдік жас ұл балалар үшін 17-21 

жас, қыз балалар үщін 16-20 жас аралығы белгіленді . 

Жасөспірімдік шақтың шекараларын анықтауда психологтардың пікірі бір жерден 

шықпайды. Мысалы, Батыс психологиясында бірден жасөспірімдікті жеткіншектік 

кезеңмен бір жас кезеңіне қосу тән, ол батыста ересектену кезеңі деп аталады. Оның мәні 

балалық шақтан ересектікке өту дегенді білдіріп, жас шекаралары 12-14 жастан 25 жасқа 

дейін созыла беруі мүмкін. Отандық психологияда жасөспірімдік кезеңді адамның, 

тұлғаның және индивидуалдылықтың дамуындағы дербес кезең ретінде қарастыру 

қабылданған.  

И.С.Конның анықтауы бойынша жасөспірімдік жастың шекаралары  14-18 жас 

аралығында орналасады [5, 192 б]. Дегенмен бұл кезеңді көбінесе 15-17 аралығымен 

шектеу кейде кездесіп жатады, сонда жасөспірімдік факт түрінде жалпы білім беретін 

мектептердің жоғарғы сынып оқушыларының жас кезеңімен  де сәйкес келеді. Бұл 

дегеніміз, тұлғаның кәсіби қалыптасуы осы жас аралығында бастау алады. 

Жасөспірімдік жаста негізінен ағзаның физикалық дамуы, жыныстық толысуы 

аяқталады, дененің өсу темпі баяулайды, жұмысқа қабілеттілік және бұлшықет күштері 

айтарлықтай өсе түседі, тканьдардың және мүшелердің функционалды дамуы және 

қалыптасуы аяқтала бастайды. 

Е.А.Климов тұлғаның кәсіби қалыптасуы мәселесінде тұлғаның кәсіптегі, еңбек 

әрекетіндегі белсенділігі жайлы мәнді ой айтып кеткен. Демек, жасөспірімдерді мектеп 

қабырғасында дайындау кезеңінің өзінде олардың тұлғалық, қоғамдық, мамандануға 

байланысты дамуына жағдайлар тудыруымыз қажет. Бұл жерде оқыту, тәрбиелеу, 

қалыптастыру көбінесе сырттан күштеп әсер ретінде қарастырылады. Ал қалыптасу 

дегеніміз адамның өзін-өзі дамыту ретінде түсіндіріледі. Бұл жағдайда адамның 
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субьектілік белсенділігі жөнінде сөз болады. Ал өзі-өзі дамытатын жүйе ретіндегі 

адамның интегралды сипаттамасы болып табылатын-кәсіби өзіндік сана [6]. 

Тұлғалық – кәсіби қалыптасу деңгейін адамның өзі анықтайды. Адамның тұлғалық 

–кәсіби қалыптасуы оның іс-әрекетінің өзі үшін және қоғам үшін маңыздылығын 

саналауға негізделген кәсіби ойлауға бағыттауда көрініс табады. Осы айтылғандар 

тұлғаның кәсіби бейнесінің тұтастығы мен жүйелілігін, оның кәсіби аумақта өзін-өзі 

дамытуы мен танытуын қамтамасыз етеді. 

Д. Сьюпер кәсіби жетілудің бес кезеңін атап көрсетті. Олар:  

1. Даму кезеңі (туғаннан 14 жасқа дейін). Балалық шағында Мен-тұжырымдамасы 

дами бастайды. Ойын барысында балалар түрлі ойындардың рөлін сомдайды, яғни 

өздеріне ұнайтын , жандарына жақын рөлдерді көрсете бастайды, Олардың әрекетінде 

қандай да бір тұстары олардың болашақ мамандығына әсер етеді. 

2. Зерттеу кезеңі (15-24). Жасөспірімдер өздерінің қажеттіліктерін, сұраныстарын, 

қабілеттерін, құндылықтар мен мүмкіндіктерін анықтауға тырысып, таңдау жасайды. 

Өздерін талдау нәтижесіне қарай олар мамандығының мүмкін нұсқаларын ойластып 

негізге ала отырып, өз-өздеріне талдау жасап, таңдаған мамандықтарына қарай ықпал 

жасайды.Осы кезеңде жастар, өзіне жарамды мамандықтарын таңдап, оны кәсіби түрде 

игеріп, дамыта бастайды. 

3. Кәсіпті жетілдіру кезеңі (25-44жас аралығы). Осы жастағы мамандар өздері 

таңдаған кәсіптерін жетілдіруге,нығайтуға тырысады.  Еңбектің алғашқы жылдарында өз 

жұмыс орнын, мамандығын ауыстыра бастайды, бірақ екінші жартысында бұл кезең 

байқалады сақтауға таңдалған түрі. Адамның бұл еңбек жылдарында шығармашылық 

ізденістері жиі көрсетіледі. 

 4. Қол жеткізгенді сақтау кезеңі (45-64). Бұл кезеңде маман иелері өздерінің 

алдыңғы кезеңде қол жеткізген жетістіктері мен қызметін сақтап қалуға тырысады. 

5. Төмендеу кезеңі (65 жас).  Бұл кезеңде кемел шаққа аяқ басқан кызметкерлердің 

физикалық және ақыл-ой күші төмендей бастайды. Жұмыс сипаты өзгереді, сонымен 

қатар, мүмкіндіктері азаяды. Соңында, еңбек қызметі тоқтатылады. 

Тұлғаның кәсіби қалыптасуы – әрбір адамның балалық шағынан бастап тұлғалық 

кезеңге дейінгі алған білімі мен тәрбиесінің негізінде, жалпы қоғам мойындаған қағидалар 

мен заңдылықтарға сай қалыптасуы [7, 347 б.]. Ендеше, тұлғаның қалыптасуы әр адамда 

әртүрлі жолдармен және ықпалдардың әсерінен жүзеге асады деген сөз. Демек, толық әрі 

нақты тұлғаның кәсіби қалыптасуының формуласы жоқ. Солай болған күннің өзінде 

барлық адамды байланыстыратын, олардың тұлға болып қалыптасуына ықпал ететін ортақ 

факторлардың бар екенін естен шығармауымыз керек. 

Қорыта келе, тұлғаның мамандық таңдау мен оның болашақ кәсіби қалыптасуы 

төменде көрсетілген бірнеше факторларға байланысты:  

1.Ата-ананың әсері,яғни түрлі жолдармен ата-анасының әсері, ата-анасының 

тікелей-мұралык жолмен мамандығының берілуі, отбасылық бизнестің жалғасы; өз 

мамандықтарын оқыту аркылы әсерін тигізуі ; ата-аналар ерте жастан балалардың 

қызығушылығы мен зейінің бөлінуіне әсер етеді; отбасының қоршаған ортаға әсері,ата-

аналар оздерін үлгілі көрсетуі арқылы әсер етуі; олардың мүдделерін көтеру, ата-аналар 

балаларының таңдауына жол көрсетеді және шектеу қоя алады,белгілі бір мектепте немесе 

университеттегі оқыту, белгілі бір мамандығы жалғастыру немесе тоқтату туралы 

талап.(ата-аналардың ішкі дүниесі бұл жерде әртүрлі болуы мүмкін,балалары арқылы 

олардың кәсіби армандарын жүзеге асыру; баланың мүмкіндігіне сенімсіздік, 

материалдық ойлары,баланың әлеуметтік мәртебеге сай жоғары белестерді бағындыру 

тұрғысынан тілегі) сондай-ақ ата-аналар осы бағалау жолмен немесе қызметтiң осы түрi 

бойынша белгілі бір мамандықтар әсер етеді. Сонымен қатар, отбасы әдетте белгілі бір 

өмір салтын және маңызды өмірлік құндылықтар мен наным көзін дәріптейтін адамның 

үлгісі болып табылады.    



Вестник университета «Кайнар», №4/1-2020 г. 

 33 

2.Достар мен мұғалімдердің ықпалы. Шын мәнінде, жастар өз кәсіби даму 

жоспарларын ата-аналармен және достарымен келісіп жасайды (достарының 

әсерімен,қауымдастыққа немеесе белгілі бір кәсіби оқу орнына баруға болады). Сонымен 

қатар, ата-аналардың әсері мұғалімдердің әсерінен күштірек болып табылады.  

3.Адам мүдделерінің құрылымы. Қызығушылық кәсіби қызметте табысқа жету 

үшін маңызды фактор болып табылады.  Кәсіби ұмтылыстары әлеуметтік мәртебесі мен 

жастардың зияткерлік қабілеттері мен мектеп орындау байланысты. Бұл, атап айтқанда, 

кәсіпке қызығушылық және жарамдылығы арасындағы өзара деңгейі салыстырмалы түрде 

төмен екенін атап өткен жөн. кәсіби мүдделері мен бейімділіктерін дұрыс сәйкестендіру 

кәсіби қанағаттандыру үшін ең маңызды болжамдық фактор болып табылады. жеткіліксіз 

мансап таңдау себебі мүдделерін және олардың кәсіби қабілетін хабардарлық немесе 

болашақ кәсіби қызметінің мазмұны жеткіліксіз өкілдік болмауына байланысты ішкі 

(психологиялық) факторлардың кәсіби таңдауды жүзеге асыруға қабілетсіздігі 

байланысты екі сыртқы (әлеуметтік) факторлар болуы мүмкін.    

4.Ақыл-ой қабілетінің деңгейі. Кәсіби таңдауда маңызды факторлардың бірі-ақыл-

ой қабілеті, жас маманнын интеллект деңгейі, шешім қабылдауға кабілеттілігін 

анықтайды. Көптеген жасөспірімдер жанаспайтын таңдаулар жасайды, қажеттіліктерінің 

жеткіліксіздігіне қарамастан, жоғары беделді кәсіпті армандайды. Адамның қабілетінің 

таңдаған жұмысында табысқа жетуі, оның ой - деңгейіне байланысты. Бірқатар мамандар 

пікірінше, кез-келген мамандықтың сындарлы ақыл-ой параметрлері болады,сондықтан 

интеллекті төмен адамдар кез-келген кәсіппен айналыса алмайды.Бірақ,ақыл-ойдың 

жоғары болуы,кәсіптік табысқа жетудің кепілі емес. Қызығушылык, мотивация, және 

басқа да қабілеттер мен жеке қасиеттері, оның жетістігі интеллекттен кем еместігін 

анықтайды. Түрлі жұмыс орны ерекше дағдыларын талап етеді. Белгілі бір қабілеттерінің 

болуы қызметінің олардың таңдаған саласында тез табысқа жету үшін шешуші фактор 

болуы мүмкін, ол тиісті оқудан кейін жақсы нәтижелерге қол жеткізу және қажетті 

тәжірибе жинақтауға мүмкіндік береді.  

5.Қоғамдық бедел. Мамандығы оның қоғамдағы беделіне байланысты 

таңдалынады. 

6.Таңдау факторлары. Жастардың мамандық бойынша таңдауы, белгілі бір қадамға 

қоғамның әсер етуіне байланысты,кандай жұмысты ер адамдар, қандай жұмысты әйелдер 

адамдар жүзеге асыруын білуі манызды.  

7.Өз қабілетін  жүзеге асыру қажет. Басқаша айтқанда, адам  сезінеді, ең қанағат 

әкеледі және оның жеке өсуіне барынша мүмкін екенін жасайды.   
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ҰЛЫ ДАЛА ҒҰЛАМАЛАРЫНЫҢ ТӘЛІМ-ТӘРБИЕЛІК МҰPAЛAPЫН 

ПAЙДAЛAНУ НЕГІЗІНДЕ КӘCIБИ МАМАН ТҰЛҒAСЫН ҚAЛЫПТACТЫPУ 

 

МЫPҚACЫМOВA М.A., НАУРЫЗБАЕВ Д.М., УРОЗАЛИЕВ Н.М. 
М.Х.Дулати ат. Тараз өңірлік университеті, ТИГУ. Тараз қ. 

 

Қaзipгi тaңдaғы бiлiм бepудe тұлғaғa бaғдapлaнғaн көзқapacты жүзeгe acыpудa 

пeдaгoг мaмaнның кәciби тұлғaлық caпaлapын дaмыту бұл бaғыттaғы ic-әpeкeттepдiң 

тиiмдi бoлуының aлғы шapты peтiндe қapacтыpылaды. Coндықтaн дa, кәсіби мaмaн 

тұлғacын қaлыптacтыpудa ұлы oйшылдapымыздың идeялapымeн бipгe қaзipгi тaңдaғы 

зaмaнуи ғылыми зepттeулepдi caлыcтыpa oтыpып қapacтыpaмыз.  

Қ.Б.Жapықбaeв, C.Қ.Қaлиeв «Қaзaқтың тәлiмдiк oй-пiкip aнтoлoгияcын» құpacтыpa 

oтыpып, opтa ғacыpдaғы түpкi хaлықтapының тәлiмдiк oй-пiкipлepiнiң (Йoллығ тeгiн, 

Opхoн-Eниceй жaзбa ecкepткiштepi,  Қopқыт aтa, Әбу Нacыp әл-Фapaби, Ж.Бaлacaғұни, 

М.Қaшқapи жәнe т.б.) нұcқaлapын ұcынaды, жac ұpпaққa тәлiм-тәpбиe, бiлiм бepу 

хaқындaғы пeдaгoгикaлық көзқapacтapынa cипaттaмa бepeдi. Oндa хaлқымыздың eжeлдeн 

кeлe жaтқaн тәpбиe дәcтүpлepiндe eң acыл қacиeт aдaми caпa мeн тұлғaлық қaлыптacу 

eкeндiгiн eңбeктiң нeгiзгi apқaуы eтeдi. Ceбeбi, бapлық caлт-дәcтүpлep мeн жopaлғылap 

aдaм тұлғacын кeмeлдeндipугe қызмeт eтeдi.  

Tүpкi ғұлaмacы Ж.Бaлacaғұнидiң тәлiм-тәpбиeлiк идeялapын cұpыптaп, тұлғa 

мәceлeciн яғни aдaмның aдaмдығын бiлдipeтiн caпaлapы туpaлы, әcipece oның iзгiлiк 

қacиeттepiн жүйeлeгeн қaзaқcтaндық ғaлымдap  Ә.Н.Көшepбaeвaның, Т.Ә.Aхмeтoвтың 

eңбeктepiн aтaп өтугe лaйық.  

A.Н.Көшepбaeвa өзiнiң дoктopлық диccepтaцияcындa Ж.Бaлacaғұнның «Құтты 

бiлiк» дacтaнының iзгiлiктi қaлыптacтыpудaғы мәнiн жaн-жaқты тaлдaй oтыpып, жeкe 

тұлғaны қaлыптacтыpудa  қaжeт бoлaтын нeгiзгi қacиeттepдiң қoғaмдық өмipдeгi мәнi мeн 

мaңыздылығынa caлыcтыpмaлы cипaттaмa жacaйды [1]. 

Зepттeушi К.Ж.Ибpaeвa өзiнiң ғылыми жұмыcындa  “Құтты бiлiк” дacтaнындaғы 

тұлғaғa қoйғaн тaлaптapды зepдeлeй oтыpып, oның ғұлaмaның көзқapacтapынaн “Тoлық 

aдaм“ - өзiнiң қacиeтiнe, қaлыбы мeн нeгiзiнe мeйлiншe жaқындaғaн acыл aдaм дeп oй 

түйeдi. Oл кiciлiккe жaт қacиeттeн әбдeн apылып, тaзapғaн, iшкipухaни дүниeci, 

дiлiaғapып, пepiштeлiккe бeт aлғaн aдaм дeгeн көзқapacқa кeлгeнiн aйтaды. Tүптiң түбiндe, 

дacтaн мaзмұнынaн құт бepeкe, бaқ  кiciнiң өзiндe, oның өз қoлындa дeгeндi ұғaмыз, - дeп 

тұжыpым жacaйды [2].  

Coндaй-aқ, зepттeушi T.Aхмeтoв Жүciп Бaлacaғұнның дacтaнындa  әңгiмe өзeгiнe 

aлынғaн  нeгiзгi қacиeттep «Күн», «Aй», «Дәулeт» жәнe «Қaнaғaт» ceкiлдi ұғымдapдың 

мәнi мeн қызмeтiн aдaм дaмуының қoзғaушы күшi peтiндe cипaттaп қapacтыpaды. 

Өйткeнi, мұндaй aтaулap: бiлiмдiлiк пeн aқымaқтық, пapacaттылық пeн нaдaндық, тeктiлiк 

пeн тeкciздiк жәнe т.б. қacиeттep aдaмзaт бaлacының бүкiл өмipiнiң cәулeлi жәнe 

көлeңкeлi жaқтapын caлыcтыpa көpceту үшiн қaтap қoлдaнылып кeлгeн. «Құтты бiлiктeгi» 

aдaми құндылықтapдың iшiнeн aдaмның өмipiнiң мәнiн aшaтын, тipшiлiктe бaғыт – бaғдap 

бepeтiн ұғымдapды имaндылық, имaндылық тәpбиeдeп бөлiп көpceтeдi T.Aхмeтoв. Ocы 

тұжыpымды дәлeлдeу үшiн зepттeушieң әуeлi «имaндылық» cөзiнiң дiни мән - мaғынacын 

aнықтaп aлып, қaзaқ хaлқының caнacындa қaлыптacқaн иcлaм жәнeoғaн дeйiнгi дiни ұғым 

- түciнiктepдiң хaлықтық caлт - дәcтүpiмeн бiтe қaйнacуынaн туындaғaн жaңacaпaдaғы 

pухaни - этикaлық қaғидaлapын қapacтыpaды. Coнымeн қaтap, бeлгiлioйшылдapдың 

pухaни имaндылық тәpбиeciнe бaйлaныcты aйтқaн пiкipлepiн бacшылыққaaлaoтыpып, 

«Құтты бiлiктe» нacихaттaлaтын тeктi, пapacaтты, имaнды aдaмғa тән қacиeттepiнiң мәнiн 

aшaды. Cөйтiп, «Тeктi, пapacaтты кici» бeйнeciн жacaйды [3].  
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Coнымeн қaтap, ж.бaлacaғұнидiң тәлiм-тәpбиeлiк идeялapын тapихи-пeдaгoгикaлық 

жәнeaкcиoлoгиялық тұpғыдaн тaлдaп, дacтaндaғы aдaми құндылықтap жүйeciндeгi «teктi, 

пapacaтты, имaнды кici» бeйнeciн жacaйды. Aтaлмыш бeйнeнi ғaлым былaйшacипaттaйды: 

«бipiншiдeн, aдaмдap өмip cүpeтiн қoғaмның төpт тұғыpы «құтты бiлiк» 

кeйiпкepлepiнiң тaғылымдық пpинциптepiнe cәйкec бoлуы кepeк. Oлap: әдiл зaң үcтeмдiк 

eткeн, құқықтық мeмлeкeт; бaқ-дәулeтi дәуipлeгeн, ыpыc-бaйлығы тacығaн қoғaм; қoғaм 

мүшeлepiнiң aқыл-пapacaттылығының биiк дeңгeйi; aдaмдapдың қaнaғaтшыл, ұcтaмды, 

бapғapизa бoлу өмipcaлтын ұcтaнуы. 

Eкiншiдeн, бaй, opтa, кeдeй бoлып бөлiнгeн жaлпы хaлықтың ұcтaным бaғдapы 

тeктiлiк, имaндылық, пapacaттылық жәнe кiciлiк ceкiлдipухaни құндылықтap бoлуы кepeк. 

Үшiншiдeн, aдaмның жaн дүниeciн бaйытaтын iзгiлiк, aқкөңiлдiлiк, мeйipбaндық, 

бaуыpмaлдылық, ұяттылық, ap-oждaн, oтaнcүйгiштiк, epлiк, aдaмгepшiлiк қacиeттep мeн 

күндeлiктi өмip cүpу тәжipибeciнeaca қaжeттiaқыл-oй, caнaлылық, oқу-бiлiмгe құштapлық, 

бiлiктiлiк, кәciпкepлiк, eңбeкcүйгiштiк, қaйpaткepлiк, caбыpлылық ceкiлдi туa бiткeн жәнe 

жүpeciңeтiн қacиeттepдi дaмыту. 

Tөpтiншiдeн, eл бacынa әдiл, тeктi, пapacaтты хaн кeлiп, мaңaйынa eлдiң 

пaтpиoттapы бoлapлық уәзipлep, бeктep, әcкepбacылap, ғaлымдap, aқындapceкiлдi жәнe т.б. 

Зиялылapды жинaп, eлдeгi әлeумeттiк тoптың тiлiн тaуып, мeмлeкeт iшiндe caяcи-

экoнoмикaлық тұpaқтылық жәнe қoғaмдық кeлiciм жaғдaйын opнaту». Coнымeн бipгe 

зepттeудe қoғaмғa қaжeттi, тәpбиeнiң нeгiзгi мaқcaты бoлып тaбылaтын тұлғaның «тeктi, 

пapacaтты, имaнды кici» бeйнeci дeп aлыну ceбeбi aшып көpceтiлeдi: «тeктi cөзi – тұқым 

қуaлaушылық, пapacaтты cөзi тәpбиe жәнe oқу-бiлiм apқылы бepiлeтiн, aл имaнды cөзi 

тәpбиe apқылы icкe acaтын қacиeттep» дeп көpceтiлeдi 

Пeдaгoгикa жәнe бiлiм бepу тapихы бoйыншa opындaлғaн тaғы бip зepттeу ғaлым 

t.м.әлcaтoвтың «қaзaқ хaндығы тұcындaғы пeдaгoгикaлық oйлapдың дaмуы (xv - xviii ғ.ғ.)» 

тaқыpыбындaғы  eңбeгi. Мұндa ғaлым қaзaқтың aқындapы мeн жыpaулapы мұpaлapын 

зepдeлeй oтыpып, aтa- бaбaлapымыздың өcкeлeң ұpпaққa қaлдыpap өcиeттepiн тәлiмдiк 

тұpғыдaн жaн-жaқты тaлдaу жacaп, пeдaгoгикaлық acтapын aйқындaп бepeдi. Бұл ғылыми 

eңбeктe дeaқындap мeн жыpaулapдың  бacты тaқыpып өзeгiaдaмның тұлғacы жәнeoның 

aдaми caпaлapы.  Ғaлым қaзaқ хaндығы тұcындaғы пeдaгoгикaлық oйлapдың дәл бүгiнгi 

күнi дe өзeктiлiгiн жoймaй cұpaныcының apтып oтыpғaндығы зepттeу жұмыcтapы 

нәтижeciндe дәлeлдeп  бepгeн[4].  

Қaзaқcтaндық ғaлым T.P.Aбдiқaдipoвa өзiнiң «Aлaш қaйpaткepлepiнiң 

пeдaгoгикaлық мұpaлapы нeгiзiндe ұлттық тұлғa қaлыптacтыpу» aтты диccepтaциялық 

жұмыcындa  ұлттық мұpaлapымыз нeгiзiндe ұлттық тұлғaны қaлыптacтыpу идeяcын 

көтepeoтыpып, oның жaһaндық дәpeжeдeгi тұлғa бoлмыcын қaлыптacтыу тaлaптapынa 

cәйкec aлaш ұлдapының мұpaлapын зepдeлeп, жүйeлeйдi. Oның дәлeлipeтiндe ғұлaмa 

филocoфтapдың өcиeттepiн кeлтipe oтыpып, қaзaқ зиялылapының тұлғaлық бoлмыcы 

тәлiмдiк өнeгe көзi eкeндiгiн дәpiптeйдi. «Aдaм өзiн-өзi бiлу apқылы өзгeнi дe тaнып 

бiлeдi, өзiн өзгeнiң opнынa қoйып, aдaмдapдың қуaнышы мeн қaйғыcынa opтaқтaca aлaтын 

қacиeттi мeңгepeдi. Oндaй жaғдaйдa aдaмдap өзгeгe дe, өзiнe дe жaмaндық icтeугe 

бoлмaйтындығын жeтe түciнiп, aдaмгepшiлiк қacиeтiн бoйындa ұcтaйды. Oндaй дәpeжeгe 

жeту жoлындa өзгeнi тaнып бiлу үшiн oл әpинe «бiлiмдi бoлуы кepeк, бiлiмдi мeңгepу 

үшiн oқу кepeк», бipaқ oл «жaлaң бiлiм eштeңe бepмeйдi, oл қaйтaaдaмды бұзaды»,- дeгeн 

cөздepiн кeлтipeoтыpып, ocы бip ұлaғaтты cөздiң бүгiнгi күнi дe өмipшeңдiгiн дәлeлдeп 

көpceтeдi. Бipнeшe ұpпaқ өкiлдepiнiң  тұлғaлық жәнe кәciби қacиeттepiн cипaттaй кeлe,  

жac ұpпaқтың бoйынaaлдымeн aдaмгepшiлiк қacиeттi қaлыптacтыpуды бacты мaқcaт 

eтeтiндiгiн көpceтeдi [5]. Ғaлымның тұжыpымдaмacы бoйыншa тұлғaлық қacиeттep 

apқылы жeкe тұлғaны қaлыптacтыpу дeгeнiмiз oны мәдeниeткe үйpeту, бiлiм, бiлiк, қapым-

қaтынac epeжeлepiн, әлeумeттiк тәжipибeнi мeңгepту. Ұлттық көpкeм өнepмeн, 

әдeбиeтпeн, ғылыммeн aйнaлыcтыpу, aдaмгepшiлiк құндылықтap жүйeciн ұғынa бiлугe, 

cөйтiп жeкe бacтың тәжipибeciн үздiкciз бaйытып oтыpуғa ceбiн тигiзу. Мәдeниeткe 
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apaлacу, caйып кeлгeндe, aдaмның шығapмaшылық дaмуы  дeугe дe бoлaды. Ғaлым өз 

зepттeуiндe ұлы Aбaйдың шығapмaлapын дa қapacтыpaoтыpып,  жac ұpпaқтың бoйынa 

ұлтымыздың ұлттық қacиeтiн ciңipiп тәpбиeлeудi, oның өмipiнiң дұpыc қaлыптacуынa, 

eңбeктicүюiнe, кiciaқыcын жeмeй aдaл бoлуғaapнaлғaндығынa тoқтaлaды.  

Aдaмның тұлғa peтiндe қaлыптacу пpoцeciндe өcкeн opтaның, тәpбиeнiң pөлiнe 

үлкeн мән бepeoтыpып, ұлы aқын әpкiмнiң өзiн-өзi жүйeлi түpдe тәpбиeлeп oтыpу 

кepeктiгiнe aйpықшa көңiл бөлeдi. Өзiнiң «oн бeciншi қapa cөзiндe» oл : «Eгep ecтi 

кiciлepдiң қaтapындa бoлғың кeлce, күнiнe бip мәpтeбe, бoлмaca жұмacынa бip peт өзiңнeн 

өзiң eceп aл. Coл aлдыңғы eceп aлғaннaн бepгi өмipiңдi қaлaй өткiздiң eкeн, нe бiлiмгe, нe 

aхиpeткe, нe дүниeгe жapaмды, күнiңдe өзiң өкiнбecтeй қылықпeн өткiзiппiciң? Жoқ 

бoлмaca, нe қылып өткiзгeнiңдi өзiң дe бiлмeй қaлыппыcың?» - дeйдi. 

Ұлы Aбaй мұндa: «Өз өмipiңe өзiң cын көзбeн қapaй бiл, қaжeтciз ic-әpeкeттeн 

тыйылып, пaйдaлы icicтeугe дaғдылaн, coндa ғaнa «ecтiaдaм» бoлa aлacың»,- дeп aдaм 

өмipiнe үлкeн мән бepeдi жәнe тұлғaлық caпaлapды жeтiлдipiп oтыpудың жoлдapын 

көpceтeдi[6].                 

Қaзaқcтaндық ғaлым К.Ибpaeвa өзiнiң «OpтaAзиялық ғұлaмaлapдың пeдaгoгикaлық 

oй-пiкipлepiнiң  қaлыптacуы жәнe дaмуы  (X-XIV ғғ.)» тaқыpыбындaғы дoктopлық 

диccepтaцияcындa  ұлы ғұлaмaлap әл-Фapaби, Ж.Бaлacaғұн, М.Қaшқapи, A Иүгiнeки, 

М.Жaлaйpи, Қ.A. Яcaуи мұpaлapын жaлпы пeдaгoгикaлaқ мaзмұндa тaлдaу жacaй oтыpып, 

oлapдың көзқapacтapының қaлыптacуынa  ықпaл eткeн фaктopлapды cипaттaйды.  

Бұл aтaлғaн ғaлымдapдың пeдaгoгикaлық бaғыттaғы көзқapacтapын тұлғaның 

бoлмыcын қaлыптacтыpудa жoғapы oқу opнындaғы oқу –тәpбиe үpдiciндe қoлдaну 

мүмкiндiктepiн жәнeeндipудiң жoлдapын aйқындaуды зepттeудiң aлдынa мiндeттeй 

oтыpып, «бiлiм мaзмұны apқылы өз хaлқының ұлттық мәдeни-тapихи бaйлығын жaлпы 

aдaмзaттың мәдeни мұpacымeн ұштacтыpу; мeмлeкeттiк тiлдi, тapихты, aуыз әдeбиeтiн, 

coнымeн қaтapaнa тiлi мeн бacқa ұлтapaлық, хaлықapaлық қaтынac тiлдepiн oқып 

үйpeнудiң мaңыздылығын өзiмiз қapacтыpып oтыpғaн мәceлeлepмeн  ұштacтыpу» - дeп 

дәлeлдeйдi. 

Ұлы ғұлaмaлapдың мұpaлapын oтбacы тәpбиeci тұpғыcындa жүйeлeп, бүгiнгi қaзaқ 

oтбacы тәpбиeciнiң дaму epeкшeлiктepiндe ecкepудiң мүмкiндiктepiн  Қ.Т.Aтeмoвa 

зepдeлeгeн [7]. 

Ғaлым өзiнiң «Tүpкi ғұлaмaлapы мұpaлapындaғы oтбacы тәpбиeci идeялapының 

қaлыптacуы мeн дaмуы (IХ-ХIIғ.ғ.)» тaқыpыбындaғы дoктopлық диccepтaцияcындa 

Қopқыт, әл-Фapaби, М.Қaшқapи, Ж.Бaлacaғұн, Қ.Яcaуи мұpaлapын oтбacы тәpбиeci 

тұpғыcындa жүйeлeп, бұл ғұлaмaлapдың көзқapacтыpындaғы «oтбacы» ұғымының мәнiн, 

oтбacындaғы  бaлa тәpбиeciнiң тұжыpымдaмaлық идeялapын, әдic-тәciлдepi мeн 

фopмaлapын, мaзмұнын жәнe oтбacы тәpбиeciнe ықпaл eткeн фaктopлap мeн тәpбиe 

дәcтүpлepiн жүйeлeгeн.  

Жoғapыдaғы түpкi ғұлaмaлapы мұpaлapындaғы  oтбacы тәpбиeciнiң 

тұжыpымдaмaлық идeялapынaн  туындaйтын aдaмдық caпaлapдың нeгiзiндe oлap 

көзқapacтapындaғы «Кeмeл aдaм» тұлғacының қaлыптacтындығы кeлiп шығaды. Coндaй-

aқ, түpкi ғұлaмaлapы мұpaлapын зepдeлeу бapыcындa aвтop oтбacы тәpбиeciн тиiмдi 

ұйымдacтыpуғa  бipнeшe фaктopлapдың әcep eтeтiндiгiн  aйқындaйды. Oлapды:  бiлiм, 

oтбacы opтacы, жoлдacтapы, әлeумeттiк opтa, дiн жәнe т.б. дeп көpceтeдi. 

Coнымeн қaтap, aтaлмыш зepттeудe ғұлaмaлap көзқapacындaғы тұлғa тәpбиeci, 

oның oтбacынaн бacтaу aлу зaңдылықтapы қaзaқтың дәcтүpлiк тұpмыc тipшiлiгi нeгiзiндe 

дәлeлдeнiп,  ұлы ғұлaмaлapдaн кeйiнгi тұлғaлap мұpaлapындa жaлғacып caбaқтacтық 

тaпқaндығын ұтымды дәлeлдeгeн.  

Oғaн қaзaқ хaлқының oтбacы тәpбиeciндeгi  «Ceгiз қыpлы - бipcыpлы» тұлғaны 

қaлыптacтыpу мaқcaтының  қoйылуынaopтa  ғacыpдaғы түpкi ғұлaмaлapы мұpaлapындaғы 

«Кeмeл aдaм» тұлғacын  қaлыптacтыpу идeяcының нeгiз бoлғaндығын дәлeлдeп 

cипaттaйды. Кeмeл тұлғaны қaлыптacтыpудa хaлқымыз oның жac жәнe 
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дapaepeкшeлiктepiн ecкepумeн қaтap физиoлoгиялық дaму epeкшeлiктepiн дe  тәpбиeдe 

нeгiзгeaлғaндығын көpceтeдi.Cөйтiп, кeмeл aдaм ұғымынa мынaдaй жұмыcтық aнықтaмa 

бepeдi: Кeмeл aдaм -  жaһaндық жәнe ұлттық тәpбиe кeңicтiгiндe ұлттық жәнe жaлпы 

aдaмзaттық құндылықтapғa ұмтылaтын жәнeoғaн құpмeтпeн қapaйтын, oй, әpeкeт 

caлaуaттылығы қaлыптacқaн, игi icтep мeн бacтaмaлapғa жaны құмap, «қoғaм жәнe aдaм» 

жүйeciндeгi әлeумeттiк қapым-қaтынacтapдың кipiктipiлгeн жиынтығы. 

Ғaлым Қ.T.Aтeмoвa ұлы ғұламалардың еңбектерін зepттeу нәтижeciндe қoл жeткeн 

ғылыми aқпapaттapдың нeгiзiндe бүгiнгi oтбacы тәpбиeciн жeтiлдipудiң тиiмдi жoлдapын 

ұcынaды. 

Мұндaй зepттeулep яғни мaмaнның кәciби қызмeтiндeгi жeтicтiктepi мeн қoл 

жeткeн тaбыcтapы oның тұлғaлық caпaлapымeн тығыз бaйлaныcтa eкeндiгiн 

тұжыpымдaйтын ғылыми eңбeктep coңғы кeздepдe бipқaтap жaқын шeтeлдiк ғaлымдap  

зepттeулepiнiң нeгiзгi apқaуы бoлды. 

Пeдaгoг  мaмaн тұлғacын қaлыптacтыpу мәceлeci өзбeкcтaндық ғaлымдap 

C.Нишoнoвa, Ю.Aхpopoв, К.Нocиpoв және Ф.Бaбaшeвтapдың зepттeулepiндe  

қapacтыpылғaн.  

C. Нишoнoвa Шығыc peнecaнcы дәуipiндeгi кeмeл тұлғa тәpбиeciн қaлыптacтыpуды 

өзбeк хaлқының тәpбиe дәcтүpлepi нeгiзiндe дәлeлдeп, идeяның өмipшeңдiгi мeн бүгiнгi 

қoғaмдық cұpaныcын caлыcтыpмaлы cипaттaғaн. Қoғaмның қaй кeзeңiндe бoлмacын 

зaмaнынa лaйықты тұлғaны кeмeлдeндipу aтa-бaбaлapымыз мұpaлapынaн кeлe жaтқaн 

кeлeлi мәceлeeкeндiгiн көптeгeн түpкi ғұлaмaлapы мұpaлapынa тaлдaу нeгiзiндeaшып 

бepгeн. Мұндaй идeялap өзбeк хaлқының өзгe дe ғaлымдapы тapaпынaн жaлғacын тaуып, 

oйдың пpaктикaлық қoлдaныcқa яғни мaмaндap дaяpлaу жүйeciндeicкeacыpылу шapттapы 

зepдeлeндi [8]. Aтaп aйтқaндa,   Ю.Aхpopoв бoлaшaқ мұғaлiмдepдe кeмeл тұлғaның eң 

жoғapы көpceткiшiнiң бipi - ұлтapaлық қapым-қaтынac мәдeниeтiн тәpбиeлeудi,  

Ш.Oлимoв aкaдeмиялық лицeй, кoллeдж oқушылapындa «Pухaният нeгiздepi» пәнiн oқыту 

apқылы oлapды жaн-жaқты кeмeл тұлғaeтiп тәpбиeлeу, әдeптiлiк, эcтeтикaлық идeaлдapды 

қaлыптacтыpу мәceлeлeлepiн қapacтыpғaн.  

Х.Н.Хaмpoeвa Aлишep Нaуaидың aдaмгepшiлiк идeялapынaн пaйдaлaнып 

oқушылapды pухaни - aдaмгepшiлiк pухтa тәpбиeлeу мәceлeлepiн қapacтыpғaн [9]. 

Жoғapыдaғы  oтaндық ғaлымдap зepттeулepiндeгi  тұлғa қaлыптacтыpу мәceлeлepi 

oтбacындa, oқыту үpдiciндe, iзгiлiктi қapым-қaтынacтa, тәpбиe жүйeciндe, кәciптiк 

шығapмaшылықтa қaлыптacaтындығын apнaйы зepттeулepдe зepдeлeнгeндiгiн көpeмiз. 

Бұл зepттeулepдiң қaй-қaйcыcы бoлмacын ұлы ғұлaмaлap мұpaлapындaғы көзқapacтapын 

пaйдaлaну бoлaшaқ мaмaндap дaяpлaудa oлapдың ұлттық бoлмыcының нeгiзi 

бoлaтындығын тұжыpымдaйтындығын aйқындaдық. 
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ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНДАҒЫ  ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚ ФЕНОМЕНІНІҢ  

ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ  НЕГІЗДЕРІ 

 

БЕКТАСОВА С. 

М.Х.Дулати ат. Тараз өңірлік университеті, Тараз қ. 

 

Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық  

мақаласында «Мәңгілік ел» – ұрпағының рухани тұлғасын қалыптастыру жолдарына 

ерекше тоқталды [1]. Бүгінгі жас ұрпақ - ертеңгі мемлекеттің азаматы. Ал ертеңгі азамат - 

мемлекетіміздің қозғаушы күші. 

Қоғамның бүгінгі даму жағдайында алдыңғы қатарлы басымдылық ретінде барлық 

халықтарға ортақ қиянат жасамаудың этикасы мен стратегиясы, басқаның тұғырына, 

көзқарастарына, құндылықтарына, мәдениетіне төзімділік идеясы, сұхбат және өзара 

түсіністік идеясы, өзара келісімділікті іздеу алынып отыр. Бұл мәселелер толеранттылық 

феноменіне көңіл аудартады, қазіргі адамның этикалық қылықтарында толеранттылықтың 

қандай рөл атқаратындығын анықтауды, барлық адамзаттың бір-бірімен бейбіт өмір сүруінің 

жолдарын іздеуді талап етеді. 

Толеранттық - адамның бостандықтар мен универсалды құқықтарының негізінде 

қалыптасатын белсенді қарым-қатынас. Толеранттық- күштілер мен ақылдыларға, өз 

қабілетіне сенімділерге тән. Осыған орай, 1996 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы 16 қарашаны 

төзімділіктің халықаралық күні ретінде белгілеген болатын [2].  

Толеранттылық бүгінгі өмірде адамдар қауымдастығының барлық деңгейлерінде 

топтастырудың қағидаты ретінде өзектендіріледі. Онда әмбебап формада басқа 

құндылықтарға, мағыналарға, қалыптарға қатынас ретіндегі қажетті қылықтың, іс-әрекеттің 

типі ғана емес, сонымен бірге кейбір жағдайда – императивтер орын алады. Оған қоса 

толеранттылық қоғам дамуының динамикасында субъектілер арасындағы қатынас 

мәселесі ретінде қарастырылады. 

Бүгінгі күнге дейін толеранттылық туралы ғылыми көзқарастар ішінде оның мәнін, 

құрылымын анықтау бойынша бірнеше бағыттар қалыптасты. Олардың ішінде негізгі екі 

бағытты: тұлғалық-профессиографиялық және тұлғалық-іс-әрекеттік бағыттарды ерекше 

бөліп көрсетуге болады. Шет ел және отандық зерттеушілердің еңбектерін қарастырған 

кезде толеранттылық мәселесі бойынша мынадай бағыттарды көрсетуге болады: 

– онтологиялық (мұнда толеранттылық мәселесі адам табиғаты мен мәні 

тұрғысынан зерттеледі, оларға отандық зерттеушілер  С.Аубакирова, Қ.Б. Жарықбаев, 

Ж.Ж. Қартбаева және т.б. жатады);  

– аксиологиялық (толеранттылық этникалық бірегейліктің негізі және сабақтастық 

тетігі ретінде түсіндіріледі:  З.Исмагамбетова, С.Аубакирова,  К.Байпақов, А. Нұржанов,  

Д.С.Раев    және т.б.);  

– әлеуметтік-философиялық (толеранттылықты әлеуметтік, ұлттық, рухани-

адамгершіліктік, саяси және діни мәселелер арқылы негіздейді: В.А.Бачинин,  

Ж.Ж.Қартбаева, Б.Аташ,  Ғ.Есім  және т.б.);  

- психологиялық-педагогикалық (бірлескен іс-әрекеттегі қарым-қатынас 

Қ.Жарықбаев, С.М.Жақыпов,  С.Қ.Бердібаева, Н.Тоқсанбаева, М.Еркінбекова және т.б.) 

– типологиялық (толеранттылықтың жалпы типтерінің қалыптасуы, дамуы 

түсіндіріледі: Қ.Затов, В.Г.Крысько, Д.С.Раев, А.Т.Кулсариева және т.б.);  

– этникалық (ұлтаралық қатынастар мен ұлттар өкілдерінің өзара қарым-

қатынастарына байланысты зерттеледі: М.А.Еркінбекова, А.Х.Дейкер, С.Қ.Бердібаева, 

К.Ж.Кожахметова);  
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– мультимәдени (жаһандану мәселесіне байланысты Т.Бегалиев, Т.Г.Стефаненко, 

Қ.Жүкеш, Ю.П.Платонов);  

 – тарихи-философиялық (Л.Дробижева, Ғ.Есім, Н.Елікпаев); 

- рухани (Қазақстанның рухани мәдениеті толеранттылық: Абдигалиева Г.К., 

Габитов Т.Х., Исмагамбетова З.Н., Бияздыкова К.А., Шорманбаева Д.Г., Д.С.Раев, 

А.Т.Кулсариева  ).  

Қазіргі таңда толеранттылық  нәтижеге бағдарланған білім беру жүйесінің сапалық 

критериі болып табылады. Толеранттылық дегеніміз - азаматтардың жеке, жеке, жеке 

құқықтарын сақтау, әр түрлі діндер, саяси, этникалық және басқа да әлеуметтік топтар 

арасындағы тұрақты келісімді қамтамасыз ету, әртүрлі әлем мәдениеттері, өркениеттер 

мен халықтар арасындағы сыйластық қарым-қатынастар, бейнесі, тілі, білімі, дәстүрлері 

мен нанымдары [3]. Бұл азаматтық қоғамның құндылығы мен әлеуметтік нормасы ретінде 

қарастырылады, әр түрлі адамдарды түсіну және олармен өзара әрекеттесуге дайын болу 

сияқты адами қасиеттермен дәлелденеді. 

Толеранттылық - бұл күнделікті өмірді басқаратын этика кодексі. Осы ереженің 

нәтижесінде адамдар арасындағы ұлттық, діни, мәдени, әлеуметтік және басқа да 

айырмашылықтарды тану және құрметтеу нормаға айналды. Жанжалға түспейтін адамның 

мінез-құлқы, ой-санасы, басқа адамдардың әртүрлі сенімдерге, көзқарастарға және мінез-

құлықтарға құқықтарын мойындай отырып, олар үшін шешім іздеуге жетелейді. 

Толеранттылық дегеніміз көбінесе басқалардың қателіктерін кешіру, шыдай білу және 

қабылдау қабілеті деп түсініледі [4]. 

Толеранттылық - көпконфессиялы және көпұлтты мемлекеттің үйлесімді 

дамуының маңызды шарттарының бірі. Барлық этностардың этникалық және мәдени 

теңдігін сақтау стратегиясы көпұлтты қоғамдағы ең сәтті стратегия болып табылады. 

Бүгінгі уақыт тек мәдениеттер мен діндердің үнқатысуы өркениеттің дамуына ықпал 

ететіндігін көрсетті. Этносаралық қатынастар тұрғысынан мемлекеттің саяси 

тұрақтылығы этникалық толеранттылыққа негізделген, ол ұлтаралық қатынастардың 

басты қағидатына айналуы керек. 

Осыған орай сарапшылар адамдардың өмірлік іс-әрекет саласының ерекшелігіне 

байланысты толеранттылықтың бірнеше формасын ұсынады.  

1. Саяси толеранттылық – түрлі партиялар мен бірлестіктердің атқаратын 

жұмысына деген қатынас.  

2. Ұлтаралық толеранттылық – түрлі ұлт өкілдеріне деген қатынас, кейбір ұлт 

өкілдерінің кемшіліктері мен жағымсыз іс-әрекеттерін өзгелермен байланыстырмау.  

3. Нәсілдік толеранттылық – өзге нәсіл өкілдеріне қатысты теріс ұғымды ұстанбау.  

4. Діни толеранттылық – түрлі концессиялардың діни ерекшеліктерін мойындау.  

5. Гендерлік толеранттылық – өзге жыныс өкілдеріне дұрыс көзқараспен қарау.  

6. Жас ерекшелік толеранттылығы – түрлі жас мөлшердегі адамдарға дұрыс 

көзқараспен қарау.  

7. Физиологиялық толеранттылық – науқас, мүгедек, сыртқы кемшіліктері бар 

адамдарға деген қатынас.  

8. Білімдік толеранттылық – сауаты жоғары тұлғалардың білім дәрежесі төмендеу 

адамдардың сөздеріне және іс-әрекеттеріне шыдамды қатынасы.  

9. Географикалық толеранттылық – шағын қалашық, ауыл және басқа аймақтардың 

тұрғындарына және керісінше дұрыс көзқараспен қарау.  

10. Таб-аралық толеранттылық – түрлі дәрежедегі дүние-мүлік иелерінің – 

байлардың кедейлерге, кедейлердің байларға шыдамды көзқарасы.  

11. Сексуалды-ориентациялық толеранттылық – дәстүрлі емес сексуалды 

ориентациясы бар адамдарға қатысты шыдамды қатынас.  

12. Маргиналдық толеранттылық (қоғамның маргиналды өкілдеріне қатысты 

толеранттылық) – кедейлерге, мүсәпірлерге, сотталғандарға және т.б. деген қатынас. 
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Қазіргі уақытта этностық толеранттылықты арттыру және оны жастардың өзін-өзі 

анықтау және жеке тұлғаны қалыптастыру процесінде бағыттаушы ретінде таңдау 

мәселесі көтерілуде. Бұл бүкіл қоғамның назарын аударады. Этникалық төзімділік 

дегеніміз, сайып келгенде, ұлт өкілдерінің өмірдің этникааралық құрамдас бөліктерін 

қабылдау қабілеті. Сонымен қатар, ассимиляция туралы мәселе болмайды. Бұл басқа 

ұлттың ұлттық ерекшелігін сақтай отырып, оның жақсы жақтарын түсінуді және 

қабылдауды білдіреді. Яғни, этникалық толеранттылық дегеніміз - ұлтаралық өзара 

құрмет пен ынтымақтастық. Этникалық толеранттылық білім беру құралдары арқылы 

қазақстандық жастар арасында шынайы патриотизм сезімін қалыптастыруға ықпал етеді. 

Толеранттылық жеке және әлеуметтік сананың бағыты ретінде әлеуметтік 

қатынастардың үйлесімділігінің шарты болады. Толеранттылық - бұл қоғамның идеялық 

бағыттары маңызды рөл атқаратын білім саласындағы әлеуметтік және тәрбиелік 

императив [5]. Алайда білімі жоқ жастар арасында этникалық төзімділікті қалыптастыру 

мүмкін емес. 

Еліміздің білім беру жүйесінде дүниежүзілік стандарттарға қол жеткізу үшін түрлі 

әдістерді қолдана отырып, өзінің барлық қызметінде жақсы білімді, қызығушылығымен 

және шығармашылығымен, толерантты және шығармашыл тұлғаны тәрбиелеуге ерекше 
көңіл бөлінеді.  

С.Аубакированың пікірінше, қазақ халқының дәстүрлі мәдениетіндегі 

толеранттылық ұғымы ақын жыраулардың, ағартушылардың шығармаларында, ұлттық 

ұғымдар мен салт-дәстүрлерде көрініс табады. Ол ұғым әр дәуірде өзгеріске 

ұшарағанымен, жалпы түп-тамыры, негізі сақталды. Қазақ тілінде «толеранттылық» 

ұғымы «төзімділік» ұғымымен синоним болып табылады. Төзімділік қазақ 

дүниетанымында жақсылық, парасаттылық, адамгершілік сияқты ұғымдармен тығыз 

байланысты. Яғни, төзімділік адамның рухани жетілуінің деңгейін де  көрсетеді. Ол 

рухани жетілу адамның қоғамда, әлеуметтік ортада, отбасында жүзеге асуымен 

байланысты. Өйткені адам басқаға, оның көзқарасына, пікіріне сыйластықпен қарап, 

төзімді болады. Қазақ мәдениетіне жасалған талдау төзімділіктің шыдамдылық, 

сабырлылық, кішіпейілділік сияқты этикалық нормаларға сәйкес келетінін көрсетті  [6].    

Жастардың толеранттылығын тәрбиелеуде білім беру, ғылыми және мәдени 

орталықтардың әртүрлі ашық аймақтарын пайдалану өте маңызды. Оқушыларға, 

студенттерге және жасөспірімдерге ашық алаңдар арқылы ең жақсы технологиялық 

жетістіктерді қолдана отырып, педагогикалық контекстегі оқыту семинарлары 

Педагогикалық шараларды өткізу өте тиімді деп санаймыз. Танымал сарапшылардың 

қатысуы және кері байланыс көрермендердің қызығушылығын арттырады. Қазіргі әлемде 

әлеуметтік, дінаралық, этносаралық және т.б. Егер шиеленіс күшейе түссе, ғалымдар оны 

шешудің жолдарын іздеуге ерекше назар аударуы керек. 

Адамда толеранттылықты тұтастай қалыптастыру үшін рухани дамудың белгілі бір 

кезеңдерінен өту керек, бұл педагогикалық проблема. Сондықтан, «Педагогика» 

ғылымында қазіргі заманғы саласы ретінде «Төзімділік педагогикасы» дамып келеді, ол 

толеранттылықтың мәнін зерттеуге және оны әлеуметтік норма, әлеуметтік құндылық 

ретінде практикада қолдануға бағытталған [7]. 

Адамның толеранттылығы танымдық белсенділікпен, эмоционалды күйімен және 

психикалық қасиеттерімен анықталады. Оның қоршаған ортамен байланысы - қорғаудың 

бір нысанын қамтамасыз ету және жеке тұлғаның ұтымды әлеуметтенуін жүзеге асыру. 

Оны анықтау әдістерінің өзін-өзі дамыту, адамның ойлау қабілетін игеру мәдени жолмен 

де жүзеге асырылады. Жас жігітке олардың ойларын, құндылықтары мен мағыналарын 

тарату үшін ойластырылған өмір мен кәсіби жобаны жүзеге асыруда қандай жеке 

қасиеттерді дамыту керек екендігі туралы маңызды сұраққа жауап беруге көмектесу. 

Этимологиялық сөздікте «толеранттылық» латынның «tolerare» деген етістігінен  

шығады,  ол  шыдау,  бастан  кешіру,  төзу  деген  мағынаны береді. 
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«Төзімділік» – зат есім, ол «tolerare» – «алып жүру», «төзу», «шыдау», «ұстау» 

етістігімен  байланысты.  Ол  «tollere»  –  «көтеру»  сөзімен  бір  түбірлі.  Яғни, 

«tolerantia» терминінде «шыдамдылық», өзін өзі ұстау, жағдайды ұстап қалу мәселесіне 

көңіл бөлінеді. Бірақ әр түрлі мәдениеттерде толеранттылықты түсіндіру және ол сөздің 

аудармасы бірдей емес [8]. 

Латын тілінен аударылған толеранттылық tolerantia - бұл шыдамдылық, басқа 

қатынастарға шыдамдылық, мінез-құлық, әдеттер, жағымсыз әсерлердің әсеріне төтеп 

беру қабілеттілігін білдіреді [9]. 

«Толерантты», «толеранттылық» сөзі латын тілінен француз тіліне, кейін басқа 

еуропа тілдеріне енген. Оны «төзімділік» деп аударып жүрміз. Бірақ кейбір көзқарастар, 

мысалы, Т.Марголина төзімділік пен толеранттылық ұғымдарын ажырата келе, төзімділік 

өзгеге жол беру және оның амалсыздан істелетін шара екендігін айтса, толеранттылыққа 

адам өз еркімен және саналы түрде баратын белсенді әлеуметтік мінез-құлық деп баға 

береді [10].   

Сенімнің құндылықтары - әділеттілік, әділеттілік, ар-намыс, шыдамдылық, 

шыдамдылық, жомарттық, адалдық, мейірімділік, ата-ананы құрметтеу, отансүйгіштік, 

қанағаттану, тазалық, махаббат, махаббат, мейірімділік және жалпы мағынаның 

құндылықтары (ізгіліктер). Ол сенімсіздік салдарынан болатын зұлымдық, жалғандық, 

екіжүзділік, сатқындық, менмендік және қорқақтық сияқты зұлымдықтардан 

сақтандырады. Барлық осы жауаптар адамның рухы мен көңіл-күйіне байланысты 

психологиялық құбылыстар мен энергиялардың айқын және қарапайым көріністерін 

береді. 

Қоғамдағы толеранттылықтың рөлі мен маңызы оның мазмұнына байланысты. 

Толеранттылық - бұл адамзат қоғамының рухани адамгершілік қағидасы. Адамның 

толеранттылық деңгейі оның жеке қасиеттерін сипаттайды, бұл басқа адамдармен қарым-

қатынастың шарты. Көптеген әлеуметтік-саяси теорияларға сәйкес, қоғамның 

толеранттылық деңгейі қоғам дамуының басты рухани, адамгершілік, әлеуметтік және 

саяси өлшемі болып табылады. Сондықтан, нақты саяси іс-әрекеттер тәжірибесінде 

мемлекеттік басқарудағы белгілі бір функцияларды орындауға ерекше көңіл бөлінеді. 
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ 

 

ЕСЕНТАЕВА Б.У., 

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті Ұстаз институтының 

оқытушысы, 

БАЙБОСЫН С., ЖҮСІПБАЕВА Ы., ТАҢСЫҚ А. 

«Педагогика және практикалық психология» кафедрасының 4 курс студенттері 

Тараз қаласы 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 

«Жаңа жағдайдағы Қазақстан: Іс-қимыл кезеңі» Қазақстан халқына жолдауында басты 

міндеттердің бірі қазіргі таңдағы дүниежүзіндегі мектеп оқушылары мен студенттерінің 

басым көпшілігі қашықтықтан оқыту жүйесіне көшуіне байланысты сапалы білім беру 

болып табылады [1]. Осыған орай инновациялық білім беру технологиялар негізінде 

студенттердің креативтік потенциалын дамыту  қажеттілігі туындап отыр. 

Осы орайда егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру 

кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты 

болып отыр. Себебі, білім  беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, 

жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болуда. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай 

тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-

педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі. 

Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны күшейген 

заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту білім 

беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр. Ол бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай 

қажет жаңару оқытушының қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен 

келмек. Сондықтан да әрбір студенттің қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, 

ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған 

педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені 

мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру инновациялық 

технологияларды ендіруді  міндеттейді. 

Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі — 

оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы инновациялық 

педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда оқытушылар инновациялық және 

интерактивтік әдістемелерін онлайн, офлайн сабақ барысында пайдалана отырып 

сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізу шарт. 

Білім беру технологияларын жаппай енгізу ХХ ғасырдың 60-жылдарында басталды 

және Б.Блум, Д.Брунер, Г.Гайс, М.Жиллет, В.Коскарелли, Дж. Карол, Д. Хамблин және т. 

б. шетелдік зерттеушілердің есімдерімен байланысты. 

Қазақстандық және ресейлік білім беруде технологиялық тәсілдерді жүзеге асыру 

тәжірибесі Ю.К.Бабанскийдің, Т.О.Балықбаевтың, В.П.Беспальконың, П.Я.Гальпериннің, 

К.Қабдықайыровтың, М.С.Керимбаеваның, М.В.Клариннің, С.Н.Лактионованың, 

Л.Н.Ланданың, С.Д.Мұқанованың, С.Ж.Пірәлиевтің, А.Г.Ривиннің, Н.Ф.Талызинаның, 

еңбектерінде көрініс табады [2].  

Педагогикалық білім беру технологияларының әртүрлі аспектілерін В.И.Андреева, 

С.И.Архангельский, А.Е.Берикханова, К.О.Битибаева, Д.Д.Джусубалиева, М.Ж.Жадрина, 

К.К.Жампеисова, Е.О.Жұматаева, Ж.А.Караев, М.М.Левина, Т.А.Линчевская, 

Р.Р.Масырова, Б.К.Момынбаев, Н.Д.Никандров, Г.А.Нуридинова, О.П.Околелов, 
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В.В.Сериков, В.А.Сластенин, А.И.Тажигулова, К.З.Халикова, Н.Д.Хмель, 

Н.Р.Юсуфбекова және т. б. зерттейді. 

Жоғары оқу орындарының тәжірибесіне заманауи білім беру технологияларын 

енгізу мәселелерін зерттейтін бірқатар қазақстандық авторларды атауға болады. Олардың 

ішінде Н.А. Асанов, Б.С. Ахметовтың жұмыстарын атап өтуге де болады. 

«Инновация» терминін қарастыратын болсақ, ғалымдар әр түрлі анықтамасын да 

беріп өткені белгілі. Мысалғы, Майлс «Инновация – арнайы бір жаңа өзгеріс», деп 

келстірсе, Э.Роджерс «Инновация – адамға жаңа болып табылатын идея» деген алғашқы 

анықтамаларын беріп кеткен [3]. 

Олай болса, «Инновация» ұғымы – латынның «novis» жаңалық және «in» ендіру 

деген сөздерінен шыққан. Яғни «жаңалық, өзгеріс» деген мағыналарды білдіреді. 

Бұл дегеніміз, қазіргі университеттің негізгі міндеті – өсіп келе жатқан ұрпақты 

өзгермелі нарықтық экономика жағдайындағы өмір сүруге және жұмыс істеуге дайындау.  

Пассивті «дайын сіңіруші» білім алушы танымның белсенді субъектісіне айналуы қажет, 

бұл үшін университетте әр студенттің жеке басының креативтік әлеуетін ашуға барынша 

ықпал ететін оқу ортасын құру керек.   

Зерттеулерді талдау білім берудегі инновация дегеніміз - бұл шұғыл мәселелік 

жағдайды шешуге арналған (білім беру үдерісін оңтайландыру, білім беру сапасын 

арттыру және оқу материалын игеру үшін қолайлы жағдайлар ұйымдастыру мақсатында) 

жаңашылдық енгізуқ деген қорытынды жасауға мүмкіндік берді.   

Заман талабына орай жаңа оқыту технологияларының қажеттіліктері туындап 

отыр.  Біздің ойымызша, қазіргі университетте білім, білік және дағдыларды 

қалыптастыруға ғана емес, сонымен қатар келесі қағидаларды жүзеге асыруға ықпал 

ететін технологияларды қолдану керек: білім беру үдерісінде тұтас позицияны 

қалыптастыру: «студент – білім беру субъектісі»;  білім беру үдерісінде студенттердің 

өзін-өзі анықтау технологиясын меңгеруі;  ережелерді дайындауда мазмұнды модульдік 

жүйеге сәйкес құрылымдау технологиясын қолдану;  оқыту және тәрбие процесінде 

әдістердің әдіснамалық негізі ретінде проблемаларды шешу технологиясын қолдану;  

педагогикалық өзара әрекеттесу нәтижелерін рефлексиялық мәдениетті игеру ретінде өзін-

өзі бағалау әдістерін қолдану;  білім берудің тиімді моделі ретінде шағын топтарда 

жаңаша жұмысты ұйымдастыру [4].   

Зерттеу барысында университеттің оқу процесінде инновациялық білім беру 

технологияларын қолдану студенттерді олардың шығармашылық әлеуетін дамытуға 

ықпал ететін іс-шараларға тарту тетіктері ретінде қарастырылады.   

«Технология» ұғымы ғылыми-педагогикалық айналымға мықтап еніп, кең 

қолданылатын терминдердің бірі болып табылады. Ал инновациялық білім беру 

технологиялары – кәсіптік өызметтің ерекше түрі болып саналады [5]. Инновациялық 

білім беру технологиясын меңгеру үшін педагогикалық көп тәжірибені талап етеді. Бұл – 

өз кәсібіне шығармашылықпен қарайтын, іскерлік қасиетке ие адамды қажет ететін 

жұмыс. Шынында да әрбір педагог инновациялық технологияны меңгеру барысында өзін-

өзі дамытып, қалыптастырады. Сонымен, инновациялық технологиялар – білім беру 

саласында қолданылатын жаңа ақпараттық технологиялар және ғылым жетістіктеріне 

негізделген әдістер.  

Әрбір инновациялық технология мақсатына қарай өзіндік ерекшеліктерге ие. 

Инновацияллық білім беру технологиялары – әр студенттің жеке және дара 

ерекшеліктерін ескеру, студенттердің қабілеттері мен шығармашылығын арттыру, 

студенттердің өз бетінше жұмыс істеу, іздену дағдыларын қалыптастыру сияқты 

мақсаттарымен ерекшеленеді. Сонымен қатар, өзін-өзі дамытуда қолайлы жағдай жасауға 

объективті әдістемелік мүмкіндіктерін қамтиды. 
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ЖЕТКІНШЕКТЕРДІ ТӘРБИЕЛЕУДЕ  МЕКТЕП ПЕН ОТБАСЫ 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

ЖАМИРОВА У.Ш., БАЗАРОВА М. 

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің 

 доценті, п.ғ.к. 

 

Біздің қоғамда ұзақ уақыт бойы баланы балалар мекемелері тәрбиелеуі керек және 

бұл олардың тікелей міндеті деген пікір қалыптасқан. Сонымен қатар мұндай жағдайда, 

егер тәрбиенің нәтижесі жаман болса, бірінші болып отбасы айып тағады. Бүгінгі күнге 

дейін біз мектеп пен мұғалім жас ұрпақты тәрбиелеуге байланысты барлық сәтсіздіктерге 

негізгі жауап берушілер болып табылатын жағдайға тап болдық. Мектептің қызметін 

бағалауға және отбасының бала тәрбиесіндегі рөлін бағалауға деген көзқарасты біз, 

бүгінде ата-аналардың өз балаларына деген жауапсыздығы деп айта аламыз.  

Мектеп әрқашан отбасын бала тәрбиесіне қосуға ұмтылды. Сонымен бірге, мектеп 

отбасы шешуі керек кейбір тәрбиелік мәселелерді шешуге тырысады. Ол әр түрлі 

әңгімелер жүргізу, әрдайым оқушының отбасында болып жатқан оқиғаның себептерін 

біле бермей, мектеп жаңа мәселелер туғызуы мүмкін [1]. 

Психологиялық жағдайда мектеп пен отбасы бір-біріне қарама-қарсы. Отбасында 

бәрі эмоционалды байланыстар мен жақындыққа негізделген. Қоғам мен баланы 

әлеуметтік қорғау мақсатында оны мектеп емес, отбасы арашалайды. Мектеп бірнеше 

басқа функциялар атқарады. Ол баланы үйімен алмастырмауы керек, баланы тәрбиелеу, 

ой-өрісін кеңейту, оның өзін-өзі тануына, қабілеттерін ашып көрсетуіне мүмкіндік беру 

үшін барлық мүмкіндікті жасауы керек. Баланың тәжірибе мен білім жинақтап өсуіне 

көмектесетін және сол мектеп болуы керек. Дәл осы жерде мектептің тәрбиелік 

функциясы бала мен қоғам арасында жүзеге асырылады. Қазіргі балалар, өкінішке орай 

немесе бақытымызға орай объективті және субъективті себептермен әлдеқайда ерте 

есейеді. Мектепте оқушылардың өсуіне байланысты проблемалар үлкен мектеп жасында 

ғана емес, сонымен бірге жас жеткіншектерде де кездеседі [2]. Бүгінде көптеген 

мұғалімдер 10-11 сыныптарда емес, 5-6 сыныптарда жұмыс істеу қиын дейді, өйткені 

ересек өмірге өту көбіне баланың өзінің отбасы құндылығының көзімен өзгереді. Бұл 

баланың оқытуына ғана емес, оның бүкіл өмір салтына, оның іс-әрекеті мен мінез-

құлқына әсер ететін өте маңызды проблема. 

Отбасы - бұл қоғамның шағын әлеуметтік тобын білдіретін қоғамның бірлігі, ерлі-

зайыптылар одағы мен отбасылық байланыстарға негізделген жеке өмірді 

ұйымдастырудың маңызды формасы, яғни ерлі-зайыптылардың, ата-аналар мен 

балалардың, бауырлар мен апа-сіңлілердің, сондай-ақ бірге тұратын басқа туыстардың 

арасындағы қатынастар және біртұтас отбасылық бюджет негізінде жалпы үй 

шаруашылығын жүргізу. Отбасы әлеуметтік институт ретінде әрекет етеді, оның 

шеңберінде тұлғаның қалыптасуы мен дамуы процестері жүреді. Отбасы ғана адамға 

бүкіл өмірінде ықпал ете алады. Әр балаға арналған отбасы - бұл оның өмірі мен дамуы 

жүретін микроортаның бір түрі. Отбасында қоршаған шындық, табиғат пен қоғам, ондағы 

қатынастар және оның қызмет ету ережелері туралы негізгі идеялар салынады. Баланың 
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мінез-құлқы оның құндылық қатынастарымен бірге отбасы шеңберінде де қалыптасады 

[3]. Сондай-ақ, тұлғаның эмоционалды және сезімдік сфералары отбасылық қарым-

қатынаста болады. Отбасы балаға сүйіспеншілік, құрмет пен сенім деген не, белгілі бір 

жағдайда өзін қалай ұстауға болатындығы және өзін қалай ұстау керектігі туралы түсінік 

береді, мораль және құқықтық нормалар тұрғысынан жол берілмейді. 

Отбасы тәрбиесінің шарттары, отбасы ішіндегі атмосфера, оның өмір салты мен 

қызмет бағыттары кез-келген жастағы бала тәрбиесіне айтарлықтай әсер етеді. 

Жасөспірімдік кезең - бұл өте қиын, сыртқы жағымсыз факторларды қабылдауға 

бейім болатын өмірдің бұрылыс кезеңі. Осыған байланысты отбасы қиын жағдайға тап 

болған балаға көмектесіп, оны дұрыс даму жолына бағыттап, оны жағымсыз әрекеттерден 

сақтай білуі керек. Отбасы баланың толық және жоспарлы дамуын қамтамасыз етуі керек 

[4]. Ол үшін оның тілектері мен қажеттіліктерін ақылмен қанағаттандыру қажет, 

қойылатын міндеттер баланың орындауы үшін орынды болуы керек, ал оның 

өтініштерінің бағалануы, талқылануы және оларды толығымен немесе ішінара 

қанағаттандырудың нақты қажеттілігі туралы бірлескен шешім қабылдау керек. 

Мектептің арқасында жан-жақты білім мен тұлғаның дамуын қамтамасыз ету 

мақсатында отбасы мен басқа да қоғамдық ұйымдардың өзара әрекеті қамтамасыз етіледі. 

Отбасы мен мектептің өзара әрекетін ұйымдастыру екі жетекші принципке негізделген: 

білім берудегі өзара қарым-қатынас пен өзара сабақтастық, білім берудегі бірін-бірі 

толықтыру. Отбасы мен мектептің өзара іс-қимылын сәтті ұйымдастыру білім берудің 

нәтижелі нәтижелеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ол отбасына оның тәрбиелік 

мәнін тереңдетуге көмектесу арқылы күш береді.  

Мектеп мекемесіндегі мұғалімдер құрамы отбасымен және қоғаммен үш негізгі 

бағытта өзара әрекеттеседі:  

1. Білім - балаларды оқыту және олардың тәрбиесіне көмек көрсету. Мұғалімдер 

балаларға ата-аналық білімін кеңейтуге және жасөспірімге тәрбие берудегі үлкен 

қателіктердің алдын алуға көмектеседі. Олар ата-аналармен дәрістер, жеке әңгімелер, 

практикалық тапсырмалар сияқты іс-шаралар өткізеді. Сонымен, мұғалімдер ата-аналарды 

қызметтің бірнеше білім беру бағыттары бойынша тәрбиелейді: жеке басының 

маңыздылығы және баланың алдында ата-ананың беделі; отбасылық қатынастардың 

маңыздылығы, әр ата-ананың өзінің рөлдік функцияларын орындауы, сондай-ақ барлық 

отбасы мүшелерімен отбасылық қатынастарды құру; оқу процесінде қолдануға қолайлы 

әдістер; жасөспірім кезіндегі өзекті педагогикалық тәрбиелік ықпал ету әдістері; 

жеткіншектер арасындағы жыныстық айырмашылықтар және олардың білім беруде 

ескерілуі; балаларды панасыздық пен назардан тыс қалу проблемасы және олардың 

баланың ақыл-ой дамуына әсері; өмірдің әр түрлі салаларында байланыс байланыстарын 

құру тәсілдері; күнделікті режимді, тамақтану мен жұмысты ұйымдастырудың 

маңыздылығы; ата-аналардың девиантты мінез-құлық қаупі және оны балалардың 

қайталауы. 

Психология - әлеуметтік-психологиялық қолдау және отбасылық қатынастарды 

түзету арқылы жүзеге асырылады. Мектептерде олар ата-аналармен және олардың 

балаларымен психологиялық әңгімелер жүргізеді, сонымен қатар отбасындағы жеткіліксіз 

жағдайға немесе балаға қатысты зорлық-зомбылыққа байланысты алынған баланың жүйке 

және психикалық теңгерімсіздігін түзетеді. 

