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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ, ПУБЛИКУЕМЫХ  

В «ВЕСТНИКЕ УНИВЕРСИТЕТА КАЙНАР» И  

В ЖУРНАЛЕ «КАЗАХСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ» 

 

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

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

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

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

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

названия статьи на соответствующем языке. Магистранты, докторанты предоставляют 

рецензию на статью. 

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

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

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

адрес. 

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

бумажном и электронном носителях (диск). 

Ответственность за концептуальное содержание статьи несет автор (авторы). 

Редакционный Совет оставляет за собой право публикации, редактирования или 

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

восстанавливаются. Ссылка при перепечатке на наше издание обязательна. 
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Қазіргі заманғы  білім беру сапасының  

теориясы және практикасы 
 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК БАҒАЛАУЫН ТЕОРИЯЛЫҚ  ТАЛДАУ 

 

ТОҚСАНБАЕВА Н.Қ. 

әл-Фараби ат. ҚазҰУ-нің профессоры, психология ғылымдарының докторы 

ЖАНҰЗАҚОВА С. 

әл-Фараби ат. ҚазҰУ-нің 1 курс магистрі 

 

Тұлғаның онтогенездегі жан-жақты дамуындағы мәнді сұрақтардың бірі өзіндік 

сананы қалыптастыру мәселесі. Өзіндік сананы құрайтын компоненттер өзіндік бағалау, 

өзіндік реттелу. Олар тұлғалық дамуда ерекше сатыны құрайды. Тұлғаның өзіне, өз 

қабілеттеріне, іс-әрекет нәтижесіне деген бағалау қатынасы қалыптасады. Осы бағалаушы 

қатынас өзіне сыни көзқараспен қарау, өз мүмкіндіктерін іс-әрекет нәтижесімен 

арақатыстыру, қоршағандардың талабымен ғана емес, өзінің меншікті талаптарының 

деңгейінде әрекет ете алу қабілетіне ие болу жағдайы да маңызды сипаттамалардың бірі. 

Өзіндік бағалау тұлға өмірінде маңызды құрылымдылыққа ие қасиеттердің бірі 

болып табылады. Өзіндік бағалау психология ғылымында жеткілікті жан-жақты 

зерттелгені белгілі. Біздің зерттеуімізде өзіндік бағалаудың қарым-қатынасқа әсері 

қарастырылады. Зерттеудің негізгі мәселесіне тоқталу үшін ең алдымен өзіндік 

бағалаудың теориялық зерттеулеріне талдау жасаймыз. 

Тұлғаның өзіндік бағалау ерекшеліктерін қарастырған жұмыстарда тұлғаның 

әртүрлі даму жақтары нақты қарастырылған   

Өзіндік бағалауды адамның мінез-құлқын реттеуші, жеке бастық феномен ретінде 

сипатталған көптеген эксперименттік жұмыстар да бар.  

Сонымен қатар, Қазақстанда жүргізілген зерттеулердің ішінде профессор 

Ж.Ы.Намазбаеваның жетекшілігімен Р.Ш.Сабырова, С.Ж.Өмірбекова және 

Л.С.Пилипчуктың жұмысында балалардың өзіндік сана-сезімдері, өзіндік бағалау 

ерекшеліктері зерттелінді. Қазіргі қоғамда жасөспірімдік шақтағы оқушылардың өзін-өзі 

бағалауын психологиялық тұрғыда зерттеудің психология ғылымы мен педагогика 

ғылымы үшін қажеттілігі әрқашан да зор. Сондықтан да, біздің зерттеуіміз өзін-өзі 

бағалау оқытудың табыстылығына әсер ететінін негіздей отырып, жасөспірімдік шақтағы 

оқушылардың өзін-өзі бағалауына арналады. Өзінің әртүрлі тұрғыларында бағалау 

Отандық және шетелдік психологтар мен педагогтар   еңбектерінен көрініс тапты. 

Сонымен бірге, әлеуметтік педагогикалық бағалаудың мәнін анықтайтын бағалау 

әрекетінің құрылымы мен жүйесі тұжырымдалған қағида бойынша бағалау әрі үрдіс, әрі 

іс-әрекет, әрі әлеуметтік біліктілік жиынтығы және қызмет ету аясы ретінде қызмет 

көрсетеді.  Сондықтан да, жалпы орта білім беретін мектептен жеткіншек ұрпаққа білім 

беру сапасын, оқыту әдістемелерін, әлеуметтік тәрбиелерін жетілдірумен бірге 

оқушыларға жан-жақты тәлім-тәрбие берудің әлеуметтік мазмұнын, әдістемелік іс-

шараларын қоғамдық талаптарға негізделіп, үнемі жаңартып отыруды талап етеді. 

Батыс Еуропа және американдық психологтар өзін-өзі бағалауды қоршаған ортада 

бағдарлануды қамтамасыз ететін және өзінің ішкі талаптарын сыртқы жағдайлармен 

үйлестіретін механизм ретінде қарастырады. Бұл жағдайда әлеуметтік орта адам үшін, 

оның қажеттіліктері мен ұмтылыстарына қарсы күш ретінде түсіндіріледі. Бұл көзқарасты 

ұстанушылар З. Фрейд және неофрейдистер К. Хорни, Э. Фромм болды. Аталмыш 

ғалымдар тұлғаның өзін-өзі бағалауы ішкі қозулар мен сыртқы тыйымдар арасында 
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әрдайым шиеленістер туындатады деп есептеді. Адекватты өзін-өзі бағалаудың болуы 

мүмкін емес деді. Адекватты өзіндік бағалау арқылы адамның өз жетістіктерін шынайы 

бағалауы негізінде өнегелік даму жүзеге асады. Жасөспірімдерде өзіндік бағалаудың 

қалыптасу процесіне оқу іс-әрекетіне берілген бағалау, жеке бастық сапалар, мінез-құлық 

шешуші рөл атқарады. 

Тұлғаның өзіндік бағалауын түсіндіруші келесі бағыттардың бірі гуманистік 

психология. Осы бағыт өкілдерінің пікірінше, өзіндік бағалау тұлғаның мәнін бейнелейді. 

Яғни, тұлғаның өзіне эмоциялық-құндылық қатынастарды білдіреді. Бұл бағыт өкілі К. 

Роджерс пікірінше, «Мен» құрамдастарының арасындағы мән неғұрлым жақындасқан 

сайын, соғұрлым өзіндік бағалау жоғары болады.   Ол өзіндік сана мен өзіндік бағалауды 

тұлға құрылымында орталық буынға жатқызды. Яғни, өзіндік бағалау тұлғаның 

әлеуметтік ортада бағдарлануын және ішкі талаптар мен сыртқы жағдайлардың 

келісімділігін қамтамасыз етеді. Тұлғаның психикалық тұтастығының маңызды 

жағдайларының бірі өзіндік бағалаудағы орамдылық және тәжірибе күшімен бұрын 

қалыптасқан құндылықтар жүйесін өзгертуге бейімділігі деп есептеді.  Бірақ К. Роджерс 

идеалды және шынайы «Мендерді» арақатынасын жасайтын жалғыз фактор деп есептей 

отырып, тұлға ортасын және тұлғааралық қарым-қатынас рөлін асыра бағалайды. Осы 

орайда, автор өз зерттеулерінде тұлғаның өзіндік санасы қалыптасуындағы әлеуметтік-

экономикалық қатынастардың рөлін ескермеді. 

Өзіндік бағалау – өзіндік сана сезімдерінің бірлігі, тұлғаның қасиеттеріне, сапасына 

деген қатынасы. Өзіндік бағалауға икемділік, орнықтылық, адекваттылық (жағымды, 

жағымсыз) сияқты сипаттамалар тән болады. Өмірлік тәжірибелерде қалыптасқан «Мен» 

бейнесі әлемді, басқа адамдарды қабылдауға, оларды бағалауға әсер етіп, соның негізінде 

адам өзінің мінез-құлқын өзіндік бағалайды.   

К. Роджерс өзіндік бағалау теориясын және өзіндік бағалауға психотерапиялы әсер 

ету курсын ұйымдастырды. Оның ойынша өмірлік жағдайларға ең оңай бейімделу өзіндік 

бағалаудың икемділігін дамыту болып табылады, яғни өзіне деген адекватты қатынасты 

дамыту, бұл басқа адамдармен қарым қатынасты дұрыс қалыптастыруға, өзін-өзі 

сыйлаудың жоғарылауына әкеледі. Адам үшін «Меннің» саналы компоненттері адамның 

мінез-құлқын реттеудің негізгі құралы болып табылады.[3].Кеңес психологиясында өзін-

өзі бағалау мәселесі теориялық деңгейде терең зерттелінген. (Б. Г. Ананьев, Л. И. 

