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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ, ПУБЛИКУЕМЫХ  
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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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Қазіргі заманғы  білім беру сапасының  

теориясы және практикасы 
 

 

ЭТНИКАЛЫҚ ӨЗІНДІК САНАНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ 

 

ЕРКИНБЕКОВА М.А. 

Психология ғылымдарының кандидаты, «Қайнар» академиясы, ПП және ӘП 

кафедрасының меңгерушісі 

 

азіргі кезде ұлттық құндылықтарды жандандыру мен жалпы халықтың этностық 

санасын оятудың қандай маңыздылығы бар? Қоғам үшін, тұлға дамуында ол қандай 

қызмет атқарады деген сауалдар туындауы мүмкін. Бұл сауалдарға байланысты төмендегі 

тұжырымдарды ұсынуға болады: 

біріншіден, этностық өзіндік сана ұлттылықты сақтап қалудың, оны одан әрі 

өркендетудің амалды болып табылады; 

екіншіден, этностық өзіндік сана мен этномәдени сәйкестілік жеке индивидтің 

тіршілігі үшін, оның тұлғалық дамуы үшін үлкен мәнге ие. Ұлттық сәйкестену немесе өзін 

белгілі-бір ұлттық топпен бірдейлендіру – тұлғаның топтық тиістілік негізінде өзін-өзі 

анықтауының әмбебап әлеуметтік-психологиялық процестерінің бір түрі. Ол адамға 

қауіпсіздік сезімін, өзіне-өзі сенімділігін тудырып, өзін белгілі-бір этностық қауымның 

мүшесі ретінде саналуына, өз этносымен тұтастығын сезінуіне ықпал етеді, және осының 

нәтижесінде ол әрбір тұлғаның өзін-өзі еркін жүзеге асыруына қолайлы жағдайлар 

туғызады; 

үшіншіден, ұлттық өзіндік сана тұлғаның жекедара, шығармашылық дамуына да 

қолайлы жағдайлар туғызады. Сондай-ақ, халықтың қоғамдық санасында бекітілген 

ұлттық құндылықтар мен ұлттық мүдделер табылады. Бұл жағдайларда мотивациялық-

фондық ұлттық-психологиялық   ерекшеліктер адамдарды барлық жақтан өте тиімді 

әрекеттер мен қылықтарға жұмылдырып, өте белсенді түрде көрінеді; 

төртіншіден, позитивті этностық жаңсақ нанымдардың негізінде қалыптасатын 

позитивті  этномәдени сәйкестілік тұлғаның полиэтностық ортада бағдарлана алуының, 

этносаралық үйлесімді өзара қарым-қатынас пен тиімді өзара әрекеттестікті жүзеге 

асыруының маңызды жағдайы болып табылады. 

Осыған орай,  ғалым С.М. Жақыпов өз еңбегінде оқу процесін ұйымдастыру 

жағдайында тұлғаның этникалық ерекшеліктерін ескеру өзекті болып отыр, өйткені білім 

алушылардың бірлескен таным әрекеттерінің дамуымен қатар және басқа да қасиеттерінің 

қалыптасуына әсер етеді.  Бірлескен таным әрекеті жағдайындағы өзара әрекеттесуші 

және білім алушы тұлғалардың этникалық ерекшеліктерінің көрінісі – жалпы ақпарат 

қорының субъективті-мағыналы мазмұнының шарты болып саналады.  Яғни  аталмыш 

болжамды нақтылау үшін, моноэтникалық және полиэтникалық оқу топтарындағы 

бірлескен таным әрекетінің нәтижелері  әр түрлі болатындығын айта кеткен жөн. Осыған 

орай, таным әрекетіне жүргізілген сарамандық зерттеу жұмыстарының нәтижелері 

бойынша, моноэтникалық топтарға қарағанда полиэтникалық топтардың нәтижелілігін 

байқауға болатындығын тілге тиек етеді  1, 250-б. 

Ғалымдар адамның жан дүниесінің сырын, қоршаған ортаға әсерленіп қана қоймай, 

оның құпияларын танып білуге деген ұмтылысын жоғарғы деңгейдегі сезімдермен тікелей 

байланыстырады.  Осы сезімдердің бірі – ұлттық сезім. Ұлттық сезім адамды қоршаған 

ортаның әлеуметтік-экономикалық, мәдени және жаратылыс құбылыстарының сол ұлт 

өкіліне тартқан ерекше табиғи сыйы.  Ұлттық сезім басқа сезімдер секілді адамның жеке 
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басының қанағаттану, шаттануымен қатар  керісінше негативті әсерлерімен де 

байланысты ой-қиял, әсер сезімінің сыртқа шыққан көрінісі.  Ұлттық сана-сезімнің өсуі 

мен өшуі тікелей ұлттық тілдің тағдырына байланысты және тілдің даму дәрежесі ұлттық 

сана-сезімнің деңгейінің өлшеуіші болып табылады.  Яғни, ұлттық сана-сезімді жастардың 

бойында дамыту – ұлттың келешегінің кепілі десек те болады, себебі ұлтына, туған 

жеріне, тіліне деген мол сүйіспеншілігі, отандастарын құрмет тұтуы, өз тарихын, салт-

дәстүрін білуге құштар рухани бай тұлға ешуақытта өзге ұлтқа да жамандық ойламайды.  

В.Ю. Хотинецтің пікірінше, этномәдени және этнопсихологиялық өзіндік сана 

тұстарын тереңдету процесі барысында тұлғаның этноәлеуметтік бағыттылығы 

қалыптасады: этникалық дүние объектілеріне мәнді қатынас қалыптасады, тұлға аарлық 

өзара әрекеттесудің белсенді конформдық және синдикативтік типтері қалыптасады  2, 

119-б..   

Этникалық  өзіндік сананың негізгі көрсеткіші – этникалық топ өкілдерінің тілі... 

этнос тілі – тек этникалық өзіндік сананы оятушы құрал ғана емес, сонымен бірге 

этникалық тарихты, рухани құндылықтарды, талғамдарды, ой-пікір және сезімдерді игеру 

құралы  32, 41-б..  

Осы ретте, Б.Ә.Әмірова өз еңбегінде танымдық іс-әрекет этникалық сана-сезімді 

қалыптастырады, бір этностың этникалық санасы, екінші этностың ол туралы 

конституциялық ерекшелігін ғана емес, сол сияқты эмоционалдық-аффектілік қатынасын, 

яғни сол этнос туралы оң, теріс немесе бейтараптық бағасын көрсететіндігін айтады. 

Бұдан біз полиэтникалық жағдайдағы оқу процесінде танымдық іс-әрекетке кірісетін 

студенттердің санасында белгілі бір этнос жөнінде жаңсақ нанымдардың пайда болып, 

өзара әсер мен өзара әрекет арқылы өзгеріп отыратындығын байқаймыз  3, 12-б.. 

Этностың келесі өзіндік психикалық құрылымдарының бірі – ұлттық мінез-құлық. 

Ұлттық мінез мәселесін    зерттеу-талдау жұмыстарымен   көптеген атақты (Д.Юм, 

Г.Гегель, М.Лацарус, С.Кон, Ш.Монтескье, Р.Лемберг, А.Х.Гаджиев, А.Ф.Дашдамиров, 

Н.Д.Джандильдин, Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, М,Жұмабаев, 

Н.Құлжанова, Қ.Жарықбаев, Ә.Марғұлан және т.б.) ғалымдар айналысқан. Ұлттық мінез -

адам мінезінен, іс-әрекетінен көрінетін тұрақты құбылыс. Ол белгілі бір ұлтқа тән 

темпераменттік, психикалық рухани сапасымен ерекшеленеді. Мысалы, өзбек халқы 

сыпайылығымен, орыстар – қарапайымдылығымен, қазақтар – қонақжайлығымен, 

немістер – ұқыптылығымен, шешендер – қызу қандылығымен және т.с.с. Дегенмен әр 

ұлттың өзіне тән мінез-құлық құрылысы ұрпақтан-ұрпаққа көшкен сайын өзгеріп 

отырады. Ол – этностың үнемі әлеуметтік дамуда болатындығының айғағы. Этнос 

мүшелерінің мінез-құлық құрылымының бірізділігі қарым-қатынас нормасына 

негізделген. Олар: 

1) жеке адам мен ұжымның арақатынасына; 

2) жеке адамдардың өзара қатынасына; 

3) этникалық топтардың арақатынасына; 

4) этностар мен этникалық топтар арасындағы қарым-қатынасқа құрылады.  

Этностық мінез-құлық – этностық қауымдастық адамдарының ішкі жан дүниесі 

мен тарихи әлеуметтік жағдайының тұтастығынан көрінетін ерекшелік. Осы орайда, 

академик С.Кон өзінің «Ұлттық мінез-құлық ерекшеліктерінің мәселесі» атты еңбегінде 

«ұлттық мінез-құлықты анықтауда әр ұлтқа тән этностық мінез-құлықты шартты түрде 

алып қарау керек», - деуі орынды. «Әйтсе де әр этностың өзіне ғана тән, ерекше 

басымырақ көзге түсетін мінез-құлқы сол халықтың психикалық ерекшелігі болып 

саналады.  Аталмыш ой-пікірлердің қазіргі кезеңде динамикалы түрде дамуына антика 

заманының философтары Платон мен Аристотельдің қосқан үлестері зор деп айтуға 

болады. Себебі сол ежелгі дәуірдің өзінде олар әр халықтың өмір сүру салт-дәстүрлеріне, 

мәдениетіне байланысты жекелеген ұлтқа ғана тән өзіндік айрықша мінез-құлықтың 

болатындығын тұжырымдайды.  
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Этностың үшінші психикалық құрылымдары – ұлттық мәдениет пен салт-

дәстүрлер.  Қай заманда болмасын әр этнос өкілі алдында тұратын мақсат-міндеттердің 

бірі - өз ұлтының өмірін, мәдениетін, ұлттық ерекшеліктерін, наным-сенім, жөн-жоралғы 

және т.б. болашақ ұрпақтың ұлттық сана-сезіміне сіңіру. Этнос өкілдерінің ұрпақтан 

ұрпаққа осы тарихи-мәдени ақпарат алмасуын жүзеге асырушы құрал – ұлттық мәдениет 

пен салт-дәстүрлер. Салт-дәстүрлер этностардың тіршілік кәсібіне, наным-сеніміне, 

өмірге деген көзқарасына байланысты туып, қалыптасып, ұрпақтан-ұрпаққа ауысып, 

өзгеріп, жаңарып отырады. Профессор Н.Сәрсенбаев: «салт-дәстүрлер бір жағынан 

ұлттың тұрмыс-тіршілігімен байланысты туған этнографиялық құбылыс болып саналса, 

екінші жағынан ұрпақ тәрбиесінің ритуалы болып саналады» деген пікір айтады 4, 31-б..

  

Әлеуметтік және әлеуметтік-психологиялық зерттеулер бойынша салт-дәстүрлерді 

зерттеу көп аспектілі құбылыс болып табылады, сондықтан этномәдени тұрғыдан 

салыстыру барысында ғана оның мәнін толық аша алады. 

Жалпы алғанда, «мәдениет» және «дәстүр» ұғымдары синонимдес болып келеді. 

Ал этнос дәстүрді жүзеге асырушы да, дәстүр – бір-біріне қайнаса-бітіскен, тұрақты 

тұтастықтағы мәдени парадигмалардың кешені ретінде қабылдануы тиіс.  Мәдениет 

адамның барша іс-әрекеті мен процестерінің  айырылмас бөлшегі  болған жағдайда ғана 

өміршең болады. Мысалы, өзін-өзі ұстай білуі, киім кию мәдениеті, сөйлеу мәдениеті, 

қарым-қатынас мәдениеті және т.б.   

Соңғы уақыттарда адамдарның басқа ұлт өкілдерінің ерекшеліктерін қабылдауға 

дайындығы, нақты жағдайда осыған сәйкес әрекет жасауына, яғни этникалық бағыт-

бағдарын анықтау немесе түрлі әлеуметтік жағдайларда этникалық идентификацияны 

анықтауға байланысты зерттеулер көптеп жүргізіліп отыр. Мұндағы этникалық бағыт-

бағдар дегеніміз – адамның басқа ұлт өкілдерінің ерекшеліктерін қабылдауға дайындығы, 

нақты жағдайда осыған сәйкес әрекет жасауы  5, 77-б., ал этникалық идентификация - 

этностық қауымдастықтағы адамдардың өзара бірігуі, ұқсастығы. Бұл зерттеулер 

әлеуметтік идентификациялану теорияларының әдіснамалық негізінде құрылған. 

Көптеген зерттеулердің нәтижесі көрсеткендей, этностық идентификацияның 

қалыптасуында әлеуметтік-мәдени және дүниеге келген ортасы мен тұрғылықты жері 

соның ішінде, ландшафтты-климаттық, нәсілдік-биологиялық және әлеуметтік 

сипаттамалары маңызды роль атқарады.  

Ал Г.Г.Шпет  6, 93-б. этностық идентификациялануды «тарихи және әлеуметтік 

жағдайлар мен өзара қатынастарды өздеріне иемдене отырып, өз этностын басқаларға 

қарама-қарсы қоя, салыстыру» деп түсіндірсе, Қ.Б.Жарықбаевтың еңбегінде «этностық 

идентификация – этностардың бір-бірімен теңдестірілуі» деп көрсетілген  7, 406-б.. 

Этникалық бірдейлікті (идентификация) зерттеу ерекшеліктері тәжірибеде ғана 

емес, сондай-ақ теориялық қатынаста да маңызды. Ұлтаралық жағдайдағы адамдар 

арасында ұлттық өзіндік сананың қалыптасу ерекшеліктерінің құрылуына байланысты 

оны жан-жақты зерттеуге әлеуметтік сұраныс күннен-күнге күшейе түсуде. Ал, этникалық 

өзіндік сананың негізгі құрамдас бөлігі – этникалық бірдейлік. Ол – тұлғаның әлеуметтік 

бірдейлігінің негізгі бөлігі, белгілі этникалық қауымға өзінің тиістілігін мойындайтын 

психологиялық категория. 

Бір ғана емес, бірнеше этномәдени топтарға қолдануға мүмкіндік беретін 

этномәдени идентификацияны қалыптастырудың бес баспалдақты моделін ғалымдар 

Д.Эткинсон, Дж. Мортен және Д.Сью «ұлыстардың  идентификациясын қалыптастыру 

моделі» деген тақырыпта жасаған. Аталмыш модель этномәдени идентификацияны 

қалыптастыруды үздіксіз процесс ретінде түсіндіре отырып, бір кезеңнен екінші кезеңге 

бірқалыпты өтеді; кезеңдер арасында қатаң аралықтар болмайды. Дегенмен барлық 

этномәдени топ өкілдері өз өмірлерінің соңына дейін жоғарыда көрсетілген бес кезеңнен 

түгел өтпейді, тіпті кейбір адамдар бірінші кезеңді де аяқтамай өмір сүре береді.  
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Д.Эткинсон, Дж.Мортен және Д.Сьюдің моделдерінің алғашқы кезеңінде 

этномәдени топ өкілдері өз мәдени өлшемдері мен құндылықтарына қарағанда қоғамдағы 

доминанталық құндылықтар мен мәдени өлшемдерге таңдау жасайды.  Ролдік моделдерді, 

өмірлік стилдерді, құндылықтар жүйесін таңдау – доминанталық топқа ілесуге 

бағытталады.   

Екінші, яғни диссонанс кезеңінде – алғашқы – конформдық кезеңде қалыптасқан 

әлеуметтік ұстанымдар мен құндылықтарға деген сенім бірмезетте жойылып, қандай да 

бір мәдениетке деген бағдарлану болмайды.  

Үшінші – қарсылық білдіру және иммерсия кезеңінде – индивид толықтай өз 

тобының көзқарастарын бөлісіп, доминанталық қоғам мен оның мәдениетіне қарсылық 

білдіреді.  

Төртінші, яғни интроспекциялық кезеңде индивид өз тобының «қарсылық білдіру 

және иммерсия» кезеңінде қалып қоюына байланысты қанағаттанбау сезімін бастан 

кешіреді. Бұл кезеңде жетекші мотив – жеке бас тәуелсіздігін (автономность) кеңейтуге 

бағытталады.  

Аталмыш модель кезеңдері адамның кәсіби жолында көбірек кезедеседі. Ал 

адамның кәсіби жолы оның жалпы өмірлік жолының құрамдас бөлігі болып табылады. 

Адамның өмірлік жолы тұлғаның қалыптасу және даму тарихы ретінде қарастырылады. 

Қазіргі таңда «субъект - субъектілік» қарым-қатынас қызметін жүзеге асырушы кәсіп 

иелерін «коммуникативтік кәсіп субъектілері» деп атау процеске еніп барады.  

«Коммуникативтік кәсіп» субъекті өз қызметтерін үнемі басқа адамдармен немесе бір топ 

адамдармен өзара әрекетте және қарым-қатынаста жүзеге асырады.   

Осы тұста көпұлтты кәсіби ұжымның ерекшелігі, ондағы адамдардың жалпы өзара 

қатынастары мен өзара әрекеттері бірқатар келесі факторларда өзінің белгілі ізін 

қалдырады: а)  ұжымдағы ұлттық және ұлттардың психикалық жиынтығы; б) ұлт 

өкілдерінің бір-біріне қатынасындағы ұстанымдары мен бағалау стереотиптерінің болуы. 

Кейде адам өзіне қолайсыз қалыптасқан жағдайларды өзінің белгілі бір ұлтқа тән 

болуымен түсіндіруге тырысады, ал шындығында бұл жағдайлар басқа ұлт өкілдеріне де 

кездесуі мүмкін немесе тек бір ғана адамға тән ерекшелік болып табылып, сол этникалық 

қауымдастық өкілдеріне мүлде сай келмеуі мүмкін. 

Сондықтан осындай ұжымдарда қарым-қатынас құзыреттілігін дамыту мәселесін 

алға қойған жөн. Қарым-қатынас жасай білу іскерлігін коммуникативтік іскерлік немесе 

құзыреттілік деп атауға болады, өйткені тұлғаның коммуникативтік іскерліктерінің 

қатарына: адамдар алдында сөз сөйлей білу, таныс емес ортада қарым-қатынасқа жеңіл 

түсе білу, түрлі жағдайларда шығармашылық іс-әрекетті ұйымдастыра білу, креативтілік 

таныту, өзге этнос менталитеті ерекшеліктерін жақсы білу, бірнеше тілдерді меңгеру,  

конфликтік ситуациялардан шыға білу, толеранттылық таныта білу және т.б. жатқызуға 

болады. Осы тұста бірден «толеранттылық» ұғымына түсінік бере кетейік. 

«Толеранттылық» - өмір  жағдайларында ұлтаралық қарым-қатынас құзыреттілігі, 

сонымен бірге әр түрлі этносаралық қарым-қатынас процестерінде жоғары мәдениет 

көрсете білу және мәдени айырмашылықтарға шыдамдылық таныта білу. Этносаралық 

қарым-қатынас нәтижелі болуы тікелей тұлғаның этникалық толеранттылығына 

байланысты және политұлғалық қалыптасудың алғышарты болып табылады. 

Толеранттылық - басқа адамның ой-пікіріне, сезім-эмоцияларына, салт-дәстүрлеріне, өмір 

салтына, қағидаларына, ұстанымдарына шыдамдылық таныта білу. Этностық 

толеранттылық – басқа этностың бейтаныс өміріне, салт-дәстүріне шыдамды болушылық 

8. 1995 жылы ЮНЕСКО қабылдаған толеранттылық ұстанымдары Декларациясында 

«толеранттылық» азаматтық қоғамның нормасы мен құндылығы ретінде анықтай отырып, 

толерантты тұлға міндеттерін төмендегідей нақтылайды: 

- түрлі конфессиялар, саяси, этникалық, әлеуметтік топтар арасындағы үйлесімді 

қатынас орнатуға атсалысу; 
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- тілі, діні, ұстанымдары, нәсілі басқа адамдармен серіктестік құра білу және 

оларға түсініспеншілікпен қарауға тырысу; 

-  конфликтік ситуациялардан шыға білу және т.б.  

Тұлғаның этникалық толеранттылығын зерттеуде бастапқы методология ретінде 

Л.Выготский, А.Леонтьев, А.Лурии секілді ғалымдардың психикалық құбылыстарды 

зерттеудің мәдени-тарихи тұжырымдамаларын  және А.Асмоловтың  тұлғаны тарихи-

эволюциялық тұрғыдан зерттеу жобаларын назарға алу қажет. Көп ұлтты территория 

жағдайында толеранттылық сол қоғамның мәдени нормасына айналуы тиіс және де сол 

мемлекеттің білім беру жүйесі ізгіліктік бағытта полимәдениетті оқу-тәрбие процесін 

жүзеге асыруы тиіс. Осы жағдайда этностық әлеуметтену процесі толық іске асады.  

Этностық әлеуметтену барысында тұлға белгілі-бір этностық ортаның мәдени, 

адамгершіліктік нормаларын, құндылықтық бағдарларын игереді. Сол себептен, тұлғаның 

өз этностық мәдениетін қабылдау дәрежесі оның өз этносына тиістілігін қаншалықты 

толық сезінуінен, оның этномәдени сәйкестілігінің қалыптасуынан көрінеді  9, 28-б..  

Қазіргі таңда  этномәдени сәйкестілік толыққанды қалыптастырылмай, өз этносының 

ерекшеліктеріне немқұрайдылық сезімі жоғары болған жағдайда, сонымен қатар, 

этностық менталитет (әр этностың өзіндік түсініктемелері мен таптаурындары, өмір сүру 

салты мен фольклор, мәдениет, дін, тіл, миф, рухани мұраларының жиынтығы) және 

этникалық стереотиптер (әр түрлі этникалық қауымдастық өкілдеріне тән адамгершілік, 

ақыл-ой, физикалық ерекшеліктер жиынтығы) жиынтықтарының индивид бойында 

сіңбеуінен маргиналдар қалыптасуда. Маргинал тұлға – екі этностың әдет-ғұрпынан, салт-

дәстүрінен мардымсыз хабары бар дүбәра тұлға. 

Шындығында, адамның ұлттық белгілері оның құжатынан емес, тілінен, сырт 

көрінісінен, жүріс-тұрысынан, сөз мәнерінен, мінез-құлқынан, әдет-ғұрпынан, тіпті 

әзілінен, басқа да қылықтарынан көрінеді 10, 11-б.. Әрине, осы белгілер 

біртұтастығының этностық қарым-қатынасқа  міндетті түрде айтарлықтай әсері болады. 

Этностық  қарым-қатынастың нәтижелі болуын қамтамасыз етуде бірқатар 

маңызды факторларды ұмытпауымыз қажет. Олар: 

- этникалық бағыт-бағдар – адамның басқа ұлт өкілдерінің ерекшеліктерін 

қабылдауға дайындығы, нақты жағдайда осыған сәйкес әрекет жасауы  ; 

- эмпатия - өзге адамдардың жан дүниесінің қыры мен сырына қанық болудың 

арқасында оған жанашырлық білдіру, оның қуанышы мен сүйінішіне ортақтасу, бұларды 

өз басында кешіргендей халде болу; 

- этностық ауызбірлік – этностық қауымдастықтағы адамдардың өзара 

ынтымақтастығы.  

Аталмыш факторларды дұрыс бағытта дамытқан жағдайда ғана зерттеу 

жұмысымыздың алғашқы бөлімінде қарастырып өткен, қарым-қатынастың 

«синтоникалық» моделіне қол жеткізуге болары анық.   
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ХХІ ғaсыр – бұл aқпaрaттық қоғaм, технологиялық мәдениет дәуірі, aйнaлaдaғы 

дүниеге, aдaмның денсaулығынa, кәсіби мәдениеттілігіне мұқиaт қaрaйтын дәуір. Кәсіптік 

оқытудa aқпaрaттық коммуникaциялық технологиялaрды пaйдaлaнудың бaсты мaқсaты-

оқушылaрдың оқу мaтериaлдaрын толық меңгеруі үшін оқу мaтериaлдaрының 

тәжірибелік жaғынaн тиімді ұсынылуынa мүмкіндік беру. 

Кәсіптік оқытудa aқпaрaттық технологиялaрды енгізу жолдaрын іздестіру мен  

жетілдіру мәселерінің көкейкестілігі ерекше орынғa ие.  

Қaзіргі кезеңде білімгерлерге  сaпaлы білім бермейінше, зaмaн сұрaнысын 

қaнaғaттaндырып, экономикaның дaмуын қaмтaмaсыз ете aлмaймыз. Кәсіптік білім 

берудің бaсты мaқсaты – білімді, жaңa идеялaрмен қaрулaнғaн кәсіби мaмaндaрды дaярлaу 

болып тaбылaды. Бұл оқушының кәсіби, технологиялық дaйындығы ғaнa емес, сонымен 

қaтaр оның білімінің жaн-жaқтылығы мен aқпaрaттық мәдениеті жоғaры, яғни 

компьютерді еркін меңгеруі, интернет ресурстaрын пaйдaлaнa білуі, оқытудaғы жaңa 

компьютерлік технологиялaрды меңгеруі болып табылады. 

Electronics Workbenсh компьютерлік модельдеу қолдaнбaлы бaғдaрлaмaсы 

Interactive Image Technologies (Кaнaдa) фирмaсының Electronics Workbench (EWB) 

бaғдaрлaмaсы рaдиоэлектроникaның aнaлогтық және сaндық құрылғылaрын 

жүйетехникaлық модельдеу үшін қолдaнылaды.  Сұлбaны жинaудың қaрaпaйымдылығы 

және өлшеуді жүргізу сұлбaлaрдың эксперименттік оптимизaциясын жүргізу мүмкіндігін, 

сонымен қaтaр сұлбa есептеулерін тексеру үшін aспaп көрсеткіштерін қолдaну 

мүмкіндігін береді [1]. 

Бaсқa дa электрондық сұлбaлaрды тaлдaйтын әйгілі бaғдaрлaмaлaрмен сaлыстырып 

қaрaғaндa, EWB бaғдaрлaмaсының ерекшелігі – бaқылaушы-өлшеуші aспaптың бaр болуы, 

сыртқы түрі және сипaттaмaсы бойыншa өнеркәсіптік aнaлогтaрдың aсa жaқын болуы. 

Оның көмегімен әр түрлі функциялық қызмет aтқaрaтын рaдиоэлектрондық 

құрылғылaрды “тәжірибелік” тұрғыдaн зерттеуге және aсa қaрaпaйым тәсілмен жинaуғa 

болaды. Сұлбaның прaктикaлық элементін дұрыс модельдеу үшін оның пaрaметрлерін 

бaғдaрлaмaның сұхбaттық терезесінде беру керек. Бұл EWB пaкетінде жүзеге aсырылaтын 

элементті aлмaстыру сұлбaсын білуді тaлaп етеді. 

Electronics Workbench  схемaтехникaлық модельдеуі жүйелерді модельдеуге және 

1-сурет  көрсетілген электрлік жүйені сaрaптaуғa aрнaлғaн.  
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Electronics Workbench  бaғдaрлaмaсы aнaлогтық, цифрлық және цифрлы- aнaлогтық 

жүйені жоғaры дәрежелі қиындықпен модельдеуге мүмкіндік береді. Бaғдaрлaмaның 

кітaпхaнaсындa кең aуқымдaғы электрондық компоненттерден құрaлғaн. Қосылуғa және 

жaңa электрондық компонентті құруғa мүмкіндігі бaр.  

Компоненттердің көрсеткішін кең дипaзондa өзгертуге болaды. Жәй компоненттер 

көрсеткіштер жиынтығымен сипaттaлaды, мәнін  пернетaқтaның көмегі aрқылы өзгертуге 

болaды. Белсенді элементті- модельдеу көрсеткіштер жиынтығын ұсынaды және белгілі 

бір элементті сипaттaйтын немесе оның міңсіз өкіл етеді.  

Моделдеу кітaпхaнa компонентінен тaңдaп aлынaды, моделдеудің көрсеткіші  

пaйдaлaнушы aрқылы өзгерте aлaды. Кең aуқымды құрылғылaр  жиынтығы әр түрлі 

aуқымдaғы өлшеулер жүргізуге, кіріс әсерін жүргізуге, сұлбaлaр сaлуғa мүмкіндік 

туғызaды. Бaрлық құрылғылaр нaқтығa мaксимaлды түрде жaқындaтылғaн күйде 

көрсетіледі, сондықтaн жұмыс істеу жеңіл және ыңғaйлы [2]. 

Импорттық сұлбaсын және өзгеріс нәтижелерін әр түрлі болжaмдaрдa болғaн 

өзгерісерін өлшеуге болaды. 

 

 
 

1 сурет - Electronics Workbench бaғдaрлaмaсын  схемaтехникaлық модельдеу  

жүйелері 

 

Моделдеудің нәтижелерін принтер aрқылы шығaруғa болaды немесе мәтіндік яки 

грaфикaлық редaктор aрқылы aры қaрaй өңдеу үшін импорттaуғa болaды. Electronics 

Workbench  бaғдaрлaмaсы P-SPICE бaғдaрлaмaсы қызметімен қосa aтқaрa aлaды, ол деген 

экспорттaу мүмкіндігін туғызaды.  Импорттық сұлбaсын және өзгеріс нәтижелерін әр 

түрлі болжaмдaрдa болғaн өзгерісерін өлшеуге болaды.  

Бaғдaрлaмaның негізгі aртықшылықтaры.  

Жұмыс уaқытын қысқaртуғa мүмкіндік береді,  нaғыз зертхaнaлaрдa уaқытты көп 

тaлaп етеді. Ендігі уaқыттa Electronics Workbench  бaғдaрлaмaсы болғaлы, электронды 

зертхaнa әрдaйым қолымыздaн тaбылaды, бұл электрондық сұлбaлaрды меңгеру 

мүмкіншілігі aшылa түседі  [3].  

Өлшеулердің турaлығы және нaқтылығы  

Тaбиғaттa екі бірдей элемент кездеспейді. Бaрлық элементтердің  мaғынaсы 

жaғынaн әр түрлі, бұл зертхaнa жүргізу бaрысындa қaтеліктерге әкеп соғaды. Electronics 

Workbench  бaғдaрлaмaсындa бaрлық элементтер қaтaл түрде орнықтырылғaн 

көрсеткішпен сипaттaлaды, сондықтaн зертхaнa жүргізу бaрысындa әр кезең сaйын 

нәтижесі көрсетіліп тұрaды, элементтер көрсеткіші мен aлгоритм есебін aнықтaйды. 

Өлшеулер кезінде қaтеліксіз өткізу мүмкін емес, aл нaғыз зертхaнaдa қaтелік жіберу, 

эксперимент жaсaушы үшін қымбaтқa түседі. Electronics Workbench  - пен жұмыс істеу 
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кезінде, эксперимент жaсaушы кездейсоқ тоқ тaртулaрдaн өзін сaқтaйды, сұлбa құру 

бaрысындa құрылғылaр істен шығу қaуіпі болмaйды. Осы бaғдaрлaмa aрқылы қолдaнушы 

кең түрде құрылғылaр жиынтығын қолдaнуғa мүмкіншілігі бaр, бұндaй құрылғылaрды 

нaғыз өмірде қолдaну мүмкіншілігі өте aз. 

Қазіргі кезде еліміздің білім беру саласының алдына қойып отырған негізгі 

міндеттері ұлттың бәсекелестікке қабілетін арттыру, әлемдік білім кеңістігіне толығымен 

ену, білім беру жүйесін халықаралық деңгейге көтеруде білім беру үдерісіне ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың жетістіктерін енгізу, электрондық оқулықтар мен 

мультимедиалық бағдарламаларды тиімді және кеңінен қолдану, елдегі ақпараттық 

инфрақұрылымды әлемдік білім берумен ықпалдастыру, білім беру ұйымдарының 

байланыстарын нығайту болып табылады.  

Қазіргі заманда барлық сала автоматтандырылған. Сол себепті заманға сай 

мамандарды дайындау үшін кәсіптік оқытуда білімгерлерді заманауи бағдарламалардың 

көмегімен комьютерлік моделдеуге бейімдеу қажет.  

Заманауи бағдарламалар жүйесі (Electronics Workbench V, Micro-Cap V – IX, Design 

Center 6.2, және т.б.) мамандардың ізденістеріне сәйкес, электрондық құрылғылардың 

барлық жұмыс режимдерін автоматты түрде модельдеуіне мүмкіншілік тудырады.  

Cоңғы кездері қолданысқа енген электрондық сұлбалардың модельдеу әдістері 

мамандардың жұмыс өнімділігін ерекше арттырумен қатар сапаны да жаңа деңгейге 

көтергенін айта кеткен жөн. Мамандардың іс әрекетін, жұмысының тиімділігін модельдеу 

сапасының деңгейі анықтайды. Модельдеу технологиясын игермеген маманның өз саласы 

бойынша бәсекелестікке қабілеті жетіспейді. 

Компьтерлік бағдарламаларды электроника және схемотехника курсын оқыту 

барысында қолдану мұғаліммен оқушының іс-әрекеттері белгілі бір нәтижеге бағытталуы 

тиіс. Оған әрбір ұстаздың компьютерлік бағдарламаларды жетік меңгеруі тиіс және 

оқушылардың қабілетін дұрыс бағамдап, компьтерлік бағдарламалар арқылы 

шығармашылық жұмыстарға дұрыс бағыттай білуі тиіс. Электроника және схемотехника 

курсын оқыту барысында әрбір физикалық құбылысты немесе процесті сипаттайтын 

модельдерді компьютерде жасауға және оларды оқу процесінде тиімді қолдануға болады. 

Жалпы алғанда кәсіптік оқытуда да негізінде білімдік үдерісті ұйымдастыру 

үздіксіз оқу-ізденіс және зерттеушілік жұмысқа үнемі тұрақты өзін-өзі жетілдіру және 

зерттеушілік жұмысқа деген жоғары мотивацияны қамтамасыз ету арқылы жүзеге 

асырылады. Сонымен қатар оқытудың жаңа жүйесін ендіру жаңа ұғымдық аппаратты 

енгізуді талап етіп отыр.  

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану кәсіптік оқытуда 

оқытылатын білім көлемін жетілдіру үшін интерактивті іс-әрекет тәсілдерін, динамикалық 

және көрнекі образдық модельдерді пайдалануды, материалды беруді жетілдіруді мақсат 

тұтады. Мұнда негізгі қызметті жаңа компьютерлік құралдар атқарады. 

 Кәсіптік білім беру саласында жаңа ақпараттық технологияларды меңгерген 

мамандарға деген сұраныстың артуы мен оларды даярлаудағы кәсіптік, әрі ақпараттық 

білімділігі мен қабілеттілігі, ақпараттық мәдениетінің қазіргі талаптарға сай болуы өте 

үлкен маңызды жұмыстарды атқаруды талап етеді және болашақ кәсіби маманның  

даярлығын білім стандарттарына, мазмұнына сай жетілдіру мәселелері көкейтесті мәселе 

болып отыр [4]. 

Қазіргі кезде еліміздің білім беру саласының алдына қойып отырған негізгі 

міндеттері ұлттың бәсекелестікке қабілетін арттыру, әлемдік білім кеңістігіне толығымен 

ену, білім беру жүйесін халықаралық деңгейге көтеруде білім беру үдерісіне ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың жетістіктерін енгізу, электрондық оқулықтар мен 

мультимедиалық бағдарламаларды тиімді және кеңінен қолдану, елдегі ақпараттық 

инфрақұрылымды әлемдік білім берумен ықпалдастыру, білім беру ұйымдарының 

байланыстарын нығайту болып табылады.  
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Пcихoлoгия ғылымындағы мoтивацияның зepттeулepiндe coңғы жылдаpы 

Н.А.Абульханoва-Cлавcкая, В.Г.Аceeв, Л.И.Анцифepoва, П.М. Якoбcoн, Л.И. Бoжoвич 

жәнe т.б. жeкe адамның мoтивациялық-құндылық аcпeктiлepi мeн oның iшкi жағдайлаpын 

талдауға дeгeн бағыттылықтың айқын баcымдылығы аңғаpылады[1]. 

Пcихoлoгиялық ғылыми зepттeулepдe мoтивацияның мәнi жәнe құpылымы, адам 

қажeттiлiктepi мeн мoтивтepiнiң шығу көздepiн анықтау eң маңызды мәceлeлepдiң бipi 

бoлып табылады. Ocыған opай, мoтивацияның зepттeулepiндeгi жeтeкшi eкi бағытты 

ажыpатуға бoлады:  

-бipiншici мoтивацияны бeлceндiлiктiң энepгeтикалық көзi peтiндe түciндipe 

oтыpып, oның динамикалық жағына баcымдылық бepeдi;  

- eкiншici мoтивацияның энepгeтикалық жәнe мазмұндық жақтаpының 

диалeктикалық бipлiгiн мoйындайды. 

Бipiншi бағыттың дамуы мoтивацияның шeтeлдiк тeopиялаpына тән бoлcа, eкiншi 

бағыттың дамуы кeңecтiк пcихoлoг ғалымдаpдың мoтивация туpалы тeopиялық 

көзқаpаcтаpына тән бoлып eceптeлeдi. Oлаp мoтивтiң энepгeтикалық жәнe мазмұндық 

жақтаpының диалeктикалық бipлiгiн тұжыpымдай oтыpып, әpeкeттiң қажeттiлiктepiмeн 

байланыcты мoтивацияның шығаpмашылық жаcампаздық cипатын бeлгiлeйдi. Ocы 

бағыттағы мoтивацияның нeгiздeлуi бipқатаp кoнцeпциялаp аяcында: Л.И.Бoжoвич жeкe 

адамның бағыттылығы мeн жүpic- тұpыcтың динамикаcы, Л.C.Pубинштeйн 

талпыныcтаpдың интeгpацияcы мeн oлаpдың мағыналық кoнтeкcтi; В.Н.Мяcищeв адам 

қатынаcтаpы мeн oлаpдың жүйeci; А.Н.Лeoнтьeв мағына мeн мәннiң аpақатынаcы аpқылы 

жүзeгe аcыpылды[2]. 

Мотивті адамның белсенділігінің себептері ретінде түсіндірудің алғашқы 

талпыныстары антикалық дәуірден басталады. Аристотель өзінің «жан туралы» 

трактатында жан функцияларының ішінен «бір нәрсеге» деген немесе «бір нәрседен» 
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адамның ұмтылысын бөліп көрсетеді. Платон мотивтердің шиеленісін жанның ақылды 

бөлігі мен ашкөз бөлігі арасындағы күрес ретінде қарастырылады. 

Мотивация туралы теориялар ежелгі грек философтары мен теологтары 

ілімдеріндегі рационализм және иррационализм бағыттары мен бірге дамыды. XIX–

ғасырдың ортасына дейін ықпалы басым болған рационалистік бағыт бойынша, адам 

жануарларға еш қатысы жоқ ерекше жаратылыс ретінде қарастырылады. Тек адам ғана 

санаға, ақыл-ойға, ерік-жігерге ие бола алады. Бұл бағыт бойынша мотивацияның 

қозғаушы күші – адамның ақыл-ойы мен санасы және еркі мен 

байланысты. Иррационализм негізінен жануарлар әлемі туралы ілім болды. Мұнда 

жануардың адамнан ерекшелігі оның жүріс тқрысы еріксіз, санасыз биологиялық 

жоспарда жүзеге асып, органикалық қажеттіліктерге сүйенеді. 

Мотивация туралы психологиялық теориялардың дамуында XVII – XVIII ғасырда 

жоғарыдағы аталған идеялар (рационалистік, иррационалистік) негізіне құрылған екі 

теорияның маңызы зор болды. 

Бірінші, адам іс - әрекеті мен жүріс-тұрысын рационалистік тұрғыдан 

түсіндіруші «шешім қабылдау» теориясы – экономика саласына математикалық 

білімдердің енгізілуіне байланысты адамның экономикалық жүріс-тұрыстық шешім 

қабылдауы. Кейіннен, бұл адам іс-әрекетінің барлық сферасында қатыстырылды. 

Екіншісі, адам іс-әрекеті мен жүріс-тұрысын иррационалдық тұрғыда 

түсіндіруші «Автомотизм» теориясы-осы ғасырдағы механика жетістіктері нәтижесінде 

пайда болып, кейіннен тірі организмнің сыртқы әсерге тума, автоматты, механикалық 

жауабын қарастыратын рефлекс идеясымен жалғасты. Бұл теориялардың бірі – адам, 

екіншісі-жануар жүріс-тұрысын түсіндіруге бағытталған, бір-біріне тәуелсіз, жеке және 

философиялық ілімдердің екі үлкен лагеріне негізделген, жеке адамның мотивациясының 

ғозғаушы күші туралы бұл теориялар XIX – ғасыр аяғына дейін өмір сүрді. 

XIX –ғ екінші жартысы барлық ғылымдар саласы үшін күрделі жаңалықтарға толы 

болды. Соның бірі – Ч.Дарвиннің «эволюциялық теориясы». Ч.Дарвин өз ілімі арқылы осы 

уақытқа дейін адам мен жануарды анатомиялық, физиялогиялық, психологиялық тұрғыда 

өзара сыйыспайтын екі үлкен топқа бөліп қарастырып келген бағыттар арасында ғылыми 

негізделген көпір орнатты[3]. Ол алғаш рет осы екі тірі жаратылысты жүріс-тұрыстық 

және мотивациялық тұрғыдан бір-біріне жақындастырып, әсіресе, қажеттіліктер 

менинстинктердің эмоционалды-экспрессивті түрде көрінуінде екеуіне де ортақ формалар 

болатынын анықтады. Осы теория ықпалымен адам және жануар жүріс-тұрысының 

формаларын зерттеу қарқыны есе түсті. 

Жануарлардың жүріс-тұрысын зерттеуде В.Келлер, Э.Торндайк, адамдардағы 

инстинкті зерттеуде З.Фрейд, У.Макдауголл, И.Павловтың теорияларын айтуға болады. 

Бұл теорияларды бұрын қажеттіліктерді тек жануар жүріс-тұрысына тән деп есептесе, енді 

оны адам жүріс-тұрысынан қарастырып, адамға тән қажеттіліктер түрін анықтау басты 

орын алды. Адамның мотивациялық қозғаушы факторы ретінде органикалық 

қажеттіліктер мен инстинктерін сипаттады. 

Біздің ғасырымыздың 20-шы жылдарында шетел психологиясында “инстинк” 

түсінігі, неғұрлым әйгілі түсінік болды. Осындай мәні бойынша биологиялық 

иррационалдық теориялардың бірі – З.Фрейд пен У. Макдауголл негізін 

салған «инстинктер теориясы» олар адам жүріс-тұрысының қозғаушы күштерінің себебін 

тума инстинктерден іздеуге батыл қадам жасады. З.Фрейд бойынша , мұндай инстинктер 

саны үшеу: өмір сүру, өлім, агрессивтілік инстинктері[4]. 

 Психологияда мотив іс-әрекетті бағыттайтын ынталандыру ретінде түсініледі. 

Адамдар үнемі әртүрлі іс-шараларға қатысады және әртүрлі мінез-құлықтармен 

айналысады. Адамның мінез-құлқы оның қызметінің сыртқы аспектісі. Белгілі бір 

қызметті орындау себептері туралы сұраққа жауап беру үшін зерттеушілер мотивация мен 

мотивтердің түрлерін ажырата бастады. Мотивацияны зерттеу дегеніміз-адамның 

https://netref.ru/tlfa-eleumettenuini-erekshelikteri.html
https://netref.ru/cezim-kshi-koilim-kokte-samfadi-safinish-bojdi-terbedi-jar-etk.html


Вестник университета «Кайнар», №4/2-2020 г. 

 17 

белсенділігін бастайтын және қуаттайтын, сонымен қатар белгілі бір мінез-құлық әрекетін 

басқаратын, қолдайтын және аяқтайтын себептер мен факторларды талдау. 

XX ғасырдың басында А.Шопенгауэр мотивтер туралы бірінші болып айтқан. 

Бүгінгі таңда бұл термин адам мінез-құлқының себептерін түсіндіру үшін психологиялық 

ғылымға мықтап енген. Алайда, ғылымда мотивтердің табиғаты мен мәніне бірыңғай 

көзқарас жоқ. «Мотив» ұғымы мазмұнның кеңдігімен сипатталады. Мотивацияны 

зерттеудегі теориялық тәсілдердің әртүрлілігі, біріншіден, қазіргі психологиялық 

мектептердің әртүрлі философиялық бағыттарынан, екіншіден, бұл құбылыстың қарама-

қайшылығы мен күрделілігінен туындайды. Дегенмен, адамның мотивациялық саласын 

зерттеудің негізгі бағыттарын бөліп көрсетуге болады.  

Е.П. Ильин адам қызметінің детерминациясын зерттеудегі бірқатар бағыттарды 

бөліп көрсетуді ұсынады. Оларды қазіргі мотивация психологиясының негізі ретінде 

қарастыруға болады. 

Мотивацияның қажеттілік теориялары. Ежелгі дәуірдің ұлы ойшылдары - 

Аристотель, Гераклит, Демокрит, Лукреций, Платон, Сократ «қажеттілікті» өмірдің 

мұғалімі ретінде атап өтті – Адам мен жануарлардың белсенділігінің себептерін, олардың 

анықталуын ғылыми зерттеуге негіз болды. 

Ал, Голланд философы Б.Спиноза әсер ету мінез-құлқының негізгі қозғаушы күші 

деп санады, ол ең алдымен денеге де, жанға да қатысты. Егер тартымдылық танылса, ол 

қалауға айналады. 

П.Холбах адам өміріндегі қажеттіліктердің рөлін ерекше атап өтті, бірақ ол мұны 

дәйекті түрде жасады. Оның айтуынша, қажеттіліктер біздің құмарлықтарымыздың, ерік-

жігеріміздің, ақыл-ой белсенділігінің қозғаушы факторы болып табылады. Дененің әл-

ауқатымен байланысты нақты немесе қияли заттар болып табылатын мотивтер арқылы 

қажеттіліктер біздің ақыл-ойымызды, сезімдерімізді және ерік-жігерімізді іске қосады 

және оларды дененің тіршілігін сақтау үшін белгілі бір шаралар қабылдауға бағыттайды. 

Адамның қажеттіліктері үздіксіз және бұл жағдай оның тұрақты қызметінің көзі болып 

табылады. Қажеттіліктер туралы ілімінде ол адамның іс-әрекетін түсіндіру үшін тек 

сыртқы себептер жеткілікті деп тұжырымдады және сананың стихиялық белсенділігі, 

танымдық, эмоционалды және ерікті белсенділік туралы идеализмнің дәстүрлі идеясын 

толығымен жоққа шығарды. 

К. Гельветиус құмарлықты адамның белсенділігінің қайнар көзі деп санады. 

Физикалық немесе табиғи құмарлықтар қажеттіліктерді қанағаттандыру немесе 

қанағаттандырмау нәтижесінде пайда болады деп ойлады[5].  

Мотивацияның мінез-құлық теориялары (Дж. Уотсон, Э.Торндик, Э.Толмен, Б. 

Скиннер). Мінез-құлық мамандары «мотивация» термині тым жалпы және ғылыми емес 

екенін, осы атпен эксперименттік психология таза физиологиялық негізі бар 

қажеттіліктерді, жетектерді зерттейтінін атап өтті. Мінез–құлық мінез-құлқы 

ынталандыруды дененің реакциясының белсенді көзі ретінде қарастыра отырып, 

«ынталандыру-реакция» схемасы арқылы түсіндіріледі. Олар үшін мотивация мәселесі 

қажет емес, өйткені олардың көзқарасы бойынша мінез-құлықтың динамикалық шарты - 

бұл дененің реактивтілігі, яғни оның ынталандыруларға нақты жауап беру қабілеті. Рас, 

организм әрдайым сырттан әсер ететін ынталандыруға жауап бермейді, осыған 

байланысты реактивтіліктің айырмашылықтарын түсіндіретін фактор (мотивация деп 

аталады) схемаға енгізілген. Осыған сүйене отырып, мотивация дененің кейбір 

ынталандыруларға реактивтілік шегін төмендетудегі функция ретінде түсініле бастады. 

Бұл жағдайда мотив энергизатор немесе сенсибилизатор ретінде қарастырылады. 

Мотивацияның танымдық теориялары (Д. Макклелланд, Х. Хекхаузен, Дж. Роттер 

және т.б.). 19 ғасырдың аяғында У.Джемс саналы қасақана мотивациялық акт ретінде 

шешім қабылдаудың бірнеше түрін (ниет қалыптастыру, іс-әрекетке ұмтылу) анықтады. 

Соңғы әрекетті кешіктіретін немесе оған қолайлы ой объектілері, ол осы шешімнің негізін 

немесе себептерін атайды. 
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20 ғасырдың екінші жартысында Дж. Роттер, Г. Келли, Х. Хекхаузен, Дж. 

Аткинсон, Д. Макклелланд, адам мінез-құлқын анықтаудағы сананың жетекші рөліне тану 

тән деп ойлады. Мотивацияның танымдық теориялары ғылыми күнделікті өмірге жаңа 

мотивациялық тұжырымдамалардың енгізілуіне әкелді: әлеуметтік қажеттіліктер, өмірлік 

мақсаттар, танымдық факторлар, танымдық диссонанс, құндылықтар, сәттілік күту, 

сәтсіздіктен қорқу, талаптардың деңгейі. Осы бағыт аясында мотивтердің «классикалық» 

түрлері пайда болды: жетістік мотиві, аффилиация мотиві, күш мотиві және т.б.  

Көптеген шетелдік мотивациялық тұжырымдамаларда шешім қабылдау мінез-

құлықты түсіндіретін орталық психикалық процесс болады. Сонымен қатар, жеке 

тұлғалар мотивациялық процестерді талдайды, оларды ерікті түрде байланыстырады, 

осылайша өзін-өзі реттеу мәселелеріне әсер етеді. 

Мотивацияның психоаналитикалық теориялары (З.Фрейд, А. Адлер, К. Хорни, Э. 

Фромм). Зигмунд Фрейд күшті дискілерден құралған психикалық өмірдің бейсаналық 

ядросына мінез-құлықты ұйымдастыруда шешуші рөл берді. Негізінен жыныстық және 

агрессивті, тікелей қанағаттануды талап етеді және жеке тұлғаның «цензурасы» арқылы 

бұғатталады, яғни жеке тұлғаны әлеуметтендіру барысында ішкі әлеуметтік нормалар мен 

құндылықтар[4]. 

У. Макдугалл өз теориясын сол бағытта жасады. Ол адамның 18 инстинкті бар деп 

санады (тамақ іздеу, ата-ана, жыныстық қатынас, ұшу және қауіпті жағдайлардан аулақ 

болу, табын (әлеуметтік) инстинкті, үстемдігі, көмек сұрау және т.б.). Ол «гормондық» 

тұжырымдаманы алға тартты, оған сәйкес мінез-құлықтың, оның ішінде әлеуметтік 

қозғаушы күш - бұл объектілерді қабылдау сипатын анықтайтын, эмоционалды қозуды 

тудыратын және дененің ақыл-ой мен дене әрекеттерін мақсатқа бағыттайтын ерекше туа 

біткен энергия. Әрбір инстинкттің өз эмоциясы бар, ол қысқа мерзімді күйден сезімге 

тұрақты және ұйымдасқан әрекетке бейімділік диспозициясының жүйесі ретінде 

айналады. 

Мотивацияның гуманистік теориялары (А.Маслоу, К. Роджерс). Осы теориялардың 

авторларының пікірінше, мотивация әр адамның өз мүмкіндіктерін өзін-өзі жүзеге 

асыруға деген ұмтылысына негізделген. Бұл тәсілдің авторлары адамның өміріндегі 

белсенді рөлін мойындайды. Адамның таңдауы оның дамуы қай бағытта жүретініне 

байланысты. 

А.Маслоудың мотивацияның «тұлғалық» теориясының негізінде өз-өзін 

актуализациялау концепциясы жасалған. Негізгі еңбектері: «Мотивация и личность» 

(1954-1957). А.Маслоу осы уақытқа дейін адамның психикасының дамуын зерттеуге 

жануарларға тәжірибе жасау арқылы қол жеткізуге толықтай қарсы шықты. 

Маслоу қағидасы бойынша, әрбір адамда өмірге келген сәттен бастап, бегілі-бір 

қажеттіліктер жүйесі бірге дамып отырады. Олар өзара иерархиялық деңгейлерге бөлініп 

орналасқан. Қажеттіліктердің деңгейі неғұрлым төмендеген сайын,оның адам өмір сүруі 

үшін маңызы күрделеніп, адам жүріс-тұрысының қозғаушы күші ретінде маңызы артады. 

Осы төмендегі деңгеідегі қажеттіліктер өтелген кезде ғана одан жоғары орналасқан 

қажеттіліктері бой көрсете бастайды. 

-Физиологиялық қажеттіліктер (тамақ, демалу, шөл,жыныстық қатынас); 

-Қауіпсіздік қажеттіліктері (өзін сәтсіздік,қорқыныш жағдайларынан қауіпсіз 

сезіну, өз-өзін қорғау қажеттілігі). 

-Сүйіспеншілік және өзін қабылдау қажеттілігі (өзінің белгілі бір ортада 

қабылдануы,ұнатуы сезімдеріне бөлену қажеттілігі).  

-Өзін құрмет тұтуға қажеттілік (өзінің қажеттілігін сезіну, біліктілік, табысқа жету, 

құптау, жетістігін мойындату). 

-Өзін жүзеге асыруға немесе жетілдіруге қажеттілік (өз мақсатын, қабілеттерін 

жүзеге асыру, жеке тұлғасын дамыту). 

Бұл теория бойынша,ең маңыздысы-өз-өзін актуализациялауға жүзеге асыруға 

бағытталған[7].  

https://netref.ru/6m074800--farmacevtikali-ondiris-tehnologiyasi-mamandifi-mjmbs.html
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XХ ғ. 2-ші жартысында адам жүріс-тұрысының мотивациясын түсіндіруде 

«әлеументтік қажеттіліктер» мен «гуманистік» теориялардың маңызы зор болды. Оның 

өкілдері Д.Актинсон, Ю.Роттер, Г.Маррей, Г.Хекхаузен, Г.Келли, А. Маслоу т.б. 

мотивация сферасының жан-жақты феномендерін қарастырғанымен,бәріне бірдей ортақ 

жақтары бар олар: 

-Адам және жануар жүріс-тұрысын бірдей түсіндіретін біртұтас, әмбебап 

мотивациялық теория жасау мүмкін еместігін мойындау: 

-Адамның мотивациялық қозғаушы күші тек ішкі шиеленісу деңгейімен 

сипатталмайтындығына сендіру: 

-Адам мотивациясының қозғаушы күші оның белсенділік приципінің негізінде 

адам психологиясына байланысты екенін бекіту: 

-Адам жүріс-тұрысының сана арқылы реттеліп отыратындығы: 

-Адам мотивациясына ғана тән ерекшеліктерді (әлеуметтік 

қажеттіліктер,мотив,өмірлік мақсат,танымдық фактор)бөліп шығару: 

-Адамның мотивациялық сферасын зерттеу үшін жануарлардың жүріс-тұрысын 

зерттеуде қолданылатын әдістерді теріске шығару: 

-Адам мотивациясын зерттеуге арналған әдістерді іздеу және оны санамен,тілмен 

байланыстыра отырып жүргізу: 

Мотивацияның адам жүріс-тұрысын түсіндірудегі жаңа психологиялық 

концепциялары арасында адам білімі мен санасына ерекше маңызды орын беретін 

мотивацияның когнитивті теориялары жоғары орын алады. Бұл факторға алғашқылардың 

бірі болып көңіл аударған – «Когнитивті диссонанс» теориясының негізін салушы 

Л.Фестингер. оның мотивация теориясы әлеуметтік психология мен биология негізінде 

қалыптасқан. Негізгі еңбегі – «Теория когнитивного диссонанса» (1958). Оның пікірінше, 

адам бойындағы жалпы әлем туралы және өзі туралы білімдер жүйесі өзара келісімге 

ұмтылады. өзара келіспеушілік немесе дисбаланс орнаған жайдайда адам оны шеттетуге, 

бәсеңдетуге ұмтылады. 

Бұл теория бойынша, адамда өзі қабылдаған шешіміне маңызды құндылық беру 

және осы таңдауының жалғыз, дұрыс шешемі екендігін ақтайтын психолоогиялық 

қорғаныс жүйесі жұмыс жасайды. Сонымен қатар қабылданған шешімді жоққа 

шығараруға, жармсыздығын дәлеледеуге қосымша фактілер іздеп, сол арқылы өз 

шешеімінің дұрыстығына көңіл қояды. Когнитивті диссонанс барлық уақытта 

туындамайды. Ол тек адам өзін келіспеушіліктің негізгі себепшісі ретінде түсініп, өзін 

тікелей жауапты сезініп, уайымдағанда пайда болады. 

Орыс ғылымындағы мотивация ұғымын заңгер М.И. Петражицкий 1904 жылы 

«адамның іс-әрекетінің мотивтері туралы» еңбегінде енгізген. Оның пікірінше, мінез-

құлықты ынталандырудың ғылыми теориясының мазмұны гуманитарлық пәндерді 

ғылыми құрудың қажетті шарты болып табылады[8]. 

Ресей психологиясы аясында бірнеше тұжырымдамаларды бөліп көрсетуге болады: 

1) қажеттілік тұжырымдамасы (Л. И. Божович, С. Л. Рубинштейн, П. В. Симонов): 

мотив әрдайым субъектінің белсенділігімен байланысты қажеттілікпен толық сәйкес 

келеді; 

2) «қажеттілікті анықтау» тұжырымдамасы (А. Н.Леонтьев): мотив адам 

қажеттілікті қанағаттандыра алатындығын түсінген кезде пайда болады.  

3) жеке диспозициялар тұжырымдамасы (Д.Н. Узнадзе, В.С. Мерлин, К.К. 

Платонов): мінез-құлық жеке диспозициялармен анықталады, олар анықталу нәтижесінде 

мотивациялық құрылымдардың қалыптасуына әкеледі; 

4) белсенділік тұжырымдамасы (А.Н. Леонтьев, К.А. Абульханова-Славская, Б.Ф. 

Ломов, В.Д. Шадриков және т. б.): мотивтер – бұл қызметке саналы түрде ұмтылу. Адам 

бірнеше нысаны бар іс-әрекет арқылы ғана дамиды: ойын, оқыту, еңбек, байланыс. 

https://netref.ru/arfali-audani-badamsha-auili.html
https://netref.ru/arfali-audani-badamsha-auili.html
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А.Н.Леонтьевтің «Адам мотивациясының іс-әрекеттік тегі» теориясының маңызы 

зор. Бұл теория адамның мотивациялық сферасының өзгеру динамикасы мен шығу тегін 

түсіндіруге бағытталған. 

А.Н.Леонтьев бойынша іс-әрекет схемасы, қажеттілік – мақсат, таңдау – 

қажеттіліктің қанағаттануы. Ол мақсатты, қажеттілікті туғызатын іс-әрекет мотивінің 

пайда болуының қажетті шарты ретінде анықталады. 

Oтандық пcихoлoгия ғылымының дамуы мeн өpкeндeуi баpыcында «мoтив» жәнe 

«мoтивация» мәceлeciн өзiнiң ғылыми зepттeу oбъeктiciнe айналдыpған ғалымдаpдың 

қатаpында Л.И.Пeтpажицкий А.Ф.Лазуpcкий, C.Л.Pубинштeйн, П.К. Анoхин, Л.C. 

Выгoтcкий, А.Н.Лeoнтьeв, Л.И.Бoжoвич, И.М.Ceчeнoв, И.П.Павлoв, В.М.Бeхтepeв, 

А.А.Ухтoмcкий, В.Н.Мяcищeв, В.И.Кoвалeв, П.М.Якoбcoн, В.Г.Аceeв, C.Г.Мocкичeв, 

В.Д.Шадpикoв, И.В.Имeдадзe, В.И.Cтeпанcкий, Н.В.Eлфимoва, E.П.Ильин, 

А.А.Файзуллаeв, В.C.Магун, В.В.Cтoлин, Д.А.Лeoнтьeв, В.И.Дoдoнoв, Б.А.Cocнoвcкий, 

Ю.М.Забpoдин, Б.А.Фpoлoв, E.А.Кpылoв, В.К.Вилюнаc, В.C.Мepлин жәнe т.б атауға 

бoлады. 

Жоғарыда атап жазған ғалымдардың еңбектерінде әр түрлі сипатта қарастырған 

теориялар қазыргі таңда өз орнын тапты. Осылайша, мінез-құлықтың қозғаушы күштері 

туралы көзқарастардағы айтарлықтай айырмашылықтарға қарамастан, психолог-

зерттеушілер адамның мотивациялық саласын құрайтын мотивация ішкі тепе-теңдікті 

сақтау үшін қажет нәтижеге жету процесі екендігімен келіседі. Бұл процесс мінез-

құлықты қолдайтын психикалық ресурстармен тығыз байланысты және адамның жеке 

ерекшеліктерінен байқалады. 
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МАРКАБАЕВА Г.К.,  
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ПЕРЛЕНБЕТОВ М.А.,  
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В современных социально-экономических и политических условиях мирового 

сообщества актуальной остается проблема развития и использования человеческого 

потенциала. Предъявляются более высокие требования к профессиональной и личностной 

компетентности, инициативе, активности в самореализации человека в межкультурном 
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пространстве. Самореализация личности, являясь многомерным динамичным процессом, 

может быть осуществлена в разных направлениях жизнедеятельности: это может быть 

творческая, профессиональная, социальная или личностная самореализация [1]. 

Процесс трансформации общественной системы, социально-экономические и 

политические изменения, стремительное развитие информационных технологий ведет к 

формированию информационного общества. 

В условиях информатизации общества становится необходимым сознательное, 

целенаправленное формирование психологической культуры личности. Психологическая 

культура личности – одна из составляющих общей культуры человека, представляющая 

совокупность мировоззрения, системы знаний и умений, позволяющая ориентироваться в 

окружающем мире и решать насущные жизненные задачи. В настоящее время возрастает 

роль специалистов-психологов. Психологическая культура личности является важнейшим 

фактором успешной профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также 

социальной и психологической защищенности личности в обществе.  

В данной статье с методологической точки зрения рассматривается феномен 

самореализация личности. Существует много исследований, которые описывают 

механизмы и структуру данного процесса. Эти исследования порождены вызовами 

настоящего времени, а также  интересами, потребностями и необходимостью 

современного человека. Поэтому у психологов существует очень важная задача – поиск 

особенностей самореализации, определение данного понятия через процесс, результат, а 

также выявление особенностей факторов, которые, в свою очередь, влияют на процесс 

успешной самореализации [2].  

В данной статье мы  обратились к анализу исследований феномена самореализации 

в русле системного подхода. [3] В работах [4] отмечается, что профессиональная сфера 

деятельности – это одна из основных в самореализации личности. В данном исследовании 

[4]  выделены следующие уровни самореализации:  

 примитивно-исполнительный уровень;  

 уровень реализации ролей и норм в социуме;  

 уровень смысложизненной и ценностной реализации.  

Создана модель [5] самореализации личности, в которую входят три этапа: 1) 

самоопределение; 2) профессиональный рост; 3) развитие профессиональной 

компетентности.  

Каждый из трёх этапов может привести человека к барьерам. Выделяются три типа 

барьеров: – ценностные барьеры; – смысловые конструкты; – диспозиции.  

Согласно анализу диспозиций, был сделан вывод об уровне самореализации и 

интенсивности действий барьеров. Соответственно, чем выше уровень самореализации 

личности, тем выше будет интенсивность действия барьеров. Если у человека низкий 

уровень самореализации – у него будут присутствовать все три типа барьеров.  

Также выделены характеристики процесса самореализации [5]:  

1) Самореализация – это некое выражение собственных особенностей, собственной 

индивидуальности. Человек, самореализуясь, раскрывает свой потенциал.  

2) Самореализации свойственно чувство удовлетворённости процессом и 

результатами, которые получены, а также гармоничные отношения как с самим собой, так 

и окружающим миром.  

3) Сила, которая побуждает к действию, называется внутренней потребностью 

достижения высоких результатов в различных сферах.  

4) Могут возникнуть трудности на пути к самореализации. Если возникает 

несоответствие между собственными силами и ожиданиями, планами у человека; если 

существует комплекс неполноценности; личность может плохо себе представлять 

возможные варианты пути совершения поставленных им самим перед собой задач.  

5) Когда возникают барьеры на пути самореализации: возникает недовольство 

собственными силами, собой, обиды на свою жизнь, чувство обиды, чувство 
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беспомощности, чувство тревожности. При этом, в случаи если возникают барьеры, у 

человека появляется стремление встретить новые возможности собственной жизни, 

задуматься над её смыслом.  

Проведено исследование [6], в котором основной смысл самореализации человека 

заключался в реализации личностного потенциала в профессиональной деятельности. 

Представлена структурно-функциональная модель, посвящённая самореализации 

личности.  

 

 

 
Рисунок. 1. Структурно-функциональная модель самореализации личности. 

 

Как мы видим по данному рисунку (рисунок. 1), схема представлена различными 

блоками, которые отражают процесс самореализации личности в многоэтапном процессе:  

  блок «Хочу» показывает особенности выбора целей человека, средств, 

которые будут затрачены на самореализацию;  

 блок «Могу» представлен в возможностях человека, которые отвечают на 

вопрос о наличии имеющихся возможностей для достижения целей личности;  

 блок «Надо» показывает характер необходимости в достижении результата;  

 блок «Принятие решения» включает в себя характеристики, отражающие 

представления об образе окружающего мира. Эти характеристики являются интегрально-

личностными. Данный комплекс представляется в виде системы неких смыслов, 

направленных на самих себя. Следует здесь отметить, что важен личный опыт человека и 

особенности психической деятельности в виде апперцепционных механизмов. Данные 

блоки влияют на «Реализацию» [7] . 

В статье представлена концепция [8], которая в настоящее время является наиболее 

расширенной, полной. Данная концепция представляет собой полисистемный подход, 

который включает в себя важнейшие теоретические положения, сформулированные в 

отечественной психологии.  

В рамках этой концепции феномен самореализации личности представляет собой 

некое многомерное образование, которое включается в себя макро- и микросистемы. 