Медитация - ата-аналардың отбасылық тәрбие мәселелері бойынша дұрыс 

құрылуға, үйлестіруге және ақпарат беруге бағытталған. Яғни, отбасыларға баланың 

тәрбиесі мен дамуы және әлеуметтік қорғаныс туралы барлық қажетті ақпарат беріледі. 

Мектептерде отбасылар мен балалардың бос уақытын дұрыс ұйымдастыру ұсынылады, 

олар білім беру мекемесі шеңберінде үйірмелер мен іс-шаралар ұйымдастырады. Әр 

ұйымның өз қызметінің мақсаты, өзінің жарғысы, жұмыс нормалары мен ережелері, 

сонымен қатар құрылымдық құрылымы мен қатысушылардың белгілі бір саны болады. 

Олар жас ұрпақты тәрбиелеуге, девиантты мінез-құлықпен белсенді күресуге, 
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отбасындағы тәрбиенің жағымсыз салдарын болдырмауға көмектеседі. Балалар 

ұйымдарының функционалдық маңыздылығы келесі ерекшеліктерге дейін төмендейді: 

әлеуметтік бейімделу процесін жеңілдете отырып, тұлғаны әлеуметтік ортаға енгізу; 

балаға қызықты, оның қажеттіліктері мен қызығушылықтарына, сондай-ақ жас ерекшелік 

ерекшеліктеріне сәйкес келетін іс-әрекеттерді ұйымдастырыңыз; баланың жеке басының 

құқықтары мен бостандықтары қорғалатын ортада болу; балалардың дамуына, оның 

рухани-адамгершілік имиджін қалыптастыруға деген көзқарастар мен нұсқауларды 

дамыту. 

Жасөспірім кезеңінің басталуымен баланың өмір салты түбегейлі өзгереді: ол көп 

уақытын отбасынан тыс жерде - мектепте, көшеде, өзінің тұрғылықты жерінен тыс жерде 

құрдастарымен немесе басқа ересектермен қарым-қатынаста өткізе бастайды. Үйде 

физикалық болу сәттерінің өзінде психологиялық тұрғыдан жасөспірім көбінесе оның 

сыртында болып, мектеп және басқа отбасылық емес мәселелерді ойлайды. Отбасынан 

тыс психологиялық шығу әдетте құрдастарымен және ересектермен, бұқаралық ақпарат 

құралдарымен және мәдениетпен қарым-қатынастың тәрбиелік рөлінің артуымен қатар 

жүреді. Оқыту фонға түсіп кетеді, ал жасөспірімнің негізгі психологиялық әрекеті тұлғаны 

қалыптастыруға бағытталған. Мектеп - бұл жасөспірім үшін отбасынан бөліну және 

әлемге тәуелсіз шығу жолындағы өтпелі буын. Бір жағынан, ол әлі де біршама отбасына 

ұқсайды: мектепте жасөспірімдерге балалар сияқты қарайды, ересектер тәрбиешілер 

позициясында болады және тиісті талаптарды қояды. Оқушылар мен мұғалімдер 

арасындағы қарым-қатынас тек жоғары сыныптарға көшкен кезде ғана теңдей түседі. 

Жасөспірімдер қарым-қатынасқа түсетін ересектер - клубтардың жетекшілері, спорт 

жаттықтырушылары және басқалары - қазірдің өзінде бөтен адамдар, және олармен 

қарым-қатынас негізінен іскерлік және ресми ретінде құрылады. 

Мектеп ұлдар мен қыздарда дербес өмірге көшу үшін қажетті кейбір қасиеттерді 

қалыптастырады. Ең алдымен, өзіне-өзі қызмет көрсетуге, өз өмірін ұйымдастыруға, 

барлық мағынада байланысты қасиеттер тәрбиеленеді. Мектепті бітірген жастар өз 

бетінше жұмыс табуы немесе оқуы, тұрғын үй жалдауы және жабдықтауы, өзін тамақпен 

және киіммен қамтамасыз етуі, өмірді реттеуге байланысты басқа да іскерлік және жеке 

мәселелерін шешуі керек, оны әлеуметтік бейімделген ересек адам оңай шешеді. Тәуелсіз 

өмір сүру үшін қоғамның әлеуметтік, саяси, экономикалық және мәдени өміріндегі 

бағдармен байланысты қасиеттер де қажет.Әр мектеп түлегі өзінің дүниеге, адамдарға, 

өзіне деген қатынасын анықтайтын сенімдерін, дүниетанымын, әлеуметтік қатынастар 

жүйесін дамытуы керек. Алайда, практика көрсеткендей, мектептің жоғарғы 

сыныптарында тұрақты дүниетаным енді ғана қалыптаса бастайды және жасөспірімнің 

барлық кезеңінде де толық дамымайды. Міне, сондықтан жастар қылмыстық әрекеттерге 

және сыртқы атрибуттармен тартатын экстремистік ұйымдарға тартылған кезде негізгі 

тәуекел тобына айналады, олардың артында тәуелсіз тұлғаны басып тастайтын идеялар 

пайда болады. 

Отбасы мен мектептің жалпы мақсаты - қажетсіз сынақтарға қарсы тұрақтылық 

шараларын үйрету. Осыған байланысты мектептің дамуының және оның сәтті жұмыс 

істеуінің стратегиялық бағыттарының бірі - баланы өсіру мәселелері бойынша отбасына 

байыпты және мақсатты білім беру [5].  Мектептің міндеті - баланың өзі үшін де, мектеп 

үшін де отбасыны көмекші және дос ету. Бұл мектеп өзінің күш-жігерін отбасылық 

тәрбиені айыптауға емес, ата-аналарға нормадан ауытқу себептерін түсіндіруге және ең 

қиын күнделікті жағдайдың түбегейлі өзгеруіне мүмкін жағдайлар жасауға бағыттаған 

жағдайда ғана мүмкін болады. Оқушыларға мақсатты, қисынды құрылымдық тәрбие беру 

мәселесі мектеп үшін оқушылардың ата-аналары сияқты маңызды болып табылады. 

Алайда, мектепте бұл мәселені шешу жолдары отбасындағы бұл мәселені шешуден 

айтарлықтай ерекшеленеді. Мектептің міндеті - баланың бойында мектептің белгілі бір 

әлеуметтік саты екендігі туралы түсінік қалыптастыру. Балалардың мектептегі тәрбиесі 

ата-ананы алмастырмауы керек. Ол оны жалғастыруы керек, ал егер бұл отбасы мектепке 
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сенгенде және мектеп отбасының сенімін ақтап, отбасының баланың қалыптасуы мен 

жетілуіне көмектескен жағдайда ғана мүмкін болады. 
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ИНКЛЮЗИВТІ ОРТА - ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРУДІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН 

ТҰЛҒАНЫ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУДІҢ АЛҒАШҚЫ ҚАДАМЫ 

 

КЕҢЕС С.Е. 

М.Х.Дулати ат. Тараз өңірлік университеті, Тараз қ. 

 

Денсаулықты сақтау мен нығайтуға жасалатын әрбір қадам — қоғамның басты 

капиталы адамдардың қалыпты да, ұзақ өмір сүруінің негізі. Әсіресе науқастарға 

денсаулық сақтаудың емдеу, алдын-алу жүйесінде психологиялық-әлеуметтік қолдау 

көрсету – дамыған мемлекеттер тәжірибесінен белгілі, сауығу мерзімін арттырудың 

алғышарттары саналады. 

Дамыған мемлекеттер тәжірибесінде бұл қызметті ұйымдастыру түрі аймақтық 

ерекшеліктеріне қарай өзіндік формаға ие. Емдеу үрдісіне реабилитациялық іс шараларды 

ерте қолдану, аурудың ағымы мен нәтижесінің колайлы болуын және мүгедектіктің алдын 

алуының бірден бір мүмкіндігі болады. 

Айталық АҚШ, Британия және Канада мемлекеттерінің науқасты  психо- 

әлеуметтік  қолдау ісі — науқас стационардан шыққан кезеңнен бастап, отбасына 

оралудағы аралықта оның сұраныстарын толық қанағаттандыратын топпен арнайы 

жасақталған орында оңалту шараларын жүргізу негізінде  қалыптасса, біздің елімізде бұл 

мәселе медициналық-әлеуметтік қызметі мазмұнымен терең сабақтастырылған. 

Қaзaқcтaнда соңғы жылдары ата-аналардың денсаулықтарының төмендігі,  

тұқымқуалаушылық ауруларының ықпалы салдарынан, олардың әp түpлі  нәрселерге 

тәуелділіктеpінің, coнымен қaтap экoлoгиялық фaктopлapдың caлдapынaн бoлaтын 

денcaулықтарындағы кемістіктен мүмкіндігі шектеулі бaлaлap caнының өcуі бaйқaлaды. 

Cтaтиcтикaлық мәліметтеpге жүгінcек, қaзіpгі қoғaмдa әр түpлі cебептеpге байланысты 

мүгедек бaлaлapдың caны жылдан жылға артып келеді. Сoндықтaн дa, oлapды емдеумен 

қатар білім беpудің әлеуметтік, мәдени, pухaни, физиoлoгиялық, медицинaлық, арнайы 

педагогикалық, пcихoлoгиялық әлеуеті  мен қажеттігі apтып oтыp.  

Ocы opaйдa Қaзaқcтaн Pеcпубликacындa инклюзивті білім беpу бapлық білім 

жүйеcін дaмытудa бacымды бaғыттapдың біpі бoлып тaбылaды. Мүмкіндігі шектеулі 

бaлaлapды жaлпы білім беpетін мектептеpге кіpіктіpу мен денсаулығын қорғау білім беpу 

caлacындaғы мемлекеттік caяcaттың келеcі қaғидaлapы caқтaлуын қaмтaмacыз етеді [1]: 

– Қaзaқcтaн Pеcпубликacының бapлық aзaмaттapының caпaлы білім aлуғa 

құқықтapының теңдігі; 
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– әpбіp aзaмaттың зияткеpлік дaмуы, пcихикaлық-физиoлoгиялық және жеке 

еpекшеліктеpі еcкеpіле oтыpып, хaлықтың бapлық деңгейдегі білімге қoлжетімділігі; 

– білім беpудің гумaниcтік және дaмытушылық cипaты. 

Жоғарыда көрсетілген қағидаларды іске асыру барлық адамдардың жынысына, 

жасына, физикалық жағдайына және денсаулығына байланысты психологиялық, 

әлеуметтік, этникалық және экономикалық дамуына әсер етеді. Бұл инклюзивті білім беру 

арқылы жүзеге асырылады. Инклюзивті білім дегеніміз әр адамның қоғамға әртүрлі 

жолдармен интеграциялануы, арнайы білім мен оқытуды, жалпы білім беру ортасын 

жақсартуды, әлеуметтенуді қажет ететін адамдарға жеке білім беру мен оқыту арқылы тең 

мүмкіндіктер жасау.  

Н.Ә.Назарбаев: «Мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға көбірек көңіл бөлу керек. 

Олар үшін Қазақстан кедергісіз аймаққа айналуға тиіс. Бізде аз емес ондай адамдарға 

қамқорлық көрсетілуі қажет. Бұл өзіміздің және қоғам алдындағы парызымыз. Білім беру 

мекемесінің ортасы денсаулығының мүмкіндігі шектеулі балалардың қажеттілігіне 

бейімделуі тиіс, «кедергісіз» болуы керек, өйткені мүгедек балалардың толыққанды 

кірігуін қамтамасыз етуі қажет», – деп атап өткен болатын [2]. Сондай-ақ, «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық  мақаласында «Мәңгілік ел» - ұрпағының 

рухани тұлғасын қалыптастыру жолдарына ерекше тоқталды [3]. Барлық білім беру 

мекемелерінде инклюзивті орта құру (ресурстық орталықтар, сыныптар, арнайы 

кабинеттер т.б.) қарастырылған. 

Баланың толыққанды тұлға ретінде қалыптасуы мен дамуының теориясы мен 

практикасы танымдық іс-әрекет мәселесінде өзара байланысты. Баланың кез келген іс-

әрекеті мен басқалармен қарым-қатынасы  қажеттілік деп санайды және қоршаған ортамен 

жағымды эмоционалды байланыс жасайды. Мұның барлығы баланың болашақ өмірлік 

ұстанымдағы өмір сүруі мен әлеуметтену әрекеті мен белсенділігінде көрінеді. 

Қaзaқcтaндa мүмкіндігі шектеулі балаға қолдау көрсету мен оны ортаға бейімдеу, 

инклюзивті білім беpу соңғы он жылда қарқынды тәжірибеге енгізіле бacтaды, coндықтaн, 

бұл мәcеле бoйыншa зеpттеулеp  жүpгізген отандық ғалымдар З.A.Мoвкебaевa, 

A.М.Еpcapинa, P.A.Cүлейменoвa, оларды арнайы пcихoлoгиялық acпектіде зерттеумен 

Ж.И.Нaмaзбaевa, A.Н.Әлмaғaнбетoвa, М.C.Иcкaкoва, В.Б.Смычек, Е.Холостова, 

Н.Аккермен және т.б. aйнaлыcқaн. Бұл жұмыcтapдa инклюзивті білім беpуді дaмытудың 

теориялық-әдіcнaмaлық негіздеpі, мүмкіндіктеpі, ұйымдacтыpу, жүзеге acыpу шapттapы 

беpілген.  

Дамудың барлық кезеңдерінде бала қоршаған ортаға бейімделе бастайды және 

жоғары сапалы мінез-құлық модельдерін, адамның психикалық қасиеттерін 

қалыптастыруды меңгереді. Адам психикасы өмірдің барлық кезеңдерінде үнемі дамып 

келеді. Отандық ғалымдар С.Жақыпов, Н.Тоқсанбаева,  Қ.Жарықбаев теорияларық 

тұжырымдарына сәйкес баланың психикалық дамуы оның қоғамдағы орнын, 

ересектермен және құрдастарымен қарым-қатынас жүйесін, шығармашылық көзқарасты, 

танымдық белсенділікті қамтитын әлеуметтік жағдаймен анықталады. 

Баланың дамуы - оның әлеуметтенуі нәтижесінде өзгеру процесі. Сондықтан оның 

танымдық белсенділігінің дамуы олардың жеке тұлға ретінде қалыптасуының маңызды 

факторы болып табылады. Белсенділік - мақсатқа жету қабілетінің көрінісі (В.В.Давыдов).  

Неміс педогог-дефектологы П.Шуман: «Бала кемістігінің даму деңгейі неғұрлым 

тӛмен болса, соғырлым мұғалімнің білім деңгейі жоғары болу керек» – деген екен. Олай 

болса, педагогкӛмекке мұқтаж адамға жәрдемдесу даярлығы, ӛзгелерге қарағанда ӛзіне 

талапшыл болу, айналасындағыларға жауапкершілікті ӛз мойынына алу, жиі күлімсіреу 

және жақсы кӛңіл-күйде болу қасиеттерін меңгеруі қажет.  

Елімізде науқастанған балалардың тұлғалық және әлеуметтік құндылықтарын 

қалпына келтіру - медициналық жолмен оңалту ісіне екпін береді яғни, мұндай қадам, әлі 

де осы санат өкілдеріне психологиялық-әлеуметтік қолдау жүйесі қалыптаспағандығы, 

нәтижесінде емделушілердің тұлғалық қажеттіліктерінің қанағаттандырылмай 
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жатқандығы аталмыш проблеманың кезек күттірмес міндет екендігін алға тартуда. 

науқастың тұлғалық әлеуметтік құндылықтарын қайта қалпына келтіру, әлеуметтік-

психологиялық сұраныстары мен қажеттіліктерін қанағаттандыру және қоғамға 

бейімделуінде  көрсететін қолдауы. 

Инклюзивті ортаның негізгі қызметі ерекше балалардың қандай да бір 

дискриминациясын жою, барлық тұлғаларға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, 

сонымен бірге тәрбиелеу мен оқытудың ерекше қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай 

қалыптастыру, психологиялық-педагогикалық қолдау кӛрсету мақсаты жатыр.  

Қазіргі таңда еліміздің бірқатар мектептерінде инклюзивті білім беру жағдайында 

қойылатын талаптар:  

- ерекше балаларды оқыту мен тәрбиелеу үшін жағдай жасау;  

-мектептің физикалық тұрғыдан қол жетімділігін қамтамасыз ету (лифтілер, 

пандустар, арнаулы жиһаз, тьютер, мұғалім ассистенті);  

- арнаы мамандармен қамтамасыз ету:  

- жалпы білім беру үдерісіне ендірілген ерекше балаларға психологиялық-

педагогикалық қолдау жасау;  

- арнаулы техникалық құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету (есту, кӛру, сӛйлеу 

мүшелерінің ақаулықтары бар балалар үшін);  

- педагогтарға, мүмкіндігі шектеулі және сау балаларға, оқушылар ата-аналарына, 

сонымен қатар мектептің техникалық қызметкерлеріне кеңестер беру.  

Инклюзивті ортада ерекше баланы әлеуметтендіруге қолдау кӛрсету – оларды 

жалпы білім беру үрдісіне толықтай қосу үшін балаларды бір-бірінен ажыратып, 

кедергілерге ұшырамауға бағытталған және олардың жасына, жынысына, этикасына, 

дініне қарамастан әлеуметтік бейімдеуге бағытталған мемлекеттік саясат.  

Сонымен қатар, тұлғалық дамудағы қалыс қалу немесе экономикалық мәртебесіне, 

отбасына белсенді қатысуы, коррекциялық-педагогикалық және балалардың жеке 

мұқтаждарын әлеуметтік адресті қолдаудағы бейімдеудің баланы емес, ортаны жеке 

ерекшеліктерімен білімдік қажеттіліктерін білім беру жағдайларын тиімді жолмен құру. 

Инклюзивті білім беру қазіргі кезде білім беру саласына етек жайып келе жатыр, 

бұл дегеніміз сапалы білім алудың барлығы үшін тең болуымен ескеріледі. Яғни, жалпы 

білім беретін мектептерде, колледждер, ЖОО және т.б. мүмкіндіктері шектеулі тұлға мен 

басқа да әлеуметтік қорғалатын топтарға жататындарға ӛзгелермен теңдей білім беру, 

соған жағдай жасау. Инклюзивті білім беру - негізгі білім беру ұйымдарындағы барлық 

тұлғаға олардың ерекшеліктерінен тыс сапалы білім беру болып табылады.  

Мемлекетіміз барлық балаларға және ерекше қажеттіліктері бар балалардың 

сапалы білім алу құқығын қамтамасыз етеді. Соның ішінде:  

- денсаулығында ақаулығы бар балалар (психофизикалық бұзылыстар);  

- қоғамдық ортада әлеуметтік бейімделуінде қиындықтары бар балалар (отбасының 

тӛмен әлеуметтік жағдайы немесе психологиялық ахуалы).  

Инклюзивті білім берудің басты мақсаты ерекше мұқтаждықтары бар балалардың 

жалпы білім беретін мектептерде оқыту, балалардың қандай да бір дискриминациясын 

жоққа шығару, барлық адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге 

оқытудың ерекше қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай қалыптастыру. Осы бағыт 

балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы ӛмір сүру жағдайын туғызады. 

Инклюзивті білім беру әр балаға оның мектепте оқу кӛрсеткіштеріне сәйкес немесе 

сәйкес еместігіне қарамастан, білім алуға құқық береді. Балалар ұжымда ӛзара байланысқа 

түсіп, қарым-қатынас ережелерін меңгереді, педагогпен бірге шығармашылық тұрғыдан 

білім алу мәселелерін шешуге үйренеді. Сенімділікпен айтуға болатыны, инклюзивті білім 

беру барлық балалардың жекетұлғалық мүмкіндіктерін кеңейтеді, адамгершілік, 

толеранттылық, кӛмекке келу қасиеттерін қалыптастыруға, дамытуға жағдай жасайды.  
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ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ҰТҚЫРЛЫҒЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫ 

 

ҚҰРМАНКУЛОВА А. 

М.Х.Дулати ат. Тараз өңірлік университеті, Тараз қ. 

 

Қоғамда болып жатқан өзгерістерге сай әрбір жеке  тұлға кез келген ортаға дұрыс 

бағытта бейімделіп, оның құндылық қасиеттерін дамытып, тұлғалық қасиеттерін 

қалыптастыруға  аса мән  беру міндетті болып табылады. Жас ұрпаққа тәлімді тәрбие 

беріп, оларды қоғамдық өмірге белсенді азамат ретінде қосудың жолдары мен 

амалдарының бірі оларды дұрыс әлеуметтендіру. Бұл жастарға білім беру мен тәрбиенің 

жүйелі жолын қарастырып, қоғамдық өмірге қосуды ұйымдастыруды ғылыми тұрғыда 

негіздеудің өзектілігі күннен-күнге артып келеді. Олардың өмірден, қоғамдық қатынастар 

жүйесінен өз орнын тауып, өмірге бейімдеп, қосылу үрдісінде жағымды, толерантты 

мінез–құлықты қалыптастыру. 

Әлеуметтену - жеке адамдарға қоғам  мен оның құрылымдары тарапынан үнемі 

(жинақы, бақылаулы, шашыраңқы түрде) әсер ету процесі. Соның нәтижесінде адамдар 

белгілі бір білімдерді, құндылықтар мен нормаларды игеріп, нақты қоғамда, әлеуметтік 

топтар мен ұйымдарда өмір сүру тәжірибесін жинақтайды әрі тұлғаға, сол қоғамның тең 

құқылы мүшесіне айналады [1]. 

Әлеуметтік ұтқырлық – тұлға өзінің немесе топтың әлеуметтік кеңістікте 

әлеуметтік позициясын өзгертуі.  Қазіргі тұлғаның әлеуметтенуі түрлі өлшемдер: 

әлеуметтік қатынастар жүйесіне кіру деңгейі арқылы, тұлғалық және әлеуметтік 

мүмкіндіктерін жүзеге асыру деңгейі арқылы және өз өмірін жетілдіру жағдайларына 

байланысты бағаланады. 

Жасөспірімдердің әлеуметтенуі – олардың басқалармен қарым–қатынас және іс-

әрекет барысында өзі өмір сүріп отырған қоғамда қабылданып, тұрақтанған адамгершілік 

сапалары мен мінез-құлық нормаларын, тәртіп ережелері мен құндылықтарды өз бойына 
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сіңіріп, әлеуметтік тәжірибені меңгеріп, қалыптасуы, өмірге бейімделуі. Ол, бір жағынан 

ол өмір сүріп отырған қоғамдағы түрлі сипаттағы факторлар мен әр түрлі өмірлік 

жағдаяттардың ықпалымен әсер етудің стихиялы жолымен қалыптасса, екіншіден, 

мақсатты тәлім–тәрбиелік жұмыстар арқылы адамгершілігі жоғары азамат, қоғамдық 

талапқа сай, біліктілігі сан қырлы маман ретінде қалыптасуы жүзеге асырылады.  

Т.Парсонс әлеуметтенудің маңызды механизміне тұлғаның өзін үлкендермен 

теңдестіре қарауын жатқызады. Осы мағынасында әлеуметтенудің танымдық механизмі 

ретінде еліктеу мен теңдестіруді қарастыруға болады. Әлеуметтенуді тұлғаның әлеуметтік 

жүйеге бейімделу процесі ретінде қарастыра отырып, Т.Парсонс бейімделу механизміне 

де басты назар аударады [2].  

Жасөспірімдердің әлеуметтек ұтқырлығы «Жеке адам – әлеуметтік орта – қоғамдық 

сана»  қатынасын қалыптастырып, озық инновациялар  арқылы рухани-адамгершілік  

дамуына, өзіндік  жетілуіне, дербестігіне  сана-сезімінің дамуына  үрдістерге лайық  

бейімделуіне, ойлау стилінің  өзгеруіне, өз-өзіне  сенімділігінің артуына,  іс-әрекеті мен  

көңіл-күйінде  жағымды қатынастың  басымдығын, қоғамдық мінез-құлықтың  позитивті 

жақтарының артуына мүмкіндік береді. 

Әлеуметтік ұтқырлық жасөспірімдердің әлеуметтенуіне қолдау көрсетудің 

тиімділігі мен оның адамгершілік, мәдени, экономикалық жағдайына негізделеді. 

Әлеуметтік институттардың тұлғаға әсер күші авторитеттік-референттікке байланысты. 

Дегенмен, басымдылық  пен артықшылық отбасына беріледі. Отбасының 

жасөспірімдердің әлеуметтенуіндегі рөлі ерекше. Отбасынан тыс тәбиеленетін бала 

бейімсіздіктен, эмоциялық контактінің бұзылуынан, қарым-қатынастағы қысымнан  

шаршайды. 

Жалпы тұлғаның әлеуметтенуінің әлеуметтік-психологиялық факторларын екі 

үлкен топқа бөлуге болады. Олар: 

 - әлеуметтік – әлеуметтенудің әлеуметтік-мәдени аспектісінің бейнеленуі мен сол 

мәселенің тарихи, мәдени, этникалық ерекшелігінің қамтылуы. 

-  жеке тұлғалық – тұлғаның өмірлік жолын белгілейтін кезеңі. 

Әлеуметтену процесі дене, анатомиялық-физиологиялық, сенсорлық, 

эмоционалдық, танымдық және тұлғаның әлеуметтік дамуы сияқты белгілі бір циклдарға 

байланысты. Әлеуметтік ұтқырлық адамның түрлі өмір сүру кезеңінде болатын адам 

дамуы мен өзіне тән әлеуметтік ситуацияларымен түсіндіріледі. 

Тұлғаның әлеуметтік ұтқырлығын қалыптастыратын маңызды институттарының 

бірі – отбасы.  Отбасында, жақын адамдардың арасында адам тұлғасының негіздері  

қаланады.  Адамның тұлға негіздері 3 жасқа дейін  қаланады деген  түсінікті   кездестіруге 

болады. Бұл жас кезеңінде адамның психикалық процестері ғана дамып қоймай, ол 

өмірдің соңына дейін бойында сақталатын  алғашқы тәжірибе мен өзін-өзі ұстау тәрбиесін 

алады.  

Білім беру саласында оқушылардың жас ерекшелiктерiн, әлеуметтiк жағдайын, 

психологиялық ерекшелiктерiн, яғни мiнез-құлқы, темпераментi, таным процестерiнiң 

даму деңгейi, психикалық күйi, қызығушылығы, қабiлетi т.б. жете назар аудармаудың 

нәтижесiнде педагогикалық процесске қатысушы субьектілердің арасында қиын 

жағдайлардың пайда болуын,  оқу-тәрбиенің жүйелі және сапалы берілмеуі мен 

оқушылардың оқу әрекетіне қызығушылықтарының күрт төмендеуiнен көрінеді.  

Қазіргі таңда оқушылардың білімге деген қызығушылығын қосымша білім беру 

жүйесі арқылы арттыру қолға алынған. Ол түрлі үйірмелер, кеңес беру, дамыту 

орталықтары т.б. Олай болса, дәстүрлі мәдениетті, оның өзіндік әдет–ғұрпы мен салт–

дәстүрлерін тұлғалық даму мен қалыптасуда  тиімді пайдалана білу, жеке тұлғаның жан–

жақты өсуіне, рухани адамгершілік мәдениетінің қалыптасуына, танымдық–көркемдік 

белсенділігінің, шығармашылық өнерінің дамуына мүмкіндік беру мақсатында қазіргі 

мектепте түрлі бағыттарда үйірмелер мен қосымша элективті курстар жұмыс жасайды. 
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Білім беру ортасындағы өзара әрекеттесуші тұлғаларды дамытудың, түрлі 

жағдайларда оқушылардың жетістікке жетуіне итермелейтін, сыныптық тапсырмаларды 

орындауда іскерлік пен тәсілдерді меңгеруде ықпал ететін мұғалім мен оқушы 

арасындағы бірлескен іс-әрекет негізінде болатын қарым-қатынас мәселесі де 

әлеуметтенудің маңызды  траекториясы болып табылады. Жасөспірімдер қарым-

қатынастың ережелері мен техникасын мектеп қабырғасынана бастап меңгерулері қажет. 

Бірақ осы жастағы оқушылардың жас ерекшелік деңгейінде болатын психологиялық 

өзгерістерге байланысты қарым-қатынаста да бірнеше қиындықтар кездеседі. Өйткені бұл 

кезеңде мамандық таңдау, ҰБТ дайындық сияқты өзгерістер  мен жаңа бастаулар болады. 

Осы мәселені шешудегі маңызды фактор бірлескен педагогикалық іс-әрекетке 

қатысушылардың субьект-субьекттік білім беру мен тәрбиелеу нәтижелілігін арттыру 

жүйесіндегі оның әлеуметтену траекториясын қалыптастыру. Ол оқушылардың оқу-

тәрбие үдерісі мен қоғамдық өмірмен байланысын тиімді ұйымдастыру болып табылады. 

Қазіргі  мектептің  білім  мазмұнын  жаңартуда  төмендегі  міндеттерді  жүзеге 

асыру:  

- оқушының  жеке  тұлға  ретінде  және  іс-әрекет  субъектісі  ретінде  мақсатты,  

тұрақты  және  дәйекті  дамуына  жағдай  жасау;  

- оқушылардың  белгілі-бір  білімді  таңдауы  мен   меңгеруін,  олардың  оқу  үрдісі  

кезінде  таңдау  мүмкіндіктері  мен  құқықтарын  қамтамасыз  ету;  

- оқу-тәрбие  үрдісінде  ынтымақтастық  педагогикасының ізгі  қатынастарын 

орнықтыру;  

- білім  мазмұнын  барынша  ізгілендіруді  қамтамасыз  ету;  

- психологиялық  білім  берудің  бастапқы  негіздерін  қалыптастыру;  

- білім  мазмұнының  инварианттық  және  вариативтік  компоненттерінің  

арасындағы  гуманитарлық  және  жаратылыстану-ғылыми  білімдердің диалектикалық  

бірлігін  қамтамасыз  ету;  

- оқушылардың  оқу  жүктемесін  тұрақтандыру. 

Жасөспірімді әлеуметтендіру жұмыстарын жандандыру мақсатында түрлі 

орталықтармен байланыс орнатылады. Олар оқушылармен жұмыс жасап, олардың 

қызығушылығын арттырып, кәсіптік бағдарлап отырады. 

Тұлға әлеуметтенуінің формасы – шетел тілін игеру. Қазіргі таңда шетел тілін 

игеру мәдениетаралық қатынас құралы ретінде оқу процесін нақты қатынас үлгісінде 

оқытылады. Оқу мазмұнының лингвистикалық компоненті коммуникативтік тәсіл 

негізінде тіл құралдарын продуктивті және игерудің дифференциясын сақтай отырып 

оқытуды жүзеге асырады. Мысалы, шет тілінде сөйлеуге үйретудің міндетті жағдайлары 

оқытушының әрбір білімалушыға деген сыйластық қатынасы, сабақтарда жылы 

психологиялық ахуал жасауы және жағымды эмоционалды бағыт беруі. Қарым-қатынас 

сөйлеу арқылы жүзеге асатындықтан, ең алдымен, оқытушы жылы атмосфераны жасайды. 

Бұл тұлғаның жан-жақты ашылуына көмектеседі, тұйықтық, ұялшақтық, өз-өзіне 

сенімсіздік сияқты писхологиялық кедергіні жоюға үлкен мүмкіндік береді. Бұл шет тілін 

қатынас құралы ретінде қабылдап қана қоймай, сонымен қатар тұлғаның әлеуметтік 

маңызды қасиеттерін қалыптастыруға негіз болады. Шетел тілін оқу адам психикасының 

дамуына, жан-жақты қалыптасуына жағымды ықпалын тигізеді. Білімалушының 

абстрактылы ойлауына негіз болады, ол өз тіліңмен басқа тілді салыстыру, талдау, синтез 

жүргізу сияқты ой операцияларының дамуына үлкен үлесін қосады.  

Педагогикалық үдерістің жаңаша бағытын жүзеге асыруды мақсат еткен тірек 

мектебі (ресурстық орталық) жағдайында шағын жинақты мектеп мұғалімдерін кәсіби-

педагогикалық тұрғыдан даярлау мазмұнын жетілдіру, мұғалімнің тәрбиелік, мәдени-

ағартушылық жұмыстар мен оқыту қызметін жүйелеудің теориялық негіздерін 

анықтаудың орны да ерекше болмақ. Бұл мектепте түрлі үйірме жұмыстарын 

ұйымдастыруда, сол арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін ашуға, білім алуға 

қызыушылығы мен құштарлығын арттыруға, олардың белгілі бір ғылым саласында белгілі  
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мен нәтижелерге жетуіне, болашақ мамандық таңдау мен бейімдеу жұмыстарына қолайлы 

жағдай жасайтын педагогикалық шарттарды қамтамасыз етеді.  

Олай болса, білім беру орталықтарының   дәстүрлі көздерін қолдай отырып, қазіргі 

мектеп оқушысына заманауи бейімделген тәрбие және білім алу кеңістігін құру арқылы 

олардың сабақтан тыс уақытын тиімді ұйымдастыруды қамтамасыз  ететін, 

шығармашылық қабілеттері мен өзіндік танымын жүзеге  асыратын, ұлтжанды 

азаматтықты қалыптастыратын, кәсіби бейімділікті анықтайтын және жаңа ақпараттық 

технологияларды еркін игеруді қамтамасыз ететін оқушыны әлеуметтендіруге 

бағытталған жұмыстарды жетілдіру. 
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«Педагогика және психология» мамандығының магистранты 

М.Х. Дулати ат. Тараз өңірлік университеті, Тараз қ. 

 

Қазіргі уақытта мінез-құлықтың бұзылу себебі түбегейлі түрде зерттеліп жаңа 

сипатқа ие болуда және әлеуметтік-психологиялық клиникалық криминалогиялық 

тұрғыда қарастырылуда.Мінез-құлықтағы қиындық-бұл шексіз ұғым тәрбиелік және 

әлеуметтік педагогтік әсерге қиындықпен көнетін қайталанбайтын психологиялық 

ерекшелік. 

Жасөспірімнің ересек адамға теңестірілуі оның қасиеттерін иеленуге ересек адам 

шеберліктерін игеруге ұмтылысынан көрінеді.Ұл балалар өздеріне нағыз жігіт қасиеттерін 

(күш,батылдық,табандылық,ерік-жігер және т.б.) дамыта бастайды. Осы мақсатпен олар 

спортпен, әр түрлі жаттығулармен шұғылданады  [1]. Мазмұны бойынша құнды 

әлеуметтік кемелденудің дамуы жасөспірім үлгі ретінде ересек адамға бағдарланатын 

және оның көмекшісі орнын иеленетін іс-әрекеттің әр түрлі түрлеріндегі ересек адамның 

жасөспіріммен ынтымақтастығы жағдайларында жүреді. Еңбекке ересек адамдармен 

қатар және бірдей қатысу, олардың тарапынан үлкен сенім білдіргенде, жасөспірімде 

жауапкершілік, дербестік сезімін,басқа адамдар туралы ойлар және қамқорлық жасай 

білуді, кішіпейілдік пен ілтипаттылықты қалыптастырады. 

Л.П.Бельский өз мінез-құлқы шамасынан ауытқыған, кәмелетке жасы толмаған 

балаларды қарастырды, өзінің 30 жыл уақытын заң бұзушы балалар мен жасөспірімдердің 

ішкі әлемін зерттеуге арнады.Бірақ оның теориялық позициясы жеткіліксіз болып, ол 

Л.И.Петражицскийдің теориясына сүйенеді. Қиын балалар мәселесі бойынша жоғарыда 

аталған ғалымдардың ішінде А.С.Макаренконың қиын балалар мен жасөспірімдерге 

арналған еңбектері отандық педагогикалық алтын қорына айналды. 

П.П.Блонский қиын балалардың жекелік ерекшеліктерін өмір 

жағдайымен,тәрбиемен өзара әрекеттестігінесепке алып,кешенді құрама түрінде зерттеп 

іске асырған. Оның зерттеуінің негізгі мақсаты - қиын балалардың өмірін нақтылау қиын 

балалардың мінез-құлық тарихын  мектеп отбасы арқылы ашып көрсетеді.Ол қиын 

https://kk.wikipedia.org/wiki/
https://myfilology.ru/143/socziologicheskaya-teoriya-tparsonsa/
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балаларға әлеуметтік педагогтің қатынасы арқылы «қиын оқушы» терминін нақтылауды 

жөн көрді.  Бұл балаларға былайша мінездеме берді. «Обьективті көзқараспен қарағанда 

қиын оқушы-мынадай ол әлеуметтік педагогтің жұмысының жемісті еместігіне 

байланысты. Субьективті көзқараспен қарағанда әлеуметтік педагогқа жұмыс істеу өте 

қиын, әлеуметтік педагогпен көп жұмыс істеуді талап ететін оқушы». 

Интеллектуалдық ересектік жасөспірімнің бірдеңені білуге және шын мәнінде 

жасай білуге ұмтылысынан көрінеді. Мұндай ықылас мазмұны мектеп бағдарламасының 

аясынан шығып кететін дербес оқу-танымдық қызметтің пайда болуын ынталандырады. 

Жаңа білімдерді қажет ету өз бетінше,оқыту жолымен қанағаттандырылады. Дәл осы 

жасөспірімдік шақта танымдық қызығушылықтардыңбасым бағыттылығының 

қалыптасуы орын алады. 

Д.И.Фельдштейн қазіргі уақытта қазіргі жасөспірімдердің өзін танытуы және өзін 

көрсетуі үшін жағдайлар жасауға қабілетті әлеуметтік тұрғыдан маңызды қызметтің жаңа 

түрлері мен нысандарын іздеудің маңыздылығы артты деп пайымдайды.Дәл осы 

әлеуметтік тұрғыдан мойындалатын және қолданатын қызметке қатысу жасөспірімнің 

өзін ұғынып бағалануына, өзіне деген сенімділікке ие болуына және бұл орайда қоғамдық 

бағытталған түрткіні дамыта отырып, басқалардың бағалауларын адекватты қабылдауына 

мүмкіндік береді. Іс-әрекеттің қоғамдық бағыттылығы идеясы жасөспірімдер 

бірлестіктерінде де негізгі болып табылатындығы кездейсоқ емес. 

К.Н.Поливанова өз мінез-құлықтық мәтінін жасау,өз әрекетінің туындысын құру-

бастауыш мектеп жасынан жасөспірімдік шаққа өту кезінде болуы тиіс деген болжам 

жасайды. Жасөспірімдік шақта бала авторлық тұрғыдан өз субъектілік мінез-құлқын 

құрады, яғни жасөспірім ол өз әрекетін ойластыратын,оны жүзеге асыратын өз нәтижесін 

алатын және сол арқылы өзі үшін және сыртқары өз көкейіндегі ниетін анықтайтын 

болғанда ғана нақты субъект болып табылады. 

Жасөспірімдік шақтағы даму дағдарысын еңсерудің нақты жолдарын анықтаудың 

бүкіл қиындығының өзінде оның сәтті шешілуінің жалпы психологиялық-педагогикалық 

талабын тұжырымдауға болады. Ересек адам мен жасөспірім өмірінде қоғамдастық құру, 

олардың ынтымақтастығы мен мазмұнды байланыстары саласын кеңейту жеткіншектік 

дағдарысын еңсерудің қажетті шарттарын құрайды [2]. 

Балаға қарама-қарсы шарт қою, отбасында дәстүрдің жоқтығы, ал мінез-құлық 

түбірі қалыпты емес жағдайда өсу, балаға әсіресе ерте жаста қауіпті. Бірқалыпсыздық бұл 

ата-ананың сөзінің, мимикасының, интонациясының байланыссыздығы, оның себебі ата-

ананың балаға деген жасырын жек көрінішпен қарауы. Ата-анасының әрқашанғы 

нақылдарын, үйретулерін тыңдап, ересектердің қадағалауы мен бақылауында жүрген бала 

да немқұрайлықты байқайды. Мұндай жағдай отбасында өгей ана немесе әкенің жақсы 

көретін ата-ана рөлін ойнағысы келгенде болады. Бала бұл жағдайды қатты уайымдайды, 

қарым-қатынастың өтіріктігін сезінеді, өзінің «артық» екенін және оны ешкім жақсы 

көрмейтінін түсінеді. Бұл жағдай туған отбасында да болады. Сондықтан, бала ата-анасы 

оны тыңдап және жауап бере отырып басқа нәрсе туралы ойлап отыратын жағдайымен 

жиі кездессе және бұл олардың дауыс ырғағында анық байқалса, баланың назары қарама-

қарсы қатынас үшін екіге бөлінеді. Бұл оның мінезінде де көрінеді, оның іс-әрекеттері 

кедергіге толы болады. Ата-анадан қарама-қарсы ақпарат алып, бала өз назарын ешқашан 

қадағалай және мақсатты мінез формасын қалыптастыра алмайды [3]. 

Негізделмеген эмоциялық көріністер, мадақтау мен жазалау баланың мінезіне емес 

көңіл-күйге байланысты болады.  Мұндай қатынас типі ерте балалық шақтан басталса 

жағымсыз әсер етеді. Бала анасына не болғанын түсінбейді, не үшін әртүрлі қатынаста 

екенін ойлайды.  Нәтижесінде ол себептерін түсінуден мүлдем бас тартады, ол өзінің іс-

әрекеттерін әлеуметтік нормалармен талдайды, өзінің көңіл-күйінің өзгеру себебін 

іздемейді, өзінің қайғысы мен қуанышының себептерін де қарастырмайды, өйткені олар 

анасының көңіл-күйі тәрізді өзгерісте болады. Өзінің істерінің, әрекеттерінің, көңіл-күйі 

мен эмоцияларының арасындағы себептерді түсінбеу, кейін өзінің психикалық жағдайын 
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да түсіне алмаушылыққа алып келеді. Үлкейгеннен кейін мұндай адамдар өз көңіл-

күйлерін көтеру үшін мысалы, психотропты заттарды қолданады. Бұл баланың мінез-

құлқындағы бірнеше келеңсіздікке әкеліп соғуы да мүмкін [4]. 
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Тұлғаның шығармашылық белсенділігі – адамның басқа адамдармен өзара 

әсерлесуі және танымдық жетілдіру мәселесінің әлеуметтік және тәжірибелік 

маңыздылығымен оны психологиялық қызметте өзіндік белсендірумен анықталады. 

Шығармашылық белсенділік мәселесін зертеудің қажеттілігі ең алдымен тұлғадағы 

белсенділіктің дамуының психологиялық негіздерінің өңделуімен қатар шығармашыл 

тұлғаға деген қоғамдық әлеуметтік тапсырыстардың арасында пайда болған мәселелермен 

түсіндіріледі. Кез – келген ойлау адамдар арасындағы жай байланыс қана емес, іс–әрекет 

процесінде адамдардың бірін - бірі қабылдауы болып табылады. Сондықтан 

шығармармашылық белсенділік  тұлға аралық өзара байланыстарда анықталып 

қалыптасады. 

Шығармашылық белсенділіктің тұлға дамуында  маңыздылығын, қолданылуы 

барысында қазақстандық психолог ғалымдардың С.М. Жақыпов, Ә.Ж. Алдамұратов, С.Қ. 

Бердібаева,  Х.Т. Шерьязданова, И.Ә. Әбеуова, М.Қ.Бапаева, Ж.Қ. Әубакирова еңбектері 

елеулі орынға ие. Тұлғаның дамуы мен қалыптасуында ұлттық ерекшеліктердің 

қолданбалы мүмкіндіктері М.М.Мұқанов, Қ.Б. Жарықбаев, С.Қ. Бердібаева, Л.К. 

Көмекбаева жан жақты қарастырылып, оны ізденуге деген қызығушылықтар артып келеді. 

Шығармашылық психологиядағы белсенділік мәселесін тереңірек зерттеумен 

байланысты тұлғаралық жетістіктердің қарапайымдылығын мақұлдау керек. Жоғарғы 

білімнің беделі нақты жағдайда төмендейді, ал тұлғаның негізгі білімге деген ұмтылысы 

және дәстүрлік оқуға деген қызығушылығы қазіргі кезеңде арта түсуде [1]. 

Шығармашылық оқу мен өзіндік белсену білім берудің дәстүрлі жүйесіне қатысты 

альтернативті болып табылады. Олар тұлғаны болашақтың жобалық байланысына 

бағыттайды және оның даралығы бойынша тіптен жаңа ғылыми және тәжірибелік 

бағыттарды талап етеді. 

 Шығармашылық дегеніміз - адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, 

ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді 

шешімдер қабылдай білуге үйренуі. 

Адамдар арасындағы өзара қарым- қатынастардың қалыптасуы, әдетте олардың 

бірін-бірі қабылдай алуы, түсінуі және бағалауына байланысты, яғни тілдесу нәтижесінде 

бір адамның екіншісінің образы жөнінде топшылаған ой-пікірі. Тұлғааралық қарым-

қатынас арқылы жеткіншек қоғамдық қатынас жүйесіне қосылады. Тұлғааралық қарым-

қатынас біріккен іс-әрекеттің 3 түрін: ойын, оқу, еңбек байланыстыратын звено болып 
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табылады. Дәл осылар арқылы адам іс-әрекеті жан-жақты және дамушы болып келеді. 

Тұлғааралық қарым-қатынастың интеллектуалды, эмоционалды-коммуникативті  және 

тәжірибелік өзара іс-әрекеттің салыстырмалы басым бағыттылығы адамның іс-әрекетке 

ойын, оқу, еңбек ретіндегі қарым-қатынасын сипаттайды, өзінің іс-әрекетінің тепе-

теңдігін түзетеді.Жеткіншек өзінің қоршаған ортамен қарым-қатынасын қанағаттандыруы, 

қарым-қатынас сипатын анықтайтын шешуші фактор болып табылады[2]. 

Жеткіншектердің жеке басының дамуындағы маңызды ерекшелігі ол – қоғамдық 

маңызды іс-әрекеттің бағасы біртіндеп оның өзіндік бағасына айналуы, ішкі өлшемдерге 

арқа сүйеуі болып табылады. Өзіндік бағалау өлшемдерінің қалыптасуы жеткіншектерде 

өзін-өзі тану әрекеті барысында пайда болады. Өзін-өзі танудың негізгі формасы - өзін 

өзгелермен – ересектермен, құрбы-құрдастарымен салыстыру арқылы жүреді. 

Жеткіншектің мінез-құлқы оның өзін-өзі бағалаумен реттеледі, ал өзіндік баға қоршаған 

ортадағы адамдармен қарым-қатынасқа түсу барысында қалыптасады.  

Соңғы жылдарда, жаңаша әлеуметтік жағдайлардағы жеткіншектер мінез-

құлықтары ерекше психологиялық мәселеге айналып отыр. Адамның әрбір құбылысты, 

істі неғұрлым байыбына жете түсініп, оларды дұрыс бағалауы ақыл-ой мен 

дүниетанымының тұрақты әрі кең екенін байқайтын кез-келген істің шындығына ой 

жүгіртіп, оларды дұрыс қабылдай алатын қабілетін, қалайда істің шынайы мәнін түсініп, 

ақиқатты танып білуге сенімін арттыра түсетінін көрсетеді. Осылайша, жеткіншек балада 

көптеген мәселелер  пайда болады, оны жалғыз өзі шеше алмайды. Көбінесе бұл өзі үшін 

маңызы зор адаммен қарым-қатынасқа толықтай қанағаттанбаушылық, әртүрлі 

комплекстер пайда болуы мүмкін. Көп сөйлемейтін, ұялшақтық, агрессивтілік, жағымсыз-

зиянды әрекеттер пайда болады, бұлар оның қалыптасып болмаған жеке басына кері 

әсерін тигізеді. Жеткіншектік шақтың өзіндік ерекшеліктері мен күрделіліктері, 

қайшылықты дағдарыстары – олардың жеке бастарының қалыптасуына негіз болар жаңа 

құрылымдар іспеттес екендігі талданып, жеткіншектік кезеңнің психологиялық мазмұны 

анықталды [3]. 

Тұлға өзінің табиғатынан тұтастай бөлінбейтін бөлшек, сондықтан бүтінді 

бөлшектерге бөліп, әр бөлік құрылымын жеке қарастырып, оны біртұтас жиынтық ретінде 

сипаттауға болмайды. Сондықтан психологияның негізгі әдіснамалық бастауы философия 

болуы қажет. Шығармашылық адам тұлғасының иманентті қасиеті және өзін, қоршаған 

орта  мен әлемді танудың бір тәсілі. Шығармашылық, тұлғаға ықпал ету арқылы оның 

дамуына мүмкіндік береді. Ол өзіндік бір жақты емес көп жаспарлы. Бәрінен бұрын, 

шығармашылық бұл басқаның Меніне ену. Бұл өткен ғасырда интеллектуалды және 

мистикалық позицияда қарастырылды. 

В.П. Зинченко адам санасының аффективті-мағыналы білімдерінің алғашқы 

формалары объективті түрде әрбір жеке адамнан тыс болады, адами қоғамда өнер 

туындысы түрінде немесе адамның басқа қандай да бір материалды шығармашылығында 

болатынын анықтаған [4]. 

Шығармашылық ғылыми мәселе ретінде салыстырмалы түрде ертеден зерттелуде, 

теориялық және эксперименталды зерттеулердің маңызды саласы болып есептелуі 

кездейсоқ емес. Осы мәселеде қандайда бір мөлшерде психикалық бейнелеу белсенділігі, 

адам іс-әрекеті өнімділігі, қабілеттер табиғаты, олардың әлеуметтік немесе биологиялық 

шарттастық жағдайлары келтірілген.  

Адам жастық шақта шығармашылыққа, эвристикалық гипотезаларды 

қалыптастыруға, жұмысқа қабілетті болып келеді. Сондықтан да кез–келген ғылыми 

білімнің аймағы жастардың іс–әрекетіне байланысты. Жастар интеллектуалды 

қабілеттеріне байланысты ғылым және техниканың күрделі аймағын меңгереді. Өзіне 

алған білім, дағды, іскерлігі орындалып ғана қоймай дамиды және шығармашылығы 

жетіледі. 

Тұлғаралық қарым-қатынас процесін бағалаудағы дұрыс әлеуметтік-

психологиялық тәсіл және дәл уақытында көрсетілген педагогикалық көмек көрсетудің 
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оның дамуындағы ауытқулықтардың алдын алады және тұлғаның қоршаған ортамен 

байланысын реттейді. Қарым-қатынас – көп жақты және процестер жинағы, 

диалектикалық  бірлікте дамитын болғандықтан, оның мазмұнын басқару, құрылымын 

реттеу – күрделі және шектен тыс қозғалмалы жүйе. Ол түрлі сипаттағы өзара белгілі бір 

бірізділік пен шарттастырылған үйлесімдегі мағыналы элементтерден тұрады.  
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ҚАСИЕТТЕРІН 

ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

САНСЫЗБАЙ Н.Б. 

«Педагогика және психология» мамандығының магистранты 

М.Х.Дулати ат. Тараз өңірлік университеті. Тараз қ. 

 

Өзін-өзі бағалау мектеп жасындағы оқушының өзінің табыстары мен сәттіліктерін, 

оқу мақсатына қарай жылжудың сипатын бағалауға мүмкіндік беру. Б.Г.Ананьев өзін-өзі 

бағалауды оқыту үрдісінде жүзеге асатын тұлғалық білім алу, белсенді қалыптасу ретінде 

қарастырды,оның оқушының оқу-танымдық әрекетіне маңызды ықпалы бар екендігін 

айтады. Оқу үрдісінде өзін-өзі бағалаудың қалыптасуы, педагогтардың, сыныптағы және 

отбасы тұрмыстық ортаның ықпалымен жүзеге асады. 

Бұл ұстанымдардың А.И.Липкина зерттеулерінде әрі қарай дамытылғанын көреміз.  

Мектеп жасындағы оқушының өзін-өзі бағалауының қалыптасуына ықпал ету оқу 

пәндерінің мазмұны мен оқыту әдістерімен, оқыту үрдісінде оқушылар арасында 

орнатылған қарым-қатынастар жүйесімен анықталатындығы мазмұндалды. Мектеп 

жасындағы оқушының өзін-өзі бағалауын қалыптастыру негізінде оқушының әрекетке 

қосылуы ғана емес, сондай-ақ, оның нәтижелерінің бағалануы қажет [1]. 

Ш.Амонашвилидің пікірінше, өзін-өзі бағалауды қалыптастыру үшін жеке 

бағалаушылық пайымдауда оқушы бетке ұстайтын ерекше бағалау өлшемдері құрылуы 

қажет.Ол белгілі бір үлгі өлшемдерді,олармен жұмыс істеу жолдарын меңгерген 

бағалаушылық пікірлер үлгілерін,жолдастарының жұмыстарына қатысты мазмұнды 

бағалау тәжірибесін игерген оқушы өзінің жеке оқу-танымдық әрекетіне бағалау бөлігін 

белсенді енгізе алатындығын атап көрсетеді. 

М.Львов зерттеулерінде мектеп жасындағы оқушының өзіндік бағалауын 

қалыптастырудың маңызды қырлары көрсетілген.Оның пікірінше, оқушыны әрекет 

субъектісі ретінде қалыптастырудың келесі міндеті мынадай шарттармен қамтамасыз 

етіледі: 

- сыныптағы еркін хал ахуал; 

- мұғалім тарапынан оқушыларға сенім білдіру және құрмет; 

- жаңа білім алуда оқушыларға дербестік берілуі; 

- мұғалімнің әрбір оқушының оқуға көңіл күйін, қызығуын,қабілеттерін назарға 

алуы; 

- жалпы мәдени жағдай, мұғалім мен оқушылар дамуының жоғары деңгейі. 

Рухани - адамгершілік тәрбиесі өзіндік сананы дамытуға жағдай жасауды, жеке 

тұлғаның әдеп ұстанымын, оның қоғам өмірінің нормалары мен дәстүрлерімен 
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келістірілетін моральдік қасиеттерін және бағдарларын қалыптастыруды болжайды. 

Рухани - адамгершілік құндылықтармен білім жүйесін дамытып қалыптастыру жаңа 

қоғамның дамуындағы мәні зор, маңызды бағыт. Оқушыларды рухани - адамгершілікке 

тәрбиелеу, болашағына жол сілтеу – бүгінгі қажетті, кезек күттірмес мәселе. Рухани - 

адамгершілікке тәрбиелеу білім берумен ғана шектелмейді. Баланың сезіміне әсер ету 

арқылы ішкі жан дүниесін ояту нәтижесінде оның рухани - адамгершілік қасиеттері 

қалыптасады [2]. 

Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа - адамгершілік - рухани 

тәрбие беру. Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру оның туған 

кезінен басталуы керек. Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге 

болады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың», - деп бекер айтылмаған. 

Сондықтан баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни 

адамгершілік құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен 

педагогтар шешуші роль атқарады. Рухани - адамгершілік тәрбие - екі жақты процесс. Бір 

жағынан ол үлкендердің, ата - аналардың, педагогтардың балаларға белсенді ықпалын, 

екінші жағынан - тәрбиеленушілердің белсенділігінқамтитын қылықтарынан, сезімдері 

мен қарым-қатынастарынан көрінеді. 

Адамгершілік тақырыбы – мәңгілік өзекті мәселе. Жас ұрпақтың бойына 

адамгершілік қасиеттерді сіңіру - ата-ана мен ұстаздардың басты міндеті. Адамгершілік әр 

адамға тән асыл қасиеттер. Адамгершіліктің қайнар бұлағы - халқында, отбасында, 

олардың өнерлерінде, әдет - ғұрпында. Әр адам адамгершілікті күнделікті тұрмыс-

тіршілігінен, өзін қоршаған табиғаттан бойына сіңіреді. 

Рухани адамгершілік тәрбиенің қайнар көзі саналатын «Өзін - өзі тану» пәні 

баланы жастайынан отаншылдыққа, әдептілікке, достыққа, тазалыққа, ұқыптылыққа, 

мейірімділікке, табиғатты сүюге, отбасын сыйлауға, ұйымшылдыққа үйретуге, ұрпақ 

бойына жалпы адамзаттық құндылықтарды, адамгершілік принциптер мен мұраттарды 

ғұмыр бойы басшылыққа алатын тұлға қалыптастыруға негізделген. Қандай қоғамда, 

қандай мемлекетте болсын, қарым – қатынас адами құндылықтар, оның ішінде 

адамгершілік құндылықтар қалыптастыру кез-келген мектептің міндеті болса, баланың 

өзін тануына, басқаны тануына, баланың болашақ дамуына «Өзін - өзі тану» пәні зор 

ықпал етеді [3]. 

Рухани - адамгершілік білім беру – жас ұрпақтың бойына өмірдің мәні, 

сүйіспеншілік, бақыт, сыйластық, татулық, бірлік, төзімділік сынды құндылықтарды 

дарыту арқылы адамның қоғамда өз орнын табуына, қабілет - дарынының ашыла түсуіне, 

ақыл - парасатын дамытуына яғни сәнді де мәнді өмір сүруіне қызмет етеді. Баланың 

моральдық бет-бейнесі ең алдымен оқу, ойын, қоғамдық пайдалы жұмыс кезіндегі әртүрлі 

қызмет процесінде және өзін қоршаған адамдармен қарым-қатынас процесі үстінде 

қалыптасады. 

Төменгі сынып оқушылары адамгершілік білім беру кезінде белгілі бір жүйедегі 

мағлұматтарды игереді.Педагогтың міндеті мазмұны әртүрлі оқиғаларды ойлап тауып 

балалармен қосыла талқылау кезінде олардың сипатын біріншіден күрделендіре түсу, сол 

арқылы оларды болып жатқан оқиғаларға адамгершілік тұрғыдан дұрыс баға беруге 

үйрету болып табылады.Төменгі сынып оқушыларының түсінігінде жақсылық пен 

қайырымдылық дегеніміз- басқаларға көмекке келе білу жолдасқа деген жомарттық 

ықыластық деген сөз. 

Көркем әдебиетте адамгершілік идеяларына байланысты аса бай материал бар. 

Төменгі сынып оқушылары кітап оқығанда ондағы кейіпкерлердің адамгершілік 

қылықтарына еліктейтін болады. Олар қайырымдылық пен жауыздыққа баға беруде 

турашыл және ымыраға келмейді, кітап кейіпкерлерімен бірге шындық пен әділеттілік 

үшін күресуге әзір тұрады. 

Оқушылардың адамгершілік мағлұматтары балалардың өзара қарым -қатынасын 

реттеуге көмектеседі, соның нәтижесінде балалар ұжымының қоғамдық пікірі 
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қалыптасады. Балалар өміріндегі өзгерісті кезең мектепке бару, осы кезден бастап оның 

негізгі ісі оқу болады. Ал, оқу дегеніміз- үлкен еңбек. Психологтар былай деп атап 

көрсетеді: төменгі сынып оқушылырының өсіп жетілуінің негізгі қозғаушы күші 

оқушының жеке басына, оның ықылас ілтипатына, есте сақтауына, ойлауына және 

психикалық жету деңгейіне оқу жұмысының, мұғалімнің, ұжымның қоятын талабына 

байланысты. Бастауыш мектеп жасында адамгершілік мінез-құлық ережелерін бойына 

сіңіреді [4]. 

Адамгершілік тәрбие - үзіліссіз жүргізілетін үрдіс, ол адамның өмірге келген 

күннен бастап өмір бойы жалғасатыны туралы көптеген ғалымдардың еңбектерінде 

қарастырылған. 

Сондықтан, оқушылардың адамгершілік құндылықтарын қалыптастырудың деңгейі 

мына төмендегідей педагогикалық шарттарда қалыптасады. 

-  тәрбие үрдісі оқушылардың адамгершілік құндылықтарды игеруіне бағытталса; 

-  оқушылар адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру мақсатында рефлективтік 

іскерлік дағдыларын игергенде; 

-  оқушылар мен тұлғанын және әлеуметтік мәні бар адамгершілік құндылықтарды 

өз іс-әрекетінде, мінез-құлық пен тіршілік әрекетінде көрсетеді. 
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТЕ ЖАС МАМАНДАРДЫҢ КӘСІБИ 

ШЕБЕРЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

ТОҚСАБАЙ А.  

М.Х.Дулати ат. Тараз өңірлік университеті, Тараз қ. 

 

Қоғамдық еңбек пен өндіріс орындарында, педагогикалық ұжымда 

қызметкерлермен тіл табысып, олардың күнделікті мұқтаждықтары мен талап-тілектеріне 

жете мән беріп, оларға жете назар аударып отыру, психологиялық тұрғыда қолдау көрсету 

кәсіби іс-әрекеттегі үйлесімді қарым-қатынас  пен еңбек өнімділігінің артуына ықпал 

етеді. Елбасының Қазақстан халқына арнаған жолдауында айтылғандай: «Ғасырдағы 

экономикалық және әлеуметтік ұмтылыстағы негізгі ерекше күш – адамдар, олардың ерік-

жігері, табандылығы, білімі». Адамдардың қоғамдық жұмыс түрлерінде еңбек өнімділігін 

арттыруы, олардың шығарған өнімдеріне саналы түрде жауапкершілікпен қарауы, ең 

алдымен, сол ұжымда қалыптасқан әлеуметтік-психологиялық ахуал орнатуға тәуелді 

болып отырғандығы мәлім.  

Еңбек ұжымындағы адамдардың өнімді еңбегі мен қоғамдық санасын көтеру 

біріншіден, сол ұжымдағы адамдардың өзара қатынасына басшылық ететін жетекші 

мамандардың іскерлігі мен әрбір адамның жан дүниесінің сырына бойлай қарап, оларға 

қамқорлық жасауларына тәуелді. Екіншіден, іскер адамдардың әлеуметтік белсенділігі 

мен қоғамдық санасын өрістету үшін әрбір жұмысшы мен техниктің, ұжым жетекшісі мен 

олардың мүшелерінің арасындағы жағымды қарым-қатынас орнатып, олармен 

жоспарланған істерді жүзеге асыру үшін әрбір адамның даралық мінез-құлқын да жете 

білуді талап етеді.  
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Педагогикалық ұжымды басқаруды қарастыруда басшы мен қызметкердің қарым-

қатынас ғана емес, басшының басқару стилі де маңызды болып табылады.  Бұл  жерде ең 

бастысы оның басқару саласы мен басқарушылық қабілетіне байланысты болып табылды. 

Басқарушы ќызметкерлерінің тұлғалыќ ерекшеліктерін олармен өзара ықпалы, ал кейде 

оларға әсер ету үшін білу керек [1].  

Бүгінгі кез келген басшы бұйрық, жарлықтан гөрі қарамағындағылармен жемісті 

ынтымақтастық қарым-қатынасқа көшуі тиіс. Мұның өзі басқару стилін өзгерте отырып, 

жаңа басқару мәдениетін қалыптастыру деген сөз. Бұл жас мамандарға бұйрық беруден 

гөрі оларға еңбек ету орнына бейімделуіне қолдау көрсету мақсатында кәсіби іс-әрекетке 

бағыттау маңызды. Мысалы,  мектеп басшысы, біріншіден өз көзқарастарын өзгертіп, 

мұғалім мен оқушыға ықпал етудің бұйрықтық-әкімшілік түрінен бас тартып, оларға 

жалпы мектеп қызметінің бір мүшесі тұрғысынан қарауы қажет. Дегенмен біздің 

қоғамымызда психологиялық білімдермен қамтамасыз ету жақтары жеткіліксіз. 

Сондықтан адамдар арасындағы түсіністік те сол халде. Ал ұжым арасында өзара 

түсіністік болмаған жерде, ол тіпті мектепті немесе басқа еңбек ұжымын болсын басқару 

қиын. Мектептегі адам факторы мектеп басшылары мен мұғалімдердің әлеуметтік-

психологиялық ерекшеліктерін қамтиды. Олар: адамдардың қызығу-қалаулары, ұмтылуы, 

бір-бірінен күтетін мінез-құлық сапалары мен қабілеттері, жинақталған білім, іскерлік 

дағдылары мен әдебиеттері. 

Қоғамдағы өзгерістер, адамның әлеуметтік-психологиялық білімдері оқыту мен 

тәрбие үрдісіне қажетті өзгерістер енгізіп қана қоймайды, сонымен қатар ертеңгі күннің 

өзекті мәселелерін көруге мүмкіндік береді. Қазіргі қызметкер, маман, педагог, мектеп 

басшысы өзінің ұжымындағы немесе сыныптағы жеке адамдар арасындағы қарым-

қатынас қай бағытта қалай жүзеге асатындығын, әрбір жеке адамның өзіне деген, 

қоршаған адамдарға деген, еңбекке, қоғамға деген көзқарастарының дамуын бақылап, 

талдай білуі тиіс.   Бұл ҚР білім беруді және ғылымды дамытудың  2020-2025 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасының басым бағытының бірі ретінде де қарастырылады 

[2]. 

Басқару әрекетінің негізгі мәселелерін зерттеу осы ғасырдың ХХ жылдарынан 

бастап қолға алына бастады. Қазіргі кезде бұл мәселені іздестіруде көптеген 

психологиялық зерттеу нәтижелері айтарлықтай табысқа жетіп отырғаны айқын. Сөйтіп 

психологиялық зерттеу нәтижелері жеке адамдар мен шағын топтар, басқару ісіндегі 

жетекші кызметкерлер мен жұмысшылар, техникалық-инженерлік қызметкерлер арасында 

үйлесімді қатынас орнатып, қолайлы ахуал жасалғандырын дәйектей түседі.  

Бүгінгі басшысы бұйрық, жарлықтан гөрі қарауындағылармен жемісті 

ынтымақтастық қарым-қатынасқа көшуі тиіс. Мұның өзі басқару стилін өзгерте отырып, 

жаңа басқару мәдениетін қалыптастыру. Ол үшін кез келген басшы, біріншіден өз 

көзқарастарын өзгертіп, қызметкерлерге ықпал етудің бұйрықтық-әкімшілік түрінен бас 

тартып, оларға жалпы еңбек қызметінің бір мүшесі тұрғысынан қарауы қажет. Дегенмен 

біздің қоғамымызда психологиялық білімдермен қамтамасыз ету жақтары жеткіліксіз. 

Сондықтан адамдар арасындағы түсіністік те сол халде. Түсіністік болмаған жерде 

мектепті болсын, басқа еңбек ұжымын болсын, басқару қиын. Ал білім беру саласында 

адам факторы мектеп басшылары мен мұғалімдердің әлеуметтік-психологиялық 

ерекшеліктерін қамтиды. Олар: адамдардың қызығу қалаулары, ұмтылуы, бір-бірімен 

күтетін мінез-құлық сапалары мен қабілеттері, жинақталған білім, іскерлік дағдылары мен 

әдебиеттері. 

Адамдардың қоғамдық жұмыс түрлерінде еңбек өнімділігін арттыруы, олардың 

шығарған өнімдеріне саналы түрде жауапкершілікпен қарауы, ең алдымен, сол ұжымда 

қалыптасқан әлеуметтік-психологиялық ахуал орнатуға тәуелді болып отырғандығы 

мәлім. Еңбек ұжымындағы адамдардың өнімді еңбегі мен қоғамдық санасын көтеру тек 

сол ұжымдағы адамдардың өзара қатынасына басшылық ететін жетекші кадрлардың 

іскерлігі мен әрбір адамның жан дүниесінің сырына бойлай қарап, оларға қамқорлық 
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жасауларына тәуелді. Екіншіден, іскер адамдардың әлеуметтік белсенділігі мен қоғамдық 

санасын өрістету үшін әрбір жұмысшы мен техниктің, ұжым жетекшісі мен олардың 

мүшелерінің арасындағы жағымды қарым-қатынас орнатып, олармен жоспарланған 

істерді жүзеге асыру үшін әрбір адамның даралық мінез-құлқын да жете білуді талап 

етеді.  

Қазіргі кезде бұл мәселені іздестіруде көптеген психологиялық зерттеу нәтижелері 

айтарлықтай табысқа жетіп отырғаны айқын. Басқару әрекетінің негізгі мәселелерін 

зерттеу осы ғасырдың ХХ жылдарынан бастап қолға алына бастады. Сөйтіп 

психологиялық зерттеу нәтижелері жеке адамдар мен шағын топтар, басқару ісіндегі 

жетекші кызметкерлер мен жұмысшылар, техникалық-инженерлік қызметкерлер арасында 

үйлесімді қатынас орнатып, қолайлы ахуал жасалғандырын дәйектей түседі. Осыған 

байланысты кәсіби компетенттіліктің басқару іс-әрекетіне ықпалын.              

Педагогикалық қарым-қатынастағы білім беру процесінде субьектілерінің өзара 

әрекеттесуі туралы профессор С.М.Жақыпов былай деген: «Оқыту процесіндегі 

субьектілердің қарым-қатынасындағы мағыналардың өзгеруі біріккен іс-әрекеттің 

мотивтері мен мақсатының заңды құрылуына мүмкіндік береді және оларды оқыту 

процесінде ескеру, біріккен танымдық іс-әрекетті қалыптастыру үшін қажетті шартты 

жасайды» 3.   Сондықтан қарым-қатынастың нақтылы бірізділігі болашақ тұлғаның 

дамуына орасан зор ықпал етеді. 

Педагогикалық ұжымда біз  педагогпен бала арасындағы біріккен іс-әрекеттегі  

өзара әсерлесудің әлеуметтік психологиялық  ерекшеліктерін көреміз. Педагогикалық 

қарым-қатынас педагог және баланың өзара әрекеттесу, ынтымақтастық формасы: 

- педагогтың коммуникативті мүмкіндігінің ерекшеліктері; 

- педагогпен оқушының өзара қатынасынан туындаған мінез-құлық; 

- педагогтың шығармашылық  индивидуальдылығы; 

- балалар ұжымының ерекшелігі. 

Осы тұста педагог-педагог және басшы-педагог арасындағы қарым-қатынастың да 

маңыздылығын ұмытпауымыз өажет. Жалпы педагогтың балалармен қарым-қатынас стилі 

-  әлеуметтік және адамгершілік жағынан байытылған сатысы. Педагог өзінің 

педагогикалық іс-әрекеті және үйренушілердің оқу іс-әрекеті негізінде қарым-қатынас 

қиындықтары пайда болады. Педагогикалық іс-әрекетте қиындықтар пәндік мазмұнның 

өзімен, педагогтың меңгерілуі оның іс-әрекетінің негізі болып табылатын білімдерге ие 

болу деңгейі және сипатынан да туындауы мүмкін, сондай-ақ кәсіби-педагогикалық 

іскерліктерден, дидактикалық құзырлылықтан да, үйренушілерге педагогикалық әсер ету 

тәсілдері және құралдарынан да туындауы мүмкін. Осыдан, педагикалық қиындықтардың 

негізгі бағыттары білім беру процесінің дамуы, мазмұны және формаларымен, мұнда 

оқыту мен тәрбиелеу іс-әрекетінің субьекті ретіндегі оқытушының ерекшеліктері және 

қарым-қатынас процесімен байланысты. 