Божович, С. Л. Рубинштейн, И. В. Чеснокова, В. А. Ядов және т.б).  

Өзіндік бағалауды түсіндіруде К. Левин мотивтер, қызығушылықтар, талаптану 

деңгейі және олардың динамикалық арақатынасын қарастырды. Осы орайда, түрлі 

тапсырмаларды орындаудағы жетістіктер мен сәтсіздіктерге, талаптану деңгейіне, шағын 

топтардағы статусқа өзін-өзі бағалаудың тәуелділігі туралы фактілер анықтала бастады. 

Өзіндік бағалау – бұл тұлғаның өзін-өзі, өз мүмкіндіктерін, қасиеттерін және баса 

адамдар арасында орнын бағалауы. Тұғаның мінез-құлығы өзіндік бағалау арқылы 

реттеледі, ал өзіндік бағалау айналадағы адамдармен қарым-қатынас барысында 

қалыптасады. Жаңа бағалауларға ие болу, алғашқылардың мағынасын өзгертуі мүмкін. 

Көптеген ғалымдар өзіндік бағалауды түсіну үшін үш сипатты ерекше бөліп көрсеткен. 

(Липкина А. И, П. Р. Чамата, Л. И. Рувинский). Біріншіден, өзіндік бағалау қалыптасуы 

үшін шынайы Мен-бейнесінің идеалды Мен-бейнесімен салыстырылуы ерекше рөлге ие. 

Екінші фактор, сол адамға әлеуметтік реакцияның интериоризациясымен байланысты. 

Үшінші фактор, тұлға өз іс-әрекетінің жетістігін және ұқсастыру көлеңкесі арқылы оның 

көріністерін бағалайды. 

Өзіндік бағалау – тұлғаның, оның іс-әрекетінің, мінез-құлқының құнды, маңызды 

бөлігі. Өзіндік бағалау өзіндік танымның, өзіндік бағалау процесінің тұрақты 

құрылымдық білімдер жүйесі, «Мен-концепция» компоненті. Өзіндік бағалаудың негізі 

индивидтің тұлғалық мәндер, құндылықтар жүйесі. «Мен-концепцияның» орталық 

компоненті ретінде қарастыралады.  
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Сонымен қатар, теориялық талдауда байқағанымыз өзіндік бағалау дамуында 

әлеуметтену факторы маңызды орынға ие. Табиғаты бойынша өзіндік бағалау әлеуметтік 

феномен болып табылады. Өзіндік бағалаудың құрылымына когнитивті, эмоциялық және 

мінез-құлықтық компоненттер кіреді. Когнитивті компонент - өзін білу, эмоциялық 

компонент - өзіне қатынасы, мінез-құлықтық компонент – бұл өзін білу мен өзіне қатынас 

негізінде өзін реттеу болып табылады.   
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МҰҒАЛІМ БРЕНДІ МЕКТЕПТІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН 

ЖОҒАРЫЛАТУ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 

 

ПОЛАТБЕК А.Қ. 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеттің 

магистранты, Алматы қаласы 

 

Білім беру кеңістігінде  жаһандық жаңғыру кезеңінде бәсекеге қабілеттілік 

маңызды мәнге ие. Осы кеңістіктегі бәсекеге қабілеттілік мұғалім қызметімен тікелей 

байланысты. Білім берудегі жүйелік өзгерістер педагогикалық жұмыс сапасын және 

мұғалімнің кәсіби шеберлік деңгейін жоғарылату мәселесін алға тартты, мұндағы басты 

міндет – мұғалімнің брендін құру және жоғарылату. 

Қазіргі заманда мұғалім - бұл ең алдымен мінез-құлық, эмоционалды, 

мотивациялық және мәдени ерекшеліктері бар адам, әлеуметтік және тұлғааралық 

қатынастардың субъектісі. Бүгінгі таңда мұғалім қазіргі қоғамда белгілі бір әлеуметтік рөл 

атқарады, ол қоғамның талаптарына сәйкес келуі керек, бірақ сонымен бірге өзінің 

құндылықтарына қайшы келмеуі керек. 

Бәсекеге қабілеттілік – салыстыру кезінде басқа объектілерден , сипаттамалары мен 

қасиеттеріне байланысты, көптеген салаларда алда болуы және өз саласын жетік 

меңгерген маманның сипаты. [1] 

Бәсекелестік- жеке немесе топтық мақсаттарға, сол мақсаттар мен мүдделерге қол 

жеткізетін басқа адамдармен немесе топтармен қарама-қайшылық жағдайындағы 

мүдделерге қол жеткізумен сипатталатын әлеуметтік және тұлғааралық өзара әрекеттесуді 

ұйымдастырудың негізгі формаларының бірі. Бәсекелестікке мұғалім бренді жеке 

қатысумен, іс-қимыл тақырыбын белсендірумен сипатталады. [2] Бәсекелестік 

қатынастарға дайындық- бұл тиімді кәсіби қызмет үшін қажетті және жұмыс 

әріптестерімен қарым-қатынастағы маманның жағдайын анықтайтын қасиеттер мен 

қабілеттердің жиынтығы. [3] 

Мақалада, мұғалім бренді арқылы бәсекеге қабілеттікті жоғарылатуға тоқталамыз. 

Бренд дегеніміз не? Бренд (ағылш. brand— тауар белгісі) — компания, өнім немесе 

қызмет (біздің мақаламызда мұғалім) туралы ақпарат кешенін білдіретін термин, кез 

келген өндірушінің немесе өнімнің танымал, оңай танылатын және заңды қорғалған 
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символикасы. Мұғалім бренді- бұл оқушылар, тыңдаушылары, оқырмандар үшін, яғни 

мұғалімнің мақсатты аудиториясы үшін қалыптасқан бейне. 

Бренд мұғалімге өз қызметін тиімді ұйымдастыруға және құрылымдауға мүмкіндік 

береді. Бұл мұғалімнің кәсіби өсуін  жүзеге асыруға және өз білімі мен дағдыларын 

жүйелеуге көмектеседі, сонымен қатар, мұғалім энергиясын сақтауға  себтігін тигізеді.  

Бренд өзге адамдардың санасында қалыптасқан бейнелер мен ассоциациялар 

жиынтығы. Біздің жағдайымызды, оқушылар, ата-аналар және әріптестердің санасында 

қалыптасқан ойлар. Өзінің жеке бренді бар мұғалім ол, біріншіден, көшбасшы адам , 

екіншіден, қоғам мүшесі ,үшіншіден, әртіс.  

Мұғалім- көшбасшы. Бұл дегеніміз, мұғалімнің өз ортасында формальді түрде 

емес, үлгі-өнеге көрсетуші сенімді және беделді адам болуы. Яғни, оқушылармен олардың 

ата-аналарымен және әріптестерімен жағымды қарым-қатынас орната алуы. 

Көшбасшының маңызды қасиеттері - бұл қабілетінен туындайтын сенім және көпшіліктің 

пікіріне сүйенуі – кері қарым-қатынас орната алатын тоқтаусыз ерекше ойлана алуының 

жемісі. Болашақ мұғалім "көшбасшы" позициясына барынша жақын болса, оның санасы 

барынша кең болса, онда, сұхбаттасушыға сөйлеу әсері және онымен өзара әрекеттесу 

мәнді және өзекті болады.  

Мұғалім- қоғамның мүшесі. Қоғамда жай ғана өмір сүру емес, ол педагогикалық 

біліммен бірге лайықты өзін-өзі жүзеге асыру құқығын алады. Мұғалім оқушыларға үлгі, 

еліктеу нысаны болуы керек. "Қоғамның мүшесі" мұғалімдер мен педагогикалық кәсіптің 

әлеуметтік беделін жасайды. 

Мұғалім- әртіс. Мұғалім сыныптың алдында тұрып, сыртқы алаңдаушылықтар мен 

мәселелерін ұмытып, оқушыларға білім беру үшін әр түрлі рөлдерді сомдайды. Оқу 

жылындағы іс-шараларды және күнделікті сабақтың  сценарийін жазады, сабақта орын 

алатын тосын жайттарды ерекшелікпен жеңе алады. Және мұғалім-әртіс – 

шығармашылықсыз, креативті ойлау қабілетінсіз, бірлескен әрекетсіз болуы мүмкін емес.  