Именно они обусловливают её многоплановость, позволяют представить самореализацию 

как открытую, самоорганизующуюся систему, которая детерминирована множеством 

внешних, социально-природных и педагогических факторов, а также внутренних 

психофизиологических факторов.  
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Рисунок 2. Структурная модель самореализации личности 

 

Структурная модель самореализации личности полностью отражает и описывает 

все основные положения и составляющие, которые включены в самореализацию 

личности. Основа самореализации личности – это составляющие, установки, 

инструментарий, характеристики, различные элементы, которые участвуют в процессе 

самореализации. 

Таким образом, что рассматриваемый нами феномен самореализации представляет 

собой очень сложную, организованную систему, которая имеет не только субъективный 

характер, но и вовлекается в процессы, механизмы, состоящие в окружающем мире.  
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МАМЕКОВА  А.Т. 

6D010300-«Педагогика және психология» мамандығының докторанты 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қаласы, Қазақстан 

БАЛТАБАЕВА Ж.А. 

Көксу ауданы, Алғабас ауылының бастауыш сынып мұғалімі 

Талдықорған қаласы, Қазақстан 

 

Қазіргі ұстаздар алдындағы міндет: ғылым мен техниканың даму деңгейіне сәйкес 

оқушының білімі терең, іскер және ойлауға қабілетті, әлемдік стандарттар негізінде 

жұмыс істей алатын құзырлы тұлғаны қалыптастыру. Мұндай талапқа сай қызмет істеу 

үшін ұстаз үздіксіз ізденісте кәсіби білікті болуы тиіс. Сондықтан мұғалімнің қызметі 

үздіксіз ізденісті талап етеді. Өйткені жас ұрпақты саналы, заманауи бағытына 

байланысты оқытып, тәрбиелеу болып табылады. Осыған байланысты әр педагог міндетті 

түрде педагогикалық процестің мән-мағынасын түсініп, оқыту үрдісінде жүзеге асыру  

міндетке айналды. 

Қазіргі кезендегі тұтас педагогикалық процестің мәні туралы түсінік ғалымдардың 

бірнеше ұрпақтарының күш салуларының арқасында жинақгалады, өйткені педагогикалық 

құбылыстар компонентерінің, қасиеттері, зандылықтар туралы дербес білімдері бірте - 

бірте жинақталады. 

«Педагогикалық процесс» деген сөздік (термин) ғылыми айналымға XIX ғасырдың 

екінші жартысында (П.Ф. Каптерев) енгізілгенімен, ұғымның мазмұндық сипаттамасын 

тек қана тұлға теориясы, іс - әрекет теориясының дамуы арқылы құбылыстарды зерттеуде 

жүйелілік тәсіл қолдануды қалыптастыру арқасында мүмкін болды. 

Педагогикалық процестің мәні туралы әртүрлі көзқарастарды (С.Т. Шацкий, Н.К. 

Крупская, А.С. Макаренко, М.А. Данилов, Б. Т. Лихачев, Ю. К. Бабанский, В. М. Коротов, 

М.Н.Скаткин және т. б.) зерттеу жалпы тәртіптегі қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Аталған авторлардың назарлары эмпирикалық жолмен жинақгалған педагогикалық 

процестің әртүрлі жақтары жайлы[1].                           

Педагогикалық процестің мәні туралы қалыптасқан түсініктердің білімдер 

сыртында мұғалім үшін өте маңызды бір қатар мәселелер қалды, ол: не себепті біртұтас 

педагогикалық процесс оқыту мен тәрбиенін бірлігі болып табылады. Халқымыздың «Қаз 

болам деген қарға оңбайды, қарға болам деген қаз да оңбайды» деген даналық көп қырлы 

сөзінің бір қырынан қарағанда, әр ұлт өзінің төл мәдениетінің аясында тәрбиеленуі керек 

екендігін дәлелдейді. Білім беруді жаңарту –үнемі алға қарай ұмтылу мен дамыту үдерісі. 

Қоғамдағы жүріп жатқан өзгерістер, ғылыми-техникалық прогресс және жалпы білім 

беретін  мектеп құрылымының өзгеруі-жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқытуды қайта 



Вестник университета «Кайнар», №4/2-2020 г. 

 25 

құрылымдауды талап етеді. Бұрынғы дәстүрлі оқыту жүйесі ХХІ ғасыр талаптарына 

жауап бере алмай отыр. 

Г.А.Цукерманның айтуынша: «Егер мұғалім баланы, оқуға үйреткісі келсе, ол 

оларға тек қана білім  беріп қоймай, шеберлік пен дағды да қалыптастыру керек» деген. 

ХХ ғасырдың екінші жартысында (1960-70 жж.) КСРО-дағы бастауыш саты білім 

мазмұнының өзгеруіне Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, С.М. Языков, А.А. Люблинская, т.б. 

ғылыми зерттеулерінің нәтижесі себеп болды. Аталған педагогтар мен психологтардың 

пікірлері бойынша бастауыш білімнің дәстүрлі мазмұны баланың ақыл-ой дамуын тежеп 

отырғандығынан, білім мазмұнын жеңілдетпей, күрделендіре отырып дамыта оқыту 

қажеттігі дәлелденіп, соған сәйкес жүргізілді[1]. Оқу-тәрбие үрдісінің мазмұны 

оқушыларға адам, табиғат, оның әсем сұлулығының қоғам құбылыстарының тығыз 

байланыстығын меңгертуде, олардың дүниетанымын, эстетикалық көзқарастарын 

қалыптастырып, жан-жақты дамыған тұлғаны тәрбиелеуде барлық білім салалары мен 

әсіресе өнер пәндері өзара тығыз байланысуы қажет. Бұл жөнінде профессор М. Х. 

Балтабаев өз ғылыми мектебінде 1-4, 5-6, 10-11 сыныптар үшін тұжырымдамалық 

жобасын жасады. Бұл жоба біздің ойымызша, мектепке дейінгі тәрбие беру мекемелерінен 

басталып, үздіксіз, жүйелі түрде жоғары арнаулы білім беру мекемелерінде жалғасын 

табуы керектігін қарастырды. 

Білімнің негізі бастауыш мектепте  қаланатыны белгілі. Демек, бастауыш сынып 

мұғалімінің сынып жетекші әрі бірнеше пән мұғалімі ретінде қызмет етуі, оның пәнді 

жалпы мәдени білімдерінің күштерін біріктіре пайдалануына жағдай жасайды. 

Мұғалімнің пәндік білім көтеруі өз мамандығына байланысты әдебиеттерді оқу, арнайы 

курс, семинарларға қатысу арқылы жүзеге асады. Ал, өз білімін  психологиялық-

педагогикалық жағынан көтеруі — педагогикалық және психологиялық әдебиеттермен 

тереңірек танысып, оқып үйрену болып табылады. Осы бағытты арнайы зерттеу мен одан 

алынған нәтижелерге сүйене отырып, бұл аспектінің білім көтерудің өте бір әлсіз буыны 

екеніне көзіміз жетті. Мұғалімнің әдістемелік жағынан білім көтеруі пәннің оқытылу 

әдістемесін одан әрі тереңдету, нақтылау, өңдеу, кеңейту болып табылады. 

 Бұл арнайы әдістемелік әдебиетті, оқулықтарды, педагогикалык тәжірибені оқып 

үйрену арқылы, өз кызметін талдап қорыту арқылы жүзеге асырылады. Бұл бағыт 

көптеген мұғалімдерде жиі байқалады, бірақ барлық жағдайда бірдей алынған ақпарат 

саналы түрде шығармашылық тұрғыдан өңделмей, сын тұрғысынан талданбай, тек 

еліктеушілік сипатта қала береді.  

Мұғалімнің өз білімін жетілдіруінің  төрт түрлі қызметі айқындалған, олар: жалпы 

мәдениеттілік тұрғысынан білім көтеру, педагогикалық перспективті және өзектілік 

тұрғысынан білім көтеру, мұғалім өмірінің табиғи қажеттілігі болып табылатын тұрақты 

танымдық қызмет тұрғысынан жалпы мәдениеттілік білім көтеру, бұл ешқандай 

ұйымдастыруды, жоспарлауды талап етпейтін, мұғалім өмірінің күнделікті тіршілігіне 

айналған әдеби кітап оқу, күнделікті баспасөзді бақылап отыру, балалар әдебиетімен 

танысу, әртүрлі танымдық және ақпараттық телехабарларды көру, радио тыңдау, кино - 

театрларға, көрмелерге, мұражайларға барып тұру, лекторий, курстарға қатысып, 

экскурсия т.б., шығып отыру[2]. 

Шындығында мұғалімнің алдында оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен 

жауапкершілік тұр. Әрбір оқушыны оқытып тәрбиелеуге байланысты мәселелерді 

өздігімен және шығармашылық ынтамен шешуге қабілетті жаңашыл мұғалім керек. Жаңа, 

тез өзгермелі, білімді де білікті, тың серпіліске, өзгеруге дайын және жаңа талап 

межесінен көріне алатын шығармашыл да кәсіби шебер мұғалімдерді қажет етіп 

отырғанына көзіміз жетті. Оқушылардың мектепте табысты оқуы ғана емес, өмірде де 

табысты болуы мұғалімнің қабілетіне, оның құзыреттілігіне байланысты екенін терең 

түсіндік. Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір пән бойынша білім беретін адам ғана 

емес, сондай-ақ олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді ұйымдастыра алатын, оларға 

үлгі болатын ерекше тұлға болуы тиіс. Жаңа заман мұғалімнен күнделікті оқушылармен 
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қарым-қатынас барысында әрбір жағдаят үстінде ерекше білім деңгейін көрсетуді және 

шығармашыл шешім қабылдай алуын талап етіп отыр. Оны қанағаттандыру үшін қазіргі 

заманның мұғалімі жаңашыл, икемді, өзгерісті тез қабылдай алатын, жан-жақты, жаңа 

педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек. 

Сол себепті бүгінгі таңда алған білімді жинақтай отырып, жаңартылған білім беру 

мазмұны бойынша оқытудың кейбір ерекшеліктерін атап өтуді жөн көрдік: 

- жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі «Шиыршық әдісімен» яғни 

спиральді қағидатпен берілуі; 

- критериалды бағалау жүйесін енгізу. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың 

үлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. 

Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау 

және жиынтық бағалау. Бұл бағалау түрлері баланың жан-жақты ізденуіне 

ынталандырады. Критериялық бағалау жүйесі Филиппин, Сингапур, Жапония, Франция, 

Финляндия сынды дамыған елдерде пайдаланылады[3]. 

Оқу әрекетін дұрыс қалыптастыру үшін оның өзіне тән ерекшеліктері мен 

құрылымын, оқушыны дамытудағы атқаратын қызметін білу керек. Оқу әрекетінің өзге 

әрекет түрлерінен ең басты өзгешелігі: оқушының үнемі «Жаңа дүниеге енуі мен», әрбір 

жаңа әрекетің бөліктерін игерумен, әрдайым оның бірінен екіншісіне ауысып отыруымен 

байланысты. 

Ұстаздың кәсіби тұлғалық  даму деңгейінің бес негізгі критерийі бар: руханилық, 

кәсіби-біліктілік, кәсіби әрекетке операциялық-технологиялық  дайындығы, 

шығармашылық белсенділік және бейімделу қабілеттілігі. 

Рухани көрсеткіштер мына төмендегілер: 

—     кәсіби әрекетке саналы қызығу; 

—     қарым-қатынас жасай білу, айналасындағылармен араласу; 

—     адамдарды түсіне білуі; 

—     адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру (ар-намыс, борыш, жауапкершілік); 

—     сөзі мен ісі арасындағы байланыс; 

—     рухани құндылықтарды бағалау. 

Кәсіби-біліктілігінің көрсеткішіне жататындар: 

—     болжам жасау қабілеттілігі (жұмысын жоспарлау, қиындықтарының алдын 

алу, тағы басқалар); 

—     әрекетінің жетістігі; 

—     әрекетінің саналы деңгейі (ғылыми негізде жұмыс жасау); 

—     стратегиялық, тактикалық міндетерін белгілеу; 

—     кәсіби әрекетте түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана білу шеберлігі; 

—     күрделі кәсіби міндеттерді шеше білу; 

—     әрекеттің мақсаттылық деңгейі; 

—     түрлі әдістемелер мен технологиялармен жұмыс істей білу; 

—     зерттеу жүргізе білу дағдысы; 

—     ұйымдастыру қабілеті. 

Шығармашылық белсенділік көрсеткішіне мыналар жатады: 

—     кәсіби әрекетте шығармашылық элементтерін қолдану; 

—     шығармашылық материалының күрделі деңгейі; 

—     өз шығармашылығын балаларға үйрете білу; 

—     балалардың шығармашылық қабілетін дамыта білу.  

Педагогикалық білім беруде оқыту мен тәрбиелеу технологиясына руханилық 

қосылмаса, онда күйреуге ұшырайды. Педагогикалық мәдениеттің прагматикалық және 

рухани бөліктерінің арасында байланыс бар. Педагогикалық еңбек адамның мәдениетті 

жасау мен дамытуда өз үлесін қосуына тікелей байланысты болады. Жылдан жылға 

мүғалімнің қызметінде іздену, педагогикалық-психологиялық білім сапасы артуына үлес 
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қосылады. Жоғарыда айтып өткеніміздей, жаңартылған білім беру бағдарламасы  

бойынша әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, үлгі сабақ жоспарын ұсынамыз.  

Жаңартылған білім бағдарламасының бір ерекшелігі пән мазмұнының сперальды 

берілуі. Спиральділік қағидаты бойынша құрылған білім беру бағдарламасы Джером 

Брунердің «Білім беру үдерісі» (1960) атты еңбегінде қарастырылған танымдық теорияға 

негізделеді. Жаңартылған білім беру бағдарламасының басты ерекшелігі - спиральді 

қағидатпен берігендігіне  оқу мақсаттарының жүйесін  талқылау барысында көз жеткіздік. 

Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген 

критерийлердің  нақты балдары бойынша өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша үлгерімі 

екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Критериалды 

бағалау, кері байланыс тәсілі  ХХІ ғасырдағы қарқынды дамып келе жатқан зияткерлік 

және техникалық ортада табысты болу үшін қажетті дағдыларды меңгертуге бағытталған. 

Олар оқушыларды сын тұрғысынан ойлау, бірлесіп жұмыс істеу, ақпаратты өңдеу, 

проблемаларды шешу сияқты анағұрлым жоғары деңгейдегі көптеген дағдыларды өз 

бетінше меңгеруге және зерделеуге дайындайды және ынталандырады[4]. 

Қорта айтқанда, Жаңартылған білім беру баланың функционалды сауаттылығын 

қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде қажетке асыра 

білуі керек. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ 

ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту 

үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек 

өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін  ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын 

білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. Ата-бабамыз «Оқу – инемен құдық 

қазғандай» демекші, жан-жақты, шығармашыл, ізденімпаз ұстаз ғана табысты болып, 

нәтижеге жетеді. 
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ОҚУ ІС-ӘРЕКЕТІНДЕГІ МОТИВАЦИЯЛЫҚ АЙМАҚТЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІНЕ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТАЛДАУ 

 

АЛПЫСБАЙ  Л.А.  

М.Х.Дулати атындағы  Тараз өңірлік университеті  

САЙЛЫБАЕВА Г.С. 

Жамбыл обл., Талас ауд., «Қарлығаш» бөбекжай бақшасының психологі 

 

Оқу іс-әрекеті ең алдымен, танымдық қажеттілік әрекеттің жалпыланған тәсілінің 

өндіруі болып табылатын  іс-әрекет затымен «кездескенде»  және онда «заттану» 

барысында анықталынады,  яғни оған ішкі түрткі себеп болады, және де сонымен бірге ол 

саналуан түрлі сыртқы түрткілермен анықталынады, мысалы өзін-өзі бекіту, абыройлық, 

парыз, қажеттілік, жетістік және т.б. түрткілері.  

Оқушылардың оқу іс-әрекетін зерттеу материалы негізінде көрсетілген ереже, 

социогендік қажеттіліктердің ішінде тиімділікке неғұрлым көп әсер ететін жетістікке 
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деген қажеттілік, оның астарында адамның өз іс-әрекеті нәтижелерін жақсартуға ұмтылуы 

түсініледі. Оқуға қанағаттану осы қажеттіліктің қанағаттандырылу дәрежесіне тәуелді. 

- Мотивацияны  зерттеу  үрдісінде  адамның  өзіндік  мотивациясының мәндік 

ерекшеліктерін іздеу мәселесі туындайды.  

В.К.Вилюнастың «Психологические     механизмы     мотивации     человека»     

кітабында     адам мотивациясының ерекшелігін сипаттайтын белгілер анықталды. 

 Әлеуметтік тек (адам қажеттілігінің заты – қоғамдық өнімнің жемісі, ал адам 

мотивациясы ортаның қажетіне жауап береді). Адам мотивациясы онтогенезде бірден 

емес,тәрбие нәтижесінде дамиды. 

Ақыл-оймен, тілмен, санамен, ерікпен жанамалауы. Мұнымен мынандай белгілі 

байланысады: тұрақтылық, жағдайлық, функционалды жағдайға тәуелсіз, алыс өмірлік 

жоспарға бағыттылық, уақытпен « шектелмеген» тұрақты емес сипаттар. 

Танымның мағынылық-мотивациялдық белгісі адамның тәжірибесі мен білімін 

кеңейтуге ұмтылысын, кез-келген ақпаратты білуге деген құштарлығын, риясыз 

қызығушылығын сипаттайды. Бұл жаңалыққа, тануға деген сезімталдық. Бұл өз білімі 

үшін тәжірибелері мен білімін жүйелеуге және дұрыстауға жоғарғы білік пен терең білім 

алуға деген даярлық. Бұл жүйеде тұтас өмірлік тәжірибе және білімнің өзгеруі мен 

дамуына қарама-қарсы екі тенденция кездеседі: кең энсиклопедиялы және тар, жеке 

тереңдік. Психологиялық құрылымдар өмірлік шындықта мотивтерді, сондай-ақ адамның 

өмірлік іс-әрекетіндегі маңызды жақтарына тікелей әсер ететін көптеген кең көлемді және 

біртұтас субъективті құрылымдарды білдіреді. 

Адам жетістікті сәтсіздіктің субъективті ықтималдылығы оның қабілеттілігімен 

қамтамасыз етілгенде қажет етеді. Сол себепті пәнге деген тұрақты қызығушылығы 

көрініс береді. Іс-әрекет мақсатын таңдау психологиялық бағамен келісіледі. Мақсатқа 

қатынасындағы психологиялық баға және сәттіліктің субъективті ықтималдылығына 

байланысты адам іс-әрекетті және іс-әрекет интенсивтілігін таңцауға бейім келеді. 

Уақыт негізі – субъект пәнге шектеудегі шоғырланудың ұзақтығын таңдайды. Бір 

жағынан оны мақсаттық қалыпқа жеткізуге тырысу, екінші жағынан аз уақыт аралығында 

жасауға тырысу. 

Мотивация функциясы (ояту және мағына құру) психологиялық нақтылықтың өз 

елестетуі бойынша әртүрлі иерархиялық жүйені орындап, субъекті үшін жекелік мағынада 

болады. Іс-әрекеттегі емес, жеке адамның бағыттылығы жүйесіндегі құрылымдылықты 

және объективті нақтылықтың әртүрлі жағын қарастырады. Жеке адамның мотивациялық-

мағыналы аймағы мотивациялы-мағыналы субъектілі құрылымдармен бейнеленеді. Ол 

жетістік, таным және олардың әртүрлі мағыналы құрылымдарымен сәйкестенеді. 

Мотивті анықтауда оның заттық сапасына баса назар аудару өзінің теориялық және 

тарихи себептермен айқындалды. Солардың бірін автор іс-әрекет теориясының 

қажеттіліктің энергетикалық интерпретациясына қарсы екендігінен көреді. Мотивті 

түсінуде субъективті әсерлердің полюсін, субъектіліктің қарама-қарсы полюсімен 

белгілеу қажет деп санады. Мотивтің қозғаушы мәндік қасиеттері мен қатар, іс-әрекетке 

олардың саналануы болады.  

Қ.Бөлеевтің пікірінше, қазақ ұлттық мектебіндегі тәрбиенің мақсаты – 

оқушылардың ұлттық дүниетанымын қалыптастыру. Ал ұлттық дүниетаным ана тілі, ат 

тарихы, төл мәдениетіміз және ұлттық салт-дәстүрлеріміз арқылы ғана қалыптасады. 

Сондықтан ұлттық дүниетанымның сол негіздерін оқып үйренуді басты мәселе етіп қою 

керек. Ол үшін мектебімізде ұлтымыздың ерекшелігіне, тарихына, мәдениетіне, өнеріне, 

салт-дәстүріне, тұрмыс тіршілігіне, отбасы тәрбиесіне сай қарастырылып шығарылған 

бағдарламалар, төлтума оқулықтар, көрнекіліктер, қосымша әдебиеттер, әсіресе 

мұғалімдерге қажетті әдістемелер кеңінен пайдалануы тиіс. Олай болса балаларға ұлттық 

білім беретін және оны тәжірибеде жүзеге асыратын, өскелең ұрпаққа насихаттайтын  – 

педагогтар. Ал осындай ұлттық тәрбие нәрімен сусындап өскен бала ата-анасына деген 

мейірімділігі мен үлкенді сыйлау деген қасиеттерін ешқашан жадынан шығармайды.  
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Мотивацияның өзінің оқушылардың оқу іс-әрекетін жүзеге асыру кезінде 

қалыптасатын жаңа құрылым екендігімен байланысты. Бұл мотивацияны оқыту іс-

әрекетіндегі жоспарлы қалыптасу арқылы өзгертуге мүмкіндік береді. Біздің 

көзқарасымыз бойынша осы жол мотивацияныц қалыптасуы мен дамуын зерттеудегі 

өнімді жоспардың бірі болып табылады. 

– Оқыту іс-әрекеті индивидуалды іс-әрекет ретінде түсіндіріледі. Бұл тұрғыда 

зерттеудің өзегі оқытуды заттық-мазмұнды ұйымдастыру жағдайында, іс-әрекеттің заттық 

жағы болып табылады. 

– Оқыту іс-әрекеті оқытушы мен оқушылар, сондай-ай оқушылардың өзара ортақ 

әрекеті ретінде түсіндіріледі. Бұл тұрғыда оқыту әрекетінің пәндік әрі әлеуметтік жақтары 

өзара байланыста зерттеледі.  

Баланың психикалық дамуы мен тұлғалық қалыптасуы оның әлеуметтік ортамен 

араласуы және өзін сол ортада көрсетуімен анықталады. Оның қоғамдағы орны, үлкендер 

және құрбыларымен қарым-қатынас жүйесі туралы белгілі кеңес ғалымы Л.С.Выготский 

өз концепцияларында ерекше сипаттап өткен. Дамудың әлеуметтік ситуациясы кездейсоқ 

құрылмайды, бала және оның айналасындағылар арасындағы жанды өзара әрекеттестік 

процесінде жасалады. Олай болса баланың қоғамдағы орыны, білімі мен тәрбиесі ата-ана 

мен мектептің өзара бірлескен әрекетінің жемісі болып табылады. 

Егер оқыту іс-әрекетін зерттеу оның пәндік жағына бағытталса, мотивациялық – 

қажеттілік аймақты талдау, оқыту іс-әрекеті мотивациясын ішкі және сыртқы талдауға 

ыдыратты. Педагогикалық психологияда бүгінгі таңда белгілерді таңдаудан туындаған 

оқу мотивтерінің классификациасының бірнеше түрлері бар. Мағына құрушы және шын 

әрекетті мотивтер, іс-әрекет және әрекет мотивтері танымдық және әлеуметтік мотивтер, 

тура және жанама, үстем және бағынышты мотивтерге ажыратылды. Мотивацияларды 

бөлуде оқыту әрекетінің мазмұнымен байланысты ішкі мотивацияға бөлу дұрысырақ 

болып табылады. Ол танымдық және өзін-өзі жетілдіру мотивтерінен тұрады. Кейбір 

әлеуметтік мотивтерді қамтитын сыртқы мотивацияны да айтуға болады.  

Кеңестік психологияда оқу мотивациясын бүгінгі күн тұрғысынан зерттеу 

оқушылардың меңгерілетін пәнге деген танымдық қызығушылығын құрайтын іс-әрекеттің 

танымдық-амалдық компоненттерін қалыптастыруды ұйымдастыру әсерін оқып үйренуге 

бағытталған.Меңгерілетін пәнге жағымды қарым-қатынасын қарастыруға әсер ететін 

оқытудың үш типі көрсетілген болатын, сондай-ақ оқыту тәсілдерінің әсері мен 

оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыруға тәрбиелейтін пәнні мазмұны 

ажыратылған. Оқыту іс-әрекеті концепциясында  ой   әрекетінің   сатылы қалыптасуы 

теориясы негізінде, оқу мотивацияларын зерттеудің бірнеше тәжірибелері жасалынған. 

В.Ф.Моргун оларды төрт бағытқа топтастырады. 

1. Оқу мотивациясының жетекші іс-әрекеттің ұйымдастырылуына тәуелділігі. 

2. Оқу мотивациясының оқушылардың жекелік ерекшеліктеріне тәуелділігі. 

3. Мотивацияның топтық бірлескен оқу іс-әрекетінің ұйымдасты-рылуына 

тәуелділігі. 

4. Оқу іс-әрекетіндегі көп мотивациялықты зерттеу. 

Оқу әрекетін тек ішкі танымдық мотивтерді реттеуші тұрғысында түсіну, олардың 

әлеуметтік және заттық мазмұндық формаларының бірлігінің дұрыс бөлінбеуіне әкеліп 

соғады. Л.И.Божович және оның әріптестерінің нақтылы жүргізілген тәжірибелерінде оқу 

іс-әрекетінде қарым-қатынас және баланың өз-өзіне сенімі пайда болатына   дәлелденген.  

Оқушының оқуға қарым-қатынасының мәнін ашатын маңызды сәттердің бірі 

мотивтердің жиынтығы болып табылады деген қорытындыға келеді.  
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Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылардың, орта білімнен кейінгі 

кәсіптік білім алуы және оны жоғары оқу орны деңгейінде жалғастырмауы-бұл санаттағы 

жастардың көпшілігі үшін біліктілігі төмен және жалақысы төмен мамандықтар ұсынады. 

Ерекше қажеттіліктері бар балалардың білім беру интеграциясы, жоғары дамыған елдерге 

тән жалпы әлемдік үрдіс болып табылады. Бұл арнайы білім беру жүйесін дамытудың 

заңды кезеңі, қоғам мен мемлекеттің мүгедектерге деген көзқарасын қайта қарастырумен, 

олардың өмірдің әртүрлі салаларында, соның ішінде білім беруде тең мүмкіндіктер беру 

құқықтарын мойындаумен байланысты. 

Қазіргі Қазақстанда елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі 

міндеттерінің бірі ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдардың (ЕБҚ), тіршілік ету 

ортасының қолжетімділігі және кәсіптік білім алу мүмкіндігі болып табылады. 

Мүгедектердің орта білімнен кейінгі кәсіптік білім алуы және оны жоғары оқу орны 

деңгейінде жалғастырмауы-бұл санаттағы жастардың көпшілігі үшін біліктілігі төмен 

және жалақысы төмен мамандықтар ұсынады. Егер ЕБҚ мәртебесі бар адам үшін бұл 

оның өзін-өзі жүзеге асыру шеңберінің тарылуы болса, онда мемлекет үшін бұл халықтың 

еңбек ресурстарын нәтижесіз пайдалану болып табылады. Сонымен бірге, соңғы уақытта 

ғылыми қоғамдастық ЕБҚ бар адамдардың колледждерде оқуын жалғастыру және жоғары 

білім алу проблемаларына көбірек назар аударады.   

Қазіргі әлемде, есту қабілеті бұзылған адамдар үшін жоғары оқу орнында немесе 

колледжде оқу шындыққа айналуда. Біз мұны әлемде инклюзивті білім беру идеяларын 

ілгерілетумен, қазақстандық қоғамда ЕБҚ бар адамдардың әлеуметтік-экономикалық 

мәртебесін арттырумен, сондай-ақ ел тұрғындары арасында мүгедектік санының өсуімен 

байланыстырамыз.  

Еліміздің нашар еститін білім алушыларының білім алуға тең құқықтарын жүзеге 

асыру мақсатында, алдыңғы орта білімге қарамастан, бірыңғай білім беру ортасына қол 

жеткізуге мүмкіндік беретін арнайы білім беру жағдайлары жасалуда. Белгілі фактор, кез-
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келген мамандықты сәтті игеру үшін белгілі бір қабілеттердің болуы және оқу процесінде 

қалыптасатын тиісті білімге, дағдыларға ие болу қажет.  

Нашар еститін студенттер үшін сапалы кәсіби білім алу перспективасы тек 

мамандандырылған немесе жалпы білім беретін орта мектепте алған біліміне, олардың 

жақын ортасының әсеріне, құрдастарының пікірлері мен отбасының үміттеріне ғана емес, 

сонымен бірге студенттің жалпы білім беру кеңістігінің ағымына қосылуға дайындығына, 

кәсіби білім беру жүйесіне қосылуға дайындығына байланысты. Еңбек нарығындағы 

жоғары бәсекелестікке, үдемелі жұмыссыздыққа, жалпы халықтың әлеуметтік 

қорғалуының төмен болуына байланысты қоғам проблемалары денсаулық жағдайына 

немесе оның өзге де жеке проблемаларына қарамастан, жастардан неғұрлым ерте кәсіптік 

өзін-өзі анықтауды және жоғары функционалдық сауаттылықты талап етеді. Сонымен 

қатар, белгілі бір аурулардың немесе бұзылулардың салдарынан адамның жас санаты 

үшін барабар процестерге толық енуіне кедергілер жасалады, қарастырылып отырған 

топта ол оқу процесі. Іргелі білім алуға, оқыту мен табандылық еңбек нарығындағы 

бәсекелестікте табысты болады. Ол үшін қоршаған ортаға бейімделуді үйрену керек, яғни 

жаңа жағдайда өмір сұруді үйрену ғана емес, сонымен бірге оқу процесінде кездесетін 

нақты қиындықтарды қабылдау дағдыларын қалыптастыру қажет. Дегенмен, көптеген 

факторлар қоғамда, есту қабілеті нашар адамда өзін-өзі жүзеге асыруды қиындатады.  

Есту қабілеті нашар студенттердегі эмоция мәселесі қазіргі психологиялық ғылымда 

толық қамтылмаған. Білім беру процесі білім алушылардың жағдайына қалай әсер ететіні 

туралы, жоғары оқу орнына (ЖОО) немесе колледжге келген студентті не басқарады, ол 

не сезінеді және оларға қандай эмоциялар әсер етеді деген мәселелер  өзекті. Бірақ 

эмоциялар мен сезімдер сияқты үрдістерді білу білім алушының сабаққа деген 

қызығушылығын сақтауға көмектеседі, әр студентке бейімделіп, оқу процесін дұрыс 

құрылымдауға мүмкіндік береді және оқытушы мен студент арасындағы тұлғааралық 

байланысты жеңілдетеді. 

Осы бағытта жүргізілген зерттеулер білім беру процесін сүйемелдейтін кадрларды 

даярлау тетіктерін жетілдіру қажеттілігін, бірлесіп оқытуды ұйымдастырудың 

психологиялық ахуалын зерттеуге ғылыми-негізделген тәсілдеменің қажеттілігін, ЖОО 

мен колледждің нашар еститін студенттерінің жалпы білім беру жағдайларында өзара 

қарым-қатынас тәсілдері мен қабілеттерін зерделеуді көрсетеді.  

Есту қабілеті нашар студенттер бір кездері жалпы топтарда өздерінің физикалық 

ақауларына байланысты белгілі бір проблемаларды бастан кешіреді, бұл олардың барлық 

салалардан, тіпті есту қоғамынан кетуге де әкеледі.  Н. Н. Малофеев, Н .Д. Шматко 

олардың ішіндегі ең маңыздыларын келесідей ажыратады [1, 76-б.]: 

1. Оқу материалын қабылдау мен түсінудегі қиындықтар (есту аппараттарын 

қолдану, еріннен оқу), дәрісті конспектілеудегі синхрондылық және оқытушыны бақылау. 

2.  Есту ортасымен қарым-қатынаста көрінетін сөйлеу мінез-құлқының 

коммуникативті ерекшеліктеріндегі психологиялық кедергілер. Олар сұхбаттасушымен 

сөйлеу байланысын құру: ережелерді, әдістерді, байланыс құралдарын қолдану 

қиындықтарында көрінеді.   

Бұл қиындықтар есту қабілеті нашар студенттің білім алудың барлық кезеңдерінде 

оқу мен дамудың үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін ішкі ортадан психологиялық 

қолдауды талап етеді.  Оқытушы тарапынан ең үлкен визуализациясы бар ақпарат 

ұсынылады, әрине, оқытушылар түзету рөлін орындайтын арнайы бағдарламаларды 

пайдаланады, мысалы, ұғымдар сөздігі, оқу процесін қолдайтын компьютерлік 

бағдарламалар және т. б. Дұрыс әзірленген, яғни нашар еститін студент үшін бейімделген 

оқу-әдістемелік кешен (презентациялар, электрондық оқулықтар, электрондық тест 

материалдары және т.б.) білім алушының оқу процесіне қатысуын және қосылуын 

қамтамасыз етеді.  Қажетті оқу материалын «тиісті» түрде ұсыну, біздің ойымызша, нашар 

еститін білім алушылардың ерекшеліктерін барынша есепке алу болып табылады және 

олардың тыныс-тіршілігінің ағымдағы күнделікті мәселелерін шешеді. 
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Ғалымдардың пікірінше, есту қабілеті нашар студенттерді жалпы топтарда оқыту 

негізгі педагогикалық идеяларды немесе принциптерді: ақпараттық технологияларды 

қолдану негізінде көрнекілік, даралау, коммуникативтілікті қолдану арқылы құрылуы 

керек [2, 102-б.]. Белгілі бір қызмет түрін, оның ішінде оқу процесінің сәттілігіне жеке 

тұлғаның психологиялық ерекшеліктері әсер етеді, ғылымда психология деп аталады-

жалпы қабілеттер.  Танымдық процестердің дамуымен-сезім, қабылдау, зейін, есте сақтау, 

сөйлеу, ойлау-психикалық қасиеттер-қабілеттер қатар дамиды.  Осылайша, есту қабілеті 

бұзылған студентте танымдық саланың дамуы және психологиялық қасиеттері қайталама 

ауытқулардың көрінісі болуы мүмкін және оның университетте немесе колледжде оқу 

процесіне әсер етуі мүмкін. Сонымен, жалпы білім беру жағдайларының оқу процесінде, 

күнделікті әлеуметтік контексте сөйлеуді ынталандыру жүреді, тілдік тәжірибенің 

тұжырымдамалық шеңбері кеңейеді, сауаттылық қалыптасады, әңгімелесушінің сөйлеуін 

түсіну жақсарады, қоғамға оның тең азаматы ретінде қатысу мүмкіндігі дамиды. Адамның 

сөйлеуі оның субъективті, психологиялық ерекшелігі болғандықтан, оның жеткіліксіз 

деңгейі есту қабілеті нашар студенттердің барлық танымдық процестерінің толық 

дамуына кедергі келтіреді және әсіресе жеке тұлғаның психикалық белсенділігінде 

көрінеді. Бұл есту қабілеті бұзылған студенттің білімін игеру процесін психологиялық-

педагогикалық зерттеуге негізделген. Л. С. Выготскийдің тұжырымдамасына сәйкес, 

ойлау мен сөйлеуді толық бөлу мүмкін емес сонымен қатар толық сәйкестендіру мүмкін 

емес. Өте күрделі және тек адамға тән екі процесті теңестіре отырып, біз ой мен сөз 

арасындағы қарым-қатынастың жоқтығын көрсетеміз.  Бірақ, бұл байланыстың болуы 

бүгінде ғылымда сөзсіз факт болып табылады және осы өзара байланысты құбылыстардың 

функцияларын зерттеу олардың бірлігінің бұзылуына әкеледі. Сондықтан оларды тек 

жиынтықта қарастыру керек.  

Осылайша, ойлау мен сөйлеуді бөліспестен және оларды бір - біріне 

теңестірместен, Л.С. Выготский олардың арасында ерекше статикалық емес қатынас бар 

деп тұжырымдайды, бұл «бірқатар фазалар мен сатылардан өтетін», «ойдан сөзге және 

керісінше-сөзден ойға дейінгі қозғалыс» [3]. Ойлау мен сөйлеу әртүрлі тамырлар мен 

дамудың әртүрлі сызықтары бар күрделі бірлікті құрайды. Бірлік «диалектикалық, оның 

ішінде қарама-қайшылыққа негізделген айырмашылықтар», оның нәтижесі сөйлеу ойлау 

мен сөйлеуді қалыптастыру болып табылады [4, 45-б.]. Ойлау мен сөйлеуді тек 

жиынтықта қарастыруға болады, өйткені сөйлеудің мағыналық сипаты, ал ойлау өз 

кезегінде сөйлеу арқылы анықталады. Алайда, өз пікірін жалғастыра отырып, Л.С. 

Выготский белгілі бір уақыт ішінде олар бір-бірінен тәуелсіз, әртүрлі онтогенетикалық 

тамырларға ие және әртүрлі жолдармен қалыптасады дейді. Осылайша, есту қабілеті 

нашар студент үшін талдау құралы ретінде әрекет ететін сөз - әлем, оның жеке тәжірибесі, 

қарым-қатынасы туралы суретті білдіреді. 

Ауызша сөйлеуді қабылдаудың күрделілігі оны сенімділікпен қолдануға мүмкіндік 

бермейді, ал бүкіл оқу процесінің әл-ауқаты сөйлеуді меңгеру деңгейінен дамиды. 

Сөйлеудің жеткіліксіз дамуы нәтижесінде, сәйкесінше, білімнің аз мөлшері, бұл өз 

кезегінде іс-әрекет қарқынының баяулауын және тұтастай тұлғаның қалыптасуын 

білдіреді. Бұл, психологтардың пікірі бойынша, оң эмоциялық аяда, танымдық 

қызығушылықтардың салыстырмалы тарлығында, өз жас тобы үшін жеткіліксіз ой-өрісте 

дамиды.[5, 89-б.].  

Осылайша, қазіргі уақытта жоғары оқу орны мен колледждің нашар еститін білім 

алушыларын оқытудың эмоциялық ерекшеліктерін зерттеу оған қоғамның әлеуметтік 

өмірінің барлық түрлеріне тең және қоғамның басқа мүшелерімен бірге оның дамуындағы 

артта қалушылықты және өмір сүру мүмкіндіктерінің шектелуін өтейтін жағдайларда 

қатысуға, барлық құқықтар мен нақты мүмкіндіктерді беру процесі екенін білдіреді. 

Сонымен қатар, дамуында ауытқулары бар әрбір адам өзіне қажетті мамандандырылған 

психологиялық-педагогикалық көмек пен қолдауды психофизикалық, психологиялық 

сипаттамалар негізінде жүзеге асыра алады. 
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В современных условиях неоценима роль семьи как социального института, 

который обладает большими возможностями для вовлечения ребенка в процесс 

социализации.  

Выполняя функции первичной социализации личности, семья выступает в роли 

субъекта этого процесса. В семье закладываются основы личности ребенка: мотивация 

достижения успехов или мотивация избегания неудач, качества характера, творческие 

начала. Именно в семье индивид получает первый жизненный опыт, поэтому очень важно 

в благополучной или неблагополучной семье воспитывается ребенок. В зависимости от 

состава семьи, от отношений в семье к собственным членам и окружающим людям 

человек смотрит на мир оптимистически или пессимистически, формирует свои взгляды, 

строит свои отношения с окружающими. Отношения в семье влияют также на 

дальнейший жизненный путь человека.  

Социализация в семье осуществляется разными путями и происходит этот процесс 

в основном по двум параллельным направлениям: в результате целенаправленного 

процесса воспитания и социального научения. 

Успех в семейном воспитании гарантирован, если конкретно родители знают, что 

надо воспитывать у детей и как надо. Иначе говоря, важно относиться к воспитанию как к 

своего рода профессиональной, а не любительской деятельности.  

В семье родители должны помочь своему ребенку найти самого себя, раскрыть его 

индивидуальность, подвести ребенка к работе над собой, к обретению самостоятельности. 

Решение этой задачи должно быть связано с жизненным опытом ребенка. Хорошо, если 

ребенок, помимо ограничений, получает и свободу, соразмерную его возрасту и 

возможностям. 

Наиболее трудная задача в семейном воспитании – вопрос дисциплины в семье. 

Этому ребенка надо учить с первых месяцев жизни. Семья должна с ранних лет приучать 

детей к обязанностям. Нерешенность этой задачи во многих семьях привела к тому, что 

многие, уже выросшие дети, не привыкли обременять себя заботами и трудами. Отсюда – 
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рост преступности, тунеядства. Когда детям все позволено, и они ни за что не отвечают, 

то они начинают довлеть над своими родителями. 

В семье должны создаваться условия для гармоничного развития личности. Важно 

увидеть сильные и слабые стороны ребенка, его тип. Необходимо, чтобы в семье сумели 

увидеть и развить не только талант или способности ребенка, но первостепенно воспитали 

из ребенка человека. Если, уповая на способности, ребенок не будет прикладывать 

усилий, то и в последующих жизненных ситуациях он не захочет трудиться. 

Семья, давая много ценного в смысле воспитания, должна постоянно 

согласовывать свои действия с действиями школы, поэтому эффективность социализации 

в решающей мере зависит и от школы, ее сотрудничества с другими социальными 

службами, ориентированными на поддержку семьи.  

 Как известно, школа и семья, в сущности, ориентированы на решение единой 

задачи: социализацию личности, т.е. обогащение социального опыта обучающихся. При 

этом, влияя на общество и семью, школа создает благоприятные условия для 

самореализации личности. Следовательно, необходимо взаимодействие, взаимовлияние 

этих социальных институтов, чтобы семья не оказалась лишь пассивным объектом 

благодеяний извне.  

Существует определенная система работы по интеграции семьи и школы. Одно из 

направлений данной работы – это проведение совместных мероприятий педагогов с 

родителями и учащимися. Часто практикуются деловые игры с участием, как школьников, 

так и их родителей.  Кроме этого можно предложить следующие виды мероприятий:  

Консультации - индивидуальные и коллективные, тематические. 

Дни открытых дверей, где давать возможность родителям присутствовать на 

уроках, внеурочных мероприятиях, встречах с психологами, врачами, педагогами. 

Родительские собрания по культуре поведения детей, по созданию домашней 

библиотеки, по организации семейных праздников и т.п. 

Телефон доверия - разрешение родителям в определенные дни и часы обсудить с 

классным руководителем важные для воспитания ребенка вопросы. 

Привлечение родителей к организации совместных экскурсий, праздников, походов 

в кино и театры, на природу.  

Родителям сегодня требуется помощь по двум направлениям: помощь в обучении и 

воспитании. Помощь в обучении направлена на предотвращение возникающих семейных 

проблем и формирование педагогической культуры родителей.  

Помощь в воспитании предполагает консультирование родителей, создание 

специальных воспитывающих ситуаций для решения задачи своевременной помощи 

семье. Родительский долг, любовь, ответственность, интерес входят в ту сферу семейной 

жизни, которая обеспечивает воспитательную функцию семьи. Если нарушены отношения 

в этой сфере, то школе следует оказать помощь в формировании нравственного сознания 

детей и родителей через взаимное уважение и ответственность. Школе при оказании 

помощи семье необходимо разобрать с родителями применяемые в их семье методы 

воспитания и помочь определить более подходящие. Такая работа с семьей 

осуществляется на профилактическом и реабилитационном уровнях. 

Профилактический уровень педагогической деятельности с семьей реализуется в 

пропаганде ненасильственного воспитания, в повышении педагогической культуры 

родителей. Эффективность профилактической деятельности напрямую зависит от 

правильного выбора способа общения с семьей. Недопустимы небрежное, 

снисходительное или слишком официальное отношение при встрече, а также упреки, 

устрашения, ультиматумы. В противном случае создается психологический барьер, из-за 

чего человек не может правильно воспринимать даже вполне целесообразные 

предложения. 

Успешной работе с семьей помогает атмосфера дружеских, партнерских, 

неформальных отношений между педагогом и учениками, чему способствуют проведение 
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совместных воспитательных мероприятий. В процессе их совместной подготовки 

предоставляется возможность лучше узнать друг друга, проявить взаимный интерес, 

участие, тепло. Другая задача школы и педагогов в работе с семьей - это разрешение 

кризисных ситуаций в семье. Кроме того, следует обратить внимание и на их 

своевременное предупреждение и нейтрализацию.  

Психологическая помощь семье включает социально-психологическую поддержку 

и коррекцию. Психологическая поддержка направлена на создание благоприятного 

климата в семье в период кратковременного кризиса. Поддержку семьям, испытывающим 

различные виды стресса, могут оказывать социальные педагоги, психологи, 

психотерапевты. 

Коррекция межличностных отношений происходит тогда, когда в семье 

существует психическое насилие над ребенком, приводящее к нарушению его нервно-

психического и физического состояния. Это запугивание, оскорбление, унижение чести и 

достоинства, нарушение доверия и т.п. До недавнего времени этому явлению не уделялось 

должного внимания.  

Наиболее опасно для личности, ее здоровья и жизни физическое и сексуальное 

насилие. Сексуальное насилие – это развратные действия. Нередко для принуждения 

используется и физическое насилие, однако порой эмоционально отверженные и 

социально заброшенные дети используют свои сексуальные ресурсы для «подкупа» 

взрослых, чтобы привлечь их внимание и получить защиту. Такое специфическое 

поведение с трудом поддается коррекции. Для лиц, переживших физическое и 

сексуальное насилие, характерны длительные депрессивные состояния, приступы 

тревожности, страх прикосновений, ночные кошмары, чувство изолированности и низкая 

самооценка. 

Психологическая помощь осуществляется на реабилитационном уровне работы с 

семьей. Реабилитационный уровень состоит из трех подуровней – индивидуального, 

группового и общинного. 

На индивидуальном уровне реабилитационной работы с родителями или с 

ребенком используется несколько нижеописанных технологий. 

Консультирование – процесс взаимодействия между двумя или несколькими 

людьми, в ходе которого определенные знания консультанта используются для оказания 

помощи консультируемому. Консультирование отличается от обучения тем, что значение 

имеют не столько знания консультанта, сколько его отношение к сложившейся проблеме, 

влияние его личности. 

Методы, приемы консультирования: беседа; включенное наблюдение; убеждение; 

одобрение или осуждение – находить компромисс, обсуждать действия, выяснять 

причины, стараться не осуждать; прием активного слушания; прием перефразирования – 

проверка правильности высказывания другого человека при помощи повторения его идей 

другими словами; телефонное консультирование; метод легенд – способ помочь клиенту 

через рассказ о другом человеке, который нашел выход из подобной ситуации.  

В годы наступившего экономического кризиса семья, к сожалению, переживает не 

лучшие времена и не выполняет на должном уровне свои социально обусловленные 

функции. Это проявляется в первую очередь в ее нестабильности (разводы), во-вторых, 

наблюдается дезорганизация семьи, что находит свое отражение в увеличении количества 

конфликтных семей, в которых нравственно-психологический климат явно не 

способствует эффективной социализации личности ребенка. Отражается отрицательно на 

роли семьи в социализации личности детей также социально-культурные ценности 

родителей, бытовые условия и образ жизни, социальный статус семьи. Однако 

определяющим все же в социализации личности в семье является ее нравственно-

психологический климат. Отмеченные негативные явления, происходящие в семье, 

заставляют общество искать пути и средства повышения ее роли в социализации 

личности. 
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Существующие проблемы в функционировании семьи на современном этапе 

обуславливают необходимость оказания ей помощи со стороны общества. Еще раз 

хочется отметить, что семья как социальный институт общества обладает большими 

возможностями для осуществления процесса социализации ребенка, успешность 

осуществления этого процесса определяется ее воспитательным потенциалом. Анализ 

педагогической литературы, последние исследования показывают, что это возможно 

посредством интеграции воспитательного потенциала школы и семьи, и в этом случае 

незаменима роль учителя – наставника, организатора. 
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Кәсіби қызметтің жеке субъектісі ретінде әрекет ете отырып, мұғалім сонымен 

бірге қоғамдық субъект болып табылады, яғни ол қоғамдық білім мен құндылықтардың 

тасымалдаушысы. Осыған байланысты аксиологиялық (құндылық) және танымдық (білім) 

компоненттер әрқашан өзінің субъективті сипаттамасында біріктіріледі. Бұл жағдайда 

біріншісі мұғалімнің кәсіби сапасы ретіндегі эмоционалды компонентті қамтиды. Бұл сапа 

психофизиологиялық көрсеткіш бола отырып, мұғалімнің (тәрбиеші, мұғалім) субъективті 

іс-әрекетінің сипатына әсер етеді, оның реакция жылдамдығын, икемділігі мен 

қаттылығын, экстраверсия немесе интроверсияны анықтайды. 

Қазіргі мектеп мұғалімнің эмоционалды даму деңгейіне, оның эмоционалды 

тұрақтылығы мен жүйке процестерінің тепе-теңдігіне ерекше талап қояды. Жоғары 

талаптар мұғалімнің күшті тітіркендіргіштердің әрекеттеріне төтеп беріп, шоғырлануға, 

жоғары эмоционалды тон ұстай білуге, шыдамды және жинала білуге, өзгеріп отырған 

қызмет жағдайларында сабырлы және сабырлы болуға тиіс. 

Әдебиеттерді талдау көрсеткендей, қазіргі психология ғылымында тұлғаның 

эмоционалды сферасының қалыптасуы мен дамуына әсер ететін эмпирикалық 

зерттеулердің сандық өсуі байқалады (Ю.А. Аксенова, В.Г. Бочарова, Ю.М. Горвиц, Т.И. 

В. Зворы-гина, О.К. Конева, П. А. Кудин, Б. Ф. Ломов, А. А. Миткин, С. Л. Новоселова, Н. 

Н. Поддякова, К. Роу, Э. М. Трофимова, Л.Д.Чаинова).Сонымен қатар, жиі қайталанатын 

жағымсыз эмоциялық жағдайлар педагогтың теріс тұлғалық қасиеттерін 

(тітіркендірушілік, мазасыздық, пессимизм және т.б.) бекітуге әкеледі, бұл әртүрлі 
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психосоматикалық ауруларды тудыра отырып, педагогикалық қызметтің тиімділігіне және 

денсаулыққа кері әсерін тигізеді [1,110 б]. 

Эмоциялық тұрақтылықты қалыптастыру   педагогтардың кәсіби дайындығының ең 

маңызды жақтарының бірі болып табылады. ЭТ белсенділікті, жұмысқа қабілеттілікті 

сақтауға, оқушылармен, ата-аналармен және әріптестермен тиімді өзара іс-қимыл жасауға, 

жұмыстан қанағаттануға және ерте кәсіби "жанудан" аулақ болуға көмектеседі. 

Гуманитарлық  саладағы маманды кәсіби даярлау мәселесіне келер болсақ,   Білім беру 

сапасын бағалау негізіне ең алдымен жоғары деңгейдегі кәсіби қызметке жарамдылығы 

болуы тиіс деген сөзін келтіруге болады. Ізгілендіру жағдайында нақты мамандық үшін 

емес, кәсіпқойды тәрбиелеу рөлі басым болып табылады. Сондықтан, кәсіби дайындық 

жүйесі тек кәсіби пәнге ғана емес, сонымен қатар мамандыққа да бағытталуы тиіс. И. А. 

Зимний анықтауы бойынша кәсіпқойлық-бұл адамға кәсіби қызметпен талап етілетін 

міндеттерді барабар шешу қабілетін қамтамасыз ететін білім, білік жиынтығы". 

 А.А. Леонтьев бойынша кәсіпқойлық - бұл "кәсіби міндеттерді шешудің 

дұрыстығы, дәлдігі, жылдамдығы және кең түрде ауысуы".  В. И. Кудзоева кәсібилікті 

"мамандықты жақсы меңгеру, яғни оны жоғары біліктілік деңгейінде меңгеру" деп 

анықтайды. Алайда, кәсіптік білім беру құрылымындағы және кәсіптік қызметтегі барлық 

өзгерістер кезінде де бірінші орында білім тасымалдаушы ретінде адам қалады, өйткені ол 

білімді өндіріс саласына шебер үйретеді. Сондықтан ЭТ құрамына кіретін оның жеке 

қасиеттері мұқият зерттеуді талап етеді. ЭТ ұғымының анықтамаларының едәуір саны 

бар, алайда олардың көпшілігі әр түрлі айырмашлықтарға ие. Л.М. Митина ЭТ-ды 

"бейімделуді сақтай отырып, педагогикалық және психологиялық қиындықтарға қарсы 

тұру қабілеті" деп анықтайды [2] және бұл сапаны педагог қызметі үшін кәсіби маңызды 

деп санайды. В. М. Писаренко жеке тұлғаның ЭТ-ны"жұмысқа қабілеттілікті арттыратын 

адамның эмоциялық жағдайдың өзгеруімен шиеленіскен жағдайларға жауап беру 

қабілеті". О. А. Сиротин ЭТ анықтамасына жүйке және дене төзімділігін сипаттайтын 

параметрлер кіреді-адамның күрделі және жауапты міндеттерді қиын эмоциогендік 

жағдайда табысты шешу қабілеті "деп түсіндіреді [3]. 

Осылайша, ЭТ педагогтың эмоциялық мәдениеті мен кәсіби құзыреттілігінің 

қажетті құрамдас бөлігі және жеке тұлғаның интегративті қасиеті болып табылады, ол 

индивидуумның психикалық қызметінің эмоциялық, ерік, зияткерлік және мотивациялық 

компоненттерінің өзара әрекеттесуімен сипатталады, күрделі эмотивтік жағдайда қызмет 

мақсатына оңтайлы табысты қол жеткізуді қамтамасыз етеді.Эмоциялық тұрақсыздығы 

педагогикалық қызметтің тиімділігін төмендетеді және адамның тіршілік әрекетінің 

толыққанды кәсіпқойлығы үшін кедергі болады. Эмоциялық тұрақсыздық мұғалімнің 

(оқытушының) өзіндік субъективті ерекшеліктеріне сәйкес өз әрекеттерін түзете 

алмауымен байланысты. Бұл қиындықтар өзін-өзі бақылаудың, өзін-өзі түзетудің 

жетіспеушілігінен (А. К. Маркова) тұлғалық, пәндік-кәсіби және қызметтік өзін-өзі 

реттеудің жеткіліксіз көріністерінен туындайды. 

Жоғарыда аталған қиындықтардың көпшілігі педагогтың кәсіби маңызды 

қасиеттерін қалыптастыру мен дамытуға бағытталған арнайы тренингтермен ( Хмелюк Р. 

И., Курлянд З.Н., Шевченко Н. А. [4],Черникова А. А. [5]  Митина Л. М. [6] және т. б.), 

сондай-ақ өз бетінше түзетумен де дұрысталуы мүмкін. Келтірілген деректерді түйіндей 

келе, мұғалім ең алдымен, эмоциялық тұрақсыздықтың мәні, оқу-тәрбие жұмысы 

барысында шамадан тыс уайымның жағымсыз салдарларының ықтималдығы, жеке-

психологиялық ерекшеліктері, өз эмоцияларын басқару әдістері мен тәсілдері туралы білуі 

тиіс. Педагог өзінің кәсіби іс-әрекеттері үшін жеке жауапкершілігін сезінуі қажет. 

Мұғалімдердің кәсібилігін арттыру, біздің ойымызша, эмоциялық тұрақсыздықты ескерту 

және оны барынша азайту көзделуге тиіс, яғни педагогтардың жеке-кәсіби өзін-өзі сақтау 

туралы айту қажет. Осыған байланысты, кәсіби қызметтің әртүрлі шиеленісті 

факторларына эмоциялық тұрақтылық   мұғалім тұлғасының кәсіби маңызды сапасы 

ретінде қаралады. Осы сапаны дамытуға білім беру процесін ізгілендіру жағдайында   
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мұғалімді даярлау жүйесіне ерекше назар аудару қажет. 

Қазіргі әдебиетте эмоциялық тұрақтылықтың жеке айырмашылықтарының 

табиғаты туралы үш көзқарас қалыптасқан. Бірінші көзқарас бойынша, жекелеген 

айырмашылықтар жүйке жүйесінің қасиеттерімен тікелей байланысты. Басқа 

зерттеушілердің пікірінше, төтенше жағдайлардағы тұрақтылық тек жеке қасиеттерге 

байланысты, мысалы, ерік-жігер, табандылық т.б. Үшінші бағыт – бұл соңғы тәсілдерді 

жақындастыруға тырысумен сипатталады.  

Жүйке жүйесі қасиеттерінің эмоциялық тұрақтылықтың жеке өзіндік 

ерекшеліктерін анықтайтын физиологиялық детерминант ретіндегі рөлін зерттеу біршама 

қайшылықты көрініс тапты. Сондықтан, В.В. Белоус зерттеуі бойынша В.С.Мерлин 

мектебінде жүйке жүйесінің қасиеттерімен салыстырғанда темперамент қасиеттерінің бірі 

ретінде түсіндірілетін эмоциялық тұрақтылық – күшке тәуелсіз, бірақ тежеу процесінің 

динамикасына байланысты болып шықты. Р.И.Аллагуловтың жұмысында эмоциялық 

тұрақтылық жүйке жүйесінің күштілігімен теріс байланыста болады (дегенмен оның тек 

бір көрсеткішімен ғана).  Р. П.Мильруд  эмоциялық тұрақтылықтың жүйке жүйесінің күші 

мен құбылмалылығына оң тәуелділігін тапты [7].  

Қазіргі әдебиетте эмоциялық тұрақтылықтың жеке айырмашылықтарының 

табиғаты туралы үш көзқарас қалыптасқан. Бірінші көзқарас бойынша, жекелеген 

айырмашылықтар жүйке жүйесінің қасиеттерімен тікелей байланысты. Басқа 

зерттеушілердің пікірінше, төтенше жағдайлардағы тұрақтылық тек жеке қасиеттерге 

байланысты, мысалы, ерік-жігер, табандылық т.б. Үшінші бағыт – бұл соңғы тәсілдерді 

жақындастыруға тырысумен сипатталады.  

Жүйке жүйесі қасиеттерінің эмоциялық тұрақтылықтың жеке өзіндік 

ерекшеліктерін анықтайтын физиологиялық детерминант ретіндегі рөлін зерттеу біршама 

қайшылықты көрініс тапты. Сондықтан, В.В. Белоус зерттеуі бойынша В.С.Мерлин 

мектебінде жүйке жүйесінің қасиеттерімен салыстырғанда темперамент қасиеттерінің бірі 

ретінде түсіндірілетін эмоциялық тұрақтылық – күшке тәуелсіз, бірақ тежеу процесінің 

динамикасына байланысты болып шықты. Р.И.Аллагуловтың жұмысында эмоциялық 

тұрақтылық жүйке жүйесінің күштілігімен теріс байланыста болады (дегенмен оның тек 

бір көрсеткішімен ғана). И.Райковский эмоциялық тұрақтылықтың жүйке жүйесінің күші 

мен құбылмалылығына оң тәуелділігін тапты.  

О.Н. Лукьянова және қосалқы авторлар әртүрлі деңгейдегі эмоциялық стресс пен 

күш, динамикалық қозулар мен жүйке жүйесінің құбылмалылығы арасындағы қатынасты 

зерттей отырып, эмоциялық тұрақсыздарға (стресстік жағдайда) қарағанда эмоциялық 

тұрақты топ үлкен құбылмалылық пен салыстырмалы түрде әлсіздікпен сипатталатынын 

анықтады. Бұл жағдайда жетекші фактор жүйке жүйесінің тұрақсыздығы болып 

табылады, бірақ күшпен байланыс көбінесе сыртқы тежегіш ретінде әрекет ететін сыртқы 

қоздырғыштар болған кезде пайда болады.  

П.А. Жоровтың, Л. Б. Ермолаева-Томинаның пікірінше, невротик (эмоциялық 

тұрақсыз) қозу процесінің тежегішке қарағанда басым болуымен сипатталады 

(дифференциалық психофизиологияда бұл жүйке процестерінің теңдігімен байланысты).  

Эмоциялық тұрақтылықтың жүйке жүйесінің қасиеттерімен байланысы туралы 

мәліметтердің бір-бірімен сәйкес келмеуінің себептерінің бірі – эмоциялық тұрақтылық 

туралы түсініктің әр түрлі болуында болып табылады. 

П.Б. Зильберман эмоциялық  тұрақтылық мәселесіне байланысты көзқарастарды 

талдай отырып, негізгі екі көзқарасты атап айтуға болады деп есептейді. Олар: эмоциялық 

тұрақтылықты эмоциялық күйзеліс (эмоция белгісінің тұрақтылығы)  кезінде пайда 

болатын  тұрақтылық пен эмоциялық жағдайлардағы психикалық және қозғалыс 

компоненттерінің тұрақтылығы ретінде сипаттайды. Екінші жағдайда, төтенше 

жағдайларда ойдағыдай жұмыс істеуді қамтамасыз ететін жеке қасиеттер туралы сөз 

қозғалады. 
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Әр түрлі зерттеулер әр түрлі төтенше әсерлерді зерттейтіндіктен, эмоциялық 

тұрақтылықтың жүйке жүйесінің қасиеттерімен байланысы субъектінің эмоциялық 

жағдайының құрылымы мен сипатына байланысты болады. В.В.Суворова осындай 

қорытындыға келе отырып, жүйке жүйесінің қасиеттерін анықтауға сәйкес стресске 

бейімделу болжамы «жоғары белсенділік деңгейі, максималды реакциялардың дәлдігі, 

төтенше жағдайға үнемі дайын болу жағдайы, күшті ынталандыру реакциясы» және тағы 

да басқаларға байланысты деп көрсетеді. 

Психикалық тұрақтылықты анықтаудағы барлық алуан түрлі тәсілдер арқылы осы 

тұжырымдаманың мазмұнына енетін ортақ түсінікті оқшаулауға болады, ол – жеке 

адамның іс-әрекет барысына теріс әсер етуі мүмкін эмоциогендік қоздырғыштарға қарсы 

тұру қабілеті.  

Эмоциялық тұрақтылықты талдау мінез-құлықтың эмоциялық маңызды жағдайға 

бейімделуінің екі кезеңін бөлуге мүмкіндік берді. Бірінші кезең, эмоциялық  реактивтілік 

эмоциогендік әсердің нәтижесінде организмде пайда болатын вегетативті ауысулармен 

сипатталады. Екінші кезең – ағзада пайда болған вегетативті өзгерістерге эмоциялық 

бейімделу. Оның мәні туындаған вегетативті өзгерістердің жолын кесу және өзін-өзі 

реттеу, тиісті мінез-құлықты сақтауға бағытталған. П. Б. Зильберманның пікірінше, оның 

жылдамдығы мен ауқымы жүйке процестерінің қозғалғыштығы дәрежесіне, 

қозғыштығына және, мүмкін, тежегіштік процестің күшіне байланысты болуы керек 

(алайда бұл тәжірибелік тұрғыдан зерттелмеген). 

Нормативтік тұрақтылықтың индикаторларын анықтау мақсатында жүргізілген 

физиологиялық көрсеткіштердің динамикасын зерттеу кезінде эмоциялық тұрақты және 

тұрақсыз топтардың өзіндік физиологиялық сипаттамаларының синдромы болатындығы 

анықталады. Эмоциялық тұрақсыз адамдар электроэнцефалографиялық және вегетативті 

ауысымдардың ұзағырақ созылуымен сипатталады.  

Бұл нәтижелер реакцияның пластикалық және инертті түрлерін анықтаған Р.М. 

Баевскийдің зерттеулерімен, Г. Н. Кассильдің  зерттеуінде көрсетілген реактивтіліктің үш 

түрі бойынша – реактивті, орташа реактивті және белгілі реактивтілікпен, сондай-ақ басқа 

зерттеулердің мәліметтерімен расталады.  

Типологиялық айнымалыларды мұқият талдай отырып, жүйке жүйесінің екі 

қасиетін ажыратуға болады, олар эмоциялық  жағдайлардағы адамның төзімділігіне үлкен 

мән береді. Бұл жүйке жүйесінің тұрақсыздығы және жүйке процестерінің тепе-теңдігі 

(активация қасиеті). Кейбір зерттеу жұмыстарында бұл екі факторлы шарттылық 

айқынырақ көрінсе, кейбірінде аз ғана деңгейде көрсетіледі. 

Эмоциялық тұрақтылықтың негізінде жатқан екі тәуелсіз процесті (эмоциялық 

реактивтілік және бейімделу) жүйке жүйесінің осы екі қасиеті анықтайды: активтендіру 

коэффициенті және жүйке жүйесінің тұрақсыздық факторы, олар бастапқы деңгейге тез 

оралуды қамтамасыз етуші жүйе болып есептеледі. Осыған байланысты, бұл мақаланың 

мақсаты эмоциялық тұрақтылық пен жүйке жүйесінің үш қасиеті: құбылмалылық, 

белсенділік және күш арасындағы байланысты зерттеу болды. 
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Жаһандану қарқынды жүріп жатқан  XХI ғасыр адам қызметінің барлық салаларын, 

оның ішінде адами капиталды дамытуға арналған білім беру жүйелері үшін қазіргі 

заманғы білікті мамандарды қалыптастырудың жаңа бағдарлары мен тәсілдерін талап 

етеді. Оларды  іске асырудағы басым міндеттердің бірі білім беру жүйесі педагогтарының 

кәсіби біліктіліктерін арттыруда функционалдық сауаттылығын қалыптастыру мен 

дамыту. 

Білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасына сәйкес  «Бүгінгі таңда білім берудің басты міндеттерінің бірі 

– білім алушыларды  ақпараттың үлкен көлемін тез қабылдауға және өңдеуге дайындау, 

оны заманауи құралдармен және жұмыс технологияларымен қаруландыру, оның 

ақпараттық мәдениетін қалыптастыруды көздейді. Осыған орай білім алушылардың 

танымдық белсенділігі мен ойлау дербестігін қамтамасыз ететін білім берудің жаңа 

спиральды моделіне көшу жүзеге асырылуда [1].  