Педагогикалық іс-әрекет үрдісіндегі компетенттілікті төмендегідей жіктеуге 

болады: 

-  тәрбиеші мен бала қарым-қатынасының жалпы жинақталған / жүйесі; 

-  педагогикалық іс-әрекеттің нақты  кезеңіне  тәуелді қарым-қатынас жүйесі; 

- нақты педагогикалық және коммуникативті тапсырманы шешуден туындаған 

ситуативті қарым-қатынас жүйесі. 

Білім беру ортасындағы өзара әрекеттесуші тұлғаларды дамытудың, түрлі 

жағдайларда балалардың жетістікке жетуіне итермелейтін, топтық және жеке 

тапсырмаларды орындауда іскерлік пен тәсілдерді меңгеруде ықпал ететін тәрбиеші мен 

бала арасындағы бірлескен іс-әрекет неізінде болатын қарым-қатынас мәселесі.   

Педагогикалық қарым-қатынастың өзгешелігі ең алдымен, оның көп  обьектілі 

бағыттылығынан көрінеді. Ол тек үйренушілердің өзара әрекеттесуінің өзінде олардың 

тұлғалық дамуы мақсатына бағытталмаған, сондай-ақ, педагогикалық жүйенің өзіне негіз 

болып табылатын, оқу білімдерін игеруді ұйымдастыруға және осы негізде 
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шығармашылық іскерліктерді қалыптастыруымен сипатталады. Педагогикалық қарым-

қатынас кем дегенде үш бағыттылықпен ерекшеленеді: тәрбиедегі өзара әрекеттесудің 

өзіне, үйренушілерге (қазіргі жағдайлары және болашақтағы бағыттары) және игеру 

(меңгеру).  

 Әрбір маман иесі өз мамандығына сәйкес шығармашылық жолдарда өзін-өзі 

анықтаудан кәсіби әрекет негіздерін меңгеріп, кәсіби шеберліктің баспалдақтарымен өту 

арқылы кәсіби шығармашылықты жетілдірудің шыңына көтеріледі. Бұл ретте адам 

шығармашылығының даму заңдылықтарын зерттейтін жаңа интерактивті-кешенді ғылым 

акмеологияның орны ерекше.  Елбасының алға қойған мақсатын жалғастырушы келер 

ұрпақ екені мәлім. Ал кәсіби іс-әрекетте жетістікке жету, оның өзіндік ұйымдастыруы, 

өзіндік дайындық пен өзіндік жетілуіне қолдау көрсететін және бағыттайтын басшы.  
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Понятие «ценность» всегда являлось объектом интереса философов, социологов, 

психологов, культурологов, что нашло отражение во множестве концепций и теорий 

ценностей.  

Анализ классических и современных социологических, философских и социально-

психологических концепций исследования ценностей и ценностных ориентаций позволяет 

выделить множество подходов к интерпретации данных понятий. Однако независимо от 

специфики фокуса анализа в современных социально-исторических условиях социальные 

ценности исследуются как важнейшие компоненты индивидуального и общественного 

сознания, влияющие на формирование жизненных стратегий и основных средств их 

реализации, регулирующие социальное поведение и обусловливающие характер 

взаимодействия социальных субъектов [1,с.216]. 

В современной литературе дается следующая формулировка ценностной 

ориентации: система устойчивых отношений личности окружающему мир и самому себе в 

форме фиксированных установок на те или иные ценности материальной и духовной 

культуры общества. 

Современная реформа образования, основными элементами которой является 

гуманизация и гуманитарнизация, к числу специфических черт гуманитарного знания 

относят ценностно-смысловые освоение бытия, процесс понимания как постижения 

хорошо иллюстрируется известными изречениями В.Франкла: «Смысл жизни не должен 
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быть найден, он должен быть понятен». Роль образования не сводится к передаче суммы 

конкретных знаний, оно формирует абсолютные ментальные ценности культуры, которые 

дают человеку возможность понять смысл жизни с ее общечеловеческими ценностями. 

Ценностные ориентации – сравнительно устойчивое, избирательное отношение человека к 

совокупности материальных и духовных благ и идеалов, которые рассматриваются как 

предметы, цели или средства для удовлетворения потребностей жизнедеятельности 

личности. В этой сфере как бы аккумулируется весь жизненный опыт, накопленный в 

индивидуальном развитии человека [2, с.29-41].  

Содержание ценностей обусловлено культурными достижениями общества.  

Мир ценностей – это, прежде всего, мир культуры в широком смысле слова, сфера 

духовной деятельности человека, его нравственного сознания, его привязанностей – тех 

оценок, в которых выражается мера духовного богатства личности [3,с.508].  

Система образования и социальная система взаимно детерминированы. 

Образование есть особая подсистема социальной системы, основной функцией которой 

является воспроизводство личности, адекватной социальной природе данного общества. 

Будущее постиндустриальное общество потребует не столько эмпирических знаний и 

опыта для выполнения производственных функций, сколько всесторонней подготовки для 

творческого проявления человеческой индивидуальности. Человеческий капитал 

становится основным источником роста экономики. 

Образование является одним из ведущих инструментов самореализации. Оно 

влияет на выбор жизненно важных ценностей, установок, помогает выбрать, какая сфера 

деятельности наиболее благоприятна для реализации индивидуальных возможностей, 

потребностей, интересов и т.д. Нормальное функционирование общества невозможно без 

полноценного образования.  

Образование, как известно, — это процесс приобщения человека к всеобщим 

формам его бытия в мире с другими людьми. По существу, это означает, что именно через 

образование люди осваивают социально значимые представления, понятия, формы 

чувствования и поведения в окружающем их мире. Именно поэтому образование—это 

всегда процесс возвышения человека над своей природной сущностью, а следовательно, и 

процесс его вхождения в сферу духа (ценностей культуры), то есть освоение всего того, 

что создано человечеством за всю историю своего существования. Однако образование — 

это не только введение человека во всеобщее: в опыт, знания, способы поведения других 

людей, — оно предполагает одновременно и развитие самой личности, ее самосознания, 

когда всеобщее в ней приобретает особенную форму жизнедеятельности. поэтому можно 

сказать и так, что сущность образования — в формировании и развитии личности 

человека и его духа. 

Функциональная роль молодежи сегодня заключается в непрерывном 

возобновлении жизни социальной системы, так как в процессе своего становления она 

активно вбирает в себя ценности и нормы, восприимчиво отвечает на социальное 

стимулирование, изменения, а нередко и дает импульсы направленности в развитии 

общества. 

Он характеризует жизненные притязания, а также определяет взаимоотношения с 

другими людьми и линию поведения индивида. 

Молодежь – это особая социально-демографическая группа населения, имеющая 

свои отличия в образе жизни, ценностных ориентациях, жизненных планах, эталонах 

поведения и многом другом. Исследования по проблемам ценностных ориентаций 

молодежи и детерминации выбора жизненного пути проводились многих учеными. На 

основании результатов данных исследований можно проанализировать ряд 

социокультурных параметров личности выраженных в иерархии ценностей молодежи. 

Известно, что социальный институт подготовки квалифицированных кадров как 

раз и рассматривается большинством молодежи в качестве такого социального эскалатора. 

Поэтому ценности специального образования рассматриваются современной молодежью 
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через призму проблем обретения определенных социально-статусных позиций в будущем 

[4, с.25-26]. 

В современном мире образование стало массовым. Полное среднее образование 

обязательно во всех цивилизованных (и не только) странах, для всех слоев населения. 

Этот факт является неслучайным, в информационном обществе, когда динамика развития 

прогрессивных технологий столь высока, на рынке труда нечего делать человеку без 

высшего или среднего профессионального образования. В настоящее время развитие 

знаний и рост образования рассматривается как движущая сила общественного прогресса. 

Говоря о ценностях образования, необходимо рассмотреть её ценность для личности и для 

общества. 

Личностную ценность образования можно рассмотреть на примере «культуры 

полезности» и «культуры достоинства», - понятий, введенных известным психологом А.Г. 

Асмоловым. Культура полезности или культура, ориентированная на полезность как 

базовую ценность общества, имеет «единственную цель... - воспроизводство самой себя 

без каких-либо изменений ... образованию отводится роль социального сироты, которого 

терпят постольку, поскольку приходится тратить время на дрессуру, подготовку человека 

к исполнению полезных служебных функций». По его мнению, оппозицией такой 

культуре, такому устройству общества представляет новый тип культуры, 

ориентированной на достоинство. «В такой культуре ведущей ценностью является 

ценность личности человека, независимо от того, можно ли что-либо получить от этой 

личности для выполнения того или иного дела или нет» [5, с.48].  

Очевидно, что культура достоинства требует новой основы образования – 

образования, ориентированного на воспитание чувства собственного достоинства 

человека, чувства свободы, профессиональной и общеобразовательной (общекультурной) 

компетентности. Это требует коренного изменения содержания и организационных форм 

всей образовательной системы, изменения ценностей образования как социального и 

культурного явления. 

Образование (помимо собственно образовательных целей) выполняет важнейшие 

социальные функции в современном информационном обществе (непрерывное 

образование субъекта в области телекоммуникационных технологий, коммуникация 

между субъектами и социальными институтами, технологическое развитие 

информационного общества и т.д.) и в этом смысле выступает как функциональный 

механизм, который делает возможным дальнейшее развитие информационного общества. 

Вместе с тем цель образования – развитие человека, отвечающего требованиям того 

общества, в котором он живет, что находит свое отражение в связи образования и 

культуры.  

Современный человек должен не только обладать неким объемом знаний, но и 

уметь учиться: искать и находить необходимую информацию, чтобы решить те или иные 

проблемы, использовать разнообразные источники информации для решения этих 

проблем, постоянно приобретать дополнительные знания.  

Современному обществу нужны люди, умеющие учиться, самостоятельно работать 

с информацией – только они смогут рассчитывать на успех в информационном обществе. 

Однако для общества необходима молодежь и ее культурные ценности, и институт 

взрослых должен привлекать ее своими установками и знать её интересы и цели. В 

основном высшее образование у молодежи ассоциируется с высокооплачиваемой работой 

в будущем. Данная точка зрения понятна, так как современная культура основана на 

предпринимательстве, бизнесе, деловитости. На первый план выходят деньги и 

материальное благополучие. Но не стоит забывать и о духовном аспекте данного вопроса. 

Ведь образование должно развивать не только ум, но и культуру человека, поскольку 

процесс обучения проходит на стадии становления личности. В современных условиях 

образование должно соответствовать требованиям, которые предъявляются к нему со 

стороны общества. Образование выступает как социально-адаптивный механизм, 
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способный реагировать на социальные преобразования, и в этом смысле необходимо 

таким образом разработать модель образования, чтобы оно (образование) 

функционировало как динамичная и гибкая система, способная реагировать на 

социальные изменения. Как показывает опыт многих стран, только опережающее 

развитие сферы образования формирует инвестиционную привлекательность страны и 

обеспечивает технологический прорыв. 

 

Литература: 

1.Ильин В.В. Аксиология.-М:Изд-во МГУ,2005.-216с. 

2. Бойков В. Э. Ценностные ориентации россиян как фактор интеграции и 

дезинтеграции общества // Социология власти. 2009. № 7. С. 29–41.  

3. Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России: 

учеб. пособие для студентов вузов / С.-Петербург. гуманитар. ун-т профсоюзов. СПб., 

2000. 508 с. 

4. Платонов А. Идеалы и ценности подрастающего поколения // Психол. газ. 2002. 

№ 5. С. 25–26. 

5. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание 

развития человека. - М.: Смысл, 2007. - 528с. 
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Инклюзивті (франц. inclusif – өзіне енгізетін, лат. include – ішіне аламын, енгіземін) 

немесе енгізілген білім беру – жалпы білім беру мектептерінде ерекше қажеттіліктері бар 

балаларды оқыту үрдісін сипаттау үшін пайдаланылатын термин. Инклюзивті білім 

берудің негізіне балалардың кез келген кемсітушілігін болдырмайтын, барлық адамдарға 

тең қарым-қатынасты қамтамасыз ететін, бірақ ерекше білім алу қажеттіліктері бар 

балалар үшін ерекше жағдай жасайтын идеология жатады [1; 78-96]. 

Инклюзивтік білім мүгедек балаға өзінің құқықтарын іске асыруға мүмкіндік 

береді. Көшеде өзінің жасындағы балалармен ойнап жүрген мектепке дейінгі жастағы 

балаға жақын жердегі мектепке емес, ерекше жағдайдағы мектепке баратыны жөнінде 

қалай түсіндіруге болады. Инклюзивті білім беру системасының өзі инклюзивтік 

қоғамның дамуының тиімді механизмі болып табылады. Инклюзивті білім беру 

системасын дамыта отырып, біз инклюзивтік қоғам,яғни әрбір адам үшін қоғамды 

дамытуға жол ашамыз. Инклюзивті білім мүмкіндігі шектеулі балаларға балабақша, 

мектеп, институт, мектепке дейінгі және мектеп өміріне толық көлемде қатысуына 

мүмкіндік береді. Инклюзивті білім беру мүмкіндігі шектеулі балаларды теңдікке, тең 

құқылыққа ынтыландыру қорына ие. Бірақ бір сәт даму мүмкіндігі шектеулі балалардың 

орнында болып көрейікші, бізге қандай ауыр болса, оларға бізден аса ауыр. Сондықтан, 

даму мүмкіндігі шектеулі балалардың, мүгедек балардың толық көлемде өмір сүруі үшін 

біздің еңбектенуіміз керек [2; 119-181]. 

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаев: «Мүмкіндігі шектеулі 

азаматтарымызға көбірек көңіл бөлу керек. Олар үшін Қазақстан кедергісіз аймаққа 

айналуға тиіс. Бізде аз емес ондай адамдарға қамқорлық көрсетілуге қажет. Бұл өзіміздің 
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және қоғам алдындағы парызымыз. Білім беру мекемесінің ортасы денсаулығының 

мүмкіндігі шектеулі балалардың қажеттілігіне бейімделуі тиіс, «кедергісіз» болуы керек, 

өйткені мүгедек балалардың толыққанды кірігуін қамтамасыз етуі қажет», – деп атап 

өткен [3; 45-58]. 

Қазіргі таңда барлық әлем жұртшылығының назарын аударып отырған мәселе 

балалардың жеке сұраныстары мен ерекшеліктеріне ортаның, отбасының қатысуымен 

білім беру үрдісіне толық қосуды қарастыратын инклюзивті білім беру. Инклюзив – сөзі 

латын тілінен аударғанда «өзімді қосқанда» ал, ағылшын тілінен аударғанда 

«араластырамын» деген мағынаны білдіреді. Инклюзивті білім беру дегеніміз – 

балалардың жынысына, жас ерекшеліктеріне, географиялық тұратын жеріне, қимыл-

қозғалыстық және ақыл-есінің жағдайына, әлеуметтікэкономикалық жағдайына 

қарамастан, сапалы білім алу және өздерінің потенциалдық дамыту мүмкіндігіне ие болу. 

Инклюзивті білім беру немесе «білім баршаға» бағдарламасы – барлық балаларға 

мектепке дейінгі оқу орындарында, мектепте және мектеп өміріне белсене қатысуға 

мүмкіндік береді [4; 55]. Бұл бағдарлама БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы мақұлдап, БҰҰ-ның 

Конвенциясында 2006 жылдың 13 желтоқсанында енгізілген болатын. Инклюзивті білім 

беру мәселесі шет елдерде 1970 жылдан бастау алады, ал 90 жылға қарай АҚШ пен 

Еуропа өздерінің білім беру саясатына осы бағдарламны толық енгізді. Ал, біздің елімізде 

инклюзивті білім беру жүйесінің дамуы ресми дерек Қазақстан Республикасында білім 

беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында көрсетілді 

[5; 88-120]. 

Инклюзивті білім жүйесін дамыту: 2015 жылға қарай мүмкіндігі шектеулі 

балаларды біріктіріп оқытудың модульдік бағдарламалары; мүмкіндігі шектеулі 

балалардыжалпы білім беретін ортада біріктіріп оқыту ережесі әзірленеді, түрлі кемістігі 

бар балалар үшін бірігу нысандары анықталады,; 2020 жылға қарай мектептерде мүгедек 

балалар үшін қөтергіш жабдықтар, пандустар, санитарлық бөлмелерде арнайы құралдар 

орнату, тұтқалармен арнайы парталар, арнайы үстелдер және басқа да компенсаторлық 

құралдармен жарақтандыру арқылы «кедергісіз аймақтар» құрылады делінген. Сондай-ақ 

аталмыш бағдарламада мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытып- тәрбиелеуге тең қол 

жеткізу үшін жағдайлар жасалмақ. Бүгінгі таңда үйден оқып білім алатын мүмкіндігі 

шектеулі балалардың бірлі –жарымы компьютерлік техникамен қамтамасыз етіліп отыр. 

Арнайы оқытуда компьютерлік технологияны қолданудың екі жұмыс істейтін міндеттің 

шешіміне байланысты: Инклюзивті білім беру әлемдік тәжірибеде әрбір адамның 

құқықтар, еркіндіктер және арождан теңдігінің ізгілікті құндылықтарын іс жүзінде жүзеге 

асыру мүмкіндігі берілген барлық, осындай балаларды оқытатындарға да, олармен бірге 

оқитындарға да, оларды отбасында тәрбиелеп отырғандарға да арналған игілік ретінде 

қабылданады және жүзеге асырылады. [6; 56-112] Халықаралық құжаттардың тізілімі мен 

атаулары білім алуға тең құқықтар идеясын жақтаушылардың барлық адамдарға, балалар 

мен ересектерді қоса, арналған мәдени игілік және әлеуметтік құқық ретінде күш-жігерін 

көруге мүмкіндік береді, ол білім беруге деген әлеуметтікмәдени тәсіл аясындағы білім 

беру инклюзиясының ғаламдық мәнмәтініне куә болады. – Ерекше қажеттілігі бар 

тұлғалардың білім беру саласындағы қағидаттары, саясат және практикалық іс-әрекеттер 

жөніндегі Саламан декларациясы (Ерекше қажеттіліктері бар адамдарды оқыту туралы 

Бүкіл әлемдік конференциясы, Саламанка, Испания, 1994 ж.); – Жүзеге асырудың Дакар 

Рамкасы. Жаппай білім беру: ортақ міндеттемелердің орындалуы (Дакар, Сенегал, 2000 

ж); – Мүгедектердің құқықтары туралы Конвенция (БҰҰ, 2006 ж.). Бүгінгі таңда 

инклюзивті білім беруді қолдау бағытында жалпы білім беретін мектептерде белгілі 

себептермен ақыл – ой дамуында ауытқуы бар немесе психикалық дамуы тежелген 

оқушылар білім алуда. Әр оқуышының білім алуда өз ерекшеліктері бар. Мәселен әр 

оқушының эмоционалдық және психикалық таным процестерінің дамуы деңгейі әр түрлі. 

Инклюзивті білім беру- мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытып-үйретудің бір 

формасы.Бұл арнаулы білім беу жүйесінде дәстүрлі түрде қалыптасқан және даму 
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үстіндегі формаларды ығыстырмайды. Нағыз инклюзивті білім берудің 2 жүйесін жалпы 

және арнаулы жүйелерді бір-біріне жақындастырады. Жалпы білім беретін мектепте 

мүмкіндігі шектеулі оқушыларды бірлесіп (интеграциялы түрде) оқуын ұйымдастыру боп 

табылады. Қазақстан Республикасының 11.07.2002 жылғы «Кемтар балаларға әлеуметтік-

медициналық-педагогикалық-психологиялық түзеу арқылы қолдау туралы» № 343 заңы 

бойынша ТДО сыныптары үйден оқыту, үйден әлеуметтік көмек көрсету, көмекші 

бағдарлама, арнайы (ПДТ) бағдарлама бойынша куәлік беру ережелерін және мүмкіндігі 

шектеулі балаларды қорғау, қамқорлау, диагнозын анықтау, емдеу, оңалту, тәрбиелеу, 

оқыту, қатарға қосу мәселелері бойынша жаңадан шыққан заң, қаулы, ереже тәртіптерінде 

қаралған. Инклюзивті білім беру – ерекше мұқтаждықтары бар балаларды жалпы білім 

беретін мектептердегі оқыту үрдісін сипаттауда қолданылады. [7; 23-45] Инклюзивті 

оқыту-даму мүмкіндігі шектеулі балалардың қалыпты дамыған балалармен бірге 

әлеуметтендіру және интеграция процестерін жеңілдету мақсатындағы жеңілдетілген 

оқыту жүйесі. Инклюзивті оқыту біріктірілген (оқушы қалыпты балалар сыныбында – 

тобында оқиды және дефектолог мұғалімнің жүйелі көмегін алады), жартылай (жеке 

балалар күннің жарты бөлігі арнайы топтарда, ал екінші бөлігі) қарапайым топтарда 

өткізіледі. Уақытша арнайы топтардағы бала бірлескен серуендерді, мерекелерді, 

сайыстарды, жеке істерді, өткізу үшін біріктіріледі. Толық дамуында ауытқулары бар 

балалар балабақшаның, сыныптың, мектептің қарапайым топтарына енгізіледі, 

мамандардың бақылауы бойынша түзету көмегін ата-аналар көрсетеді. Кемтар 

балалардың ата-аналары көмекші не арнайы мектептерге, арнайы интернаттарға немесе 

балабақшаға баласын бергісі келмесе жалпы балалалр оқитын мектептерге ПМПК-ның 

ұсыныс бойынша жеңілдетілген бағдарлама бойынша оқытуға толық құқылы. Жалпы 

білім беретін мектептер, балалабақашалар ПМПК-ның қорытындысы бойынша 

көрсетілген баланың деңгейіне қарай жеңіл бағдарламамен білім беруге тәрбиешілермен 

мұғалімдер инклюзивті білім беруге дайын болғаны жөн. [8; 38-42] Инклюзивті оқыту 

негізінде балалардың қандай да бір дискриминациясын жоққа шығару, барлық адамдарға 

деген теңдік қатынасын қамтамасыз ету, сонымен қатар оқытудың ерекше қажеттілігі бар 

балаларға арнайы жағдай қалыптастырудың идеологиясы жатыр. Тәжірибе көрсеткендей 

қатаң білім беру жүйесінен балалардың бір бөлігі шығып қалып жатады. Мұндай 

қалыптасқан жүйе баланың даралық қажеттілігін қанағатттандыра алмайды. Инклюзивті 

бағыт мұндай балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру 

мүмкншілігін қалыптастырады. 3030 мектепте мүмкіндіктері шектеулі балаларды оқытуға 

және тәрбиелеуге тең қол жеткізу үшін жағдайлар жасалу міндеті (мектептерде педагог-

дефектологтардың, балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің, арнайы 

жеке техникалық және компенсаторлық құралдардың болуы) алға қойылған. Үйде білім 

алатын мүгедек балалар жеке мүмкіндіктері мен қажеттіліктері ескеріле отырып, 

компьютерлік техникамен қамтамасыз ету сияқты істері жүзеге асырылмақшы. Осылайша 

мемлекетіміз мүмкіндігі шектеулі жандарды әлеуметтік қорғау, олардың қоғамға етене 

араласуына, оларды оңалту, жұмысқа орналастыру және жаңа жұмыс орындарын құру, 

білім алу, оқыту, қайта мамандандыруда қолдан келгенше жағдай жасамақшы. 

Инклюзивті оқыту- барлық балаларға мектепке дейінгі оқу орындарында мектеп және 

мектепке өміріне белсене қатысуға мүмкіндік береді. Инклюзивті оқыту-оқушылардың 

тең құқығын анықтайды және ұжым іс-әрекетіне қатысуға мүмкіндік береді.  

Инклюзивті оқытудың негізгі принциптері: 

1. Адам құндылығы оның мүмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен 

жетістіктермен анықталады. 

2. Әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті. 

3. Әрбір адам қарым қатынасқа құқылы. 

4. Барлық адам бір-біріне қажет. 

5. Білім шынайы қарым-қатынас шеңберінде жүзеге асады. 

6. Барлық адамдар құрбы-құрдастарының қолдауы мен достығын қажет етеді. 



Вестник университета «Кайнар», №4/1-2020 г. 

 68 

7. Әрбір оқушы үшін жетістікке жету-өзінің мүмкіндігіне қарай орындай алатын 

әрекетін жүзеге асыру. 

8. Жан-жақтылық адам өмірінің даму аясын кеңейтеді. [9; 39-56] 

Адамдар мен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға мүмкіндік береді. 

Инклюзивті оқыту – барлық балалардың мұқтаждығын ескеретін ерекше қажеттілігі бар 

балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім үрдісінің дамуы. Инклюзивті 

білім беру балалардың оқу үрдісіндегі қажеттіліктерін қанағаттандырып, оқыту мен сабақ 

берудің жаңа бағытын өңдеуге талпынады. Егер инклюзивті оқытудың оқыту мен сабақ 

беруге енгізілген өзгерістері тиімді болса, онда ерекше қажеттіліктері бар балалардың 

жағдайын да өзгереді. Инклюзивті білім беруді ашқан мектептерде оқыған балалар адам 

құқығы туралы білім алуға мүмкіндік алады. Инклюзивті оқыту балаларды жалпы білім 

беру үрдісіне толық енгізу және әлеуметтік бейімделуге, жынысына, шығу тегіне, дініне 

қарамай балаларды айыратын кедергілерді жоюға ата-аналарын белсенділікке шақыруға 

балалардың түзеу – педагогикалық және әлеуметтік қажеттіліктерін арнайы қолдау, 

қоршаған ортаның балаларды жасерекшеліктеріне бейімделуіне жағдай қалыптастыру, 

яғни жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді саясат. Инклюзивті оқытуды даму 

мүмкіндігі шектеулі балалардың қалыпты дамыған балалармен бірге әлеуметтендіру және 

интеграция процестерін жеңілдету мақсатындағы жеңілдетілген оқыту жүйесі ретінде 

бағалайды.Мұндай білім негізінде барлық адамдарға тең қарым-қатынас, арнайы білім 

беруді қажет ететін балаларға арнайы жағдай жасау, жеке түзеу-дамыту бағдарламаларын 

іске асыру қажеттілігін қанағаттандыру қажет. Балалардың бір-біріне түсінушілікпен 

қарап, тең дәрежеде қарым-қатынас жасауына тікелей ұстаздың ықпалын қажет етеді. 

Сөйлеу, көру, есту, қимыл-қозғалыс аппаратында, сезімдік-ерік ортасында, оқуында, 

қарым-қатынасында, мінез-құлқында және басқа да бұзылыстары бар балаларды кіріктіру 

мақсатында кешенді психологиялық-педагогикалық көмек көрсете аларлықтай педагог 

кадрлар даярлығын арттыру қажеттілігі де жасырын емес. Бүгінгі таңда инклюзивті білім 

беруді қолдау бағытында жалпы білім беретін мектептерде ақыл-ой дамуында ауытқуы 

бар немесе психикалық дамуы тежелген оқушылар білім алуда. Әр оқуышының білім 

алуда өз ерекшеліктері бар. Мәселен, әр оқушының эмоционалдық және психикалық 

таным процестерінің даму деңгейі әртүрлі. [10; 97-103] Мұны кез-келген педагог дәл 

ажырата аларлықтай біліммен қаруланған ба? Дәл қазіргі жағдайда педагогикалық жоғары 

оқу орнын бітірген студент мектеп қабырғасында түрлі ауытқуы бар балалармен жұмыс 

жасауға қабілетті ме? деген сауалдар көкейде қордаланып тұр. Мемлекеттік жалпы білім 

беру стандарты негізінде білім алған болашақ кәсіби маман сол саланың бакалавры 

біліктілігін алады. Мектепке дейінгі ұйымдар мен орта мектепте қалыпты білім 

алушылармен жұмыс жасауға бейімделеді. Бірақ бұл ұстаздар түрлі ауытқуы бар балармен 

жұмыс жасауға машықтанбаған, қарым-қатынас типтерін меңгермеген. Сондықтан 

болашақ кәсіби маманның мүмкіншілігі шектеулі балалармен жұмыс жасай алуына 

мүмкіндік беретіндей инклюзивті білім берудің қарапайым түсініктерін қалыптастыру 

мақсатында барлық мамандық даярлау бағыттарындағы оқу жоспарларына «Инклюзивті 

білім» курсы енгізілуде. Бұл қуана құптарлық жай. Мүмкіндігі шектеулі балаларды 

оқытып-үйретудің бір формасы ретінде арнаулы білім беу жүйесінде дәстүрлі түрде 

қалыптасқан және даму үстіндегі формалармен сабақтасады. Жалпы және арнаулы 

жүйелерді бір-біріне жақындастырады. Білім беретін мекемелердегі мүмкіндігі шектеулі 

балаларды бірлесіп оқуын ұйымдастырады. Әрбір педагог адам жанының инженері десек, 

бұл қадам кез-келген жағдаяттан, тығырықтан жол тауып шыға алатындай, инклюзивті 

білім негіздерімен қаруланған кәсіби маман даярлауға жол ашар еді. Әйтсе де қобалжу 

тудыратындығы да жасырын емес. [11; 12-23] Жоғары оқу орындары профессор-

оқытушылар құрамының инклюзивті білім берудегі дайындық деңгейі қаншалықты? 

Мұндай қадамға біз дайынбыз ба? Инклюзивті білім беру мәселесі бастау алып кетті, енді 

тығырықтан шығар жол қайсы? Педагогтар мен дефектологтардың пікірінше, біздің 

елімізде мұндай балалармен жұмыс жүргізетін жаңа, нәтижелі бағдарламалар мен 
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әдістемелер жоқтың қасы. Мүмкіндігі шектеулі балалардың педагогикалық 

проблемаларын зерттеп, оларды шешуде әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, отандық төл 

мамандарды тарту, бірлесе жұмыс жасау – бүгінгі күн тәртібіндегі ең өзекті мәселе. Оқу 

орындарында педагогикалық-психологиялық кеңес беретін орталықтар ашып, дефектолог, 

сурдопедагог, тифлопедагог және т.б. мамандарды тартып, бірлесе жұмыс жасау қажет. 

Профессор-оқытушылар құрамының біліктілігін жоғарылату мақсатында қайта даярлық 

курстарынан өткізген жөн. Инклюзивті білім саласына қатысты мәліметтерде жоғары оқу 

орындарында инклюзивті білім мазмұны үш түрлі бағдарлама бойынша жалпы жоғары 

оқу орындарына арналған типік оқу бағдарламалары, мүмкіндігі шектеулі балалардың 

ақаулық типтеріне сәйкес арнаулы білім беру бағытындағы оқу бағдарламалары, 

мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиялық-физикалық ерекшіліктерін есепке ала 

отырып әзірленетін оқытудың жеке бағдарламасы бойынша реттелетіндігі сөз болады. [12; 

33] Демек, оқу бағдарламаларын да қайта қарау қажеттілігі туындайды. Инклюзивті білім 

беруге дайындық жасау барысында туындайтын екінші бір мәселе оқу орнының талапқа 

сай жабдықталуы. Ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың жалпы дамуы және 

бұзылысын түзету мақсатында жаңа компьютерлік технологияны, бала бойындағы 

кемістіктерді түзетуге бағытталған құрылғыларды қолдану қажеттілігін де ретін тауып 

шешкен жөн.  

Инклюзивті оқыту – барлық балалардың мұқтаждығын ескеретін ерекше 

қажеттілігі бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім үрдісінің дамуы. 

Балалардың оқу үдерісіндегі қажеттіліктерін қанағаттандырып, оқыту мен сабақ берудің 

жаңа бағытын өңдеуге талпынады. Егер инклюзивті оқытудың оқыту мен сабақ беруге 

енгізілген өзгерістері тиімді болса, онда ерекше қажеттіліктері бар балалардың жағдайы 

да өзгереді деп нық сеніммен айта аламыз. Сонымен қорыта айтқанда, инклюзивті оқыту – 

оқушылардың тең құқығын анықтайды және ұжым іс-әрекетіне қатысуға, адамдармен 

қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға мүмкіндік береді. Инклюзивті оқыту 

арқылы барлық балалардың мұқтаждықтарын ескеріп, ерекше қажеттіліктері бар 

балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім үрдісін дамытуға болады. Мұндай 

оқыту түрі арнаулы білім беру жүйесінде дәстүрлі түрде қалыптасқан және даму үстіндегі 

формаларды ығыстырмайды, қайта жақындатады. Инклюзивті бағыт арқылы мүмкіндігі 

шектеулі балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру мүмкіншілігін 

қалыптастырады. Осы бағытты білім беру жүйесіне енгізу арқылы оқушыларды 

адамгершілікке, ізгілікке, қайырымдылыққа тәрбиелей аламыз. 
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Студенттердің тұлғалық өсуіне кәсіби даярлану үрдісіндегі  мотивациясының 

нақты зерттеулерінің нәтижелерін талдауға жүгінбес бұрын, жалпы мотивация 

психологиясында қолданылатын ұғымдық аппаратқа және әсіресе оқу әрекетінің 

мотивациясына қысқаша тоқталған жөн. Онда негізгі болып мотив қажеттілігі, мотивация, 

жеке мотивациялық сала ұғымдары табылады. Олардың мазмұны айқын бір мәнсіздікпен, 

көп жоспарлықпен, көп мағыналықпен сипатталады. Бұл дерек көптеген зерттеушілердің, 

ғалымдардың еңбектерінде  белгіленген. Оларды алдыңғы мақалаларда қарастырдық.   

Жалпы зерттеуде бір нәрсеге қажеттілік ретінде қарастырылатын қажеттілік 

ұғымын түсінуге қатысты үлкен үнсіздік байқалады (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев және 

т.б.). Бұл ұғымның адам болмысының кез келген саласын психологиялық сипаттау үшін 

маңызды мәні бар[1]. 

Басқа көпшілікке танылған ереже: қажеттіліктер - бұл барлық басқа мінез-құлықты 

итерушілер негізінде жатқан белсенділіктің қозғаушы күші тезисі болып табылады. Олар 

тұлғаның өмір сүрудің нақты жағдайларына тәуелділігін білдіреді. Қажеттіліктердің 

көптеген жіктемелері әзірленді (С.Б.Каверин, Б.И.Додонов, А.Маслоу, Г.Обуховский, 

П.В.Симонов, В.А.Иванников және т.б.); осы ұғымның "мақсат", "қарым-қатынас", 

"эмоциялар", "күй" ұғымдарымен арақатынасы қарастырылады[2].  

Адам қажеттілігінің мәні адамның іс-әрекетінің әлеуметтік табиғатымен, ең 

алдымен еңбегімен анықталады. Қажеттіліктер нысаны және шығу тегі бойынша бөлінеді. 

Табиғи қажеттіліктер адамның өмірін сақтау және қолдау үшін қажетті жағдайларға 

тәуелділігін көрсетеді. Мәдени қажеттіліктерде адамның адам мәдениетінің өнімдеріне 

тәуелділігі байқалады. 

Қажеттіліктер нысаны бойынша материалдық, рухани және әлеуметтік болып 

бөлінеді. Материалдық қажеттіліктерге, мысалы физиологиялық қажеттіліктер (айта 

кетсек, тағамға қажеттілік) жатады, сонымен қатар қоғамға негізделген қажеттіліктер 

(мысалы, киімге қажеттілік) жатады. Рухани қажеттіліктерге эстетикалық және танымдық 

қажеттіліктер жатады. Әлеуметтік қажеттіліктер қарым-қатынас, қоғамдық мойындау 

қажеттілігін көрсетеді. Қажеттіліктер екі жағдайда болуы мүмкін - өзекті және 

потенциалды. Екінші жағдайда қажеттілік өзін еш көрсетпейді, айтарлықтай «латенттік 

жағдайда» болады. Қажеттіліктің өзекті жағдайы ол өзін қалайда болса көрсетеді, 

эмоционалдық шиеленісті тудырады, индивид тарапынан оны қанағаттандыру бойынша 

белсенділікті талап етеді. Тек осындай жағдайларда өзекті бола отырып, олар мотивті 

негізде ресімделеді.  
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Мотивация психологиясының тағы бір маңызды ұғымы болып - "мотив" ұғымы" 

табылады. Этимологиялық тұрғыдан бұл латын тілінен («movere») аударғанда - 

итермелеу, қозғалысқа алып келуді білдіреді. Мотив сондай-ақ себеп болу, әуестену, ниет 

және жеке диспозициялар ретінде қарастырылады. 

Қазіргі уақытта мотив туралы өте күрделі психологиялық феномен ретінде түсінік 

қалыптасты. 

Басқа негізгі ұғым болып "мотивация" үғымы табылады. Осы дефиницияны 

қолданудың жеті негізгі тобы бөлінді, дегенмен оларды екі бағытқа жатқызуға болады. 

Бірінші бағыт: мотивация мотивтер жиынтығы ретінде қарастырылады, яғни құрылымдық 

позициялар тарапынан. Екінші бағыт динамикалық құрылым ретінде мотивті түсінуді 

көздейді[3].  

Адамның мотивациялық саласы деп адамның қолда бар мотивациялық құрылымдар 

жиынтығы түсініледі. Бұған басқа адамдардың мотивтеріі, қажеттіліктері, 

диспозициялары, мүдделері, нормалары, өзін-өзі бағалауы, қондырғылары, талаптану 

деңгейі және т. б. жатады. Барлық аталған компоненттерге іргелі жалпы ерекшелік тән: 

олардың екі негізгі тараптары бар - мазмұнды және динамикалық.  

Оқу әрекетінің мотиві ретінде оқу белсенділігінің көріністеріне себепші болатын 

барлық факторлар жатады: қажеттіліктер, мақсаттар, нұсқамалар, борыш сезімі, мүдделер 

және т.б. Мотивация оқу әрекетіне енгізілген мотивацияның жеке түрі болып саналады. 

Оқу әрекеті студенттің тұлғасының ішкі мотивациялық әлеуетін ашуға барынша ықпал 

ететіндей ұйымдастырылуы тиіс. 

Оқудың ішкі мотивтері көрсетіледі, оларға танымдық қызығушылықтар, 

студенттердің оқу процесін жүзеге асыруға және нәтижеге қол жеткізуге тікелей 

қызығушылығы жатады. Авторлардың пікірінше, құралдық мотивация сыртқы 

қажеттіліктерді қоршайды - студент ақша, мансап, билік, емтихан тапсыру үшін шет тілін 

үйренеді. Интегративті мотивация оқушының шет тілін меңгеруге деген жеке ынтасын 

көрсетеді. Шын мәнінде, айтылғандарға сәйкес құралдық мотивация сыртқы мотивация, 

ал интегративті -ішкі мотивация[4]. 

Жетістік  мотивациясы - бұл табыстылық критериі қолданылуы мүмкін кейбір ең 

жоғары нәтижеге қол жеткізуге бағытталған кез келген әрекет түрін мүмкіндігінше үздік 

орындауға бағытталған мотивация.   

Оқу әрекеті мотивациясының алғашқы маңызды жүйелі эксперименталдық 

зерттеулері ХХ ғасырдың 40-шы жылдарында басталды. Мотивтердің екі үлкен тобы 

бөлінді. Бірінші топ - бұл оқу әрекетінің мазмұнымен және оны орындау процесімен 

байланысты мотивтер. Екінші топ баланың қоршаған ортамен неғұрлым кең қарым-

қатынасына байланысты мотивтерді қамтиды.  

Оқу әрекетінің мотивациясын эксперименталды зерттеудің маңызды кезеңі ХХ 

ғасырдың 70-ші жылдарының басталуымен сәйкес келеді. Ол оқу әрекетінің 

мотивациясын зерттеу қарқынымен ерекшеленді. Әдебиетті талдау көрсеткендей, оны 

әзірлеудің ең аз дегенде келесі негізгі бағыттарын бөліп көрсетуге болады. 

1.Әр түрлі жастағы студенттердің (оқушылардың) оқу әрекетінің мотивациясы 

туралы түсініктерді одан әрі дамыту және тереңдету.  

2. Мектеп практикасында проблемалық оқыту әдісін қалыптастырушы немесе 

оқытатын экспериментті қалыптастырушы немесе оқыту әдісін қолдануға байланысты оқу 

әрекетінің мотивациясын, оқу әрекетінің теориясын дамытуға байланысты оқу әрекетінің 

мотивациясын оқу. 

3. Жаңа жас топтарына - тек оқушылар ғана емес, сонымен қатар басқа оқу 

орындарының студенттері мен оқушыларына жүгіну есебінен оқу әрекетінің 

мотивациясын зерттеуді кеңейту.  

4. Оқу мотивтерінің жіктелуін одан әрі әзірлеу.  

5. Оқу мотивациясының әртүрлі факторлармен және жағдайлармен өзара 

байланысын қарқынды зерттеу.  
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6. Үлгермейтін оқушылардың оқу әрекетінің мотивациясының ерекшеліктерін 

зерттеу. 

7. Оқу мотивациясын мақсатты қалыптастыру проблемасын арнайы зерттеу.  

Міне осындай бағыттармен оқу үрдісі мен оқыту үрдісі қарқында қалыптасып 

келеді. 

Мотивтердің оқу әрекетінің басқа да сипаттамалары да әсері зерттелді. "Студенттік 

ұжымның құрметті мүшесі болу", "емтиханда өзіне сенімді болу", "емтиханның нәтижесі 

үшін алаңдаушылықты азайту" сияқты мотивтердің әсері егжей-тегжейлі зерттелді[5]. 

Мотивацияның тиісті қажеттіліктердің күшімен анықталуы эмпирикалық түрде 

дәлелденген. Осыған байланысты Б. Вейнер оқу мотивациянының негізгі құрамдас бөлігі 

ретінде келесі дәлелдерді атап көрсетті:  

- азаматтық (оқу - қоғамдағы болашақ өмірге дайындық ретінде);  

- танымдық (білім мен дағдыларды алу);  

- ата-аналармен әлеуметтік идентификация мотиві (ата-аналардың оқу және мінез-

құлық саласындағы үміттеріне сәйкестігі);  

- мұғаліммен әлеуметтік идентификация мотиві (мұғалімнің талаптарына сәйкес 

жақсы оқу және оқушының жоғары жетістіктерге сәйкестігі); 

- уайымдау мотиві (оқу материалының тартымдылығымен, оның әртүрлілігімен 

және қызықты болуымен байланысты);  

- маңыздылық мотиві (құрдастары арасында жоғары әлеуметтік беделге ие болу 

және/немесе қолдау);  

- мотивацияның басқа үлгілерінен басым және оқу қызметінің табыстылығын 

қамтамасыз ететін ілімнің ішкі мотивациясы. 

Ал, ХХ ғасырдың 80-жылдарында эмпирикалық және сараптамалық жұмыстар 70-

жылдары қалыптасқан салаларда жалғасты; дегенмен, білім беру іс-әрекетін мотивациялау 

мәселесін зерттеудің жаңа бағыттары пайда болды: мысалы, балалардың мектепте оқуға 

деген уәждемесін зерттеу; ішкі және сыртқы уәждеменің арақатынасы; 6 жастағы 

балаларға арналған мотивацияның ерекшеліктері, студенттердің кәсіби білім алудағы 

мотивация және т.б. 

Көптеген ғалымдар ЖОО-ға бейімделу барысында оқу мотивтерінің ескі 

құрылымын және мақсаттар жүйесін жаңа талаптарға бейімдеу ғана емес, олардың 

түбегейлі қайта құрылуы орын алатынын көрсетеді. 

Ю.Н.Кулюткин мотивацияның екі түрін атап көрсетті - тікелей (ішкі) және жанама 

(сыртқы). Ол әрекеттің мотиві мен мақсаты сәйкес келген жағдайда тікелей мотивация 

орын алады деп есептейді. Мотивацияның жанама сипаты "объект" - іс-әрекеттер 

бағытталған мақсат, мотиві мен мақсатының ауытқуымен байланысты болған кезде 

кездеседі. Автор жанама мотивация, сонымен бірге, "жаман" мотивация емес екенін атап 

көрсетеді[5]. 

Тағы бір, сондай-ақ назар аударарлық зерттеуде - Ю.Н.Кулюткиннің зерттеуінде 

автордың пікірі бойынша тұлғаның танымдық қызметін детерминациялайтын маңызды 

себептер анықталды: 

1.Танымдық мотивация: 

а) ішкі (эпистемиялық білім алушылық, бағдарлы белсенділік, жаңалыққа 

қызығушылық); 

б) сыртқы (білімнің практикалық пайдасы). 

2. Жеке тұлғаның жетістік мотивациясы: 

а) ішкі (шығармашылық күш пен қабілеттің көрінісі, қиындықтарды жеңу, 

"қуаныш-ашу");  

б) сыртқы (бедел, бедел, адалдық және т.б.).  

3. Борыш мотивациясы:  

А) ішкі (өз алдында жауапкершілік сезімі, ұят);  

Б) сыртқы (басқа жағынан көтермелеуге немесе жазалауға бағдар). 
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Тұлғаның мотивациялық сферасын ұйымдастырудың  және құрылымдық-деңгейлік 

мәселесі және тұлғалық өсуіндегі кәсіби даярлану үрдісіндегі оқу әрекетінің мотивациясы 

қазіргі кезде қалай туындайды? Бұл ұйымдастырушылық аяқталған зерттеулер 

тұрғысынан қалай көрінеді? Осы сұрақтарға жауап берген кезде келесі негізгі 

әдістемелерді  анықтауға болады. 

Студенттердің кәсіби білім алу мотивациясын зерттеу арнайы әдістемелер негізінде 

жүргізілді.  

Дәлелдер, өздеріңіз білетіндей, кәсіби қызметтің негізі ретінде оқуға деген 

қызығушылықтың себебі болып табылады. Болашақ кәсіби қызметте қажетті білімге деген 

қажеттілікті түсінетін және өз кәсібін өз кезегінде өзінің материалдық және рухани 

қажеттіліктерін қанағаттандырудың жалғыз немесе негізгі көзі ретінде білетін студент 

кәсіптік оқытуда белсенді болады деп айтуға болады.  

Кәсіби өзін-өзі тану оқытудың дәлелдерін тұрақты етеді, оқушының мақсат қою 

және оларға қол жеткізу қабілетінің дамуына ықпал етеді.  

Зерттеу үшін қолданылатын әдістерді қарастырыңыз. 

1) "Кәсіби қызметті мотивациялау (А.Реанның модификациясы саласындағындағы 

К.Замфир әдістемесі)". 

Әдістеме кәсіби қызметтің мотивациясын, оның ішінде кәсіби-педагогикалық 

қызметтің мотивациясын диагностикалау үшін қолданылуы мүмкін. Негізіне ішкі және 

сыртқы мотивациялау тұжырымдама енгізілген.\ 

Мотивацияның ішкі типі туралы жеке тұлға үшін әрекеттің өзі маңызды болған 

кезде айту керектігін естеріңізге сала кетейік,. Егер кәсіби қызметті мотивациялау 

әрекеттің негізіне қатысты сыртқы қажеттіліктерді (әлеуметтік бедел, жалақы және т.б. 

мотивтері) қанағаттандыруға деген ұмтылысқа негізделген болса, онда бұл жағдайда 

сыртқы мотивация туралы айту қажет. Мұнда сыртқы дәлелдердің өзі сыртқы оң және 

сыртқы кері болып бөлінеді. Сыртқы оң дәлелдер, әрине, сыртқы кері дәлелдерге 

қарағанда тиімді және барлық жағынан қажет[6]. 

НҰСҚАУЛЫҚ  

Төменде көрсетілген кәсіби қызметтің дәлелдерін оқып шығыңыз және бес балдық 

шкала бойынша Сіз үшін маңыздылығын бағалаңыз. (Бланк 1-қосымшаға қараңыз).  

ӨҢДЕУ 

Келесі кілттерге сәйкес ішкі мотивация (ІМ), сыртқы оң мотивация (СОМ) және 

сыртқы кері мотивация (СКМ) көрсеткіштері есептеледі. 

ІМ = (6 тармақты бағалау + 7 тармақты бағалау)/2 

СОМ = (1 тармақты бағалау + 2 тармақты бағалау + 5 тармақты бағалау)/3 

СКМ = (3 тармақты бағалау + 4 тармақты бағалау)/2 

Мотивацияның әр типінің көрінім көрсеткіші ретінде 1-ден 5-ке дейінгі шектеуде 

бекітілген сан болады (оның ішінде бөлшек болуы мүмкін). 

ТҮСІНІК БЕРУ 

Алынған нәтижелер негізінде тұлғаның мотивациялық кешені анықталады. 

Мотивациялық кешен – бұл мотивацияның үш түрінің өзара қатынасының бір типі болып 

табылады: ІM, СОМ және СКМ. 

Ең жақсы, оңтайлы, мотивациялық кешендерге комбинацияның келесі екі түрі кіруі 

керек: 

ІМ > СОМ > СОМ және ІМ және ІМ = СКМ > ІКМ. Ең нашар мотивациялық кешен 

болып СКМ > СОМ > ІМ типі табылады. 

Бұл кешендер арасында олардың тиімділігі тұрғысынан аралық басқа 

мотивациялық кешендер белгіленген.  

Түсінік беру кезінде мотивациялық кешеннің түрін ғана емес, сонымен қатар 

мотивацияның бір түрі көрінім дәрежесінде басқасынан қаншалықты жоғары екенін 

ескеру қажет [58]. 

2) «Оқу мотивациясын анықтау әдістемесі» (Каташев В.Г.)[59]. 
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Студенттерді кәсіби оқытудың мотивациясын өлшеу әдістемесі келесі түрде 

ұсынылуы мүмкін: мәтінде сипатталған мотивация деңгейлерінің негізінде, студенттерге 

бірқатар сұрақтар мен мүмкін жауаптар ұсынылады. Әр жауапты студенттер баллмен 01-

ден 05-ке дейін бағалайды. 

01 – сенімді "жоқ" 

02 – "иә" дегеннен "жоқ" көбірек 

03 – сенімді емеспін, білмеймін 

04 - "жоқ" дегеннен "иә" көбірек  

05 – сенімді "иә" 

Шкалалауды студенттер арнайы карточкада жасайды (2 қосымшаны қараңыз). 

Жеке тұлғаның мотивациясы ерікті және эмоционалды салалардан тұратындықтан, 

сұрақтар екі бөлікке бөлінеді. Сұрақтардың жартысы (24) оқу мәселелеріне саналы 

көзқарас деңгейін анықтауды қамтиды, ал сұрақтардың екінші жартысы (20) өзгеретін 

жағдайларда әртүрлі әрекеттерді эмоционалды физиологиялық қабылдауды анықтауға 

бағытталған. 

Мотивациялық шкаланы толтыру кезінде студенттер әр сұраққа баға беріп, әр 

ұяшықты толтырады. Содан кейін мұғалім оң жақ тік қатарда көлденеңінен ұпайларды 

жинақтайды. Бірінші қатардың шкалаларын тік нөмірлеу тек сұрақтар санын ғана емес, 

сонымен қатар мотивация деңгейін де білдіреді. 

Мотивацияның белгілі бір деңгейіне сәйкес келетін әр шкала 0 санын ескерместен 

11-ден 55 баллға дейін жинай алады. Әр шкаланың ұпай саны оқушының оқу әрекетінің әр 

түріне қатынасын сипаттайды және әр шкаланы бөлек талдауға болады. 

Басқалардан үлкен балл санымен ерекшеленетін шкала ЖОО-да оқу 

мотивациясының деңгейін көрсететін болады. Топ үшін әр шкала бойынша 

арифметикалық орташа мәнді есептей отырып, сіз мотивацияның жалпы, топтық деңгейін 

ала аласыз. 

    Қазipгi кeздe бoлашақ мамандаpдың мoтивацияcы мeн мoтивтepiн зepттeгeн 

пcихoлoгтаp eңбeктepi әдicтeмeлepдi бipнeшe бағытта бөлугe: бақылау, тәжipибe жүpгiзу, 

әңгiмeлecу, cұpақ-жауап әдici, анкeта, ic-әpeкeт нәтижeлepiнe талдау жаcау жәнe т.б. 

бoлады. Ocы әдicтeмeлepдi жалпы үш тoпқа: cұpақ-жауап әдiciн әp түpлi фopмада 

қoлдану; адамның мiнeз-құлқына cыpттай бақылау аpқылы баға бepу (бақылау әдici) жәнe  

экcпepимeнталдық әдicтeмeлep дeп  бөлугe бoлады. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ 

 

МАТАЕВА Г. 

магистр социальных наук, Алматы, Казахстан 

 

Важной тенденцией развития современной психологии в XXI веке является 

возрастающее значение этнокультурного аспекта. При этом наиболее актуальной 

проблемой, по мнению многих отечественных, российских и зарубежных психологов, 

становится изучение психологического сходства и различия между этнокультурными 

общностями и этническими группами. Такое сходство и различие между этносами, 

возникающее в сознании людей, оказывается наиболее полно отраженным в феномене 

«этнического стереотипа», что обусловливает все возрастающий интерес к его изучению. 

Когда различные культуры начинают сосуществовать вместе, постепенно 

глобализирующийся мир, с одной стороны, учит относиться к этим различиям с 

терпимостью, а с другой – становится причиной того, что некоторые различия формируют 

восприятие «свой–чужой». В основе таких различий лежит религиозное и этническое 

происхождение. Поэтому, рассматривая вопросы этнической и религиозной 

дискриминации, исламофобии, прежде  всего, необходимо обратить внимание на то, какое 

влияние эти процессы оказывают на Европу. 

Исследование этнических стереотипов и предрассудков начинает, по сути, 

занимать одно из центральных мест в социальной психологии в современных условиях, 

поскольку оно связано с наиболее проблемными областями социальной теории и практики 

и продиктовано настоятельным требованием времени. Проблематика, которая 

поднимается в процессе изучения этнических стереотипов, является междисциплинарной, 

затрагивающей интересы психологии личности, социальной и когнитивной психологии, 

социологии, этнологии, истории и культурологии. Изучение этнических стереотипов 

является важным этапом развития каждой из вышеназванных дисциплин.  

Актуальность настоящего исследования обусловлена целым рядом факторов:  мало 

исследованным остается вопрос трансформации этнических стереотипов в исламофобию 

на современном этапе развития общества. Следует признать, что значительная доля 

важных фундаментальных исследований этнических стереотипов в нашей стране была 

проведена еще в доперестроечное и раннеперестроечное время. Являясь коллективными 

представлениями, детерминированными культурой и формирующими определенные 

нормы поведения в отношении к тем или иным группам и их представителям, этнические 

стереотипы, несмотря на их кажущуюся устойчивость, подвергаются глубоким 

изменениям во времена социальных потрясений. Их формирование происходит под 

воздействием многих факторов, среди которых важное место занимают исторические 

условия межэтнического взаимодействия. 

Несмотря на огромный интерес к изучению этнических стереотипов в нашей 

стране и немалое количество фундаментальных работ посвященных их изучению, методы 

исследования этнических стереотипов, появившиеся с недавних пор в рамках западной 

социальной психологии, оказываются мало представленными в отечественных 

исследованиях. Среди российских методов, направленных на изучение авто- и 

гетеростереотипов и получивших достаточную известность, по-видимому, можно особо 

выделить такие успешные разработки как ДТО Г.У. Солдатовой - Кцоевой (1998) [1], 

Психосемантические методики В.Ф. Петренко (2000, 2005) [2] и А.Г. Шмелева (2002) [3]. 

Методы, которые используются в этнопсихологии для выявления этнических стереотипов, 

разделив их на две больших группы: прямых и косвенных методов измерения. В западной 

социальной психологии первую группу методов принято называть «эксплицитными», а 

вторую – «имплицитными». В группе косвенных методов были выделены две подгруппы: 

проективных методов и собственно имплицитных методов. Среди проективных методик, 

направленных на изучение этнических стереотипов  цветовые тесты, контент-анализ 
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национального фольклора (например, пословиц и поговорок), а в группе собственно 

имплицитных методов, в основе которых лежит измерение времени реакции, были 

выделены такие как прайминговый метод, аффективная прайминговая методика Фезио, 

тест имплицитных ассоциаций (ТИА) А. Гринвальда, лексическая прайминговая техника 

Б. Виттенбрика и другие. Данные методы, основанные на измерении времени реакции, 

пришли на смену классическим методам выявления этностереотипов, завоевывая с 

каждым годом все большую популярность на Западе, в то время как в отечественной 

социальной и этнической психологии они до сих пор остаются малоизвестными. Такое 

положение дел дало нам дополнительный импульс взяться за их освоение и апробацию в 

рамках нашей исследовательской работы.  

На Западе изучением стереотипов под углом исследования проблемы 

общественного мнения занимались К. Аслам, Р. Бинкли, К. Брейли, Д. Кац, У. Липпман, 

Д. Тернер, Г. Тэджфел и др.  

В России интерес к проблеме исследования этностереотипов проявили еще русские 

философы и историки, исследуя их через призму особенностей русского национального 

характера, особенностей «русской души»: Н.А. Бердяев, JI.H. Гумилев, Н.Я. Данилевский, 

И.Е. Забелин, Н.И. Костомаров Н.О. Лосский, и др. В Европе аналогичные вопросы 

занимали умы В. Вундта, М. Лацарса, Э. Фромма.  

В современное время особенности этнических авто- и гетеростереотипов  этносов 

исследовали Д. Пибоди, А.Г. Шмелев, М.К. Андреева, А.Е. Граменицкий (1993), Т.Г. 

Стефаненко (1993, 1999, 2000), К.Касьянова (1993), З.В. Сикевич (1996, 1999), Г.У. 

Солдатова (1998), Е.Б. Шестопал, Г.О. Брицкий, М.В. Денисенко (1999), А.Г. Шмелев 

(2002),Ж.Т. Уталиева (2000), Л.К. Комекбаева (2003).  

Сущность этнических стереотипов и функции их в межэтническом общении 

освещались в трудах Т.Г. Стефаненко (1993,2000), А.Г. Здравомыслова (1996), П.Н. 

Шихирева (2000), Ю.П. Платонова (2003), А.Л. Свенцицкого (2003), В.Г. Крысько (2004), 

Л.Г. Почебут (2007) и др.  

Исследования стереотипов, предрассудков и установок и методов их выявления в 

отечественной и зарубежной психологии широко представлены работами B.C. Агеева, 

М.К. Андреевой, B. Артемова, И.П. Кона, Н.М. Лебедевой, В.Ф. Петренко, Л.Г. Почебут, 

С.В. Рыжовой, Г.У. Солдатовой, Т.Г. Стефаненко, Д.Н. Узнадзе, В.Ю. Хотинец, А.Г. 

Шмелева, М. Банаджи, Т. Вилсон, А. Гринвапьда, П. Дивайн, Дж. Довидио, Б. Носека, М. 

Олсона, Д. Пибоди, М. Скарабиса, Р. Фезио, Б. Шефера, и др.  

Особое значение для разработки теоретико-методологической основы диссертации 

имели: теория двойственной установки (Wilson, Lindsey & Schooler, 2000), теория 

единственной установки (Greenwald at all, 1995), ассоциативная модель стереотипа 

(Anderson, 1983), методики «Психосемантический анализ стереотипов характера» Д. 

Пибоди в адаптации А. Г. Шмелева (1993) и Go-No-Go ассоциативный тест Б. Носека и М. 

Банаджи (Nosek & Banaji, 2001) [4].  

Выявлено, что этнические предубеждения - социально-перцептивный индикатор 

межэтнических отношений, одна из форм проявления эмоциональных оценок личности, 

направленная на лиц того или иного этноса, предшествующая непосредственному 

взаимодействию (суждение априори) (С.М Джакупов, Р.Т. Алимбаева, Б.А. Амирова, З.М. 

Балгимбаева). Ключевым является то, что этот феномен представляет собой не статичное, 

а динамичное образование. 

Предубеждения против "чужаков", устоявшиеся в обществе, превратившиеся в 

норму публичного поведения, разделяют людей, отвлекают их внимание от коренных 

социальных «заморочек» и тем самым помогают господствующим классам удерживать 

свою власть над людьми. 

Какова же природа этнических предубеждений? Коренятся они в особенностях 

индивидуальной психологии либо же в структуре публичного сознания? Каким образом 

передаются они из поколения в поколение? Каковы пути и условия их преодоления? 
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Вопросы эти совсем сложны, и мы не претендуем ни на полноту их охвата, ни на 

окончательность выводов. В качестве главенствующего объекта мы возьмем Соединенные 

Штаты Америки. Во-первых, это ведущая капиталистическая страна. Во-вторых, в ней 

расовая и государственная трудности стоят в особенности остро. В-третьих, 

прогрессивные ученые США уже давно и основательно изучили эти трудности, и  

скопленный ими материал, если разглядывать его с марксистских позиций, имеет 

огромную научную ценность. 

Очевидно, в различных странах трудности эти носят разный характер. 

Американские авторы больше всего интересуются негритянским и еврейским вопросами. 

Но то, что достоверно установлено в данном случае, может, с соответствующими 

коррективами, способствовать пониманию и более общих национальных феноменов. 

Актуальность изучения национализма в наши дни, к сожалению, не требует 

длинного практического обоснования. Этнический конфликт, этнонациональный фактор в 

террористической деятельности и многие другие феномены, связываемые с 

национализмом сейчас в поле зрения, как общества, так и научного мира.   

Однако, несмотря на «разнообразие» теоретических подходов и  

терминологический выбор мы все же оказываемся не в состоянии провести целостный 

социально-психологический анализ националистического феномена только их силами. 

Дело в том, что национализм представляет собой крайне неоднородное явление.  

Возможно  описание картины происходящего, опираясь на один базовый термин, 

например феномен «авторитарной личности». Однако в таком случае мы рискуем 

психологизировать социальные процессы, что может привести к недооценке социального 

фактора. Кроме того, нельзя не учитывать что, как «авторитарная личность», так и 

«ксенофобия» и др. феномены не являются специфичными именно для 

националистического дискурса. 

Можно ввести четкое разграничение между социальным и психологическим 

уровнем. Так, например В.С.Агеев предлагает различать межгрупповую дискриминацию 

как «психологическое явление, в основе которого лежат когнитивные (познавательные) 

механизмы установления тождества и различия,  дискриминацию межгрупповую как 

социальное явление, которое, вопреки утверждениям ряда авторов, обусловливается не 

психологическими, а социальными, экономическими, политическими и другими 

факторами» [5, с. 4]. Однако в этом случае мы теряем возможность реальной полевой (не 

экспериментальной) социально-психологической работы, которая всегда имеет дело с 

«грязными» феноменами, объединяющими в себе как социальное, так и психологическое . 

Таким образом, мы оказываемся перед необходимостью дать определение  

национализма исходя из двух позиций: понимания его дискурсивной природы и  

фиксации этого дискурса на существовании «воображаемого сообщества», наделенного 

этнокультурной гомогенностью, а также необходимости анализа националистических 

феноменов через групповые процессы им специфичные.  

В качестве базовой точки для формулировки социально-психологического 

определения национализма мы выбрали вторую позицию. Обратившись к анализу 

национализма в реальном поведении нетрудно заметить, что он может проявляться в 

разнообразных социально-психологических формах, имеющих наибольшее отношение к 

теории межгрупповых отношений. 

При этом, наиболее часто, исследователи говорят об особенностях восприятия в 

ситуации межгрупповых (и соответственно) межнациональных отношений, 

проявляющихся в разнообразных социальных установках. Также значительная часть 

исследований посвящена описанию поведения группы (или индивида в системе 

межгрупповых отношений), путем фиксации различных феноменов (например феномена 

«козла отпущения»), которые мы можем обозначить как групповые реакции. Наименее 

изученной стороной межгрупповых отношений остается область восприятия, всегда 

связанного  (в отличие от установок) с реальным действием, но не сознаваемого как 



Вестник университета «Кайнар», №4/1-2020 г. 

 78 

межгрупповая коммуникация. Мы посчитали необходимым выделение этого 

«промежуточного уровня», обозначив его как паттерны непосредственной межличностной 

коммуникации.  

Таким образом, мы предполагаем, что национализм это многоуровневое 

образование, существующее в виде  групповых реакций,  паттернов межличностной 

коммуникации и  социальных установок. 
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Гуманитарлық ғылымдағы мәдени-тарихы (қазақ 

тілі, орыс тілі, әдебиет, музыка, ағылшын тілі, 

бастауыш мектеп, мектепке дейінгі мекеме 

тәрбиешісі) рухани жаңғыру 
 
 

 

ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР НЕГІЗІНДЕ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ 

БAЛAЛAРДЫҢ  ТAНЫМДЫҚ ІС-ӘРЕКЕТІН ДAМЫТУ  

 

АЙТУОВА А.Б. 

М.Х.Дулати ат. Тараз өңірлік университеті, Тараз қ. 

 

Хaлқымыздың сaн ғaсырлық тaрихи дaму бaрысындa жинaқтaлғaн ұрпaқ 

тәрбиесіндегі тәлімдік дәстүрлер тәжірибесін, бүгінгі педaгогикaлық – психологиялық 

жүйеде тиімді пaйдaлaну негізінде өскелең ұрпaқты қaлыптaстыру. Қазіргі таңдағы 

педагогтың басты міндеті - өз жерін, өз елін сүйетін, өз халқының тарихын, тілін, 

дәстүрін, әдет-ғұрпын білетін азамат тәрбиелеу, мектептегі балалардың дүниетанымы мен 

санасын, осыған сәйкес дамыту.  

Балаларды дамыту үшін халық педагогикасының тәсілдерін сабаққа, тәрбиеге 

сабақтастыра байланыстырса қазақ халқы өзінің көздеген мақсатына жетеді. Мәселен, 

ауыз әдебиеті жаңылтпаштар арқылы тіл ширатуды, жылдам қабылдауды, зейінділікті, 

санамақтар арқылы сан үйретуді, есте сақтауды, жұмбақтар арқылы ойды дамытуды, 

мазақтамалар арқылы намыс оятуды, мақал-мәтелдер арқылы адамгершілікке баулуды, 

терең ұғынуды,  тұрмыс-салт жырлары арқылы дүние танымды, еңбекке баулуды, терме-

жырлар арқылы бірлікке, достыққа тәрбиелеуді, үйлесімді қарым-қатынасқа бағыттауды, 

айтыс өнері арқылы өнерге тәрбиелеуді, шығармашылық қабілетін, ойлау ұшқырлығын 

дамытуды, ойын  арқылы дене тәрбиесін беріп, әсемдікке қызықтыруды, өтірік өлеңдер 

мен ертегілер арқылы баланың қиялын, шығармашылық қабілетін дамытуды, аңыз 

әңгімелер арқылы болашаққа сенуді, алдына мақсаты қоя білуге, өткеннен үлгі-өнеге 

алуды үйретеді. 

Баланың психикалық дамуы әлеуметтік ситуациямен анықталады, яғни оның 

қоғамдағы орны, үлкендер және құрбыларымен қарым-қатынас жүйесі туралы 

Л.С.Выготский өз концепцияларында сипаттайды. Дамудың әлеуметтік ситуациясы 

кездейсоқ құрылмайды, бала және оның айналасындағылар арасындағы жанды өзара 

әрекеттестік процесінде жасалады. Бір жас кезеңінен екінші екіншісіне өту дамудың 

әлеуметтік жағдайының өзгеруімен байланысты. Сонымен, мектепке дейінгі бала- «ойын 

баласы», яғни оның айналасындағылармен қарым-қатынас жүйесін анықтайды. Ал, оқушы 

- басқаша қарым-қатынас жүйесінде болатын «білім алушы бала».  

Х.Т.Шерьязданованың пікірінше, баланың тұлға болуы үшін үш түрлі қатынасты 

ерекшелеуге болады: өзіне қатынасы, басқа адамдарға қатынасы және заттық әлемге 

қатынасы. Сол қатынас жиынтығы, құрайтын тұлғаның мәнділігін, көрсетілген үш түрі, 

егер оны жоққа шығармайтын болса, онда олар шын мәнінде маңызды болады.   

Балалармен психологиялық дамыту іс-шараларын ұйымдастыруда  психологтың 

психологиялық технологияларды дұрыс қолданғаны жүйелі нәтиже береді. Психолог 

қолданған технология сипаты баланың мәселесіне байланысты, оның тұлғалық 

ерекшеліктеріне, тәрбиелік жағдайына, әлеуметтік бейімделу деңгейіне, психологиялық 
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әрекет пәніне, маманның мүмкіндіктеріне және басқа да параметрлерге байланысты 

ұсынылады. 

А.Н.Леонтьев концепциясында баланың қоғаммен қарым-қатынас жүйесін 

толығымен айқындайтын және психикалық дамуда басты рөл алатын  балалық іс-

әрекеттердің сәйкес түрлері, жетекші іс-әрекет деген атауға ие болды. Балалық шақтың 

әртүрлі кезеңдерінде психикалық дамуды зерттеуде бұл түсінік өте өнімді болып 

табылды. Сонымен қатар маңыздылығы бойынша баланың жекелік іс-әрекеті зерттеле 

бастады.  

Қaзaқ хaлқы сонaу ескі зaмaннaн өзінің қaдір – қaсиетінін қызғыштaй қорғaп, 

көздің қaрaшығындaй сaқтaп, өз ұрпaғынa қaмқор жaсaп келген. Сондықтaн дa қaзіргі 

ұрпaқ осынaу ұлттық қaсиеттерімізді ерекше қaстерлеп, мaқтaн тұтып, жaс өскіндер осы 

рухтa тәрбиеленіп, қaлыптaсуы керек.  Бaлaның бойынa ұлттық мінезді ұялaту, оның 

пaтриоттық сезімін ояту мaқсaтындa елдің, ердің тaғдырын шешетін, соғыс-бітім секілді 

мaңызды мәселелер сөз болaтын сот зaлдaры, пaрлaмент сaрaйлaры, сондaй-aқ хaлық көп 

жинaлaтын aстaр мен тойлaрдa қaзaқтың елді бaсқaрып, түрлі дaулaрды шешіп, келісімге 

түсірген шешендері Төле Әлібек ұлы, Қaзыбек Келдібек ұлы және т.б.   қaзaқтың ұлы 

тұлғaлaрының  өмір жолы мысaл болa aлaды. Отaн, отaншылдық қaсиет турaлы Қaзыбек 

бидің: «Aлтын ұяң  -Отaн қымбaт» деп келетін сөздерінің мәні зор. 