Психологтар, бренд туралы, өз брендін  құрудағы адамның басты  міндеттері- 

өзінің бірегейлігін түсінуі және нарыққа өзінінің басым, күшті қабілеттерін ұсына алу. 

Мұғалім бренді жағдайында мұғалімнің білім берудегі, бала тәрбиесіндегі басты ерекше 

қабілеттерін әуелі өзі түсіне алу соннан соң, оны нарыққа, яғни, білім кеңістігіне ұсына 

алуы.  

О. Ю. Рогачева бойынша мұғалім бренді үш негізгі компонент негізінде құрылады: 

 ерекшелік, мұғалімнің әрқашан өз көзқарасының болуы; 

 маңыздылық, мұғалімнің оқушылар үшін маңызды болуы және қарым-қатынаста 

сенім орната алуы; 

 жүйелілік, сенім орнату үшін іске асырылған іс-әрекеттер тізбегінің нәтижесіне 

білім алушылардің өз күштеріне сенімі артады; [4] 

Мұғалім брендінің даму тенденциясын сипаттайтын қасиеттер: жаңаны игеруге 

ашықтық; әлеуметтік байланыстарға сенімділік; кәсіби қызметтің оңтайлы модельдерін 

жасау кезінде интегративті ойлау тәсілі; өзінің кәсіби мінез-құлқын объективті бағалау 

қабілеті; еңбектегі жетістікке деген жоғары мотивацияның болуы; шешім қабылдау 

процесіне тұрақты қатысу; болжау; парасаттылық; жеке талап, өзін-өзі реттеу және басқа 

да маңызды қасиеттер. 

Мұғалімнің жеке басының дамуы жеке кәсіби брендінің қалыптасуымен ғана 

өлшенбейді, сонымен қатар мұғалімге бәсекеге қабілетті білім беру ортасында жеке 

брендін дамытуға мүмкіндік береді. Ал, мұғалімнің жеке және кәсіби тұрғыдан бір арнада, 

бір бағытта дамуы, мұғалім брендінің қалыптасуына жол ашады. 
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Сурет – 1.  Мұғалім брендінің дамуына түрткі болатын компонненттер 

 

Мұғалімнің бренді- бұл мұғалімнің өз жұмысын әдістемелік әзірлемелерде 

сипатталған және тәжірибелік тұрғыдан дамыған жоғары үлгілер мен стандарттар 

деңгейінде орындауы. Мұғалімнің нақты құндылықтарын көрсететін, бренд - мұғаліммен 

мен аудитория, яғни білім кеңістігі арасында нақты байланыс кеңістігін жасайды. 

Мұғалімнің жеке брендін құру технологиясы келесі қадамдардың алгоритмдік 

тізбегін қамтиды: 

 мұғалімнің жеке және кәсіби қасиеттерін анықтау (педагогикалық түйсігі, кәсіби 

икемділік, стресске төзімділік, жоғары рефлексивтілік, әдептілік, адалдық, әдептілік, 

әділеттілік, жауапкершілік, бастамашылық, әр түрлі деңгейдегі кәсіби мәселелерді 

шешуге қабілеттілік және т. б.); 

 мұғалімнің қазіргі таңдағы және болашақта айналысқысы келетін кәсіби 

бағытын таңдауы; 

 жоғары санатты мамандардың бәсекелестік артықшылықтары жағдайында - 

олардың кәсіби қасиеттерін зерттеу, сондай-ақ озық педагогикалық тәжірибені және 

көрнекті жаңашыл педагогтардың кәсіби шеберлігінің ерекшеліктерін зерттеу және 

қорыту; 

 болашақ мұғалім брендінің имидждік бейнесін жобалау және модельдеу; 

 мұғалімнің өзін ерекше және бұрын таңдалған бағытындағы сәтті маман ретінде 

көрсетуі. 

Осылайша, мұғалімнің жеке бренді мектептегі білім беру процесінің 

субъектілерімен қарым-қатынаста дәйекті түрде қалыптасады және жүзеге асырылады, 

бұл олардың кәсіби қызметін тиімді құрылымдауға ықпал етеді. 

Бәсекеге қабілетті мұғалім үшін  имидж және бренд аса маңызды, ол мұғалімге 

жеке тұлғалық ерекшеліктерін байланыстыра отырып, кәсіби мәселелерді сәтті шешуге 

мүмкіндік береді.  

Мұғалімнің кәсіби брендінің моделі негізгі 3- бөліктен тұрады: 

 Мұғалімнің кәсіби ұстанымы - бұл кәсіби мінез-құлықта көрінетін шындықтың 

белгілі бір жақтарына тұрақты қарым-қатынас жүйесі [2]. Басқаша айтқанда, кәсіби 

ұстаным ретінде біз мұғалімнің кәсіби қызметіндегі білім беру басымдықтары . Бұл көп 

жағдайда әмбебап құзыреттілік пен жаңа сауаттылық шеңберімен байланысты. 

 Мұғалімнің жеке ұстанымы – жеке тұлғалық қасиеттерінің жиынтығы, оның 

кәсіби қызметін жүзеге асырудағы мотивтер мен құндылықтары. 

 Кәсіби шеберлік - кәсібиліктің жоғары деңгейінде, рухани және зияткерлік 

мәдениеттің синтезінде және білімді практикалық іс-әрекетте кәсіби жүзеге асыруда, яғни 

іс жүзінде мұғалімнің өз құзыреттілігін оқушылардың білім беру нәтижелеріне айналдыру 

қабілетінде көрінетін қабілеттерінің жиынтығы. 

Мұғалім брендінің қалыптасуы- мұғалім кәсібіне жаңа сапа алып келеді, яғни 

жұмысының сапасының артуына мүмкіндік береді. Және мұғалімге, өзін-өзі талдауға, 

өзін-өзі алға жылжытуға кәсіби дағдыларын дамытуға, өнімділікке  (нәтижесі бойынша-



Вестник университета «Кайнар», №4/3-2020 г. 

 13 

білім деңгейі, оқушылардың тәрбиесі), технологиялар мен әдіс-тәсілдерді оңтайлы таңдай 

алуға жетелейді. Осы мақсаттарға қол жеткізу қазіргі таңда әр мектеп мұғалімінің 

әлеуметтік функциясы екендігі анық.  
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Алматы қаласы  

 

Жасөспірімдердің тұлғалық дамуна ұзақ уақыт бойы дұрыс көңіл бөлінбей келді. 

Көптеген жағдайларда, жас ұрпақты тәрбиелеу процесінде эмоционалдылық адамның 

жеке басының жан-жақты дамуының аспектілерінің бірі ретінде еленбеді, бұл 

эмоционалды процестер адам өмірін үйлестіру жүйесі ретінде әрекет етеді, дененің күйін 

және оның қызметін сыртқы және ішкі реттеудің маңызды тетіктерінің бірі болып 

саналады.  

Жасөспірімдік кезең – адам өзінің ішкі уайымдар мен қобалжуларды, эмоционалды 

қиындықтарды және күйзелістерді өткеретін уақыты. Сонымен қатар, бұл кезеңде латентті 

күйдегі мектепке дейінгі кезеңде бастау алған түрлі тұлғалық аномалиялар дамып, көрініс 

береді. Баятауыш сыныптардағы қорқыныштар қайта жанданып, өзгеше көрініс тауып 

үдей бастайды.  

Зерттеулер көрсеткендей, жасөспірімдер әртүрлі өмірлік оқиғаларды ересектер мен 

балаларға қарағанда анағұрлым айқын және қарқынды сезінеді. Бұл оң және теріс 

эмоцияларға да қатысты. Егер жасөспірім бақытты болса, онда бұл  «жүз пайызға» дегенді 

білдіреді, бірақ егер бір нәрсе оны ренжітсе, онда ол бүкіл әлем құлағандай өзін қатты 

бақытсыз сезінеді. 

Жасөспірімдік кезеңге тән белгілері: күшті сезімталдық, жиі көңіл-күйдің өзгеруі, 

басқаларды мазақ етуден қорқу, өзін-өзі бағалаудың төмендеуі. Ата-аналармен және 

құрдастарымен қарым-қатынас жасөспірімдер үшін маңызды тәжірибелердің бірі болып 

табылады. Көбінесе қоғамдық фобиялар басым болады. Жастар ұялшақ болады және 

олардың сыртқы келбеті мен мінез-құлқының кемшіліктеріне үлкен мән береді, бұл 

жасөспірімді кейде оған немесе адамдарға жағымсыз компаниямен қарым-қатынас 

жасауға әкеледі. Кейбір жағдайларда мазасыздық жас жігіттің қоғамдық өмірін анағұрлым 
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нашарлатады, ол топтық іс-әрекеттің көптеген түрлерінен бас тартады, басқалар ол туралы 

не айтатыны немесе ойлайтыны үшін қорқады [1, 154-б].      