Қазақстан Республикасында білім беру мазмұнын жаңарту өзінің алдына: білім 

беру бағдарламасын жаңарту мәнмәтінінде педагогтардың педагогикалық шеберлігін 

жетілдіру және білім алушылардың білу, түсіну, талдау, жинақтау, үлгілеу дағдыларының 

қалыптасу деңгейлерін айқындауға мүмкіндік беретін өлшемдік  бағалау жүйесін енгізу 

арқылы жүзеге асырылады.  

Заманауи педагогтың негізгі функцияларын тиімді орындау үшін (гностикалық, 

коммуникативті, жобалаушылық, конструктивті және ұйымдастырушылық), кәсіби 

педагог (дидактикалық, коммуникативті, жобалық, ұйымдастырушылық, академиялық, 

суггестивті, перцептивті, экспрессивті, қолданбалы перцептивті, экспрессивті, 

қолданбалы) сияқты ерекше педагогикалық қабілеттерге ие болуы керек .  

Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыру үшін мұғалім кәсіби қалыптасу кезеңдеріне 

көтеріліп, өзінің қасиеттері мен қабілеттерін үнемі дамытып отыруы керек: 

репродуктивті, бейімделу, модельдеу: жергілікті -модельдеу; білім мен мінез-құлықты 

жүйелік - модельдеу; қызметпен қарым- қатынастарын  жүйелік модельдеу. 

Үлкен түсіндірме сөздікте  «кәсібилікті» кәсіби шеберлік ретінде түсіндіреді. 

Пәнаралық «Ересектерге білім беру» сөздігіне сәйкес  «кәсібилік»- бұл адамның ақы 

төленетін қызметтік міндеттерді сауатты орындау қабілеті; орындалатын міндеттердің 
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күрделілік деңгейіне сәйкес келетін белгілі бір сабақ түріндегі іскерлік пен шеберлік 

деңгейі [3].  

М.И. Дьяченко мен Л. А. Кандыбовичтің қысқаша психологиялық сөздігінде  

кәсібилік кәсіби қызметтің міндеттерін орындауға жоғары дайындық ретінде 

қарастырылады  [ 4].  

Педагогтың кәсібилігі білім беру жүйесінің негізгі тұлғасы ретінде тек білімнің 

ғана емес, жалпы қоғамның дамуын да анықтайды. Педагогтың кәсібилігіне арналған 

еңбектерде бұл тұжырымдаманың әртүрлі анықтамалары бар. «Педагогтың кәсібилігі» 

ұғымының мазмұны зерттеушілермен сипатталады:  педагогикалық құзіреттілік, 

шеберлік, кәсіби маңызды қасиеттер мен педагогтың жеке беделі жиынтығын білдіретін, 

білім беру қызметінің тиімділігі мен оңтайлылығын қамтамасыз ететін тұлғаның 

интегралды сипаттамасы [ 5];  жалпы іс-әрекетке ие болу, әр түрлі практикалық 

жағдайларда  кәсібилік оның пәнін сақтауы, іс-әрекетті құру, оны өзгерту және дамыту 

қабілеті [ 6];  еңбекті сәтті орындау үшін қажетті адамның жеке сипаттамаларының 

жиынтығы [ 7].  

Н.В. Кузьминаның айтуынша, кәсібилік - бұл педагогтың кәсіби мәселелерді 

шешудің заманауи құралдарын, оны жүзеге асырудың тиімді тәсілдерін игеруінің өлшемі 

болып табылатын қызмет субъектісінің сапалық сипаттамасы [ 8]. 

Педагогтың кәсібилігі мен педагогикалық шеберлігінің ажырамас бөлігі   

оның кәсіби құзыреттілігі болып саналады.  

Кәсіби құзыреттілік бұл - сәтті педагогикалық қызмет үшін қажетті кәсіби және 

жеке қасиеттердің жиынтығы. Сондықтан, педагогтың кәсіби құзіреттілігі ұғымы оның 

педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыруда теориялық және тәжірибелік дайындығының 

бірлігін және оның кәсібилігін сипаттайды. 

 

 
 

Қазіргі педагогтардың кәсіби құзіреттілігінің құрылымы 

  

Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында педагогтың кәсібилігін 

қалыптастыруда ол жоғары деңгейлі әдіскер, зерттеуші, әлеуметтік-тұлғалық, 

коммуникативтік, ақпараттық-құзыреттіліктерінің болуын қажет етеді.  

Осыған байланысты «Педагог» кәсіби стандарты қабылданды. Кәсіби стандарттың 

тұжырымдамалық негізі жаңартылған білім беру мазмұны жағдайындағы педагогтың 

кәсібилігін дамытудың механизмдерін анықтауға ұйытқы болады. Бекітілген кәсіби 

стандартта  көрсетілген  еңбек нарығында және салада танылатын білік деңгейлеріне  

сәйкес үш жалпы көрсеткіш: «білім», «іскерлік» пен «дағдылар» болуы , педагогтың бес 

еңбек қызметі : 1) оқыту; 2) тәрбиелеу; 3) әдістемелік; 4) зерттеушілік; 5) әлеуметтік-

коммуникативтік белгіленгендігін тап өту қажет. 

Осыған байланысты педагог мәртебесін жоғарылату, педагогтың тұрақты кәсіби 

дамуына қолдау көрсету үшін бірқатар институционалдық реформалар жүргізілді [ 9].  
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Білім берудің жаңа стратегиясы білім мазмұнын жаңарту, оқыту құрылымын 

жетілдіру, дарынды балаларды қолдау, педагогтардың инновациялық шығармашылық 

белсенділігі арқылы ғана мүмкін болатын өзгерістерді анықтайды. Педагогикалық 

шығармашылық жаңа формаларды, әдістерді және оқыту құралдарын жетілдіруде көрініс 

табуы мүмкін.        Сонымен, жаңартылған білім беру мазмұнының басым міндеттерінің 

бірі әртүрлі білім салаларынан ақпарат алудан сыни ойлауды қалыптастыруға көшу болып 

табылады. Сабақта белсенді және интерактивті оқыту әдістері арқылы тәуелсіз білімге 

қызығушылық танытатын шығармашылық белсенді тұлғаны дайындау қажет. Ол, өз 

кезегінде педагогтардың жаңартылған білім мазмұнының талаптарына сәйкес педагогтан 

кәсібилікті, функционалдық сауаттылықты талап етеді.   Осыған байланысты 

педагогтардың кәсібилігін дамытуда қолданылатын жаңа әдістер мне дағдылар жүйесін 

ұсынамыз:  

Педагогикалық жобалау - педагогтың және оқушылардың тиімді жұмысының 

дамуымен байланысты, педагогтың біртұтас жұмысын азайтады және шығармашылығын 

арттырады, бұл педагогтардың инновациялық іс-әрекетін мотивациялау тәсілі. 

Педагогикалық жобалау кезінде педагог баланың қандай қасиеттерін дамыту керек екенін, 

болашақта қандай дағдылар жақсы оқуға қалай көмектесетінін,  не талап етілетінін 

анықтауы керек;  

Soft Skills (софт скайлс) «жұмсақ дағдылар»:    

Коммуникация- келіссөздер жүргізудегі қабілеттілік, әңгімелесушінің            

(оқушының) мәртебесі мен рөліне қарай қарым-қатынас жасау;  

Мәлімет жинау- ақпаратты жинау, жұмыс істеу:  ақпаратты жазу, оны түсінікті  әрі 

нақты түрде ұсыну;   

Эмоциялық интеллект - «жоғары EQ» бағытталған, эмоцияларды тану,  ажырата 

білу, өзінің және оқушылардың эмоцияларын реттеу;   

Аргументация- өз позициясын , көзқарасын тұжырымдай білу, оны нақты және 

сенімді түрде айту,  қорғау ; 

Қызығушылық және өзіндік қызығушылық- оқушылардың әртүрлі және 

мотивациясын, олардың ойын және ниетін түсіну;                                                                                                                                                   

«Нәтижелер» және «процестерді» ойластыру- кез-келген процестің құрылымын 

көре білу, мақсаттарға жету жолдарын өзгерту, кері байланыс құрастыру және бір 

процестен екіншісіне жылжу және ұзаққа созылмай көшу үшін уақытты белгілеу; 

Жүйелік ойлау - кешенді жүйелердің сипаттамалары туралы білімді пайдалану, 

әртүрлі факторлардың өзара әрекеттесуін есепке ала отырып кешенді объектілерді талдау;  

Мәселелер мен конфликтіні шешу - конфликті жағдайларды шешу үшін екі 

тараптың мүдделерін іске асыру жолдары, басқалардың көзқарастарын шыншылдыққа 

айналдыру және өзара тиімді шешімдерді табу; 

Коучинг - әріптестермен жұмыс істеудің бір түрі, олардың тиімді дамуы тәжірибеге 

негізделген дамуды қолдау және көтермелеу. Бұл тиімді дамуы мен өзгерістерді 

басқарудың сәтті үрдісін интеграциялауға мүмкіндік береді, педагогтардың кәсіптік өсу 

процесінің үздіксіздігін қамтамасыз етеді.   Олар практикалық дағдыларды «оқытудың 

нақты саласында» өткізуге мүмкіндік береді. 

Менторинг-(«Mentoring», орысша «наставничество») ұғымы жас мамандармен 

жұмыс аспектісінде қолданылады. Тәлімгерлікті мектепте тәжірибелі мамандар атқарады, 

бұл тәлім алушыға оның тәжірибесінің тиімділігін жақсарту мақсатында ментор мен оның 

тәлім алушысының арасындағы сенімді қатынастарды орнатудың үдерісі.   

Желілік қоғамдастық - бұл желідегі бір пән бойынша немесе проблемалық кәсіби 

қызметте жұмыс істейтін мамандардың ресми немесе бейресми тобы. Кәсіби желілік 

бірлестіктерге қатысу еліміздің әртүрлі аймақтарында және шетелдерде тұратын 

педагогтардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауға, кәсіби проблемаларды шешуге және 

кәсіби деңгейін көтеруге мүмкіндік береді.   Желілік педагогикалық қауымдастықтарда 

келесі іс-шараларды қолдауға болады: оқыту семинары, виртуалды конференция, конкурс, 
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жобалар, іс-шаралар, виртуалды тур, семинар немесе мастер-класс, сұхбат, сұхбат, 

жобалар фестивалі.  

Action Research мектеп негізінде педагогикалық зерттеу - бұл практикада мектеп 

мәселелерін талқылайтын және шешетін тәсіл. Зерттеудің мұндай түрі «білім» ретінде 

емес, ол «туралы» болып табылады. Осыған байланысты педагогтың тағайындалуы өз 

тәжірибесін түсінуге және жақсартуға мүмкіндік беретін өзін-өзі рефлексивті зерттеу 

болып табылады. Action Research педагогтарға арналған педагогикалық зерттеу - 

практикалық тәжірибе негізінде кәсіби өсу мен оқуды жалғастырудың тиімді жолы болып 

саналады. Action Research педагогтардың күнделікті практикалық мәселелеріне және оның 

ғылыми-зерттеу құралдары мен стратегияларының белгілі бір жиынтығын зерттеуге 

арналған мәнi бойынша икемдi зерттеу әдіснамасы болып табылады. 

Lesson Study  - педагогтар практикасы саласындағы білімді жетілдіруге 

бағытталған, сабақтардағы іс-әрекеттегі зерттеудің ерекше нысаны болып табылатын 

педагогикалық тәсіл. Бұл педагогтар тобы бірлесіп жоспарлаған, оқытатын, бақылайтын 

және талдайтын кемінде үш сабақты қамтитын цикл. 

Педагогтардің кәсібилігін дамыту үшін Lesson-Study технологиясын қолданудың 

тиімділігі оның келесі артықшылықтарына негізделген : 

-педагогтың оқу процесін әдеттегіден гөрі айқын бөлшектер мен көріністерде 

көруге мүмкіндігі бар; 

- педагог оқу кезінде не болуы керек және шын мәнінде не болып жатқандығы 

арасындағы айырмашылықты көре алады; 

- педагог оқушылардың қажеттіліктерін барынша қанағаттандыру үшін оқытуды 

қалай жоспарлау керектігін түсінуге мүмкіндік алады; 

- педагог мұғалімдердің кәсіби қауымдастығымен тығыз қарым-қатынас жасау 

мүмкіндігіне ие, оның мақсаты оқушыларға білім алуға және топ мүшелерінің кәсіби 

өсуіне көмектесу болып табылады [ 10].  

Заманауи тәсілдерді қолданудың сәттілігі педагогтың белгілі бір оқыту әдісін іс 

жүзінде жүзеге асыру қабілетіне емес, таңдалған әдісті сабақтың белгілі бір кезеңінде, осы 

мәселені шешуде және балалардың нақты контингентімен жұмыс жасауда қолданудың 

тиімділігі мен дұрыстығына байланысты. Бірақ ең бастысы  - педагог өз жұмысын дербес 

талдай білуі, кемшіліктерін анықтауы, олардың себептерін анықтауы және оларды түзету 

жолдарын жасауы керек. 

Педагог білім беру процесіне заманауи тәсілдерді енгізу кезінде: 

- оқытудың әдістері мен тәсілдерін қолдану ; 

- оқу сабақтарын өткізу және талдау; 

- балаларға жұмыстың жаңа әдістерін үйрету; 

- педагогикалық диагностика әдістерін қолдана отырып, енгізу нәтижелерін 

бағалау.  

Осылайша, жаңа әдіс тәсілдер мен технологиялары педагогтарды педагогикалық 

ұжымда кәсіби ынтымақтастыққа шақырады, оларды нақты білім беру мекемесінде бар 

жағдайларды ескере отырып, оқытудың жаңа заманауи әдістемелері мен технологияларын 

практикада қолдану мүмкіндіктерін бірлесіп іске асыруға бағыттайды. 
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Қазіргі заманауи жағдайындағы білім берудің болашағы қоғамның даму үдерісімен, 

білімнің ғылыми интеграцияға ұмтылуымен, қоғамда жинақталып және үнемі өсіп 

отыратын, ақпарат көлемінің әр түрлі тегімен анықталады. Интеграция мен ғаламдастыру 

қатар жүріп келе жатқан бүгінгі таңда жоғары оқу орындарындағы білім берудің сапасы 

мен-деңгейін жан-жақты көтеріп, жаңаша ойлайтын, оқыту мен тәрбиенің 

жаңа технологиясын күнделікті жұмысында қолдана білетін ұстаздардың ғана жұмысы 

жемісті болмақ. [1] 

Тәуелсіздік алған жылдар ішінде егемен еліміздің, қоғамымыздың әлеуметтік-

саяси және басқа да салаларында түбегейлі өзгерістер болып жатыр. Соның бірі – білім 

беру саласы. Қай кезеңде болмасын жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру 

қоғам алдындағы ең маңызды, жауапты, іс болып қала береді. Сондықтан мемлекетіміздің 

даму, жаңару жолындағы жаңалықтары мен түрлі өзгерістері еліміздің білім беру 

саласынада өз әсерін тигізуде. Бүкіл әлемдік білім беру кеңістігіне ұмтылыстар, 

қоғам дамуындағы қалыптасып отырған жаңа жағдайлар, тыңнан туындаған мәселелер, 

өзгеріп жатқан өмірге бейімделу қажеттігін туындатып отыр. Осы орайда қоғамымыздың 

әрбір мүшесі рухани тұрғыда жаңғыруды, дәлірек айтқанда, рухани тұрғыда жаңарудың 

жаңа белесіне көтерілуді өзінің азаматтық парызы деп білгені жөн. «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында жастарымызды із ісінің қыр-сырын жетік білетін, 

қоғамға керекті маман, саналы азамат,  ұлттық мүдде жолына қызмет ететін,  Отанын, елін 

сүйетін   қайраткер  етіп тәрбиелеу –  басты міндет. 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасында қазіргі қоғамда  жас 

ұрпаққа тәрбие мен білім берудің маңызы және олардың бағыттары  мейлінше айқын 

тұжырымдалғаны, атқарылуға тиіс шаралар жеке-жеке тақырыптарға жүйеленіп 

көрсетілгені белгілі. Еліміз жаңа тарихи кезеңге аяқ басқан тұста жаһандық жаңғырумен 

қатар рухани жаңғыруды тең ұстау – бүгінгі күннің басты талаптарының бірі. Рухани 

жаңғырудың басты шарты білім екені даусыз. [2]  

Қазақтың ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынов кезінде: «Елді түзетуді бала оқыту ісінен 

бастау керек», – деген еді. Білімге қатысты бұл ой-пікір бүгін де өз өзектілігін жойған 

жоқ. 

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман даярлау. Осы 

талапқа орай ізденімпаз оқытушының шығармашылығындағы ерекше тұс – оның 

сабақты түрлендіріп, студенттің жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, 

қастерлеу, арын таза ұстау – әр оқытушының борышы. Ол өз кәсібін, өз пәнін, барлық 
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шәкіртін, оқу орнын шексіз сүйетін адам. Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация 

оқытушысы – педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін-өзі 

жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, шығармашыл тұлға.  

Нарық жағдайындағы оқытушыларға қойылатын талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, 

білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби біліктілігі, әдістемелік жұмыстағы шеберлігі. 

Қазіргі білім беру парадигмасы «білікті адамға» бағытталған білімнен «мәдениет 

адамына» бағытталған білімге көшуді көздейді. Бұл білім беру жаңаша ұйымдастыру – 

оның философиялық, психологиялық, педагогикалық негіздерін, теориясы мен 

тәжірибесін тереңірек қайта қарауды қажет етеді. Сондықтан бүгінгі күні еліміздің 

білім жүйесінде оқыту үдерісін тың идеяларға негізделген жаңа мазмұнын қамтамасыз ету 

міндеті тұр. [3] 

Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасында қазақстандық білім беру жүйесінің 

тартымдылығын арттыру үшін, ең алдымен, педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, 

олардың бүкіл қызметі бойына мансап тық өсуін, оқытылуы және кәсіби біліктілігін 

дамытуды қамтамасыз ету, сондай-ақ педагог ғалымдардың еңбегін мемлекеттік қолдау 

мен ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен мән берілген. Осыған байланысты 

қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар мен сыңдарлы саясаттар, 

өзгерістер мен жаңалықтар әрбір педагог қауымының ойлауына, өткені мен бүгіні, 

келешегі мен болаша ғы жайлы толғануына, жаңа идеялармен жаңа жүйелермен жұмыс 

жасауына негіз болары анық. Олай болса, білімнің сапалы да саналы түрде берілуі білім 

беру жүйесіндегі педагогтердің, зиялылар қауымының деңгейіне байланысты. Дәстүрлі 

білім беру жүйесінде білікті мамандар даярлаушы кәсіби білім беретін оқу орындарының 

басты мақсаты — мамандықтарды игерту ғана болса, ал заманауи әлемдік білім кеңістігіне 

ене отырып, бәсекеге қабілетті тұлға дайындау үшінадамның құзырлылық қабілетіне 

сүйену арқылы нәтижеге бағдарланған білім беру жүйесін ұсыну – қазіргі таңда негізгі 

өзекті мәселелердің бірі. 

Ел болашағы – білімді ұрпақта. Сондықтан білім беру саласында жасалып жатқан 

жаңа реформаларды жүзеге асыру – ұстаздар қауымы на ортақ іс. Қандай істі жаңадан 

бастау оңайға соқпайды. Сондықтан ұстаздарға жаңаша жұмыс істеуге, шығармашылық 

еңбегі мен оқыту әдістерін жаңа арнаға бұруына, педагогикалық еңбегін қайта құруына 

тура келеді. Бұл бағытта жұмыстар атқарылып та жатыр. [4] Көштен қалмаймыз деп 

жаңаның бәрін қабылдай беру дұрыс па, бұған дейін қол жеткізген табыстарымызбен іс-

тәжірибемізді әрі қарай қалай ұштастырамыз деген ойлар да мазалауы мүмкін. Өткен 

күндердегі іс-тәжірибеге көз жіберсек, кешегі бүгінгіге, бүгінгі ертеңгіге ұқсамайды. 

Себебі ғылымның дамуы, білім мазмұнының өзгеруі, өмір талабы, оқушы талғамы үнемі 

өсуде. Қай қоғамда болмасын шешуші фактор - адам және жеке тұлға болып қала бермек. 

Ғасырлар бойы қалыптасқан рухани құндылықтарымызды, байлығымызды түгендеу, 

игеру, жас ұрпақ бойына игі қасиеттерді сіңіру – бүгінгі білім жолында жүрген 

ұстаздардың басты борышы. 

Қазіргі  таңда  білім  беру  жүйесінің  маңызды  мәселелерінің  бірі - әрбір  адамның 

қызығушылығына,  мүмкіндігіне  және  талабына  сай  компьютерлік  техника  мен 

телекоммуникациялық  жүйелер  негізінде  жаңа  ақпараттық  технологияларды  

пайдалана отырып білім беру болып табылады.   

Оқытудың жаңа ақпараттық- коммуникациялық технологияларын меңгеру – қазіргі 

заман талабы. ХХІ ғасыр – ақпараттық технология ғасыры. Қазіргі қоғамдағы білім 

жүйесін жетілдіруде ақпараттық – коммуникациялық технологиялардың маңызы ерекше. 

Білім жүйесін ақпараттандыру және пәндерді ғылыми – технологиялық негізде оқыту 

мақсаттары алға қойылуда. Ақпараттандыру технологиясының қарыштаған кезеңінде осы 

заманға сай терең білімді, әрі жоғары білікті жұмысшы мамандарын дайындау – 

оқытушының басты міндеті. Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы 

жан-жақты, жаңа технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап етеді.[5] 
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Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 11 – бабының 9 тармағында 

оқытудың жаңа инновациялық технологияларын, оның ішінде кәсіптік білім беру 

бағдарламаларының қоғам мен еңбек нарығының өзгеріп отыратын қажеттеріне тез 

бейімделуіне ықпал ететін несиелік қашықтан оқыту, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды енгізу және тиімді пайдалану міндеті қойылған. [6] 

Қазіргі таңда еліміздің білім жүйесінде жаңашылдық қатарына ақпараттық 

кеңістікті құру енгізілді. Ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге қажет білім, 

білік, дағдының көлемі күннен күнге артып, мазмұны өзгеріп отыр. Білім беру жүйесінде 

ақпараттық – коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы білімнің сапасын 

арттыру, білім беру үрдісін модернизациялаудың тиімді тәсілдері пайдаланылуда және 

одан әрі жетілдірілуде. 

Ақпараттық технология – қазіргі компьютерлік техника базасында ақпаратты 

жинақтау, сақтау, өндеу және тасымалдау істерін қамтамасыз ететін математикалық және 

кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық құралдар жиыны. 

Коммуникация – ақпаратты тасымалдау әдістері мен механизмдерін және оларды 

жазып жинақтап жеткізу құрылғыларын қамтитын жалпы ұғым.  

Ақпараттық-коммуникативтік технология жағдайындағы  оқыту үрдісінің 

функциялары: оқыту, тәрбиелеу, дамыту, ақпараттық болжамдау және шығармашылық 

қабілеттерін дамытумен анықталады. 

Оқытудың ақпараттық-коммуникативтік және интерактивтік технологияларының 

бағыттары: 

а) электронды оқулықтар; 

ә) телекоммуникациялық технологиялар; 

б) мультимедиалық және гипермәтіндік технологиялар; 

в) қашықтықтан оқыту (басқару) Интернет. 

Интерактивтік оқыту технологиясы – бұл ұжымдық, өзін-өзі толықтыратын, 

барлық қатысушылардың өзара әрекетіне бағытталған, оқу үрдісіне оқушының қатыспай 

қалуы мүмкін болмайтын оқыту процесін ұйымдастыру.  

Интерактивтік оқыту – бұл оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы тікелей жүзеге 

асатын сұхбаттасып оқыту болып саналады. Сабақтағы интеграциялық әрекет өзара 

түсіністікке, ынтымақтастыққа - ұйымдастыру және сұқбаттасып қарым-қатынас жасауды 

жетілдіруді ұсынады. [7] 

Оқытудың ақпараттық-коммуникациялық және интерактивтік технологияларын 

қолдану – педагогикалық іс-әрекеттердің мазмұны мен формасын толықтыру базасында 

оқыту үрдісін жетілдірудің бірегей жолы. 

Компьютерлік желілерді, интернет жүйесін, электрондық оқулықтарды, 

мультимедиалық технологияларды, қашықтан оқыту технологиясын қолдану оқу 

мекемелерінде ақпаратты-коммуникациялық технологиялар кеңістігін құруға жағдай 

тудырады. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияны жетілдіру- білім берудің бір бөлігі.  

Заман ағымына сай күнделікті сабаққа компьютер, электрондық оқулық, интерактивті 

тақта қолдану оң нәтиже беруде. Білім беру жүйесі электрондық байланыс, ақпарат 

алмасу, интернет, электрондық пошта, телеконференция, On-line сабақтарды ұтымды 

жүргізуде. 

Бүгінгі күні инновациялық әдістер мен ақпараттық технологияларды қолдану 

арқылы оқушының креативті ойлау қабілетін арттырып, ізденушілігін дамытып, 

қызығушылығын тудыру, белсенділігін арттыру ең негізгі мақсат болып айқындалады. 

Әсіресе, қашықтан оқыту жүйесі жедел қарқынмен дамуда, бұған бірнеше 

факторлар, ең бастысы – білім беру мекемелерінің қуатты компьютер техникасымен 

қамтылуы, оқу пәндерінің барлық бағыттыры бойынша электрондық оқулықтар құрылуы 

және Интернеттің дамуы мысал бола алады. Бүгінгі таңда білім жүйесін ақпараттандыру 

формалары мен құралдары өте көп. Оқу үрдісінде ақпараттық және телекоммуникациялық 
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құралдар мүмкіндігін кешендіі түрде қолдануды жүзеге асыру көп функционалды 

электрондық оқу құралдарын құру және қолдану кезінде ғана мүмкін болады. 

Білім беруді ақпараттандыру жағдайында оқушылардың ақпараттық сауаттылығын, 

ақпараттық мәдениетін және ақпараттық құзырлығы сияқты қабілеттіліктерді 

қалыптастыру мәселесі бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айналып отыр. 

Сабақта ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланудың тиімділігі: 

• оқушының жеке дара жұмысы; 

• аз уақытта мол білімге қол жеткізіп , уақытты үнемдеу; 

• білім-білік дағдыларын тест орындау арқылы бақылау; 

• шығармашылық тапсырмалар  орындау;  

• қашықтықтан оқу мүмкіндігінің туындауы;  

• қажетті ақпаратты аз уақыттың ішінде  табу мүмкіндігі;  

• экономикалық тиімділігі;  

• іс-әрекет, қимылды қажет ететін пәндер мен тапсырмаларды оқып үйрену;  

• қарапайым көзбен көріп, қолмен ұстап сезіну немесе құлақ пен есту мүмкіндіктері 

болмайтын табиғаттың таңғажайып үрдістерін әр түрлі тәжірибе нәтижелерін көріп, сезіну 

мүмкіндігі;  

• оқушының ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы мол.  

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар жеке тұлғаның құзыреттілігін 

дамыту құралы:  

Қазіргі оқыту жүйесінің маңызды шарттарының бірі оқушы өзіне қажетті 

мәліметтіі іздеп табуға үйретіп, олардың өз оқу аймағын өзінің таңдай білуі болып 

табыладыі. Менің ойымша, ақпараттық-білім беру ортасын жобалаудағы негізгі мақсат 

оқушының өздігінен оқуға құлшындыру, яғни ізденімпаздыққа үйрету. [8] 

Ақпараттық технологияларды пайдаланудың артықшылықтары төмендегідей:  

1. АКТ оқытудағы тақырып шеңберіндегі не қандай да уақыт аралығында 

айтылуға тиіс мәліметтер көлемін ұлғайтады. 

2. Өте үлкен ара қашықтықта орналасқан әр түрлі оқу орнында оқуға  болады. 

Жоғары сынып оқушыларын емтихандар мен ҰБТ даярлауға арналған жаттықтыру 

бағдарламаларын пайдалануға; 

3. Оқыту жүйесінің көп денгейлі жетілдірілуі   оқу сапасын арттырады. 

4. Оқушы өз бетімен не өзге оқушылармен топтасып бірге жұмыс істеуге мүмкіндік 

алады.  

5. Оқушының танымдық іс-әрекеттері күшейіп, өзіндік жұмыстарды тез орындау 

мүмкіндіктері жетіледі. 

Жас ұрпақты оқытуда жаңашылдықты пайдалану – шығармашылық жетістіктің 

қайнар көзі.  

Ақпараттық технологиялар кешендерін пайдаланудың мақсаттары:  

1. Ақпараттық технологияларды қолдану аясында оқу-тәрбие процесінің барлық 

деңгейін арттыру: 

- оқыту процесінің ықпалы мен сапасын арттыру,  

- пәнаралық байланысты тереңдету,  

- қажетті ақпаратты іздеуді оңайлату және көлемін ұлғайту.  

2. Оқушы тұлғасын дамыту, ақпараттық қоғамда өмір сүруге дайындау.  

- коммуникативтік қабілеттерін дамыту,  

- күрделі жағдайда оңтайлы шешім қабылдау не шешу нұсқаларын қабылдау 

дағдыларын қалыптастыру. 

- компьютерлік графика, мультимедиа технологиясын қолдану арқылы эстетикалық 

тәрбие беру,  

- ақпараттық мәдениетті қалыптастыру, ақпаратты өңдей білу:  

3. Қоғамның әлеуметтік тапсырысын қабылдау:  

- Ақпараттық сауатты  тұлғаны дайындау;  
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- компьютерлік ортаны қолданушыны даярлау:  

Оқыту үрдісінде компьютерлік технологияларды пайдадалану келесі мақсаттарға 

бағытталады:  

- компьютерлік технологиялардың мүмкіндіктерін жүзеге асыру арқылы оқыту 

үрдісінің ықпалдығы мен сапасының деңгейін көтеру: 

- танымдық әрекеттердің белсенділігін арттыратын ынтаны қамтамасыз ету:  

- қазіргі заманғы ақпарат өңдеу орталықтарын қолдану арқылы пәнаралық 

байланысты тереңдету. 

Елбасының Жолдауында «Қазақстан-2050» Стратегиясын нақты жүзеге асыру 

міндеттері қойылған. [9] Онда халықты жұмыс пен қамтуда мамандарды даярлау мен 

қайта даярлықтан өткізуде кәсіптік білімді тегін алуға, өмір бойы сапалы білім 

алуға жағдай жасау және барлық мүмкіндікті туғызу, шетелдік жұмысшыларды 

қазақстандық мамандардың күшімен алмастыру Қазақстанның индустриалдық-

инновациялық дамуының ең негізгі бағыты болатындығы атап көрсетілген. 

Ал елбасымыз бұдан бұрын ұсынған тарихи бағдарламасында былай делінген болатын: 

«Біздің болашақтың жоғары технологиялық және ғылыми қамтымды өндірістері үшін 

кадрлар қорын жасақтауымыз қажет. Осы заманғы білім беру жүйесінсіз әрі алысты 

барлап, кең ауқымда ойлай білетін осы заманғы басқарушыларсыз біз инновациялық 

экономика құра алмаймыз. Демек, барлық деңгейдегі техникалық және кәсіптік білім 

беруді дамытуға бағытталған тиісті шаралар қолдануымыз шарт». [10] Сондықтан 

ұстаздар қауымының басты міндеті – жастарға терең білім мен өнегелі тәрбие беру, сол 

арқылы ұрпақ бойына ұлттық кодты сіңіре білу.  Осыны жан-тәнімізбен сезініп, рухани 

жаңғыру шараларын жүргізуді жарқын болашаққа бағдар ретінде қабыл алуымыз керек. 

Қорыта айтқанда, жоғарыда баяндалған маңызды шаралардың 

барлығы мемлекетіміздің тәуелсіздігін сақтауға, республика халқының бірлігін нығайтуға, 

оның әлеуметтік-тұрмыс жағдайын, денсаулығын, тіршілік сапасы мен деңгейін 

арттыруға бағытталғанын жан-жақты ашып көрсетеді. Осының барлығына біздің қолымыз 

Ата Заңымызда көзделген тарихи ережелерге сүйене отырып, елбасы белгілеп берген 

басымдықтарды жүзеге асыру, атап айтқанда: ғылым мен білімнің инновациялық жүйесін 

дамыту, денсаулық сақтау саласының қазіргі заманғы стандарттарына өтуін, ұлттың 

мәдени және рухани әлеуетін өркендеуін қамтамасыз ету арқылы жетіп отыр. 
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Гуманитарлық ғылымдағы мәдени-тарихы (қазақ 

тілі, орыс тілі, әдебиет, музыка, ағылшын тілі, 

бастауыш мектеп, мектепке дейінгі мекеме 

тәрбиешісі) рухани жаңғыру 
 
 

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ НЕГІЗІНДЕ БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 

ӘДІСТЕМЕСІ 

 

ҚАПТАҒАЙ А.А. 

Магистрант 

АМИРОВА А.С. 

Абай атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қаласы 

 

Қазақстан Республикасы ұлттық саясатының тұжырымдамасында: «...еліміздің 

тәуелсіздігі мен егемендігін, саяси және экономикалық дамуының тірегі болатын ұлттық 

құндылықтар мен ұлттық мұраттарды бойына сіңірген патриоттық рухтағы білімді жаңа 

ұрпақ тәрбиелеу, ғылымды жан-жақты дамыту [1, 4б]. Бұл өз кезегінде ұлтымыздың 

болашағы бүгінгі жас ұрпақтың бойында ұлттық құндылықты қалыптастыру қажеттігін 

көрсетеді, ал оны бастауыш сыныптағы тәрбие жұмысынан бастау керектігі басты 

міндеттерінің бірі болып табылады.   

Тәрбие жұмысы негізінде бастауыш сынып оқушыларының ұлттық құндылығын 

қалыптастыру үшін ұсынылған нұсқаның негізі тәрбиешінің көмегі арқылы оқушылармен 

және сынып жетекшісінің тәрбие сағаттарында субъектілік қатынастары  ұлттық 

құндылығын қалыптастыруға  негізделеді. 

Бірінші, қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға негізделеді.  

• «Эстафета». Педагог бұл жарысқа әртүрлі топтағы оқушылардың араласуын 

(қатысуын) қамтамасыз етеді.  Мысалы: 100 метрге жарыс. 

• «Өзара көмек». Ортақ іс-шараның табысты болуы оқушылардың бір-біріне өзара 

көмек көрсетуіне байланысты. Мысалы: Үлескідегі еңбек, гүлзарларды суару, тазалау, 

түптеу т.б. 

• «Ең үздік дегенге көңіл бөлу». Мұғалім оқушылармен қарым-қатынас барысында 

олардың әрқайсысының жақсы тұстарын айту қажет.   Бірақ оның  бағалауы объективті 

және нақты фактілерге негізделуі тиіс. Мысалы: Үлгілі, тәртіпті оқушыгың мінез-

құлқындағы жағымды жақтарын келтіру.  Достарымен тіл табысуы, кез келген жағдаятта 

көмекке келу, үлкендермен қарым-қатынас, кішіге қамқорлық көрсетуі және т.б. 

• «Стереотиптерді бұзу». Қарым-қатынас барысында мұғалім оқушының 

санасына адамдардың көпшілігінің пікірі үнемі дұрыс бола бермейді дегенді ұқтыру 

қажет.  Мұндай әңгімені талдаудан бастаған жөн, мысал ретінде «Кім миллионер болғысы 

келеді?» ойынындағы зал көмегінің үнемі дұрыс шықпайтынын алуға болады.   

• «Өзі туралы әңгімелер». Егер мұғалім оқушылардың бірін-бірін жақсы тануы 

үшін, бірін-бірі дұрыс түсінгенін қаласа осы әдісті падаланады. Әркім өзі туралы қысқаша 

әңгімелеп береді немесе достарының көмегімен шағын қойылым қояды. Мысалы: «Мен 

және достарым». 

• «Ереже бойынша араласу». Ұжымдық тапсырманы берерде алдын-ала ережелер 

бекітіледі, оқушылардың өзін-өзі ұстауы және ұжымда бір-бірімен араласуы, қандай 

жағдайа сын айтуға болады, қай кезде және қандай тәртіппен өзгертулер мен 



Вестник университета «Кайнар», №4/2-2020 г. 

 52 

толықтырулар енгізуге болады.  Мұндай ережелер топ ішінде өзара кикілжіңнің алдын 

алады және барлық қатысушылардың «мәртебесін» қорғайды. Мысалы: "Өміршеңдік 

ережесі" тренингі.  (Балалар хормен айтады. Соңында балалар бір-біріне осы қамиеттердің 

біреуін тілеуі қажет). 

1. Жігер деген-Мен 2. Күш деген-Мен  3. Махаббат деген-Мен  

4. Кешірім деген-Мен   5. Ақ көңіл деген-Мен 6. Білімді оқушы деген-Мен  

7.Жастық шақ деген-Мен  8. Денсаулық деген-Мен  9. Адалдық деген-Мен  

10. Жарқындылық деген-Мен 11. Бар ғажайып деген-Мен  

Хормен: Бәрі маған байланысты,  Бәрі менің қолымда.  

• «Жалпы пікір».  Оқушылар әр түрлі адамдармен өз ойын тізбек бойынша 

жеткізеді: біреуі бастайды, екіншісі жалғастырады, толықтырады, нақтылайды. 

Қарапайым ойлаудан (пікірталасқа барлық қатысушылардың қатысуы маңызды) 

аналитикалық ойлауға, одан кейін тиісті  шектеулерді (талаптарды) енгізу арқылы 

проблемалық мәлімдемелерді шешуге тырысады. Мысалы: "Салауатты өмір салтын 

ұстану-денсаулықты сақтайды"  тақырыбындағы бір минуттық ой бөлісу. Топтағы әр 

оқушы аталған тақырыпта бір минут тоқтамай сөйлеуі қажет.   

• «Көзқарасты түзету». Бұл әдіс қатысушылар арасында түрлі өзгерістерді енгізу 

барысында, белгіленген рөлдерді өзгерту кезінде, қатысушылар арасында кикілжің пайда 

болған кезде қолданылады (қосымша сұрақ, бастапқы ойға оралу, жеке әрекеттерді еске 

салу т.б.).  Мысалы: "Бағдаршам" әдісі. Бұл әдіс арқылы балалар кикілжіңнің орын алу 

себептерін анықтап, оны жобдың жолдарын ұсынады. Қызыл түс - себебін анықтап айту. 

Сары түс- пайда болу себептерін анықтау. Жасыл түс – проблеманы жою жолдары 

немесе жақсы қарым-қатынас орнату жолдарын ұсынып, соны орындау. 

• «Әділ бөлу». Бұл әдіс барлық оқушылар үшін теңдей жағдаят жасауды 

қалыптастырады. Бұл әдіс мынадай жағдайларда қолданылады: агрессивті оқушылардың 

шабуылдары екінші топ оқушыларының бастамасы мен қалауын басып тастаған кезде.  

Мұндағы басты мақсат әр топ оқушыларының бастамаларының тең дәрежеде болуы.  

Мысалы: «Мизансцена». Бұл әдістің мақсаты қарым-қатынас барысында  сыныптағы 

оқушыларды бір-бірімен белгілі бір комбинацияда орналасуын қадағалау. Сол арқылы 

оқытушы тарапынан берілген жаттығуларды әр кезеңде оқушылардың бірігіп орындауы.  

Мысалы: «Сіз балға барасыз ба?» 

Барысы: Жүргізуші санақ жүргізеді: 

«Иә» және «жоқ» деп айтпаңдар, қара-ақ деп атамаңдар, 

Мысалы: Сіз балға барасыз ба? 

Оның міндеті - ойыншыны шатастыру.  

Ойыншының міндеті - "иә", "жоқ", "қара", "ақ"деген сөздерді пайдаланбай 

сұрақтарға жауап беру. Қарапайым және күрделі сұрақтарды араластыру, сөйлеу мен 

интонацияны өзгерту. 

Бұл  қалыптан тыс ойлай білу, өз сөзін қадағалау, назар аудара білу және 

қалыптасқан жағдайдан шығуды тез табу қабілеттерін дамытады. 

Екінші, сынып жетекшісі мен оқушы арасындағы диалогтың 

ұйымдастырылуына байланысты.  Оқушының маңызды мәселесін шешуге мұғалімнің 

ықпалы. Мұндай диалогта келесі  іс-шараларды  ұйымдастырды мақсат етіп келесі 

әдістемені даярладық. 

• «Рөлдік маска». Балаларға басқа адамның рөліне кіруге және өз атынан емес 

өзгенің атынан сөйлеуге мүмкіндік беріледі. Мысалы: "Жолды тап" ойыны.   

Ережесі: Ойыншылар өзара 2 адамнан топқа бөлінеді. Біреуі - бағыттаушы, 

екіншісі – жолаушы. Жолаушының көзін шүберекпен байлаймыз. Жолаушы жолды 

бастамас бұрын, бағыттаушы оны қалай бағыттайтынын айтады. Мысалы , оңға деген 

сөздің орнына шапалақ, алға деген сөздің орнына “мяу-мяу” және т.б. Жолаушының көзі 

байланғаннан кейін жерге А4  арақтарымен жол сызу. Осылайша жолдың басынан аяғына 
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дейін бағыттаушы арнайы бағыттау сөздері арқылы жолаушының жолдың соңына дейін 

жетуіне көмектеседі. 

• «Іс-әрекеттің дамуын жобалау». Қарым-қатынас барысында сынып жетекшісі 

осы немесе өзге жанжалды жағдайдың басқаша өрбуі туралы айтады. Осы жағдайда дұрыс 

жол іздестіріледі. 

• «Еркін тақырыпта импровизация». Оқушылар өздеріне қызықты және сол аяда 

білімдері жоғары тақырып таңдайды, іс-әрекетке жаңаша баға беріп, оқиғаны жаңа 

көзқарас тұрғысынан талдайды. Мысалы: "Менің атым – Аружан . Мен бақыттымын, 

себебі..." жалғастыру.  

• «Қарама-қайшылықтардың әсері». Белгілі бір сұрақ аясында оқушылардың пікірі 

екі жақты болады, ол шығармашылық тапсырманы орындаған кезде, екі жақты талқылау 

кезінде көрініс табады. Қабылдау пікірталастардағы сәйкессіздіктердің нақты шектелуін, 

пікірталастың басты бағыттарын белгілеуді көздейді. Мысалы: «Пантомимо».  Оқушылар 

топтарға бөлінеді. Әр топқа,мысалы: достық, қамқорлық, сыйластық, сүйіспеншілікдеген 

секілді тақырыптар беріледі. Әр топ музыканың сүйемелдеуімен өздері құрастырған 

сюжетті көрсетеді. Соңынан тапсырмалардың мазмұны ашылған соң, олар берілген 

сұрақтарға жауап дайындап, қысқаша мәтіндер құрастырады. 

• «Қарсы сұрақтар». Оқушылар екі топқа бөлініп, бір-біріне қарсы сұрақтар 

дайындайды. Қойылған сұрақтар мен жауаптар кейін ұжымда талқыланады. Әр сынып 

жетекшісі өзіне тән, өзінің мінез-құлқына, темпераментіне, өмірлік және педагогикалық 

тәжірибесіне сай педагогикалық әдіс-тәсілерді қолдана алады. Мысалы: «Серпілген 

сауал». Бір бала келесі баланың атын атап, оған өз сауалын жолдайды. Ол бала жауап 

береді және өз сұрағын келесі балаға жолдайды.  

Осы топтың «әдістері» оқушының тұлғасы үшін норма болуы тиіс мінез-құлық 

әдеттерін дамытуға бағытталады. Бұл әдістер күнделікті тұрмыстық-тәжірибелік 

салаға байланысты және олар баланың өзіндік әлеуметтік тұлғаның жеке тұлға болып 

қалыптасу қасиеттерін дамытуға бағытталады.  

Тәрбиелеу жұмыстарының барлық формаларын іс-шаралар деген жалпы  терминге  

біріктіруге болады, іс-шаралар – бұл тұлға мен ұжымға тікелей тәрбиелік әсер ететін, 

мақсатты, мазмұнды және ұйымдастырушылық бірлікпен сипатталатын, тәрбиелу 

үдерісінің бір бөлігі ретінде байқалатын, нақты тәрбиелік іс-әрекеттер.    

 
Сурет – 2 – Тәрбие жұмыстарының формалары 

 

Зерттеу тақырыбы бойынша эксперимент жұмысы  Алматы қаласы  Әуезов ауданы 

№124 және №42 мектептерінде ұйымдастырылды. Экспериментке барлығы  102 оқушы 

қатысты.  Бірінші кезеңде бастауыш сыныптағы тәрбие жұмысы негізінде оқушылардың 

ұлттық құндылығын қалыптастыратын материалдарды пайдаланудың деңгейі анықталды.  

Берілген деңгейлер бойынша арнайы сауалнама-тест даярланып, тәрбие үдерісінде 

оқушылардың тәрбие сағаттарына, тәрбиелік іс-шараларына қатысуын тексеру барысында 
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бастауыш сынып оқушыларының ұлттық құндылығын қалыптастырудың қазіргі жағдайы 

анықталды.  

Зерттеу жұмысымыздың анықтау эксперименті бастауыш сынып оқушыларының 

ұлттық құндылығын қалыптастырудың қазiргi жағдайы мен мүмкiндiгiн ашу, осы 

бағыттағы жұмыстардың жай-күйiмен танысуды анықтау мақсатында жүргiзiлдi. 

Осы бағыттағы бастауыш сыныптың тәрбие жоспарын зерделеп, тақырыбымыз 

тұрғысынан талдау жасағанда байқағанымыз бізге керекті бөлімдер: қаңтар, наурыз 

айларына екі бөлім біріктіріліп жоспарланған. Сондықтан төменде ұлттық тәрбие бөлімінің 

экспериментке дайындалған тәрбие жоспарының толықтырылған нұсқасы бойынша 

ұйымдастырылған тәрбие жұмыстарының ішінен біреуіне Абайдың 175 жылдығына 

арналған «Өлмейтұғын артында із қалдырған» атты тақырыпта тәрбиелік топтық 

шығармашылық жарысты қалай ұйымдастырғанымызға тоқталмақпыз. 

Шығармашылық топтық жарыс төрт кезеңнен тұрады: (3 сыныптар арасында 

өткізіледі.) 

1-кезең «Өлең-сөздің патшасы, сөз сарасы» бұл кезеңде сайыскерлер өлеңді 

мәнерлеп оқып, жатқа орындауы тиіс. Бұл сайысқа әр сыныптан 2 оқушы қатысады. 

2-кезең «Абай айтқан асылдар» бұл кезеңде сайыскерлер Абайдың  қара сөздерін 

жатқа айтады. Бұл сайысқа әр сыныптан 1 оқушы қатысады. 

3-кезең «Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла...» бұл кезеңде Абай өміріне 

байланысты сайыскерлерден сұрақ-жауап алынады. 

4-кезең «Жыр жазамын Абайдың үлгісімен...» бұл шығармашылық кезең деп 

аталады. 

Бұл кезеңде топтар Абай шығармаларына байланысты газет шығару қажет 

болатын. Кезеңде жалпы сыныпқа баға бересіздер. 

Бірінше кезең бойынша Абай өлеңдерін мәнерлеп оқудан жарысады. 

1. 3 «А» сынып оқушылары: Нұрғожаев Ерасыл  Өлсем, орным қара жер сыз 

болмай ма?  Сансызбай Ұлдана Әсемпаз болма әрнеге 

2. 3 «Ә» сынып оқушылары:  Әшірбеков Рамазан Өлең - сөздің патшасы, сөз 

сарасы, Қамбар Ринат Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап 

3. 3 «Б» сынып оқушылары Жәкен Абылай Заман ақыр жастары 

4. Берістем Алижан Қалың елім, қазағым, қайран жұртым 

5. 3 «В» сынып оқушылары Амандос Жанель  Жігіттер, ойын арзан, күлкі 

қымбат, Сериков Ерасыл  

    Келесі кезеңде Абайдың қарасөздерін мәнерлеп оқу. 

 1. 3 «А» сынып оқушысы Уланбек Уалихан   13-ші қара сөзі  

 2. 3 «Ә» сынып оқушысы Жакупов Шыңғыс  1-ші қара сөзі 

 3. 3 «Б» сынып оқушысы Адильханов Асқар 17-ші қара сөзі 

 4.  3 «В» сынып оқушысы Сансызбаева Алима  10-шы қара сөзі 

Сайысымыздың 3-кезеңі «Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла...»  деп 

аталатын 3-ші кезеңде Абайдың өміріне байланысты сұрақтарға жауап береді. Мысалы: 

Абайдың анасының аты кім? Абайдың туған жылы? Абай кім? т.б. сұрақтардың толық  

нұсқасы диссертация мазмұнында беріледі. 

Сайысымызыдың 4- кезеңі «Жыр жазамын Абайдың үлгісімен» бұл кезең  

шығармашылық кезең деп аталады. Абай шығармаларына байланысты сурет салып, газет 

шығарған болатын. Газетті таныстырып көрсетеді. Әр сыныптан шыққан сайыскерлер 

қорғаған сәтінен көріністі келтіріп отырмыз. 

 

https://www.zharar.com/index.php?story=Әсемпаз+болма+әрнеге&do=search&subaction=search
https://www.zharar.com/xfsearch/Заман/
https://www.zharar.com/xfsearch/ақыр/
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    Қорыта келгенде, бастауыш сынып оқушыларының ұлттық құндылығын 

қалыптастыру үшін жас ерекшеліктерін ескере келе, олардың дерексіз ойлауынан гөрі, 

деректі көру қабілеті басым екенін басшылыққа ала отырып, тәрбие жұмысының  

әдістемесі дайындалды.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасы ұлттық саясатының тұжырымдамасы. –  Астана, 2015 

ж. 18 қаңтар 

2. Қазақстан Республикасы  Үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәрбие 

тұжырымдамасы. –  Астана, 2009 ж. 16 қараша 
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As noted in modern research, diverse factors have a direct impact on the quality of 

modern education [1,2,5,8]. Among them, scientists and researchers distinguish such as: 

- support and involvement of parents and representatives of the local community; 

- teaching in the native language (especially in primary school); modern curriculum and 

teaching materials; 

- a child-centered learning process that involves the active involvement of students; 

- safe and health-preserving environment; 

- a system for assessing educational achievements; 

- effective management and leadership; 

- resource endowment; - everything related to the teacher 

- training and professional development, a system of moral and material incentives, 

professional values and priorities [3,4]. Let's take a closer look at some of these factors, grouping 

them into three areas: educational outcomes, the organization of the educational process, and the 

system for assessing the quality of education. Thus, we put at the forefront three key questions: 

"What results are we focusing on?", "What resources do we have and how do we use them?" and 

"How do we know what we have achieved?" [7]. 

More and more important in the practice of various educational systems is a broader 

understanding of educational / educational achievements - not only academic knowledge, but 

also competence, student health, safety, well-being, motivation to learn, the ability to positively 

interact with others, self-respect, respect for the family and society, caring for others and the 

environment. In many cultures, a special emphasis has always been placed on the importance of 
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acquiring the skills of the younger generation to function in society. These skills are constantly 

changing and depend on the development of technology and ways of communication between 

people. Modern curricula in many countries now place more emphasis on information 

technology education. In some countries, the focus is on teaching the social and interpersonal 

skills that young people need as they try to take their place in society. In many educational 

systems, more attention is paid to issues of social cohesion, public awareness of environmental 

issues and human rights, which reflects the desire of politicians to ensure that future generations 

can take their place as citizens in a rapidly changing and increasingly complex society [6,9,10]. 

The following simple classification of the main types of learning outcomes is proposed 

by UNESCO: 

- Knowledge: the basic cognitive outcomes to be achieved by all students (including 

literacy in reading, writing, numeracy and knowledge of the basics of academic subjects); 

- Values: solidarity, gender equality, tolerance, mutual understanding, respect for human 

rights, rejection of violence, the value of human life, self-esteem; 

- Skills and competencies: possession of the skills to solve problems, organize an 

experiment, work in a team, live and interact with others, the ability to learn; 

- Behavior: willingness to put into practice what has been learned. 

Constantly updated knowledge and technologies are a determining factor in the 

development of society in the 21st century. The traditional "industrial" school, focused on a 

unified learning process, an inflexible curriculum, the dominant position of the teacher in the 

classroom, the transfer of knowledge from teacher to student, cannot prepare the younger 

generation for life in an information society. The most effective strategies for the development of 

school education are associated with the formation of a student-centered learning system. A 

system that can take into account the needs and requirements of the child, develop his natural 

curiosity, ensure the study of the world around him at a pace and style close to him. Focusing on 

the child requires a major restructuring of the educational process and changes in the content of 

education. 

Rejection of rigid and totally regulatory standards that prescribe in detail what content 

and in what volume should be studied. Use of a framework of standards that define the core 

educational areas and core skills that students should be encouraged to develop. Such “soft” 

standards give the school freedom to formulate educational outcomes that can be achieved taking 

into account local specificities and needs, as well as the capabilities of individual students. 

A flexible curriculum is at the heart of building an effective educational process. Its main 

characteristics are: The presence of a variable component, which allows the school to form a 

diverse offer of courses, programs and educational practices, taking into account its own 

capabilities and the needs of students. As a consequence, the student's individual educational 

route becomes a reality, not a declaration. The inclusion of new knowledge, subjects and 

disciplines that acquire social and economic significance and are necessary for adaptation in 

modern society - for example, economics, social studies, ecology, a second foreign language, etc. 

At the same time, the curriculum should remain balanced and prevent an unjustified increase in 

the academic load. Distribution of study time across broad educational areas, which makes it 

possible for the school to more optimally set the workload in specific academic subjects. 

Accounting for various forms of organization of training, including extracurricular, project and 

independent activities of students. The training content is not overloaded with narrowly 

academic and descriptive knowledge that requires memorizing numerous facts. It is focused on 

independent study of the surrounding reality and the use of a research approach. The programs 

and teaching materials used are sensitive to student differences (gender, ethnic, linguistic) and 

support the cultural diversity of students. They provide not only the cognitive development of the 

student, but also the formation of values, moral attitudes and skills of social interaction. 

Modern methods of teaching and organizing the educational process are characterized by 

the use of flexible and diverse methods aimed at supporting the students' own activity in the 

learning process; taking into account the individual characteristics of students (the ability to learn 
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at their own pace, the use of a learning style close to the child, the ability to change the types of 

educational activities, etc.); the applied nature of training - the creation of educational situations 

based on real practice and the application of the knowledge gained in practice; using a variety of 

activities that often go beyond the traditional lesson: collaborative learning and teamwork, 

independent work outside school, research work, carrying out long projects on topics covering 

related areas of knowledge (rather than focusing on the content of a specific subject), obtaining 

knowledge from various sources (libraries, museums, various educational institutions, 

manufacturing companies, the Internet). Separately, it should be noted the use of information and 

communication technologies (ICT), which, under certain conditions, can significantly change the 

educational process. ICT is changing the role of the teacher and forging a more egalitarian 

relationship between teacher and student. The teacher is no longer the only source of data. ICT 

contributes to increasing the availability of new knowledge and educational programs through 

the implementation of distance education models. The impact of ICT on learning outcomes is 

less dependent on the availability of the necessary infrastructure (computers and related 

equipment, Internet access), which is a necessary but not sufficient condition. The key is to 

create an information-rich environment in an educational institution that ensures the 

implementation of educational goals and pedagogical approaches adopted by the school. At the 

heart of building such an environment are several elements: a variety of digital educational 

resources, as well as clear to the teacher methods of their use in everyday practice; flexible 

schedule of the educational process, allowing the use of ICT both in the classroom and in extra 

time; motivated teachers who systematically use ICT in their work. 

The idea of a person's quality of life is inseparable from the quality of his education. 

Based on this relationship, the quality of education can be viewed as a means of socialization of 

the individual, which implies the implementation of its fundamental needs with active interaction 

with society. The implementation of this goal presupposes the solution of a number of priority 

tasks, among which is the task of forming mechanisms for assessing the quality and demand for 

educational services by creating: 

- a transparent, open system of informing citizens about educational services, ensuring 

the completeness, accessibility, timely updating and reliability of information; 

- an objective system for assessing individual educational achievements of students as the 

basis for the transition to the next level of education; 

- mechanisms for the participation of consumers and public institutions in monitoring and 

assessing the quality of education. 

Components of the quality of the educational process 

Quality of basic conditions The quality of the 

implementation of the 

educational process 

Quality of results 

Control 

Staffing Scientific and 

methodological work 

Financial and economic 

support Psychological climate 

Educational content Teaching 

(assessment and self-

assessment) Pedagogical and 

information technology 

Professional growth 

Learning  

Preservation of physical and 

mental health  

Success in society 

A model of a school system for assessing the quality of education can include several 

components: 

1. Substantial component, which includes several stages: formation of an idea of the 

quality of education; methodological approaches to quality assessment; analysis of the quality of 

education; determination of goals, objectives and directions; development of the Program for the 

school system for assessing the quality of education. 

2. The managerial component includes: a public administration system; system of 

methodical activity; the system of socio-psychological, educational activities; system of control 

and evaluation, expert activities. 
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3. The technological component consists of invariant (regional, municipal) and variable 

(school) assessment technologies and may contain the following technologies: Technologies for 

accounting, processing and transfer of special management information (control and supervisory 

technologies). Technologies for socio-economic monitoring of the quality of education 

(monitoring technologies). - Technologies for social and pedagogical monitoring of the quality 

of education (monitoring technologies). 

4. The organizational and activity component of the school system for assessing the 

quality of education is formed on the basis of a system of indicators, a bank of diagnostic 

techniques, control and measuring materials, with the help of which: Monitoring system. The 

system of social and pedagogical diagnostics. The system of attestation of teaching staff. The 

system of public expertise. 

All the analytical information obtained as a result of a comprehensive assessment of the 

quality of education (information component) can be used in the portfolio of students, teaching 

and management personnel to reflect individual achievements; used in analyzing the activities of 

a general education institution, in a public report, which is posted on the school's website. 

Based on the foregoing, we conclude that the quality of education is a comprehensive 

system in which all components are interconnected and complement each other. It is necessary to 

manage this system comprehensively in order to succeed. 

For management tasks, the quality of education is considered as the level of solving a 

complex of educational tasks, including learning outcomes and socialization of students, 

including mastering the skills of orientation and functioning in modern society, subject to 

compliance with the regulatory requirements for learning conditions, mastering the educational 

standard at an agreed level, and the compliance of educational services on the composition, 

content and quality of consumer expectations. And in this direction, it is very important to have 

management skills for a teacher - subject teacher, class teacher, specialist - school worker. 

New socio-economic conditions for the development of Kazakhstan affect modern trends 

in education, which is manifested in the social order for the graduate of a modern school, in the 

high requirements for the quality of his education. 

In the scientific literature of recent years, considerable attention is paid to the issues of 

improving the quality of education, which is considered, firstly, as a result of the educational 

activities of schoolchildren; secondly, as an indicator of the organization of the educational 

process. The need to improve the educational process naturally determines the introduction of 

appropriate changes in the management activities of the administration of an educational 

institution. 

The main goal of management in the traditional plan was to improve the performance and 

level of education of students. Under the conditions of the personality-oriented paradigm of 

education, this was not enough, because it is necessary to achieve not only an increase in the 

level of training of students, but also to promote their personal growth. 

Based on the analysis and generalization of the opinions of various researchers, the 

following definition of this concept is proposed in the work. Management of the quality of 

education is the purposeful use of methods and types of activities that determine the achievement 

of the qualitative specificity of the results of the educational process, determined by the level of 

training and personal growth of students. 

The effectiveness of quality management of students' education is characterized by a set 

of indicators such as purposefulness (focus on results); consistency of management, revealed in 

the interconnection and interaction of its diverse functions; efficiency, providing for the timely 

introduction of the necessary adjustments; innovativeness based on a creative approach to the 

organization of the management process. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ ӘР ЖАСТАҒЫ  БАЛАЛАРДЫҢ 

ТАНЫМДЫҚ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ ДАМУЫНА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ ӘСЕРІ  

 

ӘБІЛҚACЫМ А.М.  

 Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті  

ТОҚСАНБАЕВА Н.Қ. 

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

университеті, Алматы қаласы, Казақстан 

 

Адамды психологиялық тану бұл оның психологиялық ерекшеліктері жөнінде 

ақпарат алу, ішкі дүниесін түсініп, осы білімдердің негізінде әртүрлі өмірлік жағдайларда 

оның әрекеттерін, қылықтарын, мінез-құлқын болжауға болады дегенді білдіреді. 

Адам психологиясы деген түсінікті танымдық процестер, қалып пен кейіптер, 

қасиеттер, қарым-қатынастар құрайды. 

Танымдық процестерге түйсіктер, қабылдау, зейін, ес, қиял, ойлау мен сөйлеу 

жатады. 

Психологиялық қалып немесе кейіптерге эмоциялар мен мотивация жатады. 

Психологиялық қасиеттер- бұл қабілеттер, темперамент, мінез. 

Қарым – қатынастар адамның өзіне, өзге адамдарға, өмірлік оқиғаларға, сан алуан 

обьектілер мен заттарға қатынасын білдіреді. Осының барлығын адамды жақсы түсіну 

және өзін - өзі тану үшін қажет. Өзін - өзі тануды адам білімнің сан алуан бұлақтарынан 

бастайды. 

Біріншісімен адам балалық шақта кездеседі, оны қоршаған адамдар анасы, әкесі, 

туыстары. Олар психологиялық тұрғыдан баланы бағалайды, оның мінез-құлқын 
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сипаттайды. Бала бұл бағаларды қабылдап, оларды өзіне қатыстырады, нәтижесінде өзін-

өзі бағалау пайда болады.  

Мектеп жасына дейінгі балалар психологиясына қатысты зертханалық 

зерттеулердің негізгі бағыттары берілген. М.И. Лисинаның қарым-қатынас генезисінің 

негізгі тұжырымдары ашылған. Баланың туылғанынан жеті жасқа дейінгі қарым-

қатынасының даму кезеңдері сипатталған. Мектеп жасына дейінгі балалардың қарым-

қатынас және тұлға аралық байланысына қатысты зерттеулер ұсынылған. Мақаланың 

соңғы бөлімі зертханалық зерттеулердің ғылыми негізіне сүйене отырып, сәбилік жастағы 

балаларды тәрбиелеудің бағдарламасын жасауға арналған[1].    Баланың өзге адамдармен 

қарым-қатынасын зерттеу. Психологиялық институттың мектеп жасына дейінгі жастағы 

балалар психологиясы зертханасында жасалды. Бұл зертхана аталған институттың ертеден 

келе жатқан бөлімдерінің бірі. Оның құрылуы А.А. Бодалевесімдерімен байланысты.  

1970 жылдан бері зертхана балалар психологиясында жаңа бағыттың негізін 

қалаушы М. И. Лисина тұжырымдамасына негізделіп жұмыс істеуде. Бұл тұжырымдама 

психологиядағы мәдени-тарихи бағыттың бір саласы[2].    .  

Осы кезде баланың мектепке құлшынысы қалыптасады. Мектеп жасына дейіңгі 

балалардың психологиялық ерекшеліктерін бөліп көрсететін болсақ: Маңызды іс әрекет – 

ойын, адамдардың іс әрекеті мен жүріс – тұрыс нориаларын меңгеру.  3 – 4 жаста - өзін 

тұлғалық орнықтыру, бекіту. Сипаттаманың көрінісі: тыңдамау,   негативизм, 

жалғыз ойнау. 

 5 – 6 жас -қарым – қатынастың үндестігі үлкендер тарапынан махаббатың 

қажеттілігі, бауырмалдылық ата – анаға деген махабаттың дамуы.  

-Басқа балалармен қарым қатынастың дамуы, бірге ойнау, балалар арасында 

лидерлік және тәуелділіктің қалыптасуы;  

-Құрастыру ойындарының дамуы, практикалық ойлаудың дамуы;  

-Сурет салуды, музыкалық қабілеттің шығармашылықтың дамуы;  

Мектепке дейінгі кезеңде (3-7 жас) бала ең алғаш рет өз отбасының шеңберінен 

шығып, ересек адамдардың кеңірет әлемімен жаңа байланыстар орнатады. Ересектермен 

қарым-қатынастары күрделенеді, әрі жаңа мазмүн мен формаға ие болады.  Ересек және 

мектепке даярлық тобының балалары үшін тек қана ересекті сыйлап, 

қайырымдылықпен қарау ғана емес, олармен өзара түсінісіп, бірге ой бөліскен тән 

болады. 

Ерік-жігер әрекеттер іске асуы тілдік жоспарлау мен регуляцияға байланысты. 

Тілдік қатынас арқылы бала не істейтінін жеткізіп ойланады. Кішкентай кезінде бала 

тілдік сөйлеу нұсқауы арқылы күрделі әрекеттерді орындай алмайды.  

3-4 жасқа келгенде үлкендердің айиқаны тұрақты болады. Баланың өзінің сөздері 

де (орманды саламын, одан кейін қоянды саламын) өз жұмысын жоспарлауға көмектеседі. 

Бірақ мотив пен іс-әрекетті игере алмайды. 5-6 жасарлар үлкендердің күрделі 

тапсырмаларын  орындай алады. өзінің ішінен жоспарлайды. Қиналғандарында даусын 

шығарып сөйлеп , өздеріне бағыт береді. 

Л. С. Выготский пайымдауына сәйкес, әлеуметтік орта мен айналадағы ересек 

адамдар – адам дамуына өте тығыз ықпал етушілер. Бала әу бастан қоғамдық 

қатынастарға енеді, әрі ол неғұрлым жасы кіші болса, соғұрлым әлеуметтік тұлға болып 

табылады. Психикалық даму процесін бұлайша түсіну, сөзсіз, ересектермен қарым-

қатынасты бірінші орынға қояды. Алайда Л. С. Выготский және оның ізбасарлары үшін 

ересек адам кәдімгі адам деп емес, бала мен мәдениет арасындағы делдал, таңбалардың, 

нормалар мен тәсілдердің абстрактілі «дәнеркері» деп қарастырылады. Баланың 

психикалық дамуында ересектермен қарым-қатынастың рөлі жалпы мойындалғанымен, 

қарым-қатынастаның өзі мәдени-тарихи түйсіну шеңберінде қарастырылмаған. Бұл 

ағаттықты М. И. Лисина еңбектері толтырды.  