Олaр өзінің мінезінің ұшқырлығы, іздемпaздығы aрқaсындa aрaпшa, пaрсышa 

тaрихи кітaптaрды, aңыздaрды көп оқығaн. Бір жaғынaн қaзaқтың нaқыл сөздері, aңыз 

әңгіме, өлең жырлaрын, шежіре тaрихтaрын ел aрaсынaн көп тыңдaп есіне сaқтaп өседі. 

Осы қaсиеттердің бaрлығы оның елге aтaқты  билері болуынa үлкен ықпaл еткен. 

Олaрдың сөздері, өсиеттері әр түрлі тaқырыптa болғaн.   Олaрдың әр қaйсысының 

aстaрындa едәуір психологиялық aстaр бaр. Жaй ғaнa сөз aрқылы елмен елдің қaрым – 

қaтынaсын реттеген, aдaмның зейінін aудaруғa тырысқaн, жaзу – сызу болмaсa дa сол 

сөздерді есте сaқтaу қaбілетінің жaқсы дaмығaнымен aуыздaн aуызғa жеткізіп отырғaн. 

Бaлaғa aқыл – ой тәрбиесін беруде ертеден келе жaтқaн қaзaқ хaлқының aуыз - 

әдебиеті, мaқaл – мәтелдер, жaңылтпaштaр, шешендік сөздер, нaқыл - өсиеттер, 

жұмбaқтaр болып тaбылaды. Осылaрдың бaрлығы бaлaны тaпқырлыққa, шешендікке, 

өнерге, ойлaуғa, қиялдaуғa, ойын, тілін дaмытуғa, тілін жaттықтыруғa үйрететін 

этнопедaгогикaлық туындылaр.   

Қорқыт Aтa, Aсaнқaйғы, жиренше шешен, Төле, Қaзыбек, Әйтеке, сырым тб.  қaзaқ 

топырaғындa өмір кешекен бaбaлaрымыз, тоқсaн aуыз сөздің тобықтaй түйінін шешендік 

ой толғaуымен шешкен, келесі ұрпaққa aқылды, пaрсaтпен aйтылғaн сөздерін қaлдырды. 

Сол ұлы тұлғaлaрғa еліктеу  aрқылы бaлaның aқыл – ой қaбілетін дaмыту турaлы ғaлым 

С.Қaлиев ұрпaқты дaмытып – тәрбиелеуде «... ежелден қaлыптaсқaн хaлқымыздың жaқсы 

дәстүрлері мен тaғлымдaрын, пaрaсaттaтылығы мен көргендігі, мәдениет тaрихын, 

ойшылдaры мен aғaртушылaрының aқылды, сaнaлы оймен қaлдырғaн рухaни мұрaлaрын 

оқып үйренбей тұрып, келер ұрпaққa дұрыс тәлім-тәрбие беріп, оның дaмуынa мүмкіндік 

жaсaй aлмaйсың ...» - деп тұжырымдaйды. Хaлқымыздың өз ұрпaғының «Сегіз қырлы, бір 

сырлы»,  шынaйы, отaншыл, өнерлі aзaмaт болуын aрмaндaды. Ғaлым педaгог С.Қaлиев 

қaзaқ хaлқының қaзaқ бaлaлaрының бойындa ұлттық қaсиеттерді дaмыту мен тәрбиелеу 

қaғидaлaрын ұстaнудa  мынaдaй мaзмұнды aйтып өткен: 

- aқылды, aрлы, нaмысқой aзaмaт болуын; 

- еңбексүйгіш, елгезек етіп тәрбиелеу; 

-  aдaмгершілік қaсиеттерге – ізгілікке, қaйырымдылыққa, aдaлдыққa тәрбиелеу; 

- отaнсүйгіштікке, ұлтжaндыққa, бүкіл, aдaм бaлaсын сыйлaуғa тәрбиелеу. 

Міне, бұл қaғидaлaр, ұрпaқтың, қоршaғaн тaбиғaт, өмір шындығының 

болмысындaғы жaрaсымдылықты тaну, игеру негінде, қaзaқ хaлқының өз ұрпaғыны 

әсемдікке, өз бойын, тәнін сұлу етіп шынықтыруғa, aқыл – ойын сaрaлaуғa  бaсты мaқсaт 

етіп ұстaнғaнын көреміз. 
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Мектепке дейінгі бaлa бaқшa тәрбиешілері үшін, осы жaстaғы психикaлық дaмуын 

ескере отырып өздерінің сaбaқтaрын, тәрбиелік іс-шaрaлaрын жоспaрлaғaны дұрыс болaр 

еді.  Aлaйдa,   мектептердің бaстaуыш сыныбындaғы оқу тәрбие жұмысының мaзмұны 

мен ұйымдaстырылуындa бaлaны ұлттық мінез-құлық қaсиеттеріне бaулудa ұлттық 

ойындaрдың  элементтерін   қолдaну технологиясын әлі де жетілдіре түсудің қaжеттігін 

көрсетеді.  Жaс ұрпaқтың жaн – жaқты дaмуын, олaрдың бойындa қоғaмдық тaлaптaр 

aлдындaғы жaуaпкершілігін, білім aлуғa, ғылымғa, өнерге ұмтылысын, ұлттық 

дәстүрлерге деген құштaрлық сезімін қaлытaстыру aрқылы aдaмгершілік, имaндылық, 

мәдени – этетикaлық, этикaлық құндылықтaрды меңгеру нәтижесінде бaлaның тұлғaлық 

мінез – құлқын, тәрбиесін, дaмуын, aдaмдaр aрaсындaғы қaтынaстaрды үйлесімді орнaту 

психолог-педaгог мaмaндaр, ұстaздaр, aтa-aнaлaр aлдындaғы бaсты тміндеттердің бірі 

болып сaнaлaды. 

Бaлa тілінің шығуы, осының нәтижесінде  оның aйнaлaсындaғылaрмен пікірлесе 

aлуы мінез бітістерінің ірге  тaсын қaлaуындa ерекше мaңыз aлaды. Бaлa біртіндеп 

«жaмaн», «болaды», «болмaйды »деген ұғымдaрдың мәнін түсіне бaстaйды. Осы 

ұғымдaрдың ішкі мәнін түсіну aрқылы бaлaдa мінез құлықтың негізгі сaпaлaрының 

(тәртіптік, ұстaмдылық) aлғaшқы нышaндaры қaлыптaсaды.  

Мектеп – бaлa мінезінің жaқсы жaқтaрын жүйелі дaмытып отырaтын негізгі орын. 

Мектептік өмір бaлaлaрдың мінез-құлқының қaлыптaсуындa шешуші роль aтқaрaды. 

Оқушылaрдың мінезін тәрбиелеуде бaсты міндет – олaрдың жaн-жaқты болып өсуін 

қaдaғaлaу, дaмыту. Міне осы орaйдa бaлaлaрдың бойындaғы жaғымды қaсиеттерді оятып, 

жaғымсыз әдеттерді жою тaлaбы психологиялық, педaгогикaлық іс - әрекеттердің 

тиімділігіне бaйлaнысты.    Бaлaдa тұрaқты жaғымды қaсиеттер, дұрыс мінез қaлыптaсуы 

үшін мынa негізгі шaрттaрды орындaу мaңызды: 

- бaлaның өз қолынaн келетін іске толық ерік беруі. Бaсқaның күшіне, көмегіне 

сеніп кетпей, өз қолынaн келетін істе ғaнa aтa – aнa көмек көрсетіп жіберуге міндетті. 

- бaлaны еркіне жіберу оны ерлікке, бaтырлыққa үйретсе, тәртіпке бaғындыру оны 

шыдaмдылыққa, тaбaндылыққa үйретеді. Бaлaны еркіне жібермеу оны жaсқaншaқ, қорқaқ 

етіп өсіреді.  

Бaлa бaқшaның негізгі міндеті – бaлaның бaстaпқы тұлғaлық қaлыптaсуын 

қaмтaмaсыз ету, оның қaбілеттерін aйқындaу және дaмыту болып отыр. Оқушы мінезімен 

пaрa-пaр мұғaлімнің жеке бaсының үлгісінің, жүріс тұрысының бaлaлaрғa әсер ететіндігін 

белгілі. Мұғaлім бaлaның бaйсaлды, сaбырлы болуынa бaсa нaзaр aудaрып, олaрғa қaй 

жaғынaн болсa дa, өнеге көрсетіп отыруы тиіс. Олaрдың aрaсындa жолдaстық, достық, 

әдептілік мәселелеріне aрнaлғaн әңгіме, диспут, пікір-тaлaстaрын ұйымдaстырып, 

шәкірттердің өз ойлaрын ортaғa сaлып, тaлдaп отырғaны aбзaл. 

Мектепке дейінгі бaлaлaрмен бірлесе  ұйымдaстырылaтын жұмыстaр белгілі бір 

мaқсaтқa сaй жүйелі де  нәтижелі болуы керек. Бaлa мінезін үйлесімді қaлыптaстыру  оқу–

тәрбие бaрысындa сaбaқ пен тыс жұмыстaрдың өзaрa бaйлaныстылығын жетілдіру,   

оқушылaрдың білімге, жеке пәнге деген құштaрлығын дaмыту,  қоғaмдық пaйдaлы 

еңбекке неғұрлым еңбекке қaтыстырып, белгілі кәсіптік мaмaндықты игеруге  әзірлеу – 

тәрбиешілердің негізі  міндеті. Сондaй – aқ тәрбиегінің оқу мaтериaлын түсінікті етіп 

әсерлі бaяндaуы, тәжірибелерді шеберлікпен көрнекі көрсетіп, сaбaққa тaнымдық ойын 

қисындaрын еңгізіп отыру бaлaлaрдың қоршaғaн ортaғa деген қызығуын aрттырып, 

қиялын қозғaуғa, мінез-құлқын қaлыптaстыруғa әсер етеді.  

Мектепке дейінгі  бaлaлaрдың бойындa бірінші күннен бaстaп отaсүйгіштік, 

мaқсaткерлік, борыш пен жaуaпкершілік, мейірімділік пен ізгілік, aдaлдық пен 

шыншылдық, достық, дос іздеу типтік мінез-бітістерін қaлыптaстыру бүгінгі күннің 

педaгог-психологтaрының бaсты міндеті. Осы типтік мінез бітістеріне толығырaқ 

тоқтaлсaқ бaлa бойындa қaндaй қaсиеттерді ұялaту керек:  
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1. Отaнсүйгіштік – кісінің бойындaғы күш қуaтын, білімі мен тәжірибесін, хaлық 

мүддесіне, оның игілігіне,  туып-өскен жеріне перзенттік борышы, оның кісілігін 

тaнытaтын  ерекше aсқaқ сезім. 

2. Мaқсaткерлік (мaқсaтқa тaлпынушылық) – бұл aдaмның өз мінез-құлқын 

көздеген мaқсaтынa aлaңсыз бaғыттaушы, мұны өзінің ұстaғaн бaғыт-бaғдaр позициясынa, 

тaнымы мен сеніміне, aсыл aрмaнынa бaғындырa aлуы. Aлдaғы мaқсaтынaн aуытқу, бос 

белбеулікке сaлыну – aр-нaмыс пен ождaнғa сиыспaйтын қaсиет. Мaқсaткер aдaм 

жaлындaп жaнaды, ол жеңілу емес, жеңу үшін күреседі. 

3. Борыш пен жaуaпкершілік- aдaмның үй-іші, әке-шеше, тумa-туысқaндaрынa 

қaтысты туындaйтын қaсиет. Борышты сезіну, оны орындaу ми мен жүректің бірлескен 

жұмысын қaжет етеді. Оны aқыл мен сезім тұрғысынaн жaқсы, имaнды, имaнсыз деп 

бaғaлaу aр мен ұятқa тіреледі. Өз қылығының дұрыс-бұрыстығын түсіне білу – aдaмғa 

үлкен қуaныш, шaбыт-жігер, қaнaғaт әкеледі. 

4. Мейірімділік пен ізгілік – осы екі қaсиет бaсқaлaрғa көңіл бөлу(aтa-aнa, бaуыр, 

aғaйын, туыс, құрбы-құрдaстaр тб.  ).  Олaр дың сеніміне ие болу, aдaмдaрмен қaрым-

қaтынaс жaсaу эмоциялық жaғынaн тиімді.   Кісіге ізгілік, имaндылықпен қaрaп, оғaн 

мейірімділік пен мейірбaндық білдіру- ұнaмды мінездің көрінісі.    

5. Aдaлдық пен шыншылдық. Бұл екеуі бір-бірімен біте қaйнaсқaн кісінің жaқсы 

мінез бітістері. Aдaл дa, шыншыл дa болу, еңбек пен білім aлуғa, инaбaтты, тіршілікте 

тиянaқты, принципті болу деген сөз. Aдaлдық пен шыншылдық бaр жерде aдaм әділеттіде 

кішіпейілділік пен қaйырымдылық, қaрaпaйымдылық жaсaп жүреді. 

6. Достық – ортaқ көзқaрaспен мүдде, мaқсaт бірлігі негізінде пaйдa болып, уaқыт 

сынынaн өткен aдaмгершілік құндылығы мол тұрaқты, тенк aдaмғa ғaнa тән жоғaры сезім. 

Достық aдaмды aсқaқтaтaды, оның мaңызды белгісі - өте берік, әрі эмоциялық жaқындық. 

  

Қолдaнылғaн әдебиеттер: 

1.  Әбенбaев С. Тәрбие териясы мен әдістемесі. – A.: Дaрын, 2004. - 96 б. 

2.  Шерьязданова   Х.Т. Учите детей общению.- Алма-Ата.: Рауан, 1992. 

3.  Жaрықбaев Қ. Қaзaқ психологиясының тaрихы. – A.: Қaзaқстaн, 1996. – 160 б. 

4. Қaлиев С., Орaзaев М., Смaилов М..  Қaзaқ хaлқының сaлт – дәстүрлері - A, 1994  

5. Бөлеев Қ. Болaшaқ мұғaлімдерді оқушылaрғa ұлттық тәрбие беруге кәсіби 

дaйындaу: Теориясы мен прaктикaсы. – Aлмaты: Нұрлы әлем, 2004. – 304 б. №3-4, 95 бет. 

6. Бердібaевa  С.Қ. Творчестволық іс-әрекеттің этнопсихологиясы. –      Aлмaты.: 

Қaзaқ университеті, 2006. - 216 б. 

7. Тоқсaнбaевa Н.Қ.  Тaнымдық іс–әрекетке кіріспе: Оқу құрaлы.- Aлмaты: Қaзaқ 

университеті, 2007.- 136 б. 

  

 
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ИНТЕЛЕКТУАЛДЫ 
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АЛПЫСБАЙ Л.А., ЕГЕМБЕРДИЕВА Н.А. 

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, Тараз қ. 

Жамбыл обл., Талас ауд. «Қарлығаш» бөбекжай бақшасының тәрбиешісі  

 

Баланың оқу үлгерімінің төмен болуының себебі, көп жағдайда, танымдық 

әрекетінің қалыптаспауы, танымдық процестерінің әлсіздігі , мотивацияның болмауы 

және т.б. болып  табылады. Танымдық әрекетінің қалыптасуының психологиялық 

бұзылудың бастысы- ойлауға қабілетінің төмендігі , яғни жалпылау процестері, 

психикалық процестердің қозғалысы мен темпінің бұзылуы, қабық функциялар 

қатарының, зейіннің,естің жеткіліксіздігі. 
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Мектепке дейінгі кезеңдегі баланың білімпаздық, ақыл-ой белсенділігінің деңгейі-

оның интеллектуалдық дамуының маңызды көрсеткіштерінің  бірі болып табылады. Егер 

баланың көзқарасы, пікірі қате болып, қате нәтижелерге әкелсе, бұл опасыздық емес- 

оның жасы кіші және еркін қиялдануға бейімделген. Бұнда нәтижесі емес, оны түсіну 

құштарлығыбасты болып табылады. 

Бала ойнау кезінде оның ойы қаншалақты бай және әр түрлі екенін, қоршаған 

өмірден алған әсерлерді жеңіл қабылдайды ма? ойыншықтарды, басқа заттарды қалай 

қолданатынын бақылау қажет.  

Егер баланың  дамуы қалыпты болса, бала ойынның сюжетін өрбітеді, 

ойыншықтармен  қатар түрлі заттарды (отырғыш кубиктер, қарындаштар т.б.)қолданады. 

Баланың ойы тұрақты, бай  және ойын кезінде толықтырылып отырады. 

Кубиктерден, құрылыстарды құру баланың ақыл-ой әрекетіне ерекше талаптар 

қояды. Ойын кезіндегі секілді, мұнда белгілі бір ойлары қалыптасады. Егер  суреті 

салыстырмалы түрде әр түрлі ерікті тәртіпте салынған кезде, ал құрастыру оны ( нәзік) 

құруды қажет етеді, әйтпесе, ол бұзылады. Сондықтан құрастыру  уақытында өз 

әрекеттерін жоспарлау білім анықталады. Сонымен қатар, құрастырулар  әдетте 

ойындарға енгізілген балалар қуыршықтар, көліктер үшін үйлер құрастырады. Бұл 

жағдайда ақыл-ой дамуының деңгейі өлшемдер мен басқа да құрастыру ерекшелігімен 

қатынастыру белгілі  анықталады, яғни гаражға ойыншық- көлік сыю үшін құру керек 

деген секілді.  

Барлық мектепке дейінгі жастағы балалар бірдей етіп өзінің ақыл-ой қабілеттерін 

барлық ойын әрекетінде көрсетеді деген санау қате болады. Көптеген себептерге , ең 

алдымен тәрбиелеу жағдайына байланысты бір бала ойындар мен сурет салуды , екіншісі- 

құрастыруды, үшіншісі-өсімдіктермен жануарларды, ал төртіншісі-техника мен көліктерді 

ұнатады. Және ақыл-ой дамуының көріністерін, ең біріншіден, баланың қызықтыратын 

аймақтардан іздеу керек. Міне, білімпаздық, ақыл-ой белсенділігі, «бала» әрекетінің 

негізгі түрлерін меңгеру деңгейі мен оқығандық деңгейі кіші жастағы баланың ақыл-ой 

дамуының негізгі көрсеткіштері ретінде қарастыруға болады. Ескерту: ақыл-ой дамуы 

баланы тәрбиелеу мен оқыту жағдайымен өте тығыз байланысты. 

Барлық қалыпты балаларда интеллектуалдық даму қорлары кең, және осыдан ата-

аналардың міндеті – жан-жақты дамыған жеке тұлға болып қалыптасуын қамтамасыз 

ететін, гармониялық дамуын бұзбайтын сол қорлардың жүзеге асуына әрқашан жағдай 

жасау қажет. 

Мектепке дейінгі жастағыбалалардың танымық  ойындарға  қызығушылық 

танытуы   басым байқалады.  Бұл шақтағы балада ойын үстінде үлкендердің әрекетіне 

еліктеумен қатар, олар адамдар арасындағы белгілі бір қарым-қатынастарын бақылап 

еліктейді. Балалар ойын кезінде ережелер мен рольдерді бөлуге үйренеді, олардың жүру 

ретін бақылап, өздері де соны бақылауына тырысады. Негізінен бұл жанұялық рольдер 

(ана, әке, бала, қыз, әже, ата т.б.), немесе кәсіпкерлік (дәрігер, балабақшадағы тәрбиеші), 

немесе ертегі ойындар (қасқыр, қоян). 

Ойын–жарыстар  да үлкен орын алады. Бұндай ойындарда баланы қызықтыратын 

нәрсе сыйлық немесе ұтыс. 

Балалар ойын үстінде заттарды қолдануы шартты заттармен ауысады. Осылай 

символикалық ойындар пайда болады. Мысалы, отырғыш бұл көлік, кубик-нан тілімі және 

т.б. 

Есейген мектепке дейінгі  шақта құрастыру ойыны біртіндеп еңбек әрекетіне ауыса 

бастайды,  бұл кезде бала тек қана ойнамайды, ол пайдалы қажетті нәрселерді 

құрастырады. Осындай ойын үстінде бала тұрмыста пайдаланатын көптеген заттар мен 

құралдарды қолдануды үйренеді. Жоспарлау қабілеті дамиды, қалдық ұсақ моторикасы 

(қалдық ұсақ қозғалыстары) қалыптасады, қиялы дамиды. 

Бала үшін өте пайдалысы, әсіресе мектепке дейінгі шақта, өз қолымен жасалған 

және бөліктерге бөлінетін , кейін жинайтын ойындар, әдістемелер және ойыншықтар 
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болып келеді (мысалы, белгілі бір бөліктерге бөлінген сурет, бұл қолдың ұсақ 

моторикасының, ойлаудың, зейіннің, идеялдың дамуына пайдалы. Бұндай суреттерді өз 

қолымен, яғни түрлі открыткалар мен иллюстрацияларды бөліп келуге болады. Сатып 

алғандарға қарағанда, бұларды әрқашан жаңартып, күрделігі өсу ретімен байланысты етіп 

жасауға болады). әсіресе балаларға танымдық қабілеттерін  (қиял, зейін, ес, ойлау және 

сөйлеуі) және басқа да қабілеттерін  (музыкалық, құрастырмалы, математикалық, 

ұйымдастырушылық, әртістік және т.б.) дамытуға арналған ойындар керек. 

Танымдық ойындардың балаларға беретін негізгі мақсаты: ойынның қандай 

бағытта өткізілетіндігі, неге бағытталғаны жөнінде болуы шарт. Ойынның мәні мынадай 

екі бөлімнен тұрады: 

-  түсіндіруші, яғни ойын кезінде балаларға нені үйретуіміз керек, қандай тәсілмен 

балаларға жеткізуіміз керек.; 

-  тәрбиелеуші, балалардың басқа адамдармен қарым-қатынасын нығайту. 

Танымдық ойындарды екі топқа бөліп қарауға болады: 

1. Ережесіз шығармашылық ойындар; 

2. Ережелі ойындар. 

Ережесіз ойындар-бұл көбіне өздері ойлап шығарады, ал ережелі ойындарда үлкен 

адамдар шығарып, балаларға ұсынады. Танымдық  ойындар ережелі ойындарға жатады. 

Ойын нәтижесі қандай жолмен болсын ұтып шығу емес, балалардың , білімді қаншалықты 

игергенділігі ақыл-ойын, тілін дамытудағы өзара қарым-қатынас жасаудағы жеткен 

жетістіктердің көрсеткіші. 

Танымдық ойындардың өздерінің сипатына қарай үш топқа бөлуге болады: 

1. ойыншықтармен ойналатын ойындар; 

2. үстел үсті ойындар; 

3. сөздік ойындар. 

Ойыншықтармен ойналатын ойындар. Мұндай әр түрлі ойындар балаларға 

қызықты да тартымды болады. Заттардың сапасымен, пішінімен, қасиеттерімен танысады. 

Ойын барысында салыстыру, топтастыру міндеттері шешіледі. Балалардың аттар 

жайындағы білімдерді меңгеруге қарай ойын міндеті де күрделене түседі. 

Ақыл-ой, интеллектуалдық тәрбиесінің басты міндеті - балалардағы психологиялық 

процестерді дамыту, қиялды, ойды, түйсікті, есте сақтауды, тілді дамыту. Айналадағы 

дүниені танып білуде түйсік пен қабылдау үлкен рөл атқарады. Егер балада түйсік пен 

қабылдау жоғары дәрежеде дамыса, соғұрлым бала қоршаған дүниені өте жақсы  

дәрежеде біледі. Қоршаған дүниені танып білуде түйсік пен қабылдаудан басқа екінші 

сигнал  жүйесі-тіл басты рол атқарады. Бірінші сигнал - ми, себебі, балалар алған 

білімдерін тіл арқылы жеткізеді немесе тіл арқылы әр түрлі хабарлар алып отырады. Бала  

жасының  ұлғаюына  байланысты  бала  есі мен  ойы   дамиды. Соған  байланысты 

танымы дамиды. Міне, балалардың интеллектуалдық дамуына психикалық процесстер 

үлкен рол атқарады.  
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МЕКТЕП ЖАСЫНА  ДЕЙІНГІ  БАЛАЛАРДЫҢ  ӨЗІНДІК  ТАНЫМЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

АЛПЫСБАЙ Л.А., КИШКЕНБЕКОВА Э.С. 

М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, Тараз қ. 

Жамбыл обл., Талас ауд., «Қарлығаш» бөбекжай бақшасының тәрбиешісі  

 

Н.Ә.Назарбаев  Қазақстан   халқына жолдауында елімізде білім беру жүйесін 

дамыту, оңың алғашқы сатысы  мектепке  дейінгі  оқыту мен тәрбиелеуге ерекше мән 

береді. 

«Өзін-өзі тану» - білім беру жүйесіндегі жаңа жоба болғанымен, күнделікті 

тіршіліктегі Сіз бен біздің қарым-қатынасымыз, рухани адамгершіліктің қайнар көзін 

іздеу, мінез-құлықты тәрбиелеу, қайырымдылықты, әділдікті, махаббатты, бақытты 

бағалау секілді құндылықтарды игеру. 

Өзіндік сана дегеніміз – бұл ең алдымен тұлғаның өзінің рухани және дене күшін, 

әрекеттері мен ой-сезімдерін тануы. Ол тұлғаның өзінің қоғам мүшесі екендігін, айнала 

қоршаған орта мен басқа адамдармен қарым-қатынасын тануы.  Бүгінгі таңдағы басты 

мақсатымыз, білімді, мәдениетті, шығармашыл, белсенді және адамзаттық құндылықтар 

толысқан тұлға қалыптастыру болып табылады.  

Өзін-өзі тәрбиелеудің нағыз негізі-адамға тән болып табылатын үйреншікті 

қатардағы жайларды жеңіп,өз өмір жолындағы үлкен, қызықты істерге ұмтылу. Адамда 

бәрі дамыған, жетілген, бай бар және мұндай дамудың шын мәнінде шегі жоқ 

Мектепке дейінгі балалармен жүргізілетін сабақтардың ерекшеліктері, сабақтың 

құрылымы өзіндік танымның дамуына ықпал етеді. Балаларға түрлі жаттығулар, 

тапсырмалар ұсынылады, олардың дәйекті орындалуы шығармашылықпен жұмыстануды, 

баланың өзін-өзі тануын  қажет етеді. Осылайша, өзін-өзі дамытуға қатысты тәсілдерді 

меңгерту өзектілігін жоймайтын бүгінгі таңдағы көкейкесті, психологиялық мәселе болып 

табылады. Мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі іс-әрекеті ойын болғандықтан, 

тұлғаның өзіндік дамуына ықпал ететін құбылыстар өте көп. 

Бұл жас ерекшелігіндегіндегі  балалардың дамуында өзіндік таным, өзін-өзі 

меңгеру, өзін-өзі басқару, өз іс-әрекеттеріне жауап беру, өзін бағалау сияқты тұлғалық 

қасиеттердің мәні зор.  

 «Мен кіммін, менің жақсы қасиеттерім, жаман мінездерім қандай? Талабым, 

талғамым қандай? Адам өзін танып білуге бола ма? Танып білсе, ендігі жерде өзіндегі 

кемшіліктерді жоюға күші жете ме?» - деген өмірлік сабақтардың жауабын іздейтін, 

қызыққан адамға күрделі көрінетін,  қызықпаған жанға өте қарапайым сезілетін 

қағидаларды танып - білудің баспалдағы. 

Өзіндік таным саналы түрде мақсатқа бағытталған процесс ретінде сипатталады, 

яғни адам нақты бір мақсатты алдына қояды. Өзінде қандай да бір қабілетті, икемділікті 

арнайы әдісті қолдану арқылы өзін бағалайды. Міне, осы жерде саналы әрекетке айналады 

және оның заңдылықтарына бағынады. Егер адам өзін-өзі тануын әрекетке жиі 

айналдырып отырса, онда өзін-өзі терең және тез танитын болады. 

Өзін-өзі тану өзінің дамуында 2 кезеңнен өтеді. Бірінші кезеңде өзін-өзі тану «Мен 

- Өзгелер» жүйесінде жүзеге асады. Бір жағынан, ерте балалық шақтан бастап адам 

тұлғааралық қатынастар арасында болады, өзге адамдар оны бағалайды және соған 

байланысты ерікті немесе еріксіз түрде сол бағалауды нұсқау етіп қолданады. Екінші 

жағынан, бала өзі басқаларды бағалай отырып тәжірибе жинайды, алғаш кездері 

ересектердің бағасын қайталайды, ал кейіннен өзі жекеше тұжырымдай бастайды. Сол 

арқылы ол өзін басқалармен салыстырады, өзара бағалау жүйесі арқылы біртіндеп жеке 

Менін ұғынады, балада өзі туралы алғашқы түсінік қалыптасады. Өзін-өзі тану балада 

сыртқы әлемнен өзін ажырата тануынан басталады.  
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Ғалымдардың ойлауы бойынша, 3-8 айлық сәбилерде ажырата алу басталады - 

дейді. 2 жасқа дейін балалар өзге біреулерді жақсы танитын болса, өздерін суреттен, 

бейне кадрлардан  не  болмаса  айнадан  танымайды.   Айнада  бейнеленген  өзінің 

бейнесін көрген балада таң қалу және қуаныш сезімдерін тудырады. Шамамен 2-3 жаста 

бала заттармен әртүрлі әрекеттерді белсенді орындайды. Ересектердің қатысуынсыз 

орындағанымен ересек қоршаған сыртқы әлемнің кілті болып табылады. Бала - кішкентай 

әлем, ал әлем болса үлкен. Міне, осы кезден бастап бала әлемге енеді. Ата-ана жол 

көрсеткіш ретінде болып келеді. Олар әлемнің бейнесін, өзін және ортаны түсіну, өзара 

қатынас ережелерін қалыптастырады. Бала аса белсенді болған кезде «Мен өзім» деген 

фразаны айта бастайды, ол - өзін-өзі тану этапына өтті деген сөз.  

Екінші кезеңінде «Мен -Мен» жүйесінде өзін-өзі таниды, әр уақытта әртүрлі 

жағдайда қалыптасқан өзі туралы мағлұматтың дайындығын пайдаланады. Мұнда өзінің 

әрекетін, оның нәтижелігін, адамдармен өзара әрекет ерекшеліктерін, өзінің   тұлғалық   

қасиеттерін   және   қылық   мінездемесін талдайды. Яғни, өзін-өзі жеке процесс ретінде 

санап, өзінде танылып жатқанын қабылдауға, бағалауға, талдауға, белгілеуге, табуға 

бейім.  

Өзін-өзі   танудың   интенсивтілігі,   тереңдігі,   дәлелділігі   тұлғаның қалыптасқан 

қасиеттеріне байланысты, әсіресе тұлғаның бағытын анықтайтын сипатқа байланысты.  

Тұлғаның өзін- өзі таныту теориясының негізін салушы А.Маслоудың анықтамасы 

бойынша, «Өзін - өзі таныту – бұл адамның өзінің барлық тұлғалық мүмкіндіктері мен 

шығармашылық қабілеттерін толық ашуға және дамытуға үздіксіз ұмтылысы». 

Өзін - өзі танытудың психологиялық механизмі – ол тұлдғаның құндылық – 

мағыналық өзіндік реттелуі, өзінің барлық жеке – дара, типтік қасиеттерін, эмоционалдық 

– еріктік, мотивациялық, танымдық аумақтарын жетілдіруі. Сонымен қатар, 

білімгерлердің белсенділігінің негізгі ынталандырушы және адамзат жағы ретінде біз 

адамның өзі үшін, өз халқы, қоғам және адамзат үшін өмірлік жауапкершілігінде көрінетін 

мәдени – адамгершілік қуатты жетілдіруді қарастырамыз. 

Біздің оймызша, өзіндік тану, өзіндік сана, рефлексия және әлеуметтік талаптарды 

есепке алу арқылы өзін - өзі дамыту балалардың өзін - өзі тануының алғы шарты болып 

табылады. Тұлғаның өзін - өзі танытуының негізгі құрамдас бөліктерін эксперименттік 

түрде анықтау мақсатымен біз оның негізгі аумағын және олардың параметрлерін бөліп 

қарастырамыз:  

1) тұлғаның мотивациялық аумағы: мінез – құлықтың және іс - әрекеттің мотивтері, 

әлеуметтік қажеттіліктер;  

2) белсенділік аумағы: интерналдылық, инициатитілік, өзіне - өзі сенімділік, өзін - 

өзі таныту; 

3) тұлғаның құндылықтың – мағыналық аумағы: құндылықтық бағдарлар, өмірдің 

мағынасы мен мақсаттары;  

4) тұлғаның этникалық өзіндік санасының аумағы – этникалық жаңсақ 

нанымдардың негізінде қалыптасатын этномәдени сәйкестілік. 

Балалардың өзін-өзі танытатын негізгі қасиеттерінің бірі – белсенділік. Оны біз 

А.А.Бодалевтың көзқарасы бойынша қарастырамыз. Оның пікірі бойынша, «белсенділік – 

бұл тұлғаның қажеттіліктерді, қабілеттерді, өмірге қатынастарды және қоғамның тұлғаға 

қоятын талаптарын интеграциялау негізінде тұлғаға ғана тән, өмірді ұйымдастыру, реттеу 

және өзіндік реттелу тәсілі». 

С.М.Жақыпов жеке мағыналық құрылымдарды емес, ал тұлғаның танымдық іс - 

әрекетінде көрінетін ішкі психикалық құрылымдардың тұтас жүйесін қарастырды. Ғалым 

мотивацияның іс - әрекетке байланыстылығын іс - әрекеттегі мотивтердің, мағына және 

мақсаттың пайда болуымен түсіндіреді. 

Мектепке дейінгі баланың  өзін - өзі танытуы жекедаралық та, әлеуметтік те 

факторламен анықталады. Бір жағынан, олар тұлғаның әлеуметтенуі барысында 

жекедаралық қасиеттерімен байланысты болады. Осыдан, әрбір адам өзінің қайталанбас 
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ерекшілігінде, жеке дара тәсілінде өзін - өзі жүзеге асырып, өзін - өзі танытады. Екінші 

жағынан, бала өзінің микро және макро ортасына тәуелді өзін - өзі танытады. Отандық 

психологтар, өзін-өзі жүзеге асыруды индивидтің өзімен саналы және арнайы түрде 

ұйымдастырылатын, адамгершіліктік түрде реттелетін өзінің әлеуметтік – психологиялық 

қасиеттері мен күйлерін түрлендіруі (жетілдіруі, дамытуы) ретінде анықтайды. 

Сонымен, бала тұлғасының қалыптасуы оның өзін - өзі танытуына қолайлы 

жағдайлар тудырып, өзін - өзі жетілдіруге  елеулі ықпал етеді. 

Жан-жақты білім алған, парасатты, саналы азаматты тәрбиелеп шығару, олардың 

жан дүниесін әлемдік өркениетке сай рухани қазыналармен байыту, халықтық педагогика 

дәстүрлерінің озық өнегелерін ой-санасына орнықтыру - бүкіл ел жұрт, ауыл-аймақ, 

отбасы, қоғамдық мекемелер болып бірлесе атқаратын аса жауапты міндет екені де айқын.  

Тәрбиенің осы бір сан-салалы, күделі мәселелеріне терең бойлауға бастайтын, 

күнделікті өміріміздегі қарапайым дағдылар арқылы бала жүрегіне жол табуға тырысатын 

алғашқы білім баспалдағы - бастауыш мектеп болып табылады. Өйткені бала да "ұяда нені 

көрсе, ұшқанда соны ілетін" балапан сияқты, айналамыздағы әр нәрсенің қыр-сырын 

білуге табиғатынан ынтазар болып жаратылады.  

Құнарлы жерде өскен мәуелі ағаш тамыры секілді осы жаста берілген ұлттық 

тәрбиенің сөлі мен нәрін бойна сіңіріп,  қуат алып өскен баланың өмірге деген бейімділігі 

де, зерделілігі де анағұрлым жоғары  тұрмақ. Ал, баланы оқыту мен тәрбиелеу - ұзақ 

жылдарға созылатын, инемен құдық қазғандай, бейнеті ауыр еңбек екенін ескерсек, бұл 

орайда, тәрбиеші- ұстаздар қауымының орны ерекше екені даусыз. 

Қазіргі таңда біздің қоғамда өзіндік таным мәселесін жан-жақты қарастыру өте 

маңызды. Өйткені, қоғамның дамуы әрбір мүшесінің қосқан жетістікті үлестеріне тікелей 

байланысты. Әрбір қоғам мүшесі – адам басқа адамдардан өзінің жеке ерекшелігін, 

даралығын сезініп, көре білуі оның тұлға ретінде дұрыс қалыптастыруының негізі. 

Мектепке дейінгі балалардың өзін-өзі тануын қалыптастыру мәселесі қазіргі 

таңдағы педагогика мен психологияның ортақ мәселелелерінің бірі болып табылады. Осы 

кезеңде баланың қоршаған болмыспен танысу мүмкіндігін қамтамасыз ететін барлық 

психикалық процестердің қарқынды даму кезеңі.  

Қоршаған болмыс құбылыстарының ең бастысын, маңыздысын ажырата білуге 

үйренеді, құбылыстың себептерін тауып, салыстырып, талдау жасай білуге және 

қарапайым қорытынды қалыптастыруға жаттығады. Заттармен жұмыс істеудің көптеген 

тәсілдерін меңгереді, өзін-өзі басқара бастайды, әрекет жасау ережелерін игереді. Мұның 

барлығы мектепке дейінгі балалардың өзін-өзі тануының  қалыптасуын болжайды. 

Ғалымдар қазіргі ақпараттың қарқынды көтерілуі шарттарында өзіндік танымды 

қалыптастырудың ерекше мәнге ие екендігін көрсетеді. Бұл білімнің белгілі бір бөлігін 

меңгеру ғана емес, солардың ішінен ең маңыздысын таңдау, оларды әртүрлі мәселелерді 

шешуде қолдана білу, онда материалды логикалық өңдей білу,  белгілі бір мәндік 

байланыстар мен қатынастарды  орнатудың маңызды екендігін аңғартады. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ  БАЛАЛАРДЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ  ДАМУ  

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

АЛПЫСБАЙ Л.А., КАДИРСИЗОВА П.А. 

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, Тараз қ. 

Жамбыл обл., Талас ауд. «Қарлығаш» бөбекжай бақшасының тәрбиешісі  

 

Жас  ұрпаққа  саналы  тәлім-тәрбие  беру  оларды  заман  талабына  сай,  жан-

жақты  дамып  жетілген,  жаңашыл  көзқарастағы  азамат  етіп  қалыптастыру,  кең  

көлемді  және  сан  тармақты  іс  дейтін  болмақ,  осыған  жету  баспалдағының  алғашқы  

қадамы  оның  отбасындағы  алатын  тәрбиесіне  байланысты  болады.  Ал  бұл  жас  

ұрпақты  әрі қарай  мектеп  табалдырығына  жетектеп  әкелетін  екінші  қадам  мектепке  

дейінгі  мекеме  мен  ұйымдарда  алатын  білім  мен  тәрбие. 

Осы  екінші  мәселеге  қатысты  мектеп  алды  баланың,  оның  жеке  тұлға  болып  

қалыптасуына  бұл  кезеңінде  алатын  білімі  мен  тәрбиесі  шешуші  фактор  болып  

табылатынына  ерекше  көңіл  аударып,  білім  беруді  дамыту  тұжырымдамасы  мектепке 

дейінгі  білім  беру,  салықтыру  және  түзеу  бағдарламалармен  қамтуды  ұлғайту  

жолымен  балалардың  білім  алуына  бірдей  бастапқы  мүмкіндіктерді  қамтамасыз  етуді  

мақсат  етті.  Тұжырымдаманың  негізгі  міндеттерінің  бірі  -  балалардың  бойында  оқу  

қызметін  меңгеруге  қажетті  жеке  қасиеттерді  тәрбиелеу  болып  табылады.  Бұл  

қасиеттерге  баланың  мектепке  оқуына  қажетті  танымдық  процестерінің  (зейін,  ес, 

қабылдау,  ойлау  және  т. б.)  даму  деңгейін,  эмоционалдық  аймақтардың  және  дербес  

ерекшеліктердің  дамуы,  психофизиолгиялық  дамуын  жатқызуға  болады. 

Мектепке дейінгі жастағы  баланың  танымдық  процестерінің  даму  деңгейін  

анықтап,  мектеп  бағдарлаудың  күрделі  кешенін  зерттеу кезеңінде  оның  бөлімдері  мен  

интеллектуалдық  функцияның  өзара  байланыстылығы  айқын  көрінеді. 

Жас  ұрпаққа  саналы  тәлім-тәрбие  беру,  оларды  заман  талабына  сай  жан-

жақты  дамып  жетілген,  жаңашыл  көзқарастағы  азамат  етіп  тәрбиелеу,  қалыптастыру  

кең  көлемді  және  сан  тармақты  іс  дейтін  болсақ,  оның  ішінде  келесі  мәселеге  

айналып  отырған  танымдық  ойындардың  орны  ерекеше.  Сондықтан  да  осы  

бағыттағы  жүргізілген  зерттеулер  мен  ізденістер  адам  арасындағы  дұрыс  қарым-

қатынасты,  білім-білік,  дағдыны,  психологиялық,  денелік  және  интеллектуалдық  

дамуын,  қалыптасуын  бала  жастан  бастауды  көздейді.  Сол  себепті  үкімет  тарапынан  

қабылдаған  жалпыға  бірдей  білім  беруге  үлкен  мән  беріліп,  айрықша  назар  

аударуда. 

Жалпы  интеллектуалдық  дамуына  Кэттел,  Бине-Симон, Ж. Пиаже,  Дж. Брунер,  

П. Я. Гальперин,  М. Сторфер,  Айзенк  және  т. б.  ғылыми  түрде  дәлелденіп  еңбек  

сіңірді.  Ресейлік  психолог-педагогтардан  Л. С. Выготский  және  т. б.  Ойын 

теориясының  зерттеле  бастауы  Шиллер  мен  Спенсердің  ғылыми  еңбектерімен  тығыз  

байланысты.  Сол  сияқты  ойын  теориясының  дамуына  Фрейд,  Ж. Пиаже,  Дьюи,  А. 

Адлер,  Штерн,  Фромм  және  т. б.  ғалымдар  еңбектерін  сіңірді.  Ресейлік  психология  

және  педагогика  теориясында  ойын  тақырыбына  қарастырғандар  С. Л. Рубинштейн,  

Л. С. Выготский,  А. Н. Леонтьев  және  т. б. 

Қазіргі  қоғамда  адамның  интеллект  деңгейі  өмірінде  маңызды  орын  алады.  

Осы  деңгейдің  әр  түрлілігі  оның  әлеуметтік  ортада  алатын  орнына  байланысты  

болады.  Мектеп  үлгерімі,  оқыту  мен  тәрбиесі,  жұмыс  орындағы  проблемалар,  

қоғамдағы  және  әлеуметтік  ортадағы  алатын  орны  адамның  немесе  оқушының  

интеллект  дамуының  деңгейінен тәуелді.  Осыған  қатысты  интеллектіні  дамыту  үлкен  

мәселе  болып  отыр. 

Мектепке  дейінгі  жаста  бала  біршама  тұрақты  жан  дүниесіне  ие  болады,  ал  

мұның  өзі  әлі  де  болса,  толық  қалыптаса  қоймаған,  бұдан  әрі  де  дамып  жетілуге  

қабілеті  бар,  жеке  адам  деп  санауға  бастапқы  негіз  болады.   
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Мектеп  жасына  дейінгі  баланың  даму  шарттары  алда  өткен  жас  кезеңі  

шарттарынан  айтарлықтай  өзгеше.  Оған  үлкендер  тарапынан  қойылатын  талаптар  да  

едәуір   арта  түседі.  Қоғамдағы  жалпыға  бірдей  міндетті  мінез-құлық  ережелерін,  

қоғамдық  мораль  нормаларын  сақтау  -  өзекті  талапқа  айналады. 

  Қоршаған  дүниені  танудың  өскелең  мүмкіндіктері  баланың  ынтасын  өзіне  

жақын  адамдардың  тор  шеңберімен  шығарып,  іс-әрекетті  өзара  қарым-қатынас  

формалары  мен  байсалды  түрлерін  (оқу,  еңбек)  үлкендер арасында  болатын  алғаш  

игере  бастауға  жеткізеді.  Бала  өз  құрдастарымен  бірлескен  іс-әрекетке  кіріседі,  өз  іс-

әрекеттерін  олармен  келісуді  жолдастарының  ықылас,  пікірлерімен санасуды  үйренеді.  

Мектепке  дейінгі  бүкіл  балалық  шақ  бойына  балалар  іс-әрекетінде  қабылдау,  ойлау,  

есте  сақтау  және  басқа  психикалық  процестерде  ғана  емес,  сонымен  бірге  өз  мінез-

құлқын  ұйымдастыра  білуге  де  жоғары  талаптар  қоятын  өзгерістер  мен  бетбұрыстар  

орын  алады.   

Осының  бәрі  баланың  жеке  басын  қалыптастырады,  оған  қоса  адамның  жеке  

басын  қалыптастырудағы  әрбір  жаңа  қадам  шарттардың  ықпалын  өзгертеді.  Одан  әрі  

тәрбиелеу  мүмкіндіктерін  арттырады.   

Баланың  жеке  басының  дамуының  екі  жағы  бар.  Оның  бірінші  жағы  -  

баланың  қоршаған  дүниені  біртіндеп  біліп,  өзінің  одан  алатын  орынын  түсіне  

бастауы,  осыдан  мінез-құлық  мотивтерінің  жаңа  типтері  пайда  болады,  соның  

әсерінен  бала  белгілі  бір  қылық  көрсетеді.  Екінші  жағы  -  сезім  мен  еріктің  дамуы.  

Олар  осы  мотивтердің  ықпалдылығын,  мінез-құлықтың  тұрақтылығын  және  оның  

сыртқы  жағдайлардың  өзгерістеріне  тәуелділігін  қамтамасыз  етеді. 

Мектепке  дейінгі  жаста  бала  біршама  тұрақты  жан  дүниесіне  ие  болады,  ал  

мұның  өзі  әлі  де  болса,  толық  қалыптаса  қоймаған,  бұдан  әрі  де  дамып  жетілуге  

қабілеті  бар,  жеке  адам  деп  санауға  бастапқы  негіз  болады.   

Мектеп  жасына  дейінгі  баланың  даму  шарттары  алда  өткен  жас  кезеңі  

шарттарынан  айтарлықтай  өзгеше.  Оған  үлкендер  тарапынан  қойылатын  талаптар  да  

едәуір   арта  түседі.  Қоғамдағы  жалпыға  бірдей  міндетті  мінез-құлық  ережелерін,  

қоғамдық  мораль  нормаларын  сақтау  -  өзекті  талапқа  айналады. 

  Қоршаған  дүниені  танудың  өскелең  мүмкіндіктері  баланың  ынтасын  өзіне  

жақын  адамдардың  тор  шеңберімен  шығарып,  іс-әрекетті  өзара  қарым-қатынас  

формалары  мен  байсалды  түрлерін  (оқу,  еңбек)  үлкендер арасында  болатын  алғаш  

игере  бастауға  жеткізеді.  Бала  өз  құрдастарымен  бірлескен  іс-әрекетке  кіріседі,  өз  іс-

әрекеттерін  олармен  келісуді  жолдастарының  ықылас,  пікірлерімен санасуды  үйренеді.  

Мектепке  дейінгі  бүкіл  балалық  шақ  бойына  балалар  іс-әрекетінде  қабылдау,  ойлау,  

есте  сақтау  және  басқа  психикалық  процестерде  ғана  емес,  сонымен  бірге  өз  мінез-

құлқын  ұйымдастыра  білуге  де  жоғары  талаптар  қоятын  өзгерістер  мен  бетбұрыстар  

орын  алады.   

Осының  бәрі  баланың  жеке  басын  қалыптастырады,  оған  қоса  адамның  жеке  

басын  қалыптастырудағы  әрбір  жаңа  қадам  шарттардың  ықпалын  өзгертеді.  Одан  әрі  

тәрбиелеу  мүмкіндіктерін  арттырады.   

Баланың  жеке  басының  дамуының  екі  жағы  бар.  Оның  бірінші  жағы  -  

баланың  қоршаған  дүниені  біртіндеп  біліп,  өзінің  одан  алатын  орынын  түсіне  

бастауы,  осыдан  мінез-құлық  мотивтерінің  жаңа  типтері  пайда  болады,  соның  

әсерінен  бала  белгілі  бір  қылық  көрсетеді.  Екінші  жағы  -  сезім  мен  еріктің  дамуы.  

Олар  осы  мотивтердің  ықпалдылығын,  мінез-құлықтың  тұрақтылығын  және  оның  

сыртқы  жағдайлардың  өзгерістеріне  тәуелділігін  қамтамасыз  етеді. 
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ЛОГОРИТМИКАНЫ БАЙЛАНЫСТЫРЫП СӨЙЛЕУ ТІЛІН ДАМЫТУ 

ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ 

 

ЖАПАРБАЙ Т.Қ. 

№35 Аркадий Гайдар атындагы орта мектеп, Тараз қ. 

 

Адамның ең күрделі жоғарғы психикалық қызметі сөйлеу тілі болып табылады. 

Логопедияда өзекті мәселелердің бірі жүйелі ғылыми тұрғыдан тіл кемістіктерінің 

себептері мен факторларын анықтау, оны классификациялау болып  табылады. Бұл 

балалардың тіл кемістіктерін ғылыми тұрғыда зерттеу, оның ерекшеліктерін дәлелдеуді 

талап етеді. Егер тіл кемістігінің бір түрі бірнеше себептердің салдарынан болса, 

керісінше бір себептің салдарынан тіл кемістігінің бірнеше түрі пайда болуы мүмкін.  

Балалардың жалпы білім беру мектебінде сапалы білім алуға дайындығы оның 

мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту үдерісінде бастау алады.  Баланың толыққанды тұлға 

болып қалыптасуы мен қоғамға бейімделуі, оның жалпыадамзаттық құндылықтар 

негізінде тұлғаны тәрбиелеу және оқыту қазіргі білім беру мен ғылымды дамыту 

саласының маңызды мәселелерінің бірі  [1]. 

Жалпы тіл кемістігі – есту қабілеті мен ой-өрісі әдеттегідей дамыған балалардың 

дыбыстық, мағыналық жағына қатысты сөйлеу тілі құрамының компоненттерінің 

бұзылуынан болатын әртүрлі күрделі тіл кемістіктері [2]. 

Жалпы тіл кемістігін дефектология ғылымында Р.Е.Левина [3], С.Жукова, Е.М.Мастюкова 

[4], Е.М.Косинова [5], ал отандық ғалымдар  Қ.Қ.Өмірбекова, Г.С.Оразаева, 

Г.Н.Төлебиева, Г.Б.Ибатова [6]  және т.б.  балалардың тіл кемістіктерін жан-жақты 

зерттеулердің қорытындысының нәтижесінде ғылыми тұрғыдан дәлелдеді.  

Дыбыстарды бұзып айтуын, фонетикалық есіту қабілетінің дамымауы, сөздік қоры 

мен грамматикалық сөйлем құрылысының артта қалуы жалпы сөйлеу қоры мен 

грамматикалық сөйлем құрылысының артта қалуы жалпы сөйлеу тілі дамыған балалардың 

барлығына тән кемшілік. 

Жалпы сөйлеу тілінің дамымауы алалия, афазия, ринолалия, дизартрия сияқты 

күрделі сөйлеу патологияларының түрлерінде байқалуы мүмкін. Көп жылдар бойы 

логопедияда тіл кемістіктерін клиникалық негізінде топтастыру Т.Б.Филичева , 

А.Р.Лурия, Г.М. Коржова, Г.С. Оразаева, Лапшин В.А., Пузанов Б.П., В.А. Гринер,  

Ю.А.Флоренская  еңбектерінде кең орын алып келеді. Клиникалық топтастыру тіл 

кемістіктерінің себептері мен белгілерінің негізінде жасалған. Ауызша сөйлеу 

кемістіктерінің екі түрі болады: бірініші тіл дыбыстарының айтылуының бұзылуы.  

Көп жағдайда сөйлеу тілінің кемістігі балалардың қозғалыс дамуында кездеседі. 

Логопедиялық бағыттағы мамандандырылған мектепке дейінгі мекемедегі түзету 

педагогикалық жұмыс өз кезегінде балалардың сөйлеу тілі кемістігін түзетумен 

байланысты. Қазіргі уақыттағы Т.Б.Филичева мен Г.В.Чиркинаның арнайы бала 

бақшалардағы жалпы тіл кемістігі бар балаларды мектепке даярлау бойынша 

зерттеулерінің өзектілігі жоғары  [7]. 

Жалпы тіл кемістігін түзетуде логопедиялық ритмика (ырғақ)  тнхнологияларын 

қолдану тиімді көмек. Бұл логопедиялық ырғақ адамның психикалық қызметіне, соның 

ішіндегі сөйлеу тіліне тиімді әсер ету құралы болып табылады.  Ол  Е.М.Косинованың 

логопед сабақтарында қолданатын тілді дамыту ойындары,  Г.А.Волкованың 

логопедиялық  ритмика,  Л.С.Коновалованың тілдік бұзылыстарды түзетудегі 

логоритмиканы тиімді әдіс ретіндегі,   Е.А.Медведева, Л.Н.Комиссарова, Г.Р.Шашкина 

мен О.Л.Сергееваның коррекциялық ритмика мен баланы дамытудағы музыкалық 
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тәрбиенің маңыздылығы туралы  зерттеулері. Сонымен қатар, қимыл қозғалысы белсенді, 

ерте жүріп бастаған балалардың, өз – «енжар» қатарластарына қарағанда сөйлеу тілі ерте 

шығады [4]. Балалар бақшасындағы логопедиялық жұмыс тәжірибесінде логопедиялық 

ритмика (логоритмика) атты әдістеме  қолданылады. Оның қозғалыстық негізін 

музыкамен сөз құрайды. 

Дене  тәрбиесіне логоритмиканың негізгі катысы бар, сабақ логопед-дефектологтар 

мен музыкалық жетекшілермен бірлесіп жүргізіледі және негізінен ол жеке дыбыстарды 

қоюға және бекітуге, сөз және сөйлемді айтуға баланың дұрыс сөйлеу тілінің 

құрылымына, дене дамуына бағытталып үйлесімділікпен жүргізіледі. 

Біздің көзқарасымыз бойынша аталмыш жағдайдан шығудың бірден-бір жолы дене 

шынықтыру жаттығуларын логоритмикамен біріктіру болып табылады. Дегенімен, 

логоритмикада музыканы пайдалану жүзеге асады, сол сияқты ритмикалық гимнастиканы 

қолдану жүргізіледі. 

Қазіргі уақытта логопедтік бағыттағы арнайы мектепке дейінгі мекемелер 

құрылды, олар балалардың сөйлеу кемістігін түзету міндеттерін шешеді.  

Сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы балабақшалардың басты 

міндеті балаларды тәрбиелеу, дамыту, олардың кемшіліктерін түзету және басқа да 

қызмет органдарымен орын толтыру, мектепке дайындық болып табылады [8]. Мұндай 

бала-бақшалардың тәжірибесіндегі негізгі түзету құралы логопедиялық сабақтар және 

логопедиялық ритмика (логоритмика) болып табылады. 

Мектепке дейінгі жастағы сөйлеу қабілеті бұзылған балаларды оқыту-тәрбиелеу 

бойынша түзету жұмысының негізін фронтальды және жеке логопедиялық сабақтар 

құрайды. 

Л.С. Коновалованың пайымдауынша, логопедтік ритмика бойынша сабақтар 

музыка (музыка), қозғалыс және сөйлеу үйлесімі қағидатына негізделген. 

Логоритмиканың негізгі мақсаты - сөйлеу мен музыканы ұштастыра отырып, тіл және 

қимыл зоналарының патологиясын түзету және тәрбиелеу [9]. Осындай сабақтарда 

өлеңдердің айтылуына, музыкалық аспаптарда ырғақты сезімге тәрбиелеуге, 

артикуляцияларды және дауысты дұрыс қоюға ерекше көңіл бөлінеді, сондықтан 

қозғалысқа байқаусыз уақыт қалады. 

Сөйлеу қабілеті бұзылған балалар үшін қозғалыс қызметін дамыту және өткір 

қозғалыс бұзылыстарын түзету маңызды болып табылады. Мұндай жұмыстардағы басты 

орын дене шынықтыру сабағына ие болуы тиіс, өйткені қозғалыс анализаторы сөйлеу 

дамуында маңызды рөл атқарады. 

Баланың қозғалыс белсенділігі жоғары болған сайын, оның сөзі жақсы дамиды. 

Сонымен қатар, баланың қозғалыс қабілеттерінің үйлесімділігі да дамиды. Бұл өз 

кезегінде көптеген ірі зерттеушілермен зерттелді [10].  Қозғалысты құру сөйлеу тілінің 

қатысуымен жүзеге асырылады. Артикуляциялық органдардың қозғалысын жүзеге 

асырады. 

Дене жаттығуларының өзара әрекеттесуі мен ауызша сөйлеуді меңгерудің басы 

біздің ғасырдың басына жатады. Олар дене тәрбиесі жүйесіне қозғалмалы ойындарды 

қосу қажеттігін атап өтті. Себебі ойындар баланың қарқындылығын арттырады. Ең 

бастысы-қозғалыс ойындары қозғалыс ептілігін дамытуы керек. Бұл ептілік 

артикуляциялық аппаратқа қатысы болуы тиіс, өйткені ол да қозғалыс мүшесі болып 

саналады. 

Сөйлеу қызметі ағзалардың артикуляциялық қозғалысы нәтижесінде ғана емес, 

сонымен қатар есту, ойлау, әртүрлі қозғалыстар нәтижесінде пайда болады деп ойлады. 

Ғалымдардың айтуынша, педагогтар мен ата-аналар сөйлеуді дамыту үшін жалпы 

қозғалыстың дамуы маңызды екенін ұмытпау керек. 

Балалар мен жасөспірімдердің физиологиясы институтында жүргізілген зерттеу 

ерте жүріс қабілетін алған балаларда сөйлеу ерте пайда болатынын көрсетті. Бұл мидың 

сөйлеу және қимылдарының анатомиялық жақындығымен түсіндіріледі. 
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Балалардың моторлы даму ерекшеліктерін түзету арнайы мекемелерде дене 

тәрбиесі әдістерімен жүзеге асырылады. Ол бұлшықет тонусын қалпына келтіруге, 

қозғалыс үйлесімін дамытуға, тепе-теңдік, сөйлеу және қозғалыс әрекеттері арасындағы 

синхронды іс-әрекетке, қозғалыстардың ұсақ үйлесімін дамытуға, жазу дағдыларын 

толыққанды қалыптастыруға бағытталуы тиіс. 

Логопедиялық ритмика ағзаның бұзылуларын және балалардың қозғалу 

бұзылыстарын түзетудің басты құралдарының бірі болып табылады. Логопедиялық 

ырғақты өмір баланың қозғалысында үлкен орын алады. Дене шынықтыру 

жаттығуларымен айналысу бұлшық ет массасын кеңейтуге, бұлшықеттердің 

функционалдық мүмкіндіктерін іске асыруға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, сүйек - бұлшық ет аппараттары айтарлықтай, орташа өзгерістерге 

ұшырайды. Логопедиялық ритм жүйке жүйесіне оң әсер етеді. Олар қатты стресстік 

жағдайларда ми қабығы жасушаларының жақсы жұмысын және табандылық қамтамасыз 

етеді. Қалыпты дамуында логопат балалар бұлшық ет қызметіне жиі жүгінеді, сондықтан 

жиі орындықта көп уақыт өткізеді. 

Сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы ұйымдастырылған дене 

тәрбиесі бағдарламасы жоқ. Логопедиялық ырғақ сабақтары жалпы қабылданған 

бағдарлама бойынша өткізіледі. 

Р.О.Яркованың зерттеулерінде, мектепке дейінгі кезеңде адамның тұлға ретінде 

қалыптасуының шешуші процесі. Нақ осы кезеңдегі мақсатты педагогикалық ықпалдың 

нәтижесінде бала денсаулығы, жалпы төзімділігі және еңбекқорлығы, ақыл-ойы, есте 

сақтау қабілеті, зейіні және басқа да тұлғаның гармониялық жанжақты дамуына қажетті 

психикалық және ағзалық қасиеттер құрылады.   

Мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеудің жалпы жүйесінде дене 

тәрбиесінің алатын орны ерекше болуы туралы С.С.Волкова сипаттады. Ол әр түрлі 

логопедиялық ырғақтек қана бала денсаулығы мен физикалық дайындық деңгейін көтеріп 

қана қоймай, сонымен қатар бала тұлғасының эстетикалық, жағымды, ақылой 

қасиеттерінің дамуын қамтамасыз етеді. Олар баланың шығармашылық қиялын, ойлауын, 

ерік-жігерін, командалық рухын оятады, есте сақтау қабілетін жақсартады, тез шешім 

қабылдауға, шешім қабылдауға және басқа да құнды ақыл-ой және зияткерлік қасиеттерге 

ие болады. 

Көркем гимнастика әртүрлі оқулықтар мен дене тәрбиесінде маңызды рөл 

атқарады. Сондықтан, бұл мектепке дейінгі жастағы балаларды өзіндік әуенімен, түрлі 

қимыл-қозғалыстарымен тәрбиелеудің тиімді және әмбебап құралы. 

Ритмикалық гимнастиканың қолданылымы өз тұрғысында орны ерекше. Оның 

бүкіл әлемде кең таралғаны таңқаларлық емес. Қазіргі заманғы ырғақты музыка мен би 

қимылдары қалыпты жағымды эмоциялар тудырады. 

Өйткені логоритмикалық гимнастиканы қазіргі заманғы  өнертабыс екенінде 

ешқандай негіз жок. Ал, бидің антикалық әлемінде, әуенмен орындалатын дене 

жаттығулары әдемі мүсін, жүріс тұрыстың әдемілігін, қозғалыстың үйлесімділігі үшін 

пайдаланған. 

Г.Б. Рабиль мен  В.М.Миронов пікірінше, ырғақты ритмикалық гимнастиканың 

жүгіру және секіру жаттығулары негізгі бөлімі болып табылады. О.А.Иванов бойынша, 

әуеннің ырғағында орындалатын хореография мен би қозғалысы элементтері 

эмоционалдықпен әсемділікті береді. Сол сияқты, логоритмикалық гимнастика көптеген 

түрлі тілдік жаттығулар мен артикуляциялық қозғалыстарды қамтиды. Әр жаттығу әуен 

үйлесімділігімен орындалады, бұл қалыпты эмоционалдық көңіл күй тудырады. Балалар 

логоритмикалық гимнастикамен шұғылдана отырып әртүрлі қозғалыстарды игереді. 

Көркем гимнастика күштің, ерік-жігердің, дененің жалпы дамуын қамтамасыз 

етеді, қимылдарды үйлестіруді жақсартады, әуен сезімін дамытады, дене белсенділігін 

арттырады. Мақсатты физикалық жаттығулар және көркем гимнастиканы қолдану 
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бұлшықеттер мен буындардың жұмысын жақсартады, жүрек пен тыныс алу жүйесінің 

жағдайын жақсартады. 

Ырғақты көркем гимнастика денесінің дамуы, сондай-ақ жүректің қызметі мидың 

жұмысына, ас қорытуға оң әсер етіп қана қоймайды, бұлшық еттер мен жүрекке қан 

ағымын жақсартады, осының бәрі тірек-қимыл жүйесінің дамуына әсер етеді, балаларға 

арналған көркем гимнастика ойыны (Лисицкий Т.С., 1997). Балалармен жүргізілетін 

жұмыс жайында Ж. Далькроздың сөзінше: «Біз ағзаның толыққанды дамуына жағымды 

әсер ететін құралды қуаныш сезімі екенін білмейміз». 

Логоритмикалық гимнастика сабақтары қуаныш пен көтеріңкі көңіл-күй әкелуі 

керек, әйтпесе олар тағдырдың жартысын жоғалтады. Көркем гимнастика сабақтарында 

қолданылатын музыка эстетикалық тәрбиенің қуатты құралы болып табылады. 

Музыкалық қозғалыстар есту, есте сақтау, уақытша бағдарлаудың дамуына әсер етеді 

(И.В.Нестев 1997; С.И.Бекин, 1993).  

Дұрыс бапталған музыка бұлшықеттің тонусын жақсартады. Сонымен бірге 

балалардың өмірі эмоцияларға толы. Көркем гимнастика балаларға жаңа моториканы 

үйренуге көмектеседі (Осокин Т.И., 1996). Сабақтың эмоционалды бағыты - бұл баланы 

қабылдау үшін тиімді болатын музыкаға балаларды тартудың нәтижесі. Бұл әндерді 

балаларға арнап айтқан жақсы. Алайда баланың жеке ерекшеліктерін ескеру қажет. Ең 

бастысы, музыка ырғақты, көңілді, эмоционалды болуы керек (Фомина Н.А., 2000). 

Лого және ырғақты гимнастика баланың физикалық жағынан ғана емес, ақыл-ой 

дамуына да оң әсер етеді. Егер көркем гимнастика сабағы ойын түрінде өткізілсе, балалар 

мотор тапсырмаларын оңай қабылдап, есте сақтай алады. Олар есту және визуалды 

анализаторлар арқылы жаттығулар алып, мұғалімнің қимылдарын қайталап қимыл 

жасайды. Сол себепті қимыл-қозғалыс, сөйлеудің, есте сақтаудың көру және есту типтері 

жақсартады (Семенова Л.М., Ильин Л. Ю., Рожков Н.В., 1990). 

Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған көркем гимнастика жалпы және жеке 

мәселелерді шешеді. Жалпы міндеттер - денсаулық, білім. Жеке тапсырмаларға мыналар 

жатады: 

1. Балаларды жүйелі жұмыстарға тарту; 

2. денсаулық сақтау; 

3. Әдептілікке тәрбиелеу; 

4. аурудың алдын-алу; 

5. Еңбексүйгіштіктің артуы; 

6. Негізгі физикалық қасиеттерін дамыту; 

7. Музыка сезімін жетілдіру; 

8. Ептіліктің дамуы. 

Бұл мәселелерді шешу баланың үйлесімді жан-жақты толыққанды тәрбиесін 

дамыту (Ланцберг О.А., Мостов В.В., 1995). 

Осылайша, сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған компенсаторлық 

балабақшалардың қағидаларының бірі - оқу процесін тиімді ұйымдастыру мен дамыту-

түзету бағытын жүйелендіру болып табылады. 

Көптеген логопедтердің, мұғалімдер мен психологтардың зерттеулеріне сүйене 

отырып, мектепке дейінгі сөйлеу бұзылыстары, баяу қимылдары бар балалардың 

ерекшеліктерін атап өту қажет. Мұндай балалар қозғалыс ауқымының жеткіліксіз 

дамуымен, қозғалыстардың дұрыс үйлестірілмегендігімен, жылдамдық пен қимылдың 

төмендігімен, сондай-ақ ұсақ моториканың бұзылуымен сипатталады. Бірақ балалық 

шақтағы сөйлеу тілі бұзылысының ерекшелігі бала миының зақымдануымен байланысты 

болуы да ықтимал. 

Мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс жасаудың бір бөлігі - сөйлеу тілінің 

бұзылуын түзету, сонымен қатар моторикалық функцияның дамуы және тіпті 

моториканың бұзылуы. 
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Сонымен қатар, логоритмикалық гимнастиканы, рөлдік ойындарды және 

логарифмдік элементтерді қолдану дене тәрбиесінің тиімді құралы болып табылады және 

мектеп жасына дейінгі сөйлеу қабілеті бұзылған балалардың қимыл қозғалысына әсер 

етіп, баланың сөйлеу әрекетін тиімді қалпына келтіреді. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАР АГРЕССИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТҮЗЕТУ-ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 

 

САЙЛЫБАЕВА Қ.Ә., ДУЙСЕНБАЕВА К.А. 

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, Тараз қ. 

Жамбыл обл., Талас ауд. «Қарлығаш» бөбекжай бақшасының тәрбиешісі 

 

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытудың мақсаттары мен 

міндеттерін, құрылымы мен мазмұнын және негізгі стратегиялық бағыттарын 

айқындайтын білім беруді дамыту тұжырымдамасы мемлекеттік тәуелсіздікті 

қалыптастыру мен нығайтудың, елдің прогресшіл дамуының негізін құрайды. Бұл 

тұжырымдамада көрсетілгендей ағымдағы жағдай және білім беруді дамытуды тежейтін 

факторлар бөлімінде негізгі мәселе мектеп жасына дейінгі жас кезеңдегі эмоциялық 

дағдарыстар деп көрсетіледі. Сондықтан соңғы жылдары мектеп жасына дейінгі 

балалардағы агрессивтілік жағдай бой көрсетіп келеді. 

Осы бала бойындағы агрессиялы әрекеттің пайда болуын психологтар жан-жақты 

түсіндіреді. Агрессияның қай түрі болса да, бұл өзгеге қиянат көрсету дегенді байқатады. 

Агрессияның қай түрін зерттейтін психологиялық бағыт болмасын әр қайсысы өзінше 

түсіндіреді. 

Психоаналитикалық бағытты ұсынғандар: З.Фрейд, А.Фрейд, Э.Фромм, А.Адлер, 

К.Юнг, К.Хорни және т.б. анықтауы бойынша агрессия — инстинкті, қастандық әрекет, 

бұл сана мен санасыздықтың арасындағы дау-дамай, адамның психологиялық 

қорғанысының бір түрі. 
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Әрекетке тиесілі бағыт: бұл жерде агрессиялық қимыл, эволюциялық процеске 

емес жағдайға байланысты қарастырылған. Дж. Доллард, Л.Берковитц, С.Розенцвейгтер 

агрессияны - фрустрация әсері деп қарастырған. 