Өкінішке орай, жасөспірімдердің проблемалары жасөспірімдерден басқа ешкімді 

қызықтырмайды.  Жасөспірім өз проблемаларымен, эмоцияларымен жалғыз қалады. 

Мектеп балаларының эмоцияларымен күресуге көмектесу үшін арт-терапияның әртүрлі 

әдістерін қолдануға болады, мысалы: изо-терапия, музыка терапиясы, фототерапия, дене 

терапиясы, мандала-терапиясы  және т. б. Шынында да, арт-терапияның көмегімен 

баланың өмір сүруіне кедергі келтіретін және оның дамуына кедергі келтіретін 

мазасыздық, қорқыныш, депрессия, агрессивтілік және басқа да көптеген жағымсыз 

эмоционалды жағдайларды жеңуге болады. Сондай-ақ, арт-терапияның көмегімен 

жасөспірім өзінің эмоциясын анықтауға үйренеді, бұл өз кезегінде олар үшін бұл өте 

қиын.  

Изотерапияны терңірек қарастырайық. Оның мақсаты төмендегілер болып 

табылады: 

1) жинақталған агрессияны әлеуметтік пайдалы жолмен босату; 

2) жағымды көңіл-күйге бейімделу, сезімдерді, эмоцияларды талдау.  

3) тұлғаны ең көп мазалайтын дүниелерді ауызша емес форматта білдіру; 

4) өзін-өзі бақылау мен рефлексияны дамыту; 

5) қатысушылар арасында қарым-қатынас орнату. Бірлескен көркемдік белсенділік 

эмпатияның дамуына көмектеседі; 

6) изотерапия табиғи және бастапқы түрде көркемдік-эстетикалық талғам мен 

қабілеттерді дамытады [2, 88-б].  

Жасөспірімдерді зейін қоюға үйретіп, тыныштандыруға көмектесе алатыны – 

мандалаларды бояу. Сондықтан арт-терапияның осы әдісі таңдалды. Санскриттен 

аударылған «мандала»  сөзі шеңберді білдіреді және шеңбердегі суретті білдіреді. Терең 

мағынасында «мандала»  сөзі – мәнді шығару дегенді білдіреді. Бұл біздің бейсаналықпен 

терең жұмыс, ол тұтастыққа қол жеткізуге көмектеседі, жанымыздың үйлесімін қалпына 

келтіреді [3, 92-б]. 

Мандала ежелден Шығыс діндерінде, әсіресе буддизмде қолданылған, ол салттық 

әрекеттер арқылы жасалған. Оны бірінші болып К.Г.Юнг қолданды. Ол мандаланың күшті 

емдік әдіс екенін біліп, оны пациенттерінің жеке басын анықтау үшін жасаған 

шығармаларында қолдана бастады. Джунг мандаланың емдік қасиеттерін салт-

дәстүрлермен салыстыра отырып талдады және «бұл – адамның тұтастығына және бүкіл 

өмірлік күшін құруға әкелетін күшті әдіс» екенін түсінді. 

Мандалотерапия-адамға өмірлік күш беретін, адамның шын мәнінде кім болуын 

анықтауға көмектесетін ең күшті және тиімді құралдардың бірі.  

Мандала арқылы шешілетін міндеттер: 

- жанжалдарды шешу жолдары; 

-жалпы жағдайды жақсарту; 

-өмірлік жағдайдың өзгеруі; 

-ішкі үйлесімділік пен тұтастықты табу және тағы басқалар [3, 102б]. 

Осылайша, мандалотерапия жасөспірімдермен эмоционалды күйзелістерінің 

алдын-алу және түзету жұмыстарының тиімді әмбебап әдістерінің бірі болып табылады, 

өйткені ол жасөспірімдерді дамыту,  үйлестіру және олардың өмір сүру сапасын жақсарту 

құралы бола алады, олардың шығармашылық әлеуетін дамытуға ықпал етеді, олардың 

эмоционалды, мінез-құлық және интеллектуалдық бұзылыстарын түзетуге мүмкіндік 

береді.  Мандалотерапия – адамға өзін-өзі тануда қуанышты сезінуге, рухани және жеке 

өсуге, физикалық денсаулықты табуға көмектеседі. 

Барлық мәліметтер мен зерттеулер бұл терапияның оң әсерлері бар екенідігін 

аңғартады. Алайда, терапия шет ел тәжірибесінде көптеп қолданылған. Сондықтан, бұл 

терапияны ұлттық ою-өрнектермен қайта өңдеу идеясы туындап отыр. Бұл ғылыми ізденіс 

арқылы этнопсихологияның да ілгерілеуіне үлес бола алады. Мандала терапияның негізі 
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бөлшектер мен құрылымдар және өрнектер екендігін ескерсек, қазақ халқының мән-

мағына мен терең философияға негізделген ою-өрнектерін пайдалану оңтайлы шешім 

бола алады.  

Қазақ даласын мекен еткен тайпалар мен тұрғындар ғасырлар тоғысында пайда 

болған өнектер мен оюларды өз тұрмыс салты барысында шебер қолдана білген. Алғашқы 

ою-өрнектердің нышандары геометриялық негізде, жан-жанурлар мен тұрмыста 

пайдаланған көкеністер мен жидектердің нобайынан бастау алған. Ол өзінің шығу 

тарихын сонау Андронов мәдениеті мен сақ, ғұн, үйсін өнерінің мұраларынан алады. 

Ежелгі тайпалар оюларды өздерінің қару-жарақтары мен үй тұрмыс заттары, ыдыстарын 

көркемдеу және әсемдеу мақсатында пайдаланған.  

Ою-өрнектер ерте кезден-ақ қазақ өміріндегі түрлі бұйымдар мен киімдерді 

әсемдеудің негізі болған. Біз қолданатын ою және өрнек сөздерінің мағыналары бірдей. 

Бұл сөздер ұғымында бір затты кесіп оюлау немесе өрнекпен бедерлеу, екі бұйымды бір-

біріне киюластыра отырып, сәйкестендіру деген мағына жатыр. Ал өрнек дегеніміз сол 

оюлардың белгілі бір заттың бетіне бедерлеп, жапсырып, күйдіріп немесе бояп түсірілетін 

әшекей іспеттес.  Сол үшін күнделікті қолданыста бұл екі термин қосарланып 

пайдаланылады. Қазақ болмысында бұл ою-өрнектердің үш түрлі кескіні кездеседі. Яғни 

үш түрлі ұғыммен тығыз байланысты. 

 Олар:  

1. Аңшылық өнер мен мал баптау ісі бойынша; 

2. Көші-қон мен жер су, мекен бойынша; 

3. Күнделікті тұрмыста кездесетін түрлі заттардың сыртқы бейнесі мен мүсіні 

бойынша.  

Ісмерлер бұл іске машықтала келе, ою-өрнектерді жатқа бедерлеп, өздерінше жаңа 

нақыштар ойлап таба бастаған. Мүндай ісмерлерді халық ішінде «оюшы» деп атайтын 

болған. Әр тайпаның, әр елдің, әр ру мен жердің өзінің атақты оюшы шебері болған. Өз 

өнерімен оюшылар өз рулары мен елдерін түрлі өрнектермен қанықтырып отырған. Түрлі 

киімдер, төсек-орын, үй жиһаздарына әр ел өзінің таңбасы мен оюын бейнелейтін болған. 

Осыған орай әр жүздің өз белгісі болды.  

Қолөнер шеберлері оюларға ерекше әсер беру үшін түрлі қоспалар арқылы немесе 

табиғаттан кездесетін бетінше түрлі бояулар қолданған. Мәселен, түрлі өсімдіктер, қара, 

қоңыр топырақтар, жосалар, ағаш діңі мен терілер пайдаланылған. Сонымен қоса малдың 

қанын, қара бауырын, жемістердің ерекше түстерін: итмұрын, қара өрік, шие сынды қанық 

түстерді шебер пайдалана білген. Бояуды олар ұзақ уақыт бойы қайнату әдісі арқылы 

алған. Мысалы ағаштардың түрлері мен дің түстеріне байланысты сары, қошқыл, қоңыр 

түстерге қол жеткізген. Түстер ұзақ  уақыт бойы сақталу үшін ащы шөптердің суын және 

түрлі майларды қосып толыққанды бояу алған[4, 23-б]. 