Л. С. Выготский тұжырымдамасына сүйене отырып, М. И. Лисина дара, дербес 

ғылыми мектептің негізін салды. Ол отандық психологияға жаңа пән – баланың 
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ересектермен қарым-қатынасын енгізді және оны ғылыми тұрғыда зерттеуде тың 

тұрғыдан келді. Алайда М.И. Лисина қарым-қатынастың ықпалымен ғана шектелген жоқ. 

Ол қарым-қатынас құрлымын сипаттайтын, оның спецификасын анықтайтын 

түсіндірмелік сызба ұсынды.  мен баланың ересектермен қарым-қатынасының генезисінің 

өзіндік тұжырымдамасын жасады[4].    .  

1970 жылдардан бері психология ғылымындағы екі негізгі категория – қарым-

қатынас пен іс-әрекеттің өзара байланысы мәселесі кеңінен талқыланды. М.И. Лисина бұл 

мәселенің өзіндік шешімін ұсынды: ол қарым-қатынасты іс-әрекеттің ерекше түрі деп 

қарастырды.  

Қарым-қатынастың спецификасы оның өзге адамға қашан да субъект, тұлға ретінде 

бағытталуында. Ол қатысушылардың бір-біріне деген бағыттылығы мен белсенділігіне 

негіз болады, сондықтан да ол өзара, екеуара сипатта болады. М.И. Лисина қарым-

қатынасты адамдардың өзара байланысын реттеу мен ортақ нәтижеге қол жеткізу 

жолында түрлі ақпаратпен алмасу барысындағы өзара байланысының формасы деп 

анықтаған.  

Қарым-қатынасты іс-әрекет ретінде сипаттауда шешуші мәселе коммуникативті іс-

әрекет нәтижесінде жасалатын өнімнің мәнін ашуда.  

М.И. Лисина өнім деп адамдардың, сондай-ақ төл образы мен Өзгенің (образының) 

өзара байланысы санайды. Мұндай образ когнитивтік компонент (өзара қарым-қатынас 

кезінде байқалған өзі мен әріптестері ерекшеліктерінің көрініс табуы) пен аффектілік 

компонент (байқалған ерекшеліктерді бағалау немесе оларға деген қарым-қатынас). Өзге 

адамдарды тану мен бағалау қарым-қатынастың өнімі мен нәтижесі саналатындықтан, 

М.И. Лисина осы аталғандар қарым-қатынас қажеттілігіңн өзегін құрай отырып, қарым-

қатынастың өзін тудырады деп есептейді. Демек, қарым-қатынас мотивтері тұлға мен өзге 

адамдардың таным мен бағалау нысанасына айналған қасиеттеріне негізделіп «пән түріне 

енуі керек».  

М.И. Лисина баланың ересектермен қарым-қатынасының мынадай критерилерін 

(көрсеткіштерін) ұсынған: 1)ересекке деген қызығушылық пен назардың болуы; 2)ересек 

тарапынан жасалған ықпалды эмоционалдық бояумен көрсету; 3)баланың ересекке 

бағытталған мүдделілік (инициатива) актілері; 4)балалардың ересек тарапынан білдірілген 

қарым-қатынасқа деген сезімдік жауабы. Аталған көрсеткіштердің жиынтығы бала 

бойында өзінің және өзге адамның образын жасауға, басқаша айтқанда, қарым-қатынасқа 

деген қажеттілікті қанағаттандыруға бағытталған іс-әрекеттің бар екендігін көрсетеді[5 ].     

Л.К.КӨМЕКБАЕВА, З.Б.МАДАЛИЕВА, З.М. БАЛҒЫМБАЕВА, Н.С.АХТАЕВА, 

С.М. ЖАҚЫПОВ, Ф.БИЗАҚОВА   еңбектерінде қарастырылғандай, білім беру жүйеісінде  

психологтардың жұмысының негізгі бағыттары төмендегідей болып табылады:  

 психодиагностикалық 

 психокоррекциялық жұмыс 

 кеңес беру 

 психопрофилактикалық .  

Аталған бағыттар Монтессори және Сенсорлы бөлмелерінде орындалу үшін мына 

шарттар ескерілуі керек: 

 Бала және оның даму үнемі қоршаған ортамен байланысты болады және оған 

тәуелді. 

 Балаға еркіндік қажет. 

Осы шарттардың бірі орындалмаған жағдайда баланың патенциальды мүмкіндігі 

толық ашылмай, оның жеке адам ретіндегі дамуы тоқтап қалуы мүмкін. Сонымен қатар 

Монтессри баланың дене және ой санасының дамуын тек қана бір- бірімен тығыз 

байланыста қарастырған және психикалық қабілеттердің дене белсенділігінсіз дамуы 

мүмкін еместігін өз жұмыс тәжірибесімен дәлелдеген. 
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4-5 жаста баланың ерікті зейіні дамиды және зейіні тұрақты, әрі жоғарылануы 

сипат алады.  

Олар объектіде назарын 10-15 минут уақыттан артық ұстай алмайды. Олар 

интеллектуалды маңызды қызығуға ауысады (яғни, жұмбақтар шешуге, ребус т.б. 

шытырмандарды шешуге құмар болып саналады). 

Интеллектуалды әрекетте зейіннің тұрақтылығы 4 жасқа қарай артады. Зейіннің 

бөлінуі нашар, сондықтан 1 мезгілде 2 әрекетті бір мезгілде орындай алмайды.  

«Баланың есі – оның қызығуы», -деді Р.А. Атаханов[59,42 б].  Мектепке дейінгі 

жаста еріксіз есте сақтау және еріксіз қайта жаңғырту ерекше дамиды.  

Бала бірте-бірте қайталауға үйренеді. Балалар ойыны олардың есте сақтауын өте 

белсенді ететін әрекет болып саналады. Олар маңызды күндерді (туған күн, бала-

бақшадағы мереке, дүкен аралау) дәл және толық қайта жаңғырта алады. 

Балалар қарым-қатынаста жеке тұлғалық дамуды молайтып, кеңейтуі. Балалық шақ 

– құрбыға деген қызығу туындайтын шақ және ол бірнеше қарым-қатынас типтерін бастан 

өткереді:  

1. Пассивті – жағымды қарым-қатынас құрбыға деген; 

2. Эгоистік қарым-қатынас; 

3. Конкуренттік қарым-қатынас; 

4. Жеке дербестік қарым-қатынас: 

5. Тұрақсыз қарым-қатынас. 

Эрик  Эриксон  теориясы бойынша,психоанализ теориясына сүйене отырып,  

адамның  жеке бас  тұлғасының  дамуының  қозғаушы  күшіне  өзгерістер  енгізді.  

Сондықтан  да  Э.Эриксон  Фрейд психоанализінен  бас  тартпады.  Ол  адамның  өзіндік  

«Мен» ұғымындағы  социумның  рөлін  дамыта  түсті.  Эриксон  теориясы  бойынша  жеке  

адамның  жас  кезеңі  бүкіл  өмір  бойы  жалғасады  және  әрбір  кезеңнің  өзіне   тән  

параметрлері болады  да,  ол  жағымды  және  жағымсыз  мәнге   ие  болып  отырады. 

Э.Эриксон  өзіндік   «Мен» дамуының  сегіз  кезеңін  ерекшелей  отырып,  

әлеуметтік  даму  теориясын  құрды. Дамудың  негізгі  заңдылықтары –бұл 

«эпигенетикалық  принцип ».  Әрбір  жаңа  кезеңде  дамудың  жаңа  түрлері  көрініп  

отырады.  Бұл  жаңа  көрініс  арқылы  оны  қабылдай  отырып  тұлғаның  жаңа  құрылымы  

мен  дамуындағы,  іс-әрекетіндегі  психикалық  және  әлеуметтік  өзгерістерінің  

болатынын  ескеру  қажет.  Бұл  өзгерістер  баланың  жас  ерекшелік  дамуының  жаңа  

сатысына  көтерілуіне  тікелей  байланысты  болып  отырады  және  ол   баланың  

қоршаған  ортасына,   сыртқы  және  ішкі  әлеміне, өміріне,  осы  сатыдағы  дамуына  

өзгеріс  әкеліп  отырады.  Әрбір  жастағы  дамудың  екі  бағыты  болады, олар: қалыпты  

даму  бағыты  және  қалыпсыз  даму  (аномальді)  бағыты.  Егер  жас  ерекшелік  кезеңінің  

бірінде  дамудың  белгілі  бір  негізгі  түрі  қалыптаспай  қалса,  мұның  өзі  баланы  

қалыпсыз  даму  бағытына  апарады.  Э.Эриксон  бойынша : даму  кезеңі    3-6 жас – ойын  

жасы . Әлеуметтік  құндылығы  мақсатқа  жету  ұмтылысы. Қалыпты  бағыт:  белсенділік,  

қозғалыс,  инициативтілік.  Ересектерге  еліктеушілік. Жыныстық  ерекшелікті  сезіну  

мінез  - құлық  белгілері.  Қалыпсыз  бағыт:  пассивтілік,  өзін  кінәлі  сезінуі,  

инициятивтіліктің  болмауы. Жыныстық  ерекшелікті  сезіну  мінез –құлық  белгілерінің  

болмауы. 

Жеке  адамның  әлеуметенуі  нақты  әлеуметтік  жағдайда  қалыптасу  процессі,  

әлеуметтік  тәжірибені  игеру   процессі,  қоғамда  немесе   өзі  өмір  сүретін  ортадағы  

қабылданған   нормаларды  қабылдауы.   

Адамның  дамуы  «адамның  өмір  жолы»  контекстінде  жүріп  отырады 

(С.Л.Рубинштейн ). 

Б.Г.Ананьев  бойынша,  адамның  өмір  жолы  бұл  жеке  адамның    белгілі  бір  

ортада,белгілі  бір кезеңге  қарай  әр –түрлі  болады. Б.Г.Ананьев  әлеуметтенуді  5кезеңге  

бөледі . Соның  ішінде  алғашқы  әлеуметтену  немесе  бейімделу  деңгейі  : туғаннан  
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жасөспірімдік  шаққа  дейін  бала  әлеуметтік  ортаға  бейімделіп, еліктейді,  талпынады,  

тәжірибе  жинақтайды. 

Әлеуметтік  рөл- өзара  қарым-қатынас  жүйесінде  адамдардың  қоғамдағы  

позициясына,  статусына  байланысты  қабылданған  нормаларға  сәйкес  келетін  мінез-

құлықтары.  Жеке  адамның  рөлдік  концепциясы  американдық  әлеуметтік  

психологияда  20  ғасырдың   30- жылдарында  туындай  бастайды (Ч.Кули. Дж. Мид) 

және  ол  әртүрлі  әлеуметтік  ағымдардағы  өзара  көптеген  қарым-қатынастар  негізінде  

құрылады  деген.  Осы  өзара  қарым-қатынас  процесінде  адамдар  өзінің  « Айнадағы  

Менін » шығарады.  « айнадағы  Мен » үш  элементтен  тұрады:  

1. Біздің  ойымызша  басқа  адамдар  бізді  қалай  қабылдайды? 

2. Біздің  ойымызша  басқалар  көргендерін  қалай  қабылдайды? 

3. Өзіміз  қабылдаған  шешімге  өзгелердің   реакциясын  көре  отырып, біз  қалай  

жауап  береміз? Бұл  теория   біздің  ойымыздың  қорытындылауға  және  басқа  

адамдардың  сезімдеріне  маңызды  мағына  береді. 

Американ  психологы  Дж. Герберт  Мид  өз  еңбектерінде  біздегі   

«Мен» дамуы  басқа  адамдармен  өзара  қарым-қатынас   негізінде  құрылған  

әлеуметтік  продукт  деп  қарады.  Мид  бойынша  жеке  адам  құрылымы  әртүрлі  

деңгейлерде  болады. 

1.Имитация.  Балалар  ересектердің  іс-әрекетін  түсінбесе   де,  көшірмесін  

жасайды. 

Сонымен, іс-әрекет құрлымдық компоненттердің (пән, қажеттілік, мотив, құралдар, 

өнімдер) тұтас желісі қарым-қатынастың барысын құрайды және нақты коммуникативтік 

мазмұнға ие. Нәтижесінде коммуникативтік іс-әрекеттің тиісті құрлымдық компоненттері 

анықталды.  
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Қазіргі білім беру жүйесінде  

тұлғаны рухани-адамгершілікке  

тәрбиелеу – қоғам талабы. 

 

Қазақстан Республикасының “Білім туралы” заңында ұлттық және әлемдік 

мәдениет, жалпы адамзаттық құндылықтар, білім алуда тілді және мектептің түрін таңдау 

еркіндігі негізінде жеке тұлғаны қалыптастыру мен дамыту бағдарламалары 

айқындалған[1]. 

Рухани жаңғыру – қазақстандықтардың салт-санасы мен дүниетанымын өзгертетін 

қозғаушы күш. Рухани жаңғыру ұлттық құндылықтарымызды ұмытпай, жаһандық 

жаңашылдыққа жетелейтін жол. Қазіргі әлеуметтік қоғамымызда, біз саналы көзқарасы 

қалыптасқан, зерделі, зерек тұлға тәрбиелеуіміз тиіс.  

Мақалада  Елбасы, тұңғыш президент айтқандай: «Прагматизм – өзіңнің ұлттық 

және жеке байлығыңды нақты білу, оны үнемді пайдаланып, соған сәйкес болашағыңды 

жоспарлай алу, ысырапшылдық пен астамшылдыққа, даңғойлық пен кереңдікке жол 

бермей деген сөз. Қазіргі қоғамда шынайы мәдениеттің белгісі – орынсыз сән-салтанат 

емес. Керісінше, ұстамдылық, қанағатшылдық пен қарапайымдылық, үнемшілдік пен 

орынды пайдаланукөргенділікті көрсетеді. Нақты мақсатқа жетуге, білім алуға, салауатты-

саламатты өмір салтын ұстануға, кәсіби тұрғыдан жетілуге басымдық бере отырып, осы 

жолда әр нәрсені ұтымды пайдалану – мінез-құлықтың прагматизмі деген осы» деп 

түсіндіреді. 

Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар. Рухани жаңғыру» атты мақаласындағы 

қоғамды рухани жаңғыртудың басымдықты идеяларын оқушылар арасында кеңінен 

насихаттау юолып табылады. Отанды сүюге, өз елін, тарихын білуге, жалпыадамзаттық 

құндылықтар мен терең көзқарастарды сіңіру арқылы таным белсенділіктерін арттыруға 

бағыттау [2].  

Осы орайда мектептегі оқыту процесінде ұлттық педагогиканың үлгілерін орынды 

пайдаланудың маңызы зор. Салт-дәстүрлер ұлттың ұлт болып қалыптасуымен бірге дамып 

келе жатқан тарихи және көне процесс. Ол ұрпақ тәрбиесінен, мәдени тұрмысы мен 

шаруашылық тіршілігінен көрініс беретін құбылыс. Егеменді ел жастарының санасына 

ұлттық ұлағатты қасиеттерді сіңіре білу дәстүрінің мәні зор. Ақынжанды, ақжарқын, 

шешен, өнерпаз, өнегелі ұлтымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан таным-тәрбиелік 

әдеттері мен ережелері, рәсімдері мен салт-саналық дәстүрлерін жас ұрпақтың санасына 

сіңірсе, ол ұлттық мәдениетті игерген иманжүзді, инабатты, жалпы адамзаттық, асыл 

қасиеттерге ие болады.  

Әрбір халықтың рухани азығының қайнар бұлағы – оның халық педагогикасы, яғни 

ауыз әдебиеті мен ұлттық салт-дәстүрі болып табылады. Тән азығы мен жан азығының 

тепе-теңдігін сақтап, әсіресе жан азығына баса көңіл бөлген халқымыз өміртануды дүптеп, 

оның философиялық заңдылықтарын терең ұғынған. Адам өмірінің «алтын бесігі» - 

мектептің есігін ашқаннан бастап, адамның асыл қасиеттерді қастерлеп, өмір 

заңдылықтарын үйренеді [3]. 

Мақсаты: «Ұлттық психология» - идеясын іске асыру арқылы, мектептегі әр 

оқушының, қоғамның барлық саласында жаңашылдыққа негізделген рухани ой-сана мен 

іс-әрекеті деңгейінде, өз еліміздің өркендеуіне қосар үлестерін күшейтуге, ұлттық 

рухани мәдениеттерін дамытуға бағыт-бағдар беру. 

Міндеті: 
- Жалпы білім беретін мектептің 9-10 сынып оқушыларының тұлғалық және 

танымдық қабілеттерінің қалыптасып, дамуына ықпал ету; 

- Тұлға ретінде дамыта отырып, олардың бойына рухани-адамгершілік, ізгілік 

қасиеттерін сіңіру; 
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- Ұлттық құндылықтарды бағалауға, құрметтеуге, шынайы патриотизмге 

баулу, бағыт-бағдар беру. 

Күтілетін нәтиже: Қазіргі замандағы білім алушылардың бойына ұлтымыздың, 

әдет-ғұрып, салт-дәстүрлері, рухани құндылықтарын сіңіре отырып, жаһандану 

заманында, шынайы өмірге ақыл-парасат көзімен қарай алатын, ұлттық стереотипті тұлға 

қалыптасады 

Бағдарламада:  

 «Ұлттық психология». Ұлттық идея дүниетанымы. Діл – ұлттық рухани 

болмысымыз. Зайырлылық және дін негіздері туралы. Ата-ана және бала қарым-қатынасы 

туралы қағидалар; 

 «Ұлттық мәдениет. Тұлға – рухани жаратылыс». Ұлттық құндылықтар. Ұлттық 

сана-сезім. Астарлы сөйлеу – ойлау қабілетімізді тереңдету жолы. Мәністі білгендік те – 

ғибрат.  Тектілік – рухани мұра. Шежірелік карта құру. Ұлттық тағылымдағы киелі 

сандар, үш және тоғыз сандары туралы түсінік. Қасиетті жетілік. Он үш саны туралы–он 

үш дерек. Қырық санының этимологиясы. Адам келбеті – жанның айнасы, шаш және бет 

күтімі. Киім кию мәдениеті. «Ұлттық бейне»; 

 «Адамның ізгі қасиеттері». Имандылықтың қос босағасы – ар-ұят. Намыс – сезім 

көрінісі. Адам әдебімен көрікті. Жомарттық – нағыз байлық. Қажыр-қайрат. Тура биде 

туған жоқ, туғанды биде иман жоқ /әділдік туралы/. Кешірімділік – кеңпейілділік. Мінез – 

адамның бет пердесі, сөзіңнің, жүрегіңнің пернесі. Қайырымдылық – мейірімділік. 

«Аманат. Уәде. Адалдық. Кісі ақысы». Сабыр түбі – сары алтын. Жақсыдан үйрен, 

жаманнан жирен. Парасаттылық; 

 «Ұлттық патриотизм. Ұлттық стереотип». Қазіргі замандағы тұлғалар «100 жаңа 

есім». Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. «Ұлттықты болмысты сақтау», туралы 

ұлттық құндылықтарымыздың ерекшеліктері қамтылған. 

Балалар өмірінің саналы, қызықты және қайталанбас кезеңіне шақтап, ұлттық 

тәлім-тәрбиенің нұсқаушысы ретінде «Ұлттық психология» тақырыбында бағдарлама 

құрастырып, ұлттық психология дәстүр және рухани даму негіздерін 9-10 сынып білім 

алушыларына үйрету мақсаты қойылып отыр. Осы «Ұлттық психология» туралы көптеген 

ғылыми еңбектер, оқулықтар, журналдар бар. Қазыргі таңда өте қол жетімді, мектептерде, 

жоғарғы оқу орындарда және орталық кітапханаларда қамтылған. 

«Ұлттық психология» - қоғамдық сана-сезімнің маңызды компоненті, қоғамдық 

психологияның құрамды белгісі. Адамдар мен топтардың қимыл-әрекетінде көрінетін 

олардың қоғамдық сана-сезімінің барлық формасын қамтитын идеология, мораль, дін, діл, 

ғылым, өнер, философиясы. 

«Ұлттық психология» - идеясын іске асыру, әрбір отбасы, мектептен бастап, 

қоғамның барлық саласында жаңашылдыққа негізделген рухани ой-сана мен іс-әрекет 

деңгейінде, әрбіріміздің өз елімізге өніп, өсіп, өркендеуімізге қосар үлесімізді күшейту[4].    

Бүгінгі күні жаһандану заманында қабілетті ұрпақ тәрбиелеу үшін, ең алдымен, 

өзіміздің  ата-бабамыздан  мирас болып келе жатқан салт-дәстүрімізді, әдет-ғұрпымызды, 

дін мен ділімізді, шұрайлы тіліміз бен мәдениетімізді көздің қарашығындай сақтай 

отырып, өскелең ұрпақты осы асыл қазыналарымыз арқылы рухани – адамгершілікке 

баулу, үйрету. Қай халықты  алсақ та әрқайсысының өзіне тән ұлттық дәстүрі, салт-санасы 

мен әдет-ғұрпы, тәлім-тәрбие бастаулары бар[5]. Сол ұлттық сананы ұрпақтан-ұрпаққа 

жеткізу үлкен міндет. Егер осы сарқылмас қазына – ата-баба мұралары балаға мирас 

болып берілмесе, тәлім-тәрбиенің тіні үзіліп, халықтың келешегі күңгірттене түсер еді.  

Сондықтан бүгінгі қазақ білім ордаларының алдында оқушылардың ұлттық сана 

сезімін ежелден келе жатқан өзіндік ұлттық психологиямыз арқылы бұдан ары қарай 

дамытып, қалыптастыру. Оны бойына сіңіріп, күнделікті тіршілікте пайдалана білуге 

жұмылдыру. Халқымыздың ұлттық психологиясының өзегі - имандылық пен 

адамгершілігінің басты белгісі, оның ғасырлар бойы қалыптасқан қоғамдық санасының 

практикалық көрінісі. 
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Оқушылардың бойына ұлтымыздың өзіндік рухани-адамгершілік қасиеттерін 

сіңіру үшін, «Ұлттық психология» факультатив курсына қатысу тәжірибесі ерекше қажет. 

Бағдарламаны даярлау барысында еліміздің дәл осы «Ұлттық психология»- танымын 

зерттеп, дәріптеп жүрген педагогика және психология саласының профессор, академик 

ғалымдарымыздың еңбектері пайдаланылды. Мысалға алатын болсақ, Төлеген 

Тәжібайұлы Тәжібаевтың, Құбығұл Бозайұлы Жарықбаевтың, Күләш Айтмолдақызы 

Оразбекованың және көптеген қазақ ғалымдарының еңбектерінің зор үлесі болды. 

Абайдың: «Ел ішінде сау келсең, 

Тағылым айтпас ер ме едің? 

Жол көрсетіп, сонда өлсең, 

Арманым бар дер ме едім?» - және  

Мұхтар Әуезовтың: «Бала ата-ананың тағылымымен өседі», деген сияқты 

сипаттағы астарлы сөздерінің көрінісі, ол «Ұлтымыздың педагогикасы мен 

психологиясына» байланыстырылады. Ұлтымыздың тәлім-тәрбие туралы тағылымдары 

сонау ескі замандардан-ақ белгілі. Қазақы тәрбие туралы тағылым қазақша ұғымдармен 

байланыстырылады[6].   

Қорыта айтқанда, адам бойындағы үш жүйе – тән құрылысы – жан дүниесі – рухы – 

қазіргі заманға дейін толық өзінің рухани-тәрбиелік үндестігіне жете алмауда. Көпшілік 

ата-аналар тек тән тәрбиесімен шектелетін жағдайлар көптеп кездеседі. Сондықтан да, 

табиғат пен адам баласының арасында түрлі қарама-қайшылықтар, адам баласының 

қатыгездігінен пайда болып отыр. Осы орайда, дана бабамыз әл-Фараби өз заманында-ақ 

былай деген екен: «Егер адамға ең әуелі тәрбие бермей тұрып, білім мен ғылым 

үйретсеңіз, ол жүрген ортасына апат әкеледі» [7] - деп ескерткен екен. Міне, осындай 

тұжырымдарды алға қоя отырып, мектеп жасындағы орта және жоғары буын білім 

алушыларына ұлттық идеямыздың мақсатына қол жеткізе аламыз. Себебі, әрбір тұлға 

мектептен алған білімімен болашақта өз ұлтына, еліне аянбай еңбек ететін, өз Отанының 

патриоты болып қалыптасатын іргетасына айналады. 
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 7М0117001- «Қазақ тілі мен әдебиет» мамандыңының 2-курс магистранты 

Қайнар Академиясы 

 

Б.Момышұлы «Ұшқан ұя»  повесінде өзінің  шығармашылық өмірінің әсерлі 

тұстарын суреттеп , айтылатын әңгімелердің  бағытын өзіне икемдеп суреттейді. 

Романның оқылуы қызық, автор тарапынан жасалатын тұжырымдар да автордың өзіндік 
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ойын ғана бергенмен, негізі    оқырманға ой салып, пікір түйетіндей деңгейде сипатталған. 

Әрине, өткен оқиғаларды дәлдікпен тірілте білуде мұндай қолжазбалардың атқаратын 

міндеті ерекше. «Ұшқан ұя»- жазушының шығармаларының ішіндегі ерекше мән бере 

қарайтын, оқырманды өзіне ерекше жақын тартып тұратын шығарма деп есептеуге 

болатын дүние. Мұның себебі өзі қанат қағып ұшқан ұяға деген әсер, жас баланың 

санасынан өмір бойы өшпестей болып жатталып қалатын жақтары- әр оқырманның 

басынан кешер өзіндік ғұмыры сипатты дүниелер. Бұндай сезімдерді әрбір адам басынан 

кешпей тұра алмайды. «Ұшқан ұяны» оқыған әр адам адамдық, әдеп пен әдет, 

отаншылдық сезімдердің автор бойында қалай қанаттанып, жанданып ұшталғанын танып-

біледі. Бұл кітаптың Бауыржан атамыз өмір сүрген және қазіргі кезеңде де бала 

тәрбиесіне, жанұяға, ұрпақ тәрбиесіне арналған құнды кітап болғанын және солай жалғаса 

беретінін де сездік. Зерттеуші  Уразбаев «Ұшқан ұя»  шығармасын зерттеу  туралы 

еңбегінде : «...Елдегі осындай ахуал, биліктің жалған идеологиясы, орыстық үстем, 

нәсілшіл, шовинистік пиғылдың күннен күнге өршуі Бауыржанның суреткерлік  

ұстанымының қалыптасуына да қатты әсер етті. Ол қайткенде де қазақ  ұлтын кеңестік 

идеологияның құрбандығынан сақтап қалуға тырысты. Сондықтан, Бауыржанның «Ұшқан 

ұя» шығармасындағы бүкіл ұлттық болмыс мәселесіне, ұлт тағдырына қатысты салт-

дәстүрлерді суреттеуі осындай  ұстанымнан туған» [1,9],-деп көрсетеді. Ұлы тұлғаның 

бойындағы отаншылдық, туысқандық, әділеттік, шыншылдық сезімнің негізгі өзегі де ата-

ананың, әжесі мен әкесінің тәрбиесінде жатқанын аңғартады.  Әкеден үйренген «жеті ата»,  

жыл қайыру, әже айтқан Қазығұрт, қарлығаш, жарқанат, жылбасы жайлы ертегілер бала 

Бауыржанның қиялын тербеп, ұғымын кеңейтіп, таным шеңберін аша түсіп, тіпті өткір 

сөйлеп, ойын ашық, еркін айтуға да көмектескені аңғарылады. 

Б.Момышұлының «Ұшқан ұя» повесі арқылы бүкіл қазақ халқының қоғамдық-

әлеуметтік болмысын, салт-сана, әдет-ғұрпын өз аулы, отбасы арқылы ұрпақ алдына 

шындықты  жайып салғандығы аңғарылады.  Қаламгер жариялылық заманның желі еспей 

тұрған - ақ жоғалып, құрып бара жатқан салт-дәстүр сияқты  ата-мұрамыздың шын 

жанашыры бола білді. Бауыржан бір әңгімесінде: «Тарихты білу керек. Дәстүр, әдет-

ғұрып, аспаннан түскен жоқ. Біз олар жөнінде үлкен қате істедік. Сол қатені осы күйге 

дейін түзей алмай келе жатырмыз» - деп қоғамға ащы сын айтқан [2, 233]. Автордың  

нақты өмірде де, өз туындысында да осы секілді үлкен әлеуметтік мәселедегі тәлім-

тәрбиелік мәні зор өзекті ойларға жұрттың назарын аударғысы келетіні аңғарылады. Салт- 

дәстүр- халықтар кәсібіне, сеніміне, тіршілігіне байланысты қалыптасып, ұрпақтан-

ұрпаққа ауысып отыратын әдет-ғұрып, рухани мұра. Уақыт озған сайын оған жаңалық 

еніп, өзгеріп, кейде қоғамдық қатынастарға қайшы келетін тұстары да болып қалады. 

Жойылып, өмірге қажеттілері жаңа жағдайда ілгері дамиды. Сондықтан да халық 

«дәстүрдің озығы бар, тозығы бар» деп дұрыс айтқан. Бұл тұрғыда Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың «...замана сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты 

жаңғыртудың маңызды алғышарттарына айналдыра білу керек»-деген сөзі еске түседі 

[3,2]. Бала тәрбиесіне, жалпы адамның қалыптасу жолындағы тәрбиесіне терең мән беріп, 

оның сәтті қағидалыры мен ережесін жасаған халық -қазақ халқы. Оның балаға дүниеге 

келген күннен бастап берілетін тәрбие тәсілдері мен тәжірбиелері өте көп. Халықтың 

ғасырлар бойы жинаған мұрасы ұлттық тәрбие ісіндегі сәбилік кезінен біліп, ер жеткенге 

дейінгі салт - дәстүр, әдет - ғұрпымыз шығарма барысында бала Бауыржанның өсу 

деңгейімен беріліп отыр.   Перзенттің шыр етіп дүниеге келуі -тек туған ата - анасының 

ғана емес, бүкіл ауылдың қуанышы. Дүниеге келген сәбидің әкесінен «сүйінші» 

қуанышты хабарды жеткізу. Жеткізуші адам «сүйінші» деп сұрай келеді немесе эмоциясы 

арқылы, мәселен қуанышында шек болмай, я көзінен қуаныштың жасы ағып, жылап 

қалғыңыз келеді. Сүйінші сұрау және сүйіншіге берілетін нәрсенің дәстүр бойынша  

ерсілігі жоқ. Момыш әкемнің айтуынша, мен мың да тоғыз жүз оныншы жылдың 

қысында, ескіше декабрьдің жиырма төртінде туыппын. Әкем ол күні Әулиеата 

шаһарында екен. Мен туған соң, Имаш бабам жан-жаққа кісі шаптырып, әкеме де 
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хабаршы жіберіпті. Біздің ауылдың Байтоқ деген кісісі алпыс шақырым Әулиеатаға ат 

сабылтып жетіп, әкем жатқан үйге кіріп келіп, бір ауыз сөз айтуға дәрмені келмей, 

Момышты құшақтап жылай беріпті. Әкемнің қарындасының үй-іші үрпиісіп, бір жаманат 

хабар жеткен екен деп қорқып қалады. Ақыры бөрі Байтоқты жұлмалай, «не боп қалды, 

айтсаңшы» деп тақақтағанда ғана, Байтоқ: - Жеңешем ұл тапты, - депті. Үрейден 

үрпиіскен жұрт енді мәз-мәйрам болып, қуаныштары қойындарына сыймай, Байтоққа 

сүйіншісін беріп аттандырыпты! [ 4,8]  Әкесі Әулие атадан оралған соң, ауыл аймақ құтты 

болсынға жиналып, шілдехана тойға ұласады. Шілдехана − дәстүрлі қазақ өмірінде келелі 

мән алатын ғұрыптық жоралғы, дүниеге келген жас сәбидің құрметіне жасалатын той. Бұл 

ғұрыптың түпкі мәні бала мен ананы тіл-көзден сақтау, жын-шайтандардан қорғау деген 

нанымнан шыққан. Әулиеатадан әкем қайтып келгенде, ағайын-жекжат құтты болсынға 

жиналып қалған екен. - О, Момыш, балаңның бауы берік болсын! - Ақментей бабасындай 

батыр болсын! - Ақмолда Батыр бабасындай мәрт болсын! - Бәйдібек батырдың әруағы 

қолдасын! - Домалақ анамыз жар болсын! - десіпті. Сөйтіп, шілдехана тойға ұласыпты [ 

4,8].     Құтты  болсынның  арты  ұласып,  жастар  ойын - сауық  құрап,  той соңында 

қариялар нәрестеге бата берген.Батаның тәрбиелік мәні зор. «Батамен ер көгерер 

жауынмен жер көгерер» деген сөз адамды ізгілікке, парасаттылыққа, мейірімділікке 

баулиды.  Бата осы ұлы қасиеттерді тудырушы рухани мұраның бірі болып табылады. 

Бата көркем сөзбен, өлеңмен, шешендік тілмен, әсермен қол жайып айтылады. Батаны 

елге құрметті, өте сыйлы адамдар береді. Осындай жас сәбиге өркен жайсын, елдің қамын 

ойлар ер, халқы сүйген азамат болсын деген мақсатпен Имаш бабасы Бауыржанға 

берілген екі батасының да тәрбиелік - тәлімдік қуаты зор.  

Құрық деп берсем құл болма 

Шілік деп берсем шіл болма 

Бәрінен де қарағым 

Баяны жоқ ұл болма - дейді.  

Ал    шілдехана    тойында    берілген    бата    көпшіліктің    арасында айтылады. Ол 

төмендегідей: 

Алатаудың қыраны мол еді -      

Қырағы болсын, құлыным. 

Қойнауы суға толы еді - 

Бұлағы болсын, құлыным. 

Елінің тілегі зор еді - 

Шырағы болсын құлыным. 

Ата тілегі оң еді - 

Құмары болсын құлыным. 

Бұл жерде батырлар төрі еді - 

Сыңары болсын құлыным. 

Осы алғашқы бата, алғашқы өсиет бала өміріне өнеге болсын деген түсінікпен 

берілген, сол күні кешке бір мал сойылып, ауыл ақсақалдарының  басын  қайта қосыпты. 

Бата, бата беру — адал ниет, жақсы тілек білдірудің ұлттық дәстүрі. Дастарқан 

басында, түрлі жиын-тойларда, т.б. адам өмірінде кездесер ірілі-ұсақты қуаныштар 

кезінде той, қуаныш иесіне арнап қол жайып, бата береді. Сондай-ақ, қиын сапар, алыс 

жолға аттанған азаматына ақ жол тілейтін халқымыздың ежелден келе жатқан, кең 

таралған дәстүрлерінің бірі. Бата беретіндер, көбіне, көпті көрген ақсақалдар мен 

кемеңгер де дуалы ауызды билер болып келеді. Бата қысылғанда — қуат, қиналғанда—

медет беріп, әрбір іс-әрекетіңе даңғыл жол ашып, бәле-жаладан қорғайды деп есептелген.  

Тамырын тереңге жайып, біте қайнасқан халықтық салт - дәстүр мәңгі жасайды. Ол 

әр кезеңнің ыңғайына қарай өзгеріп, жаңарып, түрленіп, толыс заңды, бірақ қашанда 

халықтық сипатын сақтап қалары анық. Әр халық өнері мен мәдениетін, әдет - ғұрыпын 

бұзбай, сырлы күйінде сақтауға барынша құштарлық танытса, ол елдің ертеңін 

ойлағандық, кеңінен қамтып, кемел пішушілік. 
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Қазақ халқының салт - дәстүрі - сарқылмайтын кең секілді. Ол халықтың қасиетті 

мұраларына айналып, бізге асылдың сынығы болып жетті. 

Халқымыздың салт - дәстүрлері мен әдет - ғұрыптар тек рухани, мәдени жағынан 

ғана емес, сонымен бірге жас ұрпақ адам тәрбиесіне де үлкен қызмет атқаратынын естен 

шығаруға болмайды. Ұлтымыздың осындай тәлім - тәрбиелік немесе сезімдік әдет - 

ғұрыптарының мәніне терең үңіліп қарап, сырын ашатын болсақ, одан өте көп ғибратты 

істерге қанық боламыз.  

Енді "Ұшқан ұя" повесіндегі салт - дәстүрлердің шығарманың өн бойында кездесуі, 

қолдануына жеке - жеке тоқталып өтсек. 

Шашу - қуаныш айғағы ретінде жасалатын салтанатты дәстүр. Бала туғанда, келін 

түскенде, алыс сапардан көп күткен жолаушы келгенде, құда келгенде т.б.с.с. зор 

жақсылық, қуанышты күндерде әйелдер құрт -кәмпиттен, күміс тиыннан шашу шашады. 

Шашылған шашуды тойға қатысушылар теріп алып, ырым қылып, балаларына апарып 

береді. Шашуды қазақта тек әйелдер ғана шашады. Мысалы, «Тұс - тұстан құтты болсын 

айтуға келген адамдар мол жиналды... Сол бойы олар жұртқа бауырсақтан    шашу    

шашып    ерекше    қуанысады».  

Бесікке салу. «Әлди - әлди ақ бөпем, Ақ бесікке жат бөпем» (Бесік жыры) Бесік - 

қасиетті, киелі, құтты мүлік, сәбидің алтын ұясы болып есептеледі. Жаңа туған баланы 

бесікке салу да халқымыз үшін елеулі дәстүрдің бірі. Бесікке салу жолы үлкен, елдің 

тәрбиелі, өнегелі әжелерге, әйелдерге тапсырылады. Ол бесікті отпен аластап, тыштырма 

жасап алып, баланы бесікке бөлейді. Бесік үстіне жеті түрлі қадірлі таза заттар қойылады.  

Бесікке салған адамға бесікке салар, яғни кәделі сый беріледі. Осындай қуаныш үстінде 

бесік жыры айтылады. Бесік жырымен бірге сабақтас тағы бір дәстүрлі ән «Әлди әні». 

Әлди әні бесіктегі балаға да, бесіктегі емес балаға да айтылатын жыр. Бұл жыр повесте:  

«Қызтумас апамның сүйегі әлдеқашан қурап кетті, ал әлди ән айтқан үн әлі тұр 

құлағымда.... 

-    Балам менің қайда екен? 

-    Қыздарменен тауда екен. 

-    Тауда неғып жүр екен? 

-    Алма теріп жүр екен. 

-    Алмасынан қанеки? 

-    Жаңа теріп жүр екен. 

-    Қызыл алма қолында 

-  Қыз - бозбала соңында - деуші еді-ау» деп тебіренеді Баукең әжесінің жұмсақ 

алақанның жылуын сезінгендей. [4,18] 

Бала күнімде әжемнің шешем жұмысқа кеткен осындай әні осы тектес болып 

келуші еді. Әже біткеннің бәрі осындай әдемі жыр самалымен бала жанын тербеткенде, ал 

қазіргі күнде бұл әндердің айтылуы мен некен - саяқ  шығар-ау шамасы. 

Наурыз күні. Наурыз - ежелгі мәдениеті дамыған елдің бірі парсының «жаңа күн» 

деген сөзінен шыққаны белгілі. Бұл қазіргі күн бойынша наурыздың 22 жұлдызына сәйкес 

келеді. Қазақтар бұл күнді жаңа жыл, ырыс, береке, мереке, жыл басы деп есептейді. 

Ұлыстың ұлы күні жұрт жұмыс істемейді, сапарға шықпайды, іс тікпейді, басқа бір іс 

бастамайды, ешкімді ренжітпейді, ренжімейді, дауыс көтермейді, құрбан шалмайды,  

құран оқымайды. Бұл күні барлық даланы Қызыр ата аралайды. Наурыз мерекесі біздің 

халық мұсылман діні енбей тұрып қалыптасқан айтулы мерекелердің бірі. Баукең бұл 

жайлы: «Әр үйдің алдында үлкен қара қазан асылып, наурыз көженің иісі шығады. ЬІрыс 

алды, кеңшілік басы, молшылық жолы осы наурыз көжеден басталатындай, бұл күні еш 

әйел қазанына таршылық жасаған емес... Ел жаңа жылын, жарқын кезеңін осылайша ашық 

пейіл, ақжарқын көңілмен қарсы алады екен ғой» [5,127] 

Шындығында бұл күні қолы ашылмаған үйдің қатаймайтындығы, молшылық 

енбейтіндігі айтылады. Наурыз жыл басы болғандықтан бұл күнде әйелдер жағы қазанына 

таршылық жасамаса, ал ер - азаматтар тал егіп, арық тартқан, себебі, бұл күні еңбек еткен, 
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қолын ашып, барын жайып салып, жұмыла кіріскен адам ғана бүкіл жыл бойы татулықта, 

бірлікте, молшылықта өмір сүреді деген түсініктен туған. 

Базарлық - алыс сапарға, саяхатқа  шыққан адамдар жерлестеріне, көрші - 

көлеңдеріне, сыйлас адамдарына, жас балаларға ірілі - ұсақты сыйлықтар әкеледі. Оны 

базарлық деп атайды. Бұл жақсы көрудің, сыйластықтың белгісі және ескерткіш ретінде 

қабылданады. Базарлық көбіне әке - шешенің, туған - туысқан тарапынан ғана емес, басқа 

да бөтен адамдар тарапынан да жасала береді. «...Біз танымайтын кісінің берген 

базарлығына мәз болып қозымызға қарай жүгірдік...». [5.59] 

Жеті ата «Жеті атасын білген ұл, жеті жұрттың қамын жер» (мәтел) Әр адам өзінің 

атасын білуі көргенділік пен білімділігін, ата көргендігін танытады. Білмесе «жеті атасын 

білмейтін жетесіз» деп сөккен. Жеті атаны үйрету әр ата - ананың басты борышы. 

Бауыржан жеті атаны үйренуді «елтану мектебінің алғашқы сатылары» дейді. 

М.Мырзахметов: «Жеті атасын білмеген жетімдіктің белгісі» деген мақалға айрықша мән 

беретұғын. Өзінің бала - немерелеріне, тіпті бізге дейін, Дулатқа дейінгі бабаларымыздың 

тізімін жазып беріп, жаттап алуды ескертіп отыратын.Енді ойланып қарасам, орыстар 

арасында айтылатын «Иван безродный» дегені сияқты кейбір тексіз қазақ бола 

бастағандарды көріп, рухани мәңгүрттіктен сақтандырған ескертуі ме деп шамалаймын» 

[6,209]. 

Ел аузында сақталып, би -  шешендер, аузы дуалы қариялар арқылы бізге жеткен, 

әдет - ғұрып, caлт - сана, өткен тарих, көне шежіре жайында қазір де көптеген жазушы - 

ақындарымыз айналысады.  Ұзақ жылдар бойы тоталитарлық жүйенің миымызға сіңіріліп 

келген тұрпайы ұғымының тұтқынынан шыға алмай, неге бұлай болған деп оның түпкі 

себебін біле алмай жүргенде Бауыржан сияқты шежірені қадірлей санасына сіңіре өскен 

батыр бабамыздың әңгімелері мен жазбалары тарих қойнауынан сыр шерткендей болды. 

Қыз айттыру дәстүрі бізде осы күнге дейін сақталмаған. «Қыз айттырудың мұндай 

тәртібі Есім деген ханның бұйрығы бойынша орнаған көрінеді» (Ы.Алтынсарин) Лайықты 

деген адамдарына әдейі барып, балаларының болашағы туралы әңгіме қозғайды, өздерінің 

құда болу ниетін білдіреді. Мұны «қыз айттыру» дейді. Бұл жолдың да түрлі ереже, 

тәртіптері бар, егер балалар жас болса,  тіпті іште жатса да ерте келісіп,  сөз байласады. 

Мұндай адамдар көбінесе бір - бірін жақсы білетін адамдар, өте сыйлас кісілер арасында 

болады. Олар алдымен іште жатқан балаларынан  (әрине  бірі ұл  бірі  қыз  болса)  қосу  

туралы  келіседі. 

«Атастыру» деген осы. Кейде мұны «бел құда» дейді. Повесте бұл оқиға  өрбісі 

Үбианмен   тығыз   байланысты   қозғалады.   «Үбиан   жастайынан Шегір руын 

Жарылқап байдың Мамыт деген баласына атастырылған екен» [4,71] 

Атастырудың қалың қамытын бұзған жаңа заманмен бірге келген әйелдер теңсіздігі 

болатын. 

Қыз бойжеткен, ұл ержеткен соң екі жасты қосу «құда түсу» арқылы жасалады. 

Қазақтың ертеден белгіленген заң бойынша жеті атадан бері қыз алыспайды. Некелік 

ережеде әйел күйеуінен 8 жас, еркек әйелден 25 жас үлкен болса қосылуға рұқсат 

етілмейді. Әрине, әмеңгерлі жолда бұл шектеуге қарамайтын жайлар да бола береді. «Қыз 

айттыру», «баталасу» жас отаудың беріктігінің, сенім мен сыйластығының негізін 

қалайды. Осындай жақсы салттарымыздың бірі «қыз көру». Салт бойынша белгілі 

кісілердің балалары немесе өнерпаз, сал - сері жігіттер өзіне лайық қыздарды ел ішінен 

өздері таңдаған. Кейде бұл салт «қыз таңдау» деп аталады. Қазақта «қызды кім көрмейді, 

қымызды кім ішпейді» деген мақал қыз іздеген жігіттерге жол ашады. 

Қалың мал қызға берілетін көлемді дүние болып табылады. Бұрынғы қалыптасқан 

салт бойынша қазақта «Қалыңсыз қыз болса да, кәдесіз қыз болмайды» деп жайдан - жай 

айта салмаса керекті. Тіпті жағдай нашар, қалың мал беруге шамасы жоқ деген адамның 

өзі ырымын жасап, қызды алатын болған. Көбіне кедей жігіттер малының жоқтығынан, 

қолының қысқалығынан үйленбей ұзақ жүріп қалатын болған. Қыз ұзату тойының 

мерзімін құдалары екі жақтың келісе отырып, белгілейді. Қалың мал қазақта бұрыннан 
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келе жатқан көне дәстүрлеріміздің бірі. Шығармада Мамытқа айттырылған Үбианның оны 

ұнатпаған соң әжесінің көмегімен әкенің шешімін қайтарып, бұрынғы алған қалың малын 

қайтармақшы болады.  

Тойбастар. «Тойдың кешкі ойынын өлеңмен бастайды. Сонда айтылатын өлең 

тойбастар деп аталады» (А. Байтұрсынов) Тойдың сәні тойбастарды әнші не қыз 

бастайды. Баукеңнің «той дегенде қу бас та  домалайды» дегені қазақтың ойын - сауыққа 

келгенде жиған - тергенін шашатынын, ешнәрсе аямайтындығын мысалға келтіргені. 

Повестің басында айтылатын кішкене жиын - той үстіндегі Момыш пен Қызтумас әже 

арасындағы қыз таңдау жолындағы қиыншылық, сұлу қыз іздестірген әженің уайымы 

белгілі,  немерелерінің ішкі және сыртқы  сұлулығы. Той бастарды бұрын елге ақындар 

мен әншілер бастаған. Мәселен Баймағанбет сұлтанның Ақыл деген қызы ұзатылғанда 

тойбастарды атақты Шернияз ақын бастаған. Осы секілді қыз ұзатылғанда қыздың көңілін 

аулау мақсатында бара жатқан жағында да осындай жақсы жағдайлар болатындығын 

өлеңмен айту жар - жар деп аталады. Сонымен бірге олар қыздың бақытты, абыройлы елге 

сыйлы болуына тілектестік білдіреді. Мұның бәрі өлеңмен айтылатындықтан «жар - жар» 

қызықты болып естіледі. «Жар - жар» негізінен ойын - күлкіге, әдет - ғұрыпқа, тәлім - 

тәрбиеге негізделеді. Ауыз әдебиетінде «жар - жар айтысы» оның жалғасы «Ау жар 

айтысы» бар. Оның бәрін тәрбие, әдеп мектебі деп түсіну керек. Суреткер туындыда 

Үбианның Абай аулына  келін болып түсуін оған жар - жар айтып шығарып салуын 

көркемдікпен суреттеген. 

Беташар жаңа түскен келінді бұл дәстүр жасалмай ешкім көре алмайды. Оны көру 

үшін беташар дәстүрі жасалады. Оған тойға жиналған туыс - туғандар тегіс қатынасады. 

Мұнда беташар жыры айтыла отырып, келінге оның атасы, енесі, оның басқа туыстары 

таныстырылып, келін оларға сәлем жасайды. Сәлем жасаған адамдар көрімдік береді. 

Беташар тойдың басы, әрі сәні жас келіннің жаңа өмірге бет алғанын білдіретін қызықты, 

салтанатты жақсы дәстүрлердің бірі. Жазушы Үбианның ұзатылуынан бастап, жат жұртқа 

келін болып түсуіне дейінгі аралықты бірнеше қазақтың салт - дәстүрлерімен бейнелеген. 

«Жұрт беташар мен некеқияр қызығын күтіп тағатсыз торуылдайды.» Неке қияр - дәстүр 

бойынша молданың бірін - біріне келісіммен үйленген екі жастың неке суын ішуі. 

Мал шаруашылығымен айналысқан халық ғасырлар бойы қалыптасқан бай 

тәжірбиесі бар олар мал өрісін, тіршілік табиғатын, қадір-қасиетін әбден білген. Тіпті 

малдың айрықша қасиетін, ерекшелігін танитын Толыбай сынды сыншылар да шыққан. 

Сөйтіп халқымыз өздерінің тіршілік, шаруашылық өмірін осы мал өсірумен байланыстыра 

жасаған. Қазақ үшін ең құнды, қасиетті мал - жылқы. Айт, ас, тойларда аттың бас 

бәйгесіне мол дүние, жиһаз тігілетін болған. Жазушының жылқы малымен тығыз 

байланыстыра суреттеген дәстүрлерінің бірі - бәйге. Бәйге қазақ халқының ұлттық 

ойынының бірі, көп тараған. Спорттың бұл түрінің өзгеше бір ерекшелігі сол - жарыс тек 

жазық жерлерде ғана емес, ойлы - қырлы, жасанды, бегесінді жерлерде де өткізіледі. 

Жарыстың үлкен шаруашылық, тәрбиелік маңызы бар. Олай болатын себебі - жарысқа 

қосатын атты таңдап алып, оны баптап бәйгеге жаратуға дейінгі  ұзақ мерзімге бәйге 

атына мініп шабатын бала үнемі басы қасында болып, бапкермен бірге еңбек етеді. Бәйге 

мен аламан бәйге табандылыққа, батырлыққа, тапқырлыққа үйрететін дәстүрлі ойын түрі. 

Үбианның ұзатылуымен тығыз байланысты көптеген дәстүрлер мен ырымдардың 

түрлерінің жасалуы, қолданыста болуы әрине салтқа саналы түрде қараудан туған. 

Шындығында салт - дәстүрдің берер тәлімі ұшан-теңіз. Мәселен, «Бәйге де аз емес еді. 

Шапан киіп, ат мініп, атлас орамал алып жатыр». [4,110] Осы секілді дәстүрдің бірі - 

көкпар. Көкпарды жаппай тарту және дода тарту деп екі түрге бөлеміз. Жаппай тартуда 

жеке адамның қол қайратын, батылдығын, ептілігін, тақым күшін көрсетуге толық 

мүмкіндігі бар. Ойында жасқа шектеу қоймайды. Ал дода тартуда жүйелі және тұрақты 

тәртіп сақталмайды. Үлкен жікке бөлінген топтар тұтас сайысады. Осындай жағдайда 

көкпар кімнің қолында қалса сол иемденеді. Кейде мұны марта тарту деп те атайды. 

Көкпаршылар көкпарды көбінесе ру ақсақалдарының үйіне, балалы не баласы жоқ үйге 
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әкеліп «көгерт, көгерт, көгерт» деп айқайлайтын болған. Үй иесі көкпаршының үстіне 

шапан жауып, бір байлам орамал ұсынатын болған. Повесте осы көрініс Аққұл бейнесі 

арқылы сомдалған. Ат пірі Аққұлдың соңғы демін өзінің Көкшолағымен бірге бітіріп, өзін 

сол атының терісіне орап көмуді аманат еткен Аққұл бейнесі жан тебірентерлік. Аттың 

құнын, бағасын білетін қазақтың қазағы осындай - ақ болар дерсің. Аққұлдың көкпар десе 

ішкен асын жерге қойып, арқасы қозып тұратұғын қасиеті бүкіл бір ұлтқа тән қасиет пе 

дерсің. Аққұлдың немере інісі Дембай ұлды болғанда Баукең: «Балаға үшінші күн 

толғанда Дембай көкпар берді» деп суреттеуі қазақ үйінің әр қуанышы дәстүрлі жолмен 

болғанын аңғартады. 

Жасау. «Көрсін деп жиылған жұрт тамашасын, жасауын таудай қылып үйгізді енді» 

(Наурызбай - Қаншайым) Ұзатылған қызға берілетін дүние - мүлік. Халық қыздың 

жасауына аса зор көңіл бөліп, «жасауды алты жастан жинасаң асады, жеті жастан жинасаң 

жетеді» деген. Ауқатты адамдар ақ отау тігіп ұзатқан. Жасауды қыздың еншісі десе де 

болады. Жасау дәстүрі повесте Үбианның ұзатылуымен тығыз байланысты. «Аттанар   

алдында   әжем   ауылдың   қыз - келіншектерін,   бар   әйелдерді шақырып қыз жасауьн 

қызықтауға шақырды. 

Автордың өскелең ұрпаққа айтар өсиеті мен  бұдан шығатын нәтижесі автор 

сөзімен былай беріледі: «Қолдан келгенше балаға от басындағы ісіңмен, ақыл-кеңесіңмен, 

қарым-қатынасыңмен, сыйластықпен үлгі-өнеге көрсет. Бала қабылдаса, шын 

қабылдайды. Жас бала жас шыбық сияқты. Қалай егілсе солай өркен жаяды. Сол себептен 

қазақ бала тәрбиесіне өте сақтықпен қарап, оған ерекше мән беріп, баланың көзінше 

жаман сөз, орынсыз не болса соны айтпаған»-деп сөз төркінін осылай түйіндейді[1,41]. 

Кітапта  Момышұлының өзі әдеби кейіпкерге айналған, ауыздан- ауызға тарап, өлең-

жырға да өзек болған, тіпті өз басынан да асып, аңызға айналған адам жөнінде әңгімелеу 

өзіне де жеңіл болмаған сияқты.  Бауыржан Момышұлы- өмірде көзсіз батырлығымен 

қоса шешен, дана, ол тәлім-тәрбиенің көзі болып табылатын қазақтың салт-дәстүрлері мен 

әдет-ғұрыптарын бойына дарытқан жан. Оның атаулы шығармасын оқысаңыз да ең 

бірінші қазақтың қандай ұлт екендігі, немен айналысатындығы, рухани байлығы, не 

ырымы, салт-дәстүрі, яғни бүкіл бір ұлтқа тән ерекшелігін байқай аласыз. Қазаққа тән бар 

асылды осы кітап ішінен кездестіру барысында өз ұлтыңызға деген жылуды, ерекше 

жақсы көріп сезінудің біртіндеп өзіңізге жағымды әсер еткенін аңғарасыз.  
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РУХАНИ 

ЖАҢҒЫРУ - ОРИЕНТАЦИЯ НА БУДУЩЕЕ 

 

РАПИЛБАЕВА Г.И. 

учитель начальных классов, СШ имени Максима Горького, село Кулан 

     

Я пятый год работаю по обновлённой программе. В своей работе на уроке с 

учащимися использую задания, где они отмечают свои результаты, в соответствии с 

критериями. Я вместе с учащимися нахожусь в творческом поиске. Что-то получается, что 
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не удается. Учебная деятельность помогает учащимся в овладении знаниями, и они с 

радостью идут ко мне на уроки!  Важным звеном на уроке является контроль знаний и 

умений учащихся. Эффективность учебной работы существенно зависит от того, как 

организован и на что нацелен контроль. Поэтому я уделяю особое внимание способам 

организации контроля и его содержанию. В настоящее время основной целью образования 

является развитие конкурентно - способной личности, готовой к взаимодействию с 

окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. Программа «Рухани жаңғыру», 

ориентированная на возрождение духовных ценностей, призвана повысить 

конкурентоспособность Казахстана в мире, сохранить национальную идентичность, 

популяризовать культ знания и открытость сознания граждан. Особое значение имеет 

контрольно - оценочная деятельность ученика, то есть готовность и способность 

контролировать и оценивать свою деятельность, уметь устранять причины возникающих 

трудностей. Все мы привыкли оценивать деятельность учащихся традиционно, используя 

пятибалльную систему оценивания, но при этом не всегда можно объективно оценить 

работу ученика. Поэтому я стараюсь использовать на своих уроках современную 

технологию оценивания учащихся: критериальную.  Критериальное оценивание 

предполагает наличие механизма, позволяющего производить оценку учащихся более 

объективно, таковыми являются рубрикаторы. Оценивание деятельности учащихся на 

уроке становится демократичным, так как ученик является субъектом своего обучения, а 

учитель не играет роль "судьи" при выставлении оценок. Система оценивания дает 

возможность определять, насколько успешно усвоен тот или иной учебный материал, 

сформирован тот или иной практический навык. Критериальная система оценивания 

совершенно прозрачна в смысле способов выставления текущих и итоговых отметок, а 

также целей, для достижения которых эти отметки ставятся. Она также является 

средством диагностики проблем обучения, предусматривая и обеспечивая постоянный 

контакт между учителем, учеником и родителями. Критерии расшифровываются 

показателями, в которых (для каждой конкретной работы) даем четкое представление о 

том, как в идеале должен выглядеть результат выполнения учебного задания, а 

оценивание по любому показателю - это определение степени приближения учащегося к 

данной цели. При критериальном оценивании, обращаю большое внимание на то, что 

оценивание проводится за каждое задание. Каждое задание оценивается по сумме баллов 

за каждый правильно выполненный проверяемый элемент. Критериальное оценивание 

выполняет функцию обратной связи, когда учащийся получает информацию о своих 

успехах и неудачах. При этом даже самые неудовлетворительные результаты 

промежуточной работы воспринимаются учащимися лишь как рекомендации для 

улучшения собственных результатов. В критериальном оценивании описаны уровни 

достижений, соответствующие каждому баллу. Важно, что шкала оценивания начинается 

с нуля, а это очевидно, так как оценивается не личность ученика, а его деятельность. Так 

как критериальный подход к оцениванию должен решать проблему объективного 

оценивания учащихся и стимулировать их для достижения более высокого результата, то 

круг проблем в порядке их значимости может выглядеть следующим образом. Не сразу 

ребята получили положительные отметки, так как проходит процесс адаптации к новой 

системе оценивания. С каждым разом они стараются лучше готовиться к 

констатирующим работам, учатся работать с дескрипторами. Через анкетирование ребят, 

отметила следующие отзывы: можешь сам себя оценивать, оцениваешь уровень своих 

знаний, понимаешь, на что ты способен и как усвоил основной материал. При условии 

соблюдения всех этапов критериального оценивания трудоёмкость и издержки 

адаптационного периода окупаются повышением качества знаний учащихся. На мой 

взгляд, критериальная система оценивания в будущем, исключит неудовлетворительные 

оценки. Ученики знают, что критериальная система оценивания включает в себя 

формативное оценивание (текущие отметки) и констатирующее оценивание (по 

завершению разделов учебной программы, итоговое оценивание за четверть и год). 
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Формативное оценивание предназначено для определения уровня освоения знаний, 

навыков в процессе повседневной работы в классе или дома. Оно осуществляется в 

различных формах и позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу и 

устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 

Формативные отметки не учитываются при выставлении отметок за констатирующие 

работы и итоговых отметок за четверть. Констатирующее оценивание предназначено для 

определения уровня сформированности знаний и учебных навыков при завершении 

изучения блока учебной темы. Констатирующее оценивание проводится по результатам 

выполнения констатирующих работ различных видов (тесты, контрольные работы). 

Констатирующая отметка выставляется по критериям. Критерии оценивания доступны 

для ознакомления всех участников учебного процесса: учащихся, учителя, родителей. 

Каждый из нас знает, как трудно сохранить познавательный интерес ребёнка, развить в 

нём желание учиться, трудиться. Становясь партнерами в процессе обучения, ученик и 

учитель вместе решают проблемы. Воспитание патриотизма – основа успеха нашего 

многонационального общества. Ведь фундаментом казахстанского патриотизма является 

равноправие всех граждан и их общая ответственность за Родину, и её будущее. 

Межнациональное согласие является краеугольным камнем всеобъемлющей 

безопасности, стабильности, политического, социокультурного и духовного развития 

Казахстана. Поэтому у подрастающего поколения стараюсь формировать высокие 

нравственные, морально-психологические и этические качества, среди которых важное 

значение имеет патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и 

готовность к его защите. 

Современный урок включает в себя различные виды, формы взаимодействия 

учитель-ученик, ученик-ученик. Особое внимание при составлении конспекта к уроку 

обращаю внимание на постановку целей и задач, поставленных учащимся. Цели и задачи 

должны способствовать личностному восприятию предложенного материала, умению 

интерпретировать его в знакомые и понятные формы, уметь применять и использовать 

первичные знания при работе с иллюстрациями, дополнительным материалом, 

анализировать, сравнивать, обобщать.   На этих уроках ученики учатся работать в группе, 

в команде, принимать решения, брать ответственность за общее дело. На каждом уроке 

предусматриваю групповую работу для развития коммуникативной, деловой, 

информационной и других базовых и ключевых компетенций. Групповая работа 

вовлекает в активную деятельность каждого учащегося, во время презентации групповой 

работы ученики используют в своей речи термины, названия, формулировки, что делает 

их речь грамотной, связной, полной. Умение брать на себя,  ответственность за групповую 

работу повышает значимость каждого учащегося, его ответственность перед командой. 

Работу в группах провожу по нескольким сценариям, например, работа в домашних 

группах (рядом сидящие дети поворачиваются друг к другу и образуют команду из 3-4 

человек), в группах сменного состава, в группах по интересам и так далее.  На каждом 

уроке меняю состав групп, тогда ученики научатся работать в любом составе, принимать 

на себя различные роли.  Компетентностный подход в изучении всех предметов включает 

методы и приёмы, формы работы, способствующие развитию критического мышления. На 

всех уроках использую схемы, таблицы, диаграммы, что помогает учащимся группировать 

понятия, накапливать материал для сравнительного анализа, формирования собственного 

мнения. Почти на каждом уроке стараюсь использовать различные стратегии новых 

технологий. Стратегию «Ассоциации» провожу на этапе рефлексии, чтобы увидеть 

результат собственной деятельности на уроке. Эту стратегию можно проводить 

индивидуально, в парах, в группах. Стратегия «Концептуальная таблица». Данная таблица 

применяется тогда, когда необходимо сравнить 2 и более предмета, объекта, понятия. На 

первом этапе таблица заполняется совместно с учителем, но в дальнейшем учащиеся 

смогут работать самостоятельно. Стратегия «Мозговой штурм» - это мыслительная 

деятельность учащихся. Эта стратегия проводится как устно, так и письменно. Она 
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направлена на сбор информации, дальнейшее её рассмотрение, уточнение. Мозговой 

штурм позволяет учащимся сформировать собственное мнение, отношение к предмету 

или явлению, выслушать мнение или позицию других участников процесса обучения. 

Вопросы, проблемы должны быть осознаны, осмыслены учащимися, поэтому после 

постановки проблемы предоставляю время для обдумывания (1-2 минуты). На уроках 

познания мира и литературы эффективно использовать различные виды письма: письмо-

рассуждение, свободное письмо, письмо другу, эссе. Письменная работа учит детей  

рассуждать, подбирать наиболее точные обороты речи, анализировать. Письменной 

работой можно обменяться с другом, соседом по парте, одноклассниками, учителем.  

Очень важным элементом каждого урока  являются вопросы, задаваемые учителем. С 

раннего детства ознакомление с окружающим миром происходит через вопрос, который 

ребёнок задаёт взрослым: почему трава зелёная, почему идёт дождь, кто включает звёзды 

и т. д. Миллионы вопросов становятся двигателем в открытии для себя мира. Роль 

вопросов в школьном обучении также очень велика. Именно вопрос побуждает ученика 

думать, рассуждать, анализировать, сравнивать. Поэтому каждый вопрос тщательно 

продумываю, как и весь ход урока. Именно вопрос стимулирует жажду поиска, новых 

открытий. Вопросы не должны быть буквальными. Ответы на вопросы не должны 

находиться на поверхности текста, они должны носить глубокий смысл, вызывать 

мыслительные процессы высокого порядка.  Вопросом поддерживаю интерес, 

стимулирую активность, добиваюсь глубины. Высшим мыслительным процессом (по 

таксономии Блума) является умение рассуждать, анализировать, давать оценку и делать 

заключения. Поэтому предлагаю учащимся задания, вопросы, побуждающие к анализу, 

синтезу, осмыслению информации.  На уроках математики использую 

дифференцированный подход. Дифференцированный подход является основным путём 

осуществления индивидуализации обучения. Дифференцированным считается такой 

учебно-воспитательный процесс, для которого характерен учёт типичных 

индивидуальных различий учащихся. Дифференцированную работу организую 

различным способом. Чаще всего учащимся с низким уровнем обучаемости предлагаю 

репродуктивные задания, а ученикам со средним и высоким уровнем обучаемости – 

творческие задания. Необходимость дифференциации заданий по объёму обусловлена 

разным темпом работы учащихся. Медлительные дети, а также дети с низким уровнем 

обучаемости, обычно не успевают выполнить самостоятельную работу к моменту её 

фронтальной проверки в классе, им требуется на это дополнительное время. Остальные 

дети затрачивают это время на выполнение дополнительного задания, которое не является 

обязательным для всех учеников. В качестве дополнительных предлагаю творческие или 

более трудные задания, а также задания, не связанные по содержанию с основными. 

Дополнительные задания подбираю на смекалку, нестандартные задачи, упражнения 

игрового характера. При оценке дифференцированных заданий в первую очередь 

учитываю индивидуальные особенности детей, поощряю успешное выполнение заданий, 

переход с одного уровня на другой. Переходя с одного уровня на другой, можно 

проследить за мыслью детей, помочь выделить главное. Более сильным учащимся сразу 

предлагаю три уровня, а в это время есть возможность поработать с отстающими и 

слабыми ребятами. Применение дифференцированного подхода положительно 

сказывается на формировании компонентов учебной деятельности, развитии 

математических способностей учащихся. Самое важное: работа над уровневыми 

заданиями способствует реализации возможностей каждого ребёнка. 