Гуманистік бағыт: (К.Роджерс, В.Франкл, Ф.Перлз) түсіндіруі бойынша агрессия – 

бұлшектелген бостандыққа индивидтің мәжбүр болған жауабының әрекеті. Агрессияны 

түсіндіру – бұлпсихологиялық қорғаныстың жан-жақты әр түрі. 

Әлеуметтік оқыту бағыты: (С.Н.Ениколопов, Л.Берковиц, Д.Зильман) бұл 

түжырымның құрамына агрессиялылық – яғниүйрету нәтижесінде қалыптасқан әрекет, 

мінез көрінісі болып қалыптастырылады. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы №1459 

Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2005-2010 жылдарға дейінгі 

Стратегиялы даму жоспарында — бала тәрбиесі мен білім беру жүйесін нығайтуда 

баланың эмоциялы күй-жағдайына көбірек көңіл бөле отырып дамыту негізгі мәселесі 

болып қарастырылған. 

Бүгінгі таңда осы проблема ауқымды, өзекті мәселе. Қоғамның дамуындағы жеке 

адамның эмоциясы тұрақты нормада болуының қоғамға әсері, экономикалық техниканың 

жетістіктеріне жетуге итермелейтіндігі. Президент Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауында былай деді: «Біріншіден, осы өңірде тұрақсыздық пен діни экстремизм етек 

жая бастауы. Екіншіден, географиялық орналасуы жағынан алғанда Қазақстан бел 

ортасында тұрған өңірде есірткі таратудың тыйылмай отыруы». Нашақорлық, өзгеге 

қиянат зорлық көрсету сияқты осындай жағдайлар адам бойында кері әсердің жиылуы, 

агрессивтілік әрекеттің осылай бой көрсетуі - өзін және өзгені талқандауы. Бұл көрініс 

баланың тұлғалық дамуында қалыптасуының алдын алу, мүны мектепке дейінгі жастан 

бастап қолға алу қажеттілігі. Яғни ерте мектепке дейінгі жас, тұлғаның оң көрсеткішті 

құндылықтарының дамуының негізгі фундаменті. Балаға ерте жастан ішкі кері әсерін, 

өзіне немесе өзгеге бағыттау емес, оны ойын арқылы затқа ауыстыру жолдарын үйретіп 

отырған жағдайда, бала өсе келе осы артық энергияны еңбекке, спортқа т.б. яғни қоғамға 

пайда келтіретін тұстарына жұмсап, үлестіріп отырады (жеңілдейді). 

Агрессиялы баланың ызалы кезінде олармен мүмкіншілігінше ыңғайлы карым-

қатынас құра отырып, агрессиялы күйін жағымды жаққа қарай өзгертуге тырысу қажет. 

Әртүрлі жағдайларда баланың өзін-өзі ұстай білуге психологиялық тренингтер арқылы 

үйрету керек. Агрессиялы балалармен дау-дамай кезінде жағымды қарым-қатынас 

жасаудың тиімді жолдарын қарастырған жөн. Балалармен психологиялық жағдай құру 

арқылы эмпатия, адамға деген сенімділік қасиеттерін дамытуға байланысты психологтың 

өзі үлгі болатындай болу қажет. 

Адамның өзіндік агрессиялы күйлерін реттеп, бақылау жасау арқылы адам 

көптеген жетістіктерге жетуі даусыз. 

Балаларға неғұрлым көбірек психологиялық көмек көрсетіп, ойындар ұйымдастыру 

арқылы олардың сеніміне кіріп кері әсерден арылуға көп мүмкіншілік жасауға болады. 

Психология ғылымында психикалық құбылыстарының ішіндегі көп зерттелінген 

құбылыс эмоциялық құбылыс болып табылады. Дегенмен эмоцияның жан-жақты 

қырларының ерекшеліктерін әрбір жеке адам түрліше өткізетін болғандықтан психологтар 

арасында бұл мәселе үнемі шешімі шексіз болып қала береді. 

Эмоциялық тұрақсыздықтың бір көрінісі – агрессивтілікадамның жеке тұлғалық 

касиет ретінде де, эмоциялық жан күйзелісі ретінде де зерттелінеді.  

Психолог А.А. Реан "агрессия" және "агрессиялылық" деген екі ұғымның бір-біріне 

ұқсамайтын бөлек мағына деп қарастырады. Агрессия - бұл бөгде адамға болмаса, 

адамдар мен жануарлар тобына ниеттеліп тура бағышталған қиянат. 

Агрессиялылық – бұлжеке тұлғалық қасиет мінез-құлық, агрессияға дайындық 

көрінісі. Осылай түсіндіре келе, мұны былай тұжырымдауға болады. Егер агрессия – 

бұләрекет болса, ал агрессиялылық осындай әрекетке дайындық. 
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Адамдағы агрессия мәселесі қазіргі біздің қоғам үшін ең маңызды мәселелердің 

бірі. Қоғамдағы болып жатқан террор жәбірлеудің өсуі сияқты әлеуметтік-қауіпті 

құбылыстардың қатты белең алуына байланысты агрессия сұрағы зерттеудің негізгі 

объектісі болып отыр. 

Отбасы тәрбиесінің ерекшеліктері мынада: ата-ана тарапынан жылылық пен 

мейірімнің жетіспеушілігі, агрессияға көбірек жүгінуі, баламен немқұрайлы қарым-

қатынас жасауы. 

А.Бондура мен Р.У.Уолтерсомның жасаған зерттеуінде: ата-ана тәрбиесінің 

тәжірибедегі ерекшелігіне айрықша назар аударсақ, олар әрдайым өздерінің дегенін талап 

ету нәтижесінде, агриссивті балалар өсіреді; агрессиялы әрекетті көтермелеуі, қатал 

жазаға қарсы көрсетілген агрессияны басып, іште ұстауға мәжбүр етуі. Осы зеррттеуде 

көрсетілген фрустрация қажеттілігі, ата-анаға тәуелді қарым-қатынас, балалардың 

қастандық ызасы мен сенімсіздігін өзге үлкендер мен құрдастарына таратылуы, онан әрі 

әлеуметтік процесс тереңдетіле түседі. 

Қорытындылай келе айтсақ баланы ата-ана тарапынан өз бетінше жіберіп, 

қадағалаудың жоқтығы, болмаса қатал жазалау тәсілдері баладағы агрессия деңгейінің 

артуына мүмкіндік жасайды. 

Агрессивтілік әрекет, тұлғаның ерекшелік сипаты болып қалыптасуы мүмкін. 

Агрессия қызғаныш, көреалмаушылық, жек көру, өкпелеу, қорқыныш, ыза, қапалық 

сезімдерімен тығыз байланысты, әсіресе бұл көріністер 5-6 жас кезінде эмоциялық күй-

жағдайы бір қалыпты болмағандықтан жиі кездеседі. Баланың алғаш алған эмоциялық 

тәжірибесі ұзақ жылдарған берілуі мүмкіндігін атап айта кетуіміз аса қажет. Бұл фактіні 

көрсеткен А.В.Запорожецагрессивті әрекет формасы өзінен-өзі ұлғайуы мүмкін, міне 

сондықтан да жасөспірімдердің кейбір әрекеттері, ұрлыққа баруы кері әсерден 

жеңілдегендей болады. 5-7 жастағы балалардың психикалық дамуының нормада болуы 

оның эмоциялық күй-жағдайына байланысты, оның құлшынысы мен күйзелуіне 

бағыштылығы. Л.С.Славин атап көрсеткендей, жағымсыз күйзеліс бұл балаға қандай да 

бір қажеттілігі болмаса дау-дамайдың салдарынан өзіне қанағат алмауы. 

Бүгінгі таңдағы ауқымды және өзекті мәселенің бірі – ерте жаста бала бойындағы 

мінез көрінісінде агрессияның қалыптаса бастауы. Балаға әртүлі жағдайларда ушыққан 

агрессия көрінісін ыңғайлы түрде дұрыс сыртқа шығару жолдарын үйрету қажеттігі 

ересектер үшін күрделі мәселе. Сондықтан зерттеу жұмысында көрсетілген адам 

бойындағы агрессияның шығу түрлері , оның бала мінез-құлқына тигізер әсерін зерттеу 

арқылы онан арылу жолдары қарастырылды. Сондай-ақ мектеп жасына дейінгі балалар іс-

әрекетін бақылау барысында агрессия түрлері анықталды. Осының негізінде балаға 

психологиялық көмек көрсету шаралары іске асырылды. Баланы ішкі кері әсерінен 

жеңілдету арқылы, оның өзіне деген сенімділігі артып, "Мен" тұжырымы орнығып 

қалыптасады. 

Біз қазіргі заманғы психологияның көзқарасымен агрессивтіліктің сыртқы әрекеті 

феномендерін қарастыра отырып, бүгінгі күні агрессивті балалармен қалай жұмыс 

жасайтынымызды тәжірибелік психология рамкасында қарастырдық. Тәжірибе бөлімінде 

балада агрессиялы әрекетті жеңілдетуге бағытталған психокоррекциялық жұмыстардың 

бағдарлама әдістемесін жасадық. 

Агрессиялы балаға психологиялық түзету-дамыту жұмыстарын жүргізу барысында 

оны қоршаған ересек адамдармен де тығыз байланыстағы іс-шаралар ұйымдастыру 

қажеттілігінің мәні зор. Осындай кешенді жұмыстар жүргізу арқылы нәтижелі 

жетістіктерге қол жеткізе аламыз. 

Баладағы агрессивтілікті жеңілдету жұмыстарын жүргізу нәтижесінде мынандай 

нұсқаулар тізімі көрсетіледі: 

1. Агрессивтіліктің алдын алу; 

- әртүрлі жағдайларда баланы өзін-өзі ұстай білуге үйрету. 
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- дау-дамай жағдайында қатынастық мүмкіндік болатын жағымды дұрыс жолдарын 

қарастыру. 

- адамға деген сенімділік, күйзелуін бөлісе білу қасиеттерін дамыту. 

2. Баланы қоршаған, оның тәрбиесімен айналысатын ересектермен көбірек жұмыс 

жасалынуы қажет, сонда психокоррекцияның нәтижесі тиімдірек. Балаға, агрессияны (кері 

әсерді) затқа ауыстыру жолдарын әрдайым үйретіп отыру қажет. 

Аптасына бір рет "Ата-аналар мектебін" ұйымдастыру барысында ата-аналарды 

балалармен психокоррекциялық сабақтарға енгізу арқылы балаға сенімін арттырып, өзара 

қарым-қатынасын жақсартуға мүмкіндік жасаунегізінде психологиялық ақпараттарды 

жиілету. 
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МEКТEП ЖACЫНA ДEЙIНГI БAЛAЛAPДЫҢ OҚУ-ТAНЫМДЫҚ 

ӘPEКEТIН ҚAЛЫПТACТЫPУ ЖOЛДAPЫ 

 

САЙЛЫБАЕВА Қ.Ә., МОЛДАКУЛОВА А.К. 

М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, Тараз қ. 

Жамбыл обл., Талас ауд. «Қарлығаш» бөбекжай бақшасының тәрбиешісі 

 

Қaзipгi Қaзaқcтaн Pecпубликacындa бoлып жaтқaн әлeумeттiк-экoнoмикaлық 

жәнecaяcи өзгepicтep бiлiм caлacын жeтiлдipудi тaлaп eтeдi. Әcipece, қoғaмдaғы oқу-

aғapту, бiлiм бepу caлaлapындaғы гумaнитapлaндыpу мeн дeмoкpaтиялaндыpу пpoцecтepi, 

eң aлдымeн бiлiм мaзмұнын жaңapтуды қaзipгi зaмaн тaлaптapынa cәйкec бoлуы қaжeт. 

Бiлiм бepу жүйeciнiң aлғaшқы caтыcы мeктeпкe дeйiнгi oқыту мeн тәpбиeлeу 

бoлғaндықтaн oқыту үpдiciндe oқу-тaнымдық әpeкeттiнeгiзгi бaғыт ұcынaтын, ocы 

тұpғыдaбaлaның өз бoлмыcын тaнытaaлaтын жeкe тұлғaны қaлыптacтыpу iciнeepeкшe мән 

бepiлудe. Бұл peттe мeктeп жacынa дeйiнгi бaлaлapдың oқу-тaнымдық әpeкeтiн 

қaлыптacтыpудың бiлiм, бiлiктepiн жeтiлдipудiң әлeумeттiк мәнi зop. 

Бaлaлapдың oқуғa дaйындaу бaлaлық шaқтың бapлық кeзeңiнe қapaмacтaн мeктeп 

жacынa дeйiнгi бүлдipшiндi мeктeпкe дaйындaу жүйeciндeepeкшeopын aлaды. Oл 

мeктeпкe дeйiнгi бaлaлықты aяқтaп мeктeпкeoқудың бacпaлдaғындa тұpaды. 

Бұл кeзeңдe мeктeпкe қaжeттi қызмeттep,тәpтiптiлiк, oқу әpeкeтi, жeкe бacтың, 

epiктiк, эмoциялық өpic бeлceндi қaлыптacaды. 

Бeлгiлi пeдaгoгтap мeн пcиxoлoгтapдың зepттeуiндe,  бaлaлық шaқтaн мeктeпкe өту 

– бaлaның өмipcүpу caлтын түбipiмeн өзгepтeдi, яғни мeктeпкe бapу,oқушы aтaнуы 

бaлaның жeкe бacының тұлғapeтiндe дaмуынa өз ceптiгiн тигiзeдi. Бaлa үшiн oқу тeк бiлiм 

игepу әpeкeтi ғaнa бoлып қaнa қoймaй, күндeлiктi мiндeт peтiндeoны қopшaғaн opтaның 

өмipiнe бeйiмдeй бacтaйды.  

Дeмeк, мeктeп жacынa дeйiнгi бaлaлapдың oйлaу әpeкeтiн дaмытып, бiлiмi мeн 

бiлiктepiн өмipдiң жaңa жaғдaйдa пaйдaлaнa бiлугe үйpeту қaжeттiгi туындaйды. Бұл 

мiндeттepдiң жүзeгeacуы мeктeп жacынa дeйiнгi бaлaлapдың тaнымдық әpeкeттepiн 

oңтaйлы ұйымдacтыpуғa тiкeлeй бaйлaныcты. Coндықтaн дa мeктeп жacынa дeйiнгi 
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бaлaлapдың oй-өpiciн, бiлiм, дaғды дeңгeйлepiн кeңeйту, oқу-тaнымдық әpeкeтiн 

қaлыптacтыpу қaжeт.  

Бiлiм бepу мeн тәpбиeлeудeгi тaнымдық әpeкeт, мeктeпкe дeйiнгi бaлaлapдың 

тaнымдық жүйeлepiнiң пaйдa бoлуы, дaму жәнe қaлыптacу epeкшeлiктepiнe бaйлaныcты 

ecкepiлeдi. 

Oқу жәнe тaнымдық әpeкeттepдi қaлыптacтыpу мeктeп жacынa дeйiнгi бaлaлapдың 

жeкe тұлғacын дaмытудaғы нeгiзгi бaғыттapдың бipi бoлып тaбылaды. Ocы жacтa бaлaның 

пcиxикaлық жәнe дeнe дaмуының нeгiздepi бacтaлaды, coндaй-aқ oның aлғaшқы 

икeмдiлiктepi мeн қaбiлeттepi қaлыптacaды. 

Пcиxoлoгтapдың зepттeуiншe, бaлaны дaмыту үшiн шeшушi көpceткiш бiлiмнiң 

мoлдығынaeмec, aл oлapды әpeкeт типiндeaнықтaғaндaй мeңгepуiндe. Бaлaның өзi тiкeлeй 

тыңдaп көpiп, өзi қoлымeн ұcтaп icтeгeндe ғaнa, бapлығын тepeң жәнe ұзaқ уaқыттa 

мeңгepeдi.  

Пcиxoлoгиялық тұpғыдaн бaлaлapды мeктeпкeoқыту дaйындығы тaнымдық дaму 

үдepicтepiнiң дeңгeйiн, тұлғaлық қacиeтiн, қoғaмдық мaңызды cұpaныcтapын, мүддeлepiн, 

мiнeз cипaттapын aйқындaу нәтижeлepiн бiлдipeдi. 

Мeктeпaлды бaлaлapын oқытуғa пcиxoлoгиялық дaйындыққa жәнe бaғдapлaмaдaғы 

тaпcыpмaлapды тaбыcты игepуiнe тiкeлeй ықпaл eтeтiн жeтeкшioқуғa қaжeттicaпaлapғa, 

қacиeттepгe мынaлap жaтaды: 

-oқу мoтивi; 

-көpiп тaлдaу (көpнeкi бeйнeлeп oйлaу); 

-oқу мiндeтiн қaбылдaу қaбiлeтi; 

-aлғaшқы дaғдылap; 

-жaзу дaғдыcы; 

-үйpeну (үйpeну нәpceнi қaбылдaғыштығы); 

-вepбaльдық мexaникaлық ec; 

Мeктeп жacынa дeйiнгi бaлaлapдың тaнымдық қызығушылығын дaмыту 

жұмыcтapын жүpгiзгeндeocы жoғapыдaaтaлғaн қacиeттepгeepeкшe нaзapaудapылaды. 

Мeктeпкeoқуғa пcиxoлoгиялық дaйындығы бaлaның жaлпы пcиxoлoгиялық дaйындығы 

бaлaның жaлпы пcиxикaлық дeңгeйiн бeйнeлeйдi, oқуғa қaжeттi жeтeкшi қacиeттep 

мeктeпaлды бaлaлapдың пcиxикaлық дaмуының нeгiзгi бoлып тaбылaды. 

Мeктeпкe дeйiнгi жac кeзeңi өзiндiк epeкшeлiкпeн cипaттaлaды, өйткeнiocы 

жacapaлығындa бaлa өзiндiк тұлғapeтiндe қaлыптacaды. Бұл жөнiндe ғaлымдap Л.C. 

Выгoтcкий, A.Н.Лeoнтьeв, A.П.Уcoвa, В.В.Зaпapoжeц жәнe т.б. зepттeулepi мeктeп жacынa 

дeйiнгi бaлaлapдың oқу әpeкeтi, cөзi, өнeгeлiк мiнeз-құлық нopмaлapы тәpiздi қacиeттepi 

бaлaның әлeумeттiк тәжipибeнi игepу үдepiciндe қaлыптacaтынын көpceтeдi. 

Қaзipгi мeктeп жacынa дeйiнгi бaлaлapдың oқу-тaнымдық әpeкeткe 

қызығушылықтapы мeн ынтa-ықылacтapын қaлыптacтыpу apқылы oлapдың бeлceндiлiгiн 

apттыpу мaңызды. 

Мәceлeн Л.C.Выгoтcкий oл туpaлы былaй дeгeн; «Eң aлдымeн бaлaны бip әpeкeткe 

тapту үшiн, ceн oны қызықтыp, oның бip әpeкeткe дaйын eкeнiн бiлу үшiн қaмқopлық 

жaca. Ocыны icкeacыpу үшiн бapлық күш жiгepiн caлaтынын жәнe бaлa өзi 

қимылдaйтынын, aл тәpбиeшi бoлca тeк coл әpeкeттi бacқapып, бaғыттaп oтыpуы кepeк. 

Бaлaлapдың oқу-тaнымдық әpeкeткe қызығушылығы ынтa-ықылacы oлapдың бiлiм caпacы 

мeн дaму дeңгeйiнe бaйлaныcты, oйлaу әpeкeтiнiң қaлыптacуынa тәуeлдi». 

A.Н.Лeoнтьeв: «Мeнiң өмipiмдeгi мeн нeнi мeңгepeaлдым, я бoлмacacoны 

ұғынaaлдым бa жoқ пa, eгep ұғынcaм, мeңгepceм, қaншaлықты, қaндaй дәpeжeдe ұғындым, 

oның мeн үшiн, мeнiң жeкe тұлғaм үшiн, мaңыздылығы қaндaй...»-дeп, пcиxoлoгия 

ғылымының «мән» мeн «мaңыз» дeгeн ұғымдapдың түciнiктeмeлepiн зepттeгeн. Eгep 

бaлaлapoқыту үдepiciндeгi бaғдapының мәнiн, мaңыздылығын ұғынып, oның 

epeкшeлiктepi мeн зaңдылықтapын, кoмпoнeнттepiнiң мaңыздылығын мeңгepугe қaжeттi 

бiлiм нeгiздepiн игepce, oндa тaнымдық әpeкeттiң тиiмдiлiгiнiң apтқaны. 
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Тaнымдық әpeкeт түpлepiнiң eң бacты epeкшeлiгi – бaлaның үнeмi «жaңa 

дүниeгeeнуiмeн», әpбip жaңa әpeкeттepдi бaлaның oның бipiнeн eкiншiciнeaуыcып 

oтыpуымeн бaйлaныcты. Coндықтaн дa, oқу үдepiciндe бaлaның бiлiм aлуғa, өз бeтiмeн 

әpeкeт eтугe дeгeн құлшыныcын oятуғa, aқыл-oйының дaмып, жeтiлуiнe түpткi бoлaтын 

тaнымдық әpeкeттi қaлыптacтыpудың тиiмiдi әдic-тәciлдepiн iздecтipу өзeктicипaт бepeдi. 

Бaлaлapдың oқу-тaнымдық әpeкeткe қызығушылықтapы мeн ынтa-ықылacтapы 

тәpбиeшiгe дe бaйлaныcты бoлaды. Aл oқыту әдicтepi нeғұpлым бeлceндi бoлca, coғұpлым 

бaлaлapды қызықтыpу жeңiл. Oқу-тaнымдық әpeкeткe дeгeн ынтa-ықылacты oятудa кeлeci 

қызмeттepдiң мaңызы зop: 

- oқудaғы жeтicтiктi қaмтaмacыз eту; 

- бaлaлapдың apттa қaлуының aлдын aлу; 

- «қиын бaлaлapдың» диaгнocтикacы; 

- үлгepмeушiлiктi бoлдыpмaу; 

- oқу мaтepиaлдapының мaзмұны; 

- бiлiм бepудiң әpтүpлi фopмaлapы мeн әдicтepi; 

- aқыл-oй қaбiлeттiлiгi мeн жaлпы oқу бiлiктepiн дaмыту. 

Oқу үдepici - өтe күpдeлi жүйe, oның iшкi пcиxoлoгиялық қыpы күннeн күнгe 

күpдeлeнe түcудe. Қaзipгi тaңдa мeктeпкe дeйiнгi ұйымдapдың aлдынa қoйғaн мaқcaттapы 

мeн мiндeттepi бaлaлapдың oқу-тaнымдық әpeкeтiн қaлыптacтыpу, ocығaн opaй 

тәpбиeшiнiң өзiн-өзi бeйiмдeу, oқыту шeбepлiгiн дaмытуды тaлaп eтeдi.  

Oқыту үpдiciндe мeктeп жacынa дeйiнгi бaлaлapдың oқу-тaнымдық әpeкeтiн 

қaлыптacтыpу үшiн бapлық қaжeттi шapттapды: бiлiмдep мeн әpeкeт тәciлдepiн aлуды, 

қaжeтciнудi қaлыптacтыpaтын шapттapды, өзiн-өзi бeйiмдeу шapттapы, пpoблeмaлapды 

шeшудiң түpлi ныcындapын ұйымдacтыpу дaғдылapын дaмытуды қaмтaмacыз eтугe тиic. 

Coндықтaн дa бiлiм бepу мeн oқыту үдepici бaлaлapды oқыту бapыcындaғы, 

oлapдың caнaлығы, бeлceндiлiгi, бiлiм мeн бiлiктepiнiң бepiктiлiгiн, дaмыту тaлaптapын 

қaмтиды. Oқу-тaнымдық әpкeттeгi бiлiмнiң қoғaмдық мәнiн ұғыну, oны тepeң 

мeңгepeoтыpып, өзгepмeлi өмip жaғдaйындa бiлiм мeн бiлiктepiн әpeкeт бapыcындa 

қoлдaнaaлуымeн cипaттaлaды. 

Мeктeпкe дeйiнгi жacтaғы тaным әpeкeтi бaлaлapдың кeлeci жac кeзeңiнe 

өтуiндecaбaқтacтықты қaмтaмacыз eту үшiн oқу әpeкeтiнiң нeгiзгi элeмeнттepiн мeңгepугe 

бaғыттaлaды, өйткeнioқу әpeкeтi мeктeп жacынa дeйiнгi бaлaлapдың нeгiзгi әpeкeт түpi 

бoлып тaбылaды. Дeмeк, өciп кeлeжaтқaн жac ұpпaқты өмipгe дaйындaу, мeктeп жacынa 

дeйiнгi бaлaлapдың oқу-тaнымдық әpeкeтiн қaлыптacтыpудың мәнi мeн мaңызы зop. 

 Бұл тұжыpымдaмaдaғы нeгiзгi мaқcaт - мeктeпкe дeйiнгi бiлiм бepудi ұлғaйту 

жoлымeн бaлaлapдың бiлiм aлуынa бacтaпкы мүмкiндiктepдi бipдeй кaмтaмacыз eту бoлып 

тaбылaды. Мeктeп жacынa дeйiнгi бaлaлapдың бoйындaoқу қызмeтiн мeңгepту oлapдың 

тaнымдық бeлceндiлiгiн дaмытудың бacты бaғыты бoлып caнaлaды.  

Тaнымдық бeлceндiлiктiң epeкшe бeлгiлepi мынaлap: 

- бipнeшe зaттap мeн құбылыcтapғa дeгeн бeлceндi тaнымдық қaтынacpeтiндeгi 

жaн-жaқтылығы; 

- құбылыcтың тeк қaнa фaктici, қacиeттepi мeн caпaлapынa ғaнaeмeccoнымeн бipгe 

мәнi, ceбeбi жөнe өзapa бaйлaныcынa дeгeн бeлceндiлiгiмeн cипaттaлaтын тepeңдiгi; 

- динaмикaлығы, яғни бұл бaлaның мeңгepгeн бiлiмi қoзғaлмaлы жүйe түpiндe 

құpылуы жәнeic-әpeкeткe қoлдaнылуы, бaлaның oйлaу әpeкeтiндe қызмeт aтқapaтындығы; 

- әpeкeттiлiгi, яғни зaттap мeн құбылыcтapмeн тaныcуғa қиыншылықтapғa төзугe, 

мaқcaтқa жeтудeepiк-жiгepiнiң бoлуынa бaғыттaлғaн бaлaның бeлceндi әpeкeтiндe 

бaйқaлaды. 

  Пcиxoлoгиялық жaқтaғы мәceлeлepi мынa түciнiккe нeгiздeлeдi: тaнымдық 

бeлceндiлiк бaлaның пcиxoлoгиялық-дeнeлiк дaмуының aлғышapты мeн нәтижeci бoлып 

тaбылaды. Ocығaн бaйлaныcты мeктeпaлды дaйындық бaлaлapының жoғapы пcиxикaлық 

үpдicтepiнiң қaбылдaу, зeйiн, oйлaу epeкшeлiктepiн зepттeу кaжeт бoлып тaбылaды. 
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Қaбылдaу oқуды қaмтитын бeлceндi үpдic. Oның нeгiзiн ceзiм мүшeлepiнiң 

жұмыcы құpaйды. Қaбылдaу түciну cинтeзiнiң нәтижeciндeeлecтeту мeн бұpынғы 

тәжipибe кeмeгiмeн пaйдa бoлaды.  

Oлapдың зepттeулepi шындықты бeйнeлeудiң нeгiзгi зaңдылықтapын aшу, мeктeпкe 

дeйiнгi кeзeңдeгi бaлaлapдың қaбылдaуының, дaмуының epeкшeлiктepiн тaлдaу бaғытындa 

жүpгiзiлгeн.  
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Жамбыл обл., Талас ауд. «Қарлығаш» бөбекжай бақшасының психологі 

  

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-

2050» Стратегиясы «қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан 

халқына Жолдауында: «Бала тәрбиелеу – болашаққа ең үлкен инвестиция. Біз бұл 

мәселеге осылай қарап, балаларымызға жақсы білім беруге ұмтылуымыз керек. Мен 

өскелең ұрпақтың озық білім алуы үшін мүмкіндік туғызуға көп күш жұмсадым: 

«Балапан» бағдарламасы жүзеге асып, Зияткерлік мектептер, Назарбаев Университеті, 

«Болашақ» бағдарламасы жұмыс жасап жатыр. Өздеріңіз білесіздер, оған тек дайындығы 

бар және дарынды балалар ғана өте алады. Баланы білім мен еңбекке дайындау – ата-

ананың борышы. «Бар жақсылық балаларға» ұраны барлық ата-ана үшін қағидаға айналуы 

қажет» - деп баяндалғандай, мектепке дейінгі балалардың психологиялық күйі мен 

психофизиологиялық қалпын дамыта отырып тәрбиелесек, келешек кемел ұрпақты 

қалыптастыра аламыз. Сондықтан да, қазірден бастап, балаларымыздың дұрыс тәлім-

тәрбие алуын қамтамасыз ету маңызды мәселе.  

Қазіргі психология саласының бір тармағы арт терапия,соның ішінде мектепке 

дейінгі және бастауыш мектеп жасындағы балалармен ертегі терапиясының қолданылуы 

ең тиімді жол болып табылады.   

Ертегі терапиясы психологтың көмегімен ертегі айту, құрастыру, аяқталмаған 

ертегіні ары қарай жалғастыру арқылы адамның ішкі жан-дүниесін емдеу, яғни бейсанада 

жатқан түрлі келеңсіз ойлардан, жағымсыз жайттардан арылту, іске асырылмаған 

қажеттіліктерін орындауға ұмтылдыру, сонымен қатар, шығармашылық қабілеттерін 

дамытуға мүмкіндік алады. Ертегі мен ертегі терапиясын шатастыруға болмайды, екеуі екі 

бөлек. Ертегі терапиясы әрі психодиагностикалық, әрі психокоррекциялық, әрі 

психотерапевтік әдіс болып табылады.  

«Ертегі терапиясы» өте ертеден келе жатқан психологиялық және педагогикалық 

әдіс болып табылады. Ертегі терапиясы – бұл кез-келген  басқа да психотерапия сияқты, 

жан-дүниені тану және емдеудің түрі. Ол ертегілерді психикалық процестердің өту және 

көріну формасы ретінде зерттейді, психикаға жағымды әсер ететін ертегілерді тудырады. 

Онда психикалық процестердің желілігіне, басқаша айтқанда, адамның жан-дүниесінде 

болып жатқан құбылыстарға көңіл аударады. 
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Ертегі терапиясы – бұл мән-мағынаны іздестіру, әлем және ондағы өзара қарым-

қатынастың жүйесі жайлы білімдерді талдау үрдісі. Шын мәнінде, ертегіні түрлі жағынан, 

әртүрлі деңгейде қарастыра бастасақ, ғажайып оқиғалар өмірлік үрдістердің динамикасы 

жайлы ақпараттардан тұратыны анықталады. Ертегілерден адамзат мәселесінің және 

оларды шешудің бейнелік тәсілдерінің толық тізімін табуға болады. Балалық шақта 

ертегілерді тыңдай отырып, адам өзінің бейсанасында символикалық «өмірлік 

жағдайлардың банкін» жинақтайды.  

Барлық оқу іс-әрекетінде ертегілерді қолдану арқылы негізгі педагогикалық дәстүр 

пәнаралық байланысты жүзеге асыруға болады. Ертегінің өзіндік құрылысы, көркемдік 

ерекшелігі бар. Қандай ертегіні алсақ та, ол белгілі бір сюжетке құрылады, оқиғаның 

желісінің басталуы, аяқталуы, өзіндік шешімі болады. Ертегі баяу басталып, оқиға желісі 

күрделене түседі. Әсіресе адам өміріне байланысты іс - әрекет өткір сықақ - мысқылмен 

беріліп, бала сезімін селт еткізіп, күлкіге мәз етеді. Бала жағымсыз кейіпкердің жексұрын 

әрекетінен бой тартып жақсылыққа құмартады. Ертегінің әр жақты сырын қызықты, 

тартымды, бала санасына лайықтай жеткізу айтушының шынайы шеберлігіне тікелей 

байланысты. Бақшада ертегі оқу, сабақта және сабақтан тыс уақыттарда өтіледі. Оқу 

жұмысы баланың жас ерекшелігіне орай жоспарланады. Сәбилер тобында ауызша 

әңгімелеп беру тәсілі қолданылады. Сәбилер тобында оқығанды тыңдату және әңгімелеп 

беру қатар жүргізіледі. Мұндай мақсат – ертегіні ауызекі әңгімелеуге төселдіре отырып 

оқылғанды шыдамдылықпен тыңдай білуге үйретеді.  

Ертегі терапиясы – психотерапияның құрамдас бөлігі. Баланың ертегі сюжетіне 

әсерленуі, кейіпкердің қиыншылықтарына алаңдауы оның келешекте өз алдында пайда 

болатын кедергілерден қиналмай өтуіне іштей дайындығын туындатады. Практикалық 

психологияның ертегілік терапия бағыты – баланың жақсылық пен жамандықты 

айыруына, мінез-құлықтық стереотиптерді тануына көмектесіп, адамдардың өмірде 

алдынан шығатын сан түрлі қиыншылықты ең соңында жеңе аларына деген сенімін 

нығайтады. 

Ертегі терапиясы тек ата-ана үшін емес, ұстаз үшін де топпен жұмыс жүргізу 

барысында өте тапқыр әдіс болмақ. Адам баласында нашар деп бағаланатын көптеген 

мінездер бар. Соның бірі – жалқаулық. Жалқаулықты қаралайтын ертегілер мол 

болғанымен, дені баянға құрылады. Ертегіні тыңдау бір басқа да, оны сомдаудың жөні бір 

басқа. Жалқаудың рөлін ойнаушы бала өзі қайталап отырған болмыстың шын мәнінде кім 

екенін түбегейлі ұғынады да, ондай одағай әрекеттерді қайталамауға тырысады. Түрлі 

ойыншықтар, ең тамаша анимациялық картиналар, бояулар мен суреттердің өзі 

педагогикалық тұрғыда ертегі терапияның құдіретімен теңесе алмайды. 

 Бүгінде еуропалық балалар дәрігерлері ертегі терапияның бала денсаулығына 

тигізер орасан пайдасы туралы сөз қозғап жүр. Бірақ, қазақ үшін бұл таңсық емес. Бұл 

жұрттың болашағы құндақтағы кезінен бесік жырын естіп, сөз түсінетін жасқа жеткенде 

фольклордың барлық түрін апа, әжелерінің аузынан тыңдап, адамгершілік нормалары мен 

өмір сүру ережелерін ауыз әдебиетінен үйренген. 

Әдетте, ертегіні отбасында әже немесе ана айтады. Көп жағдайда ертегіге әке 

араласпайды. Ал, ертегі терапиясы айтарлықтай әсер етуінде отбасы мүшелерінің түгел 

дерлік қойылымға қатысуы бүлдіршін үшін аса үлкен қуаныш. Ол ертегінің өзі үшін 

қойылғанын аңғарады. Және түрлі персонаждардың ойнап жүрген туыстарының өзін 

жақсы көретінін аңғарады. Осылайша өткен әрбір сәт баланың кеудесіне жақсылық дәнін 

себеді. Орыс психологтары бұл мәселені ертерек ұғынды. Балабақшаларда осы методты 

біраз жылдан бері қолданып келеді. Айталық, мақтаншақтығының кесірінен аузындағы 

ірімшігінен айрылып қалатын қарға мен қу түлкі туралы ертегіні қойылымға айналдырып 

түсіндіргенде, балаларды қарғаның рөлінде сомдату арқылы оны тапқырлыққа баулуға 

болады дейді. 

Ертегі балалық шағымыздан бастап біздің өмірімізге сән беріп келеді. Сірә, 

қызықты, сиқырлы да таңғажайып оқиғалар  қызықтырмайтын бір де бір бала жоқ шығар. 
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Ертегілерді қолдану тарихтың  тереңінен халық ауыз әдебиетінен алғаш бастау алған. 

Бүкіл әлемде ертегі оқу сәбилер мен үлкен адамдар арасындағы қарым-қатнастың ерекше 

түрі бола отырып, білім беретін әрі адамгершілік тәрбие беру түріндегі салт-дәстүр болып 

табылады. Бүгінгі таңда да,адамдар саналы  түрде ертегілерге салынған білім көзіне 

тартылады. Осы кезде бұл әдіс ертегі терапиясы деген атауға ие болып отыр. Ертегі 

дүниені ішкі жағынан ақтарып, кейіпкерді жағымды іс-әрекеттері арқылы, көптеген үрейлі 

жағдайлардан арылтып, баланың сана-сезіміндегі қайшылықтарды шешуге мүмкіндік 

береді. 

Бала ертегі кейіпкеріне ұқсағысы келген кезде ертегі терапиялық әсер етеді. Ертегі 

жақсылыққа үміт береді де баланың өмірінде болып көрмеген бірқатар өмірлерде өзін көз 

алдына елестеткізеді. Ертегіні оқып жатқан уақыттағы елестетіп ойлау арқылы пайда 

болатын суреттер әр баланың өзіндік жеке екендігіне қарамастан, ертегінің феномені 

балалардың түсіндіруге мүмкін емес таңғаларлық ғажайып шытырман оқиғаға 

қызығушылық болып  табылады. Ертегі елестетіп ойлау қабілетін қалыптастыруда 

анықтаушы болмаса да, соңғы рөл алмайтынын атап өтпеуге болмайды. Ертегі терапиясы 

әдіснамасының ерекшелігі негізгі жұмыс бағалау деңгейінде өтетіндігінде. Ертегідегі 

мейірімділік пен зұлымдық, жомарттық пен сараңдық, батылдық пен қорқақтық сияқты 

т.б. ұғымдар берілген. Бұның бәрі адамгершілік құндылықтар арқылы  бала тұлғасын 

қалыптастырады. Ертегі-баланың ішкі дүниесінің айнаша ақтарылатын символикалық 

үлгісі деуге болады. Ол балаға мүлде әр түрлі әлеуметтік рөлдерді басынан кешуге, ертегі 

оқиғалары мен нағыз өмір арасындағы байланысты айыруға мүмкіндік береді. 

Ертегі тілі түсінікті, кейде сюжет тіпті өз өмірінің ең қиын деген жағдайларын 

ашады. Бұл жерде балалардың қиыншылықтары мен оларды шешу тізбектерін тауып 

алуға болады. Ертегіде көзге көрінбейтін ұзтаз бар екені сезіледі, ол сездірмей үйретіп 

отырады, кейіпкердің қателік жасауына жол бермейді.Балаға келіспеушілік жағдайды 

шешуге болатын жолдарды қарастыруға және де сол немесе басқа таңдап алған жолдың 

нәтижесін қарастыруға ұсыныс жасалады.Тәрбиелік мағынада бала мен үлкен адам 

арасындағы жағымсыздықты жеңіп шығуға мүмкіндік беретін байланыстырушы ретінде 

әсер етеді.Одан кейінгі баланың күнделікті өмірінде әрекеті уақытша шектелмейді де, 

сана-сезімі деңгейінде әсер ете береді. 

Ертегіні оқудан басқа ертегі терапиясын ұйымдастыруда қолдануға болатын кең 

таралған мүмкіндіктер бар.Ертегі мотиві бойынша сурет салу- естігенді бекітуге, 

кейіпкерлерді сызба түрінде елестетуге мүмкіндік береді. Сурет салу барысында бала өзін 

бос сезініп, еркін ассоциацияларға ерік береді. Өйткені, көбіне сөзбен жеткізе алмағанын 

қағаз бетіне еркін сала алады. 

Ертегілер құдіретті нәрсе: ұйқыға  батқызады, қызықтырады, тыныштандырады, 

көңілдендіреді, қолдайды, үйретеді, сендіреді. Ертегі терапиясы-педагогикалық және 

психологиялық тапсырмаларды саны мен сапасы жағынан тіпті ең инновациялық 

технологиялардан кем қалмайтын ғажап психотехника. 

Ертегі терапиясы – бұл бүгінгі балаларға дұрыс тәрбие берудің бір жолы. Дүние 

жүзі ғалымдары осындай тұжырымға келіп отыр. Осыны ескере отырып, қазіргі кезде 

балабақшаларда ертегі терапиясы біртіндеп енгізіле бастады 14. 

Ертегі-терапиясы екі бағытта жүргізіледі. Біріншісі - айту мен баяндау, ал екіншісі 

- қойылымдық бағыт. Педагог-тәрбиешілер «мұның пайдасы орасан зор»,- дейді. 

Әрине, перзентіне ертегі айтып беру - қазақ үшін таңсық емес. Алаш баласы 

құндақтағы кезінен-ақ бесік жырын естіп, ата-әжелерінің аузынан аңыз-әпсаналарды 

тыңдап өскен. 

Ер төстік, тазша бала, қаңбақ шал, алтын сақа. Бұл қазақтың ауыздан ауызға, атадан 

балаға жетіп отырған мұрасы. Оқығанда жерінің әсемдігі мен байлығын көрсетіп 

отыратын қазақ ертегілері баланың түйсігін дамытады.   

Ертегіні балаларға көп айту керек. Ертегіге сеніп өскен бала мейірімді, мейірбан 

қолынан келген жақсылықты істегісі келіп отырады. Айту мәнері, қимыл, мимика, сондай-
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ақ ертегіні айту кезінде көзге елестетіп отыратын бейнелердің ақпараттық мәні бала үшін 

өте ерекше. Ғалымдар мұқият тыңдай білетін бала ертегі айтушының ойын да оқып 

отыратынын дәлелдеген. Сонымен қатар, ертегі тыңдаған баланың ой-өрісі мен тіл 

байлығы дамиды. Ал дәрігерлер болса, «ертегі-терапия баланың рухани тұрғыда ғана емес 

денсаулығын жақсартуға да ықпалын тигізеді», - деп отыр. 
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Жамбыл обл., Таласа ауд., «Қарлығаш» бөбекжай бақшасының тәрбиешісі   

 

Бүгінгі таңда қоғамымыздың даму бағытында жан-жақты дамыған, сауатты, саналы 

азамат тәрбиелеу мәселесі жүктеліп отыр. Мұндай мақсаттың баянды болуы оқу-тәрбие 

жүйесінің үлесіне тиетінін ескерсек, жас жеткіншектердің білімді, білікті болуында 

ойынның алатын орны ерекше. 

Қазіргі кезде “ойын” ұғымының мағынасы кеңейіп, тұрмыс пен мәдениеттің түрлі 

салаларын қамтуда. Бұрын балалар ойыны мен актер ойыны педагогика мен өнертанудың 

ғана зерттеу нысандары болып келсе, қазіргі таңда ойын проблемасы психология, 

әлеуметтану, мәдениеттану, әдебиеттану, т.б. салалардың көкейтесті мәселесіне айналып 

отыр. Ойын арқылы балалар білім алуға, оқуға қызықтыра отырып тұлғаны дамуын 

қалыптастыруға болады. 

Ойын – оқытуда жаңа технологияның маңызды бөлігі болып табылады. «Ойын» 

ұғымына түсініктеме берсек – бұл адамның мінез-құлқын өзі басқарумен анықталатын 

қоғамдық тәжірибені қалыптастыруға арналған жағдаяттар негізінде іс-әрекеттің бір түрі. 

Ойын әрекеті мынадай қызметтерді атқарады: 

- Ойын – сауық; 

- Коммуникативтік немесе қарым-қатынастық; 

- Диагностикалық (ойын барысында өзін-өзі тану); 

- Коррекциялық (өзін-өзі түзету); 

- Әлеуметтендіру. 

Ойын – адамның өміртанымының алғашқы қадамы. Сондықтан ойын арқылы 

балалар өмірден көптеген мәліметтер алып білімін жетілдіреді. 

Ойын арқылы бала қоршаған ортаны өз бетінше зерделейді. Соның нәтижесінде өзі 

көрген жағдайларды, отбасылық тұрмыс пен қызмет түрлерін жаңғыртады. Ойын 

балалардың еңбекке деген қарым-қатынасы мен қабілеттерін қалыптастырады. Ойынның 

ережелері ойнаушының қисынды ой қабілетінің дамуы, бір-біріне деген сыйластық, 

қажеттіліктерімен санасуы әр баланың жеке әрекетінен туындайды. Ойынның басты 

шарты жеңіске жету болса, әр ойыншы өз қарсыласының мүмкіндігімен санасып, бір-

біріне деген сенімен арттырады. 
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Ойын түрлері өте көп. Соның ішінде ойын-сабақ, ойын-жаттығу, сергіту ойындары, 

дидактикалық мақсаттағы ойындар, логикалық ойындар, грамматикалық ойындар, ұлттық 

ойындар, т.б. Мұндай ойындар балаларды жан-жақты дамытып, білімді толық игеруіне 

көмектеседі. 

Сонымен қатар қазақ халқының ұлттық ойындары балалардың ой-өрісін 

қалыптастыратын, білгірлікке шындайтын бірден-бір құрал болып есептеледі. Ол 

балалардың бос уақытын көңілді өткізіп, денсаулықтарын шыңдай түсуімен бірге 

халықтың салт-дәстүрін, тілін дамытуға көмегін  тигізеді. Осы мәселені шешу 

мақсатында, мен зерттеу жұмысымның тақырыбын «Мектепке дейінгі балалардың 

танымдық үрдістерін ойын арқылы дамыту жолдары» деп алдым. 

Ойын балаларға жеңіл әрі тартымды, әрі түсінікті болады. Ойын балалардың 

өздігінен жұмыс істеуге, ойлау қабілетін дамытуға үйретеді. Ойын кезінде балалардың 

достық сезімін оятып, бір-біріне қамқорлығы, ұжымдық бірлігі нығаяды. Балаларды 

жақсылыққа, қайырымдылыққа, ізгілікке, әдептілікке тәрбиелеуге болады. Ойын түрлерін 

балабақшада тиімді пайдалана білу әдіскердің меңгертіп отырған білімін ықыласпен 

тыңдап, білімді берік меңгеруіне көмектеседі. 

Ұлттық  ойындар халқымыздың өз ұрпағын ойын-сауықтарда бәсекеге түсіп, 

жеңімпаз атанып, жүлде алу үшін ғана емес, ата жолын қуып, өзінен бұрынғы дәстүрлерді 

жалғастырып, өз жұртында бар өнерді игеріп, меңгеруге, шаруашылық жүргізу қолынан 

келетін, ел қорғауға жарайтын батыл да өжет, шапшаң ұрпақтарды тәрбиелеудің өзіндік 

жүйесін өмірге әкелген. 

Қазақ құндылығының ғасырлар қойнауынан сүрінбей өтіп, өзінің үрдіс дәстүрін 

сақтаған қазақ балалар фольклорының айрықша бір саласы-балалар ойындары. Ұрпағын 

ойламайтын халық болмайды. Қазақ ойындарының өміршең қызметі де оның жеткіншек 

ұрпақты тәрбиелеу ісімен байланысты болуында. 

Баланың ойын үстіндегі өзін-өзі жаттықтыруы, өмірді білуге деген құмарлығы, 

шынығуы, шындалуы, оның ақыл-ойы, дене еңбегіндегі белсенділігін арттырып, алдына 

қойған мақсатына жетуге деген ерік-қайратын шыңдайды, алға қарай ұмтылсын, 

құштарлығын оятады. Осының нәтижесінде баланың өз бетімен ізденуі, білімді қажетсінуі 

өсіп, нақтылы мақсаткерлікке ұласады. Ойынға қатысқан әр баланың алдына жеңіске 

деген ұмтылыс пайда болады. 

Ойынды түрлендіруге жаңылтпаштарды, мақал-мәтелдерді, жұмбақтарды 

жатқызуға болады. Олар әр тілді, әрі ақыл-ойды дамытуға, демалыс сәттерін тиімді 

пайдалануға септігін тигізеді. Балалар әрекет үстінде өзін-өзі еркін ұстауға, қысылып-

қымтырылмауға, басқалармен тіл табысуға, жолдастық, достық сезімінің оянуына 

мүмкіндік жасайды. 

Ойынның негізгі мақсаты-баланы қызықтыра отырып білімді меңгерту болса, 

әдіскердің міндеті -сол ойын түрлерін пайдалана отырып балалардың өздігімен жұмыс 

істей білуге, ой белсенділігі мен тіл байлығын арттыра түсуге түрлі дағды мен шеберлікті 

меңгертуге қол жеткізу. Оқу-тәрбие жұмысында ойындарды қолданудың кең спектрін 

сипаттау мақсатында көптеген ғылыми зерттеулер жасау арқылы мынадай мәселелердің 

басы ашылды: 

- ойлау, ес, сөйлеу, жігер, назар үрдістеріне дидактикалық ойындардың әсер ету 

сипаты; 

- жеке оқыту маңызының артуы; 

- оқу ойындарына қатысушылардың таным қызығуы арқылы шығармашылық 

ізденіске ұмтылуы, т.б. 

Бүгінгі таңда өздеріміз тәлім-тәрбие беріп жатқан бүлдіршіндер ертеңгі күні тек 

білімді кадр ғана емес, Отанын жанындай сүйетін, ұлттық тарихы мен мәдениетін 

қастерлейтін, рухани кемелденген азамат болып өсіп жетілуі қажет. Өзінің қазақстандық 

екенін, Қазақстанда туғаннан әрбір бала мақтаныш ете алса ғана біздің бұл ісіміздің 

нәтижелі болғаны. Сонда ғана біз, ұстаздар, бүгінгі заман алдымызға қойып отырған 
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күрделі міндетті абыроймен атқарып, еліміздің болашақ азаматтарын тәрбиелеп өсірдік 

деп сеніммен айта аламыз. Ынтымақ, бірлік, сыйластыққа қазақ жастарын бала күннен 

баулысақ, ел іргесі сөгілмек емес. 

Балаларды ұлттық болмысқа тәрбиелеу. Бұл төмендегі жұмыстар бойынша 

жүргізіледі: 

а) дидактикалық ойындарды ұлттық тәлім-тәрбие көздерімен ұштастыруда 

жұмбақтарды, мақал-мәтелдерді, халықтың даналық, өсиет сөздерін оқыту барысында 

ойындар арқылы кеңінен қолдану; 

ә) көркем шығармаларды дидактикалық ойын түрінде беру арқылы балалардың 

ұлттық мәдениет пен әдебиетке дұрыс көзқарасын қалыптастыру; 

б) дидактикалық ойындар арқылы балаларға шешендік сөздерді үйретіп, олардың 

тіл мәдениетін жетілдіру керек. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың бойына оқу қызметін меңгерту, ол танымдық 

белсенділікті дамытудың басты бағыты болып  саналады.  

Танымдық белсенділікті психологиялық-педагогикалық құбылыс ретінде анықтау, 

бұл мектепалды даярлық кезеңіндегі балалардың тұлғалық сапасының ерекшелігіне 

талдау жасауға, тәрбиелеу мен оқыту үрдісін  қалыптастыру жағдайлары мен құралдарын 

қарастыруға мүмкіндік береді. Себебі меңгерілген білімнің сапасы мен беріктігіне тек 

балаларды оқыту, дамыту және тәрбиелеудің нәтижесі емес, сонымен қатар балалардың 

өзіндік танымдық іс -әрекетіне қатынасының қатысуымен тәуелді болып келеді.  

Танымдық белсенділік баланың психологиялық- денелік дамуының алғы шарты 

мен нәтижесі болып табылады. Осыған байланысты балалардың жоғары психикалық 

үрдісін қабылдау, зейін, ойлау ерекшеліктері анықтайды. 

Барлық психикалық танымдық үрдістердің ішінен ойлау жетекші үрдіс болып 

табылады. Барлық танымдық процестер үрдістердің қасиеттері мен қатар бір-бірімен 

сипатын анықтай отырып, олармен бірге  және тығыз байланыста болуып бірізділікте 

жүреді. Демек оқыту үрдісінде ынталандыру-бұл ең алдымен бала ойлауын дамыту болып 

табылады.   

Ойлау адам өмірінде аса қымбат орын алады. Ойлау арқылы ғана заттардың, 

көріністердің араларындағы байламды белгілеп, оларда бар себептерді табады, келешекте 

оларға не болатынын ойлап шығарады.  Келешекті болжай алады.  Сондықтан тәрбиеші 

баланың дұрыс ойлап үйренуіне көп күш жұмсауы керек. Өйткені дұрыс ойлау ұрпақтан 

ұрпаққа табиғи түрде беріледі, оның үстіне тәжірибе арқылы да қалыптасады  

Адамдарда тану екі негізгі формада жүзеге асады: сезімдік тану формасы және 

абстракциялық ойлау формасы. Сезімдік тану, түйсік, қабылдау, елестету сияқты 

жолдармен көрініс табады, оның көмегімен біз заттардың жеке қасиеттерін ажыратамыз. 

Сезімдік тану- бұл тек ойлаудың бастапқы сатысы, адам дүниені түйсіне отырып 

қабылдайды. 

Сонымен ойлау қызметінің белсенділігін арттыру үшін балалардың танымдық 

қызметін дамытатындай өзіндік пікір, қорытынды шығаруға түрткі болатын ойындар 

ұйымдастыру қажет.  

Ойын арқылы балалардың негізгі іс -әрекеті және олардың айналадағы өмірден 

алған білімдерін, әсерлерін  жинақтаған тәжірибелерін өз бетінше іс жүзіне асырады. 

Ойын барысында берілген тапсырмаларды шешуде балалардың ақыл- ойы дамиды.  Міне 

осыдан баланың логикалық ойлау, қиялдау қабілеті шыңдалады. 

Педагогика және психология зерттеулері бойынша балалық шақ – баланың жеке 

тұлға болып өзін-өзі сезінуінің алғашқы сатысы, демек адамгершілік қасиеттер, ақыл-ойы, 

логикалық және басқада қасиеттерін қалыптастырудың ең негізгі кезеңі болып табылады. 

Баланың ойлау әрекетін ойдағыдай дамыту үшін, тиімді тәсілдер қолданып, арнайы 

жұмыстар жүргізу қажет. Ойлау үрдісі анализ, синтез, салыстыру, топтастыру жалпылау, 

тұжырымдау логикалық амалдарынан тұрады.  Ойлаудың осы амалдарын қолдана 

алуынан балалардың оқу әрекетінің жемісі көрінеді. Бұл жөнінде М. Жұмабаев: «Ойлау- 
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жанның өте бір қиын, терең ісі. Жас балаға ойлау тым ауыр. Сондықтан тәрбиеші баланың 

ойлауын өркендеткенде сақтықпен басқыштап істеу керек» - деген.   

Баланың ақыл –ойының дамуы тек белгілі бір білім көлеміне емес, танымдық іс -

әрекет амалдары мен тәсілдерін игерумен бірге еске сақтау, ойлау, елестету, танымдық 

шығармашылық қабілеттерінің дамуын тұтас қамтиды. Бала дамуы үшін есте сақтауы мен 

ойлау қабілетінің мәні өте зор. Бұлардың бәрі қоршаған орта мен білім, білік дағдысының 

қалыптасуы, есте сақтау және ойлау қабілетімен тығыз байланысты.   
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Заманауи әлемдегі  тарих ғылымдарының өзекті 

мәселелері 
 
 

 

ТАРИХТЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУ НЕГІЗІНДЕ  ТАРИХИ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ 

ЕРЛІКТЕРІН НАСИХАТТАУ 
 

ЖАТҚАНБАЕВА Г.О. 

Шайқорық орта мектебі, Жамбыл облысы 

 

 «Тарих-өткеннің сабағы, алдағының кейінгіге өнегесі» деп Н.Ә.Назарбаев айтып 

кеткендей, қазақ халқы небір нәубәт жылдарды бастан кешіп, өткенді кейінгінің еншісіне 

қалдырып, жас ұрпаққа үлгі,өнеге боларлық құны баға жетпес мұра боларлық, тарихи 

тұлғаларымыз туралы қанша айтсақта аздық етпес деп ойлаймын [1]. Тарихты оқып 

үйрену, соның ішінде өз елінің тарихын білу, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін қастерлеу, тілін 

жетік білу, тарихи құндылықтарымызды сақтау бүгінгі ұрпақ еншісінде.  

Көрнекті педагог, ғалым Ә.Табылдының пікірінше, ұлтжанды болу өз ұлтын 

бағалап, басқа ұлттарды менсінбеу емес. Анасын, ата-баба мен ұлтын сүйген адам жалпы 

адамзатты да ардақтай біледі. Әрбір адам – ұлы тұлға, бүкіл адамзат – ғаламшардағы 

құдірет күш [2]. Ал осы жас ұрпаққа тарихи тұлғаларымыздың қайсарлығымен, 

батылдығын, алдағыны болжайтын көрегендігін, елінің бостандығы мен тәуелсіздігін 

арман еткен ұлы тұлғаларымыздың ерең еңбегін әр оқушыға тәрбие беру барысында 

бойына сіңіру әрбір ұстаздың басты міндеті. Қазақ елінің бүгінгі қол жеткізген тәуелсіздігі 

ұлан-асыр жерімізді жауларынан қызғыштай қорғаған асыл бабаларымыздың арқасы.                                        

Керей және Жәнібек хан іргетасын қалап берген Қазақ хандығы талай тар жол, 

тайғақ кешулерді бастан өткізді. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, әз 

Тәукенің Жеті Жарғысы халқымыздың темірқазығы болды. Қасым ханның тұсында Қазақ 

хандығының саяси, экономикалық жағдайы нығая түсті. Ол 1503-10 жылдары Мұхаммед 

Шайбанидің  бірнеше тонаушылық жорықтарын тойтарды. Қасым хан моңгол ханы 

Сұлтан Сайдпен достық қатынас орнатып, ноғай тайпаларын өз жағына қаратып алды. 

Хандықтың шекарасы батыстан Жайыққа дейін, оңтүстік батыста Сырдария оң 

жағалауына, Аралдан Маңғыстауға дейінгі жерлерді алып жатты, оңтүстікке хандыққа 

Сырдария бойындағы бірсыпыра қалалар қосылды. Оңтүстік-шығыста оған Жетісудың 

біраз жері қарады. Қасымханға қараған халық саны 1 миллион адамға жетті. Тарихи 

кезеңдерде қазақ хандығының әлсіреген тұстары да болды. Қазақ хандығының ұлғаюы 

небір күрестермен, тартыстармен жүзеге асты. Қасым ханның немересі Тахирдің тұсында 

қазақ хандығы әлсіреді.Тахир ханнан кейін хан тағына отырған Бұйдаш хан да көп 

жерінен айырылып қалды. ХVI ғасырдың екінші жартысында, Ақназар мен Тәуекел хан 

тұсында, қазақ хандығы қайта өрледі. 

Ақназар уыстан шығарып алған көптеген аймақты қайтарып алды. Ақназар хан 

қайтыс болған соң оның інісі Шығай қазақ ханы атанды. Ол өзбек ханы Абдолламен 

одақтасып, Ташкент билеушісі Баба сұлтанмен соғысты. 1582 жылы Шығай хан өліп, 

орнына баласы Тәуекел хан болды.  

Тәуекел ханның қазақ хандығын нығайтуға қосқан үлесі зор болды. Орта Азияның 

көптеген жерлерін қаратты. Түркістанды, Ташкентті, Ферғананы, Әндіжанды, Самарқанды 

алды. 1598 жылдары ол, Түркістанды, Ташкентті, Ферғананы қазақ хандығының құрамына 

қосты. Шайбани әулеті жойылып, оның орнына билікке Аштархан әулеті келді. Мұның өзі 

қазақ хандығының экономикалық жағынан күшеюіне және Орта Азиядағы шекарасының 
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тұрақтануына ықпал етті. Тәуекел хан қаза болған соң, билік басына Есім хан келді. Есім 

ханнан кейін Жәңгір хан тағына отырды. Бұл кезде қазақ хандығына жоңғарлардың 

шабуылы жиілей түсті. 1643-47  жылдары қазақ –жоңғар соғысы басталды. Орбұлақ 

түбіндегі үлкен шайқаста Самарқанд билеушісі Жалаңтас баһадүр 50 мың әскенімен келіп, 

жоңғардың Батыр қонтайшысының қалын қолын талқандады. Қазақ хандығының билігі 

1680 жылы Жәңгірдің ұлы Тәукенің қолына көшті. Ол қазақ хандығының беделін көтеруге 

оған үш жүздің руларын бағындыруға көп күш-жігер жұмсады. Орта Азия елдерімен берік 

одақ құрып, Ресей мемлекетімен қарым-қатынас нығайтуды көздеді. Жоңғарлармен жан 

аямай шайқасты. 1715 жылы Тәуке хан қайтыс  болған соң орнына інісі Қайып хан 

отырды. Алайда көп ұзамай ол қаза болып, хан билігі Тәукенің ұлы Болаттың иелігіне 

өтті. Бұл кезде жоңғарлардың шапқыншылығы үдеп, көптеген аймақтарды басып алды. 

Қазақ хандығы бөлшектене бастады.  

Әбілқайыр хан, Сәмеке хан, Жолбарыс хан өз иеліктерін дербес басқаруға кірісті. 

ХVII ғасырдың бірінші ширегінде жоңғар басқыншылығының күшеюі салдарынан қазақ 

елінің экономикалық және саяси жағдайы  қиындай түсуіне байланысты Қазақстанның 

Ресейге қосылу мәселесі туындады. Кіші жүз билеушілері Әбілқайыр ханның 

басшылығымен Ресейге бірнеше рет елші жіберіп, өздерін қол астына алуды өтінді. 1731 

жылы Ресей императоры Анна Ивановна Кіші жүзді Ресей бодандығына алатындығы 

туралы грамотаға қол қойды. Бұдан кейін Ұлы жүз және Орта жүз билеушілері Әбілқайыр 

хан арқылы Ресей патшасына өз өтініштерін білдіре бастады. Ресей үкіметі жаңа қосылған 

жерлерге билігін нығайту үшін 40 шы жылдары Орынбор экспедициясын ұйымдастырды. 

Ал жоңғар шапқыншылығы күшейе түсті. 1771 жылы үш жүздің билері Абылайды хан 

тағына отырғызды. Міне, осы кезде қазақ хандығы қайта күшейген еді.  Қазақ елінің  

айбынды әміршісі Абылай хан бастаған, Қабанбай, Бөгенбай, Райымбек, Наурызбай, 

Жауғаш, Жәнібек, Баян, Малайсары, Елшібек, Саңырық, Олжабай, Өтеген, Ақтамберді, 

Байғозы,  сынды қазақ батырларының қолы, туған өлкесінің төсінде ат ойнатып, талай 

жауларымен кескілескен шайқастар өткізіп, жеңіске жетіп, жаулары бұл батыр 

бабаларымыздың атын естігеннен сесі қайтып беттей алмайтындай күйге түсірген шіркін 

біздің батыр бабаларымыз-ай!  

Абылай – қазақ халқының өмiрiнде ұзақ уақыт жарқырап жанған жұлдызы. Оның 

жанған жарығы мен ыстық лебi, шапағаты халқымыздың жүрегiнде мәңгi-бақи 

сақталатыны сөзсiз! Саяси аренаға жиырмадан ендi асқанда шығып, дүниеден қайтқанға 

дейiн Абылай қатардағы мемлекет қайраткерi ғана емес, мәртебелi адамдардың, одан 

қалды патшалардың аузынан түспеген ардагер тұлға болғаны ақиқат! Бұл ғажап 

таңданарлық жағдай! Қалай да болса олар Абылай басқарған қазақ халқының тәуелсiздiгiн 

мойындаған, Абылай пiкiрiмен санасқан. Онымен экономикалық қатынастарға түскен. 

Абылай өлгеннен кейiн де оны тәуелсiз хан болды деп есептеген. Осыған байланысты 

Абылайдың жеке басының қасиеттерi туралы бiр-екi ауыз сөз айту қажет сияқты. Онсыз 

Абылайдың саясатын, iс-әрекетiн түсiну мүмкiн емес. Дегенмен де Абылайға саяси 

мiнездеме беру үшiн кейбiр жағдайларды қайталауға тура келедi. Бiрiншiден, Абылай 

өжет, ержүрек, ешнәрседен сескенбейтiн, тайсалмайтын тұлға болған. Соғыста болсын, 

тұтқында болсын, елдi билеп, ел арасында жүрсiн, Абылай айтқанынан қайтпаған. Алдына 

қойған мақсатына жетпей тынбаған. Мұны дәлелдейтiн көптеген тарихи деректер бар.  

Екiншiден, Абылай өткiр ойлы, терең бiлiмдi, шешен адам болғаны айтылады.  

Жоңғарияда тұтқында болғанда Абылай моңғол тiлiн де жетiк үйренiп, оқып, жаза 

бiлген. Бiрiншi кездескенде-ақ Абылай ұмытылмайтын, таңғажайып әсер қалдырып 

отырған. 

Княз Урусов Абылайдың осы қасиетiн еске алып, былай дейдi: «Ханнан гөрi 

Абылай барлық әңгiмеге араласып, жауапты лезде және орынды қайтарып отырды». 

Қысқасы, Абылай қазақтың заңдарын, қазақ қоғамының саяси жүйесiн, оның дәстүрлерiн, 

өте терең бiлген және оларды мемлекеттiң тәуелсiздiгiн сақтауға, қоғамдық тәртiптi 

нығайтуға қолдана алатын ел басшысы. Абылай хан бастаған айбынды батырлар қазақ 
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хандығының туын құлатқан жоқ! Бұл батыр бабаларымыз еліміздің тәуелсіздігін Қазақ 

халқының бостандығын қорғап қалу жолында жан алысып, жан беріскен қиян-кескі 

майдандарды бастан кешті. 1781 жылы Абылай хан қайтыс болған соң қазақ хандығы тағы 

да орталық биліктен айырылды. Абылайдың орнына хан болған Уәли тек орта жүзді ғана 

биледі. 1824 жылы Ресей патшасының «Орынбор қырғыздары туралы» жарлығы бойынша 

хандық билік әкімшілік жүйесі алмастырылды. Алайда қазақ хандығының жойылуының 

жергілікті халық мойындағысы келмеді. Сөйтіп, олар Ресей отаршылдығына қарсы жиі-

жиі бас көтерді. 1837-47 жылдары Кенесары Қасымұлы бастаған халық көтерлісі бүкіл 

қазақ даласын қамтыды. Оны үш жүздің ханы етіп сайлады. 1847 жылы Кенесары Қырғыз 

жерінде қаза тауып, қазақ хандығы мүлде жойылды.        

Қазақ елінің өз алдына дербес мемлекет болуын, өз тағдырына өзі қожалық етуін 

аңсап өткен Алаштың арыстары туралы айтсақ, Алаш арыстары Әлихан Бөкейханов, 

Әлімхан Ермеков, Жақып Ақбаев, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Тұрар Рұсқұлов 

өз бастарын қатерге тігіп, елім деп өткен осы ерлеріміз туған халқының азаттығы үшін 

күресу жолында атылып кетсе де, біз бұл азаматтарымызды мәңгі есте сақтаймыз.  Міне, 

қазақ хандығы туралы тарихи деректер осылай деп шыр шертеді. Әрине, бұдан кейін 

қазақтың бүкіл өмірі еліміз 1991 жылғы желтоқсанда өз тәуелсіздігін жариялағанға дейін 

Ресейдің ықпалында болып келді. Мұның арасында қаншама тариха кезеңдер өтті 

десенші.  1986 жылғы желтоқсан оқиғасын еске алсақ, Алматыдағы бас алаң жастардың 

коммунистік жүйе режимі әміршіл аппаратына қарсы алғаш үн көтерген орны болды. Осы 

қозғалысқа қатысқан Алматы архитектура академиясының студенті Қ. Рысқұлбеков 

Желтоқсан оқиғаларына қатынасқаны үшін өлім жазасына кесілген болатын. Оған «Халық 

қаһарманы» атағы берілді. Бұл  кісілер қазақ халқының тәуелсіздігі үшін арпалысқан 

соңғы ұрпақ - 1986 жылдың қаралы да жаралы желтоқсан айында жалаудай желбіреген 

қазақтың өрімдей қыздары мен жігіттері. ОМОН солдаттары қазақтың қаракөз қыздарын 

іштен теуіп, шашынан сүйреді. Көкөрім жігіттерді таяққа жығып, қасқыр иттерге талатты. 

Алматының алаңындағы ақ қар қызыл қанға боялды. Албырт жастар сонда да алған 

беттерінен қайтпады.  

Шәмші ағамыздың «Қазақстаным» атты әнін алаңдағы жастар шырқап, мұздай 

қаруланған солдаттарға қасқайып, қарсы шығып, «Мызғымас Одақтың» қабырғасын 

осылайша тұңғыш рет біздің қазақ жастары қақыратқан болатын! Сол сияқты Е.Сыпатаев, 

С.Мұхаммеджанова, Л.Асанова т.б. сол сияқты алаңға шыққан қазақ жастарының 

қайсарлығы мен өжеттігін бүгінгі жас ұрпаққа өнеге қылып айтып отыру біздің басты 

міндетіміз деп ойлаймын. Алайда, қазақ хандығының тарихы қазақ мемлекетінің тарихы 

болып қала береді. Сондықтан бүгінгі келер ұрпақ қазақтың өз мемлекеті, біртұтас ұлан 

байтақ жер болғаның біліп өскені абзал. 

Көзі тірісінде-ақ аттары аңызға айналған, шуақты күн мен боранды аумалы-төкпелі 

заманда, заман ағымына қарамай, елдіктің, ерліктің, тәуелсіздіктің, ауызбіршіліктің 

туындай болып, халықтың сана-сезімін ойатқан. Тәуелсіздікке қол жеткізу жолында 

күрескен  тарихи тұлғаларымызға көлеңке түсірмеу,  мәңгі есте сақтау, олардың 

ерліктерін, даналығын, қайсарлығын жас ұрпаққа паш ету біздің басты  міндетіміз.     

Алып бәйтеректей тамырын тереңге жайған Қазақ мемлекетінің келешегі кемел, болашағы 

жарқын. 
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ҚАЗАҚ ТАРИХЫНДАҒЫ БИЛЕРДІҢ РӨЛІ 

 

БЕЙБИТОВА Р.А. 

Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Н.Ақшабаев атындағы орта мектебінің тарих 

пәнінің мұғалімі 

 

Өмір бойы маңызын жоғалтпайтын өнеге дәстүрлі қазақ қоғамында ел басқарудың 

тамаша демократиялық жүйесі қалыптасқан. Ол – билер құқығы, осынау билік иелері 

өткізген билер кеңесі, билер соты. Негізінен, қазақ халқының ежелден қалыптасқан сана-

сезімінде билік – «ел басқару», «өкім ету» сөздерімен мәндес ұғымда. Дешті Қыпшақ 

дәуірінде, Жошы Ұлысы, Қазақ Ордасы, одан кейінгі патшалық Ресейдің қол астындағы 

кезеңдерде қазақтан талай-талай азулы да ақылман билер шыққан. Олар халық пен 

ханның арасында дәнекер, үйлестіруші, тіпті, мемлекеттің рухани – идеологиялық 

саясатын жүзеге асырушылар болды. Қазақтың мемлекеттік құрылымындағы мұндай 

қызмет – «билер институты» деп аталады. 

Би дегеніміз кім? 
Ұлт болып ұйығаннан бері берік қалыптасқан дәстүрлі қазақ қоғамының саяси - 

әлеуметтік жүйесіндегі демократиялық биліктің иесін би деп атаған.  

Зерттеушілердің, олардың ішінде В.В.Бартольдтың пайымдауынша, «Би» сөзі 

шамамен 14-15 ғасырларда ежелгі түрік тіліндегі «Бек» атауының бір нұсқасы ретінде 

пайда болған [1]. Сөйтіп, ол басқарушы, ел билеуші мағынасын білдіреді. Уақыт өте келе 

би сөзі бастапқы семантикалық – тілдік реңкінен ажырады, негізінен, даужанжалды 

шешетін, кесімді төрелік айтатын, әділ үкім шығаратын адамды бейнелеу, атау үшін 

қолданыла бастады. 

17 ғасырда тірлік кешкен Махмұд ибн Уәли өзінің «Бахр әл-асрар фи манақиб әл-

ахйар» атты еңбегінде «Жоғарғы мәртебелі әмірлер мен елге сыйлы, пендәуи тірліктен 

азат адамдардың» барлығы би деп аталғанын жазып кетті.  

Ал қазақтардың дәстүрлі түсінігінде би мынандай төрт түрлі мағынаға ие атау:  

1. Ел билеушісі, иелік етуші;  

2. Сот, төреші;  

3. Батагөй, шешен;  

4. Бітістіруші, дипломат, елші. 

Хан сарайында, ұлыстардың мекемелерінде, ауылда, жиындарда билік айтып, ел 

арасындағы дау-дамайды шешетін, сөзге шешен, іске шебер, сауатты адамдар. Билер – 

халық қалауымен, тардың, хандардың ұсынысымен, талабымен, қолдауымен болатын өте 

көрнекті адамдар. Би лауазымы ауылдан тартып, хан сарайларында сақталып, өз қызметін 

атқарып келді. Көрнекті орыс ориенталисі, Таяу және Орталық Шығыс халықтарының 

филологиясы, тарихы, географиясы, мәдениеті және діні хақындағы 400-ден астам көлемді 

ғылыми еңбектердің авторы, академик В.В. Бартольд бек сөзінің сонау Орхон-енисей 

жазбаларынан бастап кездесетінін, осы орайда терминнің таза түркі сөзі ретінде 

кейіннен би сөзіне айналғанын айтады. В.В. Бартольд би термині ХV ғасырдан бері қарай 

ғана кездесе бастайды дей келе [1], зерттеушілердің арасында тұңғыш рет қазақтың  

биі мен қырғыздың манабы ұғымдарының өзара тығыз байланыстылығына көңіл 

аударады. Іс жүзінде қазақ қоғамындағы ақсүйек, қарасүйек, төре, қараша ұғымдары 

мен сұлтан, би, батыр, бай, төлеңгіттәрізді әлеуметтік категорияларды алғаш рет талдаған 

ғалым Е.Бекмахановтың пікірінше, қазақ қоғамындағы билер айрықша құқықтық және 

экономикалық артықшылықтарға ие болушы топ өкілдері. Ақсүйек тұқымы болып 

есептелетін сұлтандармен салыстырғанда көшпелі қауымның өз арасынан шыққан ру-

тайпаның игі-жақсылары [2]. Аумалы-төкпелі, алмағайып замандарды бастан кешкен 

халықтың өзіндік басқару жүйесі болды, ел қамын жеген ерлері, күн сайын дерлік бетпе-

бет келіп отырған жер дауын, жесір дауын, барымта-сырымта дауларын шешіп беретін би-

шешендері болған. Қазақ қоғамындағы билерге жүктелген міндет аса жауапты болған – 
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бұзылған құқықты қалпына келтіруі, дау-таластарды шешу, әділдік орнату, қылмыстың 

алдын алып, қоғамда тыныштықты қамтамасыз ету, әдет-ғұрып, салт-дәстүрді 

уағыздаушы, жауласқан рулар мен қауымдарды елдестіру. Билер неғұрлым көп болса, 

соғұрлым ел ішінде тәртіп берік болады деп есептелген. Көнеден қалған «Би көп болса 

елдің құты» осыны меңзейді. Би атағына әркім де терең парасатты ақыл-ой, қиыннан 

қиыстырар тапқырлық, елдің тарихын, әдет-ғұрып, салт-дәстүр, ата-баба жолын білгендік, 

асқан шешендік пен қара қылды қақ жарған әділдік тәрізді ізгі қасиеттері арқылы ие 

болады. Билік кесу кезінде олқылықтар жіберу, би үшін бедел, атақ-абыройдан айырылу – 

ең үлкен жаза. Қазақ халқы қай кезде де орақ тілді, от ауызды, қара қылды қақ жарған әділ 

билерін, шешендері мен ақындарын ел билеген хандарынан бетер қадір тұтқан. Олар 

айтқан кесімді сөздер ұрпақтан-ұрпаққа жетіп, тұтас бір халықтың даналық мектебіне 

айналған. «Билер кім?» деген сұраққа мынандай тұжырымдамалармен жауап беруге 

болады: Би – көсем, шешен, ақын, заңгер, елші, мәмілегер, жүрек жұтқан батыр, 

саясаткер, қоғам қайраткері, ойшыл ғалым, психолог, әртіс, тәрбиеші.Сондықтан да 

халықтың билерді өзінше сипаттауы да жиі ұшырасады. Солардың біразына тоқталып 

өткенді жөн санап отырмыз. 

Әділ би. Билікті әділ шешетін, турасын айтатын шыншыл, әділетті билерге 

халықтың қойған атауы. Сондықтан да қазақтар билердің әрқашан да әділ болғанын 

қалайды: «Әділ (тура) биде туған жоқ, Әділетсіз (туғанды) биде иман жоқ» деп өсиет 

айтады. Адам өмірін өте жоғары бағалаған зиялы ойшыл Абай Құнанбаевтың бүкіл өмірі, 

іс-әрекеті, көзқарас-пікірі – зорлық-зомбылық, әділетсіздікке қарсы тұрған. Сол себепті де 

өз заманында Абай – дана заңгер, әділ би атанған. 

Төбе би. Билер алқасын басқаратын, басқа билерден мәртебесі биік тұрған 

билердің биі. Төбе билер дауды шешкенде билердің даусы тең түскен жағдайда өзінің 

даусымен дауды түпкілікті шешкен. Төбе билерді сайлау тәртібі Торғай облысында әскери 

губернатор Константинович бекіткен «тық және төтенше съездерге дауларды талқылап 

және шешу үшін орнатылған қағидада» белгіленді. Төбе билерге көмек көрсетіп, 

даулардың жылдам шешім табуына атсалысқан, дауларды салауатқа беруге келісім 

жүргізіп отырған әр уездің өз төбебасылары болған. Мысалы, Ұлы жиындарда билер 

алқасында билік айтушы үлкен би. Асыл ағаң төбе би болды, хайырлы болсын! Өзіңе де, 

халыққа да хабар айт! – деді [3, 511 б.]. 

Төбе би лауазымына байланысты әртүрлі дереккөздерде мынандай анықтамалар 

беріліп келеді: 1)«Төбе би –қызметі жағынан жоғарғы, бас би [4, 301 б.]; 2) «Төбе би –

билікті тура шешетін ең жоғарғы би...» [4]. 

Бұл анықтамалар төбе би мәнін толық ашып тұрған жоқ. Ол шығарма 

контекстерінде айқынырақ аңғарылады. Сондай-ақ академик Р.Сыздық бұл атау 

төңірегінде төбе сөзінің «бас, басшы» деген ұғымға қатысы жоқ, ол моңғол тіліндегі көп 

мағыналы төв сөзінің бір мағынасы «тура сөзді адал адам» дегенді білдіретінін айтады, 

демек, төбе би–«әділ би, билікті тура шешетін би» деген күрделі атау (термин) болып 

шығады. Бұл сөздің о бастағы мағынасы түркі-моңғол тілдеріне ортақ болуы мүмкін, 

сондықтан қазақ тілі үшін кірме сөз деп қарауға болмайды, оны тіркес құрамында тұрып, 

ертедегі көне мағынасын сақтаған төл сөздердің бірі деген тұжырым жасайды [4, 156 б.]. 

Төбе би лауазымы туралы пікірлердің бәрін ескере келіп, оған мынандай анықтама 

беруге тырыстық: «Төбе би–бір хандықтың не бір дүйімелдің, ұлыстың, аймақтың 

құзырына билігін жүргізуші әр дәрежедегі көп бидің үстінен билік айтып, шешімін 

мақұлдайтын не ең соңғы өз шешімін қабылдайтын, басқа билерден атақ-даңқы биік, 

беделді де белгілі, ақылшы да әділ биге берілетін құрметті лауазым». 

Қазақ қауымында «төбе би» лауазымы билік жүйесіндегі ең жоғарғы дәреже-атақ 

болып саналған және ол әр жерде, әр кезеңде болып келген. Мәселен, солардың бірі –Төле 

де кезінде (ХVІІІ ғ.) «төбе би» лауазымына ие болса, XIX ғасыр аяғында Абай да «төбе 

би» болып сайланғаны белгілі. Оған: «Абайды танып алған соң амалсыз келіп, шербешнай 

съезге оны төбе би қып жандарал өзі ұсынады» [5]. 
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Бас би. Бір елде, аймақта, хандықта билік етуші әр дәреже-деңгейдегі билердің 

ішінен сайланған (ел солай деп таныған), әдетте, ел ішіндегі, ел арасындағы асқынып 

кеткен дау-дамайды дұрыс шешуге байланысты сол билердің жүгінетін, оларға ақыл-кеңес 

беретін жоғарғы мәртебелі би лауазымы. «Бас би» «төбе бимен» деңгейлес, мағыналас 

лауазым. Жоғарыда Төле бидің, биліктің ең жоғарғы сатысы –«төбе би» болғандығы 

айтылса, («Үйсін Төле биден асқан би жоқ» деген сөз бар), енді бір жерде ол –«бас би» 

ретінде көрінеді. Мысалы: Орданың бас биі Төле іргелес жатқан қазақ ауылдарының биі 

мен батырларына жаушы жіберіп, ел шетіне жау келгенін хабарлады(Ж. Тұрлыбаев). 

Аға би. Бір ұлыста, аймақта билік жүргізуші әр дәреже-деңгейдегі билердің 

келісімін таба алмай, әбден асқынған, арты насырға шапқан дау-жанжалдың әділ шешімін 

шығару үшін жүгінер жоғарғы мәртебелі би лауазымы. «Аға би» «төбе би» мен «бас 

би» лауазымдарынан кейінгі деңгей екендігі байқалады, бірақ олардың атқаратын қызмет-

міндетін дәл айту біз үшін қиын. Мәселен, «Үш пайғамбар» атты билер туралы жинақта 

Қаз дауысты Қазыбек «аға би» ретінде көрсетіледі: «Жас талапкер Қаражігіт Қаз дауысты 

Қазыбекке сәлем бере келгенде, аға би: «Атадан жақсы ұл туса, елінің туы болады. Атадан 

жаман ұл туса, көшінің ең соңы болады» деген, сен осының қайсысы боласың?» –

депті(Үш пайғамбар). 

Сүбе би. Сүбе би–дәреже жағынан «төбе би», «аға би», «бас биден» кейінірек 

тұратын, бірақ билік айту кеңесінде орны ерекше, айтқан уәжі шешім қабылдауда міндетті 

түрде ескерілуге тиісті билер арасындағы қазылық (арбитрлық) міндетін атқаратын би 

лауазымы. 

Мысалы, I. Есенберлин шығармаларындағы «сүбе би» лауазымы, «орта би», «кіші 

би», «етек би» лауазымдары «аға биден» кейінгі сатылы жүйеге (иерархияға) жататын, 

бірін-бірі тыңдайтын не бірінен-бірінің дәрежесі биік лауазымдар. Бұлар, әдетте, үлкен-

үлкен би мәжілістеріне қатысып, керек жерінде өз пікірін білдіріп отыруға да құқылы 

болған.Мысалы, Хан сөзі бітісімен, қыпшақтың сүбе биінің бірі, топ жарған шешен Құба 

би: Қара бетпін, ағайын,–деді. Ашу үстінде аяулы ұлыңды өлтіріп, елге қарар емес, жерге 

қарар жайым бар. Кессең бас, алсаң жан мінекей, құнын беруге дайынмын [5]. 

Кеңесші би. Билердің бұл тәрізді сатылы жүйесіне енбей, патша сарайларында, 

хан-сұлтандардың орда құзырында жүріп, оларға әртүрлі мәселе жөнінде ақыл-кеңесін 

беріп отыратын билерге берілетін лауазым. Мысалы: «...Бұрынғы Моңғолда, Өзбекте 

патша болғандардың, кеңесші билердің шыққан тегін, істеген істері мен айтқан сөздерін 

айтып, үлкен кітап жазсам деп едім...» –дейді, Б. Әбілғазы өзінің «Түрік шежіресі» атты 

еңбегінде [6]. 

Алқа би. Ел ішіндегі үлкен, әбден шиеленіскен дау-дамайды шешу үшін 

дауласушы жақтардың басын қосып өткізілетін билердің алқалы мәжілісін басқарушы, 

мәнсабы биік атақты биге тағылатын лауазым. Мысалы: Баяғыда бір ұлы билікте жұрт 

айтқанын істемегенде алқа би басымен орнынан атып тұрып, жүре берген деседі (Ә. 

Кекілбаев). 

Төс табанды би. Айтқанынан қайтпайтын тегеурінді, бірбеткей би. 

Мысалы, Ықпалы Ырғасқанға шыдаса, төс табанды би сонда болады ғой. Өзінің талайым 

нұсқасы бітімшіл, дәнекершіл бауандай [ҚТФС, 529]. 

Қабырғалы би. Қолдаушысы көп, беделді, ықпалы күшті, атышулы би. 

Мысалы, Ел бастаған қабырғалы би асқар белдерім! [ҚТФС, 301]. 

Дарғы би. Әлеуметтікқызметтер басқармашысы. Мысалы, Аса маңызды 

қызметтерді басқаруға әмірлер, дарғыбилер белгіленді [6]. 

Қарт би. Жасы ұлғайған, тәжірибелі, билік айтуға әбден дағдыланған би. 

Мысалы, Менің күдігіме қарт би: «Омармен сөйлесуге Байтайды жіберемін» деп қалған 

еді (Қ. Исабаев). 

Жас би. Жас болса да билік айтып, дау-дамайды шешіп жүрген би. Мысалы, Ол 

ошақтының жас биі Тұяқ (Ж. Тұрлыбаев). 
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Бала би. Жас жағынан әлі бала болғанымен ел арасындағы дау-дамайға араласып, 

билік айтып жүрген адам.  

Кіші би. Дәрежесі төмендеу, бірақ билікті шешуге қатысып, билік лауазымын 

атқарып жүрген би. Мысалы, Бірақ ол билікке сол жерде қалпына түскен, сөздері 

жауласқан екі жаққа тең жүрмейтін кіші билерді отырғызды (Қ. Исабаев). 

Тура би. Билікті тура, абырой-атаққа қарамай, тура айтатын адам. Сондықтан да 

халықта: Тура биде туған жоқ, Туғанды биде иман жоқ деген сөз қалған.Ол қара қылды 

қақ жарған би. 

Шабан би. Шариғатқа шабан, оқуы да, тоқуы да жоқ, өз қатарынан кейіндеп қалған 

би; дау-дамайды дұрыс шеше білмейтін, елді басқара алмайтын, тек би атағын жамылып, 

билік құратын би. Олардың ой-арманы – қара бастарының қамы. Мысалы, Айтқан сөзі 

нәрсіз би, Табансыз, тайғақ, жаман би, Ойсыз, мисыз, сабан би, Оқу да жоқ, тоқу да жоқ, 

Шариғатқа шабан би (З. Сейітжанұлы). 

Сұңғыла би.Тәжірибесі мол, көп билік айтқан, ел ішінде өзінің тәжірибесімен елге 

әйгілі болған би. Мысалы,Мұрттарын өрге шаншыған сұңғыла билер ру арасындағы 

даудан бастап, қайда жайылып, қайда қыстау, қай жұртқа жаушы, қай жұртқа елші жіберу 

керектігіне дейін түгел қозғап, ... талқыға салар еді (Ә. Кекілбаев). 

От тілді, орақ ауызды би. Шешендік қабілеті өте күшті шешен би. Кейде олар осы 

қасиетіне байланысты билік лауазымының бәрін атқаруы мүмкін. Мысалы, Сұлтандардың 

марқасқаларына бір тайпаның тізгіні не тиіп, не тимей жүргенде, от тілді, орақ ауызды 

билерге бір-бір ұлыстың тізгіні бұйырды (Ә. Кекілбаев). 

Дана би. Ақыл-парасаты асқан, дау-дамайды әділ шешетін, зерек билер сипаты. 

Мысалы, Бала би деген атақтандана би деген атаққа дейін көтерілген Қазыбектің ғұмыр 

жолы ХVІІ-ХVІІІ ғасырлардағы қазақ халқының аса бір қилы кезеңі, дүрбелең, шытырман 

оқиғалармен тығыз байланысты (Үш пайғамбар). 

Данышпан би. Тәжірибелі, көргені көп, ақылды, көреген би. Мысалы, Мықтап 

кетсе хан бәз-бәзде бір ел билеудің қиын түйініне тап келіп, тұйыққа тірелгенде ғана 

мәслихатқа шақырып, данышпан билердің ақыл-айласын пайдаланады (Ж. Тұрлыбаев). 

Майтымақ би. Ата-бабасынан бері би болып келе жатқан әулетке тән би атауына 

ие болған адам. Мысалы,Түркістандағы Әбілмәмбет базарға барған кез келген майтымақ 

биді ұстап алып, Әбілхайыр алтын тақтың иесі, Әз Тәукенің баласы Болат хан өліп 

жатқанымен шаруасы жоқ, бір бес жүз жоңғар аман кетті екен деп талағы тарс 

айрылды (Ә. Кекілбаев). 

Қадау би. Билігі көп дарымаған, анда-санда бір кездесетін қадау-қадау билердің 

бірі. Мысалы, Мен де тап сендердей қамшы ұстаған қадау бимін (Ә. Кекілбаев). 

Кәрі би. Жасы мосқал тартқан, бірақ тәжірибесі мол билер. Мысалы, Ел 

ұстаған кәрі билер көптен бері соны ойлап күбірлесуші еді (Ә. Кекілбаев). 

Айлалы би. Ақылы мен айласы қатар жүретін би. Мысалы, Әр іске әділдігімен 

жұрт құрметіне бөленген, тілге шешен, ақылды да айлалы би (Ж. Тұрлыбаев). 

Жымысқы би. Бір қулық-айласы ішінде жүретін, мәселенің шындығын айтпайтын 

қулығы басым би. Мысалы,Ертеңіне даңкөкірек Байқараның оққа ұшқанын 

естіп, жымысқы би батыр Сұлтанға келді (Ә. Кекілбаев). 

Ықпалды би. Рудың, жалпы елдің беделді, айтқан сөзін өткізе алатын адамы, билік 

иесі. Мысалы, Аса құрметті және ықпалды би ұлы ағзамға ант беру арқылы Россия 

империясына қарауынан халқыңыздың мол игілікке иеболатынына менің күмәнім жоқ (Қ. 

Исабаев). 

Осы жерде билердің (яғни «би» лауазымына ие болғандардың) жеке басына 

қатысты сипаттама атауларға да тоқталып өткенді жөн көрдік. 

Қазақ «қауымында билерге берілетін атақ-лауазымдардан басқа, олардың жеке 

басына тән әртүрлі қасиеттеріне қарап ат қойып, айдар тағу дәстүрі де болған. Билерге 

танылмайтын әртүрлі сипаттама аттар кейде олардың ресми атақ-лауазымынан да жиі 
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айтылып, олардың ел ішіндегі бедел-абыройын айқындай түсетін бағалау (қазіргіше 

«имиджі») болып та саналған. 

Билерді бұлайша бағалаудың өзі де әртүрлі мотивтерге байланысты болған, 

олардың бәрі халық ауыз әдебиетінде өз өрнегін тауып, би атақ-лауазымына лайықты 

тұлғалардың бойына тән мына төмендегідей ерекшеліктеріне байланысты қалыптасқан 

[7]: 

1) Адамның бойындағы ең абзал зиялы қасиеттеріне (ақыл-парасатына, игі-

жақсы қасиетіне, тегіне т.б.) байланысты: дана 6и, данышпан би, әділ би, текті би, 

ақылды би, айлалы би, тура би, шыншыл би т.б. 

2) Адамның табиғи талантына байланысты: шешен би, ділмар би, дүлдүл би т.б. 

3) Адамның жасына байланысты: бала би, жас би, қарт би, кәрі би т.б. 

4) Адамның өмір тәжірибесіне байланысты: сұңғыла би, майтымақ би, ықпалды 

би, тәжірибелі би. 

5)Адамның мінез-құлқына, жағымсыз әдеттеріне байланысты: жымысқы би, 

даукес би, ұрдажық би, адуынды би т.б. 

Иә, қазақтың Майқы биі, Аяз биі, Мөңке биі, Бейсенбі биі, Әнет биі, Бұхар биі, 

Төле биі, Қаз дауысты Қазыбек биі, Әйтеке биі, Нияз биі (Тілеуліұлы), Шоң биі, Шеген 

биі (Мұсаұлы), Мамашәріп биі, Беген биі (Азынабайұлы) және тағы да басқа билері 

осындай данагөй, қара қылды қақ жаратын әділ, ел мен елді, ағайынды бір-бірімен 

жарастырушы бітімгер, халық қатты құрметтеген тарихи тұлғалар. Тарихи, 

энциклопедиялық әдебиеттерде оншақты би-шешендер хақында айтылып жүргенімен, әлі 

де ескерусіз, елеусіз қалып келе жатқан қазақтың белгілі билері көп болып табылады.  

Қазақтың алғашқы заңгерлерінің бірі Д.Сұлтанғазин өзінің «Бұрынғы замандағы 

қазақтардың билік қылуы» атты зерттеуінде былай деп жазады: «...бағзы билер болыпты, 

бек білімді, атақты һәм ақылды әділетті, көпті көрген және іс бітіргенде әдет рәсімдерін 

тегіс біліп, әр жұмысты қара қылды қақ жарып орнына келтіреді екен..., һәм солардың 

бітірген жұмыстарын ұлы хандары да әрқашан бұзбайды екен... Сондай билер турасында 

қазақтың мақалы да бар. Батыр мен биді салыстырғанда, биді қатты артық көретінін 

білдіретін сол мақалы мынау: «Батыр деген бір барақ ит, екі қатынның бірі табатын, би 

деген бір ақсарағат, бүтін елден біреуі ғана табатын» [8]. 

19 ғасырдың басына дейін қазақ қоғамы саяси потестарлы билік жүйесінің 

негізінде дамыды. Сол заманда ең төменгі – бұқаралық билікті ауыл-аймаққа, ру – тайпаға 

беделді, өмірлік тәжірибесі бай ақсақалдар атқарды, орта буындағы, яғни, потестарлы 

билік тізгінін ру – тайпа басылары – билер уысында ұстады. Мемлекеттік және 

мемлекетаралық дәрежедегі маңызды мәселелерді шешетін жоғары билікті хандар мен 

сұлтандар иемденді. Алайда Абылай хан Нияз Тілеуліұлы тәрізді айрықша құрметті 

билерін ханға балап, оларды мемлекеттік істерге де араластырды. Бұл жөнінде академик 

Манаш Қозыбаевтың ғылыми еңбектерінде, би-шешендердің мұрасын жинаушы 

Нысанбек Төреқұлұлының кітаптарында нақты айтылған. Шен қумаған Шеген би арғынан 

шыққан, «Қырда Беген тұрғанда» деп есімі мақалға айналған Беген би мен қарадан шығып 

хан атанған Нияз би қыпшақтан шыққан билер болса да, Торғай, Қостанай, Ақмола 

өңірінде үш жүздің балаларының ар-намысын қорғады. Бұл билердің әділдікте туысына 

бұрмай тура би атанғаны олардың барлық иісі қазаққа ортақ асыл перзенттер болғанын 

танытады.  

Кезінде ру–тайпа басылары – билер мен хан-сұлтандар екі билік жүйесін құрып, 

бүкіл қазақ қоғамының елдік тұтастығы олардың өзара тепетеңдігі мен бір-біріне қарама-

қарсылығы принциптеріне негізделуі заңды еді. Билер мен батырлар халыққа жақын және 

оның кең қолдауына ие потестарлы билік иелері болғандықтан, хан-сұлтандардың билігін 

белгілі бір дәрежеде шектеп отырды. Хандар мен сұлтандар атақты билердің елдегі 

билігінен қаймықты, олармен үнемі санасып отырды. Сол себепті де Абылай хан Нияз 

биді ерекше құрметтеп, ханға балады, ол халық арасында «хан Нияз» атанды. Өйтпегенде 

ше, мұрагерлік салтымен дала жұртын билеген Шыңғыс хан ұрпақтары – төрелер тұқымы 
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хандық биліктің бұлжымауы үшін билердің әкімшілік, әлеуметтік – саяси және мәдени 

рөлімен міндетті түрде санасты. 

Мемлекеттік басқару жүйесінде билердің мынандай кейбір айрықша құқықтары 

болды: «Жеті жарғы» қағидаларына сәйкес олар өзіне бағынышты ру – тайпа шегінде 

әкімшілік билік жүргізді. Сот төрелігін жүзеге асырып, соған байланысты ұлтының әдет-

ғұрпын, салт-дәстүрін, наным-сенімін терең білуге тиісті болды. Билер ру-тайпаның 

басшысы болғандықтан, әкімшілік қызметті де қоса атқарды, өз қауымының тәртіп, 

талабына жауапты болды. Сөйтіп, хандардың халық арасындағы тірегіне айналды. Осыған 

орай олардың ең данагөй, беделдісі хан жанындағы билер кеңесінің құрамына еніп, ескі 

қағидаларды жаңғыртып, заңи жосындар қабылдауға қатысты, ханның ішкі, сыртқы 

саясатына, әскери доктринасына оң ықпалын тигізді.  Би атауы-әлгіндей емес, белгілі бір 

мақсатқа, мемлекеттік мүддеге қызмет ететін, жалпы шешендіктен салыстырмалы түрде 

тар арнаға ыңғайланған шешендердің тобын көрсететін атау [9]. 

Бұдан билердің рөлі тек қоғамдық мәселелерді шешу үстінде ғана айрықша да, 

одан былайғы тұста шешендік сипаты жойылады деген ой туындамауы керек.  

Сонымен, би дегеніміз - ел-жұрттың әдет - ғұрпын, салт - дәстүрін, өткен-

кеткен көне шежіресін, тарихын, қоғамдық даму барысын, айнала қоршаған 

табиғаттың, жан-жануарлардың сан алуан қасиеттерін, құпияларын жетік білетін, 

бүгінгіге баға беретін, болашаққа болжам жасап, адамдардың көкірек көмбелеріне ой 

көзімен қарап көре алатын, қырлы-қырлы мінез-құлықтарды айтқызбай – ақ доп 

басатын, ғылым-білімнен хабардар, кемел пікірлерін шешен тілмен жеткізіп беруде дара 

қасиеті бар біртума жандар. 
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Қазіргі заманғы  білім беру жүйесіндегі 

психологтың қызметі 
 
 

ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚОЛДАУ – 

БОЛАШАҚҚА БАҒДАР 

 

НАУБАЕВА Х.Т. 

психология ғылымдарының докторы, профессор  

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті 

Талдықорған қаласы, Қазақстан 

 

Психология ғылымында психологиялық қолдау феномені кейінгі кездерде игеріле 

бастады. (А.Т.Асмолов, О.С.Газман, И.Б.Котов, К.Роджерс, Е.Н.Шиянов т.б) Білім берудің 

гуманистік парадигмасына сәйкес, ресей зерттеушілерінде қолдау, превентивті және 

оперативті көмек көрсетуге бағытталған білім беру процесінің іс-әрекеті тұрғысында 

дәлелденген. Оның психологиялық аспектісі өмірлік өзіндік айқындалуға қатыстырылу, 

дағдарыстық ситуацияларда таңдау жасауға дайындау, дамуға және өзін-өзі «ашуға» 

кедергі жасайтын субъективті барьерлерді алып тастау, психологиялық денсаулықты 

нығайту, психологиялық зақымдаушы ситуацияларда көмек көрсету. 

Білім беру жүйесіндегі психологиялық қолдау- қазіргі қоғамда тұлғаның еркін және 

үйлесімді дамуы мен мүмкіндіктерін іске асыруды психологиялық қамтамасыз ету. 

Тұлғалық дамудағы қиындықтарды жеңу, өзара қатынастардағы дау -дамайлық 

ситуацияларды дұрыс шешу мақсаттарында жүзеге асады.  Сонымен психологиялық 

қолдаудың негізгі әдістері: 

 психологиялық білім беру (ағарту) 

 психологиялық диагностика 

 психологиялық тренинг 

 психологиялық жұмыстың және жеке топтық әдістері 

Психологиялық қолдаудың үлгісін құрастыру Л.С.Выготскийдің, О. С.Газман, 

А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейн еңбектерінде негізделеді. Психологиялық қолдау 

тұжырымдамасын білім беру жұйесінде дамыту үшін тұлғаның субъектілігі идеясы аса 

маңызды[1]. Оның туындауы Л.С. Выготскийдің адамды түсінудегі іс-әрекеттік тұрғысы 

мен  С.Л.Рубинштейннің сана мен іс-әрекеттің біртұтастығы және де тұлға, бұл -ең басты 

субъект, өз белсенділігін, қызығушылығын, қабілетін, дербестігін алып жүруші деген 

еңбектерімен байланысты[2]. Білім беру жүйесіндегі психологилық қолдау жеке тұлғаның 

дамуына бағытталуы қажет. 

Білім беру жүйесінің ең негізгі міндеті- жоғары шығармашылық мүмкіндігі мол 

креативті ойлайтын маман даярлау. Бұл мәселені шешу бір жағынан, жаңа технологиялар 

толқының, жаңа идеяларды, жаңа білімдерді қажет етсе, екінші жағынан, білім беру 

жүйесінде жаңарудың әрбір тұлғаның креативті ойлау белсенділігін талап етеді.   

Қазіргі білім беру жүйесінің ерекшелігі – тек біліммен қаруландырып қана қоймай, 

өздігінен білім алуды дамыта отырып үздіксіз өз бетінше өрлеуіне қажеттілік тудыру және 

психологиялық қолдау көрсету. Білім беру саласында инновациялық үрдісті жүзеге асыру 

әр тұлғаның ұстанымдарын, мүмкіндіктерін түрлендіру болып табылады. Бүгінгі заман 

кез-келген адамнан өте жылдам өзгеруді, үнемі қоғамда сұранысқа ие болу қажеттілігі 

туындайды. 

Креативтілік адамға үнемі өзін-өзі жетілдіруде жаңа дүниеден қорықпауға 

үйретеді, әрі тез өзгеріп жатқан талаптар мен шарттарға тез бейімделуді талап етеді. Әр 
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тұлғаның өз қабілетін көрсете білуге, өзін-өзі жан-жақты қамтамасыз етуге және 

толерантты тұлғаның қалыптасуына ықпал етеді. Қалыптасқан тұлғадағы белсенділіктің 

негізгі сипаты-шығармашылық қызметі мен тиімділігіне байланысты болады. Кәсіби 

қызметін жемісті іске асыру үшін креативтілік қабілетін дамыту үдерісі маңызды сатыға 

шығады [3]. 

Ы.Алтынсарин: «Біздің үлесімізге, әліміз келгенше, қараңғы ортаға жарық сәулесін 

шашып, жаңалықтар енгізу тиді. Халқымыз өзіне рухани азық талап етеді, білім нәрімен 

сусындағысы келеді» - деп тәрбие мен білімнің жағдайына бағдар жасады[4]. Жеке 

тұлғаның эмоционалды-құнды қатынастарының қалыптасуы-айналадағы дүниеге, өзіне, 

табиғатқа, адамдарға деген іс-әрекетінен көрініс табады. 

Абрахам Маслоудың пікірі бойынша әр адамда өз әлеуетін толық ашуға деген ішкі 

талпынысы болады. Адамның ең жоғары қажеттілігі болып саналатын бұл күй біздің бүкіл 

қасиетіміз бен қабілетіміздің белсенді пайдалануын, әлеуетіміздің дамуын және жүзеге 

асырылуын қажет етеді. Біз әлеуетімізді толық ашу үшін, алдымен ішкі иеархияда төмен 

тұрған қажеттіліктерімізді қанағаттандырып алуымыз керек. Келесі қажеттілік бізді 

ынталандырмай тұрып, алдыңғы қажеттілік қанағаттандырылуы тиіс.  

А.Маслоу ұсынған қанағаттандырылып отыруы тиіс қажеттіліктер реті бойынша: 

физиологиялық қауіпсіздік, бір нәрсеге қатыстылық пен махаббат, құрмет және өз 

әлеуетін толық жүзеге асыру деген.  

Өз әлеуеттерін толық ашқан адамдар мынадай ортақ қасиетке ие: 

 шынайы өмірді объективті қабылдайды; 

 өз болмысына толық риза;  

 белгілі бір жұмысқа қызығушылығы бар және оған берілген; 

  мінез-құлқы қарапайым және табиғи; 

  өзімен-өзі болуды, кейде бір жерге барып, жалғыз болуды қалайды   және   

тәуелсіздікке талпынады; 

 интинсивті мистикалық және діни жағдайларды басынан өткізген; 

 барлық адамдарды аяйды және түсінуге тырысады; 

 бағыныңқы болуға қарсы, нонконформизм; 

  мінезі демократиялық бағытта; 

 өмірге шығармашылық көзқараспен қарайды; 

 әлеуметтік мүддесі жоғары (Адлердің идеясы) 

А.Маслоудың «Мотивация және тұлға» (Motivation and Personality) атты кітабынан 

ал (1970) алынған бұл үзіндіде ол өз әлеуетін толық аша алған адамдарды зерттеу 

барысында тапқан[5]. 

Ал, Карл Роджерс психотерапиядағы тұлғаға бағытталған терапия деп аталатын 

тәсілдемесімен танымал. А.Маслоу тәрізді, К.Роджерсте бір ғана басты мотивациялық 

фактор доминант деген теорияны негізге алды. Оның терапиясының атауы  адам 

тұлғасына деген көзқарасын көрсетеді. 

Карл Роджерстің айтуы бойынша, психикасы сау немесе толыққанды өмір сүретін 

адамдар мынадай қасиеттерге ие: 

  барлық тәжірибелерге ашық; 

 өмірдің әр сәтін толық пайдалануға талпыныс; 

 басқалардың пікірі немесе ақылынан гөрі, өз инстинктері мен интуициясын 

басшылыққа алу қабілеті; 

 еркін ойлау және әрекет ету; 

 шығармшылық деңгейі жоғары; 

 өз әлеуетін өсіруге деген үздіксіз қажеттілік[6].  

Осы қасиеттерді Карл Роджерс барынша дамыған адамды жүзеге асырған деп емес, 

жүзеге асырушы деп сипаттаған. Мұнымен ол дамудың үздіксіз созылатын процесс екенін 

айтпақ болған. 
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Мартин Селигман 1998 жылы жеке тұлғаның ең жағымды сипаттарымен қатар, ең 

жағымсызын да, позитив қасиеттерімен қатар, негатив қасиеттерін де зерттеу керек деген 

идеяны қайта жаңғыртты.  

Қазіргі білім беру жүйесіндегі психологиялық қолдау – тұлғаның әлеуетінің өсуі, 

өмірлік мақсаттар құруы, махаббат және өмірге қанағаттануы, эмоциялы 

шығармашылықта болуы, креативті шығармашылық қабілетін дамытуы, өзін құрметтей 

білуін қамтиды. 

Осы сипатқа М.Селигман 2011жылы «Өркендеу: бақыт пен байлыққа деген тың 

көзқарас» - атты кітабында жеке тұлғаның таланты мен қабілетін дамыту компоненттерін 

ұсынады: 

 жағымды эмоциялар (бұл бақыт және өмірге қанағаттануды қамтиды); 

 өзара іс-қимыл; 

  қарым-қатынастар; 

  мағына; 

  жетістік. 

Альфред Адлердің пікірінше өз әулетін іске асырып жүрген зерттеу нысандарының 

адамзатқа деген сезімдерінің көрінісін білдіре алатынын әлеуметтік қызығушылық деп 

атаған. Әлеуетін іске асырып жүрген тұлғаның барлық имани қасиеттерін ойы мен мінез 

құлқын, эмоциясын өзгелерден ерекше екендігін дәлелдеген[7]. 

Адам психикасының дамуында іс-әрекеттің шешуші орнымен қатар сананың 

күрделене түсуіне ықпал жасайды. Мұны С.М.Жақыповтың пікірінше бірлескен іс-әрекет-

жалпы мақсаттың болуы, ал жалпы мақсат- бірлескен іс-әрекеттің жүйе құраушы 

факторы. Өзінің құрылым жасаушы функцияларының арқасында қарым-қатынас жүйе 

құраушы факторы бола алатындығын көрсетеді[8]. 

А.Я.Данилюк еңбектерінде былай жазған: «Жеке тұлғаның әлеуметтенудегі негізгі 

бағыттың бірі-жеке адамның отанмен сәйкестігі болып табылады». «Отан» ұғымы 

адамның туған жерімен, жақындарымен және туыстарымен ғана шектелмейді, сонымен 

қатар эмоциялық-психологиялық сезімдер (махаббат, патриотизм, шынайы берілгендік, 

ұлттық мақтаныш сезімдері т.б.) қырынан да ұсынылады. Жеке тұлғаның ұлттың және 

жалпы адамзаттық құңдылықтар негізінде қалыптасуы мен дамуы өзіндік сананы 

дамытуға жағдай жасауды, жеке тұлғаның әдеп ұстанымын, оның қоғам өмірінің 

нормалары мен дәстүрлерімен келістірілген моральдық қасиеттерін, креативтілік қабілетін 

қалыптастыруды болжайды[9].  

И.Б.Котов, Е.Н.Шиянов және А.Г.Анохиналардың пікірінше психологиялық 

қолдау- бағыттылығы мен іске асырылуының тәсілі- тұлғаның өзін -өзі дамытуы болып 

табылады[10]. 

Жеке тұлғаны психологиялық қолдау- оның өзіндік қөзқарасын, мақсатын, 

мүмкіндігін анықтап, өмір сүруіне, қарым-қатынасына, өзін- өзі тәрбиелеуіне, 

адамгершілік қасиетін сақтап қалуға, қоғамға пайдасын тигізуге, ортада өзін-өзі ұстай 

алатын, кешірімді, кек сақтамайтын, уәдесіне берік, әділ шешім қабылдайтын, 

қайырымды, сабырлы, болуға көмектесу. 

Қазіргі таңда білім беру жүйесінде көптеген өзгерістер, болашақ жастардың 

дамуына үлес қосуда педагогтар, психологтар қызмет атқаруда. Әсіресе мектепте баланың 

өмірі ортаның күрделі ұйымдастырылған, әртүрлі формасы мен бағыттары бойынша 

ағыммен өтеді. Табиғатынан бұл орта әлеуметтік, өйткені ол баланың құрбыларымен, әр 

жастағы балалармен, педагогтармен, ата-аналармен, өзге ересектермен әртүрлі қарым-

қатынас жүйесін ұсынады. 

Осы бағытта Н.Қ.Тоқсанбаева айтқандай «оқу-тәрбие процесі жүйесінің тиімділік 

мәселесі оқытушы мен оқушының жеке тұлғасының ара қатынасындағы тиімділік талдау 

арқылы нақтыланады, жанама түрде оқытудың нақты мазмұны, әдістері және құралдары 

болады. Тұлғаның интеллектуалдық даму деңгейі оқытудың сапасы мен мазмұны және 

оны меңгеру процесінің көмегі арқылы анықталады»[11]. 



Вестник университета «Кайнар», №4/1-2020 г. 

 119 

Бұл орта эмоционалды, интеллектуалды, эстетикалық, тұрмыстық және т.б. болуы 

мүмкін. Бала өмірдің барлық жағына қатысты көптеген әртүрлі таңдаулар алдында 

болады: қалай оқу және ересектермен қандай қарым-қатынас құру, құрдастарымен қалай 

сөйлесу, қазіргі және өзге талаптарға, ережелерге қалай бағытталу т.б. Көмекке өздерінің 

әлеуметтік, кәсіптік немесе жеке айқындамаларымен балаға әртүрлі қолдау бере алатын 

ересектер ұсынылады. Ең алдымен бұлар – педагог, ата-ана және психолог. 

Сонымен қатар психологиялық-педагогикалық қолдауды бірнеше аспектілермен 

қарастыруға болады: 

- балаға жеке білім беруде көмек пен қолдау көрсетуге қабілетті педагог-

психологтың кәсіптік қызметі ; 

- білім беру міндеттерін шешу кезінде балаға рухани дербес таңдау жасауға 

көмектесетін мақсатқа бағытталған педагогикалық әрекеттер кешенін құрайтын үдеріс; 

- жетекші мен жетеленушінің өзара іс-әрекеті; 

- оқушылардың оқу жетістіктерін қамтамасыз етуде педагог, психолог, және т.б. 

мамандар әрекетінің дәйекті кезеңдерінің қатарын құрайтын технология; 

- мақсатты, мазмұнды, үдерісті және нәтижелі элементтердің өзара қарым-

қатынасын мінездейтін жүйе сияқты[10].   

Соңғы жылдары психологиялық-педагогикалық қолдаудың теориясы мен 

практикасының жіті дамуы білім беру мақсаты туралы ұсынымды кеңейтуге  байланысты 

болды. Бұл мақсатқа тәрбиелеу, дамыту мақсаттары, бала денсаулығын физикалық, 

психологиялық, психикалық, рухани және әлеуметтік қамтамасыз ету енеді. 

Қолдаудың негізі келесі ұстанымдардан болады:  

1. Ізгілендіру -  бала мүмкіндігіне сенуге болжанған. 

2. Жүйелі тәсіл – біртұтас жүйе ретінде адам түсінігіне негізделген. 

3. Кешенді тәсіл- бала дамуын қолдауға бағытталған.  

4. Баланың жеке мүмкіндігіне, оның даму қарқынына сәйкес қолдаудың мазмұнын, 

формаларын және тәсілдерін болжайтын баланың жеке және жас ерекшеліктерінің 

есебі.  

5. Білім беру үдерісінде баланы қолдаудың үздіксіздігі. 

Психологиялық-педагогикалық қолдау – бұл мектепалды даярлық үдерісінде әрбір 

баланың табысты оқуы мен дамуы үшін әлеуметті-психологиялық және педагогикалық 

жағдайлар құратын толық, жүйелі ұйымдастырылған қызмет. 

Рухани құңдылықтармен білім жүйесін дамытып қалыптастыруда психологиялық 

қолдау маңызды болып табылады. 
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УПРАЖНЕНИЕ «ЗЕРКАЛО» И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКОЙ ЕДИНИЦЫ ОТНОШЕНИЙ 

 

AДРИЕНН ЛИ 

психотерапевт, зарегистрированный в Совете по психотерапии Соединенного 

Королевства (UKCP), ведущий практик в области НЛП 

 

Из работ Берна и многих статей о родительском эго состоянии становится ясно, что 

состояние родительского эго является важной теорией ТА, а реструктуризация Родителя 

является высокоэффективным методом ТА-психотерапии. Утверждение Берна, что 

«Конечная цель ТА – это структурная перестройка и реинтеграция» (Берн, 1961, с. 224) 

является в большей мере источником вдохновения для развития теории и практики ТА, и, 

конечно же, для данной статьи. Упражнение «Зеркало» представлено здесь, чтобы 

показать, как оно соотносится с новой формой теории ТА по мере ее развития, а также 

представлено как инструмент, с помощью которого можно облегчить реструктуризацию и 

реинтеграцию. 

Берн дал определение родительского эго-состояния (extereopsyche), полностью 

отдавая дань предыдущим работам Тригант Берроу («интернализованные социальные 

образы»), Пола Федерна («эго-состояния») и Эдоардо Вайсса («психическое 

присутствие»). Он утверждал, что интроецированные родители стали состоянием эго, 

которое он определил как «набор чувств, установок и поведенческих паттернов, 

напоминающих таковые у родительской фигуры» (Berne, 1961, стр. 75). Эрскин (2003, с. 

89) утверждает, что исходя из своего собственного клинического опыта и собственных 

примеров и описаний Берна в «Трансактном анализе в психотерапии» (1961) это 

определение нуждается в уточнении: «Очевидно, что родительские эго-состояния 

являются на самом деле исторической интернализацией своего родителя или других 

значимых родительских фигур, в том виде как они воспринимаются ребенком во время 

интроекции… фактическое содержание и интрапсихическая функция родительского эго-

состояния варьируются в зависимости от возраста развития, когда произошла 

интроекция»(Erskine, 2003, p89). Таким образом, у нас может быть много Родительских 

эго-состояний, которые не интегрированы во Взрослого, и мы потенциально можем 

интроецировать больше, чем необходимо  чтобы сделать другого человека частью self. 

Интроекция рассматривается как бессознательный процесс, в котором идентификация с 

другим является защитой от потери нашей привязанности к ним: 

 Интроекция позволяет человеку избежать болезненных ощущений, связанных с 

потерей человека, местом или событием, создавая внутри себя образ потерянного объекта. 

Ее бессознательные фантазии поддерживают ее связь с потерянным объектом и мешают 

ей преодолевать болезненные эмоции, связанные с утратой.  (Браун, 1977, стр. 5) 

Несмотря на все терапевтические изменения и развитие, в которые личность может 

прилагать усилия  для развития автономии Взрослого, эта «заимствованная» личность 

может продолжать активно переживаться феноменологически и влиять на человека 

интрапсихически (Erskine, 2003). Берн также сказал: «Родитель может действовать либо 

как активное эго-состояние, либо как фактор оказывающий влияние» (Berne, 1961, стр. 

42). В этой статье я предлагаю показать, как простое упражнение может 

реструктурировать активное Родительское эго-состояние и постоянно влиять на Детское 
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эго-состояние, чтобы оба могли оставаться потенциально активными как реляционная 

единица, а также обновляться и реинтегрироваться во Взрослом. 

Я согласна с утверждением Ричарда Эрскина, что: «По сути, реинтегрирующая 

психотерапия родительских  эго - состояний  - это наиболее значительный вклад 

транзактного анализа в профессию психотерапевта» (Erskine, 2003, p. 106). В своей 

практике и обучении я использовала множество версий «Процесса родительских 

разрешений» Шэрон Дашиелл (Dashiell, 1978) и терапии «родительского интервью» (Мак 

Нил, 1976), а также «Переродительствования  в поддержку терапии перерешений» (Mellor 

and Andrewarthur, 1980), и все они были эффективными и глубокими методами лечения. 

Однако меня беспокоят способы, которыми реструктуризация Родителя проживается в 

терапии  и, возможно, фиксируется в психике, и я хочу поощрять способы, с помощью 

которых давать клиенту возможность продолжать развивать и реинтегрировать новую 

структуру в свою жизнь в реальности (и не только на сеансах терапии с сильным 

терапевтом, который может работать с интрапсихическим Родителем, как если бы 

Родительское Эго-Состояние – это еще один «клиент» в терапевтической комнате). Наше 

здоровое психическое развитие - это непрерывный процесс, и каждый новый опыт требует 

постоянной «корректировки и реинтеграции», поэтому задача психотерапевта ТА состоит 

в том, чтобы облегчить реструктуризацию, которая может постоянно обновляться и при 

этом учитывать динамические отношения между интрапсихическими  Родителем и 

Ребенком.  Современная нейронаука  показала нам, как мозг сохраняет свою пластичность 

и может создавать новые нейронные пути на протяжении всей нашей жизни (Siegel, 1999, 

2007). Это поддерживает идею о том, что новый опыт может создавать новые структуры 

эго-состояний. Упражнение «Зеркало» дает клиенту возможность на собственном опыте 

создать новый опыт и развить новые нейронные пути, поддерживающие автономию и 

психическое благополучие. 

Рэй Литтл (2006) и Вэнн Джойнс (2016) предложили новый подход к пониманию 

структуры эго состояний.  Они называют ``эго-состояния родитель-ребенок 

реляционными единицами '', утверждая, что мы катектируем не отдельное эго-состояние,  

а целую  структуру эго-состояния - «Родителю требуется адаптация ребенка, чтобы 

поддерживать его или ее, а ребенок адаптируется, чтобы получить от родителя то, что ему 

нужно для выживания» (Джоинс, 2016 г., стр. 44). Упражнение «Зеркало» облегчает 

создание новой единицы отношений Родитель-Ребенок, и, поскольку она создается в 

данный момент собственным Взрослым эго-состоянием клиента, я думаю, что ее можно 

постоянно активировать и обновлять. 

Литтл (2006) напоминает нам, что привязанность ребенка к родителям, какими бы 

жестокими они ни были, важно уважать в терапии. «Лояльность к невыносимой единице 

взаимоотношений Ребенок-Родитель отчасти может быть попыткой избежать попадания 

в… черную дыру небытия, бессмысленности и отсутствия отношений» (Литтл, 2006, стр. 

10). Возможно, возникнет желание защитить Родителя, если родительское эго-состояние 

подвергается сомнению или к нему относятся неуважительно, любая попытка произвести 

какое-то изменение в детско-родительских отношениях приводит клиента и терапевта к 

противостоянию узам привязанности и  лояльности. Старая единица родитель-ребенок 

поддерживается как защита от потери себя и потери смысла. Упражнение «Зеркало» не 

требует от клиента привносить в комнату свои архаичные отношения Родитель-Ребенок; 

настоящий Взрослый клиента становится новым Родителем в реляционной единице эго-

состояний Родитель-Ребенок. 

В 1972 году я разработала  упражнение, известное под названием «Упражнение с 

зеркалом» (Lee, 1996, 2003), которое включает в себя новый диалог здесь и сейчас между 

катектированным архаическим Детским эго-состоянием и Взрослым эго-состоянием 

человека посредством управляемой фантазия. С тех пор у меня было много возможностей 

исследовать его эффективность и усовершенствовать упражнение. Большинство людей 

сообщают о его непрерывном эффекте с течением времени, поскольку они сознательно 
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воспроизводят упражнение и пробуждают опыт контакта в новой сформировавшейся 

единице отношений Родитель-Ребенок. Цель состоит в том, чтобы настоящий Взрослый 

был интегрирован в качестве нового Родителя в реляционную единицу Родитель-Ребенок. 

Новый Родитель не интроецирован, потому что он уже является Самостью (Self), но 

феноменологический опыт человека аналогичен интроекции. Упражнение приглашает 

прошлое эго-состояние из детства в настоящее и позволяет установить контактный диалог 

со Взрослым эго состоянием. Архаичный Ребенок, который, возможно, был ограничен, 

пристыжен и, возможно, подвергался жестокому обращению в прошлом, может в 

настоящем находиться в межличностном контакте с новым Родителем, который настроен 

и реагирует на ребенка в новой здоровой привязанности. Это упражнение потенциально 

может исправить дефицит взаимоотношений у архаичного Ребенка. «Я считаю, что 

именно интрапсихическая привязанность и контакт восстанавливают, строят и укрепляют 

ощущение Самости (Self)» (Ли, 2003). Это упражнение способно «отсоединить» архаично 

фиксированную реляционную единицу, основанную на старой интроекции матери или 

отца, и восстановить реляционную единицу  здесь и сейчас со Взрослым эго состоянием 

личности  вместо старого Родителя. 

«Эффективность упражнения заключается в том, что эта новая конфигурация или 

структура достигается через контакт и привязанность, которые являются жизненно 

важными потребностями в развитии и отношениях клиента. Более того, контакт и 

привязанность возникают между частями «Я» самого клиента. Упражнение позволяет 

этой привязанности быть как «межличностной» во внешнем диалоге и контакте, так и 

интрапсихической, когда эти две части объединены »(Lee, 2003). 

Эффективность реляционной психотерапии в ее использовании аутентичных 

отношений в терапевтических отношениях здесь и сейчас, что  поощряется в этих 

драматизированных отношениях, но присутствие терапевта заменяется присутствием 

собственного Взрослого клиента. Процессы переноса, когда «эмоции и части «Я»( self) 

проявляются в терапевтических отношениях» (Little, 2006, p11), не активируется, потому 

что необходимые или желаемые отношения представлены  в «Я» клиента. Обычно при 

развитии доверия в терапевтических отношениях клиент испытывает некоторое 

сопротивление, возможно, это основано на страхе разочарования, отказа, стимуляции 

Первичных ран (Lee, 20008) или повторения давней неудачи в развитии, и, таким образом, 

они остаются лояльны к старой единице отношений Родитель-Ребенок, однако в 

упражнении «Зеркало» риски переноса и отыгрывания обходятся, потому что клиент 

знает, что новый «Родитель», сформированный из его собственного Взрослого, никогда не 

оставит его, он всегда будет с ним! 

Упражнение «Зеркало» предлагает Взрослому создать «сцену» или рамку, где 

сегодняшние взрослые могут встретить Ребенка из прошлого в настоящем. В упражнении 

предлагается использовать в качестве рамки зеркало в полный рост. Это служит как для 

того, чтобы установить границы вокруг опыта, так и для обеспечения повествовательной 

перспективы для наблюдающего или Высшего Я, которое является тем, кто смотрит в 

зеркало. В результате, позиция наблюдающего «Я» необходима для интеграции опыта. 

 

Упражнение с зеркалом 

(Изначально упражнение было опубликовано в 2003 году в журналах «Ключевые 

концепции транзакционного анализа: Эго-состояния», Эдс Силлс и Харгаден и 

опубликовано здесь с разрешения Worth Publishing). 

Упражнение «Зеркало» - это управляемая фантазия, которой терапевт должен 

руководить с такой скоростью, чтобы у клиента было достаточно времени, чтобы 

завершить транзакции. Клиент может высказывать свои ответы вслух или выполнять всё 

упражнение внутренне. Если последнее предпочтительнее, терапевт должен следить за 

подсказками языка тела, чтобы заметить, когда транзакции завершены, и при 

необходимости попросить клиента подтвердить это. Хотя в этой управляемой фантазии 
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иногда уместна некоторая гибкость, рекомендуется, чтобы все процессы были завершены, 

особенно окончательная интеграция и слияние. Причина каждой части процесса 

объясняется в комментариях. 

 

Упражнение «Зеркало» Комментарии 

Представьте, что перед вами зеркало в 

полный рост 

Использование зеркала становится четкой 

рамкой или границей, чтобы обрисовать 

опыт. Это становится временными рамками 

и возможностью для наблюдения из позиции 

эго состояния 

В это зеркало поместите отражение себя в 

образе ребенка семи или восьми лет (при 

необходимости можно указать другой 

возраст) 

Возможно, потребуется попросить клиента 

использовать фотографию, чтобы получить 

доступ к зрительной памяти. Важно 

использовать отражение в зеркале. Клиент 

видит себя отраженным в зеркале как 

ребенок и одновременно является 

наблюдателем 

Как выглядит эта маленькая девочка / 

мальчик? 

Что на ней/нем надето? 

Прическа? 

Выражение на ее / его лице? 

Как он / она стоит? 

Что он/она делает руками? 

Держит что-то? и т.п. 

Использование третьего лица единственного 

числа и настоящего времени глагола 

предполагает дистанцию, которая 

допускает искажение времени, и переводит 

архаичное детское эго-состояние 

поведенчески в «настоящее» без чувств, 

связанных с прошлым детским опытом. 

Специфика визуальных деталей важна, 

чтобы закрепить ребенка в настоящем 

Рядом с изображением маленькой девочки / 

мальчика поместите отражение того 

взрослого, которым вы являетесь сегодня, 

так, чтобы они были рядом. 

Теперь взрослый, здесь и сейчас, включен в 

отражение - это освобождает оба эго-

состояния от временных ограничений для 

одновременного существования в «свободной 

от времени» зеркальной рамке. Однако «Я» 

как наблюдатель все еще присутствует за 

пределами зеркала 

Теперь позвольте им повернуться и 

посмотреть друг на друга. 

Что большой думает о маленьком? 

Что маленький думает о большом? 

Обе части себя драматизируются в одних и 

тех же временных рамках. Клиенту 

предлагается быстро переходить от одного 

к другому и от внутреннего опыта к 

внешнему осознанию. Клиент также 

находится за зеркалом и выполняет 

упражнение в терапевтическом кабинете. 

Выделяется Высшее, или Мета-Я, за 

пределами старых эго-состояний и сценария 

Что маленький говорит большому? 

Что большой говорит маленькому? 

Поощряется контактный, искренний диалог. 

Терапевт может облегчить этот диалог, 

если есть необходимость в эмпатической 

настройке. Обычно в этом нет 

необходимости, поскольку обе «части» 
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составляют одно целое, но им может 

потребоваться помощь в выражении опыта 

Что маленький хочет, чтобы большой знал? 

Что большой хочет, чтобы маленький знал? 

Секреты можно раскрыть. Мудростью 

можно поделиться. Это возможность 

искренне и честно раскрыть правду о 

ребенке, а также позволить будущей 

взрослой «безопасности» и ресурсам быть 

предоставленными детскому эго-состоянию. 

Иногда положительный ресурс - это 

Ребенок, который может оживить 

Взрослого, потерявшего контакт с 

источником своей энергии и жизненных сил 

Чего у малышаслишком много? 

Чего у малыша слишком мало? 

Чего слишком много у большого? 

Чего у большого слишком мало? 

Эти вопросы адресованы Мета-Я и могут 

нуждаться в некоторой дистанции, на 

стадии, когда аффект может быть слишком 

интенсивным и потенциально нарушить 

транс. Предполагается, что выраженность 

отмеченных качеств может быть увеличена 

или уменьшена 

Чего маленький хочет от большого? 

Чего большой хочет от маленького? 

Предположение здесь состоит в том, что у 

каждого есть положительные ресурсы, 

которые может использовать другой. 

Осведомленность есть как на мета-уровне, 

так и у Взрослого и Ребенка 

Что им нужно сказать друг другу? Это может продолжаться столько, сколько 

необходимо для завершения диалога 

Пусть каждый говорит, а другой слушает и 

показывает, что они слышали 

Терапевт может способствовать тому, 

чтобы этот диалог был контактным, 

открытым и настроенным 

Имеют ли они физический контакт друг с 

другом? 

Если этого еще не произошло, тогда 

заданный вопрос предположит какой-нибудь 

контакт. Может быть важно подождать 

достаточно долго, чтобы установилась 

интимная близость, прежде чем приглашать 

к физическому контакту 

Есть ли какой-то подарок, который большой 

хочет, чтобы маленький? 

Есть ли какой-то подарок, который 

маленький хочет получить у большого? 

Обмен подарками дает бессознательному 

разуму возможность придать символичность 

новой привязанности. Позднее подарок 

можно реализовать , а также 

расшифровать, чтобы закрепить опыт 

Теперь, когда вы будете готовы, найдите 

способ позволить этим двум слиться вместе 

…… .и когда вы это сделаете, ОТКРОЙТЕ 

ГЛАЗА… ..и вернитесь из зеркала в здесь-и-

сейчас в этой комнате 

Слияние двух «Я» жизненно важно для 

процесса интеграции и реструктуризации. 

Если клиенту сложно это сделать, терапевт 

может предложить, как это можно 

сделать, например «Позвольте большому 

раскрыть свои руки и прижать маленького к 

своему сердцу, а теперь объедините их» 
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Опыт контакта между Взрослым и Ребенком наблюдает Мета-Я (Meta self), которое 

смотрит в зеркало. Это смещение действует как положительная диссоциация, которая 

позволяет Взрослому контролировать и осмысливать переживания. Феноменологический 

опыт клиента - это обычно новое детское эго-состояние, Ребенок, которого глубоко 

поняли и отреагировали на него так, как ни один другой человек не мог бы знать или 

делать. Это новое детское эго-состояние теперь может быть представлено в разном 

возрасте и может продолжать «саморепарентинг». Клиент также сообщает о 

феноменологическом изменении своего Родительского эго-состояния, которое теперь 

имеет ресурсы настоящего. Старший в упражнении обычно интегрируется как новое 

Родительское эго-состояние для клиента, а младший - как новое Детское эго-состояние, 

которое имеет новый опыт контакта и понимания; таким образом была создана новая 

реляционная единица. Взрослый, или Мета-Я, наблюдавший слияние в зеркале и, 

следовательно, имеющий теперь опыт присутствия как в новых отношениях, которые 

затем интернализуются, так и наблюдателя, который может их контролировать. 

В некоторых случаях терапевту вместе с «наблюдающим» Я клиента необходимо 

тренировать Взрослого или Ребенка, чтобы обеспечить терапевтический результат. 

Клиент одновременно является автором создаваемого нового повествования и 

одновременно персонажами диалога. Клиент должен быть заинтересован в здоровом 

развитии и процессах изменений, а также быть приверженным своему росту и 

психическому благополучию, и это поможет определить, когда наиболее полезно 

использовать это упражнение в терапии. 
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КАКОВ ВАШ РЭКЕТ 
(What’s your racket) 

 

TONY WHITE 

Транзактный Аналитик 

TSTA-P-ITAA 

 

В Транзактном Анализе существует понятие, называемое чувством Рэкета. Если вы 

испытываете чувство Рэкета или вы, как говорится, "в своем Рэкете", это плохо. Вы 

рассматриваетесь как игрок, демонстрирующий патологическое поведение и эмоции. 

На протяжении ряда лет было много дискуссий о рэкетах, включая множество различных 

определений того, что такое Рэкет. 

Термин Рэкет первоначально произошел от понятия "рэкет защиты". Гангстер 

подходит к вам и говорит: ”Если вы заплатите мне 500 долларов, я прослежу, чтобы никто 

не сжег ваш дом", и таким образом вы защищены. Очевидно, что на самом деле он 

говорит: “Заплати мне 500 долларов, чтобы я не сжег твой дом”. Таким образом, вам 

дается ложная защита, и, соответственно, чувство рэкета - это то, что обеспечивает 

ложную защиту. Были и другие способы определения Рэкета. Некоторые из них: 

1. Ваше самое «любимое» чувство. То чувство, которое возникает у вас чаще всего. 

Как только оно определено, оно изолируется. Рэкетное чувство - то, которое для вас 

наиболее комфортно испытывать и показывать, и поэтому оно будет иметь тенденцию 

проявляться чаще всего. 

2. Рэкетное чувство может быть многослойным чувством. Если молодая девушка 

научилась не сердиться, потому что хорошие красивые маленькие девочки не делают 

таких вещей, то она может наложить другое чувство на свой гнев. Обычно это печаль, 

грусть. Поэтому в зрелом возрасте, когда она вдруг чувствует гнев, она плачет и грустит. 

Печаль накладывается поверх гнева. Таким образом, печаль «защищает» её от 

запрещенного чувства гнева, и она, как говорится, имеет рэкет печали. 

3. Иногда рэкет - это чувство, которое используется для манипулирования другими. 

Девушки и женщины узнают, что если они грустят и плачут, то иногда (часто) мужчины 

дают им то, что они хотят. Так бессознательно они развивают рэкет печали, потому что 

они учатся тому, что, будучи печальными, они могут заставить мужчин вести себя так, как 

они хотят. С другой стороны, мужчины могут узнать, что когда они сердятся, то 

некоторые (многие) женщины отступают и дают им то, что они хотят. Это приводит 

мужчину к развитию гнева, поскольку он может манипулировать женщиной, чтобы она 

вела себя так, как он хочет. 

4. Рэкет возникает в конце игры. Муж и жена находятся в игре "Скандал". Они 

снова спорят о чем-то тривиальном, что, кажется, делают снова и снова. Что он чувствует 

в конце игры? Возможно, праведный гнев или торжество "победы" в споре. Что она 

чувствует в конце игры? Печаль или отчаяние от того, что снова все не так? Каждое из 

этих чувств можно рассматривать как чувство рэкета. 

5. В связи с вышесказанным, чувство Рэкета может быть тем чувством, которое 

связано с ошибочным убеждением. После того, как каждая игра будет сыграна, обе 

стороны будут иметь ошибочное убеждение, которое будет подкреплено. Его можно 

обнаружить, закончив предложение, “Это только доказывает, что....". Муж, после того, как 

игра в «Скандал» сыграна, может подумать: “Это просто доказывает, что все женщины 

иррациональны и нелогичны“. В свою очередь, жена может подумать: ”Это просто 
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доказывает, что мать была права, и все мужчины - ублюдки". Чувства, которые 

сопровождают эти мысли, являются чувствами Рэкета. 

6. Иногда Рэкеты воспринимаются как ненастоящие или поддельные чувства. Это 

может быть подобно наслоению чувств или чувству, которое используется для 

манипулирования. 

Работая в тюрьме, я хорошо знал одного заключенного, потому что он часто бывал 

в медицинском центре, где я находился. Он был истеричной личностью, а истерики 

обычно соматизируют свои эмоции и чувства. Это означает, что если они чувствуют 

печаль, то она будет развиваться соматическим образом, или она проявится в теле. Они 

могут получить экзему или какую-то форму дерматита. Или если он чувствует гнев, у него 

может внезапно развиться мигрень. Если он боится, у него может быть приступ астмы. 

Таким образом, тело используется истериком для проявления своих эмоций. 

Этот заключенный предъявлял многочисленные соматические жалобы, и 

медсестры спрашивали меня о нем. Я бы сказал им, что он не лжет им и не притворяется. 

Он действительно чувствует боль. Им было трудно поверить в это, так как не было 

никакой физической причины для боли, на которую он жаловался. 

Поэтому, если девушка плачет, чтобы за ней ухаживали, то печаль можно рассматривать 

как фальшивку, потому что это просто чувство, которое используется для 

манипулирования другими. Или это может быть чувство, наложенное поверх реального 

чувства, и поэтому оно воспринимается как фальшивое. 

7. Чувство Рэкета может быть тем чувством, которое не связано с «здесь и сейчас». 

Если кто-то думает о прошлом или будущем, а затем испытывает соответствующее 

чувство, то это чувство воспринимается как рэкет. Обычно эти чувства длятся дольше, 

тогда как чувство, связанное с "здесь и сейчас", как правило, длится не более десяти 

минут. 

Итак, у всех нас есть истинные чувства, и они исходят из эго-состояния 

Свободного Ребенка, и у каждого из нас есть Рэкетные чувства, которые исходят из Эго-

состояния Адаптированного Ребенка. Один из способов избавиться от своих рэкетных 

чувств - это переключить Эго-состояния с Адаптированного Ребенка на Свободного 

Ребенка. 

 

 

ҚАЗІРГІ  ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ  ЖӘНЕ САЛАЛАРЫ 

 

 ТОҚСАНБАЕВА Н.Қ. 

психология ғылымдарының докторы, әл - Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 

университетінің профессоры, Алматы қ., Қазақстан Республикасы    

    

Қазіргі әлемдегі азаматтық прогресс идеясы жалпы дүниежүзлік тұтастану мен 

интеграцияға алып келетін жаһандану ұстанымына тоғысып отыр. Сондықтан оның – 

ғаламдық мәселелерінің өзектілігі адамзаттың моралдық және гуманистік принциптерге 

орайласуы арқылы психологиялық құрылымын ашады. Адамзат қоғамның даму 

тарихындағы әлеуметтік тұрмысында материалдық және рухани екі негізгі жүйеге 

бөлінеді. Мұнда психолог мамандықтың өзіндік ерекшеліктері бар. Ол өте күрделі және 

сан қырлы.  

Психологтық мамандық иесі адамнан ең алдымен терең және жан-жақты ғылыми 

білімді болуын: мықты ерік қасиеттерді, адамгершілікпен ұстамдылықты талап етеді. 

Сондықтан психология өзінің ерекше табиғатында жаратылыстану және гуманитарлық 

пәндерді біріктіріп қарастырады.  

«Психология» сөзімен біз психикалық құбылыстардың, адамның бойындағы 

қасиеттері мен күйлерін және кәсіби, жеке, шығармашылық тағы басқа жалпы 

қызығушылықтардың төңірегінде пайда болған қарапайым түсініктерді, яғни адамдардың 
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бір-бірімен байланысын және қатынастарын; таныс немесе бейтаныс адамдармен 

кездесулерін; жеке қатынастарын түсіндіруге тырысамыз. Адам қоғамда, өзін қоршаған 

адамдар тобында өмір сүреді және дамиды, оның талаптарына сай өз пікірі мен мінез-

құлқын өзгертеді, топтың өзге қатынасушыларымен бірлескен іс-әрекет ықпалымен түрлі 

сезімдерді бастан кешеді. Алайда бұның барлығы өзге адамдармен ақпарат және толғаныс 

алмасудан ғана болады, оларды жақсы тани отырып, біздің әрқайсысымыз қалай да болса 

қатынасқа түсеміз, бұл әлеуметтікпсихологиялық құбылыс. Сондықтан осындай күрделі 

мақсаттар психология ғылымы арқылы зерттеледі.  

Бүгінгі күні жоғары оқу орындарының өркениетке ұмтылып, дүниеге ел ретінде 

танылып, тәуелсіздіктің тұғырын берік орнатып отырған Қазақсатан Республикасының 

болашағында білімді, білікті, саналы, азаматтарды тәрбиелеу міндеті қойылған. Міне осы 

арада, адам психикасының белсенділігін дамытуға қазіргі психология ғылымының әр 

саласындағы ақпараттық технологиялардың, ғылыми жаңалықтардың мазмұны мен 

көлеміне тікелей байланысты. Дегенмен, бір қарағанда психология ұғымы баршаға 

танымал және қандай да мағыналы қиындықтармен байланысты емес көрінеді. Бірақ 

психологияны ғылыми тұрғыдан зерттеп қарағанда ол күрделі жан қуаттарының 

заңдылықтарын ашумен айналысатын, адамдар механизмінің қатынасын талдайтын білім 

саласы. Мұнай білімді анықтап ғылым ретінде дәлелдеуге және ұлттық психологияның 

ерекшеліктерін түсіндіруге - үлкен мектеп керек. Кез келген ұжымның өз тарихы және 

оның дамуының басқа қатынастармен байланысты индивидтің орны мен қызметін 

анықтайтын объективті заңдылықтары бар.  