Ою-өрнектердің тарихы – сан ғасырлар бұрын бастау алған. Сондықтан да түрлі 

тұрмыс салтына тиесілі оның түрлері де көп. Олар:  

Құсмұрын. Бұл ою түрі жас қыз-жігіттердің киімдерінде және жаңа отау құрған 

жастардың жиһаздарында молынан бейнеленген. Біріне-бірі тізбектеле келе иір-иір 

жолақты құрайды. Ұшқан құсқа ұқсайтын ою еркіндікті, бостандықты, ерік-жігер мен 

бақытты болуды бейнелейді.  

Түйетабан. Ою алыс сапар мен жорықты бейнелейді. Сондықтан да сапар шегуге 

арналған бұйымдар мен түйе қомында, керуен жабдықтарында кездескен. Осы ою сәтті 

сапарды бейнелейтіндей. Өрнектің бұл түрі «Ұлы Жібек жолы» торабында көптеп 

табылғандығы, жоғарыда айтылған сөздерге дәлел.  

Итқұйрық. Ою арақашықтықты білдіреді. Итқұйрық бейнеленген жер жақыт 

арақашықтықты білдірсе керек, себебі ит алыс сапарға ілесе алмайды. Сондықтан, да 

мұндай ою жақын ара қашықтықта кездесетін бұйымдарда көптеп кездеседі.  

Қошқармүйіз. Бұл ою қазақ бұйымдарында өте көп кездеседі. Қазақ халқы 

қошқармүйізді қастерлеп, құрметтеген. Ол жақсылықтың, күш-қуаттың, молшылықты 
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бейнелейді. Өз перзенттерінің осындай болғанын арман еткен ата-аналар жаңадан туылған 

сәбидің киімдері мен бұйымдарында көп бедерлеген.  

Омыртқа. Ерлік пен қайраттылықтың бейнесі. Сондықтан да, жорыққа аттанған 

батырлар мен ер-азаматтардың киімдері мен сауыттарында осы ою көп кездескен. Бұл 

дегеніміз омыртқасы мығым болатын азаматтың белдескенде беріспейдігі күллі халыққа 

аян.  

Құстаңдай. Бұл ою ақын жазушы, жыршы мен айтыскерлердің шапандары мен 

сырт киімдерінде көп бейнелетін болған. Оюдың негізгі мағынасы үні бұлбұлдай әсем 

болып, тілі өткір қылыштай, айтқан сөзі мірдің оғындай болсын дегенді білдіреді.  

Қолтық ою. Халқымыз мұндай оюды кілем, текемет, киізге көп бастырған. Кең 

қолтықты бейнелейтін ою қонақжайлылық пен ақ көңілділіктің белгісі. «Үйімізді өз 

үйіңіздей көріп, еркін сезініңіз. Құшағымыз әрқашан ашық» дегенді білдіреді[5, 59-б].  

Байқағанымыздай ою-өрнектердің де тарихы тым тереңде. Ал оны күшті 

терапиямен ұштастыра білсек, қазақ психотерапиясындағы жаңалық бола алар еді. 

Мандаланы ұлттық өрнектермен бедерлдеу идеясының астары жасөмпірімдердің 

эмоционалды күйін анықтауда ұлттық болмыс пен рухты көтеру болып табылады.  

Рухани жаңғырудың ең басты шарты – ұлттық кодымызды сақтау екенін әрдайым 

есте ұстап, әлемдік өзгерістерге сай жаңаша ойлау жүйесін қалыптастыруымыз абырой.  

Ұлттық кодты сақтау дегеніміз – ұлттық болмысты нығайтып, оны ұрпақтан 

ұрпаққа мұра ету деген сөз. Ұлттық болмыстың өзі біздің ежелден келе жатқан қазақы 

салт-дәстүрлерімізден, мәдениетімізден, барлық рухани құндылықтарымыздан  бастау 

алады десек, мына өзгермелі дүниеде сол құндылықтарымызды заманға сай одан әрі 

дамытып,байытып, оны бүгінгі өскелеі жастардың санасы мен тұрмысына сіңіру арқылы 

жаңа ғасырдың жаңа ұрпағын қалыптастыру деген сөз[6, 1-б].  

Қорыта келе, ұлттық ою-өрнекті мандала терапия этнопсихологияның жетістігі 

болмақ. Отандық психологияның дамуы үшін ұлттық болмысымыз бен ұлттық 

дүниетанымды жасқспірімдермен жұмыста пайдала отырып дамыта аламыз. Ал ою-

өрнектердің терең философиясы мен мағынасы мандаланың интерпретациясы үшін 

қызмет атқара алады.  
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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 

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, в связи с 

проникновением психологической науки и практики во все сферы человеческой 

деятельности, 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].  

Анализу феномена самореализации в русле системного подхода посвящены 

исследования многих ученых. [3] В работах Б.Г. Ананьева отмечается, что 

профессиональная сфера деятельности – это одна из основных в самореализации 

личности. В данном исследовании выделены следующие уровни самореализации:  

• примитивно-исполнительный уровень;  

• уровень реализации ролей и норм в социуме;  

• уровень смысложизненной и ценностной реализации [4].  

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

самоопределение; 2) профессиональный рост; 3) развитие профессиональной 

компетентности.  

Каждый из трёх этапов может иметь свои барьеры. Выделяются три типа барьеров: 

– ценностные; – 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.  



Вестник университета «Кайнар», №4/3-2020 г. 

 18 

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 

беспомощности, чувство тревожности. При этом, в случаи если возникают барьеры, у 

человека появляется стремление встретить новые возможности собственной жизни, 

задуматься над её смыслом.  

По данным Л.А.Коростылевой основной смысл самореализации человека 

заключался в реализации личностного потенциала в профессиональной деятельности. 

Представлена структурно-функциональная модель, посвящённая самореализации 

личности [6].  

 
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». 

В работах С.И.Кудинова  представлена концепция, которая в настоящее время 

является наиболее расширенной и полной. Данная концепция представляет собой 

полисистемный подход, который включает в себя важнейшие теоретические положения, 

сформулированные в современной психологии  [7].  

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.  

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. 
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Рисунок 2. Структурная модель самореализации личности 

 

Таким образом, рассматриваемый нами феномен самореализации представляет 

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

характер, но и включает в себя все компоненты личностного и профессионального роста 

человека.  
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ФРУСТРАЦИЯ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚАРЫМ-

ҚАТЫНАСТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТЕОРИЯЛЫҚ ТАЛДАУ 

 

ТОҚСАНБАЕВА Н.К. 

 Псх. ғ. д., профессор, әль-Фараби ат. Ұлттық университеті, Алматы қаласы 

ТАЛЕТ А.Н. 

Әл-Фараби атын. Қазақ Ұлттық университетінің 4 курс студенті, психология бөлімі 

 

Өмірлік бақылаулар көрсеткендей, әр әрекет бір немесе басқа психикалық күймен 

бірге жүреді және белгілі бір дәрежеде оларға байланысты. Бұл, атап айтқанда, оқу 

процесіне, студенттер мен мұғалімдердің психикалық жағдайына қатысты. 

Адамдар өздерінің денсаулығының жай-күйі және психикалық жай-күйі туралы да, 

әдеттегі жағдайлардың шеңберінен шыққан жағдайларда жиі айтады. Әсіресе, адамдар 

өздерінің физикалық және психикалық жағдайларына назар аударады ол қалыпты 

жағдайдан теріс мағына берсе,яғни,белгілі бір дәрежеде адамды алаңдатады, мазалайды, 

оның қызметіне жаман әсер етеді. 

Бұндай психикалық жай-күйлер фрустрация кезінде болуы мүмкін. 

Левитов Н.Д өз кітабында психикалық жай-күйдің бір типологиясын көрсетеді. 

Жеке және жағдайлық жағдайлар. Біріншіден ,адамның жеке қасиеттері, екіншіден,адамға 

жиі тән емес реакциялар тудыратын жағдайдың ерекшеліктері көрінеді.Осыдан 

фрустрация жағдайларға деген реакция болуы мүмкін. 