Проанализировав свое обучение по программе, и возвращаясь к основной задаче 

программы «Помочь учителям оценить и усовершенствовать их педагогическую 

практику», можно сделать вывод, что такое оценивание актуально и соответствует как 

потребностям педагога, так и учеников, которые понимают приоритет важности способов 

работы с информацией над её содержанием.Так как быстро развивающиеся технологии 

способствуют постоянному обновлению знаний, то ученики сами видят необходимость 
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учиться всю жизнь, а для этого им необходимо в огромном потоке информации выбирать 

для себя нужное, анализировать  и делать верные выводы. 

Теперь мои ученики стали раскованы, свободны и ничего не боятся на уроках, и 

прежних «тихонь» больше нет, есть ученики которые могут работать в группах с разным 

составом. В дальнейшем я буду стремиться совершенствовать эти навыки.  Я хочу видеть 

своих учеников добрыми, более демократичными, более терпимыми друг к другу, 

открытыми, умеющими доказывать, находить ответы на любые вопросы. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА АНА ТІЛІ САБАҒЫНАН ҮЛГЕРМЕЙТІН 

ОҚУШЫЛАРДЫ ОҚЫТУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

СҮЛЕЙМЕНОВА М.М. 

№12 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі,  Алматы облысы, Іле ауданы 

ИМАНКУЛОВА Ж.Б. 

 №12 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі, Алматы облысы, Іле ауданы 

 

Бастауыш мектеп - өскелең ұрпаққа білім берудің бастамасы. Қазіргі қоғам 

талаптарының өзгеруіне байланысты, еліміздің көркейіп-өркендеуіне, ел талап-

тілектерінің бетбұрыстарына байланысты жаңа ұрпақтың психологиясы да айтарлықтай 

өзгерістерге ұшырап, оны неғұрлым өмір талабына қарай өрістету міндеттері қойылды. 

Еліміздің егемендігі мен тіліміздің тәуелсіздігі де өскелең ұрпаққа жаңа талаптар 

қояды. Бала психологиясын жан-жақты зерттеп, оны терең білу, оның даралық 

ерекшеліктерімен үнемі санасып отыру мектеп пен мұғалімдерге жауапты да құрметті 

міндеттер жүктейді. 

Сынып жетекшісінің аса маңызды міндетті оқушылардың тәртібі мен оқу 

үлгерімін күшейтуге қамқорлық жасау болып табылады. 

Осы мақсатпен сынып жетекшісі оқушылардың сабақ үлгеріміне үнемі бақылау 

жасап отырады. Ол сынып журналдарын үнемі қарап, осы сыныпта сабақ беретін 

мүғалімдермен әңгімелеседі, олардың сабағына қатысып қойылатын талаптардың 

бірегей болуына, үйге берілетін тапсырмаларының біркелкі берілуін қамтамасыз етеді, 

оқушыларға тапсырмалардың шамадан тыс берілмеуін қадағалайды. 

Балалардың үлгерімі туралы ата-аналарды дер кезінде хабардар етіп отыру 

мақсатымен сынып жетекшісі әдетте оқушының сол аптада алған бағалары оның 

күнделігіне қойылғаны, қойылмағанын аптасына бір рет сынып журналы бойынша 

тексереді, егер кейбір баға қойылмаған болса, оны күнделікке сынып жетекшісінің өзі 

қойып отырады. Сынып жетекшісі оқушының бақылау жұмысынан алған бағасын да 

күнделікке жазады. 

Сынып жетекшісі ата-аналардың қолы күнделікте бар ма, жоқ па оны да тексеріп 

отырады, егер қажет болған жайғдайда тәртіп бұзып, мектептің жеке талаптарын 

орындамағын жөнінде ескертулер жазады. Егер сынып жетекшісі, себепті жағдаймен 

сабақтан қальш қойған қайсыбір оқушыға көмек көрсету қажет деп тапса, бұл туралы 

сол сыныпта осы пәннен сабақ беретін мұғаліммен немесе сыныптағы озат оқушылардың 

бірімен келіседі [1, 37-38бб.]. 

Сынып жетекшісі әрбір баламен жеке әңгімелесіп, түсіндіру әдісін кеңінен 

қолданылады. Ол: күн тәртібі, үйде сабаққа қажет дайындык керек екені, өзінің жүмыс 

орнын қалай дайындаудың қажет екені жайлы ұжыммен әңгімелер де өткізеді. 
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Сыныпта оқушылардың жазбаша үй тапсырмаларын қалай орындағанын 

тексеруге болады. Дәптерлерді сабақ басталғанға дейін-ақ тексеріп, тапсырманың қалай 

орындалғаны, оның нәтижесі туралы мұғалімге   хабарлайтын    оқушылар    да    

бөлінеді.    Әрине    мұндай    оқушылар    тек тапсырманың орьшдалғанын немесе 

орындалмағанын ғана біле алады. Дегенмен осындай тексерудің өзі де жекелеген 

ынтасыз оқушыларға қатты әсер етіп, мұғалімге оқушы тапсырма орындалмай келген 

жағдайларын түгелдей ескеріп отыруға көмектеседі. 

Әрбір сынып оқушылардың сабаққа қатынасуын қадағалап отырады. Оқушының 

белгісіз себептермен екі күннен артық уақыт сабақтан қалуының өзі сынып жетекшісін 

алаңдатуға тиіс. Ол үшін оқушының үйіне барып, сабақка не үшін келмегендігін білуі 

тиіс. Сабак үлгерімін көрнекті түрде есептеудің кейбір жолдарын оқушыларға үйретуге 

болады. Мәселен, “Сенің апта ішіндегі оқуың” деген қабырға бұрышын жасап, оған 

оқушылардың әрбір сабақтан алған бағаларын қондырып, аптаның қорытындысы 

бойынша озаттар мен артта қалғандарды анықтауға болады. 

Әрбір күнді “екіліксіз” өткізу үшін күрес жүргізу пайдалы. Егер сынып жетекшісі 

оқу жұмысындағы осындай міндеттердің бәрін орындауға мұқият қарап, инициативті 

көрсетіп, оқушыларды осындай істерге еліктіре білсе оның сыныбында оқушылардың 

үлгерімі мен тәртібі жақсара түсуі. Кейде тіпті оқу жұмысын мұғалім дұрыс 

ұйымдастырғанда да, сыныпта бірнеше артта қалған және үлгермейтін оқушылар 

болады [2, 38-39бб.]. 

Бұл құбылыс мейлінше сан алуан себептерден, кейде ұзаққа созылған сырқаттан 

туады. Сондай-ақ мұғалім оқушының ерекшелігін ескермей, онымен өзінің 

жұмысын онша дұрыс құра алмағандығынан да болуы ықтимал. Кейбір оқушылар 

қандай да бір пәннің қиыншылығын үнемі дүрыс бағалай білмейді, сондықтан да артта 

қалады, басқаларынан қалғандарына зиян келтіріп, бір пәнмен айналысады. Ата-

аналар тарапынан олардың оқуына және мінез құлқына бақылау болмағандықтан 

оқушы үлгермеу жағдайы көп, артта қалу, үлгермеу және екінші жылға қалып қою 

оқушыға жаман ықпал етеді. Ол өзінің күшіне сенуімен айрылады да, оқуды жиі 

тастап кетеді. үлгермеу мен екінші жылға қалып қою мемлекетке үлкен материалдык 

зиян келтіреді. Сондықтан да артта қалу мен үлгермеуді жою мүғалімнің аса маңызды 

борышы. 

Артта қалуды жою құралдарының бірі оқушымен қосымша жұмыс істеу, 

болып табылады. Жұмыс формасы мен оның көлемін дұрыс белгілеп алу үшін 

қосымша сабақтарды бастардан бұрын оқушының артта қалу себептері мен сипатын 

білудің маңьтзы зор. Егер оқушы ауырып артта калған бірақ жақсы үлгеретін болса, 

мұғалімнің басшылығымен істелетін өзіндік жұмыспен ұштастырған қолайлы болады. 

Егер оқушы жалқауланса оны тым қамқорлыққа ала бермеу керек, мұғалімнің, 

жолдастарының, ата-анасының бақылауымен оны жүмыс істеуге көндіру керек. 

Сақтандыратын қосымша дара жұмыс өте тиімді. Артта қалу басталысымен-ақ 

мұғалім оқушыға қажетті көмек көрсетуі тиіс. Қосымша сабақтар ерікті де, міндетті 

сипатта болады. Нашарға көмек беру үшін күнделікті оқушыларды тарту мүмкін де 

пайдалы. Бірақ бұл жүмысты мұғалім ұйымдастыруы тиіс. Алайда қосымша 

сабақтарды да көп пайдалануға болмайды. Әсіресе қосымша сабақка сыныпты түгел 

қалдыру зиян. Мұндай сабақтар тиісті нәтиже бермейді. 

Еңбектегі табыс бұл мұғалім мен оқушылардын ата-аналар мен балалардың 

мұғалім мен ата-ана өзара түсінісу негізі, демек мектеп пен жанұялық қимыл және 

тәрбиелік күш-жігер бірлігі. 

Осындай байланыс жасамайынша, көңілдер жараспайынша, өзара түсініспейінше, 

ештеңе де тынбайды. Егер барлық бала алдарына қойған міндеттерді орындаса, егер бір-

біріне өзара көмектесіп сергек рахаттанса жүмыс істесе, өткерілген оқу күніне риза 

болып үйлеріне тараса, және ертеңгі күнді асыға күтетін болса, онда оқуға деген 
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ынта арта түседі. Ал мүның өзі мұғалім еңбегі мен оқушы үлгерімін нәтиже 

көрсеткіштерінің бірі. 

Біздерге мұғалімдерге В.А.Сухомлинскийдің еңбектегі табыс бұл табысқа 

жеткен адамның мақтанышы. “Өз еңбегін мақтан тұтпаған нағыз адам бола 

алмайды” - деген сөздерін ұдайы есте ұстауымыз керек. Оқудағы, үлгерім жолындағы 

күресу балаларды оқи білуге үйрету, әрқайсысының өз мүмкіндігіне сенуіне 

көмектесу. Ұйымшылдыққа, дербестікке, жауапкершілікке еңбек тәртібіне тәрбиелеу. 

Баланың 1 –сыныпқа келгендегі мектепке деген ынтасының, білімінің өшпес отын жаға 

білудің маңызы қаншалықты зор десеңізші. Ал сабақта бәрінің окуға деген 

белсенділігін қолдау үшін өз оқушыларыңды жақсы біліп, оларға мүқият болу, 

шаршағандарын дер кезінде аңғарып жұмыс қабілетін сақтау үшін көңілін басқа 

жаққа аудара білу қажет. Тағы да бір жай, білім таныту процесінде міндетті түрде 

көмектесу керек. 

 Баланың оқуын өз ісіне әрекетін оқу еңбегін өзі реттеуді, біртіндеп игере 

алатындай етіп басқару қажет. Біздің методикалық жүйеміздің барлық нұсқалары осыған 

бағытталған. Сөйтіп түсіндіре басқару үлгі-тірек жұмысы сабақта өтілгеннің бәрін 

баланың сезініп ой-елегінен өткізуіне, өз іс әрекеттерін түсіндіріп негіздеп отыруына 

көмектеседі. Міне соның нәтижесінде барлық оқушы есеп шығарып, грамматикалық 

жаттығу орындаған кезде жақсы қисынды сөйлеп көңілге қонымды талдай біледі. Қиын 

тақырыпты мәселелерді перспективалы алдын-ала оқыту оларды жақсы меңгеруге, 

артта калушылықты болдырмауға, білімінде кемістіктермен олқылықтарды іс жүзінде 

жоюға көмектеседі [3, 117-121бб.]. 

Маңызды тақырыптарды өзара оқыту перспективалық жұмыс - мұның өзі тек 

терең де баянды білім ғана емес, сонымен бірге уақыт қоры да, міне сондықтан да бізге 

әр кез жетіспей жатады. 

Біз асыкпай, саспай, байсалды жұмыс істейміз. Өйткені оза оқытудың 

нәтижесінде жасалған уақыт қоры сенімді болуға үйретеді, мүмкіндік туғызады, 

тіпті күрделі материалдарға оралып оны жаттап алу қажет болғанда да біз кез-

келген қиындықтарды жеңе аламыз. Біздің оқушыларымыз ережелер мен 

формулаларды судыратып жаттаудан арылды. Олар оны саралай отырып игеруде 

берілген үлгі тірек бойынша ереже қүрып практикалық есеп, мысал, теңдеулерді шешу 

орындайды. Мұндай үлгі тірек көпте емес. Үлгі тіректер неғүрлым жоғары жүмыс 

қабілетін сондай-ақ сабақтың серпінді қаркынын қамтамасыз етеді. Түсіндіре басқару - 

әрбір оқушыны іске жүмылдыратын сабақтың қозғаушы күші, мәселен күшті оқушы 

түсіндіріп тұр делік, бәрі де өздерінің күш жігерін жұмылдырып оған ілесіп отыруға 

тырысады. 

Ал егер әлсіздеу оқушы түсіндірсе ол да бар жанын салады, жауапкершілікті 

сезінеді. Өйткені ол бүкіл сыныпты жетелеп жолдастарын соңына ертіп отыр. Түсіндіре 

басқару үш түрлі әрекет. Ойлаймын, айтамын, жазамын, қатыстыра отырып оқу еңбегін 

ойлы етуге мүмкіндік береді, және сонымен бірге кері бағытын қамтамасыз етеді. 

Мұғалім оқушы білім беру жүйесін қадағалап артта қалушылықты дер кезінде 

байқауына білім мен іскерлікті меңгеруде ілгері басушылықты былайша айтқанда 

ойдағыдай окуды қамтамасыз етуіне мүмкіндік береді. Бағдарламалық түрлі тақырып 

бойынша барлық сабақ тірек карточкалары бір жағдайда қателесуін дер кезінде 

сақтандыруға енді бір жағдайда жіберілген қателермен жүмыс істеуге, үшінші бір 

жағдайда алдын-ала жинақталған қайталау жасауға көмектеседі. 

Бастауыш сынып жасы айналадағы қоршаған әлемді баланың өз бойына сіңіре 

бастау, білім жинақтау, осыларды басымдылықпен игеру кезеңі болып табылады. Осы бір 

аса маңызды өмірлік функцияны табысты орындау баланың өзіне тән бейімділігінің осы 

жаста қалыптасуына қолайлы жағдай жасайды, яғни ол мынадай бейімділіктер:  

 адамның беделіне зор сеніммен қарауы;  

 кездесетін барлық жағдайларды тез қабылдауы; 
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 оған тез әсерленгіштігі; 

 аңғал да ойын баласының қарым-қатынасы.  

Бастауыш сынып жасындағы балалардың бойындағы осы аталған бейімділіктердің 

әрқайсысы тек жақсы жақтарымен ғана көрініс табады, ал ол осы жастағы балаларға ғана 

тән қайталанбас ерекшеліктер болып табылады [4, 61-75бб.]. 

Қорыта айтқанда, бастауыш сынып оқушыларының психологиялық ерекшеліктер 

кезеңі – ерекше кезең, себебі кез келген білім мазмұны бастауыш сатыда қаланатынын 

ескеріп, жас ерекшелігі категориясына қатаң назар аударылуы тиіс. Бастауыш сынып 

оқушының ана тілінде еркін сөйлеуді игерту арқылы ғана өзге тілдерді үйреніп, ғылым 

негіздерін игеріп оқушы тұлғасының  дамуына ықпал етеді. Тиянақты білім мазмұнын 

игеруге мүмкіндік береді. Бірақ, бастауыш сынып оқушысы физиологиялық тұрғыда әлсіз 

болғанымен, олардың  қабылдауы өте жоғары болады. Сондықтанда, осы ерекшеліктеріне 

назар аударып,  білім мазмұнын меңгерткен дұрыс болар еді. Осы жағдайларға көңіл бөлу 

болашақта бастауыш сынып оқушыларының психологиялық ерекшеліктерін білу ана тілін 

оқыту мен үйрету кезінде де ескеруді керек ететіні сөзсіз. 
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Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы 

халқымыздың тарихындағы мағынасы терең бағдарламаға айналды. Қоғамның рухани 

жаңғыру кезеңінде  ұлттық  рухани құндылықтар әрдайым өзекті мәселе болып қала 

бермек.Ұлттық сананың өсіп, мәдени және рухани дәстүрлердің, тілдің қайта жаңғырған 

кезінде мектеп оқушыларын өз халқының  рухани құндылықтарымен, ұлттық 

мәдениетімен, салт дәстүрлерімен түбегейлі, неғүрлым терең таныстыру қажеттілігі 

туады, яғни өткен мен бүгіннің және келешектің арасындағы рухани байланыс біріктіруші 

элемент болуы тиіс, бұларды жеткізуші- білім беру, мұғалімдер, дәстүрлер[1].  

Адамгершілік тәрбиесі бойынша ұжымдық тәрбиелік істерді  мектептен бастау 

керек. Яғни, мұғалімнің  қызметі – тәрбиелік  іс-шараларды  оқушылар  ұжымымен  бірге  

жоспарлап,  дәлірек  айтқанда  балаларға білім  беруде тәрбие жетекшісінің басшылық  

жасауымен  бірлесе  қызметтестікте  шығармашылықта болғаны дұрыс.  Өйткені, жас 

ұрпақты  адамгершілікке тәрбиелеуі  ең  алдымен  отбасы  және бастауыш  сыныптардағы  

білім  мен тәрбиеге  байланысты  болса,  екіншіден  балаға  жақын  ұлттық  көркем  әдеби 

шығармаларды оқу  арқылы  қалыптасады. Яғни,  адамгершілікке  тәрбиелеуді  кіші 

мектеп жасынан  жүзеге  асырудың  маңызы зор.  Оның  себебі, бастауыш  сатыдағы кезең 

– бала  дамытуының  ұйытқысы,  іргетасы  болып,  оқу  әрекеті  қалыптасуының  өте  

қолайлы  кезеңі.   Адамгершілікке тәрбиелеу мәселесін көптеген философ, психолог, 

педагог  ғалымдар әр қырынан зерттеді. Адамгершілік сипаттағы шығарманың тәрбиелік 
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мәнін, білімдік маңызын орта ғасыр ойшылдары: Қорқыт ата, Әл-Фараби, алдыңғы 

қатарлы ағартушылар Ш.Уәлиханов, А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин жан-жақты  

қарастырып,  өздерінің  өмірден   тоқыған  пайымдауларынан  ауқымды  ой  жүйесін  

құрған [2, 8б]. 

Жеке тұлғаның рухани байлығы - ең алдымен сол адамның тікелей өз халқының 

рухани байлығының бөлшегі деп есептейді Сухомлинский. сонымен қатар ол былай деп 

жазады: «Қалыптасу үстіндегі адамның ақыл-ойы халықтың идеологиясы мен 

психикасын, оның нанымын, дәстүрлерін, интеллектуалдық, моральдық және эстетикалық 

мәдениетін өз бойына сіңіреді» дей келек жас ұрпақты тәрбиелеу дәстүрін шешуші 

нәрсеге жатқызады[1,13б]. 

А. Құнанбаев шығармалары өсіп келе жатқан жас ұрпақты ерлікке  баулып,  ар-

намысын, адамгершілік үшін күресуге  тәрбиелеп, ыстық қайрат,  нұрлы ақыл,  жылы 

жүрек  сияқты  адам  бойындағы  қасиеттерді  қалыптастырады. 

Белгілі қазақ ойшылдары А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев, 

Ш.Құдайбердиев т.б. өз еңбектерінде ұлтымыздың салт-дәстүрлеріне,  оның  ішінде 

отансүйгіштік және ерлік дәстүріне ерекше мән  беріп,  көркем  шығармалар  негізінде 

адамгершілікке  тәрбиелеу туралы құнды  пікірлер  айтып  көрсеткен. 

Халықтық педагогика негізінде, қазіргі таңда жастарды тәрбиелеу мүмкіндіктеріне 

жол ашылуымен қатар, этнопедагогика ғылымында халықтық педагогикаға байланысты 

және оның қағидаларын оқу-тәрбие үрдісіне тиімді пайдаланудың жолдарын ғылыми-

әдістемелік тұрғыда ашып көрсетуде с.қалиев ғылыми педагогиканың қағидаларын 

салыстырып, төмендегілерді  ұсынған: 

1. Келер ұрпақтың ақылды, арлы, намысқор, өміршең азамат болуын тілеу. 

2. Баланы жастайынан еңбек сүйгіш, елгезек етіп тәрбиелеу. 

3. Тән сұлулығы мен жан сұлулығын қатар қалыптастыру. 

4. Адамгершілік, ар-ождан, кішіпейілділік, қайырымдылық, ізгілікті арқау ету. 

5. Гуманизм мен патриотизм - халықтық тәрбиенің басты қағидаларының бірі. 

Тіршілік тұтқасы өмірдің шамшырағы өнер мен ғылым деп ұққан халқымыз 

жастарға “өнерлі өлмейді”, “білім-таусылмас кен, өнер-өлмес мұра” дегендерді талдап 

бере отырып, ертегі жыр, өлең, батырлар жыры, аңыз әңгімелер мақал-мәтелдерді 

оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты топтап, жіктеген [3, 25 б]. 

Қазіргі мектептерде адамгершілік тәрбиесінің мазмұны жалпы адам құндылығын 

жоғарылату қажеттігінен көптеген өзгерістерге бет бұрды. Осыдан әрбір оқушыға  

төмендегі мәселелердің маңыздылығын түсіндіріп отыру қажет:   

1) адамға ең қымбат - өмір;   

2) балалар - өмір жалғасы;   

3) тәртіптілікпен байланысқан еркіндік;   

4) отансүйгіштік (патриотизм);  

5) ұлтжандылық;   

6) борыш, ар, намыс,  ождан, тәртіп сақтау, кішіпейілдік және т.б.[4, 84б]. 

“Қазіргі қоғамдағы жариялылық жағдайында білім мен тәрбиенің ұлтымыздың 

озық дәстүрлері мен тәжірибесіне негізделуіне айырықша ден қойылуы тиіс. Себебі: 

жаңашыл мектептерде (инновациялық) мектептерде, педагогикалық білім берудің мақсат, 

міндеттерін толық анықтау, білім мазмұнын жаңалау, оқытудың жаңа тиімді әдіс-

тәсілдерін жетілдіру, жаңа мазмұндағы оқу, әдістемелік құралдары мен бағдарламаларын 

жасау жұмыстары республика ғылымдары мен көптеген ғылыми-зерттеу орталықтарының 

назарында,” – дейді К.Қожахметова [5, 47-48 бб].  

Олай болса қазіргі заманауи мектептерде адамгершілік тәрбиесінің негізі  міндеті 

-әрбір адам баласы өзі өмір сүріп отырған кезеңдегі  қоғамның алдында тұрған мақсат – 

міндеттеріне, адамгершілік қасиеттердің тұтастығына сай тәрбиелеуді қамтамасыз ету; 

Адамгершілік сананы, сенімді, көз қарасты тәрбиелеу; Жас ұрпақта Отанға, қоғамға, 

еңбекке, адамдарға, өз-өзіне деген адамгершілік сезімдерін ояту, дамыту; Ізгілік, 
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парасаттылық қасиеттерін тәрбиелеу; Оқушылардың белсенді өмірлік позициясын 

қалыптастыру; Қоғамдық борышқа саналы көзқарасын тәрбиелеу; Сөзбен істің бірілігін 

қамтамасыз ету; Адамгершілік нормаларын ауытқуға жол бермеу. Бұл міндеттерді шешу 

оқушыларды қоғамдық пайдалы, өнімді еңбекке дайындайды және алғашқы еңбек 

дағдылары сабақ үстіндегі міндеттерді орындаудан басталады. Оқу бала үшін – еңбек, 

қоршаған ортаны танып – білу, жаңа ғылыми білімдерді игеру адамгершілікке 

тәрбиелеудің басты құралдары болып табылады. Қандай  халық  болсада  оның  ұлттық  

үрдісі,  өзіндік әуені,  бірлікті қасиеті, ұлттық болуы арқылы болашақ ұрпағының төл 

келбетін  қалыптастырады. Қазақтың халықтық педагогикасы бала тұлғасының 

қалыптасуында  отбасына, отбасылық тәрбиеге ерекше мән береді.Яғни халықтық 

педагогикададағы тұлғаның дамуын біз біртұтас, көп аспектілі және көөп факторлы, ұзақ 

уақытқа созылатын, ұрпақтар сабақтастығы мен субъект-объект-субьект қатынасын 

көздейтін процесс ретінде қарстырамыз. 

Түптеп келгенде, бұл халықтың сан ғасырлық ізгілік дәстүрімен ұрпақтар 

сабақтастығын нығайту.Ал отбасылық дәстүрлер-өзіңнің шығу тегіңді білу, ұғыну. Бұл 

тек пен тамыр неғұрлым тарих тереңіне бойлаған сайын күштірек  болады. Бұл халықтық 

тәрбиенің негізгі принципі. Отбасылық тәрбиенің өзегі тәрбиелік дәстүрлерден құралады, 

олар рухани-құндылықтардың әлеуметтік тәжірибесін сақтау, жаңғырту, жеткізу және 

бекіту құрамына жатады. Солардың көмегімен аға буыннан жас буынға адамдардың  

мінез-құлық ережелері, жеке тұлғаға қоятын талаптары берілген, өйткені бала ең алдымен 

негізгі адамгершілік қағидаларды, мәдени-әлеуметтік құндылықтарды (дүниетаным, өзін-

өзі тану, шығармашылық қабілет, т.б.) отбасы тұрмысында меңгереді. 

Отбасы дәстүрі халықтық тәрбие жүйесінің өзегі, әлеуметтік мәдени 

құндылықтарды ұрпаққа жеткізудің негізгі құралы деген қорытынды жасауға болады 

соның нәтижесінде жас ұрпақтың адамгершілік қасиеттері, құндылық бағдарлары 

қалыптасады, отбасы мен қоғамдағы  мінез -құлық ережелері, өзара қарым қатынас әдебі 

аға буыннан жас буынға қол жетімді түрде беріледі, бәрі қосыла келе балалардың 

адамгершілік мінез құлықтарының тұрақты түрде қалыптасуына жағдай жасайды деп, 

ойын түйіндейді Қалыбекова А.А[1,127б].  

Сонымен, адамгершілік дегеніміз - жағымды мінез-құлқының нормалары мен 

ержелерінің жиынтығы. Мінез деп адамның жеке басындағы қоғамдық ортаның, тәрбиенің 

әсерімен қалыптасып, оның ерік күшімен өзіне және қоршаған өмірге қарым-қатынасын  

айқындайтын  күрделі процесті айтамыз. Адамгершілік жиынтығы - борыш болып 

табылады. Яғни: -адамның - адам алдындағы, қоғам алдындағы, отан алдындағы борышы; 

-ата-аналардың балалары алдындағы немесе балалардың ата-аналары алдындағы борышы;  

-жеке адамның ұжым алдындағы, ұжымның жеке адам алдындағы борышы т.с.с. 

Адамгершілік тәрбиесі - бүкіл тәрбие процесінің саналы негізгі өзегі, адамды 

сыйлау, адамға жақсылық жасау, кісілік дәстүрлерді жеке тұлғаның бойына сіңіру, оған 

инабатты, иманды, көпшіл болуды үйрету т.б. адамдық, азаматтық қасиеттерді 

қалыптастыру әрекеті. Сонымен қатар, адамгершілік тәрбиесінің тарихи, таптық, діндік, 

өркениеттік мән мағынасы бола тұра,  ол-үнемі озық үлгілермен дамып, адам баласы 

мәдениетінің биік шыңын көрсетеді. 

Жоғарыдағы қорытындылайтын болсақ  адамгершiлiк тәрбиесінің  өрiсi кең, бұл 

қасиет әр адамның еңбекте, қоғам өмiрiнде, тұрмыста, көпшiлiк орында өзiн ұстауынан, 

басқалармен қарым-қатынасынан, жүрiс-тұрыс, iс-қимылынан байқалады. Адамгершiлiгi 

мол адам - бақытты, ел-жұртына қадiрлi, қоғамға пайдалы, яғни маңындағыларға үлгi-

өнеге болатынын ғұламалардың терең ойларынан ғалымдардың құнды пікірлерінен 

байқауға болады. Сондықтан жас ұрпақты адамгершілікке тәрбиелеуде олардың 

маңыздылығы арта түсетіні анық. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Қалыбекова А.А. «Қазақ халық тәрбиесінің асыл мұрасы» - Алматы:          



Вестник университета «Кайнар», №4/2-2020 г. 

 82 

БАУР, 2015ж.3бет. 

2. Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы /Құр. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев–Алматы: 

Рауан, 1998.- Т.2 - 181-185-б. 

3. Қалиев С., ж.б. Тәрбие хрестоматиясы: Ү-ХІ сынып жетекшілері  мен 

оқушыларға арналған. –Алматы: Ғылым, 2001. – 331 б. 

4.Адамгершілікке тәрбиелеу әліппесі //Ред.басқарған И.А.Каиров, О.С.Богданова. –

Алматы: мектеп, 1988. -345б. 

5. Қожахметова К.Ж. Мектептің ұлттық тәрбие жүйесі: теория және  практика. – 

Алматы, 1997. 

 

  

СОЗДАНИЕ КАТАЛОГА ТЕРМИНОВ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ IT 

ТЕХНОЛОГИЙ 
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БАЙТУРБАЕВА А.Т. 
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Казахский национальный педагогический университет им. Абая 

г. Алматы, Республика Казахстан, 

 

Спецификой данного процесса стало применение профессиональных 

англицизированных слов IT системы. Многие термины, употребляемые IT специалистами, 

часто не переведены или являются частично переведенными. В связи с этим, возникла 

необходимость в создании каталога подобных терминов, для их более понятного 

восприятия и эффективного использования. 

Практической основой подобного каталога могут послужить профессиональный 

дискурс IT специалистов, предложенный в специальных материалах, организованных 

конференциях, вебинарах и др. Можно отметить, что с развитием и более широким 

применением IT технологий, значительно распространилось привлечение профессионалов 

данной области в учебно-методические сферы. Так, в рамках, летней школы КазНПУ им. 

Абая были организован, например, такой курс для ППС и администрации вуза как 

«Сьемка видеоуроков, слайдов, ZOOM, SKYPE, прокторинг. Подготовка учебно-

методических пособий в электронном формате и электронного портфолио 

преподавателей».  

В условиях карантина, также значительно расширились сферы применения 

ITтехнологий в вузе. Например, для использования электронной подписи преподаватели 

задействовали «public services» (государственные услуги), «electronic services, e-services» 

«электронные услуги», предоставляемые eGov.kz. 

Для организации учебного процесса с использованием IT технологий широкое 

распространение получили термины «applications services» (сервисные средства 

поддержки приложений), «infrastructure services» (инфраструктурные услуги, т.е. услуга, 

предоставляющая оборудование, сеть). Вместе с тем, следует подчеркнуть, обратить 

внимание, что для восприятия и применения языковой категории недостаточно только ее 

перевода. Необходимо достичь именно ее понимания. Для этого, следует расширенное 

углубленное изложение английской терминологии на требуемый язык. 

В качестве примера, можно привести такие предложения. The IT services market can 

be segmented by the type of skills that are employed to deliver the service (Рынок ИТ-услуг 

может быть поделен на типы, которые используются для предоставления определенной 

услуги). There are also different categories of service: business process services, application 
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services and infrastructure services (Существуют также различные категории услуг: услуги 

ИТ-услуги, в которых задействована одна или несколько ИТ-систем, обеспечивающих 

выполнение бизнес-процессов, сервисные средства поддержки приложений и 

инфраструктурные услуги). Можно представить и отдельное толкование некоторых из 

основополагающих терминов предложения. Например, из последнего вычленить 

«infrastructure services» (тип вспомогательной услуги, которая предоставляет 

оборудование, сеть или другие компоненты центра обработки данных) [1]. 

Целью использования англицизированных терминов должно быть достижение 

такого уровня их употребления, когда конечные пользователи (ППС и студенты) будут 

применять новые категории в учебном процессе, в том числе в коммуникациях. Например, 

по специальности «Международные отношения» – это могут быть и иноязычные 

коммуникации.  

Кроме того, каталог рассматриваемых ангилицизированных терминов цифровых 

технологий, должен содержать также транскрипцию для общего правильного их 

употребления. В этом плане, существуют такие проблемы как не владение знаниями 

фонетической транскрипции, и в целом, недостаточное знание английского языка. Это 

можно отметить как в среде ППС, так и среди студентов. В связи с этим, транскрипцию 

следует давать в общедоступной форме с использованием выбранного единого шрифта 

(кириллица или латиница). В случае создания электронной версии подобного каталога, 

можно также прикреплять голосовое произношение. Тем самым, будет практически 

использован сервис новой цифровой реальности IT услуг. 

Следует отметить, что разработка подобного каталога должна содержать тезаурус 

категорий, связанных с описываем явлением в предметной области обучения, т.е. 

специфическую терминологию, например, в области учебных дисциплин, преподаваемых 

по специальности «Международные отношения».   

Англицизированные варианты терминов могут быть представлены в конце 

каталога. Приведенные образцы должны быть построены на общепринятых стандартах, и 

если таковые отсутствуют, приступить к их подготовке. Понятно, что подобная практика 

должна исходить из учета международного опыта.  

Подготовка к созданию подобного каталога требует, как минимум, коллаборации 

предметника, слушателя, и IT специалиста. При реализации проекта следует в первую 

очередь, ориентироваться на заранее разработанные программы, уже существующие 

каталоги, используемые и успешно применяемые IT технологии. Вместе с тем, важно 

учитывать постоянно меняющиеся условия действительности, самой IT сферы. Последняя 

подвержена стремительным изменениям. Рациональным представляется выработка 

устойчивого базиса, который позволит сохранять суть проекта, но одновременно, 

обеспечит его адаптацию к переменам. Следовательно, все это повысит его 

эффективность. Постоянный мониторинг изменений позволит проводить требуемые 

преобразования. Организация обратной связи между ППС, IT специалистами и 

студентами также значительно повлияет на качество создаваемого каталога и 

предоставляемых образовательных услуг на фоне распространения IT технологий. 

Совместный поиск решения текущих задач позволит не ограничиваться жесткими 

стандартами, обеспечит применение результатов экспериментальной деятельности. 

Таким образом, несмотря на вызовы современности, повсеместного расширения IT 

сферы и применяемых IT технологий нельзя ограничиваться только лишь 

технологическим фактором. Для создания эффективно действующего процесса обучения 

роль человека, как новатора и создателя, остается неоспорима важна. Кроме того, следует 

избегать засилья IT технологий, что приводит к сухому автоматизированному восприятию 

обучения. Совместное же использование обеих методик будет наиболее адекватно 

отвечать вызовам времени. 

 

Список литературы: 
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1. https://www.englishdom.com/blog/populyarnye-kompyuternye-terminy-na-

anglijskom-yazyke/ 
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Заманауи әлемдегі  тарих ғылымдарының өзекті 

мәселелері 
 
 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТАРИХИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТҰҒЫРЛАРЫ 

 

РАМАЗАНОВ С.Ж.  

І. Жансүгіров атындағы Жетісу  университетінің докторанты 

Талдықорған қ. 

 

ХХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХІ ғасырдың басындағы жаһандық өзгерістер 

Қазақстан қоғамнында әлеуметтік-экономикалық және рухани өміріндегі дағдарыстық 

құбылыстарға әкелдіні рас. Міне Жан жағымызға қарасақ қазіргі кезеңдегі  сан түрлі 

күйзеліс, қатынастардың шиеленісе түсуі, адамгершілік құндылықтардың құлдырауы, 

білімге, адал еңбекке деген ынтаның азаюы, студенттердінде жауапкершілікпен қарамау, 

қатігездіктің белең алуы т.б. мәселелер  адам руханиятына жаңаша қарауды талап етіп 

отырғаны баршамызға аян. Бұл жерде яғни біз қазіргі білім алушылардың үлкен аға 

буындарға деген сенімісіздіктерін  байқаймыз.  

Осы студент қауымның яғни жастардың рухани-адамгершілік құндылық 

бағдарлары туралы сөз қозғардың алдында ғылыми әдебиеттегі «рух», «руханилық», 

«руханият», «адамгершілік», «құндылық» ұғымдары жөнінде кейбір пайымдауларға, 

пікірталастарға тоқтала кетелік. Педагогика ғылымында жас ұрпақты адамгершілік 

құндылықтарға тәрбиелеу мәселелері көптеген ғылыми зерттеулерге арқау болған.  

«Адамгершілік» ұғымының педагогикалық ұғым ретінде ғылыми тұрғыда 

қалыптасқан өзіндік мағынасы болса, «рух», «рухани», «руханият» ұғымдарының 

мәнмағыналары көптеген салаларға тармақталып кететіндігі белгілі. Руханилық – 

адамның ішкі әлемін реттеуші күш. Егер адамның руханилығы оның шынайы бет-

бейнесімен келіспеушілікке түссе, ішкі зілзалаға, рухани, адамгершіліктік дертке, апатқа 

ұрындырады. Міне сондықтан кез келген халықтың болашағы, ең алдымен, өскелең 

ұрпақтың, халықтың рухани-адамгершілік құндылықтары мен дәстүрлерін қаншалықты 

меңгеріп, сақтап қалуына байланысты. Бүгінгі таңдағы білім саласы  бірқатар 

адамгершілік қаситтерге ие болатын болашақ жас мамандармен азаматтарды тәрбиелеуді 

міндет ретінде қояды.  

Қазақстан білім саясатында сауатты болу үшін рухани-адамгершілік бағытта жеке 

тұлғаны дамыту қажет. Сондықтан білім беру жүйесінің көптеген міндеттері жас ұрпақты 

тәрбиелеудің осы аспектісіне қатысты. 

Құндылықтар ұғымының теориялық негіздерін игеру бойынша төмендегі көптеген 

қазіргі таңдағы ғалымдар мен зерттеушілердің еңбектерінде кездеседі: Нұрмұратов С.Е, 

Майғаранова Ш, Нугманова К.Оспанова Г. Б, Ергалиева Г.А, Саренова А.С. 

Біз студенттердің рухани адамгершілік құндылықтарын  Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы арқылы тарихи-педагогикалық тұғырларын қалыптастырудың шешуші 

жолдарын іздеудеміз.  

Бұл тұрғыда адамгершілік руханиятының тарихи бастаулары туралы Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаевтың «Тарих толқынында» атты еңбегінде алты Қазақ халқының тарих ХХ 

ғасыр басынанда қаншама қиындықтарға төзе білім өткен жолдарын кезеңдермен 

көрсетеді [1, 45-б.]. 
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Осы жерде біз ғалым Ш.Т. Таубаеваның топтық жазған Ұлттық руханияттың 

тарихи бастаулары атты мақаласындағы Қазақ халқының ұлттық руханиятының тарихи 

бастаулары деген кестесінің оң бірінші және оныңшы кезендерінде құндылытарға 

төмендегідей анықтамалар береді. 

ХХ ғасыр басындағы қазақ руханиятының қайшылыққа толы кезеңі. Қазақ зиялы 

қауымы ұлттық ояну мәселесін алға ұсынып, тәуелсіздіктің саяси мәселе ретіндегі 

маңыздылығын халық санасына орнықтырды. Халық өзінің үштен бір бөлігінен айрылып, 

тарихи отанында азшылыққа түскен ғасыр, тілінен, ділінен айрылып қала жаздаған заман 

болды десе 1980 жылдардың ортасынан Кеңестік империя құлағаннан кейін үлкен Еуразия 

аймағында тәуелсіз елдердің қалыптасу кезеңі келді. Руханияттағы түбегейлі өзгерістер 

ене бастаған дәуірі туды.«Қазақтың сана-сезімі өткендегі, қазіргі және болашақтағы – 

тарихтың толқынында өзінің ұлттық «Мен» дегізерлік қасиетін түсінуге тұңғыш рет 

мүмкіндік алу басталды деп нақытлап талдау жасаған[2, 24-б.]. Міне осы жерде ғалымның 

сипаттамаларымен келісе отырып ХХ ғасырдағы қазақ зиялыларының адами қасиеттер 

туралы сипаттамаларын келтіре кеткенді жөн көрдік себебі, сол кездің өзінде қазақ 

жастарының білім сабақтан кейінгі жасайтын әрекеттерін сол кезде сипаттаған. Яғни сол 

кезде «Орыс баласы оқудан қолы босаса, футбол, доп, жарыс, неше түрлі дене тәрбиесі; 

қазақ баласы оқудан шықса, көше қыдыру, таныс жағалау, жоқ жерден пайда қып қою…» 

және өтірік айтып ұрлық жасау. Ж. Аймауытов бұл кемшіліктерге ортасымен жанұясы, 

жеке кейбір тұлғалардан көрген тәрбиені айтқан [3, 116-б.].  

Біз Қазақстан териториясында білім алып тәрбиеленіп жатқан жас ұрпақтарымызды 

тәрбиелеуде олардың адами қасиеттерін қалыптастыруда Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы пәні арқылы оқытылып, халқымыздың ұлттық мәдениеті, салт-дәстүрлері, тағы 

басқа рухани құндылықтары туралы толық мағлұматтар береміз. Бірақ, біз рухани 

адамгершілік тәрбиені білім ошақтарында ғана беруді көздемей, қоғамның барлық 

саласында насихаттау арқылы қайта жаңғыртылып жетуіміз керек. 

Ұлттың рухани әлемі оның тарихи дәуірлерде қалыптасқан біртұтас құндылықтар 

жүйесінен танылады. Рухани тарих тек қазба зерттеулері арқылы ғана емес, рухани 

шежірелерді саралау арқылы да құралады. Руханилық – еркін шығармашылық 

белсенділік, әлемге деген адамгершілік қатынас арқылы қалыптасады және сол 

құрылымдардың нәтижесінде дамып, адам өмірінің мәніне айналады. Ал, руханият болса, 

одан әлде кең мағынадағы қатынастар жүйесі. Ол қоғамның рухани өмірінің көптеген 

қырын қамтиды. Руханилық адамның жан дүниесімен байланыста болса, оның 

дүниетанымы зерде, ақыл-ой саласымен, рационалдылықпен астасып жатады. 

Дүниетаным мен руханилықтың өзара байланысын іс-әрекеттер деңгейінің биігінен іздеу 

керектігін кейбір зерттеушілер атап көрсетуде [4, 129] Елбасы өзінің Болашаққа бағдар: 

Рухани жаңғыру бағдарламасында рухани жаңғырудағы ұлттық сананың рөліне баса назар 

аударып, бірнеше міндеттерді айқындап берді. Оның ең негізгісі ұлттың терең тарихынан 

бастау алатын рухани ұстынды сақтап қалу. Тарихтың белестерінен сүрінбей өткен 

құндылықтарымыз бен озық дәстүрімізді табысты жаңғырудың алғышартына айналдыра 

білу. Бұл ретте, Елбасы «Жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген, 

бүгінде тамырымызда бүлкіл деп жатқан ізгі қасиеттерімізді қайта түле туіміз керек», − 

екенін атап көрсетті [5,71-б.] 

Міне сондықтан  болашақ мұғалімнің және тағы басқа мамандықтардың рухани-

адамгершілік мәдениетін қалыптастыру және студенттерді рухани-адамгершілік 

тәрбиелеуге дайындық кезінде білім ордасының тұтас педагогикалық процесінде өзара 

байланысты үш блок ерекшеленеді: жалпы мәдени, психологиялық-педагогикалық және 

пәндік. 

Сонымен, жалпы мәдени блок болашақ мұғалімнің дүниетанымының дамуын 

қамтамасыз етуге, оның өмірі мен кәсіби өзін-өзі анықтауға, практикалық дағдыларды 

игеруге жағдай жасауға арналған және жалпы білімі бар педагог. Осы жердегі мәдение 

блокта а жалпы студенттердін дүниетанымдық-әдіснамалық, аксиологиялық, тарихи-
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мәдени, әлеуметтік-экономикалық, жаратылыстану-ғылыми, коммуникативті 

элементтерін дамытуды қажет етеді. Мысалы біз Қазақстанның қазіргі заман тарихын 

оқыту арқылы тарихи-мәдение, салт дәстүрлер моральдық және құқықтық нормаларды, 

әдет-ғұрыптарды, дәстүрлер біліп, қазіргі қоғам жүйесінде өздерінің бағыттарын тануға 

қалыптасады.  

Білім алушылардың санасын ашық қалыптастыруға және революциядан 

эволюцияға дамуымызды көздеп тәрбиелеуіміз керек. Әрбір халықтың өзіне  тән 

дүниетанымы заңдылықтары болатыны рас. Осы ұрпақ сабақтастықтағы тарихи 

дүниелерді жоғалтпауымыз тиіс. Сондықтан білім алушылардың рухани-адамгершілік 

құндылықтарын қалыптастыруда елміздің тарихымен байланысты ғылыми әдебиеттермен 

танысып, тарихи орындар музей, әр түрлі сыр шертетін ғимараттарға барып қолмен ұстау 

бұл тарихи-педагогикалық тұғырлардан болып табылады.  

Біз көрші мемлекеттердің жастарды болашақ мамандарды тәрбиелеудегі 

тәжрибелерінен байқайтынымыз және олардың ұсыныс тұжырымдарында былай дейді 

Означенные задачи невозможно достичь без продуманной государственной политики в 

области образования и духовно-нравственного, воспитания молодёжи. Пока такие 

концепции разрабатываются, преподавательское сообщество, понимая своё значение в 

области воспитания молодежи, вынуждено самостоятельно, зачастую вслепую, 

заниматься воспитанием гражданственности и духовнонравственных устоев 

подрастающего поколения[6, 98-б.]. 

Демек, руханилық адамды, қоғамды, елді дамытатын, әлеуметтік прогресті алға 

жылжуды қамтамасыз ететін рухани күш. Тарих дәлелдеген шындық – өзінің тарихи 

қалыптасқан рухани құндылықтары мен руханият әлемін қадірлемеген халықтың өзге 

халықтар алдында беделі төмен. Міне сондықтан ХХ ғасырлардағы қазақ зиялыларынан 

бастау алатын Е.Бекмаханов, Ә.Марғұлан, М.Әуезов, М.Қойгелдиев, М.Мағауин, 

Д.Досжан, С.Негимов, С.Ақтаев, Ә.Дербісәлі, О.Сәбден, Е.Сыдықов, А.Жұбанов, 

Н.Ғабдуллин, Р.Нұрғали, Т.Кәкішев, М.Мырзахметов, Р.Тұрысбеков, Д.А. Қонаев сияқты 

тұлғалардың тәлім-тәрбиелік мұраларымен болашақ мамандармен жастар танысып көріп 

ұрпақ сабақтастық жасаса рухани жағынан қалыптасуыларына себтігін тигізетіні сөзсіз. 
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 Өз ұлтының рухани-адамгершілік құндылықтарын жүрегіне сіңіре алмаған адам да 

өзге мәдениеттің, ұлттық салт-дәстүрді теріске шығаратын бүлдіруші діни ағымның 

мәңгүрттенген құлына айналады. Бірақ біздер ғылыми кітаптардан және оқулықтың 

мүмкіндігін оқыту үдерісінде іске асырудың тірегі оның парадигмасы екеніне мән беріп, 

тиімділігіне көз жетті.  

Біз өз тарапымыздан педагогика ғылымының негізгі қағидалары мен педагог, 

психолог, философ, тарихшы ғалымдардың тұжырымдарына сүйене отырып, жоғарыдағы 

ғалымдардың ой-пікірлерін толықтырып қазіргі заман Қазақстан тарихы сабақтарында 

рухани адамгершілікке тәрбиелеудің төмендегі жолдары бар деген қорытындыға келдік: 

-Елбасының Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру мақаласын басшылыққа алу; 

-ХХ ғасыр басындағы Қазақ зиялылырының тарихи-педагогикалық мұралары; 

- Тәуелсіздігіміз және Астананың рөлі 

- Қоғамда тарихи қалыптасқан рухани әлем, қоғамның рухани өмірі мен мәдени 

кеңістігі; 

- Адам бойындағы ізіг қасиеттерді дамыту тарих-педагогикалық қалыптастыра 

дамыту; 

- Ұлттық рухани құндылықтар негізінде қазақ халқының озық дәстүрлі 

құндылықтарын қолданудың тетіктерін ашып көрсету. 

Қорытындылайтын болсақ, тәуелсіздік алғалы құндылықтар жүйесі көптеген 

өзгерістерге еніп жатыр. Бұл жерде дәстүрлік пен жаңашылдықтың қатынасындағы 

белгілі бір баланс сақталса ғана әлеуметтік, рухани ауытқулар мен жаңылысулар 

болмайтыны белгілі. Осы жоғарыдағыларды  адамгершілік құндылықтардың маңызды 

алғы шарттарына айналдыра білуіміз қажет.  
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Қазіргі жағдайда  рухани жаңғыруды (дене 

шынықтыру, еңбек, технология) қамтамасыз ету  

механизмдері 
 

 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ  ҚАБІЛЕТТЕРІН  ДЕНЕ 

ШЫНЫҚТЫРУ САБАҒЫНДА АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

 

МУКАШЕВ М.К. 

Жамбыл орта мектебінің дене шынықтыру сабағының мұғалімі, 

Алматы облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы 

                          

Әрбір ұстаздың басты міндеті- бүгінгі жас ұрпаққа  жан-жақты білім беру, 

тәрбиелеу болып табылады. Сол үшін қазіргі ұстаздар қауімінің  алдындағы үлкен мақсат: 

өмірдің барлық сапасындағы белсенді шығармашылық іс -әрекетіне қабілетті, еркін жане 

жан-жақты, жетілген тұлға тәрбиелеу.Бұл мақсатқа жетуде ұстаздар терең білімді 

әдістемелік жағынан толық қаруланған жане жоғары мәдени деңгейі болуы тиіс. Тәуелсіз 

еліміздің ертеңі, болашағы, қазіргі ұрпақ- мектеп оқушылары. Жас ұрпақты тәрбиелеу, 

білім нәрімен сусындату біздің ,яғни мұғалімдердің негізгі міндеті деп түсінемін. 

Еліміздің болашағы жарқын болу үшін ,жас ұрпақты білімді, әрі жан-жақты етіп 

тәрбиелеу маңызды рөл атқаратыны айдан анық . Бұл мәселенің бірі- оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін арттыру маңыздылығын айтуға болады. 

Шығармашылық бұл- адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылу, іздену. 

Адам бойындағы қабілеттерін дамытып ,солардың өмірден өз орнын табуға көмектеседі. 

Л.С. Выготский “ Шығармашылық” деп жаңалық ойлап табатын іс-әрекетті атаған. 

Бүгінгі таңда мектеп мұғалімінің алдында тұрған жауапкершілігі мол міндеттердің 

бірі- оқушыға тиянақты білім беру. Тиянақты білім дегеніміз- жаттанды емес, белгілі 

жүйесі бар тұрмыспен, күнделікті өмірмен тығыз байланысты, оқушының ой-өрісінің 

дамуына көмектесетін ұғымдар жиынтығы. Осы мақсаттарды жүзеге асыруда мектеп 

мұғалімдері оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін өз тәжірибесінде пайдалануы керек. 

Дене шынықтыру сабағында әр балаға берілетін тапсырманың  көлемі оның 

деңгейіне лайықтап беріледі. Егер оқушы алған білімінің мәнін терең сезінсе, демек, ол 

мәнді мәселені мәнсізден айыра біледі, білімнің ақиқаттығын айыра алады.  

Шығармашылық қабілетті дамытуда қазіргі заман талабына сай білім берудің озық 

технологияларын пайдалану керек. Ол үшін бастауыш сынып оқушысының ой-өріс 

деңгейіне сай технология түрін таңдап алған орынды.      Қазіргі таңда   дене шынықтыру 

сабағында балаға деген көзқарас пен қарым-қатынаста, баланы дамытушы тұлға ретінде 

қабылдап, олармен жүргізілетін оқу-тәрбие жұмысы да осыған лайық өзгерістерге 

ұшырап, қазіргі педагогикадағы тұлғаны қалыптастыруға бағытталған жаңа технологияны 

енгізу талабы туындап отыр. Шығармашылық жұмыстар дарынды дамыту және сабақ 

сапасын көтеруде мақсатты әрі жүйелі жүргізілуі тиіс.   Дене шынықтыру сабағында 

оқушылардың шығармашылық қабілетін жан-жақты тапсырмалар ( ойын, жарыс, 

жаттығу) беру арқылы дамытқан жөн. 

Дене шынықтыру сабағында оқушылардың  шығармашылық тапсырмалардың өзін 

оқушылардың қабілетіне, пәнге деген сүйіспеншілігіне байланысты  жаттығуға 

қойылатын талаптарын басшылыққа ала отырып, жүргізген жөн деп есептеймін. Ол үшін 

оны түрлендіре әрі орындауға жеңіл етіп берген тиімді болмақ.  Бір сабақтың өзінде 

бірнеше тапсырма ұсынып,  таңдап орындауды баланың өз қалауына қалдыру керек.  Өте 



Вестник университета «Кайнар», №4/2-2020 г. 

 90 

жемісті тәсілдердің бірі- тапсырмаларды жүйеге бөліп, оқушының біліміне, қабілетіне 

байланысты ұсынуға болады. 

Оқушының болашақта мамандық таңдауы, яғни кәсіби тағдыры тек қана жақсы 

мұғалімге байланысты екендігін айтудың өзі артық. Бұл мақсатта жаңашыл педагогтердің 

инновациялық тәжірибесін шығармашылық ынтамен меңгеру және пайдалану қажет. Ұлы 

ойшыл Плутарх кезінде былай депті: “… Көптеген табиғи талант дарынсыз ұстаздардың 

кесірінен жойылып кетеді Олар дарынның табиғи құбылысына терең бойлай алмай, 

тұлпарды есекке айналдырып құртып тынады”. Міне ұстаз осындай келеңсіздікке жол 

бермеуі керек деген пікірдемін. Көбінесе дарынды оқушы – “бұл жақсы оқитын оқушы” 

деген пікірдің қалыптасып кеткендігі даусыз. Белгілі ағылшын психолгі П. Торранстың 

зерттеулері бұл пікірдің мұғалімдер арасында жиі кездесетінін анықтады. Оларға оқуда 

қиыншылық туғызбайтын, тәртіпті, ұйымшыл, білімді, тұрақты, ұғымтал, өз ойын нақты 

және түсінікті жеткізе алатын оқушылар көбірек ұнайды. Ал қисынсыз сұрақ қоятын, өз 

жұмысымен ғана айналысатын, тәуелсіз, көбіне  түсінүспеушілік туғызатын, қияли, әр 

нәрсеге көзқарасы бөлек оқушылар ұнамайды. П.Торранстың зерттеулері нақ осы 

қасиеттер оқушының шығармашылық дарындылығын көрсететін және оның нашар 

оқитын оқушылардың арасында да аз емес екендігін айқындаған. Сондықтанда 

мұғалімдер осы зерттеудің нәтижесін есте ұстағаны жөн деп ойлаймын. 

Дене шынықтыру сабағында оқушы шығармашылығы практикалық әрекеттер мен 

ізденімпаздылық арқылы дамитыны бәрімізге белгілі. Ал шығармашылыққа үйрететін 

сабақтар – жаңа технологияларды қолдану болып табылады. Тек осындай оқыту ғана 

оқушы интеллектісінің көзін ашып, шығармашылығын дамытады деген пікірдемін. 

Дене шынықтыру сабағында оқушыларының шығармашылық қабілетін арттырып, 

ынталандыру үшін сабақтарды мынадай жолдармен өткізуге болады: 

 Сабақты кең көлемде,  спорттық  құралдарды пайдалану; 

 Сабақты түрлендіріп өткізу; 

 Сабақта оқушылар өздері жасаған суреттер мен схемаларды пайдалану; 

 Техникалық құралдарды тиімді қолдану; 

 Сабаққа қатысты бейнетаспаларды, фильмдерді көрсету; 

  

Осы жұмыстарды орындау барысында мынадай нәтижелерге қол жеткізуге болады: 

 Сабақ түбегейлі оқушыға бағытталып, ұжымда қарым-қатынас орнайды; 

 Оқушылардың үлгерімі жоғарылайды; 

 Өз беттерінше әртүрлі шешім қабылдайды, жауапкершіліктері артады; 

 Ойларын жүйелеуге, ашық айтуға үйренеді; 

 Өзін-өзі тексеріп, бағалай алады. 

Адам кез келген әрекетке күш жұмсау үшін оған ішкі немесе сыртқы түрткі болуы 

керек. Ішкі мотивацияны адамның өзі туындатады. Мысалы: жаңа нәрсені білуге ұмтылу, 

сыртқы дүниені, қоршаған ортаны танып- білуге талпыну. Сыртқы мотивация да балада 

оқу міндеттерін шешуге, яғни сыртқы ортаның әсеріне байланысты туындайды. Басқаша 

айтқанда, баланың   баланы ынталандыру, қызықтыру әрекеттеріне байланысты белгілі бір 

жұмыс түрлерін атқаруы. Белгілі бір тақырыпқа сөзжұмбақ құрастыру шығармашылық 

тапсырмаларды беруде жеке өз бетімен, жұппен, топпен  жұмыстануға болады. Өзім 

негізінен топтық жұмыстарға көп көңіл бөлген жөн деп есептеймін. Себебі, топтық 

жұмыстар сыныпты ұйымшылдыққа  бірігіп жұмыстануға үйретеді. 

Бір сабақтың өзінде бірнеше тапсырма ұсынып, таңдап орындауды баланың өз 

қалауына қалдыру керек. Өте жемісті тәсілдердің бірі – тапсырмаларды жүйеге бөліп, 

оқушының біліміне, қабілетіне байланысты ұсынуға болады. 

Белгілі бір тақырыпқа сөзжұмбақ құрастыру оқушыларға қойылатын талаптар: 

 алдына мақсат қоя білу және жетуге ұмтылу 

 қорытынды жасап отыру 

 қосымша материалдар табу және іздену 
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 өзін-өзі талдауды, өзін-өзі бағалай білуді меңгеру. 

Ұстаз еңбегі – оқушы білімімен өлшенеді десек, ұстаз еңбегінің күрделілігі – әрбір 

оқушы жүрегіне жол таба білуінде. Әрбір баланың бойындағы қабілетті дамыту арқылы 

өзін, өмірді, әлемді танып білуге, қоғам алдындағы жауапкершілік қасиеттерін сезіндіре 

білуінде жатыр. 

Қорыта келгенде, О. Бальзактың “Ұдайы еңбек ету- өнердің де, өмірдің де заңы” 

дегеніндей,   дене шынықтыру сабағында оқушылардың шығармашылық қабілеті мен 

белсенділігін арттыруда мұғалімге үнемі ізденуге, тұрақты еңбек етуді міндеттейді. 

Сондықтан, білім сапасын арттыру, оқушылардың біліміне, ойлау қабілетіне сай 

деңгейлеп оқыту, ғылыми ізденіс қабілеттерін қалыптастырып, бізге ой-өрісі жоғары 

дамыған, зерделі,  жан-жақты, парасатты ұрпақ керек екенін бір сәтте естен 

шығармағанымыз жөн.  
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Қазіргі заманғы  білім беру жүйесіндегі 

психологтың қызметі 
 
 

ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА КӘСІБИ БАҒДАР БЕРУ 

ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ  

 

АСЕМОВА Г.Т., МЕДЕУБАЕВА Г.Т., КУРКЕБАЕВА Г., СЕЙДРАХМАНОВА Р.І.  

Жуалы ауд. Қ.Сағындықов ат. ОМ., Түлкібас ауд. Құлан ауылы ОМ.,  

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

 

Кәсіби бағдарлану мен кәсіби анықталу мәселесіне дәстүрлі еңбек субъектісі 

ретінде болашаққа бағыт-бағдар беруді кеңінен қолдануды күшейтіп негіздейді.  Бүгінгі 

таңдағы ғылымдар жүйесінде кәсіби өзіндік анықталу мәселесін зерттеу өзектілігі, қоғам 

талаптарына рай, еңбек сипаты мен мазмұнының тез өзгеруіне байланысты кәсіби бағдар 

мен мамандық таңдауға дайындықты қалыптастыруды теориялық және эксперименттік 

зерттеу болып табылады.  

ҚР білім беруді және ғылымды дамытудың  2020-2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасының басым бағытының бірі ретінде де қарастырылады [1]. Осы 

міндеттерді жүзеге асыру еліміздегі мектептерде оқыту процесінің мазмұндық болмысын 

жаңа әдіснамалық тұрғыдан негіздеуді талап етеді. Мұндай жаңа әдіснамалық жүйе 

дәстүрлі оқыту процесін түбегейлі өзгертудің қажеттігін көрсетіп, оқытудың 

шығармашылық қызметін дамытып, білім мазмұнының ұлттық негізде берілуін жаңа 

өркениеттік бағдар тұрғысынан жетілдіруді қарастырады. 

 Әр адамның бірнеше кәсіппен айналысуға қабілеті болғанымен, соның біреуіне 

ынтасы ерекше ауады. Өйткені, әр кәсіпке қажетті қабілеттілік деңгейі түрлі дәрежеде 

болады. Үлкен өмірге енді ғана аяқ басқан жас ұланның алдында мыңдаған мамандықтан 

өзіне лайықты біреуін таңдау міндеті тұрады. Мамандық таңдауда Ж.Аймауытов қазақ 

жастарына  мамандықтың жаманы жоқ, бірақ, мұның кез келгеніне икемділік қажет, бұл 

жәй күн көру, тамақ, асыраудың ғана жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет 

ететін процесс екендігін ерекше сипаттаған [2]. 

Ф.Парсонс  мамандықты дұрыс таңдау үшін ең алдымен өзі және өзінің қабілеті 

туралы толық білу керек  екендігіне ерекше мән берген.  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 

процеске қатысушы субьектілердің арасында қиын жағдайлардың пайда болуын,  оқу-

тәрбиенің жүйелі және сапалы берілмеуі мен оқушылардың оқу әрекетіне 

қызығушылықтарының күрт төмендеуiнен көрінеді. Ал оқу-тәрбие мекемелеріндегі 

практикалық психологтарға осы мақсатқа қажетті құжаттарды жүйелі жүргізіп, оларды 

қолдану барысында кәсібилікпен жүзеге асыруды талап етіледі.  

Психологиялық қызмет шаралары балалар мен жасөспірімдердің, жеткіншектердің 

психикалық және психологиялық тұрғыда толыққанды жеке адам болып қалыптасуына, 

олардың қабілеттік деңгейлерін, бейімділігін, шығармашылығын, таным үрдістерінің даму 

деңгейін, жасерекшеліктеріне байланысты даму кезеңдеріндегі кездесетін қиындықтардың 

алдын алуға, мұғалім қолына жеке тұлғаның мүмкіндігі туралы құнды деректер береді [3]. 

Адамды байқағыштық пен байсалдылыққа, зейінділік пен зеректікке, тапқырлық пен 

алғырлыққа, ойлампаздыққа баулып, тәрбиелеп, бағыттайтын да осы психологиялық 

қызметтің негізгі мақсаты мен міндеті. Сонымен бірге педагогикалық үдеріске 
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қатынасушылар арасындағы өзара қарым-қатынас стильдерін реттеуге мүмкіндік бере 

алады. Мысалы: мұғалім-оқушы, мектеп-отбасы, оқушы–ата-ана, басшы-мұғалім 

арасындағы іс-әрекеттер мен байланыстар, бірлескен іс-шараларды реттеп, тиімді 

педагогикалық қарым – қатынас жасауына бағыттай алады. 

Ұстаздар қауымына, ата-аналарына білім берудің бала танымына лайық жолдарын 

сұрыптап, оқушылардың белсенділігін арттыруына ықпал етеді, оқытудың белсенді, 

дамыта отырып оқыту әдісін меңгере білу қажеттілігін айқындауға көмектеседі.  

Білім беру жүйесін реформалау негізінде шығатын педагогқа қойылатын жаңа 

талаптар болашақ мамандарды кәсіби даярлау жүйесі алдына инновациялық іс-әрекетке 

дайын, зерттеу іс-әрекетіне белсенді қатысуға даяр маман қалыптастыру міндетін қояды. 

Жалпы білім беретін орта мектептің жоғары сатысында бейіндік оқытуға көшу 

жағдайында мамандарды жобалау іс-әрекетіне даярлау қажеттігі туындап отыр. Мұнда, 

жаңа заман педагогы білім беру практикасында бұрыннан белгілі педагогикалық 

мәселелерді шешу тәсілдерін меңгеріп қана қоймай, өзі де белсенді түрде оларды жобалай 

алуы керек. Мұғалім даярлаудың бұл ерекшеліктеріне мемлекеттік білім беру 

стандарттарында да ерекше көңіл бөлуі тегін емес.  

Кәсіби бағдар жалпы оқыту процесінің құрылымын, мазмұны мен 

ұйымдастырылуын өзгерту арқылы оқушылардың білім алуға қызығушылығын неғұрлым 

толық ескеруге, олардың қабілетін дамытуға, жоғарғы сынып оқушыларына өздерінің 

кәсіби қызығушылығы мен оқуын жалғастыруға қатысты ұстанған бағыт – бағдарына 

сәйкес білім беру үшін жағдай туғызуға мүмкіндік беретін саралау мен даралау құралы 

болып табылады. Мамандық таңдау жұмысында «кәсіби бағдар беру» және «кәсіптік білім 

беру» ұғымдары қатар жүреді. Бұл жалпы білім беретін мектептің жоғарғы буынында 

оқытуды даралауға, оқушыны әлеуметтендіруге, сонымен бірге мектептің жоғарғы сатысы 

мен орта және жоғарғы кәсіби білім берудегі сабақтастықты жүзеге асыруға бағытталған 

арнайы дайындау жүйесі.  

Кәсіби бағдар беруді енгізудің мақсаты -  жалпы білім беретін мектептің жоғарғы 

сыныптарында оқушыны еңбек нарығының нақты сұраныстарын ескере отырып 

әлеуметтендіруге бағытталған арнайы дайындау жүйесін жасау болып табылады. Оның 

негізгі міндеті – бағдарлардың икемді жүйесін жасауға және мектептің жоғарғы сатысын 

бастауыш, орта және жоғарғы кәсіптік білім беретін мекемелермен үйлестіруге әкеп 

соғады. Сонымен бірге кәсіби бағдар беру  және тұлғаға бағыттала отырып, мынадай 

міндеттерді де шешуді қамтамасыз етуі қажет:  

- жалпы орта білім бағдарламасын жеке пәндерін тереңдете оқыту;  

- білім мазмұнын саралауға және әр оқушының жеке білімдік траекториясын құруға 

жағдай жасау; 

- жалпы орта және кәсіби білім арасындағы сабақтастықты, бағдарлы сынып 

оқушыларын жоғарғы оқу орнында білімін жалғастыруға дайындауды қамтамасыз ету.  