Міне осы тұста біздің психологиялық мектептеріміздің маңызы зор. Менің әңгімем 

әл- Фараби атындағы ҚазҰУ-нің психологиялық ғылыми мектебі өзінің бастауын 1947 

жылы университет ректоры, академик Т. Тәжібаевтің бастамасымен Қазақ мемлекеттік 

университетінің филология факультеті жанындағы логика және психология бөлімінің 

ашылуынан алады. 1949 жылы психология бойынша аспирантура ашылды. 1952 жылы 

Қазақ мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесінің мәжілісінде психология бойынша 

психология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алуда тұңғыш диссертация 

қорғалды. «Қазақ мектептерінің бастауыш класс оқушыларында орыс тілінде сөйлеуді 

қалыптастыру психологиясы туралы» атты тақырыптағы диссертацияны Елеш Суфиев 

жазған болатын. 1953 жылы психология және логика бөлімі жабылғаннан кейін, 

психологтарды даярлау 1988 жылы қайта жанданды. 2000 жылдың басында әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-де психологтарды дайындауда бір жалпы профилді кафедраның орнына 

екі мамандандырылған психологияның кафедрасын ашу туралы мәселе көтерілді. 2000 

жылдың 14 сәуірінен бастап психология ғылымдарының докторы, профессор Н.А. 

Логинованың жетекшілігімен жалпы психология кафедрасымен бірге психология 

ғылымдарының докторы, профессор С.М. Жақыповтың жетекшілігімен этнопсихология 

және педагогикалық психология кафедрасы қызмет атқарды. Осы екі кафедраның 

негізінде 2001 жылы Қазақстан тарихында алғаш рет докторлық диссертацияны қорғау 

бойынша мамандандырылған диссертациялық кеңес құрылды. Диссертациялық кеңестің 

төрағасы С.М. Жақыпов, ғылыми хатшы Н.А. Логинова тағайындалды. 4 жыл ішінде 

Диссертациялық кеңесте 3 докторлық диссертация (Ким А.М., Жарықбаев Қ.Б., 

Бердібаева С.Қ.) және 40-қа жуық кандидаттық диссертациялар қорғалды. 

Психологиялық ғылыми мектептің құрылымы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дегі 

психологиялық ғылыми мектептің қалыптасуын анықтайтын жүйе құрылымды факторы 

этнопсихология және педагогикалық психология кафедрасының «Тұлғаның 

әлеуметтенуінің этнопсихологиялық проблемалары» атты тақырыбынан білуге болады.  

Бұл айтылған тарихи дәлелдемелерге сүйене отырып әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

психологиялық ғылыми мектебінің қалыптасуның бастамасын 3 негізгі фактпен көрсетуге 

болады: 1) мамандандырылған психологиялық кафедраның ашылуы; 2) психология 

бойынша диссертациялық кеңестің құрылуы; 3) аспирантурамен қатар психология 

бойынша докторантураның ашылуы.  
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Қазақстандағы психология ғылымында мектептер өте аз, ал соның ішінде негізгісі 

психология ғылымдарының докторы, профессор Жақыпов Сатыбалды Мұқатайұлының 

құрған мектебі. Пайғамбарымыздың Хадисінде: «... Әуелі өзің,одан кейін анаң, одан соң 

тағы Анаң. Содан кейін Әкең. Одан кейін Ұстаз...» -деген сөзі бар.  

 Ұстаздық- халыққа қызмет ететін ұлағатты жұмыс. Қиын да, қызықты жұмысқа 

жауапкершілікпен қарасаң оның нәтижесін көріп, жемісін тересің дегендей, бізде С.М.  

Жақыповтың шәкірттеріміз деп мақтанамыз. С.М.Жақыпов 3 монография, 18 оқу құралы, 

отызға жуық оқу-әдістемелік құралы және 350 – ден астам ғылыми мақалалардың авторы. 

«Жоғары оқу орнындарының үздік оқытушысы» номинациясының жеңімпазы. Қазақстан 

психологтарының Ұлттық ассоциация Хабаршысының бас редакторы болған. Ғылыми 

мектеп құрылымының өзегін құрайтын зерттеудің негізгі бағыттарын былай көрсетуге 

болады: - әлеуметтік-психологиялық жағдайларды және оқыту процесіндегі танымдық 

ісәрекеттердің тиімділік механизмдерін зерттеу; - полиэтностық орта жағдайындағы 

этностық нанымдардың, стереотиптер мен құндылық бағдарлардың қалыптасу және даму 

механизмдерін кешенді зерттеу; -адамдардың бірлескен іс-әрекетіндегі, соның ішіндегі 

моноэтностық және полиэтностық өзара әрекет пен қарым-қатынастағы мағына-, мотив- 

және мақсатқұрылым механизмдерін зерттеу; - ойлау іс-әрекетіндегі (эмоциялы 

интеллект) эмоциялы-мағыналық реттеу мәселелерін зерттеу; Осы бағыттардың негізінде 

топ және тұлға іс-әрекетін мағыналы реттеу концепциясына негізделген әртүрлі өмірлік 

жағдайдағы адамдардың бірлескен іс-әрекетінің Этнопсихология және педагогикалық 

психология кафедрасы 2000-2009 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ психология бөлімі 1988-

2009 ҚазМУ логика және психология бөлімі 1947-1953 Е. Суфиевтің кандидаттық 

дисертациясы қорғалды 1952 3 докторлық және 40-қа жуық кандидаттық диссертация 

қорғалды 2001-2005 ҒЗЖ тақырыбы «Тұлғаның әлеуметтенуінің этнопсихологиялық 

проблемалары » 2001-2009 Профессор С.М. Жақыповтың жетекшілігімен 44 кандидаттық, 

2 PhD және 6 докторлық диссертация қорғалды. Концепцияның негізгі жүйеқұрылымды 

факторына адамдардың өзара әрекеті мен қарым-қатынасының барлық формаларын 

көрсететін «мағыналық құрылымның жалпы қоры» анықталады. Міне осы жинақталған 

қордан алынған жаңа докторлық жұмыстардың өзі үлкен бір арна болып тарап тұр: С.Қ. 

Бердібаева адамның творчестволық ісәрекетін жүйелілік ықпал методологиясында 

зерттеуі, Әмірова Бибісара Әубәкірқызы ұлттық сана–сезім, ұлттық бағыт, таптаурындар 

және этностық жансақ нанымдарды зерттеуі, З.Б. Мадалиеваның педагогикалық 

психологияда бірлескен танымдық іс-әрекетті қарауы, Н.Қ. Тоқсанбаеваның қарым-

қатынасты - бірлескен іс-әрекетті жүйелендіру факторы ретінде зерттеуі және т.б. 

жұмыстардың негізі С.М. Жақыповтың концепциясы болды.  

Мұхтар Әуезов «...Ал, қазақ мешел болып қалам демесең, тағылымың мен 

бесігіңді түзе» - деген, сондықтан адамның жанын зерттейтін мұндай тамаша 

ғылымда академик С.М. Жақыповтың алар орны ерекше.   
 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ПОДРОСТКОВ  

 

БАЙБОСЫНОВА Р.Т. 

Таразский региональный университет им.М.Х.Дулати, г. Тараз 

 

В современном мире все больше растет количество детей, с повышенным 

беспокойством, неуверенностью и эмоциональной неустойчивостью. Это подтверждают 

специальные экспериментальные исследования психологов, которые раскрывают 

повышенный уровень тревожности у детей дошкольного и школьного возраста. Проблема 

детской тревожности и ее своевременная коррекция в нынешнее время является весьма 

актуальной и значимой. В современной психологии остро стоит вопрос о коррекции 

страхов и тревожности у детей, однако комплексного подхода к данной теме пока нет. 



Вестник университета «Кайнар», №4/1-2020 г. 

 130 

Родителям и педагогам хорошо известно, как тяжело протекают учебные годы для 

детей с высоким уровнем тревожности. А ведь школьная пора- основная и 

основополагающая часть детства. Это время когда формируется личность ребенка, 

происходит выбор и осознание жизненного пути, овладение всеми необходимыми для 

взрослой жизни, нормами и правилами. Если в этот важный период своей жизни 

школьник будет испытывать тревогу, то и личность формируется тревожная, мнительная. 

Да и интеллектуальное развитие школьника не будет сочетаться с развитием 

способностей, оригинальности мышления, любознательности. По результатам 

диагностики, проводимых психологами в школах видно, что тревожность у детей выше 

нормативного уровня, особенно у детей подросткового возраста (11-12 лет).  

В связи с началом этапа полового созревания изменения происходят в 

познавательной сфере младшего подростка: замедляется темп их деятельности, на 

выполнение определенной работы теперь школьнику требуется больше времени. Дети 

чаще отвлекаются, неадекватно реагируют на замечания, иногда ведут себя вызывающе, 

бывают раздражены, капризны, их настроение часто меняется. Это является причиной 

замечаний, наказаний, приводит к снижению успеваемости и конфликтам во 

взаимоотношениях.  

В этот период детям свойственна повышенная активность, стремление к 

деятельности, происходит уточнение границ и сфер интересов, увлечений. В этот период 

подростку становится интересно многое, далеко выходящее за рамки его повседневной 

жизни. Его начинают интересовать вопросы прошлого и будущего, проблемы войны и 

мира, жизни и смерти, экологические и социальные темы, возможности познания мира, 

инопланетяне, ведьмы и гороскопы. Многие исследователи рассматривают этот возраст 

как период “зенита любознательности”, по сравнению с младшими и старшими детьми. 

Однако эта любознательность весьма поверхностна, а также практически полностью не 

связана со школьной программой. Чаще всего по этой причине, учителя делают 

замечания, на что подростки чаще бывают раздражительны и могут неадекватно на них 

реагировать. 

Дети данного возраста активно начинают интересоваться своим собственным 

внутренним миром и оценкой самого себя. 

Важным новообразованием этого возраста является чувство взрослости. "Чувство 

взрослости" появляется в потребности равноправия, уважения и самостоятельности, в 

требовании серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых. Пренебрежение 

этими требованиями, неудовлетворенность этой потребности обостряет негативные черты 

подросткового кризиса. Если образовательное учреждение не предлагает учениками 

средств реализации их чувства взрослости, оно все равно проявится, 3 но самым 

невыгодным образом – в уверенности подростка в учительской несправедливости и 

необъективности.  

Тревожность - это склонность индивида к переживанию тревоги, 

характеризующаяся низким порогом ее возникновения, определенный уровень 

тревожности- естественная и обязательная особенность активной деятельности личности. 

У каждого человека существует свой оптимальный или желательный уровень 

тревожности - это так называемая полезная тревожность. Оценка человеком своего 

состояния является способностью самоконтроля и самовоспитания. Однако повышенный 

уровень тревожности является субъективным проявлением неблагополучия личности. 

Устойчивая тревожность свидетельствует о неблагополучном эмоциональном опыте.  

Существует много методов коррекции повышенного уровня тревожности, одним из 

которых является комплекс арт-технологий (терапия искусством). У этого комплекса есть 

свои преимущества, позволяющие использовать его в работе с детьми и подростками. 

Термин «арт-терапия» ввел в употребление в 1938 г.  Адриан Хилл.  

Арт-технологии – это методы, использующие невербальный язык искусства для 

развития личности и дающие возможность контактировать с глубинными аспектами 
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духовной жизни, с внутренней реальностью, складывающейся из мыслей, чувств, 

восприятий и жизненного опыта. Арт-технологии основываются на том, что 

художественные образы способны помочь человеку понять самого себя и через 

творческое самовыражение сделать свою жизнь более счастливой.  

Сущность арт-технологии заключается в применении различных техник разных 

видов искусств в учебно-воспитательном процессе как средство творческой 

самореализации и способа личностного развития.  

В зависимости от вида художественно-творческой деятельности выделяют 

следующие направления арт-технологий: библиотерапия, музыкотерапия, драматерапия, 

сказкотерапия, изотерапия. 

Библиотерапия - направление арт-терапии, основанное на исцеляющем 

воздействии слова, то есть самовыражение через творческое сочинение. 

Драматерапия - вид игровой деятельности, ориентированный на процесс и на 

удовольствие в этом процессе, связана со способностью выражать события и переживания 

ярко и точно; способность посмотреть на них другими глазами. Направлена на развитие 

спонтанности, импровизационности, пластичности (телесной, эмоциональной, 

когнитивной), харизматичности; расширению поведенческих реакций, возможности 

переиграть жизненные сценарии. 

Сказкотерапия - использование сказки в целях психодиагностики развития и 

креативности личности как расширение спектра альтернативных решений. 

Изотерапия - применение художественно-изобразительных средств с целью 

коррекции и развития личности. 

Музыкотерапия - воздействие музыки на психические структуры личности 

посредством: сочинения музыки (импровизации), рисование музыки; вокалотерапия с 

драматизацией; импровизация на различных музыкальных инструментах; слушание 

музыки и обсуждение возникших ассоциаций; сочинение рассказов, стихов после 

прослушивания музыки и т.п. 

Основная цель арт-терапии- гармонизация развития личности через развитие 

способности самовыражения и самопознания. Важнейшей техникой арт-технологического 

воздействия выступает техника активного воображения, направленная на то, чтобы 

столкнуть лицом к лицу сознательное и бессознательное и примирить их между собой 

посредством аффективного взаимодействия.  

Использование элементов арт-технологии в групповой работе дает дополнительные 

результаты, стимулируя воображение. Искусство приносит радость, что важно само по 

себе, независимо от того, рождается ли эта радость в глубине подсознания или является 

результатом осознания возможности развлечься. 

Арт-технологии могут выступать в качестве одного из средств коррекции 

тревожности. При этом ребенку необходимо создать условия: благоприятное 

коммуникативное пространство и принятие взрослыми. В процессе творчества для 

полного самовыражения не следует оценивать деятельность ребенка, только в этом случае 

эффект арт-технологий обретают смысл и психотерапевтическое воздействи 
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ҰБТ-ҒА ДАЯРЛЫҚ:  БІЛІМ САПАСЫ, КЕЗДЕСЕТІН ҚИЫНДЫҚ ТҮРЛЕРІ,  

АЛДЫН АЛУ ЖОЛДАРЫ 

 

АСАНОВА Н.Б. 

№30 мектеп-гимназиясы, директордың оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары,  

Тараз қаласы 

 

Еліміздің болашағы болып саналатын ұрпақ тәрбиесінде, оқу процесінде 

өркениетті қоғам мен құқықтық мемлекеттің, нарықтық экономика кезеңінің қалыптасуы 

өскелең ұрпақтың рухани байлығы мен мәдениеттілігін, еркін ойлау қабілетін, 

шығармашылық, кәсіби біліктілігі мен білімділігінің керек ететіні белгілі. Ертеңгі келер 

күннің бүгінгіден гөрі нұрлырақ болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын 

құдіретті күш тек білімге ғана тән. Қазіргі білім беру жүйесін дамытудың негізгі 

факторларына білім беру парадигмасын өзгерту; оқыту, тәрбиелеу және білім беру 

сапасын арттыру; білім беру ұйымдарының материалдық базасын нығайту жұмыстарымен 

қатар, оқушылардың мамандық таңдау бойынша кәсіби бағдар беру, әлеументтенуі және 

олардың денсаулығын сақтау міндеттері де кіреді. 

Білім сапасы – оқушының тынымсыз білім алуы, еңбегі мен талпынысы,  

педагогтың оқушымен бірлескен шығармашылық ізденісі, бірлескен жүйелі жұмысының  

нәтижесі болып табылады. Осы білім сапасының көрсеткіші  ҰБТ  қорытындысымен 

өлшенеді.  

Жыл сайын мектепті бітіруші түлектер Ұлттық бірыңғай тестілеуге (ҰБТ) 

қатысады. Әрбір осындай тестілеу барысында барлық ата-ана мен ұстаз бұл айрықша 

емтиханның нәтижесі қалай болар екен деп қобалжиды. ҰБТ - мектептің, пән 

мұғалімдерінің, сынып жетекшілерінің, оқушылар мен ата-аналардың оқу кезеңінде 

атқарған жұмысының қорытынды бағалауы болып табылады. Бұл баға мектеп үшін де, 

ата-ана үшін де, оқушылар үшін де оңды болуы үшін белгілі бір дәрежеде күш-қуат 

жұмсау қажет болады. 

Қандай да бір жұмыстың нәтижелі болуы – ең алдымен дұрыс жоспарлаудан 

басталатыны белгілі.  Сондықтан, ҰБТ тапсыруға  сапалы дайындықты қамтамасыз ету 

үшін, ең алдымен  нақты және тиімді іс-шаралардың жоспарының  жобасы  жасалады. 

Жоспар жобасын жан-жақты талдап, әдістемелік бірлестік  жетекшілері, сынып 

жетекшілері, негізгі және таңдау пәні мұғалімдері өз пікірлерін білдіріп, жеке 

ұсыныстарын  қосады. Сонымен қатар, жоспарда  міндетті түрде келесі бағыттар жүзеге 

асырылады: 

- ұйымдастырушылық іс-шаралар; 

- психологиялық қолдау  бағытындағы жұмыстар; 

- әдістемелік жұмыстар; 

- апараттық жұмыстардың жүргізілу мерзімі мен жоспары нақты көрсетіліп,  

жауапты тұлғалар белгіленеді. 

Бала мектепке келгеннен кейін оқу оның негізгі іс-әрекетіне айналады. Мектепте 

бала белгілі бір мерзім ішінде қабелеттілік пен икемділіктің белгілі мөлшерін меңгеріп 

және оларды талдауды үйренеді. Қазіргі сәтте бала өзіне қызық емес, бірақ болашаққа 

маңызды материалдармен оқып танысады. Жалпы білім беретін мектептердің 

қабылданған балалардың оқу жүйесінде айтарлықтай қиындықтарды басынан өткереді. 
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Қиындықтардың ең алғашқы себебі – мектептік оқуға деген қызығушылығының төмендігі 

немесе психологиялық дайын еместігі болса, мектепті бітірер кезеңінде қорытынды 

емтиханды сәтті тапсыру.   

Осыған қоса мектепте оқудың аяқтауы тек өмірдің жаңа шарттары ғана емес, 

сонымен қатар жаңа байланыстар, қарым-қатынас және жаңа міндеттер. Осыған орай 

баланың білімге деген қатынасы өзгереді: бәрі тынымсыз оқуға, ҰБТ бойынша мектептің 

іс-шараларына бағынышты болады. Бұл өте маңызды кезең.  Бұл ҰБТ-ға даярлықтың 

алғашқы күнінен бастап оларға интеллектуалдық және физикалық күшті қажет ететін 

тапсырмалар береді. 

Балалардың ҰБТ-ға дайындыққа кеткен уақыты мен күшке қарамастан, осы 

кезеңінде барлық балалар белгілі бірнеше қиындықтарды басынан кешіреді.    

Жалпы, тәжірибеге сүйенетін болсақ, ҰБТ-ға дайындық кезеңіндегі қиындық мына 

жағдайларға байланысты болады: 

1. ҰБТ алдындағы қорқыныш. Бұл баланы бағындыру, әрекеттерді орындату 

мақсатымен қорқынышты үйде қалыптастырады; 

2. Оқу үрдісінде және қарым-қатынаста қиындыққа кезігуі; 

3. уақытты дұрыс басқара  алмауы; 

4. ҰБТ-ға дайындықта есте сақтау қиындығымен кезіккенде, баланың көңілінде 

ҰБТ-ға  деген жағымсыз қатынастың пайда болуы; 

5. Мұғалімнің шамадан тыс тапсырмасын игере алмауы. 

ҰБТ-ға дайындық  баладан эмоциялық тұрақтылықты талап етеді.  Оқушылар 

арасында келіспеушіліктер, реніштер және конфликтік жағдайлар жиі кездеседі. Әсіресе 

ерке балалар мұғалімнің ескертулерін ауыр қабылдайды және т.б. әрекеттер арқылы 

көрінеді. Баланың өз бетімен шешім қабылдай алатындай және еріктілікті дамытуға 

жағдайлар жасап және бір жұмысты аяқтамай келесі жұмысқа кірісуіне рұқсат етпей, кез-

келген істі аяғына дейін жеткізуге үйрету керек.  

Баланың осы кезеңдегі оқу қиындықтары бірден болмайды. Мектепте толығымен 

меңгеруіне бір күн немесе бір апта жеткіліксіз. Ол ең алдымен беймделуден  басталады. 

Бейімделу ұзақ мерзімді қажет ететін процесс. Осы тақырыпты ала отырып оқушылардың 

өзі таңдаған мамандыққа деген қызығушылығын арттыру олардың пән-қызығулар 

адамның рухани және дене күші дамуының аса маңызды шарттары болып табылады және 

оның ой-өрісін кеңейтіп, білім алуға итермелейді. Бұлар оның іс-әрекетін жеңілдеттеді, 

жоғары нәтижелерге жетуге көмектеседі. Егер адам бір нәрсеге қызығатын болса, ол кез-

келген іспен шұғылдану үшін зор қиыншылықтарды жеңуге дайын тұрады. Бала 

өміріндегі бұл мерзімнің бала өіріндегі өзгерістерінің  психологиясы мен  мінездемесі 

дамудың әлеуметтік жағдайы мен ішкі позициясының түсініктерімен байланыстыру 

қажеттігін ұсынды.   

Сонымен, балада ҰБТ-ға шын мәніндегі дайындықты бастаған күннен бастап 

психологиялық қайта өрлеу басталады.  Баланың қарапайым міндеттер өрісі пайда 

болады. Баланың қоршаған ортамен байланысы жаңа формаға ие болады, бірлескен іс-

әрекет ересек адамның нұсқауларын дербес орындаумен алмасады.  

Кездесетін қиындық түрлерінің психологиялық ерекшеліктерін анықтау маңызды 

болып табылады. Олар: 

- ЖОО оқуға мотивациялық қызығушылығының деңгейін анықтау; 

- Оқу әрекеті барысында қиындыққа кедескен оқушылар тобын саралау, олардың 

себептері мен мінез-құлқын анықтау; 

- Оқу барасында қиындық туғызған жағдайларды шешуге, психологиялық көмек 

көрсетуге арналған жолдарын анықтау. 

Мектеп бітіруші оқушылармен психологиялық жұмыстың басты мақсаты – 

оқушыға тиімді танымдық қызмет стилін қылптастыру мен  әлеуметтік-психологиялық 

мүмкіндіктер құру. Сонымен қоса қызметті дамытатуға керек  қосымша  субъект 



Вестник университета «Кайнар», №4/1-2020 г. 

 134 

қасиеттерін құру.  Біздің көзқарасымыз бойынша балалардың өзіні қойған мақсаттарына 

жету үшін әлеуметтік-психологиялық мүмкіндіктер құру маңызды. Олар: 

1. Балаларға керек ынтаны қалыптастыру (Бұл маған не үшін керек, әрі не береді?) 

2. Осы деңгейде балалар өзін-өзі тексеруге және өздік рефлексияға дағдылануы 

керек. («Мен қандаймын?») 

3. Оқушыларға өзі-өзінің танымдық субъект ретіндегі  мықты жақтырын тексеруге 

мүмкіндік беру. Оларға сабақ барысында сүйенуге үйрету.(Мен нені жақсы істей аламын 

және осыны сабақта қалай қолданамын?)  

4. Балаларға олардың әлсіз жақтарын түсінуге мүмкіндік беру және осы жақтарды 

қалай дамытуға болатының көрсету, оларға бейімделуді үйрету (Не маған қиындықпен 

беріледі және өзімнің әлсіз жақтарыма қалай қарауым керек?)  

Бұл мүмкіндіктерге жету үшін ұзақ мақсатты ұйымдасқан жұмыс керек. Алайда 

белгіленген мәселе тек жалаң сабақтармен шектелмейді. Оны шешу үшін психологтардың, 

педагогтардың, ата-аналардың толық жүйеленген қадамдары жасалуы керек. Бұл жүйеде 

келесі жұмыстың негізгі бағыттары байқалады: 

1. Жоғарыда көрсетілген талаптар орындалатын, дамытатын жұмыстар болуы 

керек.  

2. Педагогтарды әрбір баланың жетістігімен, жұмыстың нәтижелерімен таныстыру. 

Осы ақпаратпен таныс педагогтардың мақсаты – балалар игерген қасиеттерді үйдегі 

жүйеде  қолдануды үйрету.  

3. Ата-аналарды көрсетілген нәтижелермен таныстыру. Олардың мақсаты – жаңа 

дағдылар мен икемділікті үйдік қарым-қатынас  жүйесіне көшіру. Осыларды ҰБТ-ға 

дайындалу кезінде, басқа  іс-әрекеттерде қолдану.   

Қорытындылай келе,   әр балаға жеке тұлға ретінде қарап, өзіне тән санасы, еркі, 

өзіндік әрекет жасай алатын ортасы бар екенін ескере отырып, оқушының білімге, 

ғылымға деген ынтасын арттыру, олардың ақыл-ой қабілетін,   дүниетанымын, өмірлік 

мақсат-мүддесін айқындауға, жеке басының қасиеттерін дамытып, оны қоғам талабына 

сай іске асыруға көмектесу дұрыс ұйымдастырылған оқу-тәрбие процесі мен үлкендердің 

қолдауының ғана жемісі болып табылатындығында. 

 . 
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АРНАЙЫ МЕКЕМЕЛЕРДЕГІ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕ 

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ПСИХОТЕРАПИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 

МАМБЕТАЛИ А. 

М.Х.Дулати ат. Тараз өңірлік университеті, Тараз қ. 

 

 Арнайы білім беру мекемелерінде балаларды оқыту мен тәрбиелеу бағыты 

психологтың ең күрделі және жауапты жұмысы болып табылады. Ол өзіне жеткілікті кең 

көлемде жұмыс формаларының бөлімдерін енгізеді: 

- топтық психокоррекциялық сабақтар (жеке және танымдық сферадағы 

мәселелермен жұмыс); 

- жеке психоррекциялық жұмыстар (жеке және танымдық сферадағы мәселелермен 

жұмыс); 
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- мектепке дейінгі балаларды оқыту мамандарымен және педагогтармен тренингтік 

сабақтар жүргізу; 

- ерекше балалармен жеке сабақтар өту; 

- балалардың мектеп оқуына психологиялық дайындау сабағы; 

- ата-аналармен тематикалық сабақтар жүргізу (мысалы, үйрететін сабақтар). 

И.В.Дубровинаның көзқарасы бойынша, балалармен коррекциялық жұмыстың 

негізгі мақсаты – оларды толық психикалық және жеке дамуына ықпал жасау болып 

табылады. 

Әрекет мақсаты технология түрін анықтап,өзіне бағындырады.Бірлескен жұмысқа 

мақсат қоя алатын баланың мәселесін анықтай алатын психолог жақсы жоспарлаушы 

болып есептеледі.Кәсіби әрекетіндегі жоспарын жүзеге асыруға оған меңгерген 

технологиялары көмектеседі. 

Жеке білім алу программалары өсу нормаларына және нақты бала білімінің 

мүмкіндігіне негізделуі керек. Жалпы дамуында өзгерісі бар балалардың бұзылыстарын 

еңсеру, патологиялық жағдайлардың дамуының алдын алу, психикалық денсаулықты 

нығайту үшін кешенді психокоррекциялық жұмыс жүргізу қажет. Мұндай жұмыстың 

құрамдас элементтерінің бірі нейрогимнастиканы пайдалану немесе кинезиологиялық 

түзету болып табылады.  

Нейрогимнастиканы қолдану баланың жадысын, көңілін, сөйлеуін, кеңістіктік 

көріністерін, ұсақ және ірі моториканы жақсартуға мүмкіндік береді, шаршағандықты 

төмендетеді, еркін бақылау қабілетін арттырады.  Нейролингвистика мен 

нейрогимнастиканың байланысы мен ЖСТД баланың сөйлеуіне ықпалы туралы 

А.М.Шахнарович, А.В.Семенеович, Б.А. Архипов, Е.В. Максимова, Н.Е. Семенова және 

т.б. ғалымдар зерттеген. Логопедиялық сабақтарда кинезиологиялық жаттығуларды 

қолдану жазу жақсаруына, жұмыс қабілетін арттыруға, зияткерлік және танымдық 

процестерді белсендіруге ықпал етеді.  

Психология мен нейрофизиологияда жүргізілетін ғылыми зерттеулер белгілі бір 

физикалық қозғалыс адам интелектінің дамуына әсер ететінін анықтады. Алынған 

тұжырымдар негізінде жаңа жүйе – ақыл-дене байланысын зерттеуге және физикалық 

қозғалыс арқылы ми қызметін оңтайландыруға бағытталған білім беру кинезиология 

пайда болды.  

Берілген бағытта іске асыру процессінде баланы немесе үлкендерді дефицитарлық 

функцияда жәй жаттықтыруға болмайды. Жұмыстың бірінші кезеңінен бастап коррекция 

процесінде мүмкін жетістіктерге шоғырлану қажет. Коррекцияның және дамудың негізі 

осында. 

Баланың қабілетін тек теориялық материалды жалаң беру емес оның тәжірибемен, 

яғни сабақ үстінде шығармашылық қабілетін дамытуға арналған сурет салу, жапсыру тб. 

ойын жаттығулары мен сергіту сәттерін ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылады. 

Оқушылармен психокоррекциялық жұмыс психологиялық түрде дұрыс дамыған балаларға 

да, сонымен қатар оқу барысында, мінез – құлқында қандай да бір күрделі психологиялық 

мәселелері байқалатын балаларға да бағытталына алады. Алғашқы жағдайда дамытушы 

жұмыстың басым қолданылуы, ол екінші жағдайда – түзету (коррекциялық) жұмысының 

орындалуы жоспарланады. Толық әрі жан – жақты ұйымдастырылған түзетуші – 

дамытушы жұмыстың негізгі принципі – оқушыға ықпал етудің тұтастығы болып 

табылады.  Түзетуші және дамытушы жұмыстардың ұйымдастырылуы белгілі – бір 

талаптарға сәйкес келуі қажет. Оның ең алғашқысы – бұл жұмысқа баланың өз еркімен 

қатысу мәселесі. Ал бастауыш сыныпта   ата – аналарының келісімі қажет болады.  

Нейродинамикалық гимнастика жаттығуларының арасында мектепке дейінгі 

жастағы балалар ерекше қиындықтарсыз орындай алатындарын жүйеледік. Біз балаларға 

нейрогимнастика әдістерін қолдану жолдарын бірқатар топтамаларға жинақтадық. 

Тақырыпқа байланысты саусақ гимнастикасы, қуаныш шеңбері, ойын жағдайлары, 

дидактикалық ойындар және қосымша материалдар: риторика, тақырып бойынша 
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анықтамалық материалдар бар. Барлық тақырыптар мен тапсырмалар осы жастағы 

балалардың психофизиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, бағдарламаның 

талаптарына сәйкес  төмендегі 1-кестеде топтастырылған. 

 

1 кесте - балалардың сөйлеуін дамытуға ықпал ететін нейрогимнастика әдістерін қолдану 

жолдары 

 

№ Нейрогимнастикалық 

жаттығуларды қолдану 

бағыттары 

Мақсаты 

1 Танымдық тапсырмалар Есте сақтау, зейін, сөйлеу, ойлау әрекеттерін 

дамыту, сөздік қорын молайту 

2 Қимыл-қозғалыс жаттығулары 

мен ойындары 

Дене қимыл-қозғалысын жаттықтыру 

3 Сергіту сәтіне арналған қимыл-

қозғалыс жаттығулары 

Сергіту мен дене қимылының белсенділігі 

арқылы жағымды көңіл-күй орнату 

4 Дидактикалық ойын 

жаттығулары 

Танымдық белсенділігін дамыту, сөйлеу тілін 

түзету мен дамыту, дыбысты дұрыс айтуға 

машықтандыру, қолды жазуға дайындау 

5 Саусақ жаттығулары Ұсақ қол моториканы дамыту, қолды жазуға 

дайындау 

 

Тіл дамыту сабақтарында көзделетін негізгі мақсат – баланың сөздік қорын байыту, 

сөйлем құрап айтуға, әңгімелей білуге үйрету. Баланы сөйлеуге үйрету, тілін дамыту, ой-

өрісін кеңейту жұмысында бір топтағы әр баланың сөйлеу дәрежесін байқап, анықтау 

керек. Сонда  ғана оқыту – үйрету ісінде неге көңіл бөлуге болатыны айқындалады.  

Баланың сөздігі балаларды жекелей бақылау негізінде, нақтылы, көрнекі 

материалдарға сүйене жүргізіледі. Олар: 

1. Әңгімелеу, әңгіме құрастыру (өзі көріп білген жайттар туралы, сурет мазмұнын, 

оқылған шығарманың мазмұнын әңгімелету). 

2. Сөзді түсініп айту дәрежесін байқау. Ол үшін балаға таныс және таныс емес 

заттарды көрсетіп сұрау, әңгімелесу. 

3. Балаға бірнеше таныс заттар мен ойыншықтарды көрсетіп (суреттен немесе 

заттың өзін) сұрап, түр – түсін, атын, пішінін, қайда, не үшін жасалатынын айтқызу. 

4. Бөлмедегі 10 – 15 затты бір орынға қойып, соның ішінен бір заттың атын 

тәрбиеші сөзбен айтады, бала затты танып әкеліп, түр – түсін, пішінін айтады. 

5. Балаға күн сайын жиі пайдаланатын заттарды (сабын, тәрелке, орамал, щетка т. 

б.) суреттен көрсетіп, оның атын, қажеттілігін, неден жасалғанын айтқызу. 

6. Бөтелке (шөлмек), қайық, үтік, шар, доп сияқты пішіні ұқсас заттарды көрсетіп, 

олардың не екенін, не үшін қажеттігін,сапасын, неден жасалғанын, ұқсас жақтарын 

айтқызу. Бұл жұмыстар сабақта және сабақтан тыс уақытта жүргізіледі. 

Әрбір тірі табиғат иесі жолындағы кедергілерді жеңуге, өсуге бағытталады. Адам 

баласы да жекелік, рухани өсуге, табысқа жетуге талаптанады. Табыс дегеніміздің өзі 

адамның өзін-өзі көрсете алуы.  Адам өзінің табысқа деген жалғыз жолын табуы тиіс. 

Нақты өмірде біз не көріп тұрмыз. Көптеген адамдар өздерінің табысты болуға сенімін 

жоғалтып, күресуді тоқтатады.   Сондықтан тәрбие процесі мұғалім мен тәрбиешінің 

жұмысына байланысты. Осы орайда біз, яғни келешек ұрпақтың мақсаты- мүмкіндігі 

шектеулі бала- болашақта қандай адам болатыны педагог пен тәрбиешінің жұмысына 

байланысты.   

Балаларға дәйекті білім беру мен мамандарды еңбек білімін, іскерліктерін және 

дағдыларын жариялау ғана емес, қалыпты адамға сай, адамгершіліктік сапаларын 

тәрбиелеу керек, яғни, еңбек сүйгіштік ұжымда жұмыс істей алу, кіші, үлкендерді сыйлау, 
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жауапкершілік, адамгершілік. Есту кемістігі бар балаларды тәрбиелеудің мектептегі басты 

мақсаты- тәрбиелеу және білім беру болып табылады.  

Инклюзивті білім беру үдерісінде психологиялық көмек көрсету  принциптері – 

психолог басшылыққа алуы тиіс түзету-дамыту процесінің жалпы заңдылықтарын 

бейнелейтін бастапқы ережелер. 

   Реабилитация үдерісінде психологиялық көмек көрсету жолдары да бірнеше 

түрге бөлінеді: 

1. Психологиялық көмектің идеялылығы, мақсаттылығы. Психологиялық көмектің 

алдына қоғам болашағына берік сенімі бар азаматтарды қалыптастыру міндеті қойылады. 

2. Психологиялық көмектің өмірмен, еңбекпен қоғам құрылысының практикасымен 

байланыс принципі. Бұл принциптің мәні- қоғамның экономикалық, әлеуметтік және 

рухани қатынастарын өмір шындығының моралі және әсемділікке көзқарасын тәрбие 

ісінде қолдау болып табылады. Осы принципті жүзеге асыру оқушыларды өмірге, еңбекке, 

мамандықты таңдауға, толық дайындауының шынайы алғышартын жасайды.  

3. Ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу. 

4. Балалардың тұлғасына қойылатын талаптармен көрсетілетін құрметтің бірлігі. 

5. Психологиялық көмек пен ықпалдардың жүйелілігі, беріктігі, үздіксіздігі. 

6. Психологиялық көмектің баланың жас және дербес ерекшеліктеріне сәйкестігі. 

Дамуында ауытқуы бар балаларға арналған психологиялық көмектің мазмұны 

ерекше. Бұл психологиялық көмектің басты мақсаты - әлеуметтік сарыны кемтар 

балалардың кемістіктерін жою, оларды әр тарапты дамыған қоғамның толық мүшесі етіп 

дайындау. 

Түзету-дамыту тәжірибесінен психологиялық көмекте балалардың танымдық 

белсенділігін психотерапия технологиялары мен нейрогимнастикалық жаттығулардың 

ықпалы арқылы дамытуға болатыны анықталды. Психологиялық көмекте психотерапия 

технологияларды қолдану барысында жеке және әлеуметтік-интеллектуалды дамуы мен 

сөйлеу әрекетінің дұрыс қалыптасуына балалардың белсенділігі мен қызығушылығы 

артты. Олардың қимыл-қозғалыс арқылы жағымды эмоциялық күйлері қалыптастырылды. 

Ол үшін  төмендегі жағдайларды есепке алу маңызды: 

- психотерапия технологияларды кеңінен қолдану; 

- ойын түріндегі нейрогимнастикалық жаттығуға деген қызығушылықты арттыру; 

- жеке тұлға ретінде балаларға қарым-қатынастың маңыздылығын қалыптастыру; 

- құрдастарымен қарым-қатынас үйлесімділігін орнатуға бағытталған іс-әрекеттерді 

жүзеге асырудағы рөлдік ойындар, дидактикалық ойындар, саусақ жаттығуларын 

ұйымдастыру; 

Психологиялық көмекте оқыту мен тәрбиелеуді осындай үйлесімді жолмен 

ұйымдастыра отырып, визуалды, ауызша, семантикалық, ақыл-ой қабілеттерін дамытуға 

жағдай жасау керек және дамытушы жаттығулардың баланың танымдық іс-әрекетіне, 

жалпы сөйлеуінің дамуына, дыбыстарды дұрыс айтуына әсерін қамтамасыз ету. 
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, 

ОКАЗАВШИМИСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 

ДАВЛЕТОВА А.А., 

доцент кафедры Педагогики, психологии и социальных дисциплин 

Академии Кайнар, 

КУАНДЫКОВА Б.Ж., 

докторант 

 

Всё большее количество самых разных стрессовых факторов оказывают своё 

воздействие на человека: экономическая нестабильность, социальные и экологические 

потрясения, а также в последнее время информационный прессинг, связанный с 

пандемией. Помимо этого можно отметить стрессы, связанные с профессиональной 

деятельностью человека, с его эмоциональным состоянием на работе. Особый интерес 

представляет фигура педагога-психолога – как центрального звена в формировании и 

социализации подрастающего поколения. Практически любая ситуация в 

профессиональной сфере деятельности педагога-психолога может явиться источником 

стресса. Повышенные требования к личностным, морально-этическим качествам 

специалиста, контроль вышестоящих инстанций, случаи аутодеструктивного поведения 

среди обучающихся, ролевая перегруженность, высокая ответственность – вот далеко не 

полный список проблем, которые могут быть причиной профессиональной деформации 

педагога-психолога.  

Проведенные нами на протяжении нескольких лет исследования об отношении 

педагогов-психологов к работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

(ТЖС) показали следующее: 

- в большинстве случаев педагоги-психологи проявляли равнодушие к таким детям, 

не вникали в их внутренний мир; 

- нередко специалисты показывали низкие результаты в выявлении у обучающихся 

суицидальных наклонностей и жертв различных видов насилия, так как не знали их 

особенностей, потребностей и не владели комплексной диагностической методикой; 

- неподготовленные педагоги-психологи испытывали трудности в подборе 

качественно отличающихся методов работы, которые необходимы таким подросткам; 

- есть педагоги-психологи, испытывающие трудности в консультационной работе с 

родителями и обучающимися, им необходима помощь практикующих специалистов; 

- в большинстве случаев педагоги-психологи озадачены корректным ведением 

документации, так как нет единого стандарта по республике. 

Психологическое своеобразие подготовки педагогов-психологов к работе с детьми, 

оказавшимися в (ТЖС) и специфика социального заказа по отношению к этой проблеме 

определяют социально-психологическую необходимость создания специальных программ 

подготовки педагогов-психологов. Эти программы должны реализовывать принципы 

личностно-развивающего обучения, отвечающие особым познавательным потребностям и 

возможностям педагогов-психологов, их личностному своеобразию и целям 

профессионального развития.  

Всем известно, что у нас в стране тема подросткового суицида стабильно держится 

в топе самых актуальных тем в СМИ, социальных сетях. Среди родителей зачастую 

присутствует паника - что делать, как уберечь ребенка от дурных мыслей и поступков? 

Школам тоже не легко - психологам срочно вменили в нагрузку выявление и проведение 

профилактической работы с детьми, втянутыми в соответствующие группировки, 

увлекающимися различными веб-сайтами, оказывающие негативное воздействие на 

психику несовершеннолетних. В связи с этим, нам все чаще поступают запросы от 

педагогов-психологов на оказание методической помощи в вопросах предотвращения 

аутодеструктивного поведения у детей и мы уже начали эту работу. Ученые и 
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специалисты кафедры Педагогики, психологии и социальных дисциплин Академии 

Кайнар, РОО «Казахское психологическое общество» совместно с сотрудниками ОФ 

«Центр поддержки семьи «Жанүя» разработали и провели курсы повышения 

квалификации для педагогов-психологов по работе с системой диагностики психического 

состояния детей «Ресурс». 

Также нами были подготовлены и опубликованы «Методические рекомендации к 

программе Обучающего курса на тему: «Подготовка к работе с системой диагностики 

психического состояния детей «Ресурс» и «Рабочая тетрадь педагога-психолога «Ресурс» 

на казахском и русском языках. Имеются рецензии ГУ «Национального научно-

практического центра коррекционной педагогики, Национальной Академии Образования 

им Ы. Алтынсарина, а также ведущих ученых психологов Казахстана, таких как доктора 

психологических наук, профессора Шерьяздановой К.Т. и других. 

К проведению КПК были привлечены ведущие ученые-специалисты кафедры 

Педагогики, психологии и социальных дисциплин Академии Кайнар и РОО «Казахское 

психологическое общество». Среди них: Комекбаева Л.К., Елшібаева К.Г., Исхакова Э.В., 

Байздрахманова А.К., Еркинбекова М.А., Алибаева Р.Е., Турниязова Ж.К., Коканова В.С., 

Еликулова М.Ж., Джаксыгулова Г., Куандыкова Б.Ж., Нурымов Е. и др. Каждый тренер 

представляет практическое направление в современной психологии – арт-терпию, 

психоконсультирование, гештальттерапию и др. Программа была рассчитана на 72 часа, 

это 9 дней по 8 академических часов, где каждый день с аудиторией работал новый 

специалист. Ведь все дети разные, у каждого свои личностные особенности, к каждому 

ребенку и его семье необходим индивидуальный подход. Поэтому мы не ограничились 

каким-то одним направлением. Таким образом, слушателям был представлен широчайший 

спектр методического инструментария для работы с детьми и их ближайшим окружением, 

попавшими в ТЖС. 

В работе КПК приняли участие 15 тренеров РОО «Казахское психологическое 

общество» и 483 педагогов-психологов школ и колледжей Алматинской области.  

Со всеми методическими материалами Вы можете ознакомиться на сайте сайта ОФ 

«Центр поддержки семьи «Жанұя» https://www.pfzh.kz.   

Хотелось бы поблагодарить Акимат, Управление образования  Алматинской 

области за оказанное доверие и поддержку при проведении проекта «Ресурс». 

Программа курсов повышения квалификации для педагогов-психологов по работе с 

системой диагностики психического состояния детей «Ресурс» состоит из следующих 

модулей: 

1. Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности педагога-

психолога, профессиональные обязанности, этический кодекс. Служебная этика и 

делопроизводство педагога-психолога; 

2. Практические навыки проведения психодиагностической «Системы диагностики 

психического состояния детей «Ресурс». Основные правила работы с детьми зоны риска. 

Соблюдение конфеденциальности. Технология проведения профилактических 

индивидуальных и групповых занятий с детьми; 

3. Исследование проблем семьи и семейное консультирование. Краткий обзор 

возможных проблемных направлений и методы их разрешения. Соблюдение 

родительских прав и обязанностей. Просветительская деятельность педагога-психолога по 

гармонизации детско-родительских отношений.  

В начале реализации программы «Ресурс» нужно было «запустить» 

психологические и методические механизмы подготовки педагога-психолога. Поэтому ее 

содержание составляют научные представления о трудной жизненной ситуации, а 

ведущий применяет интерактивные методы обучения.  

В этой части программы одной из основных была задача привития навыка 

педагогам-психологам применения психодиагностических методик и практическое 

знакомство слушателей с приемами выявления причин и навыкам психокоррекции детей, 

https://www.pfzh.kz/


Вестник университета «Кайнар», №4/1-2020 г. 

 140 

попавших в ТЖС. При этом особое внимание было уделено тому, чтобы все эти 

диагностические приемы «работали» на практическую цель: выработку индивидуальной 

программы развития гармоничной личности обучающегося как главный ориентир всей 

работы для педагогов-психологов, учителей и для родителей.  

Таким образом, во время проведения программы повышения квалификации 

«Ресурс» идет процесс превращения научных представлений о ТЖС в личности 

обучающихся в ценность педагога-психолога, поэтому мы использовали комплекс 

психодиагностических методик:  

1. Применение автоматизированной «Системы диагностики психического 

состояния детей «Ресурс»; 

2. «Анкета для педагога-психолога» (Еркимбековой М.А.); 

3.Анкета оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз-2» Р.Ю. Рыбникова; 

4.«Диагностика профессионального выгорания» (К. Маслач, С. Джексон, 

модификация Ельшибаевой К.Г.); 

5. Анкета оценки КПК (обратная связь). 

Эти психодиагностические методики были использованы как инструмент для 

определения основных аспектов деятельности педагога-психолога, диагностическую 

работу и методы и сотрудничества с семьей, отношения с подростком; чтобы выявить 

уровень нервно-психической устойчивости и отдельные признаки личностных 

нарушений, а также оценить вероятность возникновения нервно-психических срывов.  

Во время проведения КПК помимо занятий с аудиторией, к нашим тренерам 

обращались педагоги-психологи с вопросами профессионального, психоэмоционального, 

личностного характера. Хотелось бы отметить, что мы до сих пор поддерживаем связь со 

школьными психологами, детьми и родителями, оказывая им методическую и 

психологическую помощь посредством цифровых технологий.  

Таким образом, разработанная нами программа «Ресурс» удовлетворяет 

профессиональным и личностным запросам педагогов-психологов, обеспечивая 

достижения целей, содержания, форм, методов, работы с обучающимися, оказавшимися в 

ТЖС. 

Реализация данной программы позволяет: 

1.Определить социально-психологические направления деятельности по 

противодействию суицидальным наклонностям детей и насилию; 

2.Выявить системные проблемы и факторы, влияющие на ситуацию с подростками, 

оказавшимися в ТЖС; 

3. Разработать методические и организационно-практические меры по 

дальнейшему психосоциальному сопровождению детей, оказавшимися в ТЖС; 

4. Обучить педагогов-психологов правильному ведению нормативно-правовой 

документации; 

5.Выявить уровень нервно-психической устойчивости педагогов-психологов. 

Важно отметить, что чаще всего причины аутодеструктивного поведения, кроются 

в конфликтах в семье и со сверстниками. Соответственно и профилактика должна быть 

направлена прежде всего на успешную социализацию ребенка, на налаживание теплых, 

доверительных отношений внутри семьи, пропаганду ценности жизни как таковой и 

безопасного поведения детей и подростков. 

Подготовленные педагоги-психологи более дифференцированно и четко умеют 

ставить задачи, выбирать подходящий материал для диагностики и психологического 

сопровождения обучающихся, более эффективно помогают учащимся определять задачи 

личностного роста, развития творчества, самостоятельности, учебной мотивации и 

личностно-профессионального самоопределения, что напрямую поможет детям 

благополучно выйти из трудной жизненной ситуации. 
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В случае если нам удастся своевременно выявить и оказать помощь нуждающимся 

в ней детям, статистика детского суицида в Казахстане существенно снизится, вот это и 

будет нашими победными показателями. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.Систематизировать документацию педагогов-психологов по единому стандарту, 

разработанному специалистами РОО «Казахское психологическое общество» и 

департамента образования Алматинской области (папки, портфолио, рабочие документы и 

т.д.); 

2.Предоставить возможность предоставления психологической службы в школе 1 

педагог-психолог на 300 обучающихся; 

3.Обеспечить педагогов-психологов специально оборудованным кабинетом в 

каждой школе; 

4. Прохождение личной психологической терапии не менее 50 часов в год; 

5. Ввести предмет «Психология» для обучающихся начиная с 5 класса 1 раз в 

неделю и факультатив «Я и мои границы» 

6. На базе Акиматов и РайОНО сформировать межведомственный «Университет 

для родителей», где будут проводиться тренинги, семинары, круглые столы с целью 

улучшении детско-родительских отношений; 

7. На базе каждого района организовать мобильную команду из кризисных 

психологов-экспертов для оказания экстренной психологической помощи в критических 

ситуациях; 

8. Повысить заработную плату педагогам-психологам школ и колледжей. 

В перспективе нам видится огромный потенциал в комбинировании новейших 

технологических достижений с альтернативными психологическими тестами через 

создание новых диагностических, обучающих и психокоррекционных программ и их 

распространения. 

Данные, полученные после проведения исследования, можно будет в дальнейшем 

использовать для выработки решений по принятию воспитательных, социально-

психологических и педагогических мер для укрепления семьи и формированию 

гармоничной личности на благо человека и всего Казахстанского общества. 
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ПЕДАГОГТАРҒА, АТА-АНАЛАРҒА, ОҚУШЫЛАРҒА ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ҚОЛДАУ КӨРСЕТУДЕГІ «МЕЙІРІМ» ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТРЕНИНГ 

ОРТАЛЫҒЫНЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

МАЛИБАЕВА А.М. 

Жамбыл облысы Т. Рысқұлов ауданы Ш. Уәлиханов атындағы шағын орталықты 

орта мектебінің педагог-психологы, «Мейірім» психологиялық тренинг орталығының 

жетекшісі  

 

Білім беру жүйесінде психологиялық қызмет көрсетуді ұйымдастыруға соңғы кезде 

үлкен назар аударылуда, өйткені мектептегі оқушылардың жеке ерекшелігін, таным 

процестерін толық менгеруге, ата-аналар мен мұғалімдердің көптеген мәселелерін 

шешуге, психологиялық жағынан көмек беруге мұғалімдердің өздеріне өте қиын. 

Сондықтан да білім беру жүйесінде психологиялық қызметті ұйымдастыру күн тәртібінде 

тұрған мәселелердің бірі болып отыр. Психологиялық қызмет әлеуметтік ортаның барлық 

салаларында кеңінен тарап келе жатыр. Білім беру жүйесінде, оның ішінде орта мектепте, 

осы қызметті ұйымдастырудың өзіне тән қыйындықтары мен шешілмеген проблемалары 

өте көп. 

Мектептегі психологиялық қызмет– әрбір баланың толыққанды психикалық және 

тұлғалық дамуына әсер ететін жағдайлармен қамтамасыз ету негізгі мақсаты болып 

табылатын білім беру жүйесіндегі арнайы сала.  

Мектептегі психологиялық қызметтің негізгі мақсаты- мектеп оқушыларының жеке 

тұлға ретіндегі қалыптасуына, олардың шығармашылық мүмкіндіктерінің ашылуына, 

қабілеттері мен бейімділіктерінің дамуына көмектесу; олардың психологиялық 

ерекшеліктерін терең зерттеу; оқушылардың психикалық дамуындағы ауытқушылықты, 

кешеуілдеуді болдырмаудың жолдарын іздестіру; мұғалімдер ұжымында психологиялық 

ахуалды қалыптастыру; ата-аналар үшін психологиялық сауаттандыру, білім беру 

сабақтарын ұйымдастыру. 

Қазіргі заманғы ғылым мен технологияның шарықтап даму кезеңінде педагогика 

әдістемесінің де маңызы күннен күнге артуда. Өйткені, «Мұғалім ең жауапты міндет 

орындайды – ол адамды қалыптастырады.» (М.И. Калинин) Педагогика әдістемесінің 

басты ерекшелігі адаммен жұмыс істеуде, білім мен тәрбие беруде болып табылады.Сол 

себепті психолог мамандармен жұмыстың маңызы зор. 

Бүгінгі таңда білім беру жүйесіндегі жаңа реформалар қазақстандық білім беру 

жүйесін түбегейлі жаңартуды көздейді. Негізгі мақсат – ұлттық білім беру жүйесін құру, 

адами капиталдың сапалық өсуіне қол жеткізу болып отыр. Білім берудің қазіргі жаңа 

құрылымы және оқу әдістемесі мазмұнының өзгеруі мұғалімдердің, ата-аналардың, 

оқушылардың, басшылардың  кәсіби шеберліктерін жаңғыртуды, шығармашылық 

ізденістерді қажет етеді.   
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Статистика бойынша 30 %  адам басшылық қызметте отырған адамдар 

психологиялық диргадацияға ұшырайды, 62 % адамдар әртүрлі іс-әрекетке, қарқынды 

ақпараттарды қорыта алмай күйзеліске ұшырайды, 48 % адамдар психологиялық 

күйзеліске жиі ұшырайды екен, 43 % жасөспірімдер өз-өзіне сенімсіз. БДҰ Қазақстанды 

суицид деңгейі  ең жоғары елдер қатарына енгізді. 

 

 

Бұл баршамызды алаңдататын жағдай.  

Осындай мәселелерді шешу және оқушы, ата-ана, педагогтар мен басшылар 

арасында жағымды психологиялық қарым-қатынас орнату арқылы бәсекеге қабілетті, 

креативті, өз-өзіне сенімді, құзіретті тұлғаны дамыту мақсатында Т. Рысқұлов ауданының 

білім бөлімінің жанында «Мейірім» психологиялық тренинг орталығы құрылды. 

Орталықтың міндеті: 

 Ата-аналармен,ұстаздармен, басшылармен ағарту жұмыстарын жүргізу; 

 Мектеп психологтарының кәсіби шеберліктерін арттыру; 

 Оқушылардың жеке тұлға болып қалыптасуына ықпал ету; 

«Тәжірибе кішкене болса да, үлкен теорияға пара пар», деген екен Букер заңында. 

Олай болса, үлкен нәтиже берген жұмысымызбен бөлісе отырып, оның тиімді жолдарын 

насихаттамақпын. Әрбір атқарылған жұмыстың негізі мықты болу керек. Біздің 

орталықтың жұмысын ұйымдастыруда ғылыми жетекшілеріміздің ролі зор болды. 

Орталықтың ғылыми жетекшілері Психология ғылымдарының кандидаты,  доцент 

«Қайнар» колледжінің директоры   Еркінбекова Мейірім Анарбекқызы, «Қазақстан 

психологтар ассоциациясының» директоры, Тараз Мемлекеттік педагогикалық 

«Теориялық және қолданбалы психология» кафедрасының аға оқытушысы Бизақова 

Фатима Абдиевна. Ғалымдармен шығармашылық жұмыс біздің орталықтың жұмысының 

жемісті бағытының бірі.  

«Егер сен болашақтағы өзгерісті көргің келсе- осы өзгерісті өз уақытында 

жаса» деген еді  Махатма Ганди, сондықтан біз өз жұмысымызға өзгеріс енгізгіміз келді. 

Біздің орталыққа өз уақытын тиімді және шығармашылыққа толы етіп өткізем деген 

әріптестер жиналды. «Мейірім» психологиялық тренинг орталағының міндеттері жаңаша 

бөлінді. 

Орталық жетекшісі, идея тастаушы, ұйымдастырушы, басқарушы. 

 ПСИХОЛОГ-ФАСИЛИТАТОР, қарым-қатынас барысында режисер, дирижер және 

ұйымдастырушы міндетін атқарады. 
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ПСИХОЛОГ- диагност, анықтау жұмыстарымен айналысады, сауалнамалар,тест 

жүргізеді. 

ПСИХОЛОГ-КОРРЕКТОР – орталық жұмыстарына қатысатын әдістемелік 

құралдармен қамтамасыз етеді. 

ПСИХОЛОГ-АНАЛИТИК – талдау, жүйелеу, интерпритация жұмыстарымен 

айналысады. 

ПСИХОЛОГ-АҒАРТУШЫ – дамыту, түзету жұмыстарымен айналысады. 

ПСИХОЛОГ-РЕФЕРЕНТ – орталықтың іс-құжаттарын жинақтайды, реттейді. 

ТЕХНИКАЛЫҚ ХАТШЫ – техникалық құралдармен қамтамасыз етеді: 

бейнетаспа, бейнесурет және т.б. 

 

Проблемалық тақырыппен жұмыс жүргізудің кезеңдері мен жұмыс жүйе 

жасалынады. 

 

 

 

 

 

ДАЙЫНДЫҚ  КЕЗЕҢІ   

 Ғылыми негіздемесін дайындау 

 Жоспарын, бағытын айқындау 

 Шығармашылық байланыстар орнату 

 Материалдық техникалық база дайындау 

ІІ. ІС- ӘРЕКЕТТЕР  КЕЗЕҢІ 

 Жоспар бойынша жұмыстар жүргізу 

 Әртүрлі бағытта іс-шаралар ұйымдастыру 

 Байқауларға қатысу, ғылыми тәжірибелік 

 Конференцияларға қатысу, тәжірибе бөлісу 

 

ҚОРЫТЫНДЫ  КЕЗЕҢІ 

 Атқарылған жұмыстарға мониторинг жасау 

 Авторлық еңбектер жазу, тәжірибені облыс, 

 Республика көлемінде тарату, жинақтар шығару   
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      Жоспарың нақты болса, мақсатқа жету жолың қысқа болады демекші, 

жоспарымызды жасап алдық. Жоспар жыл сайын сұраныстарға сәйкес өзгеріп тұрады.   

І БЛОК 

№ Тақырыбы Жұмыс бағыты Кіммен 

жүргізіледі 

Мерзімі Өтілетін 

орны 

1 Тәрбиенің ең 

тамаша мектебі-

отбасы (дөңгелек 

үстел) 

Психологиялық 

профилактика 

«Мейірім» 

орталығының 

мүшелерімен 

қаңтар «Мейірім» 

орталығында 

2 Әр жеткіншек-

зерттелмеген 

құпия  

Психологиялық 

ағарту 

«Мейірім» 

орталығының 

мүшелерімен 

қазан  «Мейірім» 

орталығында 

3 Стресс және одан 

арылу жолдары 

Психологиялық 

профилактика 

«Мейірім» 

орталығының 

мүшелерімен 

желтоқсан  «Мейірім» 

орталығында 

ІІ БЛОК 

№ Тақырыбы Жұмыс бағыты Кіммен 

жүргізіледі 

Мерзімі Өтілетін 

орны 

1 «Өмірде әр минут 

ғажайып» 

Суицидтің алдын 

алу жұмысы 

психологиялық 

ағарту 

Мектеп 

психологтарымен 

қаңтар АББ 

2 Дарындылықты 

анықтау және 

дамыту жолдары 

психологиялық 

ағарту 

мектеп 

психологтарымен 

ақпан АББ 

3 Жұлдызым менің 

жоғары 

психологиялық 

профилактика 

мектеп 

түлектерімен 

наурыз АББ 

4 Жақсы көңіл – күй 

– жан тыныштығы 

психологиялық 

профилактика 

мектеп 

түлектерімен 

наурыз № 1 мектеп 

лицей 

5 «Біз бақытты 

өмірді таңдаймыз» 

психологиялық 

профилактика 

мектеп 

оқушыларымен 

сәуір Ю. Гагарин 

негізгі 

мектеп 

6   Барлық әлем мен 

үшін! 

Психологиялық 

акция 

психологиялық 

профилактика 

оқушылармен сәуір №2 о/м 

7 Мұғалім мен 

оқушы 

арасындағы 

қарым-қатынасы 

психологиялық 

ағарту 

Сынып 

жетекшілермен  

мамыр АББ 

8 Ұстаз – ұлағат пен 

үлгі өнеге көзі 

психологиялық 

ағарту 

Сынып 

жетекшілермен  

мамыр АББ 

9 Қыз бала – ұлттың 

ұяты, халықтың 

шырайы. 

психологиялық 

профилактика 

Мектен 

психологтарымен 

қыркүйек АББ 

10 «Психология сан 

түрлі ғылым» 

психологиялық 

ағарту 

жас психолог 

мамандармен 

қазан АББ 

11 Жас 

педагогтардың 

кәсіптік бейімделу 

мәселелері 

психологиялық 

ағарту 

жас психолог 

мамандармен 

Қазан АББ 
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12 Баланың тұлғалық 

тұтастығы 

психологиялық 

түзету - дамыту 

девиантты 

мінез – құлықты 

оқушылармен 

қараша № 2 орта 

мектеп 

13 Отбасы және 

балалардың 

психикалық 

денсаулығы 

психологиялық 

профилактика 

Ата-аналармен 

жұмыс 

қараша М. Горький 

о/м 

14 Бала тәрбиесіндегі 

ата-ана 

жауапкершілігі 

психологиялық 

кеңес 

Девиантты мінез 

құқықты 

оқушылардың ата-

аналармен 

желтоқсан АББ 

15 «Ойлау мен 

сөйлеуді ойындар 

арқылы дамыту» 

психологиялық 

профилактика 

Мектен 

психологтарымен 

желтоқсан АББ 

ІІІ  БЛОК 

№ Тақырыбы Жұмыс бағыты Кіммен 

жүргізіледі 

Мерзімі Өтілетін 

орны 

1 Басылымдармен 

жұмыс 

Психологиялық 

ағарту 

«Мейірім» 

орталығының 

мүшелерімен 

Жыл бойы «Мейірім» 

орталығында 

2 Әдістемелік 

құралдар әзірлеу 

Психологиялық 

ағарту 

«Мейірім» 

орталығының 

мүшелерімен 

Жыл бойы «Мейірім» 

орталығында 

3 Тренингтер 

топтамасын 

әзірлеу 

Психологиялық 

ағарту 

«Мейірім» 

орталығының 

мүшелерімен 

Жыл бойы «Мейірім» 

орталығында 

 

«Жақсы дерлiк те, жаман дерлiк те бiр әдiс жоқ. Олқылықтың белгiсi – бiр ғана 

әдiспен болу. Шеберлiктiң белгiсi – түрлi әдiстi болу» деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, 

біз өзі жұмысымызда түрлі әдістерді пайдаланамыз. 

1. «Мейірім» психологиялық тренинг орталығының жұмысының негізгі 

бағыты-оқушылармен жұмыс.   

Мақсаты:  Білім беру ұйымында білім алушылардың психологиялық денсаулығын 

сақтау, қолайлы әлеуметтік-психологиялық жағдай жасау және білім беру үдерісіне 

қатысушыларға психологиялық қолдау көрсету. 

Әр бір жұмыстан кейін маған балалардың жанарындағы қуаныш, жүздеріндегі 

сезімдерін көру ұнайды. Балалармен жұмыс барысында жеке және топтық кеңестер беру, 

анонимді хаттармен жұмыс жасау, ата-аналарымен қарым-қатынасты шешу мәселелеріне 

жол іздейміз. 

2. Жұмысымыздың келесі бағыты педагогтармен, аудан психологтарымен. 

Жұмыстың мақсаты: Педагогикалық ұжымның психикалық және әлеуметтік 

жағдайын сақтауға бағытталған жұмыстарды ұйымдастыру 

Позитивті көзқарасты қалыптастыру бағытындағы жұмыстар, кәсіби деңгейін 

арттыру бойынша жұмыстар ұйымдастырылады. 

3. Бағыт ата-аналар.  

Мақсаты: Ата-ананың бала тәрбиесіндегі қарым-қатынасы (сенімділік білдіру, 

қолдауы, үміт арту) туралы түсініктер беру арқылы ата-аналарға психологиялық  көмек 

көрсету. 

Жадынама, сауалнама, педагогикалық кеңестер, ашық әңгімелер өткізіледі. 

4 бағыт басшыларымен жұмыс. Мақсаты: Білім беру қызметінде басшылардың 

кәсіби, шығармашылық өсуіне қолдау жасау, өз-өзімен жұмыс жасау дағдыларын дамыту, 
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оқу -тәрбие үрдісін жақсартуға үлес қосу . Семинарлар, тренингтер, дөңгелек үстелдер, 

тесттер өткізіледі. 

Мақсатқа бағытталған жұмыс әрқашан жеңіс берері сөзсіз. Бүгінде «Мейірім» 

орталығының әрбір мүшесі жетістікке жеткен, бәсекеге қабілетті психологтар.   

«Мейірім» психологиялық тренинг орталығы- ғылыми ізденіс ортасы. 

Бүгінгі күнге дейін педагогтарға арналған бірнеше әдістемелік құрал баспадан 

шығып, облыс, республика көлемінде таратылды.  

 «12 жылдық мектептің  1-ші сыныбына қабылданатын балалардың оқуға 

дайындық деңгейін диагностикалау» 

 «Жантану әліппесі» 5 сыныптарға арналған  оқу-әдістемелік құрал  

 «Кім боламын?»  5 - 9 сынып оқушыларының кәсіби бағытын анықтау 

 «Мектеп алды даярлық тобының таным процестерін  диагностикалау » 

 «Мектептегі оқуға дайындығы төмен балаларға психологиялық көмек» 

 «Бағдарлы оқытудағы  психологиялық  қызметтің ролі» 

 «Интеллект» 8 сыныптарға арналған әдістемелік құрал 

 «Тренингтер   топтамасы»  әдістемелік құрал  

 6 сынып оқушыларына арналған «Конфликтология» 

Құрметті әріптестер!  Осындай орталық құру арқылы ауданның психологиялық 

ахуалын көтеруге мүмкіндіктің бар екенін ашық айтуға болады. 

Американдық психолог Элизабет Кюблер-Росс  «Әлемді сүйіспеншілікпен 

өзгертуге болады. Егер әр істі сүйіспеншілікпен, шын жүрекпен жасасаңыз, міндетті түрде 

жетістікке жетесіз» деп айтқан еді, шынында, жетістікке жетудің жолы ол үздіксіз іздену 

мен еңбек.     

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

ПРИ ПЕРЕЖИВАНИИ ГОРЯ УТРАТЫ 

 

ИСХАКОВА Э.В. 

кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры педагогики, 

психологии и социальных дисциплин Академии Кайнар 

г. Алматы, Казахстан 

 

В психологии горе рассматривается как «интенсивное эмоциональное состояние, 

сопутствующее потере кого-то (или чего-то), с кем (или с чем) у человека была глубокая 

эмоциональная связь» [1, с. 198]. 
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Н.В. Нозикова, Е.С. Колесник определяют, что клинически острое горе 

рассматривается как синдром, включающий психологическую и соматическую 

симптоматику. Психологическая реакция горевания развивается при утрате значимого 

объекта, части личностной идентичности или возможности в реализации ожидаемого 

будущего. Психологический процесс горевания в норме имеет закономерности для 

каждого из этапов своего протекания, длительность и интенсивность, которых 

определяются значимостью утраченного объекта и личностными особенностями человека, 

переживающего потерю [2, с. 77].  

Нормально протекающая «работа горя» устраняет зависимость горюющего 

человека от умершего и позволяет ему установить новые социальные отношения. В 

некоторых случаях развивается болезненная или патологическая реакция горя, 

проявляющаяся в отсрочке или искажении реакций на утрату, в эмоциональных реакциях 

агрессии или депрессии, в появлении симптомов последнего заболевания умершего, в 

изменении отношений с родственниками, друзьями или только с определенными людьми, 

в утрате социальной активности и др. Психологическая помощь позволяет предотвратить 

развитие заболеваний и нарушений социальной адаптации [2, с. 78]. 

А.Н. Моховиков в своих исследованиях определяет, что горе утраты 

характеризуется следующими проявлениями [3, с. 74]: 

1. На первый план выступает физическое страдание в виде периодических 

приступов длительностью от нескольких минут до часа со спазмами в горле, припадками 

удушья, учащенным дыханием и постоянной потребностью вздохнуть. Впоследствии 

постоянные вздохи сохраняются длительное время и вновь особенно заметны, если 

человек вспоминает или рассказывает о своем страдании. Ощущается чувство пустоты в 

животе, потеря аппетита, мышечной силы; малейшее движение становится крайне 

тягостным и почти невозможным, от незначительной физической нагрузки возникает 

полнейшее изнеможение. На фоне этих телесных признаков человек 

испытывает психическое страдание в виде эмоционального напряжения или душевной 

боли. Отмечаются изменения ясности сознания: возникает легкое чувство нереальности и 

ощущение, что эмоциональное расстояние, отделяющее человека от других людей, 

увеличилось. 

2. Поглощенность образом утраченного. На фоне чувства нереальности могут 

возникать зрительные, слуховые или сочетанные иллюзии. Переживающие горе 

сообщают, что слышат шаги умершего, встречают его мимолетный образ в толпе, узнают 

знакомые запахи и т. д. Такие состояния отличаются сильной эмоциональной 

вовлеченностью, под влиянием которой может утрачиваться грань между переживанием и 

реальностью. 