Фрустрация сөзінің мағынасына келетін болсақ.«Фрустрация» терминін түсінуде 

қиындықтар бар. Егер біз осы терминнің филологиясына жүгінетін болсақ, онда 

«frustration» бұзылуды (жоспарлардың), жоюды (жоспарлардың) білдіреді, яғни,сөздің 

белгілі бір мағынасында сәтсіздікке ұшырайтын травматикалық жағдайды көрсетеді. 

Фрустрация  құбылыстары іс-әрекеттегі кедергілерге қатысты ең көп зерттелген, 

сондықтан болашақта іс-әрекет еңсерілмейтін кедергіге байланысты бұғатталған 

жағдайлар туралы болады, дегенмен мұндай жағдайлар фрустрация  саласын шектей 

алмайды. Фрустрация терминін не деп атайтындығында түсініксіздік бар: сыртқы себепке 

(жағдайға) немесе ол тудыратын реакцияға (психикалық күй немесе жеке реакциялар). 

Әдебиеттегі фрустратор термині аз қолданылады, әрі қарай біз оны фрустрация терминін 

қолдана отырып қолданамыз — негізінен фрустратор тудырған жағдайды белгілеу үшін. 

Мұндай қолдану ұғымдардағы шатасудың алдын алады және істің мәніне сәйкес келеді. 

Браун мен Фарбердің анықтамасына сәйкес, фрустрация — бұл күтілетін реакция 

алдын алатын немесе тежейтін жағдайлардың нәтижесі. Браун мен Фарбер 

фрустраторлардың әрекеті кезінде пайда болатын қарама-қайшылықтарға назар аударады 

және дәл осы қарама-қайшылық эмоционалдылықты түсіндіреді, бұл жағдайда реакциялар 

әдетте ерекшеленеді. 

Әдетте, фрустрация тітіркендіргіштерге немесе фрустраторлар деп атауға болатын 

жағдайларға реакция ретінде зерттеледі. Егер реакция жануардың немесе адамның көңілін 

қалдыратын барлық нәрсені, соның ішінде психикалық жағдайды түсінсе, онда бұған 

қарсы тұруға болмайды. Бірақ реакция ретінде фрустрация туралы айтатын болсақ, 

шетелдік зерттеушілер, әдетте, психологиялық мағынада бірдей қозғалыстар мен 

әрекеттер әртүрлі болуы мүмкін екенін ескерместен, орындалатын қозғалыстар мен 

әрекеттерді білдіреді деп келтірген. 
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Көбінесе фрустрацияның өте күшті және терең тәжірибесі сыртқы жағынан әлсіз 

көрінеді, мысалы, кейбір адамдар қайғы-қасірет кезінде жыламайды, сыртқы жағынан 

тыныш болады, бірақ олар қайғы-қасіретті сезінуі мүмкін.  

Фрустрацияны тудыратын жағдайлардың жоғарыда келтірілген типологиясы үлкен 

қарсылықтарды тудырады: жақын адамның қайтыс болуы және махаббат эпизодтары бір 

қатарға қойылады, мотивтердің күресіне, көбінесе фрустрациямен бірге жүрмейтін 

жағдайларға қатысты қақтығыстар сәтсіз анықталады. Адам өз жолында сыртқы 

еңсерілмейтін кедергіні кездестіретін жағдайларды қақтығыс деп атауға мүлдем 

жарамайды. Бұл логика бойынша, мысалы, адам үшін жолда шешілмейтін кедергі болған 

дауыл өзенімен қақтығыс жағдайы туралы айту керек. Бірақ бұл ескертулерді жоққа 

шығарып, жоғалту, айыру және қақтығыс кезіндегі психикалық күйлер мүлдем басқаша 

деп айтуымыз керек. Олардың мазмұнына, күші мен маңыздылығына байланысты әртүрлі 

қиындықтар мен жанжалдар үшін олар бірдей емес. Осының бәрімен, біздің ойымызша, 

біз әрдайым жеке формада көрінетініне қарамастан, фрустраторлардың әрекеті кезінде жиі 

кездесетін кейбір типтік күйлерді бөліп көрсете алуымыз қажет. Ең алдымен, 

фрустрациямен фрустратор тудырмайтын жағдайларды көрсету керек. 

Кейде фрустраторлар сыртқы немесе ішкі қақтығыстың психикалық жағдайын 

жасайды. Алайда, мұнда кең жалпылау жасалмауы керек. Фрустрация мотивтердің күресі 

оның үмітсіздігіне, ішкі қайшылықтарға байланысты жойылатын қақтығыстар 

жағдайында ғана орын алады деп болжауға болады,кейде  тербелістер соншалықты ауыр 

және сонымен бірге сөзсіз болады, олар фрустраторлар ретінде әрекет етеді: шексіз 

күмәндер өзі кедергі болып табылады. 

Фрустрация психологиялық мазмұны немесе бағыты бойынша ғана емес, сонымен 

қатар ұзақтығы бойынша да ерекшеленеді. Фрустрацияны сипаттайтын психикалық 

күйлер агрессияның немесе аффективті типтегі депрессияның қысқаша өршуі болуы 

мүмкін немесе ұзақ көңіл-күй болуы мүмкін, кейбір жағдайларда адамның жеке басына 

елеулі із қалдырады. 

Фрустрация, барлық психикалық күйлер сияқты, а) адамның мінезіне тән, б) 

атиптік емес, бірақ жаңа мінез белгілерінің пайда болуының басталуынан және в) 

эпизодтық, өтпелі болуы мүмкін. Сонымен, агрессивті жағдай ұстамайтын, дөрекі адамға 

тән, ал депрессия — өзіне сенімді емес адамға тән. Алайда, агрессия ұстамды адамда 

болуы мүмкін, бірақ содан кейін бірқатар фрустрациялардан кейін агрессивті болады. 

Ақыр соңында, ең "бейбіт", тыныш адам агрессияны тудыратын осындай фрустраторлар 

бар, бірақ бұл жағдай адамның "тереңдігіне" енбейді, тек ситуациялық эпизод болып 

қалады. 

Фрустрацияның теріс көріністері деп атайды: агрессия, қашу реакциясы, 

депрессия,регрессия; немқұрайдылық, апатия және қызығушылықты жоғалту, кінә мен 

алаңдаушылық, ашуланшақтық пен дұшпандық; қызғаныш; психосоматикалық 

реакциялар. А. Роббер, Ф. Тилман фрустрацияға теріс реакциялар экстрапунитивті 

реакциялар (агрессия заттар мен бөтен адамдарға бағытталған) және интрапунитивті 

реакциялар (ұят, өкіну және кінә сезімі) түріндегі агрессивті мінез-құлықты, сондай-ақ 

регрессияны, агрессивті емес реакцияларды қамтиды. 

Фрустрациялар адам өмірінде позитивті рөл атқаруыда мүмкін. Әрине, адам өзінің 

қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қоршаған ортаны басқаруға туа біткен ресурстарды 

жұмылдыра отырып, күйзелісті жеңуге үйренген кезде. Фрустрацияның қалыпты 

тәжірибесі адамның назарын мәселеге және оны шешуге бағыттайды. Фрустрацияға оң 

реакцияларға кедергілерді жеңу,тапқырлықтың көрінісі және кедергілерді айналып өту, 

өтемдік әрекеттер, сондай – ақ қажет болған жағдайда мақсаттан бас тарту жатады.Ал, 

фрустрация жағдайында студенттің мінез-құлқы адекваты немесе инфантильді болуы 

мүмкін. Бейімделгіш мінез-құлқы бар студенттер мақсатқа жетуде мотивация мен 

белсенділік болады. 
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Е.Н. Львова ішкі конфликтер ретінде қарастырылатын немесе бейсаналық 

мотивтердің әлеуметтік нормалар мен құндылықтармен күресін талдайтын көңілсіз 

күйлерді зерттеудің әртүрлі тәсілдері бар екенін айтады. 

Дегенмен, әдебиетте фрустрацияның деструктивті көріністеріне, оларды жеңуге 

және шешуге ерекше назар аударылады.Осылайша, психоаналитикалық тәсілге сәйкес, 

фрустрацияны жеңу невротикалық сананың және осы психологиялық разрядпен 

байланысты жыныстық импульстардан туындаған тәжірибелі симптомның шынайы терең 

себептерінің арқасында жүзеге асырылады. Психоанализ сеанстарында фрустрациялық 

қажеттілік күшін жоғалтады және адамның мінез-құлқы бейімделгіш болады.  