Ал кәсіптік білім беру, бұл жоғары сынып оқушыларын мамандық түрлері және 

әлемі туралы ақпараттармен қамтамасыз ету, оларға кәсіби тәрбие беру арқылы 

еңбексүйгіштік, кәсіби жауапкершілік, еңбекке қабілеттілік қасиеттерін қалыптастыру.  

Олай болса, кәсіби бағдар  жоғары сынып оқушыларын мамандық әлемімен таныстыру іс–

шаралар жүйесі.  

Кәсіби бағдар жұмысын жоспарлау үлгісін таңдау кезінде мыналар ескерілу керек:  

- оқушылар мен олардың ата–аналарының тарапынан жеке пәндер бойынша 

көтеріңкі деңгейде білім алуға әлеуметтік сұраныстың болуы; 

- таңдалынып алынған бағдар бойынша жоғары оқу орындарында немесе орта 

арнайы оқу орындарында білімін жалғастыруға талпынысы; 

- мектеп бітірушілердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мәселесінің 

шешілуі; 

- жоғарғы сынып оқушыларының жеке қызығушылықтарын, қабілеті мен 

бейімділігін; 
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- сынып оқушыларының көпшілігінің таңдалып алынатын мамандану пәндері 

бойынша нақты дайындық дәрежесі;  

- кәсіби бағдар жұмысын жүзеге асыратын жеткілікті  пән мұғалімдерінің болуы; 

- мектептің материалдық – техникалық базасын ережеге енгізу. 

Демек, практик психологтар қандай үлес қоса аламыз. Психологиялық  қызметтің 

мақсаты оның қызметінің перспективті бағытымен байланысты. Бастапқы және ақырғы 

мақсат түйіскенде ғана бұл мақсат жүзеге асады.  

А.Л. Мацкевич тұлғаның болашақ кәсіби іс-әрекетке дайындығын қарым-қатынас 

субьектісінің сипаттамасы ретінде қарастырып, оны  үш аспект бойынша сипаттады, олар: 

біріншіден, тұлғаның таңдаған мақсаты; екіншіден, мақсатқа жету процесінде 

қолданылған құрал; үшіншіден, мақсатқа жетуді бағалау дәрежесі. Сонымен баланың 

кәсіби мамандықты меңгеруі еңбек субъектісі ретінде болашаққа бағыт-бағдар алуы, яғни 

кәсіби анықталуы болып табылады. 

Іс-әрекеттің жеке тұлға дамуындағы ерекшеліктері әрекетінің нәтижесінен 

көрінеді. Адамның іс-әрекетін тиімді ұйымдастыру оның өз ісіне қызығу мен 

жауапкершілік сезімін оятады. Сонымен қатар бұл пайымдауларға мәтінді талдау, оның 

жекелеген бөліктерін ойша салыстыру, бұл бөліктердегі басты сәттерді ойша айқындау, 

бірегей көрініске біріктіру, жалпылау жатады. 

Кәсбіи бағдар беру жұмысын жоспарлау арқылы  білім мазмұнын жаңартудың 

психологиялық мәселелері: 

1. Оқушылардың жеке бас ерекшелігін, қабілеттері мен мүмкіндіктерін, 

қызығушылығы мен қажеттілігін айқындайтын түрлі педагогикалық – психологиялық 

тестілер дайындау. 

2. Кең көлемде ақпараттандыру. Мамандық туралы ақпарат алудың желісін 

кеңейту. Оның механизімдерін жетілдіру.       

3. Мектепте бағдарлы  оқыту және  мамандыққа  баулу жұмыстарын  жүргізуде  

сынып  жетекшілермен  педагогтарға психологиялық-педагогикалық  бағыт-бағдар беру. 

4.  Бейіндік  оқытуда  психологиялық  және  педагогикалық  сүйемелдеуді  

ұйымдастыру жолдарымен  таныстыру. 
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ТӨМЕНГІ СЫНЫПТАҒЫ ОҚУ МОТИВАЦИЯСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 

 

АСЫЛХАНОВА М.А. 

 Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті  

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы 

 

Төменгі сыныпта оқу мотивациясының қалыптасуы оқушылардың тікелей сабақты 

меңгеруіне байланысты. Оқушының бастауыш мектеп жасындағы мотивациясын 
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қалыптастыруды зерттеудің өзектілігі білім беру мен оны меңгеруін қалыптастырудың 

алғышарттарын жасау өте маңызды. Оқыту барысында ынталандыру мәселесі ең басты 

роль атқарады, себебі мотив белсенділіктің қайнар көзі және сезімді эмоцияны 

қалыптастырып дамыту қызметін атқарады. Төменгі сыныпта оқушылардың оқуға деген 

қызығушылықтары мен іскерліктерін арттыруға ең қолайлы кезең.  Мотивация оқу 

процесі кезінде ең көп ықпал жасайды және оқу әрекетінің тиімділігін анықтайды. Оқуға 

деген мотивтің болмауы академиялық көрсеткіштердің төмендеуіне және баланың 

әлеуметтік бейтараптылығына алып келеді. 

Төменгі сыныпта баланың білімі мен дағдыларын қалыптастыруға ғана емес, 

сондай-ақ оқытудың оң мотивациясына да бағытталуы керек.       

Оқу мотивациясының қалыптасуы мектептегі оқудың теориясы мен 

практикасының ортақ мәселесi оқушы мотивациясы. Оқу мотивациясы өте күрделi де кең 

мағыналы түсiнiк болғандықтан, мотивация туралы көптеген ғалымдар: В.Г. Асеев 

мотивация түсiнiгiне, «барлық қоздырғыштарды: мотивтердi, қабiлеттердi, 

қызығушылықтарды, мақсаттарды мотивациялық мiндеттердi жатқызады. Ал, 

П.М.Якобсон мотивтер тек болашақ түсiнiктердiң, қызығушылықтарды, идеяларды,  

ниеттерi пайда болатын психикалық көрiнiстер ғана болады деген. А.И.Божович оқу iс-

әрекетiнiң мотивiн, iс-әрекеттiң мақсатқа бағытталуына қарағанда оқушының оқуға деген 

жағымды қатынасынан кейін тұратын психологиялық нақтылық түрiнде қарастырады 

және оқу iс-әрекетiнiң әр түрлi жақтарына оқушының бағыттылығы ретiнде оқу мотивiн 

қарастырды[1,2,3]. Оқу мотивтерiнiң құрамын екi бөлiмге бөлiнедi деді, олар:  

1. Оқу процесi мен оқу iс-әрекетiнiң мәнiмен байланысқан таным мотивтерi.  

2. Оқушының басқа адамдармен әртүрлi iс-әрекеттiк, әлеуметтiк әрекеттермен 

байланысты мотивтері. Әлеуметтiк мотивтерге немесе жанамаланған оқумен оқу iс-

әрекетiнен тыс байланысқан мотивтерге тек жақсы баға алғысы келетiн  бiржақты жекелiк 

мотивтерді жатқызады. М.В.Мотюхинаның айтуынша оқушыларға бiрiн-бiрi 

толықтыратын, не бiр-бiрiне қарама-қарсы келетiн оқуға деген мотивiнiң оқуды меңгеруi 

жатады. Адамдардың және қоғамдағы басқа мүшелердiң бiлiм деңгейiнiң үнемi жоғарлап 

отыруын талап ететiн НТР-дiң әрi қарай даму жағдайларын жеке алғанда психологиялық 

ғылым мен оқу iс-әрекетi, мотивтердiң қалай болса солай орнауына қарап отыра алмайды 

және осы iс-әрекеттi меңгерудегi басқаруды жоғарлатудағы  оқыту процесiнiң жолдарын 

iздеу керектігін айтқан. 

 «Білім беру мотивациясы», «оқытудың белсенділігін мотивациялау», «оқушының 

мотивациялық сферасы» терминдері кең немесе тар мағынада синоним ретінде 

қолданылады. 

Мотивация - бұл адамның қоршаған әлемге қатысты әртүрлі қызмет түрлеріне 

сыртқы көріністерде көрініс тапқан адамның ішкі психологиялық сипаттамасы. Мотивсіз 

іс- әрекет немесе әлсіз мотив мүлдем іске аспайды, немесе шеткі  түрде тұрақсыз болып 

келеді. Мектептің алдына қойған негізгі міндеттерінің ішіндегі ең маңыздысы және 

күрделі міндеттері - оқушыларға оқу іс-әрекеті үшін тұрақты мотивацияларын, әсіресе: 

сабырлы, жүйелі тәрбие жұмыстарына байланысты қалыптастыру. Мұндай мотивациясыз 

оқушылардың оқу-тәрбие процесіндегі қызметі тиімсіз болады. 

Бала алғаш бірінші сыныпқа келгенде, оның мотивациялық сферасында, әдетте, 

жаңа білімді меңгеруге, әрекеттің жалпы әдістерін білуге және байқалған құбылыстарды 

ғылыми-теориялық түсінуге бағыттайтын мотивтер жоқ болғандықтан, төменгі сынып 

кезеңіндегі басты мотивтері, әлеуметтік маңызы бар және әлеуметтік бағаланған 

ұстаныммен ұмтылуымен байланысты. Бірақ оқышының жаңа әлеуметтік жағдайымен 

анықталған осындай ынталандыру, оның академиялық жұмысын ұзақ уақыт бойы қолдай 

алмайды және бірте-бірте өзінің маңыздылығын жоғалтады. Сондықтан, мотивті 

бастауыш сыныптың басынан бастап қалыптастыру,  олардың ары қарай оқуына мәнділік 

тудырады, олар үшін оқу әрекеті өз-өзінене маңызды мақсат болып құрылуы керек. 

А.К.Маркова, бастауыш мектеп оқушыларының оқудағы мотивациясын қалыптастыру 
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мәселесін зерттей келе, оқушылардың оқуға деген мотивациясын, мақсатты түрде 

қалыптастыру үшін бірнеше жұмыстарды бөліп көрсетті, олар:  

- оқу мотивациясын қалыптастыруға жағдай жасайтын мұғалімнің іс-әрекетінің 

әдіс-тәсілдері,     

- мотивацияның кейбір жақтарын бекітуге бағытталған арнайы жаттығулар. 

- сабақ кезеңдерінде және үлгерімі төмен оқушылардың оқуға жағымды 

мотивациясын қалыптастыру және арттырудың әдістерін. 

- оқушылардың оқу мотивациясын қалыптастырудың және оны зерттеу 

кезеңдерінің бірізділігі. 

- оқушылардың оқу мотивациясының жағдайы мен қалыптасу барысының 

кезеңдерін көрсетті[4].  

Оқуға жағымды мотивацияны қалыптастыруға, тәрбиелеуге сынып және мектеп 

ішіндегі психологиялық атмосфераға ықпалын тигізеді. Оқушылардың іс-әрекетінің 

түрлерін ұйымдастырудың ұжымдық формаларының ықпалы айтарлықтай болады. 

Мұғалім мен оқушылардың біріккен іс-әрекетіндегі қарым-қатынасы тапсырманы 

орындауға тікелей араласу түрінде емес, дұрыс шешім табуға итермелейтін ақыл-кеңес 

беру түріндегі мұғалімнің көмегі болуы керек. Сонымен бірге жағымды мотивацияны 

қалыптастыруда мұғалім оқу материалын қызықты жеткізе білуі, эмоционалдылығы, 

танымдық ойындар, пікірталас, көңіл-күй, өмірлік жағдаяттарды талдау, болашақтағы 

өмірде мектепте алатын білімді қолдану мен оқудың қоғамдық және тұлғалық маңызын 

түсіндіру,  мадақтау мен жазалау әдістерін шеберлікпен қолдана білуі маңызды. Сонымен 

қатар оқушының оқу әрекетінде өз бетімен жұмыс істей алуы мен өзін-өзі бақылауы, 

ортақ оқу іс-әрекеттерді, тапсырмаларды орындау  кезінде оқушылар бір-бірімен ой 

бөлісіп, қарым-қатынас жасауларының маңызы зор. Оқу мотивациясын қалыптастырудың 

түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мұғалім мотивацияға әсер ететін сыртқы жағымды 

шарттардың өзі тікелей әсер етпейтінін, оқушылардың өзінің ішкі позициясын,қарым- 

қатынасы арқылы қабылдайтынын есте сақтағаны дұрыс. Сондықтан міндетті түрде 

мұғалімнің ықпалына оқушылардың саналы, тұрақты қарым-қатынасы, ішкі 

позициясының кейбір астарларын қалыптастыруға бағытталған белгілі жүйелерді, 

жаттығулар мен тапсырмаларды  алдын-ала қарастыру керек. 

Мұғалімнің тікелей мотивациялық сфераны дамытуға бағытталған жұмыстарына 

төмендегідей ықпалдарды жатқызуға болады:   

оқушылардың бойында бұрын қалыптасқан және нығайтылуға тиісті жағымды 

мотивациялық ұстанымдарды дамытуы және жаңа мотивациялық ұстанымдарды, жаңа 

мотивтер мен мақсаттарды жаңа сапаларды, саналылық пен тұрақтылықтың пайда 

болуына жағдай жасауы, кейбір мотивациялық ұстанымдарды түзетуі, тиімді оқытуға 

қатысты оқушының  ынтасын арттыруы. 

Осы жағдайларды есепке ала отырып, мұғалім білім беру кезінде үнемі 3 қағиданы 

басты ұстанымы ретінде қабылдап, оның орындауы керектігін естен шығармау керек.  

1.мотивация –қарсылық емес,  нәтижеге итермелеу;  

2.оқыту – бұл білім берушінің кәсіби міндеті;  

3.оқуға қызықтыру – мұғалімнің шеберлігі; 

Оқу барысында табысқа жетуде оқушы тұлғасының темпераменті мен мінезін 

есепке ала отырып, мынандай міндеттерді басшылылққа алынуы қажет: 

Әр түрлі әдіс- тәсілдерді және оны қалай қолдануды және оқыту барысында 

балалардың қажеттіліктерін, қызығушылықтары мен  ұмтылыстарын ескере білуді, 

баланың өз-өзіне, өз күшіне деген сенімділігін арттыруды, оқу-материалдарының 

мазмұнын қызықты етіп, дұрыс ұсына білудіжәне сабақта рефлекция жасап отыруды естен 

шығармауы тиімді болары сөзсіз. 

Мұғалім сабақ беру кезінде алдына міндеттерді қоя отырып, оны орындауда талмай 

еңбек етіп, оқушының оқуға деген қызығушылығын арттыруға жұмыс жасауы керек, яғни 

айналаны танып білу, одан өзіне қажеттісін таңдай алу, өз бетінше ізденіп білімін, 
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тәжірбиесін дамыту қажет.  Оқу процесінде оқу мотивациясын қалыптастыру – оқушының 

пәнге деген қызығушылығын аттырады, оларды өздігінен ізденуіне, сөйлеу мәдениетін 

дамытуға, өз ойын еркін жеткізуге, өзара пікір таластыра білуге үйретеді. Мотивациялық 

сфераның барлық жақтарының арақатынасы мұғалім үшін оқушының қызығушылығы 

түрінде көрінеді. Сондықтан қызығушылық оқушының маңызды тұлғалық сипаттамасы 

және оның оқуға интегралды танымдық-эмоционалды қатынасы ретінде көрініс береді. 

Қызығушылық іс-әрекет пен оның мотивациялық сферасында өтетін күрделі процестің 

бейнесі болып табылады. Оқушының оқу іс-әрекетіне жекеленген әрекеттерді 

орындаудағы бағыттылығы. Сондықтан кейде мақсатты оқу іс-әрекетінің аралық нәтижесі 

деп те айтады. Психологтардың пікірінше, мотив көбіне тұтас оқу іс-әрекетін, ал мақсат 

жекеленген оқу іс-әрекетін сипаттайды. Бұл мақсат өз бетінше, мотивсіз оқушының оқу іс-

әрекетін, мінез-құлқын анықтамайтынын білдіреді. Эмоция психикалық және 

практикалық іс-әрекеттің мотивациялық жағын жандандырып, оған мақсатқа бағытталған 

сипат береді. Оқушының оқу әрекеті тек бір ғана  мотивпен туындамайды, бірін-бірін 

толықтырып отыратын, өзара бірлестікте көрінетін  мотивтер жүйесінен құрылады. 

Оқушылардың оқуға мотивациясын қалыптастыру дегеніміз - бұл мектепте оқуға деген 

ішкі ұмтылысты қалыптастыру, оларды оқушылардың саналы сезінуі, өздерінің 

мотивациялық сферасын одан әрі дамытуы. Мұғалім бұл жағдайда оқушылардың 

мотивациялық өрісінің жасырын түрде қалай дамитынын және қалыптасатынын тек  

бақылаушы ұстанымын ұстанбай, керісінше педагогикалық-психологиялық әдіс-тәсілдер 

жүйесінің көмегімен оқу мотивациясының артуына дем беріп отыруы қажет және бұл 

ретте мүмкіндігінше шәкірт жүрегіне жол тауып, олардың сабаққа қызығушылығын 

арттыруда талмай еңбек етуі қажет деп санаймыз.    
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Қазақстан        
             

Белгісіздік психологиясы бүгінгі таңда психологиялық білімді классикалық емес 

сатыда құрудың жаңа теориялық принциптерін әзірлеуді ғана емес, сонымен қатар 

эмпирикалық зерттеулер өрісін де шоғырландыратын бағыт болды. Жеке белгісіздік 

толеранттылығы диагностикасы  өз зерттеуімізде бірқатар әдістемелерді сынаудың 

арқасында мүмкін болды. Айқын көрінер еді, бірақ   тексерілетін эмпирикалық гипотеза 

алаңына кірген шығармашылық ойлау процестерінің белгісіздікті жеңумен байланысы 
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туралы педагогтер мен студенттердің шығармашылық әлеуетін салыстырмалы талдау 

үшін нақ бір жағынан, аталған іріктемелердің өкілдеріне қатысты бір креативті 

процестерді бағалауға арналған адекватты (валидті) материалды тең дәрежеде табу қиынға 

соғады.; екінші жағынан, диагностикаланатын қасиеттер көрсеткіштерінің  қиындығына 

анықтау жеке-уәждемелік таңдамалардың ерекшелігі туралы өзі аз айтады, себебі 

оқытушылар мен студенттерде олар жас ерекшелігімен және кәсібиліктің дамуымен 

анағұрлым ерекшеленеді. Осылайша, салыстырмалы талдау белгісіздік толеранттылығы 

байланысын және креативтілікті басқа жеке қасиеттермен қамтуы тиіс және таңдаулардың 

ерекшелігі осы байланыстарда көрініс табуы мүмкін. 

Жаңашылдықтың ашықтығы, ойлаудың икемділігі, ерекше идеялардың дамуына 

дайындық, түйсікті пайдалану – осы тұлғалық ерекшеліктердің қатары креативті тұлғаның 

қасиеттері ретінде талқылануда. Құзыреттілік тәсілге көшу кезінде, дарынды  

студенттердің оқыту жүйесін талқылау кезінде белгісіздік пен қауіп-қатерді қабылдауға 

дайындық қасиеттері қарастырылады. Кейбір жұмыстарда жаңа сезім, іс-әрекет тәсілдерін 

тез өзгерту қабілеті, шығармашылыққа қатысты өзін-өзі анықтау сияқты мұғалімнің 

шығармашылық әлеуеті туралы болжам пайда болады. Бұған 1990-шы жылдардың 

соңында интеллектуалдық шешімдерді реттеуде интуитивті компоненттердің тиімділігі 

туралы мәселені енгізген ұтымдылық мәселесін қоюдағы өзгеріс сәйкес келеді. Адамның 

ойлауын реттеудегі интуицияның рөлі және оның өзектігенездегі жеткілікті айқын 

көріністерімен байланысы  кеңестік тәсілдерде де, қазіргі шетелдік зерттеулерде де жақсы 

көрсетілген[1,17 бет].  

Белгісіздікке толеранттылық және тұлғааралық интолеранттылық. 

Пайдаланылған әдістер бойынша орташа көрсеткіштерді салыстыру 1-кестеде 

көрсетілген.  

Күткендей студенттердің іріктемесі белгісіздікке толеранттылық шкаласы 

бойынша, ал оқытушылардың іріктемесі белгісіздікке интолеранттылық шкаласы 

бойыншаанағұрлым жоғары көрсеткіштерді көрсетеді; соңғы жағдайда бұл айырмашылық 

шамалы ғана. Тұлғааралық белгісіздік интолеранттылығы бойынша айтарлықтай 

айырмашылықтар болған жоқ. Осылайша, егер студенттерде белгісіздікті қабылдау 

көрсеткіші жоғары болса, ал оқытушыларда айқындыққа ұмтылу мен белгісіздікті 

қабылдамау көрсеткіші жоғары,  тұлғааралық қатынастар саласында екі іріктеме де 

қарым-қатынас кезінде айқындыққа ұмтылудың ұқсас көрсеткіштерін көрсетеді. 

 

1-кесте. Студенттер мен оқытушылардың іріктемелері арасындағы психологиялық 

көрсеткіштердегі айырмашылықтар 

 

 

 

Шкалалар 

Топтағы шкала 

бойынша орташа 

мән 

Ливеня тесті T-тест 

F р t df p (екіжақты 

мәнділік 

дәрежесі) 

Белгісіздік 

толеранттылығы 

Оқытушылар 

(59,31) 

2,805 0,095 –

4,315 

209 0,000 

Студенттер 

(64,40) 

–

4,137 

106,896 0,000 

Белгісіздік 

интолеранттылығы 

Оқытушылар 

(57,98) 

0,253 0,616 1,067 209 0,287 

Студенттер 

(56,43) 

1,097 120,171 0,283 

Тұлғааралық 

белгісіздік 

интолеранттылығы 

Оқытушылар 

(32,85) 

1,070 0,302 –

0,586 

209 0,558 

Студенттер 

(33,45) 

–

0,561 

106,514 0,576 
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«Комикстер» әдісі 

бойынша 

креативтілік 

Оқытушылар 

(0,02) 

4,292 0,040 2,215 161 0,028 

Студенттер (–

0,13) 

2,236 152,281 0,027 

Интуицияға сену Оқытушылар 

(35,28) 

4,427 0,037 1,103 189 0,272 

Студенттер 

(34,20) 

1,217 133,305 0,226 

Интуицияны 

қолдану  

Оқытушылар 

(32,18) 

1,476 0,226 –

0,797 

189 0,427 

Студенттер 

(33,04) 

–

0,835 

118,020 0,405 

Креативтілікке 

өзін-өзі бағалау 

Оқытушылар 

(99,29) 

14,085 0,000 0,695 177 0,488 

Студенттер 

(96,07) 

0,898 61,915 0,372 

 

2-кесте бізге екі іріктеме үшін де жалпы тенденцияны анықтауға мүмкіндік береді: 

белгісіздікке толеранттылықтыңбелгісіздіккеинтолеранттықпен  және тұлғааралық 

белгісіздікке интолеранттылықпен байланыспауы, сондай-ақ 

белгісіздіккеинтолеранттылықпен тұлғааралық белгісіздікке интолеранттылықарасында 

айтарлықтай оң байланыстың болуы. Осылайша, бұл белгісіздікке толеранттық және 

белгісіздіккеинтолеранттылық айнымалылары автономиялық (бір-бірімен тікелей 

байланысты емес) тұлғалық реттеуші ретінде қызмет етеді деп айтуға болады. Сонымен 

қатар, белгісіздіккеинтолеранттылықпен тұлғааралық белгісіздікке интолеранттылық, 

керісінше, оң байланысқан: біреудің бөгде жағын қабылдамау және тұлғааралық 

қатынастар саласында белгісіздікке жол бермеу неғұрлым жоғары болса, жалпы 

интолеранттылық пайымдаудың айқындығына ұмтылу сияқты жоғары болады, бұған қоса 

ол белгісіздік толеранттылығы  мен белгісіздік интолеранттылығы  индекстерінің 

маңызды айырмашылығына қарамастан екі іріктемеде де көрінеді.  

 

2-кесте.  Интеркорреляция матрицасы (орта сызықтан жоғары – оқытушылар бойынша 

деректер, орта сызықтан төмен – студенттер бойынша деректер) 

 

Айнымалылыр Параметрл

ер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Жасы q  –,140 ,201 ,350** ,003 –,139 –

,179 

–,061 

 p  ,289 ,127 ,007 ,980 ,329 ,208 ,762 

 N  59 59 59 75 51 51 27 

2. Белгісіздік 

толеранттылығ

ы 

q –

,04

8 

 –,173 –,168 ,271 ,399** ,286* ,593*

* 

 p ,56

9 

 ,176 ,187 ,083 ,004 ,042 ,001 

 N 142  63 63 42 51 51 26 

3. Белгісіздік 

интолеранттыл

ығы 

q –

,01

4 

–,034  ,486** –

,363

* 

–,005 –,009 –

,477

* 

 p ,86 ,684  ,000 ,018 ,972 ,949 ,014 
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 N 142 148  63 42 51 51 26 

4. Тұлғааралық 

белгісіздік 

интолеранттыл

ығы 

q –

,06

6 

–,057 ,207(*

) 

 ,009 –

,445** 

–

,161 

–

,549*

* 

 p ,43

5 

,493 ,011  ,955 ,001 ,258 ,004 

 N 142 148 148  42 51 51 26 

5. «Комикстер» 

әдісі бойынша 

креативтілік 

q  

–

,00

5 

 

–,144 

 

,140 

 

–,052 

 –,065 –

,172 

–

,012 

 p ,96

2 

,333 ,349 ,731  ,680 ,271 ,977 

 N 78 47 47 47  43 43 8 

6. Интуицияға 

сену 

q –

,02

0 

,268(**

) 

,195(

*) 

–

,238(*

*) 

–

,172 

 ,710*

* 

,431 

 p ,82

0 

,002 ,024 ,006 ,276  ,000 ,084 

 N 128 134 134 134 42  57 17 

7.Интуицияны 

қолдану 

q –

,01

3 

,122 –,017 –

,232(*

*) 

–

,058 

,699(*

*) 

 ,210 

 p ,88

1 

,162 ,846 ,007 ,71

7 

,000  ,419 

 N 128 134 134 134 42 134  17 

8. 

Креативтілікке 

өзін-өзі бағалау 

q –

,09

0 

,214(*

*) 

,133 ,122 –

,109 

,085 –,097  

 p ,28

8 

,009 ,106 ,139 ,464 ,330 ,267  

 N 142 148 148 148 47 134 134  

 

2. Интуитивті қабілет 

1-кестеде көрсетілгендей, іріктемелердің интуицияға сенуі және интуицияны 

пайдалануы (қолдануы) шкаласы бойынша айтарлықтай айырмашылық жоқ; сонымен 

оқытушылар интуицияға көбірек сенеді, ал студенттер оны көбірек қолданады. 

Белгісіздікке толеранттылықтың жаңа сауалнамасының  шкаласы бойынша 

корреляциялық байланыс жалпылай кездеседі: интуицияға сенуге байланысты екі 

іріктемеде де белгісіздікке толеранттылық оң болды, ал оқытушылардың іріктемесінде 

интуицияны қолдану да бар. Сондай-ақ, студенттердің іріктемесінде белгісіздікке 

интолеранттылық пен интуицияға сену  арасындағы оң байланыстың болуы -  тағы бір 

күтпеген нәтиже болды. 

Оқытушылардың іріктемесінде интуитивті стиль мен белгісіздікке 

интолеранттылық шкалалары арасында ешқандай байланыс табылмады, сонымен қатар, 

олардың айқындылыққа деген ұмтылысы және интуицияға сүйену дайындығы тұлғалық 

өзін-өзі реттеудің автономды (өзара тәуелді) қасиеті болып табылады. 

Екі іріктемеде де тұлғааралық белгісіздікке интолеранттылық интуицияға сенумен 

теріс байланысқан, яғни адамның интуицияны қолдануға жоғары дайындығы кезінде, ол 
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адамда тұлғааралық қатынастар саласында жоғары төзімділік байқалады екен. Дегенмен, 

Эпстайн сауалнамасының басқа шкаласы бойынша интуицияны қолдану - тек студенттер 

іріктемесінде ғана белгіленген байланыстың ұқсас түрі. 

Интуитивті стильдің екі шкаласы да екі іріктемедегі креативтіліктің өзін-өзі 

бағалау көрсеткіштерімен байланыссыз болып шықты, бұл бізге интуитивті процестерді 

тұлғаның өзіндік санасында олардың актулагенезінде жаңа туындыларды бағалаудан 

бастап көбірек алшақтатылғанын  қарастыруға мүмкіндік береді (белгісіздікті қабылдау 

процестерімен салыстырғанда,белгісіздікке толеранттылық  шкаласында көрсетілген). 

3. Белгісіздікке толеранттылық және өзін-өзі бағалаумен байланысты  

креативтілік.  

«Комикстер» әдістемесі көрсеткіші бойынша креативтілік оқытушыларда 

айтарлықтай жоғары болып шықты; сонымен бірге креативтілік индексінің артуы оларда 

белгісіздікке интолеранттылықтың төмендеуімен айтарлықтай байланысты, яғни 

пайымдауларда айқындық пен нақтылыққа аса қатты ұмтылу  кезінде оқытушыларда 

креативтіліктің біршама төмен индексі байқалады. Студенттерде вербальды креативтілік 

индексі толеранттылық-интолераттылық көрсеткіштерімен байланыспаған (2-кесте). 

Креативтіліктің өзін-өзі бағалауы, «Комикстер» тесті бойынша креативтілік көрсеткіштері 

сияқты, оқытушылардың іріктемесі үшін айтарлықтай жоғары болып шықты  (1-кесте), 

бірақ олар әр іріктемеде өзін-өзі бағалау және креативтілік көрсеткіштерімен жеке-жеке 

байланысты емес (2-кесте). 

Оқытушыларда да, студенттерде де креативтіліктің өзін-өзі бағалауы мен 

белгісіздікке толеранттылықтың арасында оң байланыс анықталды (1-кесте). 

Екі әдіс бойынша да индекстері бар оқытушылардың іріктемесінде  адамдардың 

аздығын ескере отырып, бұл байланыста сенімділік әлі де жеткіліксіз деп санауға болады, 

дегенмен ол корреляция коэффициентінің ең үлкен абсолюттік мәніне ие. 

Оқытушылардың іріктемесіндегі креативтіліктің өзін-өзі бағалауы белгісіздікке 

интолеранттылықпен сондай-ақ, тұлғааралық белгісіздікке интолеранттылықпен теріс 

байланысқан: өзін-өзі бағалауы жоғары адамдар пайымдаулардың айқындығына және 

тұлғааралық қатынаста белгісіздікті шешуге ұмтылысының төмен болумен ерекшеленеді. 

Оқытушылардың іріктемесіндегі жас айнымалысының айтарлықтай байланыстын 

тұлғааралық белгісіздікке интолеранттылық көрсетеді (тұлға аралық қатынастарда 

белгісіздікті қабылдамау жас ұлғайған сайын жоғарылайды). Жас басқа айнымалылармен 

байланысты емес. 

Толеранттылық аймағы,біздің ойымызша, төмендегідей өлшемдердің орта мәніне 

ие болады: 

-Шыдамдылық – шыдамсыздық/ жек көру 

-Ұстамдылық – импульсивтілік  

-Сенім- қауіп, қорқыныш 

-Немқұрайлылық – ерекшеліктерге деген акценттің берілуі 

- Көңіл ауушылық – антипатия  

 

Шыдамдылық   

 

Толеранттылық аумағы  

Шыдамсыздық  

Ұстамдылық  Импульсивтілік  

Сенім  Қауіп, қорқыныш 

Немқұрайлылық Ерекшеліктерге деген 

акцент 

Көңіл ауушылық Антипатия  

 

Біздің ойымызша, интегративті контекстерді іздейтін, креативті өнім жасауды 

жанама түрде көрсететін әртүрлі базистік процестердің өзара әрекеттесуін ескеретіндер 

болашағы дамуды көздейді деп қарастырады. Біз сондай-ақ  кеңестік психологияда 

бекітілген жаңа түзілімдер ұғымын критериалды ретінде пайдаландық, ол субъект 
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бағдарлардың жеткіліксіздігін еңсеруді немесе жағдайға берілген талаптардың 

шеңберінен шығып, яғни белгісіздікті жеңуге дайын екендіктерін көрсетеді.  

Шетелдік психологияда жақында жеке тұлғаның креативтілігін зерттеудің жаңа 

аспектісі – креативті өзін-өзі бағалау ерекшеліктерін анықтау пайда болды. Объективті 

және субъективті бағалардың байланысы туралы деректер қарама-қайшы болған 

жағдайда, өзінің креативті әлеуетін өзін-өзі бағалау жаңа іздеуге және икемділік танытуға 

бейім тұлғалар үшін өте репрезентативті көрсеткіш болып табылады. Бұл тақырыпта 

отандық зерттеулер табылған жоқ. Алайда, студенттік таңдауларда біздің кафедра аралық 

топ шеңберінде интеллектті тікелей өзін-өзі бағалау әдістемесі сынақтан өтті, оның 

сызбасын біз креативтілікті өзін-өзі бағалауды зерттеу үшін пайдалану мүмкіндігін 

есептейміз.  

Адамның зияткерлік-тұлғалық әлеуеті мен субъективті белгісіздікті жеңумен 

байланысты жеке өзін-өзі анықтаудың ортақ идеяларын негізге ала отырып, біз 

зерттеушілік тексеру үшін келесі гипотезаларды ұсындық: 

1. Белгісіздік толеранттылығы (ТН) жоғары мектеп оқытушыларын таңдауда 

креативтіліктің объективті көрсеткішімен де, креативті өзін-өзі бағалаумен де оң 

байланысты болады.  

2. Белгісіздік толеранттылығы (ТН) оқытушылар таңдауда түйсікке сүйену 

дайындығының көрсеткіштерімен оң байланысты (бұл студенттік іріктеме үшін 

анықталған).  

3. Түйсікке сүйену дайындығы екі үлгінің креативтілігімен оң байланысты.  

4. Студенттер таңдауда белгісіздік толеранттылығы (ТН) – ның жоғары 

көрсеткіштерін, ал ИТН-оқытушылардың санын күтуге болады[7],[8].  

Сонымен қорыта айтқанда, регрессиялық талдауды пайдалана отырып, біз 

белгісіздік толеранттылығы (ТН) мен белгісіздік интолеранттылығы (ИТН) 

асимметриялық әсерлерін анықтадық: егер төзімділік көмектеспесе, онда 

интолеранттылық креативтілікке кедергі келтіреді. Осы жұмыста қолданылған 

комикстерге тақырып құру әдістемесі біздің ойымызша, репрезентативті және 

оқытушыларды таңдауда ерекше емес (жалпы) креативтілік көрсету үшін болып 

табылады, бұл екі үлгі үшін креативтілік пен креативтілік көрсеткіштерін өзіндік бағалау 

байланысын салыстыруға мүмкіндік береді. 
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ТҰЛҒАНЫҢ ОЙЛАУЫН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТРЕНИНГ АРҚЫЛЫ 

ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 

 

КЕБЕЕВА А.О. 

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті 

 «Педагогика және практикалық психология» кафедрасының оқытушысы 

ЖУСИПБАЕВА Ы.С., ШӘКЕНОВА Е.Б. 

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті 

 Педагогика және психология мамандығының 4 курс студенттері 

Тараз қаласы 

 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында көрсеткендей, әлеуметтік 

жаңғырудың жаңа кезеңі білім беру сапасын жетілдірумен тығыз байланысты. Сондықтан, 

еліміздің жоғары оқу орындарының алдына бәсекеге қабілетті, білікті маман дайындау, 

олардың оқу бітіргеннен кейінгі «өмірден өз орнын табу», яғни жұмысқа орналасу 

мәселесін қатаң қадағалаумен қатар, ғылыми-зерттеу жұмыстарын сапалы жүргізіп, оны 

коммерцияландыру бағытында қарқынды және нақты жұмыстарды жасауға үлкен 

міндеттер артып отыр. «Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы 

жоғары елге айналуымыз керек. Барлық жеткіншек ұрпақтың функционалдық 

сауаттылығына да зор көңіл бөлу қажет», - деп атап көрсетті [1]. Президентіміз жастар 

мәселесіне елеулі көңіл бөліп, олардың дұрыс жолға түсіп, абыройлы да саналы азамат 

ретінде сапалы білім алуына мүмкіндік жасауда. Осы орайда, жасөспірімдердің ойлау 

қабілеттерін арттыруды психологиялық тренингтер арқылы дамыту жолдарын 

қарастырамыз. 

Жеке индивид адамның эмоциялық жағдайының тұрақтылығы оның өмір сүретін 

ортасына, ғылыми техникалық жетістіктері мен экономикасына байланысты екені жайлы 

Президентіміз Қазақстан халқына Жолдауында оқушыларға салауатты өмір салтын 

үйретіп, «әр оқушының қабілеті мен білім деңгейінің тиімділігін» арттыру қажет екендігін 

көрсеткен. Осыған сәйкес, тұлға сөзіне тоқтала кетер болсақ, «Тұлға» термині әртүрлі 

мәнді береді. Оны зерттеумен түрлі, тіпті кейде бір-біріне қарама -қарсы тұратын 

теориялық білімдердің кең ауқымды спектрін қамтитын, академиялық психология 

құрылымындағы ерекше бөлім айналысады.  

Тұлға жайлы ғылым – «персонология». Бұл түрлі зерттеу стратегияларын қолдану 

жолымен адамның даралығын жақсы түсінудің іргетасын қалауға ұмтылатын пән. Тұлға 

деген сөздің өзі (ағылшын тіліндегі - personality) латын тіліндегі – «persona» деген сөзден 

шыққан. Бастапқыда бұл сөз ежелгі грек драмалаларындағы театр көріністерінде әртістер 

киетін бет-пердені аңғартты. Соған орай, басынан-ақ , «тұлға» түсінігіне адам арнайы 

өмірлік рөлдерді ойнаған сәттерде даралыққа қол жеткізетін сыртқы әлеуметтік бейнесі 

қосылған, яғни, ол – айналасындағыларға бағытталған қоғамдық бет әлпет.Тұлға 

психологиясының тағы бір өзіндік ерекшелігі – қандай да болмасын даралық жағдайын 

зерттеуді түсіндіру және болжау. Мұндай әдістерге сұхбаттасу, тестілеу, мінез-құлықты 

бақылау және тіркеу, физиологиялық реакцияларды өлшеу, өмірбаяндық және жеке 

құжаттарды талдаулар жатады. Сонда да, қазіргі заманғы тұлға психологиясын 
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патопсихология және клиникалық психологиямен теңестіруге болмайды. Нақ анықтыққа 

қол жеткізу үшін персонологтар қалыптан ауытқыған индивид мінез-құлықынан гөрі, 

индивидтің қалыпты мінез-құлқына жүгінуді жөн көреді. Адамдар арасындағы даралық 

айырмашылықтарға үлкен мән беретіндіктен, тұлға психологиясының басқа 

психологиялық пәндерден алшақтауы көрінеді. Зерттеу обьектісі бола pотырып, тұлға: 

эмоциялар, мотивациялар, ойллар, қайғырулар, қабылдау мен әрекеттер сияқты адамды 

сипатттайтын көптеген қырларды біріктіріп тұратын абсирактілі ұғым да болып саналады.

 Психологиядағы тұлға ұғымының аса көп түрлілігін түсіну үшін осы саладағы 

кейбір көрнекті шетел теоретиктерінің көзқарастарына жүгінейік: Гордон Оллпорт 

тұлғаны – адамның әлеммен өзара әрекетінің сипатын үстемдей түсетін, ішкі 

«таңғажайып» индивидуумның шынайы бет-пердесі ретінде анықталады. Э.Эриксонның 

түсінігінше, индивидуум бүкіл өмір бойында психологиялық әлеуметтік дағдарыстардан 

өтеді және оның тұлғалылығы осы дағдарыстардың нәтижесі болып табылады. Джордж 

Келли тұлғаны – әрбір инвидуумға тән өмірлік тәжірбиені ұғынуының бірегей тәсілі деп 

қарастырған. Рэймонд Кеттел, тұлғаның ядросының құрылымы негізігі он алты 

бітістерінен құрылады, - деп мүлдем басқа тұжырымдаманы ұсынды.  А.Г.Коволев 

еңбектеріндегі тұлға психологиялық процесстер, психологиялық күйлер және 

психологиялық қасиеттердің интегралды құрылымы ретінде көрінеді. Психологиялық 

процестер психикалық күйлерін қалыптастырыды. Күйлер тұрақты психихикалық 

қасиеттері құрылғанға дейін баланың (ерке бала, тыныш,  аффективті, байсалды т.с.с.) 

дамушы тұлғасын толығымен сипаттайды [2].       

Осымен қатар, жаңа туған нәресте «адам» деп аталғанымен, «тұлға» деген атқа 

көпке дейін ие бола алмайды. Сондықтан да нәресте, сәби, бөбектерді кісі, тұлға деп айту 

қиын. Есейіп, ер жетіп, өз бетінше әрекет ете алатын адамды ғана кісі, не тұлға дейміз. 

Мінез, қабілеті бір сыдырғы қалыптасып үлгерген, өзінің іс-әрекетін тізгіндей білетін, өз 

бойындағы жаман-жақсы қылықтары үшін жауап бере алатын адамды да кісі, не тұлға 

дейміз. Тұлғаның түрлері сан алуан. Оның жақсы, озық, ерен, топжарған түрлерімен қатар 

жауыз, керітартпа, бұзық, қасқай, т.б. толып жатқан өкілдері болады [3].  

 Сонымен, қандай да бір іспен айналысатын, азды-көпті өмір тәжірибиесі, білімі мен 

дағдысы, икемі, дүние танымы, сенімі мен мұраты, бағыт-бағдары бар адамды тұлға деуге 

болады. Тұлғаның бойындағы болмысты заңдылықтар мен қатынастар негізінде тануға 

мүмкіндік беретін, ол ойлау процесі болып табылады. Жалпы,ойлау дегеніміз – сыртқы 

дүние заттары мен құбылыстарының байланыс қатнастарының миымызда жалпылай және 

жанама түрде сөз арқылы бейнеленуі. Негізі адам ойы әрқашан сөз арқылы беріліп 

отырады. Ой толық сөз күйінде білдірілгенде ғана айқындалап, дәйектеліп, дәлелдене 

түседі. Бірақ ойлау мен сөйлеу бірдей нәрсе деп, олардың арасына теңдік қою дұрыс емес. 

Ой – сыртқы дүниені  бейнелеудің жоғарғы формасы, сөз – ойды басқа адамдарға 

жеткізетін құрал [4].          

Сондай-ақ, ойлау ерекше дәл, терең, толық жалпы және жанама түрде шындықты 

бейнелеуге, жалпы біздің түйсінуіміз бен қабылдауымызға мүмкін емес заттар мен 

құбылыстар арасындағы байланысты бейнелеуге бағытталған сананың қызметі болып 

табылады [5].  Жинақтай келе, ойлау деп бізді қоршаған ортадағы дүниелер мен 

құбылыстарды жанама және сөздік түрінде бйнелеу, яғни санамыздағы ойды сөз арқылы 

жеткізу үрдісін айтамыз. Біздің  қабылдауымыз бен түйсіктеріміз арқылы танып-білуге 

болмайтын заттар мен жайттардың ішкі мәні мен заңдылықтарын тек қана ойлау арқылы 

білуге болады. Сондықтан да, орта буын сыныптарды оқыту барысында балалардың 

таным процестерін дамыту аса маңызды болып саналады.  

Осыған орай, қазақ халқының бай тәжірибесінде көптеген оқу процесінде 

қолданылатын ойындар, өлеңдер, мақал-мәтелдер, жаңылтпаштар т.б. ауыз әдебиет 

туындылары бар. Олардың терең мазмұны балалардың тіл байлығы мен ой-өрісін, 

сонымен қатар барлық қабілетін дамытуға үлкен үлесін қосады. Ойындар халықтық 

педагогикада өте көп және мазмұндары да, бағыттары да бірін-бірі қайталамайтындай сан-
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алуан, әрі қызықты. Олар «Алқан соқпақ», «Тақия тамақ», «Тартыс», «Айгөлек» т.б. Қай 

ойынды алсақ та, бәрінде де би элементтері кездеседі, ән, күй, тақпақ, мәнерлі қимыл мен 

ыммен жасалатын көріністер бір-бірімен алмасып жатады. Ойын барысында қатысушылар 

өздерін күнделікті тіршілік жағдайында сезінбейді, керісінше, мүлде бөлек ортада сезім, 

поэзия, өнер әлемінде сезінеді.Ойындармен қатар халық шығармалары туындыларының 

бірі жұмбақтарды қолдану балаларды аңғарымпаздыққа, тапқырлыққа, зеректілікке 

тәрбиелейді. Жұмбақтар – халықтық шығармаларының ішінде үлкен орын алады. 

Жұмбақтардың шешімін айту баланың ақыл-ойын, ой-өрісін дамытып, ойлаған іс-

әрекеттің шешімін тауып, үдесіне жетуге үйретеді. Жұмбақтар бала үшін өте қызықты 

құпия. Оны шешу қажеттілігі баланың білімге деген қызығушылығын тудырады. Баланың 

ұшқыр ойын іске, әрекетке қарай баулиды. Ой-сананың қызмет етуіне септігін тигізеді [6]. 

Осыған сәйкес, оқу барысында балалардың ойлау қабілетін дамытуға арналған 

арнайы әдістерді қолданамыз. Мысалы:  

«Егер мен...» психологиялық ойыны      

 Мақсаты: Жеткіншектердің ойлау процесін және логикалық ойлауын дамыту.

 Міндеті: Жеткіншектердің логикалық ойлау деңгейін анықтау.  

 Барысы:                               

1-оқушы: Егер мен мексикаға ұшып барсам, музыка тыңдаймын.            

2-оқушы: Егер мен музыка тыңдасам, көңілді боламын.             

3-оқушы: Егер мен көңілді болсам, көп балмұздақ сатып аламын. Осылайша ойын 

әрі қарай жалғаса береді. 

Қорыта айтқанда, тұлға жайлы зерттейтін  ғылым саласын – «персонология» деп 

атайды екенбіз. Бұл түрлі зерттеу әдістерімен адамның даралығын анықтайтын, оны 

жақсы түсінуге мүмкіндік беретін пән болып табылады. Негізі қандай да бір іспен 

айналысатын, азды-көпті өмір тәжірибиесі, білімі, икемі, сенімі мен мұраты, бағыт-

бағдары бар адамды тұлға деуге болады. Ал, тұлға бойындағы болмысты  тануға 

мүмкіндік беретін, ол ойлау процесі болып табылады. Жалпы, ойлау дегеніміз – 

айналамыздағы құбылыстарының миымызда жалпылай және жанама түрде бейнеленуі. 

Ойлаудағы қабілеттілік – баланың жинақталған бірнеше істі меңгеру шамасын 

байқататын бір қасиеті. Қабілет – асыл мұра, бойға біткен зор қасиет. Әркімде бір 

ерекше көзге түсетін қасиет болады. Баланың орындайтын жұмыстары оның көңілінен 

шығатын болса, өсіп-өркендеуіне септігі тиеді, қабілеттілігі артады. Оның жан-тәнімен 

еңбек еткенінде ойлау қабілеті жетіліп, қалыптасады, табиғи икемділігі күшейеді. 

Баланы қаламаған қызметіне икемдеу қиын. Берілген тапсырманы орындаймын деп 

өзін-өзі қинайды. Бірақ нәтиже шығара алмайды, ықылассыз болады, шаршай береді. 

Міне осындай күйге түскенде пайда болатын психологиялық енжарлық баланың 

моральдық-этикалық қағидадан ауытқып кетуіне де себепкер болады. Қабілеттіліктің 

көзге көрінуіне септігін тигізетін не? Отбасы да, мектеп те, жора-жолдастары да, бәрі де 

септігін тигізеді. Бірақ негізінде баланың өзі ізденуі тиіс. Осындай жағдайда мұғалімі 

де демеу беріп, жол сілтеу керек. Ол үшін баланың ағзасының «механикасын», бір 

нәрсеге бейімделуіне себебін тигізетін барлық компоненттерді, қала берді баланың 

өзінің қандай екенін түсіне білуіне жағдай жасауға болады. Онымен қоса, біздің  

қабылдауымыз бен түйсіктеріміз арқылы танып-білуге болмайтын құбылыстарды тек қана 

ойлау арқылы білуге болады екен. Сондықтан да, балаларды оқыту барысында таным 

процестерін дамыту аса маңызды болып саналады. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛОГОТЕРАПИИ 

 

САГДИЕВА Ю.А. 

Клинический психолог, логотерапевт, магистр психологии, руководитель 

Международной программы логотерапии и экзистенциального анализа в Казахстане,  

г. Алматы  

 

В последние годы все более интенсивно разрабатываются прикладные направления 

в логотерапии. Все больше специалистов обнаруживают многочисленные способы 

привнесения логотерапии в свою практику, в каких бы направлениях они не работали. 

Если обратиться к практике последнего мирового конгресса, который прошел в сентябре 

2018 года в Вене, то можно заметить, что около 70 докладов, что составляло порядка 80% 

от всего объема докладов, раскрывали именно применение логотерапии в десятках 

областей. Среди этих направлений применения: расстройства пищевого поведения, 

зависимости, детская психотерапия, биполярные расстройства, шизофрения, деменция, 

паллиативная помощь, геронтология, коучинг, образование и многие другие.  

Вариативность областей, в которых получает свое развитие логотерапия, 

закладывает фундамент ее будущего. Члены мирового логотерапевтического сообщества 

работают в этих областях, с каждым годом собирая все более обширную базу 

исследований, подтверждающих эффективность применения логотерапии как в 

психотерапевтической практике, так и за пределами психотерапевтического кабинета. 

Интересный факт: порой специалисты помогающих профессий приходят к тому, 

что для эффективной помощи людям им требуется нечто большее, чем привычные 

средства психотерапии, и тогда они интуитивно обращаются к духовному человека, иначе 

– помощь оказать невозможно.  Складывалось впечатление, что мир зовет логотерапию. 

Как видно, логотерапия может уверенно выходить за границы 

психотерапевтического кабинета и применяться учителями и педагогами в секторе 

образования, врачами различных специальностей в медицинской практике, а также на 

этапах реабилитации пациентов, специалистами в области человеческих ресурсов и по 

развитию организаций, специалистами социальной сферы.  

Это еще раз подтверждает тезис Виктора Франкла, о том, что логотерапия, которая 

является и психотерапией, и мировоззрением, и теорией личности, есть открытая система. 

Тезис, который порой интерпретируют очень свободным образом, в первую очередь 

означает широчайший спектр применения логотерапии в областях, где есть 

взаимодействие Человека с Человеком. Везде, где есть или возможна такая встреча - 

встреча Человека и Человека - есть место для применения логотерапии. 

В свете насущных проблем современного общества и современного человека, 

терапия, ориентированная на смысл, представляется наиболее актуальной 

психотерапевтической школой, дающей человеку опору, направленность и надежду.  

И если мы хотим, чтобы логотерапия развивалась и далее, то одним из самых 

насущных вопросов становится вопрос подготовки логотерапевтов – специалистов, 

которые будут не просто обладать набором знаний и умений, но которые смогут помогать 

расти и ветвиться дереву логотерапии – как символично обозначил развитие логотерапии 

в мире Александр Баттиани на последнем мировом конгрессе. 

На сегодня такое древо выросло в таковое из совсем небольшого деревца, оно 

обладает мощной корневой системой – наследием Виктора Франкла. Во всем мире 
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существует около 148 аккредитованных организаций, они находятся в 43 странах мира, 

многие из которых реализуют образовательные программы – программы подготовки 

логотерапевтов. И все они объединены мировой практикой преподавания, огромный вклад 

в систематизацию которой внесла наш уважаемый преподаватель, ученица Франкла 

доктор Элизабет Лукас.  

 В Казахстане мы прикладываем огромные усилия для развития логотерапии, и 

сегодня о логотерапии слышат и много знают, в Алматы и многих других городах 

Центральной Азии. 

Фокусом внимания становится обучение логотерапии. 

Реализация такой задачи имеет свою специфику. В прошлом году нам 

посчастливилось лично встретиться в Элеонорой Франкл, побывать у нее в гостях в 

квартире Франкла. Она продемонстрировала искренний и глубокий интерес к тому, что 

происходит в мире, и в частности, в беседе с ней мы коснулись вопроса обучения 

логотерапии. Она говорила о том, что Франкл был логотерапевтом по своей природе и 

насколько не просто научиться тому, как БЫТЬ таким человеком, как быть хорошим 

логотерапевтом.  

«Практиковать логотерапию – означает жить логотерапией» когда-то сказал 

Франкл. Элеонора Франкл много раз упоминала, что Виктор жил именно так, как он учил, 

ни было не единого расхождения между тем, чему он учил и его поведением по 

отношению к людям, его отношением к жизни, к миру. О том же самом говорят и все, кто 

его знали близко – коллеги, друзья, родные. Они описывают Франкла как человека с 

большим сердцем, который очень любил жизнь и людей, человека - который посвятил 

себя служению людям, и обладал невероятным чувством юмора, несмотря на огромное 

страдание в жизни. 

Судя по всему, речь идет не о том, чтобы ЗНАТЬ, а о том, чтобы БЫТЬ, а это 

совсем не одно и то же. И теперь специфика и одновременно сложность преподавания 

логотерапии проясняется: научить БЫТЬ. Можно ли вообще научить этому?  

Элеонора Франкл отметила, что подобная задача и является настоящим вызовом, 

когда мы касаемся вопроса обучения логотерапии. Или лучше сказать становления 

логотерапевта, воспитание логотерапевтов.  

ЧТО ОЗНАЧАЕТ БЫТЬ?  Что означает «жить логотерапией»?  Это вопрос 

владения специфическими логотерапевтическими методами и техниками и использования 

их? Это вопрос о морали? О нравственности? О каких-то ценностях? О принципах работы 

с пациентами?  

Эта тема всегда поднимается на программах обучения логотерапии, и всегда 

вызывает обсуждение. Мы попросили помочь разобраться в этом нашего коллегу и друга 

Дэвида Гуттманна, этот вопрос стал частью интервью Дэвида на вершине горы Чимбула́к, 

в Казахстане в мае 2017 года. Его ответ на вопрос что означает ЖИТЬ ЛОГОТЕРАПИЕЙ 

был кратким и простым   

• Занимать позицию уважения свободы и ценностей других людей 

• Жить таким образом, что это будет полезно и для других людей 

• В системе ценностей человека безусловна ценность любой человеческой жизни: 

будь то жизнь человека здорового физически или психически, или жизнь человека, 

имеющего врожденные особенности  

• Уважение к личности другого, уважение к уникальности человека 

• Вера в смысл и в то, что смысл может быть обнаружен всегда [1] 

Образовательные программы по логотерапии разработаны таким образом, чтобы о 

специалисте, получившем диплом можно было сказать, что он хороший логотерапевт. 

Ведь именно хороший логотерапевт, а не просто специалист, получивший диплом об 

образовании, сможет заниматься действительно логотерапией: в практике терапии или 

консультирования, в личной жизни, развивать логотерапию, ЖИТЬ логотерапией. 
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Хороший логотерапевт. С таким критерием мы можем оказаться в 

неопределенности. Что такое хороший логотерапевт, и, как следствие, что должно быть в 

фокусе внимание образовательной программы?  

1. Хороший логотерапевт имеет базовую квалификацию с области помогающих 

профессий, и он знаком с основами психологии, медицины, психотерапии.  

Логотерапию называют терапией в духовных терминах, но это не означает, что в 

работе логотерапевт обращает внимание лишь на духовное, ноэтическое, измерение 

человека.  Для логотерапии единственно правильной возможностью понимать человека 

является его понимание как неделимое целое.  

При всей привлекательности и видимой возможности взаимодействия с человеком 

лишь в духовных терминах, можно совершить грубые ошибки, если игнорировать его 

психо физическое.  

Этот подход позволяет хорошему логотерапевту быть реалистичным.  

Виктор Франкл в первую очень был врачом и это делало его очень хорошим 

психотерапевтом.  

Если человек нуждается в медицинском лечении, то средства психотерапии, 

логотерапии могут оказаться бессильны при односторонней интервенции. 

2. Хороший логотерапевт верит в экзистенциальность человека – т.е. в его 

возможность изменяться, при этом, признавая возможные ограничения детства, 

образовательной и окружающей среды. 

Хорошего логотерапевта можно назвать оптимистом, и даже вероятно, идеалистом.  

В своей знаменитой речи 1972 года Франкл цитирует слова Гете: «Если рассматривать 

человека таким, как он как он есть, мы делаем его хуже. Если мы видим в нем его 

«идеальную» версию, мы способствуем тому, чтобы он мог стать тем, каким он может 

стать». [2] 

Логотерапевт верит, что шанс на сложившуюся жизнь существует всегда. Хотя бы 

один. Несмотря на обстоятельства и ограничения.  

3. Хороший логотерапевт не только СЛУШАЕТ пациента, но и учится у пациентов. 

Он не только дает, но и берет. Терапевт занимает уважительную позицию, позицию 

РАВНОГО, Терапия не может происходить, основываясь лишь на книжных знаниях, но 

она должна развиваться из того, что говорит клиент, из того, что находится ЗА словами, 

которые он говорит.   

Хороший логотерапевт всегда ищет новые пути чтобы приближаться к людям. Он 

искренне интересуется другим человеком, его миром, его космосом  

4. Хороший логотерапевт и сам открыт миру, искренне интересуется жизнью, 

умеет ей удивляться, умеет ее ценить, умеет разглядеть в большом саду жизни и цветущие 

деревья и малые травинки, и распустившиеся цветы, и самую малую букашку, которая 

опыляла эти цветы – т.е. видеть те малые части мозаики, которые ее и составляют. 

5.  Хороший логотерапевт глубоко убежден, что за всеми химическими 

процессами, которые могут быть излечены, и всеми психическими силами, которыми 

можно управлять, стоит духовное человека, к которому можно обращаться.  

Любое обучение терапевта – пусть самое длительное, его профессиональный опыт 

– пусть самый многолетний, знание психотерапевтических техник – пусть их будет 

множество, не будут способствовать излечению без одного самого важного ингредиента, 

который является центральным в логотерапии: вера в Человекость, человеческую 

природу, в духовное человека и в то, что человек создает себя сам. 

Терапевт должен быть уверен, что за любыми слабостями и неудачами, есть 

здоровое ядро, которое может обеспечить возможность построить новое 

смыслонаполненное и счастливое будущее даже на руинах прошлого. 

Пациент должен чувствовать эту веру терапевта. Иногда вера лишь только одного 

человека достаточна для того, чтобы предотвратить возврат к зависимости, болезни или 

отчаянию. 
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6. Хороший логотерапевт – это зрелая личность, в жизни которой реализуется 

самотрансценденция, он умеет быть для других. Он бытийствует в мире образом, 

доступным лишь человеку и умеет сам обращаться к своему духовному измерению и 

пользоваться им.  

Это человек с богатой ценностной системой, способный к тому же полностью 

принимать систему ценностей другого человека.  

А его личная система ценностей играет очень важную роль. То, что логотерапевт 

говорит своим клиентам является свидетельством его собственной философии жизни. Мы 

сами должны быть склонны поступить так, как мы советуем нашему клиенту. Мы 

проявляем себя аутентично до той степени, до которой мы сами привержены тому, что 

говорим, даже если другие не согласны с нами.  [3] 

Из всего перечисленного выше формируется та самая дилемма, связанная с 

обучением логотерапии. 

Обучение логотерапии — это не просто прочитанные книги, это не просто знание 

терминологии, представление о методах и владение логотерапевтическими техниками, это 

настоящая философия жизни – мировоззрение и проживание этой философии жизни в 

пределах и за пределами психотерапевтического кабинета.  

На одном из семинаров Элизабет Лукас сказала: «В логотерапии есть техники, или 

же их можно назвать методами. Но основная работа - мета методы»  

То есть реализовывать логотерапевтическую работу позволяет что-то, что 

находится НАД методами. Нечто, что требует больше, чем наличие инструментов в руках. 

Франкл когда-то изучал тему мировоззрения человека, и даже предлагал 

классифицировать виды мировоззрений, но в какой-то момент увидел, что идея эта 

бесперспективна. К тому было несколько причин. Возможно, главная из них связана с 

концепцией личности в логотерапии. Каждый человек уникален, каждый нов в этой 

жизни. Мы знаем, что на генетическом уровне родители могут передать своим детям цвет 

глаз, но совершенно невозможно передать детям мировоззрение, взгляд на мир, 

отношение к жизни. Это задача ВСЕГДА решается человеком в индивидуальном порядке.  

Таким образом, проблематика обучения логотерапии сопряжена с формированием 

личной философии, необходимой для практикования логотерапии. Для обучения 

логотерапии обучение как передача знаний в чистом виде – не подходит, и навыковое 

обучение тоже – не решит задачу воспитания логотерапевта.  Если о техниках можно 

узнать, и им можно научиться, то дидактическим способом передать другому человеку 

ценностную систему невозможно, равно как и нельзя обучиться быть аутентичным.  Быть 

хорошим логотерапевтом, это не про знать и иметь, это про БЫТЬ, это про формирование 

и становление. 

Возможно, это и имела ввиду Элеонора Франкла, когда во время вступительной 

речи на последнем конгрессе она сказала нам, уже, казалось бы, обученным специалистам, 

многие из которых имеют за плечами десятки лет практики логотерапии: «Я желаю вам 

понять – то, что Виктор Франкл имел ввиду». 

Это означает, что есть что-то в строках его книг, и что-то между строк к чему мы 

должны стремиться прикоснуться, стремиться понять, стремиться охватить. 

Вместе с тем, обучение логотерапии реализуется во всем мире уже на протяжении 

многих лет и для того, чтобы это было возможно, обучение происходит по разработанной 

и проверенной годами системе, которая держит в фокусе внимание специфику обучения 

логотерапии. 

Виктор Франкл написал около 40 книг по логотерапии, и эти труды представляли 

концепцию, школу, настоящую новую волну в психотерапии, в нашем представлении о 

человеке и новым шагов теории мотивации. Его обширные труды были обобщены, 

структурированы и дополнены примерами из практики его ученицей, профессором 

Элизабет Лукас, в единую систему и таким образом они стали предметом изучения. Её 

работа стала моделью, по которой - в различных вариантах - работает большинство 
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институтов логотерапии во всём мире. Эта модель создает базу для единого и 

основательного обучения логотерапии будущих логотерапевтов и передает 

КОМПЛЕКСНОЕ духовное наследие Франкла. Ввиду богатства этой учебной модели, она 

предполагает обучение логотерапии от 2 до 4 лет – как показывает мировая практика. 

В структуре этих программ содержатся обязательные блоки, связанные с теорией 

логотерапии, с терапевтической частью - составляющей сердце логотерапии, практикой 

логотерапии, проживанием логотерапии и обнаружением в собственном опыте 

фундаментальных аспектов логотерапии, практику супервизий. 

1. Теоретическая подготовка включает в себя: ознакомление с фундаментом и 

принципами логотерапии.  

Для ознакомления с основами используются лекции, семинарские занятия, а также 

самостоятельная работа, связанная с тщательным изучением работ Виктора Франкла. 

  Аудитория обладает огромным сокровищем – к настоящему моменту переведено 

и издано большинство книг по логотерапии Виктора Франкла, и есть возможность 

прикоснуться к его оригинальным идеям непосредственным образом, тогда как еще 8 лет 

назад, в переводе на русском языке можно было найти лишь единичные книги. 

Книги – это не единственное богатство. Еще одно сокровище – это наши 

уважаемые преподаватели из Вены, из Германии – ученики Виктора Франкла, которые 

обладают богатейшим практическим опытом преподавания и практики логотерапии, они 

обеспечивают надежную преемственность оригинальных идей Виктора Франкла.  

Мы все продолжаем учиться у них, каждый раз открывая все новые и новые грани 

логотерапии, ее возможностей помощи людям 

2.Практическая подготовка. 

 – подразумевает отработку логотерапевтического подхода в практике 

консультирования. Такие занятия, это своего рода «тренажер», возможность отработать 

выходящий за пределы привычного подход – логотерапевтический подход, начиная с 

метода диагностики - попеременной диагностики, и заканчивая непосредственно 

техниками.  Когда летчиков готовят к полетам, то самые первые практические шаги они 

отрабатывают именно тренажерах, что дает возможность совершить хороший полет в 

реальной практике. Также и здесь. Ведь человек и его жизнь – представляют безусловную 

ценность для логотерапевта, и в практике консультирования такая отработка навыков в 

классе помогает избежать ошибок.  

У нас также появилась интересная практика для слушателей второго года 

обучения: мы приглашаем клиентов со стороны – т.е. это люди, у которые есть сложности 

в жизни, и они готовы поучаствовать в открытой консультации. Консультацию проводит 

слушатель под супервизией, и по окончании консультации, происходит ее разбор, 

слушатели задают вопросы. Конечно, мы не можем ожидать, что одна небольшая сессия 

поможет человеку распутать клубок всех перипетий жизни, но, около 50% таких клиентов 

говорят о том, что данная учебная сессия стала шагом к смыслу. 

3.Проживание 

Третьей составляющей комплексного обучения логотерапии, но не третьей по 

значению, является Проживание логотерапии. Речь идет об обнаружении в личном опыте 

идей логотерапии, о прикосновении к ценностям, транслируемых логотерапией сердцем, 

можно сказать о духовном соединении с ними. 

Дэвид Гуттманн в своем докладе на конференции в Санкт-Петербурге в апреле 

этого года сказал интересую фразу: «мы должны понять Виктора Франкла сердцем». 

Фраза очень простая и одновременно глубокая, означающая, что за пониманием 

логотерапии, которое может охватить Разум, есть что-то большее, что можно понять лишь 

только сердцем, душой. В этом контексте припоминается цитата математика и философа 

Блеза Паскаля «Сердце знает доводы, которые не знает разум». 