3. Чувство вины. Горюющий пытается отыскать в предшествующих утрате 

событиях и поступках то, чего он не сделал для умершего. Малейшие оплошности, 

невнимание, упущения, ошибки преувеличиваются и способствуют развитию идей 

самообвинения. 

4. Враждебные реакции. В отношениях с людьми снижается или исчезает 

симпатия, утрачивается обычная теплота и естественность, нередко человек говорит о 

происходящем с раздражением или злостью, выражает желание, чтобы его не беспокоили. 

Враждебность иногда возникает спонтанно и необъяснима для горюющих. Некоторые 

принимают ее за начало безумия. Другие стараются контролировать вспышки гнева, что 

удается далеко не всегда. Постоянные попытки держать себя в узде приводят к особой 

манерно-натянутой форме общения. 

5. Утрата прежних естественных моделей поведения. В поступках отмечается 

торопливость, суетливость, человек становится непоседливым или совершает хаотические 

действия в поисках какого-либо занятия, но оказывается совершенно неспособным к 

простейшей организованной деятельности. Со временем он как бы вновь осваивает круг 

повседневных дел. Горюющим очень часто приходится как бы заново «учиться» их 
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делать, превозмогая переживание отсутствия смысла какого-либо действия после 

случившегося. 

6. Идентификация с утратой. В высказываниях и поступках человека появляются 

черты поведения умершего или признаки его предсмертного заболевания. Как правило, 

идентификация с утратой становится следствием поглощенности образом умершего [3, с. 

75]. 

Э. Линдеманн, исследуя данную проблему, утверждает, что во времени состоянию 

горя свойственна динамика, прохождение ряда этапов, когда человек осуществляет 

«работу горя». Цель «работы горя» состоит в том, чтобы пережить его, стать 

независимым от утраты, приспособиться к изменившейся жизни и найти новые 

отношения с людьми и миром [4, с. 566]. 

Консультирование и терапия при утрате - трудная работа, начиная с утешения и 

поддержки и заканчивая разрешением тяжелой и болезненной реакции потери, если 

клиент этого хочет. Профессиональная задача психолога заключается в том, чтобы помочь 

клиенту по-настоящему пережить утрату, совершить работу горя, а не в том, чтобы 

притупить остроту душевных переживаний. Процесс скорби, оплакивания не является 

какой-то неадекватной реакцией, от которой надо уберечь человека, с гуманистических 

позиций он приемлем и необходим. Это очень тяжелая психическая нагрузка, 

заставляющая страдать. Психотерапевт способен доставить облегчение, однако такое 

вмешательство не всегда уместно. Скорбь нельзя приостанавливать, она должна 

продолжаться столько, сколько необходимо [5]. 

Этапы психологической помощи выстраиваются в соответствии с этапами 

переживания горя: 

1. Помощь на стадии шока. Необходимо присутствовать рядом с человеком, 

понесшим утрату, не оставлять его одного, заботиться о нем. Выражать свою заботу и 

внимание лучше через прикосновения. Именно таким образом люди выражают свое 

участие, когда слова им неподвластны. Даже простое пожатие руки лучше, чем холодная 

изоляция. Страдающий человек всегда вправе не принять руку, так же как и другое 

участие, но предлагать помощь необходимо. 

2. Помощь на стадии острого горя. Следует говорить об умершем, причине 

смерти и чувствах в связи с происшедшим. Спрашивать об умершем, слушать 

воспоминания о нем, рассказы о его жизни, даже если они неоднократно повторяются. 

Вопросы: «На кого он был похож?», «Можно ли увидеть его фотографии?», «Что он 

любил делать?», «Что вы сейчас вспоминаете о нем?» вовсе не бестактны, они позволяют 

скорбящему выговориться. 

Если перенесший потерю человек как бы замирает, ничего не говорит, глядя в 

пространство, не стоит пытаться его разговорить, во что бы то ни стало заполнить тишину 

словами. Необходимо быть готовыми продолжить разговор, когда тот возвратится к 

реальности. Не всегда нужно знать, в какие воспоминания погружается человек, о чем он 

думает. Главное – создать вокруг него атмосферу присутствия и понимания. 

В случае внезапной или насильственной смерти необходимо неоднократно 

обсуждать все мельчайшие детали, до тех пор, пока они не утратят своего устрашающего, 

травматического характера, – только тогда человек, потерявший близкого, сможет 

оплакивать его. 

Необходимо дать возможность выплакаться, не стараясь непременно утешать. При 

этом не следует всем своим видом постоянно подчеркивать сочувственное отношение, 

подчеркивать особый статус страдающего человека. 

Постепенно (ближе к концу этого периода) следует приобщать скорбящего к 

повседневной деятельности. 

3. Помощь на стадии восстановления. Надо помогать заново включиться в 

жизнь, планировать будущее. Поскольку человек может неоднократно возвращаться к 

переживаниям острого периода, необходимо давать ему возможность вновь и вновь 
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говорить об умершем. Полезными в этот период могут быть и какие-либо просьбы о 

помощи со стороны друзей, близких, выполнение которых поможет пережившему утрату 

«встряхнуться»; иногда эффективны даже упреки в безразличии, невнимании к близким, 

напоминания об обязанностях[6]. 

Помощь профессионала, прежде всего, необходима человеку, горе которого 

приобрело патологический характер, либо когда велик риск, что оно может стать таковым. 

В этом случае используется весь комплекс методов, пригодных для кризисной помощи, 

терапии психологических травм и посттравматического стресса. Психологическая помощь 

может потребоваться и через годы, прошедшие после утраты, в тех случаях, когда «работа 

горя» не была завершена. 

В своей психологической практике, работая с клиентами с таким непростым 

запросом и оказывая психологическую помощь, как автору публикации, необходимо 

отметить, что проблемы, разрешаемые в процессе консультирования, индивидуальны. 

Некоторые люди просто не понимают, что с ними происходит; в этом случае даже 

простые объяснения психологии горя могут помочь уменьшить страх и напряжение.  

Рассмотрим некоторые необходимые методы помощи при обращении: 

1) объяснение первой и второй задачи горя: следует рассказать человеку о 

признании факта потери (1), о переживании боли утраты (2) и позволить клиенту 

отреагировать. 

2) десенсибилизация и переработка движением глаз  (дпдг): этот метод 

применяется если клиент находится в ступоре, при апатии, в состояниях заморозки 

эмоций связанных с фиксацией психики на образе травмирующих ситуаций. ДПДГ 

позволяет нам разрывать связь с ассоциациями психотравмирующих образов у человека. 

Клиент рассказывает травмирующий его момент от своего имени, и зрительно следит в 

этот момент за движением какого-либо предмета на уровне его глаз, обычно это 

шариковая ручка. Продолжая наблюдать за предметом, должен рассказать все 

подробности увиденного им, но без эмоциональной окраски. Возможна помощь клиенту в 

этой техники, это наводящие вопросы об обстановки, цветах, времени года, пространства 

для того, что бы на максимум использовать возможность памяти человека и добиться 

продуктивного результата. 

3) дыхательный способ: этот способ заключается в том, что терапевту нужно быть 

внимательным к дыханию клиента. Попробовать подстроиться по его дыхание и 

подышать вместе. Либо в зависимости от ситуации заставить человека дышать глубокими 

вдохами и плавными выдохами. 

4) телесная опора: травмы влияют на наше тело, особенно в тех частях, где 

находятся более сильные импульсы и нервные узлы. В таких ситуациях нужно 

воспользоваться заземлением. Положить ладонь на нижнюю часть затылка и подержать 

некоторое время, это применять в состоянии острого горя. Следующий вариант, положить 

ладонь на спину между лопатками, так же подержать некоторое время. И отдельные два 

телесных приема, которые лучше использовать близким людям горюющего.  Первое, это 

подержать, прислонив ладонь к спине на уровне крестца на некоторое время, возможно 

даже при объятиях. Второе, это положить ладонь на верхнюю часть живота горюющего и 

так же подержать ее там некоторое время. Использовать второй способ можно 

индивидуально, не только при утратах, но и при испытании чувства страха, волнения, 

тревоги, положив себе на солнечное сплетение свою ладонь. 

Где-то в середине пути консультант сталкивается с феноменом «всплывания» у 

клиента интенсивных переживаний, возвращения острой боли и других тяжелых чувств.  

Однако темы консультирования изменяются. Ключевыми становятся проблемы 

идентичности, изменения ролей, необходимость воссоздания после утраты своего «Я».  

Клиент может присоединиться к поддерживающей группе, где встретит таких же 

людей, потерявших близкого человека. Для переживающего горе в этот период важна и 

физическая активность. 
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Клиент может отрицать переживание горя, поскольку считает, что это показывает 

его слабость. Обратившиеся за помощью в период острой стадии, требуют от психолога 

«спасения», что может стать своего рода западней для профессионала, который в такой 

ситуации просто обречен испытывать чувство вины. В этом случае рекомендуется 

специалистам проходить индивидуальную супервизию или групповые сессии 

профессиональной супервизии, например, «Балинтовские группы». 

В каких направлениях можно работать специалисту с запросом утраты, учитывая 

ту или иную стадии переживания горя? Это - когнитивно-поведенческая психотерапия, 

экзистенциальная психотерапия, элементы психоаналитического подхода, логотерапия, 

рационально-эмотивная терапия, эриксоновский гипноз, методы релаксации, арт-терапия 

(сказкотерапия, песочная терапия и др.). 

В целом психологу и психотерапевту необходимо понимать и удерживать в 

сознании терапевтические идеи в работе с клиентами, переживающими горе утраты: 

• новое отношение к себе, 

• самоопределение (кем Вы стали сейчас?, кем были? кем хотели бы стать?), 

• медикаментозная помощь, 

• напоминания о смысле жизни, 

• напоминание ответственности о детях, семье, близких. 

Задачей завершающих сессий является помощь в возвращении к   

обычной жизни и в воссоздании жизненных смыслов. Пережитое интегрируется и 

претворяется в мотивацию и энергию для жизненных решений. Консультант помогает 

намечать цели, строить новые планы; он с клиентом обсуждает достигнутое в совместной 

работе. Возможно, клиенту необходимо помочь освоить новые поведенческие навыки или 

восстановить старые, например, знакомиться и поддерживать знакомства, изменить образ 

жизни.  

С целью удовлетворения возникающих потребностей в психологической 

поддержке во время вспышки COVID-19, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане 

совместно с Республиканским научно-практическим центром психического здоровья 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан (РНПЦПЗ) при финансовой 

поддержке Благотворительного фонда Citi запустило специальный веб-сайт для 

предоставления информации, который также служит платформой для индивидуальных 

онлайн-консультаций[7]. 

В период реализации Проекта автор данной статьи, являясь специалистом на сайте, 

приняла участие в Республиканском семинаре «Психология утраты», организованным 

Республиканским научно-практическим Центром психического здоровья г. Алматы. 

Благодаря организованному семинару была возможность поделиться с коллегами 

учреждений здравоохранения РК своим профессиональным научно-практическим опытом 

в работе с людьми, пережившим утрату, а также людям, находящихся в депрессивном 

состоянии, испытывающим беспокойство, сильную тревогу, натиск панических атак. 

Таким образом, эмоциональная реакция переживания утраты значимого объекта 

имеет закономерные этапы своего развития с целью совладания с трудной жизненной 

ситуацией, различающиеся по продолжительности и психологическим характеристикам. 

И вся психологическая и психотерапевтическая работа сводится  не столько к тому, какую 

именно мы применили технологию в работе с клиентом, пережившему утрату, а, в 

большей мере, как мы, специалисты владеем ею и сформирована ли степень нашей 

внутренней готовности работать с данной проблемой. 
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СТРЕССКЕ ТӨЗІМДІЛІКТІҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ФАКТОРЛАРЫ 

 

Қожан Алтынай 
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің жалпы және қолданбалы кафедрасының докторанты  

 

Жалпы психологияда стресске төзімділік мәселесі тұлға теориясы шегінде 

ұсынылады  (G.Allport,  H.Eysench,  B.Cottell,  C.Roders) «мотивациялық теорияның 

жетістіктерін»D.Mc Cleland гомеостаз теориясын (У.Кеннон) және стрессті Г.Селье 

симпатикалық жүйке жүйесінің адаптациялық теориясының мәнін Л.А.Орбели, жүйке 

жүйесінің құрылымы мен темперамент теориясын И.П.Павлов, В.Д. Небылицин, 

В.С.Мерлин) іс-әрекеттердің сенімділік теориясын Б.Ф.Ломов, өзіндік сананың кәсіби 

концепциясын Л.М.Митина зерттеген. Бұл іс-әрекеттердің әр түрін нақты құбылыстар 

арқылы зерттеуге көшуге әсер етті. ( Б.Л.Вяткин, П.Б.Зильберман, Е.Г.Ильин, 

Г.С.Никифоров, М.Ф.Сека, В.Л. Марищук). 

Адамның жеке тұлғасы – күрделі психикалық құбылыстардың бірігуімен 

анықталады. Оның мотивтер, қабілеті,жағдайы (күйі), еңбек түрі, еңбегіне мәнділік  

бағыт-бағдар беретін,  әлеуметтік құндылықтарын  қалыптастырудағы мотивтерін 

көрсетеді. (Леонтьев А.Н.  1975, Реан А.А. 1995). Жеке тұлғаның қасиеттерін   Выготский 

Л.С, Рубинштейн Л.С, Ананьев Б.Г, Мясищев В.Н, Леонтьев А.Н, Абулханова-Славская 

К.А,  Мерлин В.С)  зерттеу жұмыстарында   әртүрлі көзқарастар ұсынылған. Олардың 

концепцияларында жеке тұлға төмендегідей сипатталады: 

- Біріншіден психологиялық  өзіндік санасы  жоғарғы деңгейлі,  өз 

белсенділіктері, қабілеттері, мінез-қылықтарын  субьективті  басқара алады, сыртқы 

жағдай  себептеріне  тәуелсіз  әлемді және өзін өзгерту қабілетті (Ананьев Б.Г.1980, 

Выготский Л.С.1960, Рубинштейн Л.С. 1946). 

- Екіншіден өзінің жеке тұлғалық структурасы, бағыт-бағдарыбар. Психикалық 

процестерді игеруі, қызығушылығыжеке тұлғалық тенденциялары, белсенділіктері 

(Леонтьев А.Н., 1975, Мясищев В.Н., 1969, Рубинштейн Л.С., 1946). 

- Үшіншіден индивидтің әлеуметтік құндылықтары, қоғамдағы мәнді мінез-

қылықтары мен жеке тұлғалық іс-әрекеттері (Бехтерев В.М, 1926, Выготский 

Л.С.1960,Рубинштейн Л.С. 1946). 

- Төртіншіден әлеуметтік әлемі адамның күнделікті тұрмыстағы маңызды адами 

қасиеттері (Ананьев Б.Г.1980, Божович Л.И., 1968, Выготский Л.С.1960) 

- Бесіншіден шығармашылық көрсеткіші жеке тұлғаның қабілеттері мен мақсатқа 

жетуге деген талпынысы, дамуы (Абулханова-Славская К.А. 1980,  Мерлин В.С. 1986, 

Рубинштейн Л.С. 1946). 

https://www.unicef.org/eca/ru/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8/%c2%ab%d0%bc%d0%be%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b8%c2%bb
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- Алтыншыдан қайталанбас кереметтілігі, ішкі әлемнің өзіндік қалыптасуы 

(Ананьев Б.Г.1980, Леонтьев А.Н., 1975, Рубинштейн Л.С. 1946). 

Жеке тұлға туралы көрсетілген көзқарастарға сай оның структурасы анықталады.  

Ананьев Б.Г.  жеке тұлға структурасы туралы «индивидтің қасиеттерінің қалыптасуы 

әлеуметтік орта мен жеке тұлға қасиеттеріне байланысты емес, биофизиологиялық 

ерекшеліктеріне байланысты»  деген. (Ананьев Б.Г. 1980, б. 151) [1]. 

В.Кеннон көрсеткендей ағзаның ішкі ортасы  күрделі симпатикалық-адреналиндік  

жүйенің  әртүрлі  үрдістерімен  үздіксіз  бірлігінде  жатыр. 

И.П. Павлов 1951 зерттеулерінің  теориялық мәні жүйке жүйесі 

психофизиологиялық мінез-құлықты детерминациялайтын субстрат. 

И.П.Павлов зерттеулерін дамыта отырып, В.Д.Небылицин (1976 б. 179) [2]. 

темперамент структурасының негізгі үш компоненттерін бөлген: 

1. Адамның жоғарғы психикалық белсенділігі 

2. Қимыл-қозғалыс компоненттері 

3. Эмоционалдылығы 

В.С. Мерлин (1986)   темпераментті  анықтайтын  төмендегі психикалық 

қасиеттерді  жатқызған: 

- сензитивность 

- эмоционалды қозғыштық 

- белсенділік 

- реактивтілік(сезгіштік) 

-сезгіштік пен белсенділіктің арақатынасы 

- реакциялар  қарқыны 

- ригидность-пластичность 

- экстраверттілік- интроверттілік 

Поляк психологы Я.Рейковскийдің мәліметінше  эмоционалды  төзімділік 

сезгіштікке тәуелді.А.В. Махнач және Ю.Б.Бушов 1988 темперамент қасиетін  стресске 

өту жағдайын экстраветтілік, ригидность, импульсивтілік, фрустациялық жағдайларға 

бағытталған реакциялардың толық қатарын анықтаған. 

Көптеген отандық  (Вяткин Б.А 1983, Мильман В.Э 1983, Митина Л.К. 1992, 

Баранов А.А. 1995)  шетелдік ( K.Spence 1960,  Paykel E.S 1974 ) мазасыздық көрсеткіші 

мен стресске ұшырауы  шегінің деңгейіне тәуелді екендігін айтты. 

И.Н. Ярушина (1993) мазасыздық деңгейі мен субьектінің шешім қабылдаудағы 

сенімділік деңгейінің тәуелді. Мазасыздық субьективті фактор сенімділк іс-әрекетіне 

жағымсыз әсер етеді. 

С.Л.Рубинштейн (1946,  б. 656) [3] «темперамент эмоционалды қозғыштық ол  

эмоционалды қозу күшін, жылдамдығын, жеке тұлға төзімділігін  сақтау дейгейін 

қамтиды». 

Жиі эмоционалды жоғары қозғыштық, ашуланшақтық фрустациялық және басқа 

стресс шақырушы агрессивті реакциялардың әртүрлі формаларына сай келеді. 

А.Р.Кратфилд және Н.Ливсон өз жұмыстарында агрессияның  2 өзара  байланысын 

анықтауды ұсынған. 

1.Мінез-құлықтың сыртқы бағалануына негізделген. Агрессия – мінез-құлықтың  

басқаға зиян келтіретін түрі. 

2.Адамның ықыласына байланысты агрессия басқаға зиян келтіру мақсаты бар кез  

келген іс-әрекет.(цит, Осницкому А.К 1994 б. 63) [4]. 

С.Ф. Сироткин (1996)  анықтауы бойынша агрессивтілік – обьектіні  талқандауға  

байланысты  психикалық қасиеттердің жиынтығы. Оның пікірінше бұл қасиеттер 

жиынтығы агрессивтілікті сипаттау үшін пайда болады оппозициялық категорияларды  

қолдану қажет: саналы-санасыз, ішкі-сыртқы, қиял-іс-әрекет, жауласу-

инструменталдылық. 
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Агрессия түсінігі мен агрессивтілік  бір-біріне синоним бола алмайды. 

Агрессивтілік  (Реан А.А. 1999) жеке тұлға қасиеттерінің  агрессияға дайындығын 

көрсетеді. Агрессия кейбір іс-әрекеттерінде бар басқа обьектіге зиян келтіреді. 

Фрустациялық теорияның негізін қалаушылар  адамның агрессивтілігі  

қызығушылығын жоғалту, өмірлік  ие болған  құндылықтарын,   қажеттіліктерінің үнемі  

қанағаттанбауынан  адамдағы дамыған реакция. Бұл көзқарасты алғаш Дж Долларда және 

әріптестерінің (1939) жұмыстарында ұсынылған. 

Бұл концепцияның негізі агрессияда фрустацияның зардаптары әрқашан болады, ал  

фрустация әрқашан агрессия шақырады. Бірақ ешбір теория тәжірибеде  дәлелденбеген. 

Расында да зардап шеккен адам әрдайым өзін агрессивті  ұстай бермейді. Агрессияның 

пайда болуының әртүрі бар. A.Buss  пен  A.Durkee 1957 жауласудың екі түрін бөлді: өкпе 

және күмән.   Агрессияның  бес түрін ажыратты: 

1. Физикалық агрессия –басқа адамға қарсы физикалық күш жұмсау 

2. Жанама агрессия басқа адамдарға жанама бағытталады (өсек, өткір қалжың) 

немесе ешкімге бағытталмайды (ашу, айғайлау, аяғын тоқылдату) 

3. Ашуланшақ аз ғана әсердің өзіне жағымсыз сезімдердің пайда болуына дайын. 

4. Негативизм әкімшілікке қарсы бағытталады, қабылданған задылықтар мен 

талаптарға қарсы белсенді күрес. 

5. Өкпе  айналасындағыларды  қызғану және  жек көру.Барлық әлемге  деген 

шынайы немесе қиялдан туған ашу-ыза сезімі. 

6. Күмәндану айналасындағыларға сенбеу. Адамдарға қатысты сақтық зиян 

келтіреді деген пікірге негізделген. 

7. Вербальды агрессия айқай, шаңқыл формасындағы жағымсыз сезімдер, сөздерге 

жауабының мазмұны  ретінде  қарғау, қорқыту. 

8. Кінәлі сезіну өзін жаман адам ретінде сезінуі 

А.К.Осницкий (1994) агрессивтіліктің пайда болуының төмендегі 

классификациясын ұсынған: 

1. Агрессияның жанға батып пайда болуы (ашу-ызаны басқара алмау, 

қозғыштықтың бұзылуы) 

2. Физикалық  немесе ауызша түрі  агрессия   қоғамның  белгілі бір талаптары мен 

ережелеріне сай пайда болады. 

3. Агрессия әр түрлі өзін басқару іс-әрекеттері қалыптаспағандықтан қоғамдағы 

ережелер мен талаптарды  игере алмау. 

4. Барлық  іс-әрекеттерді басқалар бақылайды (біреудің құқығын бұзу,   күмән 

туғызу, зиянын келтіру). 

Қорыта айтқанда, әлеуметтік-психологиялық адаптация тұлға мен топ арасындағы 

өзара бейімделуі, топтағы рөлін ұғыну, ережелерді, тәсілдерді, ерекше жағдайдағы қарым-

қатынас түрін анықталады. Адам  алдымен топқа кіреді  үйренеді ондағы мүшелердің 

көзқарастарын бөліседі, сосын өзі әсер ете отырып олардың көзқарастарын өзгертеді. 
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Özet 

Çocukların kültürel kimliklerinin ve aidiyet duygularının gelişmesinin en önemli etkeni 

anadil eğitimidir. Dil insanların sadece iletişim aracı değil aynı zamanda duygu düşünce ve 

kültüründe aktarımını sağlayan en önemli etkendir. Anadili öğretimi, bütün ulusların millet olma 

ve milli kimlik kazandırma sürecinde asla vazgeçemeyeceği en temel eğitim ve öğretim 

görevidir. Bir eğitim sisteminde sistemsel ve programlarla ilgili değişiklik yapılabilir, bazı 

dersler kaldırılabilir ancak anadil ile ilgili ders ve etkinlikler her zaman programlarda yer alır. 

Anadili öğretiminin her ulusun titizlikle uğraştığı eğitim-öğretim etkinliklerinin başında gelmesi 

son derece normal ve gereklidir. 

Bu çalışmada anadil eğitiminin milli kimlik kazanımı ve millet olma süreci açısından 

önemi vurgulanacaktır. Araştırmada veriler literatür taramasıyla elde edilmiştir. Anadil 

eğitimiyle ilgili dergi kitap vb. taranarak veriler elde edilmiştir. Anadilde eğitimin başarılı 

olabilmesi, çocukların düzeylerine göre program hazırlamaya,  bu doğrultuda ders kitapları ve 

yardımcı araç gereçleri seçmeye, okunacak hikâye, roman vb kitaplara ve öğretmenlere bağlıdır. 

Anahtar kelimeler: Anadil, Anadil eğitimi, anadilde eğitim 

Giriş 

İnsanlar arasındaki doğal anlaşma ihtiyacı, her topluluk için basit veya gelişmiş bir dili 

gerekli kılmıştır. Bu dil o topluluğun zamanla kimliğinin bir parçası hâline gelmiştir(Turan, 

2018-2019). İnsanlar konuşarak doğmaz dolayısıyla bir dilin içine doğar ve o toplumda var olan 

nesnelerle ilgili anlamları kazanır. Evreni algılayışımız ise kolektif bilincimize ve anlamlar 

dizgesine tutunmamıza bağlı olarak şekillenir yani “Evreni kolektif bilincin bize sunduğu 

kategorilerle algılarız.” Birey, dil aracılığı ile değerlerine ulaşır ve böylece sosyalleşir. Bu yolla 

içine doğduğu dil ile oluşturulmuş kabuller evrenine konumlanmış olur. Çünkü dil, birey 

doğmadan önce de vardır ve birey o dil ile kurgulanmış varlık dünyasında bir yer elde etmek 

için, dili öğrenmek durumundadır(Durmuş, 2017).  

İletişimin temel unsuru olan dil yoluyla insanlar, farklılıklar içinde kendilik bilincine 

varırlar ve dil yoluyla biz ve öteki arasındaki sınırları çizeler(Çelik, 2006). Dil, bireysel 

edinimlerin kazanılmasındaki rolüyle bireysel kimliğin, bireyler arasında ortak bir sembol 

olması, insanları birleştirip, bütünleştirip bir grup haline gelmelerini sağlayan en önemli ortak 

payda olması dolayısıyla da toplumsal kimliğin oluşumunda kilit rol üstlenir. “Toplumsal kimlik 

olarak adlandırdığımız sosyal aidiyet bilinci, ortak bir dilin konuşulması ya da daha genel bir 

ifade ile ortak bir simgesel sistemin kullanımı ile ulaşılan ortak bilgi ve belleğe katılıma 

dayanır”(Ulu, 2017).  

Dile ilişkin iddialar dilin biz ve öteki arasında yaptığı ayırım milli kimliği kurmaya 

katkıda bulunur. Dünyanın milletlere ayrıldığı ve dilinde en görünür ve dışsal bir ayrıştırıcı 

olduğu iddia edilir(Çelik, 2006). Milletlerin oluşumu oldukça eskiye dayanır. Aynı dili konuşan, 

ortak bir geçmişe sahip olan, aynı dine, aynı yaradılış efsanesine inanan, belli bir toprak 

parçasını vatanlaştıran insanlar bir araya gelerek milletleri oluşturmuştur(Ulu, 2017).  

Bir topluluğun millet oluşturabilmesi için en önemli unsurlardan birisi o topluluğun kendi 

üyeleri arasında iletişimi sağlayacak bir dil birliğine sahip olmasıdır. Milletin belli bir kültürel 

bütünlüğe sahip olduğu düşünüldüğünde milli bir dilin varlığı millet oluşumu için kritik bir önem 

arz etmektedir. Dil iletişimi sağlayan araç olarak, etkileşimin yolunu açar ve kültürel ortaklığın 

sağlanmasına yardımcı olur. Bu sebeple milli bir dilin, millet olmanın diğer unsurlarından daha 

önemli olduğunu söylenebilir. Dilin milli kimlik açısından taşıdığı önemin farkında olan 
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milliyetçi ideologlar milli dili oluşturmak, korumak ve yaşatmak yönünde çaba sarf 

etmişlerdir(Arslan, 2019). 

Ömer Seyfettin, millî bir dilin yoksunluğundan, millet ve dil arasındaki kopukluktan 

yakınır. Özellikle Tanzimat’tan sonra Fransızcanın kullanımı gittikçe artmış, hatta bir süre sonra 

Fransızca konuşmak modern, Batılı görünmenin bir ölçütü haline gelmiştir. Bir kimlik 

yanılsamasına sebebiyet veren bu gelişme yarım yamalak Fransızca konuşup, çevresine Batılı 

imajı vermeye çalışan yozlaşmış, kendilik değerlerini yitirmiş, değerlerine yabancılaşmış 

alafranga karakterler ortaya çıkarmıştır. Millî edebiyat, millî bir lisanla meydana gelir(Akt: Ulu, 

2017). 

Birçok düşünür, ulusların, ulusal birliği sağlayabilmesi için siyasal, ekonomik, toplumsal 

ve kültürel alanlardaki yapılanma sürecini modernleşmeyle birlikte ele alarak açıklamaya 

çalışırken, aynı zamanda ulusların, ulusal birliği sağlayabilmesi için “ulus inşa” sürecinden de 

bahsederler. “Ulus inşası” deyimi bilinçli olarak kullanılan bir deyimdir ve ulusçuluk siyasal bir 

program olarak, ulusal birliğin sağlanabilmesi için çeşitli önlemlere başvurmuştur. Örneğin 

çeşitli semboller üretmişlerdir: Marşlar, bayraklar, müzeler gibi. Ulusal aidiyet duygusunu 

oluşturabilmek için, bu semboller eğitim aracılığı ile bireye aktarılabilmekte ve ortak bir dil bu 

anlamda büyük önem taşıyabilmektedir. Bu nedenlerde dolayı da, ulus-inşasının temeli ne olursa 

olsun, ortak bir dil her ülke için gerekli görülmüştür (Aygül, 2008). 

Dil, ulus devletler tarafından yeni milli bir dil yaratmak için müdahale edilir ve planlanır 

ve yenilenir. Bu yeni dil, arzulanan milleti ve milli devletin vatandaşını oluşturacak milli 

kültürün temelidir. Milletlerin kendi dillerini yabancı ya da sömürgeci dillerin ve kültürel 

etkilerinden korumak için resmi dil eğitimine ve dilin korunmasına öncelik verirler (Çelik, 

2006). Resmi tek dil ile sağlanmak istenen ulusal birlik ve berberlik, dilin ulusalcılık ve ulus-

devlet açısından da önemini vurgulamayabilmemiz için önemli bir gösterge olmaktadır. Çünkü 

dil, ulusal kimliğin tanımlanmasında, kültürün gelecek nesillere aktarılmasında kullanılan bir 

araçtır. Ulusal birliği sağlama sürecinde dil gibi bir olgunun birleştirici gücü yadsınamaz. Bu 

yüzden de, ulus-inşa sürecinde dil bir çimento vazifesi görerek, ulusal birlik ve beraberliği 

sağlayabilmektedir(Aygül, 2008). Fichte’ye göre ise dil, milli ruhu yansıtmaktadır; dolayısıyla 

dili yabancı kelimelerden temizlemek, milli ruhu yabancı kelimelerden korumak anlamına gelir. 

Von Humboldt’a göre de “ulusları ayırt eden fenomen dildir. Ayrıca uluslar da dile ‘ulusal bir 

form’ verirler. Uluslar karakterlerini dilleriyle belli ederler (Akt: Aygül, 2008). 

Temeli ne olursa olsun bir ulusal bütünleşme sürecinde, ulusal aidiyet duygusu, belirli bir 

“biz” ve “ötekinin” oluşturulmasını hedefler. “Biz”in mensuplarını, “Öteki"lerden farklılıklarını 

vurgulamak suretiyle kendi içlerinde birleştiren, bir grup kimliğinde ifade kazandırmanın kolay 

tanımlanabilir bir yoludur ve işte gerçeklik taşıyan da, bu grup kimliği duygusudur. Bu grup 

kimliğinin ve ulusal aidiyet duygusunun en belirgin unsurlarından biri de hiç kuşkusuz dildir. 

Milli diller yalnızca bir idari kolaylık veya iletişimi sağlayan bir araç değildir. Dil, edebiyatın ve 

evrensel düzeyde entelektüel anlatımın vasıtası olmaktan da öteye, ulusu ulus yapan biricik şey 

olabilmektedir(Aygül, 2008). Uluslaştırmanın ya da ulusal kimlik inşa etmenin etkili aracı 

eğitimdir.  

Dilin milli kimliğin en önemli unsurlarından birisi olmasının sebeplerinden birisi de ulus 

devletin modern idari yapısının işleyebilmesi açısından ortak dilin gerekliliğidir. Millet 

egemenliği sisteminin bir gereği olarak modern devleti ayakta tutan olgu, vatandaşlarının siyasal 

karar alma mekanizmalarına katılımıdır (Arslan, 2019).  

Dil planlaması veya sosyal dil mühendisliği gibi bir sürecin amacı, ortak bir dil 

oluşturabilmektedir. Yani, ortak bir dile dayalı olarak bir ulusun kültürel bir çerçeve içinde birlik 

yaratma sürecidir. Almanya’da “tek dil, tek tarih ve tek kültür” olarak ifade edilen ve kültürel 

milliyetçilik olarak yürütülen faaliyetler, bu ortaklıkları oluşturma sürecinde çeşitli dil 

politikaları yürütmüşlerdir. Daha sonraki zamanlar da model olarak alınan kültürel milliyetçiliğin 

yansımaları, diğer ülkeler için dil alanında da olmuş ve birçok ülke dil planlaması, sosyal dil 

mühendisliği, dil düzenlemesi gibi kavramlaştırmalar adı altında dile müdahale etmişlerdir 

(Aygül, 2008).  
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Toplumsal bir olgu olarak dil, toplumsal yaşamın bir parçası olan kültürle de doğrudan 

ilişkilidir. Dil, bir milletin duygu ve düşünce tarzı, tarihi ve toplum şuuru ile birlikte yol 

almaktadır. Bu sebeple fertler arasındaki ortak duygu ve düşünce akımı dille kurulabilmekte; 

dolayısıyla milli birlik ve beraberlik de toplum fertlerini birbirine perçinleyen dil ile 

sağlanabilmektedir(Turan, 2018-2019; Aygül, 2008). Millet hayatı, siyasi süreklilik ve kültürel 

devamlılık ister. Bu sürekliliği sağlayacak olansa millî bir dil aracılığıyla inşâ edilen kültürel 

bellektir. Kültürel bellek, bir kültür coğrafyasıdır. Dil toplumun kültürel belleğini oluşturur ve 

böylece milletin devamlılığını sağlar(Ulu, 2017). Dil aynı zamanda bir kültür taşıyıcısıdır. Dil 

mitlerin sembollerin ve geleneğin tarih öncesi çağdan bugüne aktarılır. Bir milletin kültür 

hazinesi olan ilim, teknik, tarih, ahlak gibi her türlü maddi ve manevi değerler dil yolu ile 

gelecek kuşaklara aktarılmaktadır(Çelik, 2006; Aygül, 2008; Turan, 2018-2019). 

Tarihsel olarak zorunlu eğitim, en etkili uluslaştırma araçlarından biri olarak işlev 

görmüştür. Çünkü başta standart ulusal dil olmak üzere ortak bir kültürün temel unsurları ancak 

yaygın eğitim aracılığıyla benimsetilebilirdi. Ortak bir dilin yaygınlaştırılması yanında zorunlu 

temel eğitim; ulusal tarih ve ulusal coğrafya dersleriyle bireylere küçük yaşlardan itibaren ulusal 

bilinç kazandırmanın yuvaları olarak nitelendirilir(Aygül, 2008) 

Devlet tarafından sağlanan eğitim faaliyeti aracılığıyla milli dil standartlaştırıp yaygın 

hale getirilmiştir. Modern devlet, bütün vatandaşlarının milli dili okuyabilmesi ve yazabilmesi 

için temel eğitimi şart koşar. Temel eğitimin dili ortaktır ve bu ortaklık kültürel türdeşleşmenin 

sağlayıcısıdır. Bu durum, sanayi toplumunun bir gereğidir ve devlet dışında bu denli yaygın bir 

eğitim faaliyetinin maliyetini karşılayacak bir örgütlenmenin bulunmaması, milletin oluşması 

açısından okulların önemini ortaya koymaktadır (Arslan, 2019).  

Kimlik kavramı toplumun sosyal sisteminin en temel ve en önemli kökenini 

oluşturmaktadır. Kimlik, bireylerin gerek kültürel gerekse yaşadıkları çevrelerdeki sosyal konum 

ve statülerinin karşılığı olan çok boyutlu, inanç, tutum, değer yargıları gibi yaşam biçimini 

sembolize eden bir kapsama sahiptir. Kimlik oluşumu çocukluğun ilk yıllarında başlar ve 

aşamalı bir şekilde bir ömür boyu devam eder. Öncelikle aile içi etkileşimlerle şekillenen kimlik, 

kendine güven, özsaygı değerlilik duygularıyla olumlu ya da olumsuz bir biçimde gelişmeye 

başlar(Karaduman, 2010). 

Milletler, millî birlik ve beraberliklerini korumak için kültür ögelerini yeni kuşaklara 

aktarmak ve kazandırmak isterler. Milletin devamı için bireyler, kültürlerini yeterince tanımalı 

ve millî bilince sahip olmalıdır. Kültürel kimliğin temelinde dil ve dolayısıyla ana dili öğretimi 

vardır(Güftâ & Kan, 2011).  

Anadil Eğitiminin Önemi 

Kimlik yanılsaması içindeki birey ve toplumların ilk görüngü alanı ise dil olur çünkü 

Allport’un ifadesi ile söylersek “kendiliğe ilişkin bilincin kazanılması sürecinde, dilin 

kazanılmasının önemi çok büyüktür ve hiç şüphesiz insanın yaşamındaki en önemli gelişim” 

dildir. Kendi dilinin (ana dil) dışına düşen bireyler ve toplumlar kimliksel yanılsamaya ve 

kopuntuya açık hâle gelmiş demektir çünkü dil kimliğin; bilincin ve kendiliğin var olma alanıdır 

ve her anadilde gizil bir güç saklıdır (Akt: Durmuş, 2017) 

Çocukların kültürel kimliklerinin ve aidiyet duygularının gelişmesinin en önemli aracı 

ana dil eğitimidir. Kendisini ana dilinin içine yerleştirmemiş bireyler, dünyada boşlukta kalmış 

kişi konumundaki bireylerdir. Benzer tanımlamayı Alman şair ve filozof Herder şöyle ifade eder: 

“İnsan olmak demek bir dile sahip olmak ve bir topluluk içinde yaşamak demektir” (Akt: 

Durmuş, 2017). Ana dili eğitimi ve öğretimi, her ülkenin eğitim politikasında önemli bir yere 

sahiptir. Bireyin gelişimi, milli kimliğin oluşması, vatandaşlık hak ve sorumluluklarının 

geliştirilmesi ve aidiyet duygusunun kazandırılması açısından da önemli olan anadil öğretimi her 

zaman tazeliğini korumaktadır.  

Kaplan dilin önemini vurgularken ana dilini ayrı ve önemli bir yerde tutar. Ana dili, 

konuşucusunun millî kimliğini belirleyen ve dil bilincini sağlam tutan en temel unsurdur. 

Sonradan öğrenilen diller ana dilinin yerini tutamaz. Kaplan, ana dilinin önemini özellikle 

vurgulamaktadır: “Anneler çocuklarına sütleri ve sevgileriyle beraber onlar kadar güzel, onlar 
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kadar besleyici anadil verirler. Dil analardan öğrenildiği için bir insanın kendi diline ana dili 

denilir. Biz, daha sonra, istersek başka dilleri de öğrenebiliriz ama onlar hiçbir zaman 

anadilimizin yerini tutmazlar. Anadil bizi ailemize, akrabalarımıza, milletimize, tarihimize 

bağlar.” İnsanın ilk öğrendiği dil, millî dili, millî kimliğidir. Ana dilinin doğru bir şekilde 

öğrenilmesi ana-baba ve çevreye bağlıdır. Ana dili öğrenirken edinilen yanlışlıklar ve eksiklikler, 

kişinin sağlam bir ana dili örgüsüne sahip olmasını engelleyecek ve yeni öğrenmelerini olumsuz 

etkileyecektir(Akt: Erenoğlu, 2008). 

Anadili dışındaki bir dili kendi kimliğinin bir yansıtıcısı olarak gören her kişi kimlik 

çatışması içindedir. Bu çatışma, bireyi savrulmaya, onun ne “orada” ne de “burada” olmasına 

sebep olur. Kökleri “burada” olan birey düşünsel olarak kendini “orada” görmek ister ve 

“oranın” dilini benimseye çalışır. Burada sosyolojik ve psikolojik bir kopuş yaşanır. Kopmadan 

sonra birey bilinçlenerek ya köküne yeniden eklemlenme yolunu seçer ya da tamamen 

kimliksizleşerek yok oluşa doğru sürüklenir(Ulu, 2017).  

Ana dili bilinci ve sevgisi aynı ulus içerisinde yaşayan insanlar arasında ortak bir düşünce 

sistemi, evreni birlikte anlama ve kavrama yeteneği kazandırır. Bu da aynı ulus içerisindeki 

insanlar arasındaki bağı kuvvetlendirir. “Ana dili” kavramındaki “ana” kavramından dolayı bazı 

dil bilimciler bu dilin anneden öğrenilen dil ile ilgili olduğunu savunmuşlardır. Ancak 

Danimarkalı dil bilimci Otto Jespersen ve birçok dil bilimci “ana dili” ile kastedilen kavramın 

“anne” ile ilgisinin yanında daha çok çevreden öğrenilen ve aynı ulus içerisinde ortak dil olarak 

kullanılan dilin anlaşılması gerektiğini belirtmişlerdir. “Ana” sözcüğünün hem dilimizde hem de 

başka dillerde hem ad hem de sıfat olarak kullanılmasından ve “ana dili” kavramında da “ana” 

sözcüğünün anne ile ilgisinden dolayı bu göstergenin karşıladığı kavram konusunda bir 

belirsizlik vardır(Sinan, 2006: 2). 

Anadili eğitimi, bireyin doğumu ile ailede başlar; örgün eğitim kurumlarında devam eder. 

Bireyin anadili becerisi geliştikçe, mensup olduğu milletin kültürüne hâkimiyeti de artar. Bu 

sebeple dil öğretimi, aynı zamanda kültür öğretimi olarak nitelendirilir. Dildeki her türlü yapı ile 

anlam arasındaki ilişkinin kültürel bir boyutu vardır. Anadili eğitiminde bu nokta göz ardı 

edilmemelidir(Melanlıoğlu, 2008).  

Anadilin kazanılmasında ailenin şüphesiz önemli rolü vardır. Ailenin evde konuştuğu, 

soy olarak yaşanılan ülkenin bütününde konuşulan ve eğitim sisteminin bütününe hakim olan dil 

çocuğun ana dili olur. Dil eğitiminin okulda da ana dilde devam etmesi hem dilin kazanımı hem 

de doğru konuşulmasına önemli katkı sağlar. Ana dili, dilbilimciler tarafından çoklukla bir 

kişinin içinde doğup büyüdüğü aile ya da toplum çevresinde ilk öğrendiği dil olarak 

tanımlanmaktadır. Bireyin çocukluk çağında tanıştığı ilk dil olması nedeniyle ana dilin 

öğrenilmediği; edinildiği ya da kazanıldığı hep tekrar edilir. Ana dilin bir ulusa bağlılığı 

sağlamada gösterdiği kazancın büyük olması, dikkatleri onun öğretiminin üzerine çeker(Sinan, 

2006: 2).  

Ana Dili Öğretiminin Kapsamı ve Amaçları 

Diline gereken önemi vermeyen toplumlar kültürlerini kaybettikleri gibi, kültürüne sahip 

olmayanların da dillerini dinamik tutma seçenekleri ortadan kalkar. İnsan yaşamının temel taşı 

olan dil, Gökalp’in de dediği gibi sahip olunan duygu ve düşüncenin kabı gibidir. Bireylerin 

sahip oldukları duygu ve düşünceler dil ile vücut bulur, görücüye çıkar. Diğer bireyler tarafından 

kabul gördüğü oranda da toplumun ortak değeri hâline dönüşür. Çünkü toplumu oluşturan 

bireylerin duygu ve düşünceleri sahip olunan kültürün birer yansımasıdır(Göçer, 2002). 

Milleti millet yapan dili ve kültürüdür. Milletler ancak dilleri ve kültürleri sayesinde 

varlıklarını koruyabilirler. Dilini ve kültürünü korumasını beceremeyen milletlerin yeryüzü 

arenasında uzun süre kalamayacağı tartışma götürmez bir gerçektir. Çünkü diline sahip çıkmak 

bir bakıma kültüründen haberdar olmaktır. Kültürüne yabancı olmamak da karakteristik hayat 

tezahürlerini canlı tutmak, kendine özgü olanı unutmamaktır. Bu niteliğe sahip olan milletler 

asimilasyon rüzgârına kapılmadan varlıklarını devam ettirme şansına sahip olan milletlerdir. 

Kısacası, milletin varlığı, sahip olduğu dil ve kültürü canlı tutmalarına bağlıdır. Toplumdaki 
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bireyler arasında olması gereken birlik ve bütünlük anlayışı dil ve kültür dinamizmi ile canlı 

tutulabilir. (Göçer, 2002). 

İnsanlar, doğuştan gelen bir konuşma yeteneğiyle dünyaya gözlerini açarlar. Konuşma 

yeteneği doğuştan gelir, fakat kişinin düzgün ve doğru konuşabilmesi okul hayatında alacağı 

konuşma eğitimine bağlıdır(Uçgun, 2007). 

Okullar aynı zamanda milli bilincin yayılması açısından da önemli işlevler üstlenirler. 

Merkezi bir şekilde belirlenen müfredat devletin sınırları içerisinde yaşayan bütün insanların 

milletin bir ferdi haline getirilmesini sağlar. Böylece küçük yaşlardan itibaren benzer eğitim 

süreçlerinden geçen insanlar için milli dil, milletin ortak değerlerinin vatandaşlara kazandırılması 

için temel araç haline gelir(Arslan, 2019).  

Devlet de varlığını koruyabilmek için okullarında en başta ana dilini seven, ondan zevk 

alan ve onu en iyi şekilde kullanmaya çalışan bireyler yetiştirmek zorundadır. Devletin eğitim-

öğretim politikasında böyle bir amaç etkin olarak güdülmediği sürece kısır döngü sürüp 

gidecektir. İlk ve orta öğretimin, bütün diğer amaçlardan önce ve önemli olan ana amacı, ülkenin 

resmî dilini en iyi şekilde fertlerine öğretmek, onlarda dili yanlışsız kullanma becerisini 

oluşturmaktır. Bu, eğitimin olmazsa olmaz şartıdır(Çavuşoğlu, 2006). Gerçekten de çağdaş 

ülkeler ana dilin ulusal bilinç ve duyarlılığın oluşmasındaki büyük rolü nedeniyle ana dili eğitim 

ve öğretimine büyük özen göstermişlerdir. Benzer bir duyarlılığı Türkiye Cumhuriyetinin 

kuruluşu sonrasında da görüyoruz (Sinan, 2006: 3-4). 

Ana dili öğretiminin amacı; anlama, anlatım beceri ve alışkanlığının kazandırılması, 

dinleme ve okuma zevkinin oluşturulması, kişisel söz varlığının zenginleştirilmesi, temel dil 

bilgisi kurallarının öğretilmesi ve dil bilinci ile sevgisinin oluşturulmasıdır (Kavcar & Oğuzkan, 

1995). Bu amaçlar, çocuğun zihinsel ve duyuşsal olanaklarının sınırları ile doğrudan bağlantılı 

olduğu gibi, anlamaya konu olacak materyal ve materyali oluşturan içerik ile de ilgilidir. Ana dili 

eğitimi ve öğretimine yönelik programlar geliştirirken çocuğun neyi, ne zaman, nasıl ve kimden 

öğreneceğinin kurgusu iyi yapılmalıdır. Hatta bu programlar, sisteme öğretmen yetiştirilme 

sürecini de kapsayacak biçimde genişletilmelidir(Demir & Yapıcı, 2007: 182). 

Dil öğretimi, bir yığın kuru bilginin beyne yüklenmesi demek değildir. Kişinin diğer 

insanlarla olan iletişimi de dile dayanmaktadır. Ana dilini yazılı ve sözlü olarak doğru 

kullanabilen yurttaşlar yetiştirmek devletin eğitim sistemine yüklediği bir mükellefiyettir. 

Kişinin etrafındaki insanlarla iletişim kurabilmesi, sosyal bir varlık olarak toplum içerisinde 

kendini ifade edebilmesi, bireysel gelişimini tamamlayabilmesi ve hayatın her aşamasında 

başarılı olmasının yolu iyi bir ana dili eğitim ve öğretiminden geçmektedir. Ortak bir ana dili 

eğitim ve öğretiminden geçmiş çok farklı meslek gruplarına mensup insanların oluşturduğu 

kültürel alt yapısı sağlam nesillerin yetiştirilmesi bir toplumu güçlü kılar. Ana dili dersleri ulusal, 

demokratik değerlerin benimsendiği bir süreci oluşturur (Akt: Sinan, 2006: 5).  

Ana Dili Öğretiminin Yöntem Araç Gereçleri 

Anadili öğretimi, bütün ulusların asla vazgeçemeyeceği en temel eğitim ve öğretim 

etkinliklerinden birisidir. Bir eğitim sisteminden bütün dersleri ve etkinlikleri kaldırabilir ya da 

değiştirebilirsiniz. Ancak anadille ilgili ders ve etkinlikler her zaman dersler arasında yer alır. 

Öyle ise, anadili öğretiminin her ulusun titizlikle uğraştığı eğitim-öğretim etkinliklerinin başında 

gelmesi son derece normal ve gereklidir(Yapıcı, 2004: 35). 

Bir ulusun vardığı dil düzeyi, çağdaş metinlerde görülemiyorsa, bu kültürel düzey, genç 

beyinlere sindirilmemişse, böyle bir ülkede, ne anadili bilincinden, hatta ne de ulusal duygudan 

söz edilebilir. Humboldt’a göre; dil insandır. Dil insanlığın tarihi ve ulusların karakteridir. Dili 

her yönden ele alan Humboldt; dilbilgisinin nasıl ve niçin öğretilmesine gerektiğine ilişkin bir 

tek söz söylememiştir. Bu oldukça anlamlı kabul edilmelidir(Akt: Yapıcı, 2004: 35, 36). 

Okul öncesi ve okul çağında (özellikle ilköğretim); çocuklarımıza, okuma zevki ve 

alışkanlığını kazandırmalıyız. Bunun için de; Anadil derslerinin oyunlaştırılarak, mümkün 

olduğunca; soyutlamalardan kaçınılarak işlenmesi ve öğretim programlarının da bu anlayışla 

geliştirilmesi daha yararlı olabilir. Anadil derslerinde kullanılan klasik yöntemlerden kaçınılarak, 

drama, işbirlikli öğrenme, gösteri gibi duyuşsal yönden motive edici yöntem ve tekniklerin 
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kullanılmasının daha yararlı olabileceği düşünülmektedir(Yapıcı, 2004: 40). Bu dönemde 

seçilecek oyun, masal, hikaye ve drama gibi faaliyetlerde mutlaka anadil ve kendi kültürüne 

bağlı oyun, hikaye, masal ve masal kahramanları kullanılmalıdır. Böylece hem anadilin 

kazanılması hem de kültürel kimliğin oluşmasına katkı sağlanır. Yani okul öncesi eğitimde 

kullanılacak materyaller kendi kültür unsurlarından seçilmelidir. 

İlkokullarda çocuklara öğretilmesi gereken en temel beceri, anadilinde etkili bir şekilde 

konuşmak, okumak, yazmak ve dinlemektir. Anadil eğitiminde sorunu temelden çözmek için, dil 

ve dil öğretimi ile ilgili bütün eğitim kurumlarının, kademe öğrencisinin bilişsel ve duyuşsal 

düzeyine uygun olarak, yeniden gözden geçirilerek yapılandırılmasının, bir zorunluluk olduğu 

ileri sürülebilir (Yapıcı, 2004: 35, 40). 

İlkokul ders kitaplarının, özellikle anadil eğitimi için hazırlanacak ders kitaplarının 

çocuğun anlama, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeye hizmet edecek şekilde, çocuğun 

bilişsel ve duyuşsal gelişim özelliklerine göre hazırlanması gerekir. Ana dil eğitimi için özellikle 

sınıf öğretmenlerine büyük görev düşmektedir. Sadece Anadil derslerinin değil diğer derslerinde 

anadilde yapılması için öğretmenlerin yeniden eğitilmesine ve yeni öğretmenler yetiştirilmesine 

ihtiyaç vardır. 

Ana dili dersi olarak Kazak Türkçesi dersi ve onun müfredatı ve derslerde kullanılacak 

olan ders araç ve gereçleri de büyük önem taşımaktadır. Ayrıca kültürel bütünlük ve kimliğin 

korunması açısından Türkçe gibi imparatorluk dili olmuş çok güçlü bir dilin, söz varlığının 

sözcükleri ve deyimleriyle ders kitaplarında kullanılması gerekir. Ortak komisyonlar kurularak 

hızla özellikle Kazak kültürüne dayalı, bu bölgenin Kazakça yazılı ve sözlü edebiyat eserlerinin 

ders kitaplarında yer alması gerekir.  Bu zenginliğin ders kitapları ve diğer yardımcı araçlara 

yansıtılması gerekir.  

Çağdaş ana dili öğretiminin üç temel ilkesine göre etkili bir dil öğretimi için; dil 

öğretiminin öğrenme durumunda gerçekleştirilmesi, etkinlikler yardımıyla yapılması ve dil 

öğretiminde kullanılan her çeşit malzemenin içeriğinin anlamlı olması gerekir (Yıldız, 2003: 9-

10; Akt: Sinan, 2006). Anadili eğitiminin mutlaka Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserleriyle 

beslenmesi gerekmektedir. Edebiyat eserlerini ana dili eğitiminin aracı kılmak bir zorunluluktur. 

Kuru bilgilerle kurgulanmış, estetik kaygılar taşımayan metinlerin insanlara bu anlamda bir 

katkısı düşünülemez. Çünkü edebi eserler sadece kafaya değil insanların gönlüne hitap eder. 

İnsanın duygularına, hayallerine, acılarına, sevinçlerine tercüman olurlar. (Sinan, 2006: 6). 

Anadili öğretme-öğrenme süreçlerinde çok yönlü öğretim yaklaşımları kullanılmalıdır. 

Anadili öğretiminin amaçların belirlenmesi, öğretim içeriğinin belirlenmesi, öğretim 

ortamlarının düzenlenmesinden ölçülme değerlendirmeye kadar tüm etkinliklerde mümkün 

olduğunca çeşit içeren etkinlikler kullanılmalıdır. Anadilin yerleşmesi aynı zamanda diğer 

derslerde de bu yaklaşımlara uygun etkinliklerle destek sağlanmalıdır.   

Ana dili öğretimine konu olan materyal ve içeriğin somut bir kurguya sahip olması 

gerekir. Bunun için, Kazak Türkçesi ders kitaplarının öncelikle, ilkokul 1. sınıftan başlayarak 5. 

sınıfa kadar, ana dili öğretiminin amaçlarına uygun olarak tasarlanması gerekir. Bu bir 

zorunluluktur, bu durum aynı zamanda disiplinler arası bir işbirliği gerektirmektedir. Ana dili 

eğitimi ve öğretimi, ne tek başına bir dilbilim sorunu ne de tek başına bir eğitim bilim sorunudur. 

Ana dilinde anlama ve anlatma becerilerinin istenilen düzeyde gelişmesi için her kademe için 

alan uzmanlarıyla birlikte çalışmak gerekir. Kazak Türkçesi derslerinin resimli ders kitapları ile 

başlatılması uygun görünmektedir. Bu ders kitaplarındaki resim ve yazı oranı uzmanlarca 

belirlenebilir (Demir, Yapıcı, 2007: 183-184). 

Bu temel kurgu bütün öğretim alanları için geçerlidir. Ancak, Kazak Türkçesinin diğer 

öğretim alanlarından ayrılan bir özelliği vardır. O da, onun bir dersin ötesinde, bir ulusun en 

üstte yer alan kimliği, ruhu olmasıdır. Diğer dersleri ve öğretim kurgusunu küçümsemeden şunu 

söylemek mümkündür: Bir çocuk diğer bütün derslerinde başarısız olabilir. Bu durum, okulda 

başarısızlıktır ve normal görülebilir; çünkü görülen eksikliğin ders ve / veya sınıf tekrarıyla 

tamamlanması mümkündür. Çocuğun ana dilini kullanmadaki başarısızlığı, onun yaşam boyu 

ikili ilişkilerde ve toplumsal ilişkilerde başarısız olmasına yol açacaktır. Bu olumsuzluk, bir 
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ulusun geleceğe yansıyan başarısızlığı olarak düşünülebilir. Anlama ve anlatma becerileri 

gelişmemiş çocukların diğer derslerde de başarılı olmaları beklenemez(Demir, Yapıcı, 2007: 

185). 

ÖNERİLER 

Kazak Türkçesinin ana dil olarak eğitimi ve öğretimi konusunda başarı elde etmek için 

yapılması gereken ilk iş, gerçekçi ve işlevsel programlar üretmek, sonra da bu programları 

uygulanmasında görev alacak elemanları yetiştirmektir. Bu konusunda hemen yapılması 

gerekenleri şöyle özetleyebiliriz:  

1. Ana dili eğitim ve öğretim programı ülke koşullarını dikkate almadan yapılamaz. Ülke 

koşullarına uygun bir programının sorunlarla örtüşmesi ve bu sorunlara orta ve uzun vadede 

çözüm getirecek nitelikte olması gerekir. Kazakça öğretiminde bilinçli, açık ve net hedeflerin 

belirlenebilmesi için önce ciddî, planlı ve kapsamlı çalışmalarla her bölgede dilin kullanım 

düzeyi belirlenerek sorun açık bir biçimde ortaya konmalıdır.  

2. Program yaparken gerek kişisel gerek kurumsal gerekse toplumsal birikimlerden 

yararlanılmalıdır. Ortak projeler geliştirilip Türkiye’nin dil öğretimi tecrübelerinden 

yararlanılmalıdır. Bu şekilde Türkiye’de denenmiş programlar, ana dili öğretimiyle ilgili 

yüzlerce yıllık tecrübeler vardır. Hazırlanacak Kazakça ders programları, daha etkili bir şekilde 

geliştirilebilir ve uygulamadaki başarısı artırılabilir.  

3. Ana dili öğretim programı, öğrencilerin ilgisi, başarı düzeyi ve ihtiyaçları, toplumun 

ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak bilimin çağdaş bulgu ve yöntemleri dikkate alınarak 

geliştirilmelidir.  

4. Anadil eğitimi için yazılacak ders kitaplarının Kazakistan’daki ortak uygulamaları için 

öğretmen kılavuz kitapları da basılmalıdır.  

5. Kazakçanın eğitimi ve öğretimi, okuma-yazma ve duyma anlama becerilerini temel 

alan dil ve yazın derslerini içermelidir. Çocuğun toplumsallaşma ve milli kimlik kazanma 

sürecinde anadil eğitiminin önemli rolü vardır. Bu süreçte ana dili dersi olan Kazakça nasıl 

öğretilecek, hangi edebi metinlerden yararlanılacaktır. Bu süreçte Kazakça ile yazılmış edebi 

metinler ve sözlü anlatımlar kullanılmalıdır.  

6. İnsanların en önemli şeyi, kimliklerini ifade edebilmesidir. Dil de bu kimliği ortaya 

koyan gerçekten önemli bir araçtır. Her insan kendi dilinin öz sesini çıkarmalıdır. Alfabede 

Kazakça olmayan harflere yer verilmemelidir. Dolayısıyla çocuklarımızın kimliğinin korunması 

için anadil eğitimi çalışmalarına önemli ihtiyaç vardır(Çobanoğlu, 2013; 36).  

7.Dil öğretim araçları, öğretilecek hedef dilin öğrenimini kolaylaştırmak amacıyla hedef 

dil öğrencilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanmış ve değerlendirilmiş görsel ve işitsel 

araçlardır. Günümüzde öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda araç ve gereçlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Öğretim araç ve gereçlerinin öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanırken 

Kazakçanın anadil olarak öğretilmesinde en uygun yöntemler tespit edildikten sonra buna uygun 

olarak hazırlanmalıdır.  

8. Televizyon programlarında çocuklara yönelik programlar Kazakça yayınlanmalıdır. 

Uzaktan eğitim yapıldığı salgın sürecinde bu programların Kazak Tarihi, kültürü ve diliyle 

yapılması çocuklarda Kazak kimliğinin gelişmesi açısından oldukça önemlidir.   
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БУЛЛИНГ ЖӘНЕ СЕБЕПТЕРІ 

 

ТОҚСАНБАЕВА Н.Б., 

Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің 2-курс докторанты 

 

Қорқыту - қиын, жағымсыз тақырып, әсіресе онымен кездескендер үшін. Соңғы 

деректерге сәйкес, кез-келген жасөспірім қандай-да бір жолмен, агрессордың, 

жәбірленушінің немесе жай ғана бақылаушының позициясында қорқыту жағдайларымен 

кездескен. Қорқыныш, кінә, ұят, дәрменсіздік, жеккөрушілік, үмітсіздік сияқты жағымсыз 

эмоциялардың бастан кешуі қорлықпен байланысты және ең өкініштісі, бұл тәжірибелер 

өте аз талқыланады. 

Сонымен қорқыту деген не? 

Бұзақылық - бұл қатысушылардың күші немесе күшінің теңсіздігі жағдайындағы 

жүйелі, мақсатты, агрессивті мінез-құлық. Негізгі сипаттамалар - қасақаналық, жүйелілік, 

күштің немесе күштің теңсіздігі. 

Қорқыту 

Баланы ұрып-соғу, оны шақыру, мазақ ету, оның заттарын бүлдіру немесе ақша 

алу, жанама қорқыту сияқты тікелей бұзақылық бар: өсек пен өсек тарату, бойкот 

жариялау, достықтан аулақ болу, айла-шарғы жасау («Егер сіз онымен дос болсаңыз, біз 

http://ilkogretim-online.org.tr/
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дос емеспіз»). Сондай-ақ, сексуалдық сипаттағы түсініктемелер мен ым-ишара, қоқан-

лоққы, нәсілшіл лақап аттарды қолдануға болады. 

Ашық қорқыту бірінші кезекте бастауыш мектепте орын алады, ал жанама 

бұзақылық орта және орта мектептерге ауысу кезінде шыңына жетеді. Қыздардан гөрі ер 

балалар әртүрлі рольдерде бұзақылыққа қатысады, олар көбінесе физикалық 

бұзақылықтың құрбаны болады, олардан ақша алынады және заттар бүлінеді, оларды 

қорқытады және бірдеңе жасауға мәжбүр етеді, ал қыздар көбінесе өсек, ұятсыз сөздер 

және қимылдар. Интернеттің таралуымен жаңа заманғы бұзақылық түрі пайда болды - 

заманауи технологияларды қолданатын кибербулинг, қорқыту: SMS, электрондық пошта, 

әлеуметтік желілер және т.б. 

Бұзақылық құбылысы жыл сайын жиі кездесуде. 

Зорлық-зомбылық құрбандарына сезімталдық, мазасыздық, жылауға бейімділік, 

физикалық әлсіздік, өзін-өзі бағалаудың төмендігі тән, оларға әлеуметтік қолдау аз, 

достар, мұндай балалар ересектермен уақыт өткізгенді жөн көреді. Мінез-құлқында 

ауытқушылықтары бар, өзіне-өзі сенбейтін, әлеуметтік және коммуникативтік 

қиындықтары бар интроверт баланы бұзақылық құрбаны үшін үлгі ретінде сипаттауға 

болады. Мұндай ерекшеліктер қорқытудың салдары ретінде де пайда болуы мүмкін, бірақ 

олар бұл баланың құрбаны болу оңай екендігі туралы басқа балалар үшін «сигналдар» 

ретінде қабылданатын алғышарттар ретінде әрекет етуі мүмкін. 

Көптеген зерттеулер көрсеткендей, оқуда қиындықтары бар балалар, зейіннің 

жетіспеушілігі, аутизм спектрі, диабет, эпилепсия, дене салмағының бұзылуы және басқа 

да бұзылулар мен созылмалы аурулар, әсіресе олардың сыртқы түріне әсер ететін балалар, 

мүмкіндігінше құрбан болу қаупі бар. Сонымен қатар, «тым әйел» (ер балалар) және «тым 

еркек» (қыздар) ретінде қабылданатын немесе өзін лесбиян, гей, бисексуал немесе 

трансгендер ретінде көрсететін жасөспірімдердің 82% -ы қорлаумен, физикалық 

шабуылдармен және қорқытулармен кездеседі. Бұзақылық балалар өздерінің 

құрдастарына қарағанда денсаулық пен академиялық қиындықтарды үш есе жиі сезінеді, 

мазасыздық, депрессия, бас аурулары мен энурез белгілері бар және өз-өзіне қол жұмсауға 

тырысады. Осы тәжірибенің нәтижесінде олар әлемге қауіп-қатерге толы және өздері 

болып жатқан оқиғаларға әсер етуге қабілетсіз деген түсінік қалыптастырады. 

Әдеттегі сталкер өзін дәлелдеу үшін импульсивті және қатал деп сипаттауға 

болады. Басқа балаларды қудалайтын балалар жәбірленушіге дөрекілік пен жанашырлық 

танытпайды, ересектермен агрессивті бола алады және ережелерді сақтау қиынға соғады. 

Олар әлеуметтік дағдылардың жетіспеушілігі бар жалғыздар болып көрінуі мүмкін, бірақ 

бұл олай емес: олар өз құрдастарына қарағанда аз депрессияға, жалғыздыққа және 

мазасыздыққа ие, көбінесе олардың арасында әлеуметтік мәртебесі жоғары және олар аз 

болса да, сыбайластар тобына ие. 

Қуғыншылар жоғары эмоционалды интеллектке ие, олар басқа адамдардың 

эмоциялары мен психикалық жағдайларын жақсы біледі және олар балаларды сәтті 

басқарады. Қудалаушылар арасындағы бұзақылықтың негізгі мотивтері - билікке деген 

қажеттілік, басқаларға зиян келтіруден қанағаттану сезімі және сыйақы - материалдық 

(ақша, темекі, жәбірленушіден алынған басқа заттар) немесе психологиялық (бедел, 

әлеуметтік мәртебе және т.б.). Мұндай мінез-құлықтың олар үшін үйреншікті болып 

қалуының жағымсыз салдары төмен үлгерім және сабақтан қалу, төбелес, ұрлық, 

бұзақылық, қару сақтау, алкоголь мен темекіні пайдалану болып табылады. 

Балалардың 3% -ына дейін екі рөлді біріктіреді, бір мезгілде агрессивті әрекет етеді 

және басқа балаларды өздеріне зиян келтіруге итермелейді, немесе сыныптағы кейбір 

жағдайларда қуғыншы, ал басқаларында құрбан болады - бұл «қудалаушылар / 

жәбірленушілер» немесе «жәбірленушілерді арандату» «. Олар жиі иеленетін 

сипаттамаларға гиперактивтілік, импульсивтілік, ебедейсіздік, мінез-құлық 

проблемаларымен үйлесімді қысқа мінез, өзін-өзі бақылаудың нашарлығы, әлеуметтік 

құзыреттілік, зейін қою мен оқудағы қиындықтар, мазасыздық және депрессиялық 
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белгілер жатады; олар өз құрдастарына қарағанда балаша. Бұл балалар аз болса да, олар 

мұғалімдермен жұмыс істеуде ең қиын және олар басқа балалардан мейірім мен қолдауды 

аз алады. Олар үшін суицидтік және автоагрессивті мінез-құлық тән. 

Әдетте, бұзақылықтың себептері: 

- Көшбасшылық үшін күрес; 

- Әр түрлі субмәдениеттердің, құндылықтардың, көзқарастардың қақтығысы 

және оларға шыдай алмау; 

- Агрессивтілік және құрбандық; 

- Баланың психикалық немесе физикалық кемістігі бар; 

- Өзін-өзі төмендете бағалауы; 

- Қызғаныш; 

- Бос уақыттың объективті болмауы.  

Барлық балалар өздерінің проблемалары туралы ата-аналарына айта алмайды және 

қаламайды, ал бала неғұрлым үлкен болса, ол не болып жатқандығы туралы ата-анасына 

шағымданады. Балаңыздың істеріне қызығушылық танытуға тұрарлық, бірақ оны 

қарапайым түрде жасаңыз. Егер ол өзі ештеңе айтпаса, оны қарау керек. 

Балада келесі белгілерге назар аудару керек: 

мектепке құлықсыз барады және ол жаққа бармауға болатын кез-келген 

мүмкіндігіне өте қуанышты; 

мектептен депрессиямен оралады; 

себепсіз жиі жылайды 

ешқашан кез-келген сыныптастарын еске түсірмейді; 

мектеп өмірі туралы өте аз сөйлейді; 

сабақ үйрену үшін кімге қоңырау шалу керектігін білмейді немесе ешкімге 

қоңырау шалудан мүлдем бас тартады; 

себепсіз (көрінгендей) мектепке барудан бас тартады; 

жалғыз: ешкім оны қонаққа, туған күніне шақырмайды және ол ешкімді өзіне 

шақырғысы келмейді. 

Ата-аналар, егер кенеттен депрессия, ұйқысыздық, іштің ауыруы, ашуланшақтық 

сияқты денсаулыққа байланысты проблемалар туындаса, баланы қорқытады деп 

күдіктенуі мүмкін. 

Көбіне құқық бұзушыларды отбасылық мәселелер, сондай-ақ жеке проблемалар 

азаптайды. Мұндай жағдайларда басқа адамдарға зиян келтіру эмоционалдық стрессті 

жеңілдетуге және өзіңізді жақсы сезінуге көмектеседі. 

Ескеретін тағы бір факт: Интернетті дамыту қорының зерттеуіне сәйкес, әрбір 

алтыншы агрессор бұрын бұзақылықтың құрбаны болған. Мүмкін, сіздің балаңызды біреу 

дәл осылай қорлап, енді жиналған ыза мен ашуды шығарады. Мұндай жағдайда 

психологтан көмек іздеу пайдалы болады. Жағдай қиын болуы мүмкін немесе айқын емес 

болуы мүмкін, мысалы, бала қақтығыстың өзін есінде сақтамайды, тек ренжіген және 

қысым көрген сезімі бар, бұл санасыз түрде шығуды талап етеді және басқа балаларға 

агрессиямен аяқталады.  
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