Фрустрация (психикалық күй ретінде) қиындықтарды жеңумен байланысты 

болғандықтан (фрустрациялық жағдай), сонымен бірге қолданылатын стратегияларды да 

ескеру қажет. 
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Қазіргі кездегі білім берудің ең маңызды міндеті – білім сапасын бағалаудың, 

оқыту мен бақылаудың өзгеретін тұжырымдамаларына, практикалық тәсілдеріне және 

жеке тұлғаның білім беру қажеттіліктеріне сәйкестігін бағалаудың сенімді басқарылатын, 

объективті құралдарын жасау. ХХІ ғасырдың әлеуметтік-экономикалық 

перспективаларынан туындайтын өзгерістердің заңдылығы білім сапасын жақсарту үшін 

аспаптық өлшеу қажеттілігін анықтады. Ең алдымен, білім беру мазмұнын жаңарту, қол 

жетімділіктің теңдігін қамтамасыз ету, сапалы білімге ұмтылу, жаңа ақпараттық 

технологияларға көшу және әлемдік тәжірибе көрсеткендей, білім беруді реформалау 

жағдайында өзгерістер енгізу айтарлықтай қажеттілік туғызады [1, 313-б]. Сондықтан 

білім сапасын басқаруда, бақылауда педагогикалық өлшемдерді қолдана отырып әлемдік 

тәжірибелерді жүзеге асыру өте маңызды. Осы орайда білім беру саласында өлшемдерді 

қолданудың маңыздылығына байланысты сұрақ туындауы мүмкін. Алдымен, өлшем 

терминінің педагогикалық сапаға қатынасына мән берсек... 

1946 жылы американдық психолог С.Стивенс енгізген анықтама бойынша өлшем 

дегеніміз - белгілі бір ережелерге сәйкес объектілердің белгілі бір сипаттамаларына 

сандарды беру процедурасы. Бұл анықтама физикада және басқа жаратылыстану 

ғылымдарында кеңінен қолданылатын сандық өлшемдер тәжірибесін формальды түрде 

жалпылаудың нәтижесі болып табылады, бірақ көптеген жылдар бойы ол эмпирикалық 

ғылымдарға негіз ретінде алынды. Кейіннен педагогиканың, психологияның және 

әлеуметтанудың дамуымен, бұл ғылымдарға да сандық қана емес, сонымен қатар сапалық 

бағалауды енгізу қажеттілігі туындады [1, 24-б].  
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Өлшеу, бағалауға қарағанда, зерттелген обьектіні белгілі бір стандартпен сандық 

салыстырудың нақты процедурасы болып табылады. Педагогикада білім білік даңды 

сапаларын өлшеуге арналған материалдық объект, тұрақты өлшем бірлігі және нөлдік 

сілтеме жоқ. Сондықтан, өлшенетін қасиетті анықтаудың тұжырымдамалық 

қиындықтарын ең алдымен философиялық деңгейдегі  жалпы анықтамалардан бастап, 

содан кейін жалпы түсініктер өлшеу ережелерімен және белгілі бір өлшенетін 

элементтердің санауларымен өрнектелетін белгілі бір пән мен оперативті анықтамалар 

туралы білімді анықтауға негізделген арнайы стандарттар қажет [2, 108-117-б]. 

Білім беруде педагогикалық өлшемдерді қолданудың мақсаты – оқыту порцесіндегі 

білім алушылардың дайындық деңгейі мен құрылымын өлшеуге арналған сапалы 

тестілерді, сонымен қатар оқу және өзін-өзі тәрбиелеу қызметінің тиімді және сапалы 

көрсеткіштерін әзірлеу болып табылады. Сонымен қатар оқушылардың, студентердің тіпті 

педагогтардың білім сапасын тексеру үнемі жүргізіліп отыруы тиіс процесс болғандықтан 

стандартталған сандық және сапалық деңгейді бірқалыпты жүйеге келтіру маңызды. 

Педагогтардың бақылау-бағалау қызметін күшейту педагогикалық өлшеу құралдары мен 

құралдарын қолдану арқылы білім беруді формальды емес, нақты басқаруға мүмкіндік 

береді ықпал ететін дұрыс басқару шешімдерін қабылдау және білім сапасын арттыру.  

Педагогикалық өлшемдер білім беру жүйесінде көптеген тәсілдермен 

қолданылады. Олардың негізгі мақсаты - білім жетістіктерінің нақты деңгейі туралы 

объективті ақпарат алу және ұсыну. Объективті ақпарат білім беру жағдайын түзету, 

оқытуды жекелендіру, білім сапасын арттыруға, мұғалімдердің кәсіби дамуын 

жоспарлауға және білім сапасын іс жүзінде арттыруға ықпал ететін басқарушылық 

шешімдер қабылдау бойынша кейінгі тиімді іс-әрекеттерді қамтамасыз ете алады. 

Педагогикалық өлшеудің ең көп тараған құралы - педагогикалық тест. Педагогикалық тест 

дегеніміз - әр түрлі мақсаттағы педагогикалық өлшеу үшін ғылыми әдістер негізінде 

таңдалған тапсырмалар жиынтығы. Тестілеудің бірқатар ұйымдастырушылық талаптары 

бар: тестілеу негізінен бағдарламаланған бақылау арқылы жүзеге асырылады. Ешкімге 

артықшылық берілмейді, барлығы бірдей сұрақтарға бірдей шартта жауап береді; 

нәтижелерді бағалау бұрын жасалған шкала бойынша жүзеге асырылады; нәтижелердің 

бұрмалануын және тесттердің мазмұны туралы ақпараттың тарап кетуіне жол бермеу үшін 

қажетті шаралар қабылданады. Білім беруде алғашқы стандартталған тестілердің пайда 

болуы жаппай оң реакцияны тудырды, өйткені олар бастапқыда дәстүрлі бағалау 

құралдарының субъективтілігін жеңе отырып, тыңдаушылардың дайындығына объективті 

баға алу құралы ретінде қарастырылды [3, 68-б]. Білім алушылардың білімін тестілік 

бақылау кезінде субъективті фактордың әсері айтарлықтай рөл атқарады. «Нәтижені қалай 

өлшеуге және қалай бағалауға болады?» деген сұраққа жауап іздеген ғалымдар мен 

практиктерді білім алушылардың дайындығын бағалау процесін «технологияландыруға» 

талпындырды. Осы ықпал нәтижесінде бағалау тұжырымдамасы елеулі өзгерістерге 

ұшырайды, өйткені тек сандық тәсіл білім алу деңгейінің нақты сипаттамасын бере 

алмайды, бірақ тек сапалық тұрғыдан субъективті өлшемдердің болмауына байланысты 

қиындық туғызады. Педагогикалық тестілеуді қоса алғанда, әртүрлі тәсілдерді біріктіру, 

әртүрлі процедураларды қолдану білім алушылардың даярлау сапасы мен білім беру 

қызметінің сапасы туралы объективті ақпаратты ашуы мүмкін. Педагогикалық өлшеулер 

теориясының дамуымен және тестілерді қолдану тәжірибесінің жинақталуымен абсолютті 

объективтілік - кез-келген, соның ішінде педагогикалық өлшеу нәтижелерінің қол 

жетпейтін сипаттамасы болып табылады, бұл сөзсіз бағалайтын қате компоненттердің 

болуына байланысты. Сондықтан тестілерді қолданған кезде тек жоғары немесе төмен 

объективтілік туралы айтуға болады, оның дәрежесі тестілеу сенімділігінің мәнімен 

байланысты. Сол себепті тест жүйесінің құрылымына арнайы зерттелген, сынақтан 

өткізілген және барлығына бірдей түсінікті болатын қатаң түрдегі бақылау қажеттігі 

туындайды. Нәтижесінде шынайы ақпаратқа қол жеткізетін болады. Білім сапасындағы 
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шынайылық маңызды рөл атқарады. Шынайылық компонентін беретін әрине жоғары 

деңгейде жүзеге асырылатын педагогикалық өлшемдер. 