Как же возможно прикоснуться сердцем к тонкой материи бытия? Как может быть 

прожита эта материя, эти ценности, которые и представляют собой логотерапию? 
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• Мы можем лишь делать усилия к этому 

• Мы можем учиться быть чуткими и внимательными к жизни, и замечать 

маленькие мелочи, из которых она соткана, их которых сложена ее мозаика. 

• Мы можем каждый день учиться пользоваться нашим духовным и 

прислушиваться к нашему компасу – голосу совести, и делать самые осмысленные 

выборы в огромном поле возможностей. 

• Мы можем учиться быть активными со-творцами в жизни  

• Учиться жить не только для себя, но и для людей, для мира [4] 

Наши учителя являются порой самым важным примером такой жизни. Фильм 

«Виктор и Я», внука Франкла Александра Веселы, наиболее красочно запечатлел 

воспоминания знакомых и друзей Виктора Франкла, которые говорят о том, что именно 

Франкл стал для них примером упрямства духа, примером оптимизма в жизни несмотря 

на страдание, примером Человечности. Элионора Франкл сказала нам, что именно у 

Виктора она училась жизни.  

Сегодня с нами нет Виктора Франкла. Но рядом с нами есть его последователи, 

наши учителя, рядом с которыми меняемся и мы.  Возможность таких встреч нельзя 

пропускать, и мы должны быть открыты к встречам, к хорошим встречам. Весной 2017 

года для нас стала настоящим подарком - встреча с Дэвидом Гуттманном, с ним рядом мы 

провели несколько дней в рамках его поездки в Санкт-Петербург и Казахстан. Рядом с 

этим человеком нельзя было не заразиться его оптимизмом по отношению к жизни, его 

заинтересованностью к микроскопическим мелочам в жизни, наблюдательностью к 

деталям, любовью к жизни и к людям.  

Жить так, как говоришь — это очень трудно, но мы должны учиться этому. Не 

звучать, но быть. Не лукавить, но быть аутентичным. Быть тем человеком, жизнь которого 

возможно станет для кого-то примером, и за которым возможно потянутся наши клиенты, 

наши близкие. 

Это дорога, длиною в жизнь. Жизнь, которую можно будет назвать 

смыслонаполненной и в итоге счастливой.  

Вслед на Элеонорой Франкл, мы хотим пожелать всем нам когда-нибудь понять то, 

что имел ввиду великий Виктор Франкл. [5] 
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Практик-психологтың кәсіби қызметінде нақты бір адам туралы ақпарат талдаған 

психологиялық білімді толықтырып, нақтылайды және оған әсер ету негізін қамтамасыз 

етеді. Сондай-ақ, психологиялық қызмет практикалық психологияның бір бөлігі ретінде 

ғылыми және практикалық іс-әрекеттің түрі ретінде де қарастырылады.  

И.В.Дубровина психологиялық қызметтің үш аспектісін бөліп көрсетті:  

1. Ғылыми, қазіргі заманғы мектеп жағдайында психологиялық білімдерді кәсіби 

қолданудың әдіс-тәсілдерін құру мақсатында тұлғаның даму заңдылықтарын зерттейтін 
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жасерекшелік, педагогикалық және практикалық психологияның бағыттарының бірі. Ол 

ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргiзу, психодиагностика, психокоррекция, дамыту 

жұмыстарын жүргiзу, әрi iске асырумен, белгiлi сұрақтарға, өтiнiштерге сүйене отырып 

жұмыс iстеумен сипатталады. 

2. Қолданбалы, әдістемелік оқу-тәрбие жұмысын психологиялық қамтамасыз ету 

технологиясын өңдеу. Ол психологиялық мәлiметтердi халыққа бiлiм беру саласындағы 

қызметкерлер қолданады. Бiрлесе отырып бағдарламалар, әдiстемелiк материалдар 

жасайды. 

3.  Практикалық,  білім беру мекемесіндегі психологтың тікелей атқаратын 

жұмысы. Бұл аспектіде негізінде мектеп психологтары жұмыс iстейдi. Олардың мiндет, 

мақсаттары оқушылармен, мұғалiмдермен, ата-аналармен бiрлесе отырып белгiлi өзекті  

мәселенi шешуге негiзделедi [1]. 

Психологиялық дамыту-түзету 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 

әрекет пәніне, маманның мүмкіндіктеріне және басқа да параметрлерге байланысты 

ұсынылады. 

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. Олай болса біздің зерттеу жұмысымызда қолданылған 

белгілі психолог Р.В.Овчарованың ұсынған технологияларға тоқталып өтейік [2]. 

Психологиялық сүйемелдеу - бұл психологтың кәсіби қызметінің бүкіл жүйесі 

болып табылады. Ол білім беру мекемелерінде ұйымдастырылатын баланы оқыту, 

тәрбиелеу және табысты дамыту үшін әлеуметтік-психологиялық жағдай жасауға 

бағытталған.  

Психотехнологиялар - бұл обьектісі нақты тұлғаның психикалық шынайылығы, ал 

пәні-адам мінез-құлқына әсер ететін бұл психологиялық нақтылықтың кез-келген 

шектерінің өзгерісі блып табылатын диагностикалық, позициялық-дамытушылық және 

психотерапиялық процедуралар. 

Психологиялық диагностика технология ретінде – бұл психологиялық диагноз қою 

мақсатында тұлға немесе топ туралы ақпарат жинау сәйкес әдістер көмегімен жүретін, 

сананың арнайы ұйымдастырылған процесі. 

Даму технологиясы баланың индивидуалды мүмкіндіктері мен жас талаптары мен 

сәйкестікте психикалық процестердің, қасиеттердің және тұлға сапаларының 

қалыптасуына бағытталған. 

Психопрофилактика технологиясы - бұл диагностикалық ортаның 

психогигиенасын, бала дамуының оптимальды әлеуметтік жағдай жасауға бағытталған, 

психология-педагогикалық өлшемдер жүйесі. Профилактика-бұл бала дамуында кез-

келген жетіспеушілік тудыратын сыртқы себептері, факторлары және шарттарын жою, 

алдын алу мен байланысты ескерту шаралары. Ол әлі туындамаған мәселені шешуді 

қарастырады. Мысалы, көптеген ата-аналар және мұғалімдер баланың белсенділігін 

дамытуға талпынады, таңдау еркін береді оның көзқарасын және өз беттілігін 

мойындайды, мұнымен әлеуметтік инфантилизм және енжарлықты ескертеді. Кейбір 

профилактикалық шаралар тікелей мәселе пайда болуының алдында қолданылады. 

Осылайша, балада оның әлеуметтік-этикалық сипаты және білім дағдылары, білімдегі бос 

жіберулер байқалған кезде олармен әлеуметтік-педагогикалық босаңсуын ескертетін жеке 

жұмыс жүргізіледі. 

Психологиялық ақпараттандыру технологиясы өзінің мазмұны бойынша 

педагогикалық, оқыту, жетілдіру болып табылады. Психологтың оны қолдану кезіндегі 

құралдары педагогикалық (әңгіме, лекция, мәселелі жағдайды талдау, іскерлік ойын) және 
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психологиялық (диагностикалық және консультативті әңгіме, «сенім телефоны» және т.б) 

сипатта болуы мүмкін. 

Психологиялық кеңес беру технологиясы - бұл эмоционалды жауап қайтару, 

мағынаны анықтау,  мәселені рационализациялау және оны шешу нұсқаларын табуға 

психологиялық жағдай тудырудың мақсатты процедурасы (клиенттің мәселесі мен 

жағдайына шартталған). 

Психологиялық коррекция және психотерапия технологиясы - бұл психологиялық-

педагогикалық себептерді немесе жетіспеушіліктерді жоюға бағытталған психологиялық 

немесе психотерапиялық құралдар жүйесі.Оны қолданудың нәтижесі баланың күйіне, іс-

әрекетіне, қатынасына және мінез-құлқына позитивті әсер ететін, баланың 

психикасындағы өзгерістер болып табылады. 

Психологиялық қолдау технологиясы - бұл жалпы педагогикалық процестің барлық 

мүшелерін оптималды әлеуметтік-психологиялық жағдайлармен қамтамасыз ету 

мақсатында бала тұлғасының толық дамуын және психологиялық денсаулығын сақтау 

үшін жүзеге асырылатын түрлі технологиялармен ұсынылған өзара шартталған және өзара 

байланыс әрекеттерінің кешені. 

Қарастырылған технологиялар негізінде нақты әдістердің мақсатты байланысы 

жатыр. Кез-келген жағдайда психолог өзінің кәсіби әрекет бағдарламасын құрал-

жабдықпен қамтамасыз ету міндетімен соқтығысады, оған қажетті әдістер қорын талдауға 

және олардың ішінен маңыздылығын таңдауына тура келеді. 

Балалармен ұйымдастырылатын бірлескен іс-әрекетті қалыптастыру мәселесін 

қарастыруда психикалық процестің дамуы өзара байланыста жүреді. Осы байланыстардың 

маңыздылығы туралы психолог С.М.Жақыповтың айтуынша, адамдардың мақсатты 

қарым-қатынасына негізделген психикалық процестердің дамуы. Бірлескен диалогтық 

танымдық белсенділікті қалыптастыру, субъектілердің өзара әрекеті (бірлескен іс-қимыл) 

және т.б. қарым-қатынас процесінде жүзеге асырылады [3].   

Қазіргі таңда психологиялық қызметте  нейрогимнастика, нейрографика әдісері де 

кеңінен қолданылуда. Мәселен, нейрографика – бұл әдіс сурет салу арқылы өмірлік 

мәселені шешуге көмектеседі [4]. Бұл әдісті 2014 жылы П.Пискарев ұсынған.  Адам 

қысымды күйде болған жағдайында қағаз бетіне бейсаналы деңгейде әртүрлі фигуралар 

мен сызықтар салады.  Психолог сол қағаз бетіндегі бейнелермен сызықтарды сөйлету 

арқылы мәселеге басқа қырынан қарап, оны шешуге мүмкіндік береді. 

Нейрогимнастика баланың миының жұмысын белсендіруге ықпал етеді.  

Нейрогимнастиканы қолдану адамның жадысын, көңілін, сөйлеуін, кеңістіктік 

көріністерін, ұсақ және ірі моториканы жақсартуға мүмкіндік береді, шаршағандықты 

төмендетеді,еркін бақылау қабілетін арттырады.  Сол себепті, нейрогимнастканы ми 

жаттығуы деп аталады. Ал, нейрожаттығулар мидың оң жақ пен сол жақ жарты 

шарларының  жұмысын жақсартады. Ол жалпы және ұсақ қол моторикасын дамытады. 

Баланың ақпараттарды жылдап қабылдап, жауап қайтаруға, зейінін шоғарландыруға, есте 

сақтау дамытады.    

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. Білім беру кинезиологиясының теориялық базасында американдық 

психологтарымен Пол және Гейл Деннисон Нейрогимнастика – "Ми гимнастикасы" 

бағдарламасын әзірледі. Физикалық жаттығулар арқылы мидың табиғи механизмдерін 

белсендірудің бұл әдісі, қозғалыс пен ойларды біріктіру. Арнайы таңдалған 

жаттығулардың көмегімен организм оң және сол жақ жарты шарының жұмысын 

үйлестіреді және дене мен интеллектінің өзара әрекеттесуін дамытады. Нейрогимнастика 

жаттығуларының әрқайсысы мидың белгілі бір бөлігін қозғауға ықпал етеді және ой мен 

қозғалысты біріктіру механизмін қамтиды. Осының нәтижесінде жаңа оқу материалы 
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ақыл мен дене ретінде тұтас және табиғи түрде қабылданады, сондықтан жақсы есте 

қалады. Сонымен қатар, миға арналған жаттығулар қозғалыс пен психофизикалық 

функцияларды үйлестірудің дамуына ықпал етеді. 

Қорыта келе, психологиялық технологияларды толық меңгеру психологқа кәсіби 

шеберлік деңгейіне көтерілуге мүмкіндік береді. Жоғарыда атап кеткендей осы 

технологияларды тиімді қолдану психологиялық қызметте ерекше мәнге ие. 
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Қазіргі отбасы тәрбиесіндегі басты нысана баламен рухани үндестік пен 

үйлесімділікке ұмтылу, ата-баба мұрасын сақтауға ұмтылу, халықтың тәлімдік мұрасын 

сақтауға көңіл бөлу, туыстық, отбасылық қатынастарды бала кезінен қалыптастыру. Адам 

қарым-қатынас арқылы айналасындағы дүние жайлы мәлімет алады, еңбек пен тұрмыс 

дағдыларына машықтанады, адамзат жасап шығарған түрлі құндылықтарды меңгереді. 

Әрине, қарым-қатынас ақпарат алумен ғана шектелмейді, оның шебері аса кең, көп 

қырлы. Спектакль көрсек те, лекция тыңдасақ та, достармен сөйлессек те, осының бәрі - 

қарым-қатынастың сан алуан қырлары болып есептеледі [1].. 

 Қарым-қатынастың адамзат өмірінде аса маңызды роль атқарады. Қарым-қатынас 

нәтижесінде тұлғааралық байланыс орнығып, өзара мәмілет қалыптасып дамитындығы әр 

жеке тұлғаның қалыптасуында жетекші  факторлардың бірі болады. Қарым-қатынас 

барысында өзара пікір алмасу, сезім әлеміне бірлесіп ләззат алу, қайғы, қуанышта 

ортақтас болу арқылы адамдар арасында сенімді кең ауқымды эмоциялар арқылы екі 

немесе бірнеше психологиялық жүйе не бірнеше рухани әлем және ой-пікір, сана-сезім, 

мінез-құлық, қылық-жорықтар арасында келісім, өзара түсіністік, не болмаса қақтығыс, 

талас-тартыс, қарама-қайшылық тұрғысындағы мәміле үрдісі іске асады (А.В. Мудрик, 

А.В.Запорожец,  Қ. Жарықбаев,  Ж.Ы.Намазбаева, С.М. Жақыпов, М. Мұқанов). 

Отбасылық  қатынастың ерекшеліктерін А.И.Захаров, А.С.Спиваковская, А.Я.Варга, 

Э.Г.Эйдемиллер, Ю.Гиппенрейтер, М.Буянов, З.Матейчик, Г.Хаментаускас, Э.Фромм, 

Р.Снайдер, т.б. ғалымдар зерттеген [2]. 

Адам қоғамнан тыс өмір сүре алмайды. Өйткені оның психикасы тек 

айналасындағылармен қарым – қатынас жасау процесінде ғана қалыптасады. Кез келген 

адам дүниеге келісімен екінші бір адаммен қарым–қатынасқа түсуді қажетсінеді. Мәселен, 

https://vsvoemdome.ru/psihologiya/samorazvitie/nejrografika-chto-ehto
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нәрестенің анасымен «тілдесу» қажетін қанағаттандырмау – біртіндеп оның қатаң сезімді, 

мейірімсіз болып өсуіне, кішкентайынан айналасына деген сезімнің азаюына әкеліп 

соқтыратыны байқалып жүр. Сөйтіп, басқалармен қарым-қатынасқа түсу - қай 

жастағыларға болмасын, оған киім-кешек, баспана қалай қажет болса, айналадағы 

жұртпен араласып, дұрыс қарым–қатынас жасай білу де сондай қажет. Мәселен, адамды 

қамап, басқалармен араластырмай ұстау – жазаның ең ауыр түрі екендігіне шүбә келтіруге 

болмайды. Өзгелермен қарым–қатынас жасау – бұл тіршілікке аса маңызды ақпарат 

алмасу деген сөз. 

Отбасындағы тәрбиенің тиімді болуы ондағы қарым-қатынас түрлерінің орнығуына 

байланысты. Отбасында түрлі қарым-қатынастар орын алады. 

- ынтымақтастық қарым-қатынас, яғни отбасы мүшелерінің өзара қарым-қатынасы 

түсіністік пен көмекке бағытталған; 

- ортақ мүддеге негізделген біріңғай қарым-қатынас; 

- өзара жетістікке жетуді көздеген қарым-қатынас; 

- бәсекелестік, яғни барлық жағдайда өзінің бәсекеде ұтуын көздеген қарым-

қатынас; 

- түрлі себептермен туындаған отбасындағы қайшылықты қарым-қатынас. 

Әр отбасында жоғарыдағыдай түрлі қарым-қатынастың орнығуынан баланың жеке 

тұлғалық қасиеті қалыптасады. Кейбір отбасында отбасы мүшелерін бетімен жіберіп 

жатады. Мұндай жағдайда ешқандай қарым-қатынас болмайды. Ал кейбір отбасында 

бедел орын алған қарым-қатынас орнайды. Оның өзіндік ерекшеліктері бар, онда біреудің 

басқаларға басымдылық танытуы, бұйыруы баланың тұлғалық қасиетінің дамуына 

жағымсыз ықпал етеді. Қазіргі кезде заман ағымына қарай, отбасында демократиялық 

қарым-қатынасқа ұмтылушылық бар, яғни әр отбасы мүшесі тең құқықты қарым-

қатынасты орнатуды көздейді [3]. 

Бала тәрбиесінің негізі -  отбасы. Осы шағын әлеуметтік топ - бала үшін өмір 

мектебі. Отбасындағы ата-ана баланың өмірлік ұстазы және тәрбиешісі. Баланың 

болашағы, білімі, мәдениеті отбасындағы ата-ананың сіңірген еңбегіне, тәлім-тәрбиесіне 

байланысты. Сондықтан, әрбір ата-ана өзінің баласын білімді, мәдениетті,  жан-жақты етіп 

тәрбиелеуге міндетті. Қазіргі кезде отбасы тәрбиесі мәселесі әлемдік деңгейде 

қарастырылуда. Оған «Балалар құқығы туралы Конвенция» (1995) [4]. 

Қазіргі кезде ата-ананың бірінші мақсаты қаражат табу, балаларын еш нәрседен 

мұқтаж етпеу болып қалды. Көпшілік ата-анада тұрақты жұмыс жоқ. Бала-шағаның 

қамымен жүрген ата-ана олардың тәрбиесіне де көңіл бөле алмай қалды. Осыдан келіп 

баламен арада кейбір түсініспеушілік те болып қалады. Баланы тек қана киіндіріп, 

ішіндірумен ғана шектеліп қоймай, олардың тәрбиесіне де аса мән берулеріңіз қажет. 

Біздің мақсатымыз - балаларыңыз бен қарым-қатынастарыңызды бұрынғыдан да 

жақсартып, бала тәрбиесіне көп көңіл бөлудің маңыздылығын дәлелдеу. 

«Бала тәрбиесі - мемлекеттің маңызды міндеті» деген сөзді ежелгі грек философы 

Платонның өзі де бекер айтпаған болар [5]. 

Қазіргі таңдағы әлеуметтік жағдай да оңай болып отырған жоқ. Кейбір тұрмыстық 

қиындықтардың кесірінен келеңсіз жағдайлар белең алуда. Сондықтан Елбасы 

Н.Ә.Назарбаев өзінің халыққа жолдауларында егемен еліміздің азаматтарын 

қалыптастыруда тәрбие жұмысының ерекше рөлі барын баса айтып келеді [6].  

«Ата-ана – бала» жұбындағы кез келген қарым-қатынас түрінің тәрбиелік маңызы 

бар. Тұлғаны қалыптастырудың маңызды факторы бола отырып, қарым-қатынас үлкен 

педагогикалық мүмкіндіктерге ие. Тәрбие мақсатына жету үшін ата-аналар әр түрлі 

әсерлерге жүгінеді: мадақтау және жазалау. Балаларды саналы түрде мадақтау 

нәтижесінде баланың тұлға ретінде дамуын жеделдетуге болады. Егерде жазалау 

қажеттілігі туындаса, онда оны тек қана қажетті жағдайда ғана қолдану керек. Өте қатал 

жаза нәтижесінде балада қорқыныш немесе өшпенділік болуы мүмкін. Кез келген 
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физикалық әсер нәтижесінде балада өзіне ұнамаған жағдайды күшпен шешуге болады 

деген ұстанымды туындатады. 

Өзіндік бағалауы жоғары жағдайда да адекватсыздық байқалады. Бұл баласын көп 

мақтап, кішкентай жетістіктері үшін де сыйлық беретін отбасында да кездеседі. Жоғары, 

бірақ шамадан тыс өзіндік бағалауы жоқ отбасында балаларға бағытталған көңіл 

бөлушілік қажетті деңгейдегі талапшылдықпен сәйкес келеді. Өзіндік бағалауы төмен 

балаларға отбасында шамадан тыс еркіндік ұсынылады, алайда бұл еркіндік ата-ана мен 

бала арасындағы қатынас бұзылуы нәтижесіндегі бақылаусыздық болып табылады. 

Қарым-қатынас барысындағы қиыншылықтар эмоционалды қарым-қатынас 

бұзылуының нәтижесі болып табылады. Мектеп жасына дейінгі баланың сөзі мимика, 

жест және поза көмегімен жүзеге асырылады. Бала ата-анасы және жақындарының қарым-

қатынас стиліне еліктей отырып, санасыз түрде соған бейімделіп кетеді. Сөйлеу 

мәдениетіне ие отбасы баласының бойына қолданылып жүрген қарым-қатынас стилін 

бейімдейді. Эмоционалды қатынастың бұзылуы нәтижесінде бала бойында үрейлілік 

дамиды. Жоғары үрейлілік тұрақты сипатқа ие болады. Егер оның бойындағы уақытша 

қиындықтарды ересектер тітіркендірсе, бір нәрсені қате жасап қою қорқынышы, үрейлілік 

туындайды. 

Мұндай жағдай ата-аналар тым жоғары талап қойғанда да туындайды. Үрей мен 

оған байланысты төмен өзіндік бағалаудың өсуі нәтижесінде баланың танымдық 

жетістіктері төмендеп, сәтсіздік сезімі беки түседі. Өзіне деген сенімсіздік нәтижесінде 

келесідей ерекшеліктер де туындайды. Ересектердің нұсқауын орындау, үлгі бойынша 

ғана әрекет ету, өз ойын білдіруге қорқу, білімдер мен әрекет тәсілдерін ресми түрде 

меңгеру. Өз баласының оқу әрекетінің нәтижелілігінің төмендеуіне көңілі толмаған 

ересектер қарым-қатынас барысында аса үлкен көңіл бөле отырып, бала бойындағы 

эмоционалды дискомфортты үдете түседі. Балаға жақын ересек адамдар бала 

жетістіктерін байқап, оны қателіктері үшін аса қатал жазаламау арқылы оның үрейлілік 

деңгейін төмендетеді және сол арқылы оқу тапсырмасының сәтті орындалуын қамтамасыз 

етеді. 

Отбасы - адам баласының өсіп-өнер алтын ұясы. Адамның өміріндегі ең қуанышты, 

қызық дәурені осы отбасында өтеді. Бала өмірінің алғашқы күнінен бастап, ата-ана 

өздерінің негізгі борыштарын - тәрбие жұмысын атқаруға кіріседі. 

Отбасы мүшелерінің өзара дұрыс қарым - қатынасын, тіл табысып түсінуін, бірін - 

бірі тыңдап, ата - ананы, туған туыстарын, жасы үлкендерді сыйлап, құрмет тұтуға үйрету. 

Оқытудың, білім алудың, мәдени мінез - құлықтың,  әдет - дағдыларын қалыптастыру.  

Отбасындағы баланың икемділігі мен қабілетін байқап, кәсіптік жағынан бағдарлау. 

Баланың ақылына, күшіне біліміне сай берілген тапсырманы талапты орындауға дайын 

болуға үйрету [7]. 

Ата-ананың ең ардақты міндеті: бала бойына жақсы қасиеттерді сіңіре беру, күн 

сайын емес, сағат сайын бала оқуын, еңбегін,ойынын, жолдастарымен қарым-қатынасын 

үнемі шаршамай, ерінбей бақылап, жақсылыққа жол сілтеу. Бала біздің болашағымыз, 

өміріміздің жалғасы, сондықтан бала тәрбиесі - ата-анадан жауапкершілікті талап етеді. 

Жас жеткіншектеріміздің тәрбиесінің негізі отбасында қалыптасады. 

Демек,баланың келешекте қандай адам болуы ең алдымен өзі туылған отбасында алған 

тәлім-тәрбиесіне,ондағы қарым-қатынасқа байланысты екені күмәнсіз. Әрбір ата-ана өз 

перзентінің әдепті, саналы, иманды да ибалы, Отанының сүйікті және кішіпейіл азаматы 

болып жетілуін қалайды. Олай болса, әрбір ата-ана бала тәрбиесінің нәзік тұстарын білуі 

шарт. «Жапырақ тамырдан нәр алады» дейді халқымыз. Барлық бала жақсы мен жаман 

әдеттерді өзі өскен шаңырақта үйренеді. Егер ата-ана,басқа да отбасы мүшелері өзара 

жақсы қарым-қатынаста болса, олардың балалары да әдепті, тәрбиелі болып өседі. 

Сондықтан әрбір ата-ана бабаларымыздың әдеп-ғұрыптары мен дәстүрлерін ұлықтап, 

аңыз, ертегі немесе жұмбақ түрінде балалардың санасына сіңіре беруі тиіс. Яғни, олар сол 
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арқылы балаларын еңбекке, жақсылыққа үндейді, адал болуға және Отанын сүюге 

шақырады. 

Қай заманда да, қай елде болса да отбасының адамзат ұрпағына тигізетін ықпалы 

мен әсерін өмірдегі басқа ешнәрсенің күшімен салыстыруға болмайды.Отбасы - адам 

баласының өсіп-өнер алтын ұясы. Адамның өміріндегі ең қуанышты, қызық дәурені осы 

отбасында өтеді. Бала өмірінің алғашқы күнінен бастап, ата-ана өздерінің негізгі 

борыштарын-тәрбие жұмысын атқаруға кіріседі.Алайда, қазіргі кездегі елдегі 

әкономикалық әлеуметтік жағдайлардыңқиындығы, жұмыссыздық, материалдық-рухани 

қажеттіліктердің тапшылығы осының бәрі отбасындағы ата-ана мен бала арасындағы 

қарым-қатынасты күрделендіріп отыр.  

Қазіргі заманда отбасының құрылымы өзгеріп, оның мүшелер саны азайып, бала 

саны да кеми түсті. Қоғамдағы әлеуметтік, мәдени экономикалық жаңғырулар, әр түрлі 

сипаттағы әлемдік деңгейдегі ақпарат алмасу, отбасы мүшелерінің арасындағы қарым-

қатынас сипатына да өз әсерін тигізіп отыр.   Қазіргі аналардың көпшілігі жұмыс 

жасайтын болғандықтан бала уақытының көбін пассивті тәрбиешілермен өткізеді.  Бала 

тәрбиесі қалалық отбасына тән болып отырған келесі ерекшеліктерімен шартталған: 

балалардың көбісі күннен күнге ұлғайып отырған айырылысулардың нәтижесінде әкесіз 

немесе анасыз өседі; теледидар, жеке бөлме т.с.с. өркениеттің жетістіктері балалар мен 

олардың ата-аналарының арасындағы қарым-қатынас процесін қиындатады [8]. 

Бүгінгі заманғы отбасында ата-аналық және де басқа әлеуметтік маңызды рөлдер 

таңқаларлық жылдамдықпен өзгеріп, жаңа мазмұнмен толықтырылып келеді. Қазіргі 

жұбайлардың некелік бағыттары, мақсаты, көзқарастары, құндылықтары аға буын 

көзқарастарына қарағанда көп ерекшеленеді. Соның ішінде бүгінгі заманғы отбасы 

көзқарасының бұрынғы отбасы көзқарасымен салыстырғанда ерекшелетіні: біріншіден 

бүгінгі отбасының гендерлік қарым-қатынастары мен рухани үдерістері болып жатқан 

өзгерістердің тереңдігі мен жылдамдығын, ауқымдылығын сезінуге мүмкіндік 

туғызылуда, екіншіден, патриархатты гендерлік сәйкестіктен эгалитарлыққа өтудің 

қарама-қайшылығын түсініп және өзгеру жылдамдығын эмпирикалық тексеріп түсінуге 

ықпал етіліп, отбасы-некелік құндылықтарды дәріптеуге басымдылық берілгендігінде.  

Жалпы отбасы әлеуметтік институт ретінде қоғамның қалыптасуымен тікелей 

байланысты. Демек, отбасының дербестігі болғанымен, отбасылық қатынастар қоғаммен, 

оның дамуымен тікелей байланысты.  
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Процесс социализации личности подростка с психологической точки зрения, есть 

процесс его адаптации к условиям ближайшего окружения, который осуществляется в 

сложнейших условиях, связанных с глубинными преобразованиями подростка, его 

индивидных, наследственно обретенных свойств. 

Результаты проведенных исследований взаимосвязи внутренней позиции личности 

и нравственного самосознания и поведения подростка позволили иначе взглянуть на эту 

проблему. 

Задачей данной части исследования является доказательство предположения о том, 

что социально-педагогическая запущенность как определенная внутренняя позиция 

личности, обуславливающая неразвитость субъективных свойств личности, ее низкую 

активность, отрицательно влияет на нравственное самосознание и поведение подростков. 

Анализ взаимосвязи субъективных свойств личности  и нравственного самосознания 

проводился посредством корреляционного анализа данных всей выборки по методу 

Пирсона. Исходя из общего числа испытуемых, принимавших участие в исследовании, 

были определены достоверные значения корреляционных коэффициентов: 0,27 при р 

<0.001; 0,021  при р< 0.01,  0,16 при р<0.05. В приложении 3 представлены результаты 

расчетов. 

Из полученных данных следует, что – Субъектные свойства самосознания  тесно 

связанны с уровнем развития морально-нравственного сознания  и способности личности 

к самосознанию. Эти свойства обеспечиваются деятельностными и альтруистическими 

установками, смысложизненными ориентациями, а так же ценностями духовного 

удовлетворения, обучения и общественной жизни. Чем выше уровень субъектности 

самосознаниями, тем в большей степени  поведение личности строится на основе 

интериоризированных  нравственных стандартах.- Субъектные свойства общения тесно 

связаны  системой  ценностных ориентаций, нравственной воспитанностью , 

смысложизненными ориентациями и устремленностью в будущее на фоне позитивного и 

бережного отношения к собственной личности. Эти свойства обеспечиваются 

ориентацией на цель, процесс и результат жизнедеятельности, ценностями саморазвития, 

престижа, достижений и креативности. Чем выше уровень  субъектности в данном аспекте 

, тем выше самоинтерес и самопринятие.- Субъектные свойства деятельности тесно 

связаны как с уровнем развития морально-нравственного сознания и смысложизненными 

ориентациями личности, так и с системой ценностей. Данные свойства обеспечиваются 

положительным самоотношением и стремлением к утверждению собственной 

индивидуальности. , Отрицательные корреляты с ценностями профессиональной жизни и 

ценностей активных социальных контактов на наш взгляд отражают специфику 

кризисных  проявлений подросткового возраста.   

В целом полученные эмпирические результаты позволяют выстроить структуру 

субъектности в подростковом возрасте. Первая ее составляющая – это морально-

нравственное сознание, вторая составляющая- смысложизненные ориентации, третья 

составляющая – это ценности, четвертая – самопринятие, и пятая – социально-

психологические установки. 
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Проведенный на предыдущем этапе корреляционный анализ позволил выделить 

наиболее значимые связи показателей нравственного самосознания  с компонентной 

структурой внутренней позиции личности.            

В группе подростков, отнесенных к состоянию нормы в структуре субъектной 

позиции личности выявлены 7 факторов, совокупный процент дисперсии которых 

составляет 65,1%. 

1 фактор обозначен нами как «Собственные смыслы». Значимые веса в нем имеют 

26 показателей, связанных со смысложизненными  ориентациями, самоинтересом, 

аутосимпатией, саморуководством и самопониманием. Интересно, что в данном факторе 

общечеловеческие ценности и волевой контроль поведения представлены 

отрицательными корреляциями. Мы связываем данный факт с существующим в 

подростковом возрасте разрывом между нравственным сознанием и поведением. 

2 фактор обозначен нами как «Присвоенные ценности ». Значимые веса в нем 

имеют 21 показатель. Отличием данного фактора от предыдущего является 

представленность в нем общечеловеческих ценностей положительными корреляциями. В 

остальном значимые веса данного фрактора так же как и в предыдущем связаны со 

смысложизненными ориентациями, самоинтересом и самопониманием. 

3 фактор обозначен нами как «Поиск нового нравственного опыта» Значимые веса 

в нем имеют 10 показателей, связанных со склонностями к отклоняющемуся поведению 

на фоне адекватности нравственных оценок. Этот фактор на наш взгляд отражает некое 

поведенческое  эксперементирование в переходном возрасте, связанное со стремлением 

быть как все. 

4 фактор обозначен нами как «Самоанализ недостатков». Значимые веса в нем 

имеют 7 показателей, связанных с отрицанием морально-нравственных  норм. Однако в 

отличие от подобного фактора в ситуации социально-педагогической запущенности, здесь 

это состояние сопровождается стремлением с самосохранению и самоинтересом.  

5 фактор обозначен нами как «Победа своих возможностей». Значимые веса в нем 

имеют 5 показателей, связанных с морально-нравственными оценками, неуверенностью, 

нечувствительностью к отношению и оценкам других, склонностью к аддиктивному 

поведению. 

6 фактор обозначен нами как  Ответственность за себя». Значимые веса в нем 

имеют 4 показателя, связанные с представлением как о хозяине жизни, внутренней 

борьбой и сомнениями. 

7 фактор обозначен нами как «Служение другим». Значимые веса в нем имеют 6 

показателей, связанных с альтруистической установкой, самопониманием сочетанием с 

отрицательными коррелятами в интегральном чувстве Я, самоуверенности и 

эгоистической установке. 

В группе подростков, отнесенным к социально и педагогически запущенным в 

объективной позиции личности выявлены 6 факторов, совокупный процент дисперсии 

которых составляет 71,4 %. 

1 фактор обозначен нами как «Объективные ценности». Значимые веса в нем 

имеют 18 показателей, связанных с общечеловеческими ценностями при затруднениях с 

формированием ценностями при затруднениях с формированием ценностного отношения, 

социально желательным поведением, эгоизмом, низким уровнем интегральности 

собственного Я и не уважением к собственной личности. 

2 фактор обозначен нами как «Пассивная морализация». Значимые веса в нем 

имеют 13 показателей, связанных с моральным сознанием, нравственной воспитанностью, 

воспитанностью в себе и стремлением к самосохранению. 

3 Фактор обозначен нами как «Принятие себя плохого». Значимые веса в нем 

имеют 8 показателей, связанных с интересом к собственной личности, волевым контролем 

эмоциональных реакций, установками на процесс и результат деятельности, при 

недостаточной этической рефлексии и нравственной воспитанности. 
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4 фактор обозначен нами как «Девиантное поведение». Значимые веса в нем имеют 

7 показателей, связанных с неприятием себя, отсутствием симпатии к себе, 

самообвинением и склонностями к различного рода отклонениями  в поведении. 

5 фактор обозначен нами как «Пассивная сознательность». Значимые веса в нем 

имеют 7 показателей, связанных с пониманием морально-нравственной неприемлемости 

определенного поведения в обществе, установками на социальную желательность 

поведения, самопонимания и саморуководства  при отсутствия интереса к собственной 

личности и игнорировании отношения других. 

6 фактор обозначен нами как «Самоутверждение любой ценой». Значимые веса в 

нем имеют  6 показателей, связанных с ценностью собственной индивидуальности, 

социально-психологическими установками  и самооправданием. 

Сравнительный анализ показал, что факторы нравственного самосознания 

подростков в норме связанны с активной субъектной позицией личности: присвоенные 

нравственные ценности, собственные нравственные смыслы, поиск нового нравственного 

опыта , самоанализ недостатков, проба своих возможностей, осознанная ответственность 

за себя, служение другим. 

 У социально и педагогически запущенных  подростков, наоборот, просматривается 

влияние  пассивной объектной позиции личности- это объективные нравственные 

ценности, неличностная морализация, принятие себя плохого, самоутверждение любой 

ценой, девиантное поведение, пассивная сознательность. 

Итак, социально-педагогическая запущенность обусловливает снижение уровня 

развития субъектных свойств личности подростка, что формирует их объектную   

позицию в жизни. В свою очередь, данная личностная позиция влияет на нравственное 

самосознание и поведение запущенных подростков. У них более выражены отклонения в 

нравственном самосознании и поведения.  
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Жүйелік көзқарас тұрғысынан эмоционалды қажу күрделі, тұтас, көп 

функционалды және көп құрылымды құбылыс ретінде пайда болады, ол мінез-құлықты 

реттеудің әртүрлі жолдары мен тәсілдерін, соның ішінде педагогтың  кәсіби іс-әрекетінің 

субъектісі ретінде кәсіби деструкциясын алдын-алуды зерттеуге бағытталған. 

Педагогтардың кәсіби жұмысы эмоционалды шиеленістің жоғары деңгейімен 

сипатталады, моральдық және әлеуметтік жауапкершілік қасиеттерін үнемі көрсетуді, 

студенттерге деген альтруистік көзқарасты талап етеді. Педагогтың кәсіби қызметіндегі 

стресстің тұрақты тәжірибесі теріс жеке өзгерістерге, жұмысқа қанағаттанбауға, шаршауға 

әкеледі. Сонымен қатар, немқұрайдылықтың, формализмнің, кәсіби міндеттердің 

азаюының, балаларға қатысты вербалды және физикалық агрессияның фактілерін біз 

бастапқыда педагогтың психологиялық қорғаныс тетіктерінің көрінісі, кейде психиканың 

ұзақ стресстік кернеуге сәтсіз бейімделу құралы ретінде қарастыруымыз керек. 

Кәсіби деструкция туралы біз қазірдің өзінде игерілген қызмет тәсілдері бұзылған, 

қалыптасқан кәсіби қасиеттер бұзылған, жаңа кәсіби қасиеттерді, технологияларды, 

мамандықтарды игеру қажет болған кезде кәсіби мінез-құлық пен психологиялық 

кедергілердің стереотиптері пайда болған кезді айтамыз. Кәсіби деструкцияның туындауы 

еңбек өнімділігіне, ұжымның басқа мүшелерімен қарым-қатынасқа теріс әсер етеді. Кәсіби 

жоюдың себебі жасқа байланысты өзгерістер, жүйке және физикалық сарқылу, түрлі 

аурулар. Кәсіби жою психикалық шиеленістің болуымен, психоэмоционалды 

ыңғайсыздықпен, жиі қақтығыстармен және дағдарыстық құбылыстармен бірге жүреді. 

Еңбек психологиясында кәсіби деструкциялар еңбек өнімділігіне және осы 

процестің басқа қатысушыларымен өзара әрекеттесуге теріс әсер ететін іс-әрекет пен жеке 

тұлғаның қалыптасқан құрылымындағы өзгерістер деп түсініледі[1]. Жеке тұлғаның 

кәсіби деформациясы ретінде анықталған мұғалімнің жеке қасиеттерінің (қабылдау 

стереотиптері, құндылық бағдарлары, сипаты, қарым-қатынас әдістері мен мінез-құлқы) 

теріс өзгерістері көбінесе кәсіби қызметті ұзақ уақыт орындау әсерінен туындайды.  

Мұғалімге психологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру кезінде педагог-психолог 

ескеруі тиіс келесі негізгі жалпы педагогикалық деформацияларды атап өтуге болады 

[2,26 б.]. 

 Авторитарлық. 

 Педагогикалық агрессия. 

 Педагогтың әлеуметтік екіжүзділігі. 

 Педагогикалық немқұрайдылық. 

 Үйренген дәрменсіздік. 

 Педагогикалық догматизм. 

 Рольдік экспансионизм. 

 Монологизм. 

 Формализм. 

 Біліксіздік. 

В.В. Бойконың [3] әдістемесі арқылы тұлғаның эмоционалды қажуы деңгейін 

зерттеу кезінде біз әртүрлі педагогикалық тәжірибесі бар 80 респонденттің 95% - ында 

эмоционалды қажудың әртүрлі кезеңдерінің белгілерінің болуын анықтадық. Бірінші 

кезеңде "кернеу" - бұл травматикалық жағдайлардың тәжірибесі, өзіне қанағаттанбау," 

торға түсу", алаңдаушылық. "Қарсылықтың" екінші кезеңінде – селективті эмоционалды 

реакция, эмоционалды-моральдық бағыттала алмау, эмоцияны үнемдеу саласын кеңейту, 

кәсіби міндеттерді төмендету. "Сарқылудың" үшінші кезеңінде – эмоционалды 

жетіспеушілік, эмоционалды оқшаулану, иесіздену, психосоматикалық және психо-

вегетативті бұзылулар. 

Сонымен қатар, белгілі бір фазаның белгілері мен қалыптасу дәрежесінің 

ауырлығы мұғалімнің жалпы педагогикалық тәжірибесімен аздап байланысты болды, яғни 

10 жылдық жұмыс өтілі бар мұғалім күйіп қалудың бірінші кезеңінің белгілерінің 
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ауырлығына ие болуы мүмкін, ал жұмыс өтілі аз мұғалім-соңғы кезеңге тиесілі болады. 

Мұғалімнің белгілі бір жеке сипаттамаларын эмоционалды күйзелістің пайда болуындағы 

қауіп факторлары деп атауға болады және оларға білім беру мекемесінің педагог-

психологтары ерекше назар аударуы керек. 

Бұл өзін-өзі бағалау проблемалары, мұғалімнің өзін-өзі бағалауының төмендеуі. 

Содан кейін әлеуметтік салыстыру жағдайлары стресстік болып табылады, бұл өз 

мәртебесіне қанағаттанбау, әлеуметтік жағынан сәтті адамдарға деген қызғаныш ретінде 

көрінеді. Нарциссистік сипаттағы мәселелерге байланысты, жұмыс күші, перфекционизм, 

бәрін жасауға және әрдайым өте жақсы, ең жақсысы бәріне үлгеруге деген құмарлық. 

Жұмыс нәтижелерінің кез-келген жағдайда төмендеуі, тіпті объективті себептерге 

байланысты адекватты емес реакцияны тудыруы мүмкін: өзіне және депрессиялық 

сезімдеріне бой алдырудан, кінәлі біреуді іздеуге және оған өткір агрессивті 

жарылыстарды бағыттаудан да байқалатын болады. Келесі ерекшелігі-мұғалімнің жоғары 

интроверттілігі, эмоционалды жақындығы, байланыстарды ресімдеу. Рөлден шығу 

қажеттілігі туындаған кез – келген жағдай, мысалы, спорттық мерекеге қатысу немесе 

ашық болу-тренингке қатысу агрессияға дейін қатты алаңдаушылық тудырады. Әдетте, 

бұл мұғалімдер өмірлік жоспарларын, мінез-құлық стереотиптерін қалпына келтіру 

қиынға соғады, көбінесе эмоционалды күйзеліс аясында психосоматикалық аурулардан 

зардап шегеді.  

Кәсіби деструкция және мұғалімдердің эмоционалды қажу процестері қазіргі білім 

беру жүйесінің объективті шындығының бөлігі болып табылады, бірақ психологиялық 

түзету технологияларын және алдын-алу жүйесінің құралдарын қолдана отырып, бұл 

жағымсыз құбылыстарды сәтті жеңуге болады[4]. 

Әлеуметтік-психологиялық тренинг, біздің ойымызша, мұғалімнің кәсіби 

анықталған психологиялық мәселелерімен психологтың жұмысының ең тиімді әдісі болып 

табылады. Оның артықшылықтары: 

1) педагогикалық ұжымды жеке жұмыс түрлерімен салыстырғанда психологиялық 

әсер ету саласы ретінде қамтудың жоғары дәрежесі; 

2) педагогикалық ұжымда қолайлы моральдық-психологиялық ахуалды 

қалыптастыру және қолдау; 

3) топтың жеке тұлғаға әсер етуінің оң әсері, жеке пікірлердің өзгеруі, пікірталас 

және топтық динамика процесінде Өзін және басқаларды бағалау; 

4) практикалық психологияның әртүрлі бағыттарынан топтық жұмыс әдістерінің 

кең спектрін қолдану мүмкіндігі: психодрама, символдрама, арт-терапия, ертегі 

терапиясы, денеге бағытталған терапия. 

Әлеуметтік-психологиялық тренингтерді ұйымдастыру білім беру мекемесінің 

психологы қызметінің диагностикалық, ағартушылық және психокоррекциялық бағытын 

қамтитын мұғалімнің жеке басының эмоционалды қажуы мен кәсіби деструкциясының 

алдын-алудың жалпы жүйесінде жүзеге асырылуы керек. Тренингке дайындық кезеңінде 

педагогтердің мәлімделген психологиялық мәселелеріне қатысты дәріс, презентация, 

бейнеролик нысанында ағартушылық жұмыс, сондай-ақ тиісті диагностикалар жүргізген 

жөн. 

Өткізілген тестілеу мыналарды анықтауға мүмкіндік береді: 

 қандай белгілер басым; 

 эмоционалды күйзелісті кәсіби қызмет факторларымен немесе субъективті 

факторлармен түсіндіруге бола ма; 

  қандай симптом адамның эмоционалды жағдайын ауырлатады; 

 жүйке кернеуін азайту үшін оқу ортасына қандай бағытта әсер ету керек; 

 эмоционалды күйзеліс оған, кәсіби іс-әрекетке және басқаларға зиян тигізбеуі 

үшін адамның мінез-құлқының қандай аспектілері түзетілуі керек. 
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Кәсіби бұзылулар мен эмоционалды қажудың алдын-алу бойынша педагогикалық 

оқытуды ұйымдастырудың кешенді тәсілі оқу бағдарламасында жеке тұлғаға әсер етудің 

әртүрлі деңгейлеріндегі жаттығулар болуы керек дегенді білдіреді. 

1. Денелік. Бұлшықет кернеуін, шаршауды, психосоматикалық белгілерді 

жеңілдетуді қамтиды. Дене белсенділігіне, спортпен айналысуға деген мотивацияны 

қалыптастыру. 

2. Эмоционалды. Эмоциялық кернеу деңгейінің төмендеуі, мазасыздану, үрейлену, 

ұнжырғасы түсу, енжарлық. Эмоционалды жағдайға  қатысты өзін-өзі реттеу тәсілдерін 

үйрету. 

3. Когнитивтік. Өзінің кәсіби қызметін қайта ойластыру, өз жұмысына деген 

жағымсыз қатынасты жою, мұғалімнің жағымды бейнесін қалыптастыру (қайта құру), 

өзін-өзі түсінуін жақсарту. 

4. Мінез-құлық. Кәсіби іс-әрекеттердің стереотиптерін жою, жұмыста жаңа, 

бейімделгіш және тиімді мінез-құлықты дамыту. 

Мұғалімдерге арналған әлеуметтік-психологиялық тренинг құрылымына рөлдік 

ойындар, нақты кәсіби жағдайлар, релаксация жаттығулары, визуализация әдістері және 

суретпен жұмыс жасау кіреді. Эмоционалды қажу, кәсіби деструкцияның алдын-алу 

бойынша педагогикалық тренинг сабақтарының жоспары мен сценарийін жасау кезінде 

педагог-психолог таңдаған жаттығулар мен әдістер келесі басым мақсаттарға сәйкес келуі 

маңызды[5]. 

1. Топ мүшелерін белсендіру, олардың өзін-өзі бағалауы мен өзіне деген 

сенімділігін арттыру. 

2. Мұғалімнің даралығын дамыту, педагогикалық іс-әрекеттің ең тиімді стилін 

іздеу және таңдау. 

3. Өзін-өзі тануды кеңейту, өз қалауы мен қажеттіліктеріне сенімділікті арттыру. 

4. Оқушылармен және жұмыстағы әріптестермен өзара іс-қимылдың тиімді 

коммуникативтік құралдарын оқыту және пысықтау, қарым-қатынас диалогын 

жандандыру. 

5. Әлеуметтік интеллектті дамыту, өз эмоцияларын және басқалардың 

эмоционалды жағдайын тану. 

6. Икемділік пен шеберлікті, әлеуметтік рөлдерді өзгерту қабілеттерін дамыту. 

7. Тұлғалық өсу, әлеуметтік, психологиялық және жалпы педагогикалық 

құзыреттілікті арттыру. 

8. "Мен" күшін, эмоционалды тұрақтылықты, стресске төзімділікті нығайту. 

9. Агрессияны қауіпсіз қалпына келтіру, жағдайды өзін-өзі реттеу тәсілдерін 

үйрену арқылы жағымсыз эмоцияларды басқару. 

10. Баланың ішкі белсенділігі арқылы эмоционалды жағымды қатынасты 

қалыптастыру, спонтанды ойын байланысы мен босаңсу қабілетін дамыту. 

11. Педагогикалық ұжымда бір-біріне деген мейірімділікті, ашықтықты және өзара 

көмекті нығайту. 

12. Мұғалімдер арасында кәсіби қызметтің қиын жағдайларын сәтті шешу 

тәжірибесімен алмасу. 

Әлеуметтік-психологиялық тренинг өткізгенде, жаттығуларды шамадан тыс 

жүктемеу керек, бір жаттығуды тым белсенді түрде ұсынбауқажет, бұл қатысушыларға 

туындаған проблемалық жағдайларды терең талқылауға немесе өз сезімдерін білдіруге 

мүмкіндік бермейді. Сонымен қатар, қатысушылардың біреуінің тым ұзақ сөйлеуіне де 

жол бермеу керек. Эмоционалды қажудың алдын-алудың маңызды компоненттерінің бірі-

психологтың педагогикалық топпен жұмысы, ол тек тренингтерден ғана емес, сонымен 

қатар мінез-құлықтың конструктивті емес стратегияларын түзетуден, сенімді мінез-құлық 

пен әлеуметтік өзара әрекеттесу дағдыларын қамтитын конструктивті күрес 

стратегияларын қалыптастырудан да тұрады. Қандай жағдайда да психолог  педагогтар 

тобымен жұмыс жасауда оларға терең әсер етуге дайын болуы керек. 
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Проблема изучения мотивации в психологической науке является одной из 

центральных и важных. С одной стороны, это происходит потому, что необходимость 

внедрения в практику психологических исследований, выход к реальному поведению 

человека, к его регуляции требует сегодня реального познания закономерностей человека 

и, особенно в отношении к их реализации. С другой стороны, назрела необходимость 

раскрытия связей внутренних мотивационных тенденций человека к действию с 

социальной детерминацией его психики. Её решение позволяет раскрыть всю глубину 

личности, объясняя причины её активности, а также прогнозировать её поступки.   

Разработано множество теорий для объяснения того, почему индивид действует; 

почему он выбирает именно те действия, которые совершает;  почему некоторые люди 

обладают более сильной мотивацией, чем другие, в результате чего добиваются успеха 

там, где имеющие не меньшие возможности и способности терпят неудачу. Одни 

психологи отдают предпочтение роли внутренних механизмов, ответственных за действия 

индивида; другие видят причину мотивации во внешних стимулах, поступающих от 

окружающей среды; третьи изучают основополагающие мотивы как таковые, делая 

попытку выяснить, какие из них являются врождёнными и какие - приобретёнными; 

четвертые исследуют вопрос о том, служит ли мотивация для ориентирования 

деятельности индивида с целью достижения определённой цели или же просто является 

источником энергии для поведенческих актов, определяемых другими факторами, такими, 

например, как привычка [1, с. 84]. 

Уже давно идентифицированы потребности и влечения как основные элементы в 

составе человеческой личности, но только со времени приложения теорий Ч. Дарвина к 

проблемам психологической адаптации к окружающей среде были обнаружены две 

важные связи между идеями Дарвина и мотивацией. Первая состоит в том, что люди в 

силу своей близости к животным, по крайней мере частично, действуют под влиянием 

инстинктов (утоления жажды, голода, стремления к продолжению рода и т.д.). Вторая 

заключается в эволюционной роли поведенческих характеристик, к которым относится 

способность к мотивации, - такой же, как роль характеристик физических. 
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Уильям    Мак-Дугал    считал    инстинкты    основополагающими    в поведении 

человека и подчёркивал преобладание мотивации над восприятием и эмоциями: человек 

воспринимает то, что он мотивирован воспринять своими инстинктами, и 

соответствующий объект, будучи воспринятым, вызывает эмоции, которые, в свою 

очередь, ответственны за действия индивида. 

 Роберт С. Вудворт ввёл в употребление термин «влечение» как замену 

противоречивому термину «инстинкт». Влечение - это сила, снабжающая организм 

энергией для действия. Зигмунд Фрейд также видел основу человеческого поведения в 

иррациональных инстинктивных влечениях и был чрезвычайно заинтересован 

бессознательной природой этих мотивов. Фрейд считал двумя основаниями мотивации 

человека эрос (жизненный, или сексуальный, инстинкт) и танатос (инстинкт смерти). 

Однако тезис Фрейда о том, что люди не всегда поступают рационально, был 

радикальным. 

 В зарубежных исследованиях изучению мотивов уделяется большое 

внимание. Существуют различные мотивационные теории, которые, по мнению М.Х. 

Мескона, можно разбить на две группы: 

– содержательные (объясняющие поведение человека мотивами, основой которых 

являются те или иные потребности человека); 

– процессуальные (устанавливающие тот или иной набор факторов, 

взаимодействующих между собой в психологическом процессе формирования мотивов 

поведения). 

К группе мотивационных теорий содержательного характера обычно относят 

теорию А. Маслоу, теорию Д. Мак Клелланда, двухфакторную модель Ф. Герцберга. 

В составе группы процессуальных теорий чаще всего относят теорию ожиданий В. 

Врума и теорию справедливости, модель Портера-Лоулера. 

В теории Д.К. Мак Келанда говорится о том, что всё без исключения мотивы и 

потребности человека приобретаются и формируются при его онтогенетическом развитии. 

Мотив здесь – стремление к достижению некоторых довольно общих целевых состояний, 

видов удовлетворения или результатов. Мотив достижения рассматривается как 

первопричина человеческого поведения. 

В теории Э.Даффи поведение описывается через его направленность (подход, 

общая линия поведения) интенсивность (внутреннее возбуждение и активность). При 

определении мотивации необходимо определить активацию и её направление. 

Д. Берлайн разработал сложную систему мотиваций, согласно которой потребность 

определяет ответы организма. Но сама потребность у него связана с потенциалом 

возбуждения первичных структур, и поэтому его теория физиологична. 

В теории А. Маслоу отмечается ведущий мотив стремление индивида к 

непрерывному развитию. Мотивы определяются потребностями, которые имеют 

несколько уровней от биологического до потребностей самоактуализации. Поведение 

зависит от потребностей и способностей и определяется внутренними и внешними 

мотивами. 

Проблеме мотивационного компонента поведения посвящено значительное 

количество работ и в российской психологии. В той или иной мере этой проблемой 

занимались К.А.Абульханова-Славская, В.Г.Асеев, Л.И.Божович, Б.Ф.Ломов, 

А.В.Петровский, К.К.Платонов, С.Л.Рубинштейн, П.М.Якобсон (мотивация деятельности 

и формирование личности), В.К.Вилюнас (психологические механизмы мотивации 

человека), В.К.Вилюнас, И.А.Джидарьян, В.С.Магун (место потребностей, эмоций, чувств 

в мотивации личности), Б.И.Додонов, Е.П.Ильин (структура и динамика мотивов 

деятельности), И.В.Имедадзе, В.И.Ковалев, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, 

(формирование мотивов поведения и деятельности), Л.И.Петражицкий (этические мотивы 

личности), М.М.Магомед-Эминов (структура и механизмы мотивации достижения), 
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Л.И.Анциферова, В.А.Иванников, С.Д.Смирнов, Д.Н.Узнадзе (формирование процесса 

мотивации деятельности как психологического образования личности) [2, с. 56-71]. 

П.М. Якобсон считает, что трудно назвать другую область исследования личности, 

где имелось бы столько различных и не редко даже необоснованных точек зрения.  

В.К. Вилюнас относит мотивацию к сложным явлениям и указывает, что данное 

понятие не может быть описано сразу, а, следовательно, требует «перевода сложного 

комплекса взаимосвязанных данных в некоторую последовательность изложения». Кроме 

того, ряд авторов отмечают, что границы и специфика психологии мотивации не вполне 

понятны.  

Так, Х. Хекхаузен указывает, что вопросы мотивации распределены между 

«психологией личности, психологией регуляции деятельности и саморегуляции и бурно 

развивающейся когнитивной психологией» [2, с.15-17]. 

Д.А. Леонтьев рассматривая вопрос психологии мотивации в структуре 

психологического знания, так же отмечает, что мотивация, оставаясь предметом 

экспериментальных исследований, «стала терять свои собственные грани». 

Исследователи, изучающие мотивацию, связывают это понятие с потребностями, 

побуждениями, функциональными состояниями, представлениями, намерениями и т.д.  

В.К. Вилюнас рассматривает мотивацию как родовое понятие для «обозначения 

всей совокупности факторов, механизмов и процессов, обеспечивающих возникновение 

на уровне психического отражения побуждений к жизненно необходимым целям, то есть 

направляющих поведение на удовлетворение потребностей» [2, с.23-24]. Х. Хекхаузен 

определяет мотивацию как побуждение к действию определённым мотивом. Таким 

образом, «мотивация мыслится как процесс выбора между различными возможными 

действиями, процесс, регулирующий, направляющий действие на достижение 

специфических для данного мотива целевых состояний и поддерживающий эту 

направленность»[2, с.40-41]. 

Т.А. Втюрина во избежание терминологической неясности, предприняла попытку 

проанализировать семантическое пространство понятие «мотивация». В результате 

многочисленных исследований, пользуясь идеей определения понятия «мотивация» через 

род и видовое отличие, автор получает «категориальную сетку, организованную по 

иерархическому принципу: 1-й уровень – родовое отличие; 2-й уровень – видовое 

отличие. Такое разложение на части необходимо для понимания «сложного» понятия 

мотивация. 

 Следует заметить, отмечает Т.А. Втюрина, что «предложенная сетка 

категорий обнаруживает отнесенность к двум направлениям исследования понятия 

мотивации в психологии (содержательное и формальное). Первый уровень объясняет 

понятие «мотивация» с позиции его организационного построения, второй  раскрывает его 

содержательную основу через основные понятия и установленные связи между ними [2, 

с.22-25]. 

 Первый уровень – форма организации содержания понятия «мотивация». 

Категория «мотивация как целостная характеристика, указывающая на общность явления» 

образованная подкатегориями: система, совокупность, комплекс, факторы. Данные 

понятия характеризуются разным уровнем целостности и связности. Мотивация как 

система включает в себя определённую совокупность базисных понятий и устойчивые 

связи между ними. Подход к определению мотивации, где делается акцент на структурно-

иерархическом построении, можно встретить в учебных пособиях   В.К. Вилюнас, В.Н. 

Дружинина, А.Г. Маклакова, Р.С. Немова,  Л.Д. Столяренко и др. таким образом, 

определяя мотивацию, как систему, совокупность, комплекс, фактор, авторы 

подчёркивают особенность мотивации открываться в «психическом образе, но в виде 

одного или нескольких побуждений.., а скорее в виде сложного поля со множеством 

взаимодействующих мотивационных отношений». 
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Категорию «мотивация как динамическая характеристика, указывающая на 

качественную специфичность явления» представлена тремя подкатегориями: процесс, 

механизм, проявление. Эмпирическими индикаторами категории служат: процесс выбора 

оснований для определённой направленности действий; процесс психической 

саморегуляции конкретной деятельности; механизм, определяющий возникновение, 

направление и способы осуществления конкретных форм деятельности и др.  

С таких позиций мотивацию рассматривают  А.А. Крылов,              М.Ш. Магомед-

Эминов, А.В. Карпов, П.Я. Гальперин и др. Х.Хекхаузен, рассматривая мотивацию во 

взаимосвязи с деятельностью и намечая основные проблемы психологии мотивации, 

отмечал, что «мотивация мыслится как процесс выбора между различными возможными 

действиями, процесс, регулирующий, направляющий действие на достижение 

специфических для данного мотива целевых состояний и поддерживающий эту 

направленность»[2, с.33-48]. 

Категорию «мотивация как побуждение» представляют такие эмпирические 

индикаторы как «побуждение, вызывающее активность организма и определяющих ее 

направленность», «побуждение к деятельности определённым мотивом» и др. Данное 

значение отмечается у И.В. Дубровиной, А.А. Крылова, Е.П. Ильина и др. Термин 

«побуждение» используется для обозначения конкретного ситуативного образования, 

непосредственно инициирующего деятельность [3]. Значение под-категории может 

раскрывать и внутреннее эмоционально окрашенное состояние организма, вызывающее 

его активную целенаправленную деятельность. 

Углублённые исследования психологического содержания мотивации требуют 

более детального различения процессов и структур, входящих в круг «регуляторов 

деятельности». В большем уровне различения нуждаются понятия «потребность», 

«мотив» и «ценность». 

По одной из наиболее популярных точек зрения, потребности   это 

непосредственные жизненные отношения человека с миром. Они действуют здесь и 

теперь, отражают текущее состояние указанных отношений. Личностные ценности   

подобны «консервированным» отношениям с миром, обобщённые и переработанные 

совокупным опытом социальной группы. Они мало зависят от ситуативных факторов. 

Через потребности человек переживает свои отношения с миром «один на один». 

Посредством ценностей человек переживает свою принадлежность к социальному целому. 

В потребностях человек всегда одинок, в ценностях   всегда не один. Система 

потребностей характеризуется постоянным динамизмом: по мере удовлетворения одних 

становятся актуальными другие. Иерархия ценностей находится в неизменном индиви-

дуальном положении. 

Различаются параметры влияния потребностей и ценностей на мотивы. 

Потребности стимулируют действия в определённом направлении, а ценности 

притягивают. Субъективно потребности воспринимаются как нечто внутри нас, 

толкающее к чему-то снаружи. Ценности воспринимаются как нечто внешнее, 

относящееся к миру. По мере удовлетворения потребность насыщается, ценность 

принципиально не насыщаема. Поэтому движение к ценности есть «вектор в 

бесконечность» (Леонтьев Д.А.). Потребности переживаются человеком как воплощение 

индивидуального желания, ценности   как объективно желаемое положение вещей не 

только для носителя ценности, но и для окружающих. Личностные ценности не всегда 

осознаются в достаточной степени, но от этого они не менее действенны. 

Мотивация является составной частью процесса управления, одним из важнейших 

факторов, влияющих на эффективность работы персонала. Основными аспектами 

мотивации работников являются: организация и условия труда, удовлетворенность 

трудом, заработная плата как объективная оценка вклада работника в результаты 

деятельности предприятия, временной фактор и стиль руководства. Можно выделить 

несколько причин снижения трудовой мотивации: перестраивание духовных и 
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интеллектуальных потребностей, ухудшение условий трудовой деятельности, заметное 

имущественное расслоение населения, главным образом обусловленное не различиями в 

качестве и количестве труда, а в «теневой» сфере деятельности, что несравненно снижает 

мотивацию трудовой деятельности большинства работников. В данных условиях 

происходит падение престижа и ценности честного труда: такие факторы, как работа на 

благо трудового коллектива и общества, в определенной мере утрачивают свою ценность. 

Мотивационный компонент, безусловно, является одной из наиболее актуальных 

проблем современного менеджмента в Казахстане в условиях бурного экономического 

роста и дефицита рабочей силы. Необходимость системного подхода к мотивации 

персонала осознается не только HR-специалистами, но и собственниками и 

руководителями отечественных компаний. Одним из приоритетных условий успешного 

развития мотивационных процессов в наших организациях является формирование 

объективного подхода, не ограниченного единственной теорией, концепцией или 

методом, но основанного на уникальности организаций и бизнес-среды Казахстана, на 

взаимосвязи системы мотивации с прочими элементами корпоративного 

менеджмента. Кадровый холдинг АНКОР провел исследование по мотивации персонала в 

Казахстане, в период с декабря 2010 года по январь 2011 года, который показал, что 18% 

работающих респондентов находятся в активном поиске нового работодателя, а 58 % 

постоянно просматривают, что предлагает рынок. Таким образом, почти 80 % 

сотрудников компаний в той или иной степени не удовлетворены нынешним 

работодателем, поэтому хотя бы изредка проводят мониторинг рынка труда на предмет 

лучшего предложения. На промышленных предприятиях Северо-Казахстанской области 

было проведено исследование, в ходе которого произвели анализ состояния системы 

мотивации трудовой деятельности. Для работников наибольшим мотивационным 

посылом служат такие факторы как оплата труда, продвижение по службе, уважение со 

стороны коллектива, ориентированность на престиж. Работодателям все труднее 

удерживать квалифицированных и опытных специалистов на рабочем месте более 

продолжительный период. Главный упор необходимо делать на возможности карьерного 

роста, а также уделять внимание обучению сотрудника, поддержанию интереса к работе. 

Основываясь на исследовании АНКОР, возможность карьерного роста (более 70%) 

побуждает казахстанского сотрудника работать в одной компании длительный срок. 

Материальный фактор, как постоянное повышение оплаты труда, находится на втором 

плане (50%). Существенным мотивационным фактором, по мнению сотрудников, является 

возможность стажировки либо работы в зарубежном офисе компании или возможность 

роста в головном офисе компании. Так считает 38% и 23% респондентов соответственно. 

Предоставление жилья также важно для удержания сотрудника в компании, но по 

сравнению с карьерным ростом и повышением оплаты труда играет второстепенную роль 

[4].  

Казахстан функционирует в единой системе экономических и социальных 

отношений, существующих в мире, поэтому организация мотивационного фактора в 

республике не может сильно отличаться от применяемой во всем мире. Существуют 

особые традиции, отличительная культура людей, своеобразный менталитет населения, 

проживающего в стране, но управление требует определенного процесса, который 

включает в себя планирование, организацию, мотивацию и контроль, необходимые для 

того, чтобы сформировать и достичь цели организации или компании. Основная задача 

управления – организовать работу других людей, при этом высшей формой искусства 

управления является такая организация, при которой у объекта управления создается 

ощущение, что никто им не управляет. Ли Яккока говорил: «Все управление, в конечном 

счете, сводится к стимулированию активности других людей».  

Основные задачи мотивационной политики в Казахстане такие же, как и во всем 

мире: сделать так, чтобы сотрудники компании выполняли свою работу с желанием, 

получали адекватное вознаграждение и были довольны своей работой и ситуацией в 
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коллективе. Даже в одной компании, в одном коллективе у людей могут быть разные 

потребности. И это может зависеть от разных условий, ситуаций, в которых находятся 

люди и компания. У каждого человека есть своя планка, свой мотив к деятельности. И он 

может быть разный в разные моменты жизни. 

Таким образом, под мотивацией понимается совокупность внутренних и внешних 

движущих сил (мотивов), побуждающих человека к деятельности для достижения 

поставленных целей. Мотив находится «внутри человека», имеет индивидуальный 

характер, зависит от множества внешних и внутренних по отношению к человеку 

факторов. Он определяет, что и как надо делать для улучшения социально-

психологического климата в коллективе и личностного, гармоничного профессионального 

роста. 
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Актуальность данного исследования вытекает из необходимости научного 

обоснования и разработки конкретных направлений оптимизации процесса включения 

молодого специалиста в трудовую деятельность и наиболее полного раскрытия его 

личностных и профессиональных качеств. 

Период адаптации для молодых специалистов характеризуется особой сложностью, 

потому что он связан с существенным изменением характера, цели, условий деятельности, 

социального окружения, их статуса и ролей. 

Молодой специалист определяется как специалист, работающий в первые года 

после окончания высшего учебного заведения и по сути, еще является «вчерашним 

студентом». Основные личностные потребности молодого специалиста напрямую связаны 

с самоопределением и поиском себя. 

Молодой специалист, вчерашний студент, как-только получил свой диплом сразу 

же настроен на получение престижной и высокооплачиваемой работы. Так как еще в 

университете есть ожидания, что после получения диплома, работодатели выстроятся в 

очередь, чтобы получить молодого специалиста. Но как правило, ожидания и реальность 

не совпадают. Получив диплом о завершении высшего учебного заведения, молодой 

специалист, не имея практического опыта сталкивается с реальностью. В которой 

большей части работодателям нужны специалисты с опытом работы, с ключевыми 

компетенциями. Это является первой насущной трудностью – поиск места работы, где 

тебя возьмут, поверят в твое стремление и ум. На этом этапе, безусловно, необходимо 

https://www.kazportal.kz/motivatsionnyiy-menedzhment-v-kazahstane/
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проявить себя на первом собеседовании. Заинтересовать работодателя, дать понять, что 

если он возьмет молодого специалиста, он получит множество преимуществ для себя. Это 

и новые идеи, свежий взгляд на работу, и трудолюбие, готовность учиться новому и 

браться за любую работу, быть целеустремленным и дисциплинированным. 

После того, как работа получена, наступает следующий важный этап в становлении 

молодого специалиста. Это первые месяцы испытательного срока, на котором нужно 

проявить себя еще сильнее, чтобы работодатель не пожалел о своем выборе. Тут придется 

сталкиваться со множеством проблем: профессиональных (нехватка профессиональных 

знаний, незнание специфики работы компании), внутренних (психологическая нагрузка), 

межличностных (отношения в коллективе). На каждом этапе можно остановиться и 

разобрать их подробнее.  

Начнем с первого – нехватка профессиональных знаний в работе. Безусловно, в 

университете молодой специалист получил много знаний, но в большей степени по 

теоретической части, а не практической (которая конечно что же ведется по каждой 

специализации) ведь все же настоящая практическая работа начинается после получения 

диплома.  На данном этапе молодой специалист понимает что знает не все, и многие его 

знания пока не нужны, могут и не пригодиться, так как в каждой компании свои нюансы и 

требования в работе. Важно понимать, как специалисту, так и его работодателю, что они 

оба несут ответственность за свой выбор. Что работодателю необходимо выбрать лицо, 

которое будет являться наставником для молодого специалиста. Человека с опытом, 

который расскажет о работе, специфике и о нюансах в работе, о взаимодействии в 

коллективе, о внутренних правилах и введет полностью в строй молодого специалиста. 

Также на протяжении какого-то периода возьмет на себя обязательство по адаптации 

специалиста, будет помогать и отвечать на вопросы в случае необходимости, будет 

являться помощником и наставником. Молодому специалисту в свою очередь нужно 

стараться делать все возможное и невозможное, чтобы понять работу компании, знать 

специфику, конечно же свою работу, не лениться и запоминать всю информацию, 

полученную от коллег-наставников. На начальном этапе достаточно научиться делать 

свою работу хорошо, научиться коммуницировать с коллегами, наладить межличностный 

контакт. Если молодой специалист чувствует, что ему не хватает знаний, нужно 

стремиться их почерпнуть в любом возможном источнике. Чтобы соответствовать 

ожиданиям работодателя. Период испытательного срока для неопытного сотрудника 

является наиболее сложным с психологической точки зрения. Молодой специалист 

сталкивается с реальностью, которая говорит о том, что у него еще слишком мало опыта, 

что по сравнению с другими коллегами (более опытными, имеющими квалификацию) его 

знания еще очень «сырые». Помимо этого, постоянная работа подразумевает 

определенный график, как правило ранний подъем, малое или полное отсутствие личного 

времени в течение дня. В этот период необходимо запастись терпением, внутренними 

силами и большим желанием, без этих качеств успеха не добиться. Все это создает груз 

ответственности и морально отягощает.  

Второй этап плавно перетекает из первого, так как психологическая нагрузка 

продолжается. В этот период возможно новое переосмысление, когда специалист думает, 

что возможно ошибся и то дело, которое он избрал возможно ему не подходит, не 

является его призванием. Возможно и то, что работодатель не оправдал надежды 

молодого специалиста. В такой период важно не поддаваться эмоциям, а взглянуть трезво 

на ситуацию, взвесить все за и против. Составить таблицу плюсов и минусов, понять, что 

действительно устраивает, а что нет. Это момент некоего психологического кризиса, из-за 

нагрузки и давления. 

Третий этап может идти параллельно с первым и вторым, это этап контакта и 

адаптации в коллективе. Тут все не менее сложно, а зачастую еще сложнее чем 

профессиональном плане. Ведь отношения в коллективе крайне важны. Межличностное 

отношение часто делает больше, чем профессиональные навыки. И это нужно учитывать 
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новичку. Важно иметь определенные коммуникативные навыки, доносить свои мысли, 

правильно задавать вопросы. Находить подход к разным людям, характерам. Нужно 

понимать, что могут возникнуть и конфликтные ситуации, из которых нужно находить 

выход и оставаться профессионалом. Безусловно, это создает дополнительную 

психологическую нагрузку.  

Подвести итог к периоду испытательного срока для новичка можно следующими 

заключениями: адаптация молодого специалиста в период испытательного срока и на 

первом профессиональном поприще с психологической точки зрения является наиболее 

сложной. Пройдя испытательный срок, молодой специалист получает следующий шанс. 

Он находится только в начале своего профессионального пути. Впереди еще очень много 

работы и долгий путь повышения по карьерной лестнице. 

После того, как работа мечты получена, испытательный срок пройден, молодой 

специалист имеет больше уверенности в себе. Прохождение испытательного срока дает 

некоторую стабильность. Может создаться ложное впечатление о своих навыках и 

знаниях. Новичку важно не поддаваться на ложную иллюзию, а продолжать учиться, 

совершенствоваться и познавать новое. Продолжать в том же темпе, что и в начале. 

Необходимо начинать повышать свои профессиональные навыки, закреплять 

теоретические знания практическими. Наступает время приобретения опыта. Этот период 

может начаться с конца испытательного срока, в среднем от 3х месяцев до года. 

Период от одного года до 3-х лет обусловлен получением больших знаний, 

приобретением колоссального опыта. В этот период новичок перестает быть новичком, а 

становится специалистом - знающим свою работу. «Обрастает» нужными знаниями в 

своей области, может выступать в роли наставника для новичка. Также, при хорошем 

раскладе (работа в одной компании, профессиональное выполнение своей работы, 

стремление к совершенству) в этот период возможно добиться повышения по карьерной 

лестнице, повышение оклада. С психологической точки зрения, это наиболее спокойный и 

размеренный период, так как у специалиста есть уверенность в себе, в своих знаниях. 

Уверенный в себе специалист, знает, что может продолжить работать в компании которой 

начал, а при необходимости найти другую работу. Это время открытия новых 

возможностей и горизонтов. 

Период от 3-х лет до 5-ти лет, можно назвать рассветом знаний, уверенности в себе 

как в специалисте. Все меньше страха перед поиском новой работы, адаптации в 

коллективе. Если есть необходимость в поиске новой работы, то это уже не вызывает 

такую панику и страх как в начале своей профессиональной деятельности. Есть 

понимание процессов при новом трудоустройстве, при подаче себя на собеседовании. 

Есть понимание того, что я хочу и что могу предложить работодателю. Есть уверенность в 

себе, которая приобреталась годами. С моральной точки зрения это самый спокойный и 

стабильный период для человека. Иногда, конечно, могут возникнуть трудности при 

переходе на новое место работы, так как не все люди способны легко и просто 

адаптироваться к новым условиям, а зачастую настолько прирастают к первому месту 

работы, где им было комфортно и удобно. Но и к этому нужно относиться правильно, 

черпать новый опыт и делать для себя выводы, учиться адаптации снова. 

В качестве итога по теме можно добавить следующее. Период завершения учебы и 

поиск новой работы присутствует в жизни каждого человека. Хотя бы единожды, но с 

этим сталкивается каждый. И у каждого все происходит по-разному, по своему сценарию. 

Одного единственного правильного пути не бывает. Давать рекомендации и оценки 

крайне сложно. Нужно разбирать каждый отдельный пример. В общем итоге можно 

сказать, что безусловно, это крайне сложный психологический период, но с ним 

сталкивается каждый, как говорится, не ты первый и не ты последний. Важно почерпнуть 

главное, получить жизненный опыт и извлечь полезные уроки из каждой ситуации. На 

каждом этапе есть свои нюансы и специфические особенности, которые важно учитывать. 

Например, на первом, в период «новичка», очень важна коммуникация и связь с 
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коллегами, построение доверительных отношений. А в последующем, можно менее 

коммуницировать с коллегами, но делать более сильный упор на свои профессиональные 

навыки.  

Высшим мастерством можно назвать умение спешно сочетать в себе 

профессионализм, дружественные отношения в коллективе, умение соблюдать 

профессиональную этику, быть психологически и морально устойчивой личностью, с 

которой приятно иметь дело и партнерам, и коллегам. 
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Когнитивті  компонент  жарнамалық  ақпаратты  адам  қалай  қабылдайды  

сонымен  байланысты. Когнитивті  комплексті  анықтау  ақпараттар  процесін  өңдеуді  

болжамдайды  оған  түйсік,  қабылдау,  ес,  елестету,  қиял,  ойлау  сөйлеу  жатады.  

Жарнамалық  өнім  жоғары  төмен және  сапалы  дайындалуы  мүмкін,  бұл  адамның  

когнитивті  сферасында   әртүрлі  әсер  етуі  мүмкін.  Нәтижесінде  жарнамалық   әртүрлі  

қабылдауды  есте  сақтайды.   Жарнама  ықпалының  маңызды  тапсырмаларының бірі  

тауарды  ерекшелеп  алудан,  оған  сатып  алушының зейінін  аударудан  тұрады. Жарнама  

берушінің  өнімдері   бір-бірімен  тек  бәсекелестікте  болмайды,  тауарға  қарағанда  одан  

да  қатты  бәсекелестікте  болады.  Оған  қысқаша  тоқталайық.   

Түйсік.  Жарнамалық  іс-әрекетте түйсіктің  көбіне  көру,  есту,  иіс  сезу,  қимыл,  

дәм  сезу,  сипап  сезу  түрлері қолданылады.  Мұнда  жарнамалық  өнімді алу  немесе  

оны  қабылдау  кезінде  туындайтын  түйсікті  зерттеу  мәселесі  өзекті  болып   табылады.  

Бұл  мақсатқа  адамның  жарнамалаушы  тауарды  қолданудағы  сезімін,  түйсігін  өлшеу  

көмегімен  жетеді.  Мұнда  пайдаланушы  үшін  қандай  тауар  тартымды болатынын  

анықтайтын  арнайы  субъективті  шкалалар  қолданады.  Егер  пайда  болған  түйсік  

жақсы  таныстан  ерекшеленетін  болса,  онда  жарнаманы  шығарушылар  бұл  тауарды  

ерекшелей  алады  демек,  пайдаланушының  сатып  алу  құлқына  әсер  ету  керек.  

Мұндай  зерттеулердің  нәтижесі  сенімді болғандығы  соншалықты,  олардың  өздері  

жарнама  сапасы  ретінде  аз  шығады.  Мысалы:  Видеоклипте  адамға  тіс  пастасының 

екі  түрінің  бірін  қолданып   көруді  ұсынады,  сосын  жарнамалаушы  тауардың  мүлкін  

көрсете  алады. 

 Психологиялық  зерттеулерде  қаралғандай,  ықпал  етуші  объектілерден  

түйсінген  адам  Фехнердің  психофизиологиялық  заңына  сүйенеді.  Бұл  заңда  

жариялағандай  маңызсыз  стимулдарға  қарағанда,  өте  үлкен  маңызды  стимулда   
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адамның  түйсігі  аз  өзгереді.   Интенсивті   ықпалдар  әрқашан  жақсы  қабылдана  

бермейді (қатты  дауыстар,  ашық түстер,  көп  сөзді  текстер) [1,160 б.]. 

Қабылдау  адамның  когнитивті  іс-әрекетінің  маңызды  элементі  болып  

табылады.  Түйсіктен  ерекшелігі  заттарды  тұтастай  қабылдайды.  Қабылдау  көбіне 

саналы  жүзеге  асады.  Қабылдау  процесінде тану  үлкен  рол  ойнайды.   Жарнамалық  

ақпараттарды  қабылдауда  сатып  алушының  мінез-құлқына  маңызды  ықпал  ететін  не   

етпейтін  перцептивті  бейнені  қалыптастыру   болады.  Зерттеулерде  көрсеткендей  

адамдар  мысалы,  басқа  ассортименттен  әртүрлігімен  ерекшеленетін   өзінің  маркасына  

сенімді  темекі  сыра  немесе   қандайда  бір  басқа  өнім.  Бірақ  арнайы  қолданғанда  

олар  бір  марканы  екінші  маркадан  ажырата  алмайды.  Темекі  шегушілерге 3 сорттағы 

атауы  жоқ, темекі  ұсынылады.  Олар  өздерінің  жақсы көретін  сортын  білу  керек  еді.  

Тек  300ден 6 адам  өз  темекісінің  маркасын  тани  алды.  Бұдан  психлогтар  былай  

қорытындылады.  Адамдар  темекінің  маркасын  емес  бейнесін  имиджін  шегеді.  

Жарнаманың  негізгі  міндеті  пайдаланушының  миында  бәсекелестік  кезінде  

жарнамалаушыны  алатын  тауар  бейнесін  қалыптастыру.   Бұл  өзекті,  өйткені  көп  

заттар  стандартталған.  Мысалы,  темекіге  деген  сұраныстың  азаюынан  көп  фирмалар   

пайдаланушылардың  жеке  ерекшеліктеріне  сай  келетін,  жаңа  бейнелер  құра  отырып  

өзінің  маркасын  өзгертті.  Жарнамада  визуальды  бейненің  тілі  маңызды.  Олар  күрделі  

әріп  және  сөздер  қатарынан  тұратын,  вербальды  тілмен  салыстырғанда,  ол  тез  және 

жеңіл қабылданады.  Тақырып  және  негізгі  текст  символ  ретінде оқылуы  керек  және  

абстракты  болу  керек.  Бейнелер  адам  сезіміне  тікелей  адрестелген  жарнама  тұтастық  

принциптеріне  жауап  беруі  керек.  Бөлінбейтін,  тұтас туралы  айтқанда  жарнама  

психологиялық,  физикалық  немесе  сиволикалық  жиынтық  ішкі   тығыз   байланысымен  

айтылады.  Жарнамада  оның  барлық  элементі-  иллюстрация,  тақырып,  текст,  логотип  

және  жалпы  бейне  тығыз  өзара  әрекеттеседі бірлескен  жиынтығының  арқасында,  

жарнаманың  жалпы  тиімділігін  анықтайды [2,232-238 бб.]. 

Зерттеушілер  қорытындылағандай  процесс  және  қабылдау  механизмі  өзара  

байланысқан  тиімді  және  автоматты  түрде  болады. Адамдар  жарнаманы  қысқа  

заңдылықта  қабылдайды,  ол   қабылдау  психологияның  базасы  болып  табылады.  

Сыртқы  түйсіктер  адамның  жай  және  жайлы  формасында  табысады,  адамның  миы  

жай  бейне  және  форма  негізінде  күрделі  сыртқы  түйсікті  дамытады.   Егер  олар  

толық  немесе  идеалды болмаса  онда  адам  олар  қандай  болатынын  табуға  тырысады.  

Мысалы,  толық  емес  немесе  дұрыс  емес  шеңберді  адам  бәрібір «шеңбер»  деп  

қабылдайды.   Бұл  процесс  адамның  миында  автоматты  түрде  болады. 

Жарнамалаушылардың  көзқарасы бойынша  егер  пайдаланушыға  күшті  

жарнаманы  ұсынса,  сосын  оның  қандайда  бір  элементін  ұсыну  жеткілікті  болады  

қалғандарын  пайдаланушының  өзі  еске  түсіреді.  Кейде  адамдар  білетін  

анекдоттардың  бір  фразасын  естігенде  күледі. 

Визуальды  бейнелер  талаптар  қатарына  жауап беру  керек. Қабылдаудың  

құрылымы  анық  және  түсінікті  болу  керек. Объект  өз  фонында  ерекше  болу  үшін  ол  

констрасты  болуы  керек.  Объект  ұқсастықты жақындықты,  размерді,  форманы  

қосатын  орталық  немесе  күш  ретінде  құрылады.  Тауар  нейтральды  фонда  

ерекшеленетін  басым  бейнеде  болу  керек. 

Зейін  қабылдаудың  маңызды  қасиеті.  Зейін  аударудың  негізгі  тәсілдері  

өзгерту,  қимыл,  контраст,  фоннан фигураны  ерекшелеу  болып  табылады.  

Жарнамалаушы  тауарды  ерекшелеу  бұл  оған  зейін  аудару.  Пайдаланушының  зейінін  

аударудың  тиімді  тәсілі  жарнамалық  ақпаратты  журнал  түбіріне  тарату.  Оқырмандар 

қолындағы  журналды  трубочка  немесе цилиндр  сияқты  орайды.  Жылжығанда  

беттерде  жарнаманы  қоятын  қосымша  орындар   болады.  Көрермендердің  зейіні  

көретін  жолдың  өзгеруіне  ауады. Зерттеулер  көрсеткендей,   мыңдаған жарнамалық  

хабарландырудың  барлығына  зейін  аудармайды.  Тек  оншақтысы  пайдаланушының  

мінез-құлқына әсер  ету  үмітіне  ие  болады.  Демек,  адамдар  шығатын  ақпаратты  
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біртіндеп  бейсаналы  түрде   таңдайды.  Қандай  жарнамалық  хабарландыруға   адамның  

зейіні  ауады?  Ол  өзіне  ұнайтын  немесе  оны  қорқытатын   нәрсені  көреді  және  

естиді. 

Ес  жарнамалық  іс-әрекетке  тікелей  қатысты,  жарнама  тиімділігінде маңызды  

психикалық  процестердің  бірі  болып  табылады.  Ес  деп  адамның  бұрын  қабылдаған  

уайымдаған  немесе  істегенін  есте  сақтауды,  қайта  жаңғыртуды,  тануды  айтады. 

Экспериментте  көрсеткендей  жарнамалық  хабарландырудың  прокаты 13 аптада  

шығу  керек ол 7 күнде бір реттен  кем  болмау  керек.  Прокаттан  кейін  сұрағандардың 

63 % жарнаманы  есте  сақтайды,  бір  айдан  кейін тек 32 % оны  еске  түсіреді,  тағыда  

екі  аптадан  кейін  21% оны  қайта  жаңғырта  алады 1,5 айдан  кейін  пайдаланушының  

79 % жарнаманы  ұмытады.  Адамадар  өзінің болашақ  іс-әрекетін тапсырмасымен  

байланысты  және  өзі  қызығатынды  тез  мықтырақ  есте  сақтайды.  Ал  немқұрайлы  

түсініксіз  материал  нашар  есте  сақталынады.   Сондықтан  адамның  жоспарын  және  

қызығушылығын  ескеретін  жарнама  тиімді  болады.    Психологиялық  көзқарас  

бойынша  кез-келген  сатушы  бұл  адамдарға  болашаққа  қаруға  мүмкіндік  беретін  

және  ол болашақты  тауардың  көмегімен  байланыстыратын  адам.  Естің  түрлері  көп-

қимыл, эмоционалды,  сөзді-  логикалық,  сенсорлы,  көру,  есту,  иіс  сезу,  дәм  сезу,  

бейнелі,  механикалық,  логикалық,  қысқа,  ұзақ уақытты,  ерікті,  еріксіз.  Бұлардың  

барлығы  жарнамалық  ақпаратты  қайта  өңдеуде  және  қабылдау  процесіне  қатысты [2, 

242-251 бб.].  

Есте  сақтауға   қарама-қарсы  ұмыту.  Ұмыту  қайталаудың  болмауынан  бірнеше  

уақыттан  кейін  болуы  мүмкін.  Тек  жарнама  фоны  емес,  тауардың  безендірілуі  да  

есте  сақталғаны  маңызды.  Көбіне  керсінше болады.   Ұзақ  есте  сақтаудың  

жарнамалық  хабарландырумен  өзара  байланысы  өте маңызды  онда  жарнаманы  

қабылдау   моментінен,  тауарды  сатып  алу  моментіне  дейін  біраз  уақыт өтуі  мүмкін.  

Онда  ескеретін  жайт,  жарнама  емес  тауар  есте  сақталу  керек.  Жарнаманы  есте  

сақтаудың  негізгі  мәселесі,  есте  сақтамау  емес  керісінше  ұмыту,  мұны  

жарнамалаушы  үнемі  ескеру  керек. 

«Бірінші  рет оқырман  хабаландыруды  елемейді,  екінші  рет  елейді,  бірақ  

оқымайды,  үшінші  рет  оқиды,  төртінші  рет  оқығанды  ойлайды.  Бесішші  рет  ол  

туралы  достарымен  айтады,  алтыншы  рет оқырманда  мәлімет  беру  туралы  ой  

туындайды,  жетінші  рет  зат сатып  алынады». 

Әрине  бұл  әзілде  шындық  бар,  қайталау  әрине  әсер  етеді.  Жарнамада  көп  

қайталау  негізгі  теріс  эмоциялар  туындаумен  байланысты.   Қайталау  керек  бірақ,  

жалықтырмау  керек.  Жалықтыру  жарнамалық  материалдың  өзіне  байланысты,  бос  

таза  декларативті  немесе ойын  роликтері  көп  қайталанса  жалықтыру  тудырады. 

Жарнаманы  жалықпай  есте  сақтауға  ынталандыру  тәсілдері: 

-әзілді  қолдану  ол тек  есте  сақтауға  ғана  емес  сонымен  қатар,  басқа да  

жарнамалық  ақпаратты  қайта  өңдеу  процесіне  әсер  етеді; 

-жарнамалық  хабарландыруды  ритмді   ұйымдастыру,  олардың   музыкалық   

формасы; 

-фирма  атауын  оның  профилімен  жазғанда ассоциативті  жолды  қолдану; 

-жарнамалық  хабарландыруға  танитын  белгі  және  символдарды  қосу; 

-тауардың   пайдасына  түрлі  аргументтегі  бәсекелестерді  шығару; 

-жарнама  өткізуде  оның  бір-бірін  қолдайтын  барлық  компоненттері  басты  

идеясы  туралы  есіне  түсіруі  тиіс.  Сонда  жарнама  материалдары  бір  идеяны  бір  

жақты  қайталап  жұмыс  істемейді. 

 Ақпаратты  есте  сақтау  үшін  бірнеше  психологиялық  заңдылықтар  бар,  олар  

кейде  ескерілмейді  кейде  жарнамада  сәтті  қолданылады.  Текстің   басында  не  

соңында  орналасқан  мәлімет  есте  жақсырақ  сақталады.  Соңғы  тәсіл  жарнамада  

жиірек  қолданылады [3,260 б.]. 
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Ойлау.  Жарнаманы  қабылдауға  тікелей  қатысты  психикалық  процесс  ойлау   

болып  табылады.  Ойлау сөзбен  тығыз  байланысты,  адам  тек  нақты  ойламайды,  ол  

жарнамада  кең  қолданатын  абстрактылы  түсініктермен,  символдармен  ойлайды; 

Ойлау  операциясының  бірнеше түрі  бар  олар  салыстыру,  абстракция,  

нақтылау,  жалпылау, анализ, синтез,  талқылау, қорытынды,  ассоциация және  басқалар. 

Жарнамада  олардың  барлығы белсенді  қолданылады әсіресе ассоциация. Ол  ақпаратты  

қабылдауға  және  сатып  алушының  мінез-құлқына ақпараттың  саны  немесе  көлемі, 

үлкен  әсер  етеді. Олай  болса,  таным  процесінің  белсенділігі  жарнамада  мықты  

психологиялық  фактор.   Бітпеген  бейнені  құра  отырып  жарнама  танымдық  

қажеттіліке  сұрақ  қояды.   Онда  ұсынылған  жауап  әрқашан  жарнамалаушы  тауардың  

дәрежесі  туралы  ақпаратты  құрайды.   Психологиялық  зерттеулер  бойынша  

адамдардың  80% жуығы санасында  туындаған  бейненің  бітпеуінен  жайсыздық  сезінеді 

[2, 281-257б б.]. 

Адамдардың  санасына  бейсанасына  ықпал  ете  отырып  коммерциялық  жарнама,  

жарнамалаушы  тауарға  қажеттілік  тудыруға  қабілетті.  Бұл  көзқарастар  қазіргі  

ғылыми    психологиялық   әдебиеттерде   жанжалға   жақын,  олар  қажеттілік  

қалыптастыру  процесінде  жарнаманың  қатысуы  жанама.  Неліктен  және  қандай  

жағдайда  адамдар  өзіне  мүлде  керек  емес  тауарды  алады?  Бұл  қазірге  дейін  ашық  

сұрақ  болуда.   Сондықтан  жарнамада  психологиялық  ықпал  ету  әдісінің  тиімділігін  

білу  және  ықпал  ету  мен  қажеттіліктің  сәйкестігі  жарнама   психологиясында     негізгі  

мәселе  болуда болашақта әрі қарайда жан-жақты, соның ішінде этнопсихологиялық 

когнитивті аспектілерін зерттеуді керек етеді. 
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На сегодняшний день у подрастающего поколения, в частности, у старших 

подростков возросла тенденция поступать в лицеи, которая вызвана высоким уровнем 

потребности подростков и юношей закрепить свой интерес в профессиональном 

самоопределении. В связи с этим необходимо учитывать, что, обращая внимание на 

особенности подросткового периода, дети на этом этапе могут испытывать трудности в 

адаптации к новой для себя среде. Трудности адаптации могут обусловливаться и 

личностно-индивидуальными особенностями молодых людей.  

Юноши стремятся быть со взрослыми на равных и хотели бы видеть в них друзей и 

советчиков, а не наставников. Поскольку идет интенсивное освоение «взрослых» ролей и 

форм социальной жизни, они часто нуждаются во взрослых, поэтому в это время можно 

наблюдать, как часто юноши и девушки ищут совета и дружбы у старших по возрасту.  

Родители могут при этом долго оставаться примером, моделью поведения. 

Установлено, что примерно 70% юношей и девушек хотели бы быть похожими на 
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родителей, в том числе по уровню развития коммуникативных компетенции [1]. В то же 

время в юношестве нарастает стремление эмансипироваться, обособиться от влияния 

семьи, освободиться от зависимости. Поэтому неумение или нежелание родителей 

принять автономию своих детей часто приводит к конфликтам. 

В психологической литературе давно дебатируется вопрос о мере сравнительного 

влияния на юношество взрослых и сверстников. В целом можно сказать следующее: в 

юношестве автономия от взрослых и значение общения со сверстниками растут.  

Но далеко не всегда влияние родителей и сверстников взаимоисключающе. 

«Значимость» родителей и сверстников принципиально неодинакова в разных сферах 

юношеской деятельности. Максимум автономии они требуют в сфере досуга, 

развлечений, свободного общения, внутренней жизни, потребительских ориентации. 

Поэтому психологи предпочитают говорить не о снижении влияния родителей, а о 

качественных сдвигах в юношеском общении, повышении уровня коммуникативной 

компетентности. 

 Коммуникативная компетентность – одна из важных характеристик личности, 

позволяющая реализовать потребности личности в социальном признании, уважении и 

помогающая процессу социализации. Под коммуникативной компетентностью понимает 

способность устанавливать необходимые контакты с другими людьми. В состав 

коммуникативной компетентности включают некоторую совокупность коммуникативных 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное протекание коммуникативного 

процесса для достижения коммуникативных целей.  

Коммуникативная компетентность включает в себя систему коммуникативных 

действий, основанных на знаниях об общении и позволяющие ориентироваться в 

межличностном пространстве и одним из звеньев успешной коммуникации является 

умение слушать собеседника [1]. 

Потребность в общении даже у очень интровертированных юношей в это время 

прогрессивно нарастает.  Общение со сверстниками решает целый ряд, свойственный для 

данного возрастного периода, специфических задач: 

 поддержание  коммуникативного канала специфической информации 

(которую нельзя или по каким-то причинам стыдно получить у взрослых); 

 осуществление вида деятельности и межличностных отношений (усвоение 

статусов и ролей, отработки коммуникативных навыков и стилей общения и т.д.); 

 сохранение эмоционального контакта (осознание групповой 

принадлежности, автономия, эмоциональное благополучие и устойчивость). 

Целью наших экспериментальных исследований на данном этапе явилось 

психодиагностическое обследование уровня коммуникативных навыков в юношеском 

возрасте. Базой исследования является лицей №134    г. Алматы. Испытуемые - учащиеся 

лицея возраста 15-16 лет, 48 человек (экспериментальная группа – 24 чел, контрольная 

группа – 24 чел.).  

Диагностическую основу составили методики:  

1) Методика «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС)  

(авт. В.В. Синявский, В.А. Федорошин), целью которой является выявление уровня 

коммуникативных и организаторских способностей. 

2) Методика «Диагностика уровня эмпатии» И.М. Юсупова. Цель  

методики - выявление уровня эмпатийных тенденций. Эмпатия (сопереживание), 

т.е. склонность к эмоциональной отзывчивости на переживания других людей, в процессе 

мотивации оказания помощи другому человеку играет большую роль [2, с. 56].  

3) Методика «Тест коммуникативных умений Михельсона» (адаптация    

Ю. З. Гильбуха). Цель методики - определение уровня коммуникативной 

компетентности и качества сформированности основных коммуникативных умений.  
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 В данной статье представлены результаты психодиагностики, как фрагмент 

исследовательской работы по выявлению уровня коммуникативных навыков и уровня 

эмпатии у учащихся лицея г. Алматы. 

В результате обследования (1 срез психодиагностики) мы получили следующие 

показатели уровня коммуникативных способностей учащихся лицея  по 

экспериментальной и контрольной группе (см. таблицу 1): 

 

Таблица 1. Результаты обследования коммуникативных способностей  

       

№  

 

Группа 

 

Уровень коммуникативных способностей, % 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Высокий Очень 

высокий 

1 Экспериментальная 16,7 33,3 45,8 4,2 - 

2 Контрольная 12,5 37,5 37,5 8,3 4,2 

 

Из таблицы 1 в экспериментальной группе мы наблюдаем, что: 

 низкий уровень приходится на 16,7% учащихся, что говорит о сниженном 

уровне процессов у наблюдаемых, присутствии некоторой степени замкнутости и 

застенчивости в силу каких-либо личностных и межличностных, что не обеспечивает 

достаточную способность к социально-психологической адаптации в коллективе; 

 ниже среднего – 33,3%. Это означает, что  учащиеся не стремятся к 

общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе; предпочитают 

проводить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства; испытывают трудности 

в установлении контактов с людьми и при выступлении перед аудиторией; плохо 

ориентируются в незнакомой ситуации; не отстаивают свои мнения, тяжело переживают 

обиды; 

 средний уровень  приходится на 45,8% учащихся. Они стремятся контактам с 

людьми, не ограничиваю круг своих знакомств, отстаивают своё мнение, однако 

потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью; коммуникативные 

склонности необходимо еще развивать и совершенствовать;  

 высокий уровень – у 4,2% учащихся. Они не теряются в новой обстановке, 

быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, друзей,  

проявляют инициативу в общении.  

 очень высокий уровень в группе не наблюдается – 0,00%;  

В контрольной группе: низкий уровень –  у 12,5% учащихся; уровень ниже среднего 

– у 37,5% учащихся; средний уровень наблюдается  у  37,5% учащихся; высокий уровень – 

у 8,3% учащихся; очень высокий уровень выявился в отличие от экспериментальной 

группы и приходится на 4,2% учащихся, что говорит о наличии высокой потребности в 

коммуникативности и активно стремятся к ней; непринужденно ведут себя в новом 

коллективе, могут внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать 

разные игры, мероприятия.  

В результате обследования (1 срез психодиагностики) мы получили следующие 

показатели уровня организаторских способностей учащихся лицея  по 

экспериментальной и контрольной группе (см. таблицу 2): 
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Таблица 2. Результаты обследования организаторских способностей 

 

№  

 

Группа 

 

Уровень организаторских способностей, % 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Высокий Очень 

высокий 

1 Экспериментальная 20,8 45,8 25,0 8,4 - 

2 Контрольная 16,7 41,7 29,2 12,4 - 

 

Из таблицы 2 в экспериментальной группе мы наблюдаем, что: 

 низкий уровень приходится на 20,8% учащихся, что говорит об отсутствии 

организаторских склонностей, что отражается не только в групповых процессах, но и 

самоорганизации своего пространства, отношения к труду и учебе; 

 ниже среднего – 45,8%. Это означает, что у данных учащихся проявления 

инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во многих делах они 

предпочитают избегать принятия самостоятельных решений; 

 средний уровень  приходится на 25,0% учащихся. Они отстаивают своё 

мнение, планируют свою работу, однако потенциал их склонностей не отличается 

высокой устойчивостью, организаторские склонности необходимо развивать и 

совершенствовать; 

 высокий уровень – у 8,4% учащихся. Они относятся к группе с высоким 

уровнем проявления организаторских склонностей. Они занимаются общественной 

деятельностью, помогают близким, с удовольствием принимают участие в организации 

общественных мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной 

ситуации. Всё это они делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям;  

 очень высокий уровень в группе не наблюдается – 0,00%;  

В контрольной группе: низкий уровень –  у 16,7% учащихся; уровень ниже среднего 

– у 41,7% учащихся; средний уровень наблюдается  у  29,2% учащихся; высокий уровень – 

у 12,4% учащихся; очень высокий уровень не наблюдается – 0,00%. 

По второй методике «Диагностика уровня эмпатии» И.М. Юсупова мы получили 

следующие показатели уровня эмпатийных тенденций (см. таблицу 3): 

 

Таблица 3. Результаты обследования эмпатийных тенденций  

 

№  

 

Группа 

 

Уровень эмпатийных тенденций, % 

Очень 

низкий 

Низкий  Средний  Высокий  Очень 

высокий 

1 Экспериментальная 25,0 16,8 45,8 12,4 - 

2 Контрольная 16,7 29,2 37,5 16,6 - 

 

 очень низкий уровень приходится на 25,0% учащихся, это характеризуют 

испытуемых как людей, у которой в малой степени развиты способности к пониманию 

чувств другого человека, умений сопереживать и сочувствовать; 

 низкий уровень – 16,8%. Это означает, что данные учащихся; не умеют 

создавать атмосферу открытости, доверительности, задушевности, наличие высокого 

уровня развития установок, препятствующих эмпатии, что свидетельствует о стремлении  

избегать личных контактов; они считают неуместным проявлять любознательность к 

другой личности, спокойно относится к переживаниям и проблемам окружающих, что 

способствует низкой эмоциональной отзывчивости и эмпатическому восприятию; 



Вестник университета «Кайнар», №4/2-2020 г. 

 139 

 средний уровень  приходится на 45,8% учащихся. Такие испытуемые 

обладают способностями сочувствовать и переживать окружающим, понимать эмоции и 

состояния окружающих, но проявляют их только в определенных ситуациях, персонально 

значимых для них – с близкими людьми или в схожих со своими собственными; им 

свойственен достаточный уровень развития рационального, эмоционального и 

интуитивного канала эмпатии, но при этом низкий уровень развития проникающей 

способности и идентификации, что свидетельствует о не способности понимать чувства 

партнеров по общению, а также о неумении создавать атмосферу открытости, 

доверительности, задушевности; неспособности понять другого на основе сопереживаний, 

постановки себя на место партнера; 

 высокий уровень – у 12,4% учащихся, что свидетельствует о высоком уровне 

развития способности сочувствовать и переживать окружающим, им свойственно «все 

пропускать через себя», при этом их эмоциональный фон меняется в соответствии с 

характером переживаний. Такие показатели свидетельствуют о развитости у испытуемых 

умений и способностей проникать в мир переживаний другого человека, поставить себя 

на его место, понять его чувства. Им  

свойственен высокий уровень развития эмпатийных способностей: рациональный, 

эмоциональный и интуитивный каналы эмпатии, проникающая способность в эмпатии и 

идентификация, что свидетельствует о направленности внимания, восприятия и 

мышления на понимание сущности любого другого человека, на его состояние, проблемы 

и поведение, развита способность сопереживать, соучаствовать.  

 очень высокий уровень в группе не наблюдается – 0,00%;  

В контрольной группе: очень низкий уровень приходится на 16,7% учащихся; 

низкий уровень –  у 29,2% учащихся; средний уровень наблюдается  у  37,5% учащихся; 

высокий уровень – у 16,6% учащихся; очень высокий уровень не наблюдается – 0,00%. 

По методике третьей «Тест коммуникативных умений Михельсона» мы  выявляем 

показатели трех видов поведения: компетентного, зависимого и агрессивного в 

экспериментальной и контрольной группах. То или иное поведение  проявляется 

учащимися в коммуникативной среде. Методика выявляет следующие блоки умений по 

трем видам поведения:  

 умение оказывать и принимать знаки внимания (комплименты) от 

сверстника; 

 реагирование на справедливую критику; 

 реагирование на несправедливую критику; 

  реагирование на задевающее, провоцирующее поведение со стороны 

собеседника; 

 умение обратиться к сверстнику с просьбой; 

 умение ответить отказом на чужую просьбу, сказать «нет»;  

 умение самому оказать сочувствие, поддержку;  

 умение самому принимать сочувствие и поддержку со стороны сверстников;  

 умение вступить в контакт с другим человеком, контактность;  

 реагирование на попытку вступить с тобой в контакт; 

По итогам психодиагностического обследования по экспериментальной группе 

выявлено: 

1) 31,3% учащихся демонстрируют компетентное поведение. 

2) 46,4% учащихся демонстрируют зависимое  поведение,  

3) 22,2% учащихся демонстрируют агрессивное поведение,  

По итогам психодиагностического обследования по контрольной  группе 

выявлено: 

4) 36,5% учащихся демонстрируют компетентное поведение. 

5) 37,3% учащихся демонстрируют зависимое  поведение. 
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6) 26,2% учащихся демонстрируют агрессивное поведение. 

Психодиагностическое обследование учащихся колледжа показал в необходимости 

проведения Программы психологического тренинга в форме коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на развитие коммуникативных навыков в группе испытуемых.  

На данный момент проводятся коррекционно-развивающие занятия  в 

экспериментальной группе, состоящие из четырнадцати специально разработанных 

занятий. Занятия проводятся в  интерактивном режиме.  

На основе проведенных корректирующих занятий разработана программа по 

формированию коммуникативных навыков, включающая в себя задания и упражнения с 

элементами познавательных и регулятивных компонентов.  

Задачи программы: 

 расширение возможностей установления контакта в различных ситуациях 

общения; 

 отработка навыков понимания других людей, себя, а также 

взаимоотношений между людьми; 

 активизация процесса самопознания и самоактуализации; 

 расширение диапазона творческих способностей; 

 формирование стремления к самопознанию, погружения в свой внутренний 

мир и ориентация в нем;  

 формирование умения управлять выражением своих чувств и 

эмоциональных реакций;  

 формирование навыков общения, умения слушать, высказывать свою точку 

зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию других людей; 

  формирование умения слушать, высказывать свою точку зрения, умение 

аргументировать и отстаивать свою позицию;  

 формирование у участников моделей поведения, приводящих к 

компромиссному решению. 

Программа рассчитана для учащихся раннего юношеского возраста 15-16 лет и 

включает в себя 14 занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю в форме тренингов 

продолжительностью 90 минут.  

Формы и методы работы: групповая работа, элементы индивидуальной работы, 

групповая дискуссия (повышает мотивацию и вовлеченность участников в решение 

обсуждаемой проблемы), психогимнастика, наблюдение за коммуникативным поведением 

других (эффективный способ повышения собственной компетентности), ролевые игры, 

приемы арттерапии и сказкотерапии, элементы индивидуальной и групповой релаксации, 

подвижные игры. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что уровень 

коммуникативных навыков и степень эмпатии в группах различаются не только по 

интенсивности, но и варьируют в зависимости от свойств личности учащегося. Такая 

динамика требует внедрения в учебный процесс коррекционно-развивающей программы, 

направленную на формирование  коммуникативных компетенции, играющие главную 

роль в социализации личности учащегося, обеспечивая в будущем его 

конкурентоспособность. 
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Аутизм - заболевание, которым страдает каждый 59-й ребенок на планете. Дети с 

этим диагнозом страдают расстройством психического и психологического развития, при 

котором наблюдается выраженный дефицит эмоциональных проявлений и сферы 

общения.  

В настоящее время возрастает интерес к проблеме психологической коррекции 

детского аутизма. В психолого-коррекционной работе с детьми с аутизмом нужно  

использовать особый подход.  

Совместное чтение, так же как игра и рисование, служит установлению контакта с 

аутичным ребенком и развитию взаимодействия. С его помощью можно эмоционально 

тонизировать ребенка, выявлять и смягчать его аффективные проблемы. На основе 

совместного чтения может строиться длительная работа с аутичным ребенком по 

осмыслению происходящего с ним и с другими людьми, в ходе которой он получит 

необходимый опыт индивидуальных переживаний и сопереживания[3]. 

Бывает, что совместное чтение становится единственной возможностью развития 

эмоционального контакта с ребенком, формирования его представлений об окружающем, 

о других людях.  

С опорой на совместное чтение постепенно формируется и дифференцируется 

индивидуальный жизненный опыт детей с аутизмом. Выделяются важные впечатления, 

желания, осознаются уже сложившиеся предпочтения и весь привычный обиход, уютный 

жизненный порядок. Чтение может помочь в сюжетной организации сознания, в 

проявлении и проработке событий личного прошлого и возможного будущего, в 

выделении причинно-следственной связи событий, в выстраивании и определении 

системы мотивов и целей, позволяющей ребенку стать менее импульсивным - подняться 

над провокациями непосредственной ситуации. 

В совместном чтении может вестись работа по развитию восприятия и привлечения 

его внимание. На основе совместного внимания к книге могут возникать и фиксироваться 

первые формы контакта ребенка со взрослым. 

Например, глубоко аутичный ребенок в процессе полевого поведения пусть 

ненадолго, но останавливает на книжке внимание, или даже сам берет ее и перелистывает. 

Его действия с книгой могут стать основой для эмоционального комментария взрослого, 

помогающего ребенку в осмыслении происходящего. В будущем повторяющийся момент 

объединения внимания на книге может стать одной из опор для формирования устойчивой 

структуры занятия. 

Сначала для нас даже не столь важно, что именно привлекает аутичного ребенка в 

книге: ее сенсорная фактура - глянцевость, цвет, шуршание бумаги, мелькание страниц; 

форма и орнамент рядов букв; иллюстрации или запечатленные на них ситуации. Все это, 

безусловно, очень важно для выявления характера избирательности ребенка, определения 

возможного смыслового поля, на основе которого в дальнейшем будет развиваться 

эмоциональный контакт. Но в начале работы для нас значим, прежде всего, сам факт 

проявления интереса к книжке, предоставляющий возможность объединения внимания, 

сопереживания и эмоционально тонизирования ребенка теми впечатлениями, которые он 

сам уже выбрал. 
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У более старших и более продвинутых в аффективном развитии детей книга может 

стать не объектом мимолетного внимания, а предметом устойчивого и содержательного 

интереса. Очень часто это выражается в увлеченности стихами, которые такой ребенок, 

как правило, очень хорошо запоминает. Он может воспроизводить длинные цитаты. 

Ребенок может иногда использовать эти цитаты вполне уместно [1]. Например, говорит 

маме: «Испеки-ка ты мне, бабка, колобок», - когда хочет есть. И, как правило, не 

протестует, если его увлечение стихами начинают разделять близкие. 

Понятно, что такой интерес к книге может быть стереотипным: малыш может 

требовать читать одну и ту же страницу, одну и ту же книгу, искать в ней один и тот же 

рисунок. Он может и надолго погружаться в прочитанную историю, «жить в ней годами», 

проецируя ее содержание на реально происходящие события и пытаясь их организовать в 

соответствии с канвой любимого сюжета книги. Часто такой стереотипный книжный 

интерес исходно связан с пугающим переживанием, и ребенок постоянно «перемалывает» 

таким образом одно и то же захватившее его впечатление. 

Подключение взрослого к такому устойчивому интересу, выражающееся в 

сопереживании и следовании за ребенком, а не в попытке произвольной организации его 

поведения, часто благосклонно им принимается. Таким образом мы можем завоевать 

доверие ребенка и постепенно развивать взаимодействие с ним. 

Бывает, что детей, сосредоточенных на книжке, трудно вовлечь в более активное 

взаимодействие, например, в игру, связанную с передвижением по комнате. Это может 

быть связано и с выраженными страхами, и со сверхувлеченностью книгой. К тому же, это 

может поддерживаться и характерной для интеллектуально развитых детей с аутизмом 

катастрофической моторной неловкостью, затрудняющей любую деятельность. Игры 

таких детей часто представляют собой лишь вербальную активность - стереотипное 

проговаривание свернутого сюжета любимой книги или мультфильма. Поэтому 

присоединение к этому стереотипному интересу, к постоянному перечитыванию и 

проговариванию содержания одной и той же книги надолго становится единственной 

основой для установления и развития эмоционального контакта. 

Игра, чтение, рисование естественно объединяются и дополняют друг друга в 

психологической коррекции детского аутизма. Начало работы определяется, прежде 

всего, индивидуальными возможностями ребенка. Если контакт исходно устанавливается 

на основе чтения, то позже, по мере возможности, в занятия могут быть включены и 

рисунок, и игра как проигрывание с игрушечными персонажами занимательного для 

ребенка сюжета. Такое дополнение позволяет конкретизировать впечатления от 

прочитанного в книге, закрепить их смысл в чувственных подробностях, разнообразить и 

эмоционально дифференцировать детали сюжета. В других случаях, когда контакт 

исходно устанавливается с помощью игры или рисования, мы также ищем возможность 

перейти впоследствии к совместному чтению. 

Разнообразно организованное занятие позволяет развернуть взаимодействие, 

построить его более гибко и индивидуализировано. Кроме того, как уже указывалось, 

введение чтения важно, поскольку именно оно дает возможность продолжать активную 

психологическую работу в подростковом и юношеском возрасте, когда обращение к игре 

становится невозможным [2]. 

Приучив ребенка читать вместе и обсуждать прочитанное, мы закладываем 

возможность продолжения занятий в старшем возрасте, когда другие формы работы 

становятся менее адекватными. И в старшем дошкольном, и в младшем школьном, и в 

подростковом возрасте ребенок с аутизмом нуждается в помощи в осмыслении 

происходящего, в понимании чувств, мыслей, намерений других людей. У него надолго 

остаются проблемы понимания подтекста, второго плана ситуации. Даже успешно 

преодолевающие свои трудности аутичные дети часто не могут поставить себя на чье-то 

место, понять и уступить, пожаловаться и пожалеть, поделиться информацией и 

попросить помощи. Причиной этого являются как врожденные трудности установления 
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эмоционального контакта, так и недостаток реального опыта взаимодействия с другими 

людьми. Совместное чтение книг является одной из возможностей смягчения подобных 

проблем. Оно может дать таким детям опыт сопереживания, оценки и анализа 

человеческих взаимоотношений. Чтение, с одной стороны, может помочь составить 

представление об общечеловеческих ценностях, а с другой, - помогает в прояснении 

эмоционального смысла каждодневных бытовых контактов с близкими людьми. 

Таким образом, чтение может применяться на разных этапах психологической 

помощи при аутизме: и в самом начале работы во взаимодействии с маленькими детьми, и 

на ее поздних этапах при поддержке аутичных подростков и даже взрослых. Оно может 

использоваться в работе с разными категориями аутичных детей: и с относительно 

успешными в социальной адаптации, продвигая их в дальнейшем развитии, поддерживая 

в освоении более сложной социальной среды, и с глубоко аутичными детьми, которым 

оно дает возможность выхода из аутистической отгороженности и развития 

взаимопонимания с близкими людьми. 
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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің прфессоры, психология 

ғылымдарының докторы  

 

Білім беру жүйесіндегі (педагог-психолог) психологтың кәсіби қызметі қазіргі 

уақытта жаңа үлгідегі білім беру жүйесіне сәйкес психолог құзіретіндегі міндеттер 

шеңберін кеңейту қажеттілігін туындатып отыр. Білім беру жүйесіндегі психологиялық 

қызметтерге деген сұраныс, ең алдымен, жаңа «Білім туралы» заңда және қазіргі білім 

беру стандарттарында тұжырымдалған жас ұрпақтың зияткерлік және жеке әлеуетін 

дамыту міндетімен байланысты. Бүгінгі таңда білім беру процесін психологиялық тұрғыда 

сүйемелдеу маңыздылығы артып, қазіргі қоғам жағдайында жеке тұлғаның дамуы мен 

студенттердің әлеуметтенуін психологиялық-педагогикалық қолдау міндеттері өзекті 

болып отыр. Балалардың психологиялық денсаулығын сақтау мен нығайтуға байланысты 

маңызды мәселелерді шешудегі білім беру ұйымдарының психологиялық қызметтерінің 

рөлі айқын.  Және бүгінде кәсіби стандартта белгіленген еңбек функцияларын тиімді 

орындауды қамтамасыз ететін психологтың біліктілігі мен кәсіби құзыреттеріне 

қойылатын талаптар артып келеді. Педагог-психологтың кәсіби стандартын жемісті 

жүзеге асырудың келесі кезеңі педагог-психологтарды кәсіби аттестаттаудың бірыңғай 

жүйесін әзірлеу болып табылады. Осыған сәйкес педагог-психологтардың еңбек қызметі 

мен еңбек функцияларын жүйелі талдау, қазіргі білім беру ерекшеліктері мен кәсіби 



Вестник университета «Кайнар», №4/2-2020 г. 

 144 

стандарттың талаптарын ескере отырып, білім берудегі психологиялық қызметтің 

бірыңғай ұйымдастырушылық-қызметтік моделін әзірлеу қажеттілігі туындап отыр. 

Дәстүрлі жүйеде педагог-психологтың қызметінде психологиялық (психологиялық-

педагогикалық) диагностика, психологиялық кеңес беру, психологиялық түзету және 

дамыту, психологиялық ағарту, психологиялық профилактика сынды негізгі салалар 

(бағыттар) айқындалады [1]. Сонымен бірге білім беру жүйесіндегі психолог қызметінің 

көлемі мен мазмұны едәуір күрделеніп, кеңеюде. Осы орайда, мемлекеттік білім беру 

стандарттарын жүзеге асырумен байланысты білім берудің жаңа моделіне көшу 

жағдайында білім беру мекемесіндегі психолог әдіскер, сарапшы, зерттеуші рөлін жүзеге 

асырады.  

Қызмет салаларының кеңеюі және олармен байланысты кәсіби міндеттердің 

күрделенуі жетекші қызмет бағыты бойынша ерекшеленетін педагог-психолог 

жұмысының вариативті модельдерінің пайда болуына әкеледі. С.В.Алехина, М.Р.Битянова 

[2] білім берудегі психолог қызметінің төрт негізгі моделі ерекшеленеді: «кеңесші», 

«әдіскер», «куратор», «үйлестіруші». «Психолог-консультанттың» қызметі, ең алдымен, 

білім алушылардың дамуы мен әлеуметтенуіндегі проблемалар мен қиындықтарды 

жеңуге көмектесуге бағытталған. «Әдіскер-психолог» – білім беру сапасын арттырумен, 

оқу-тәрбие және басқару қызметін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеумен 

байланысты мәселелерді шешумен айналысады. «Психолог-үйлестіруші» –  

психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу бойынша ғылыми-практикалық 

материалдарды жинау, талдау, жүйелеу бойынша зерттеу қызметін жүзеге асырып, 

мониторингтік технологияларды жасай отырып, білім беру ұйымының басқа 

басқарушылық және қоғамдық құрылымдармен өзара іс-қимылын орындайды. 

Осылайша, қазіргі заманғы педагог-психологтың жұмысының күрделенуі мен 

күшеюі іс-әрекеттің бағыттары мен жүзеге асырылатын модельдерінің саралануына 

әкеледі, ал психологиялық-педагогикалық және әдістемелік қолдау, сараптамалық және 

жобалық қызмет тұрғысынан психологтың қызметі ішінара педагогикалық қызметпен 

қиылысады. Осыған байланысты білім берудегі мұғалім мен психологтың кәсіби 

міндеттерін нақты анықтау және ажырату қажет. 

Білім беру мен психологтың қызметіндегі психологияға қатысты көптеген 

зерттеулерге қарамастан, қазіргі уақытта оның жұмысының мазмұны, түрлері мен 

формалары туралы бірыңғай түсінік қалыптаспаған. Білім беру жүйесіндегі 

психологиялық қызметтің мақсатты бағыттары мен тұжырымдамалық негіздерін 

анықтауда әртүрлі тәсілдер тұжырымдалады[3]. 

И.В.Дубровинаның жетекшілігімен РАО психологиялық институтының балалар 

практикалық психологиясының ғылыми негіздері зертханасы жасаған психологиялық 

қызмет тұжырымдамасында [4] психологиялық білім беру қызметі өзара байланысты төрт 

аспектінің — ғылыми, қолданбалы, практикалық және ұйымдастырушылық бірлігін 

білдіретін интегралды ұйым ретінде қарастырылады. Психологиялық қызметтің негізгі 

мақсаты – мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың психологиялық 

денсаулығын сақтау. 

Алайда, психологтың мақсаттары туралы басқа да түсініктер бар. Сонымен, 

Е.И.Изотова [5] еңбек функцияларын жүзеге асырумен және орындаумен байланысты 

міндеттерді бөліп көрсете отырып, психологиялық практика объектісі бойынша 

психологиялық қызметтің аспектілерін нақтылайды:  

  балалардың білім беру мекемесіне және құрдастар ұжымына әлеуметтік-

психологиялық бейімделуі;  

басқарушылық шешімдерді оңтайландыру, педагогтің балалармен 

өзара әрекеттесу стилі, «бала - ата - ана» қарым-қатынасын оңтайландыру, кәсіптік бағдар 

беру мәселелері бойынша білім беру процесінің барлық субъектілеріне кеңес беру;  

 баланың психоэмоционалды жағдайын үйлестіруге бағытталған түзету 

жұмысы;  
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 психологиялық ауытқулар мен бұзылыстардың алдын-алу бойынша 

профилактикалық жұмыс. 

Л.М. Фридманның ұстанымымен [6] мектептің психологиялық қызметінің 

мақсаттары қазіргі кезеңдегі мектептегі білім берудің негізгі мақсатымен байланысты 

және әр оқушыны білімді, мәдени, жоғары адамгершілік, шығармашылық белсенді және 

әлеуметтік жетілген тұлға етіп тәрбиелеуге бағытталған мектептегі оқу процесін ғылыми 

психологиялық қолдау ретінде анықталады. Бұл ұстаным психологиялық диагностика, 

Психологиялық ағарту және білім беру мекемесінің психологының жұмыс құрылымында 

психологиялық-педагогикалық түзету сияқты қызмет түрлерін ерекше атап өтуге 

мүмкіндік береді. 

Білім беру жүйесіндегі психологиялық-педагогикалық қызметтің негізгі мақсаты 

в.Э. Пахальянның [7], В.Ф.Лугованың, И.А.Трегубенконың [8] және т.б. еңбектерінде 

келтірілген. Осы авторлардың пікірінше, психологиялық қызметтің негізгі мақсаты – 

мүмкін болатын психологиялық проблемалардың алдын-алу және түзету, педагогикалық 

процестің барлық қатысушыларының жеке басына қолайлы әлеуметтік-психологиялық 

бейімдеу үшін жағдай жасау. Жалпы білім беру мекемесіндегі профилактикалық жұмыс – 

балалардың психикалық денсаулығын, олардың зияткерлік әлеуетін, әлеуметтік әл-

ауқатын сақтау мен нығайтудың, оқушылардың сәтті бейімделуінің және қазіргі заманғы 

мектептің басқа да өзекті мәселелерін шешудің маңызды шарты болып табылады.  

Адамның психикалық денсаулығын деңгейлер, топтар бойынша саралау 

мәселелерін бағалап шешуде, жұмыс қабілеттілігі, нейропсихикалық тұрақтылық, 

нейропсихикалық стресс тұжырымдамалары жасалды. Кеңестік денсаулық сақтау 

саласындағы, әскери және кәсіби медицинадағы осы зерттеулердің нәтижесінде 

психогигиена мен психопрофилактиканың нақты және өнімді тұжырымдамалары дамыды, 

оларды психологиялық қызметтерді ұйымдастырғанға дейін оқу орындары да ұстанды [9]. 

Психопрофилактикалық іс-шаралар жүйесін ұйымдастыруда үш деңгей 

қарастырылады [10]. Бастапқы психопрофилактика – психикалық сау адамның 

психикалық ауруларының алдын алуға бағытталған іс-шаралар. Психикалық 

денсаулығының бұзылу қаупі жоғары адамдарды ауыр соматикалық аурулардан зардап 

шегетін, ауыр өндірісте жұмыс істейтін, қарқынды ақыл-ой еңбегімен айналысатын, 

босандыру жарақаттарын бастан өткерген адамдар, кеш жастағы, маскүнемдікке 

шалдыққан, психикалық аурулары бар қандас туыстары бар, сондай-ақ ұзақ уақыт психо-

травматикалық жағдайларда жүрген адамдар деп есептеу керек. Бастапқы 

психопрофилактиканың негізі «донозологиялық диагностика» болып табылады. 

Екіншілік психопрофилактиканың негізі – ерте этиологиялық диагностика және 

терапия, аурудың тұқым қуалайтын, өндірістік және басқа факторлармен байланысын 

орнату болып табылады. 

Үшінші психопрофилактика – бұл науқаспен психикалық ауру жағдайында 

мүгедектікке жол бермейтін арнайы жұмыс. Психикалық декомпенсацияның пайда 

болуындағы соматикалық аурулардың рөлі тек соматогендік әсерге ғана байланысты емес. 

Теріс эмоциялар, қорқыныш, денсаулығына алаңдаушылық, жағымсыз және 

травматикалық терапияларға реакциялар, өмір салтын өзгерту үлкен маңызға ие. 

Аталмыш деңгейлер білім беру жүйесінде қызмет атқаратын психолог үшн 

аналогиялық сипатта: бастапқы профилактика білім беру процесінің барлық 

субъектілеріне бағытталған іс - әрекеттерді қамтиды; қайталама профилактика балалар 

мен мұғалімдерге жеке және психикалық генездегі бұзушылықтардың пайда болу немесе 

сақталу қаупі жоғары жағдайдағы адамдарға бағытталған шараларды қамтиды; үшінші 

профилактика анықталған және анықталмаған психологиялық бұзылыстар жағдайында 

психологтың тікелей араласу шараларын білдіреді, ал араласу – көмек көрсетуге және 

бұзушылықтардың шиеленісуіне жол бермеуге бағытталған. 
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Бастапқы профилактика бағдарламалары – бұл балалар мен ата-аналарды 

психологиялық ағарту; педагогтарды, психологтарды, әлеуметтік педагогтарды оқыту 

бағдарламалары; ақпараттық науқандар және т. б. 

Қайталама алдын алу бағдарламалары – бұл балалар үшін де, ересектер үшін де 

әртүрлі жеке жетіспеушіліктерді (мысалы, сенімді мінез-құлықты дамыту), өмірлік 

қиындықтарды (мысалы, қиын өмірлік жағдайларда сындарлы өзара әрекеттесу 

дағдыларын дамыту бағдарламалары) жеңуге бағытталған бағдарламалар. Алдын  алу 

шараларына балалармен және қиын отбасылармен жұмыс істеуге бағытталған 

бағдарламалар кіреді. 

Үшінші профилактика бағдарламалары – бұл терапевтік жоспардың араласу 

бағдарламалары. Әдетте, араласу бағдарламалары медициналық көмекпен, заңды, 

әлеуметтік және педагогикалық қолдаумен қатар, баланың психикалық бұзылуының 

ерекшелігін ескере отырып жасалған жеке және топтық терапия бағдарламалары болып 

табылады. Оларды әзірлеу кезінде баланың психологиялық жасы, оның интеллектуалды 

даму деңгейі, жеке ерекшеліктері, қызығушылықтары, жарақаттың сипаты, ересек адамға 

деген сенім деңгейі, сондай-ақ оның әлеуметтік ортасы мен өмірлік жағдайлары сияқты 

факторлар ескеріледі. 

Шын мәнінде, екінші және үшінші профилактика қиын өмірлік жағдайға тап 

болған, «қауіп тобын» құрайтын немесе дамудың әртүрлі бұзылулары бар, 

денсаулығының шектеулі мүмкіндіктері бар, оқу мен әлеуметтенуде қиындықтарға тап 

болған студенттердің белгілі бір категорияларымен түзету және дамыту жұмыстарын 

қамтиды.   

Мектеп психологының жұмысындағы психогигиенаның міндеттері білім беру 

ортасын психологиялық сараптау, негізгі және қосымша білім беру бағдарламаларын іске 

асыруды психологиялық-педагогикалық және әдістемелік қолдау сияқты қызмет 

түрлерінде жүзеге асырылады. Дәл осы іс-шаралар баланың үйлесімді психикалық дамуы 

мен әлеуметтенуінің болжамды қауіп факторлары ретінде әрекет ететін білім беру 

ортасының қолайлы және қолайсыз факторларын анықтауға мүмкіндік береді. 

Қазіргі білім беру жүйесіндегі психологтың міндеті – бірінші, екінші және 

үшіншілік (инклюзивті білім беруді ұйымдастыруға байланысты) психопрофилактика 

мәселелерін шешуге арналған. Алайда, білім беру жүйесіндегі психологтың негізгі 

қызметі – бастапқы алдын-алу болып табылады, оның аясында ол жеке тұлғаны дамыту 

үшін жағдай жасау, білім беру ортасында психологиялық денсаулықты қамтамасыз ету 

тұрғысынан білім беру процесінің барлық қатысушыларымен жұмыс істейді.  

И.В.Дубровинаның тұжырымдамасына сәйкес [11] балалардың психологиялық 

саулығы – қазіргі білім берудің негізгі құндылықтарының бірі болып табылады. 

Психикалық денсаулық – психикалық әл-ауқат жағдайы ретінде түсіндіріледі, ауыр 

психикалық құбылыстардың болмауымен сипатталады және мінез-құлық пен іс-әрекеттің 

қоршаған шындық жағдайларына сәйкес реттелуін қамтамасыз етеді. Психологиялық 

денсаулық психикалық денсаулықты қамтиды және адамның жеке басының әртүрлі 

аспектілері арасындағы, сондай-ақ қоғам мен адам арасындағы үйлесімділікті қамтамасыз 

ететін, адамның өмірі мен қызметі процесінде толық жұмыс істеу мүмкіндігін беретін 

психикалық қасиеттер мен қасиеттердің динамикалық жиынтығы ретінде қарастырылады.  

Психологиялық денсаулық тұтастай алғанда жеке тұлғаны білдіреді және жеке 

тұлғаның жеке және жас ерекшеліктерін барабар және еркін жүзеге асыруға мүмкіндік 

беретін жеке тұлғаның ішкі үйлесімділігінің жағдайы ретінде әрекет етеді. 

Білім беру қызметтері адам өмірі мен денсаулығының жалпыадамзаттық 

құндылықтарының басымдығын, жеке тұлғаның еркін дамуын, білім берудің балалар мен 

оқушылардың жас ерекшеліктерін дамыту міндеттеріне сәйкестігін ескере отырып 

құрылуы керек. Психологиялық қызметтің негізгі мақсаты – білім беру процесіне 

қатысушылардың баршасының психологиялық денсаулығы ретінде анықталады, 
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онтогенездің барлық кезеңдерінде тұлғаның рухани-адамгершілік қалыптасуы және оның 

толық дамуы деп түсініледі [12]. 

Барлық білім беру субъектілерінің, ең алдымен білім алушылардың 

(тәрбиеленушілердің) психологиялық денсаулығын қамтамасыз етумен байланысты 

педагог-психолог жұмысының жетекші нысаналы бағдарларын іске асыру үшін 

профилактикалық қызмет моделі неғұрлым барабар болып табылады. Бұл модельде 

психологиялық профилактика психикалық дамудың ауытқуларының алдын алуға және 

түзетуге, жеке тұлғаны қалыптастыруға, әлеуметтенуге, психологиялық денсаулықты 

сақтауға бағытталған іс-шаралар жүйесі ретінде психологтың негізгі қызметі болып 

табылады.  

Психопрофилактика – бұл жеке қызмет түрі емес, психологтың білім берудегі 

психологиялық денсаулықты сақтау және нығайту үшін қолайлы жағдайлар жасау, 

балалар мен жасөспірімдердің психикалық дамуы мен әлеуметтенуінің бұзылуын 

болдырмау және түзету жөніндегі барлық жұмысы. Бұл жұмыс түрі қажет психологиялық 

диагностика, түзету, ағарту және кеңес беру сияқты іс-шараларды қамтиды, іс жүзінде осы 

мақсатқа жетудің құралы болып табылады. Және мұнда диагностикалық скринингтік және 

мониторингтік технологиялар, тренинг, кеңес беру және оқыту технологиялары  негізгі әрі 

басты қызмет құралдары болып табылады. 
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