Тест жүйесі әлемдік білім жүйесін бақылаудың озық түрі болғандықтан, оның 

барлық жағынан алғандағы сапасы өте маңызды рөл атқарады. Мысалы білім беру 

жүйесіндегі тесттің өткізілу процесіне қарағанда, тесттің құрылымы басты назарда болуы 

тиіс. Ал бұл мәселе тұрғысында да негізгі екпін педагогикалық өлшеу саласына берілетіні 

анық. Демек білім беру жүйесінде өлшем процесі маңызды орынға ие. Сондықтан 

педагогикалық өлшемдерді қолдана отырып білім беру жүйесін әлемдік деңгейден 

қалыспай дамыту, әлем тәжірибелерін қалдануымыз керек. Біздің елімізде педагогикалық 

өлшем түсінігі білім беру жүйесінде алға жылжып келе жатқанымен, алпауыт 

мемлекеттермен салыстыруға келмейді әрине. Бұл біздің өзекті тақырыптарымыздың 

қатарында тұр. Көршілес  елдердің тәжірибесін қолдана отырып білім беру жүйемізге 

толықтай енгізер болсақ педагогтарды, оқушыларды және студенттерді білім сапасы 

жағынан жоғары деңгейде бақылауда ұстап, білім сапасын әлдеқайда жоғары деңгейге 

көтерер едік. Білім жүйесін алға жылжыту тек өзгелер қолданған тәжірибені енгізіп қана 

қою емес, онымен нақты жұмыс жасап, өз елімізге ыңғайлы етіп орнықтыруымыз қажет. 

Педагогикалық өлшемдерді теориялық жағынан тыңғылықты зерттеп, теориялық 

әдістемелік бағыттарын қарастырып, маңыздысы осы салада жұмыс жасайтын 

қызметкерлерді біліктілік жағынан дамытыуымыз керек. Білім беру саласында 

педагогикалық өлшемдерді қолдана отырып білім сапасын тексерудегі тесттік жүйенің 

дұрыс құрастырылуы, өткізілуін, тапсырушылар үшін ешқандай кедергілер болмауын 

қарастыра аламыз.  

Қазіргі кездегі білім берудің ең маңызды міндеті – білім сапасын бағалаудың, оның 

оқыту мен бақылаудың өзгеріп отырған тұжырымдамаларына, практикалық тәсілдеріне 

және жеке тұлғаның білім беру қажеттіліктеріне сәйкестігін бағалаудың сенімді, 

басқарылатын, объективті құралдарын жасау. Осындай сұранысты салаларды дамытушы 

зерттеуші ғалымдар, сонымен қатар ғылымға енді қадам басып келе жатқан білім 

алушылар. Солардың бірі ретінде мен де осы салаға өз үлесімді қосу мақсатында, білім 

сапасын арттыруға басты назар аударғанды жөн көрдім. Сол мақсат ықпалымен өз 

магистрлік зерттеу жұмысымда білім беру саласындағы педагогикалық өлшемдердің 

қолданылу жүйесін, тәртібін және жалпы теориялық әдістемелік негіздерін қарастырып, 

осы саланың елімізде дамуына аз да болса ықпалымды тигізсем деген ойдамын. 
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«Педагогика және психология» ББ-ң 2-курс магистранты «Silkway» Халықаралық 

университеті, Қазақстан,  Шымкент қаласы 

 

Психология пәні барлық жоғары оқу орындарында факультет не мамандану түріне 

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

да бір психологиялық мәселелері, шешілмеген жағдайлары мен күрделі, жеңуі қиын сезім-

күйлері болатын болса онда ол адам алға қойылған міндет-мақсаттарын орындай алмайды. 

Сондықтан да бүгінде барлық дерлік жоғары оқу орындарында міндетті түрде студенттер 

«Психология» пәнін оқиды. Гуманитарлық факультеттерде психологияны бірнеше 

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

Жоғары оқу орындарында оқытушылар өте маңызды рөл атқарады, себебі студентке 

аталған пәннің ұнайтыны нақ соларға байланысты болады. Психология пәні мұғалімінің 

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

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

күнделікті өмірде қолдана алуға үйрету болып отыр. Бүгінгі күні ақпараттық 

технологиялардың кереметтігіне орай нендей материалды болсын тауып оқу еш қиындық 

тудырмайтыны баршаға мәлім. Оқытушыға қойылатын талаптардың өзі психология 

ғылымының ерекше болуымен түсіндіріледі. Оқытушы қоғамда орын алып отырған 

этикалық нормалар мен ережелер жайлы, психологиялық құбылыстар мен түрлі кикілжің 

жағдайлар туралы, олардың шешілу жолдары туралы, адам психикасының ерекше 

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

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

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

Сондықтан да студенттердің күнделікті өмірде алған білімдерін қолдана білуін 

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

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

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

студенттерді қызықтыра білуі және түрлі әдістерді шебер қолдана алуы. 

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

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

мен осы ғылымды игерем деп келіп түсетін талапкерлердің санымен негіздеп айтуымызға 

болады. Жасыратыны жоқ бітірген мамандықтары бойынша барлығы бірдей қызмет етеді 

деп айта алмаймыз, дегенменен психологиялық білім түлектерге болашақ өмірлерінде 

қажет болатын пайдалы дағдыларға үйретері анық. Психологиялық факультетте оқи 

отырып студенттер жеке адамның құрылымы теориясын меңгереді, адам психикасын 

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

білімдер адамның түрлі өмірлік ситуациялардағы мінез-құлықтары негізі болатын 

механизмдер жайлы ұғым береді. Жоғары курстарда студенттер психологиялық кеңес 

беруге байланысты практикалық сабақтарға көшеді. Тәжірибеде ересектерге ғана емес, 

балаларға да психотерапевтикалық көмек көрсетудің дағдылары қалыптасатын болады. 

Студенттер әңгімелесуге келген адамдардың бойларындағы қорқыныштары, стрестері, 

жағымсыз әдеттері мен психосоматикалық ауруларымен күресудің тәсілдерін өздері 

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

мен жеке тұлғалық өсу тренингтеріне қатысады, нәтижесінде ішкі толғандырып жүрген 

мәселелерінен айығады, өзіндік бағалары жоғарылайды, көшбасшылық қасиеттері 

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

басқаруды үйренеді. Қалыптасқан дағдылары оларға керемет білікті маман болуға 

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

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

ететін болса аса көмектеседі. Жақсы психологтар бизнестегі мансаптық сатының 

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

Психологиялық білім отбасылық өмірде кең, әрі жақсы қолданысқа ие болары сөзсіз. Егер 
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де отбасында жұптың бірі психолог болатын болса, ондай отбасылар ажырасулары сирек 

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

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

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

салада қажетті болып отыр. Педагогикалық жоғары оқу орындарын психологиялық оқу 

әдебиеттерімен қамтамасыз ету әлі күнге дейін өзекті болып отыр; толық оқу-әдістемелік 

кешен әлі күнге дейін құрылмаған. [2, 120 б]. Қазіргі кезеңде психологияда жеке тұлғаның 

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

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

алатын кикілжіңдеріне көңіл бөле бастау орын алып отыр. Адамзаттық өмiр 

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

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

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

бойы соған ұмтылып келедi. 

Адамдар арасындағы кикілжіңдерді мәселесінің ауқымдылығы мен күрделiлiгi 

соншалықты, кикілжіңнің мәселесімен құқықтанушылар, өнертанушылар, философтар, 

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

феноменді зерттеу барысында психологиялық ұстанымдарды басшылыққа ала отырып, 

жан-жақты қолдана интеграцияда қарастырады. Мысалы, әлеуметтанушылар 

кикілжіңдерді тараптар арасындағы қарама-қарсы қайшылықтың объективтi 

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

оқытушының, оқытушы мен оқытушының дұрыс қарым-қатынас жасамауынан орын 

алады. Сондықтан вербалды емес құралдарды қолдану педагогтарға пайда болған 

кикілжіңдерді анағұрлым сауатты, тиімді шешуге көмектеседі. Жоғары оқу орнындағы 

студенттерге кикілжің жағдайларды шешу тәсілдерін оқу-тәрбие процесінде шешуге 

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

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

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

сондықтан да, жоғары оқу орындарында әсіресе педагогикалық жоғары оқу орындарында 

бұл мәселе тіпті өзектілігі жоғары болмақ. 

Педагогтарды психологиялық даярлаудың бүгінгі күйін талдап бағалар болсақ, ол 

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

ең бірінші кезекте оқылатын психологиялық пәндердің қатарына қатысты. Қоғамдағы 

және білім саласындағы түбегейлі өзгерістер педагогикалық іс-әрекеттегі толық 

өзгерістердің орын алуына әкеліп соғып отыр: педагог функциясының қайта құрылып 

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

мен жағдайларын құрушы, жобалаушысы), жаңа педагогикалық статустары пайда 

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

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

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

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

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

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

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

асырылып отырған психологиялық білім берудің жай-жапсарына тоқтала кетуді жөн 

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

өзіндік келбеті мен танылатын брендтік имиджі бар оқу орны саналатын 

университетімізде педагог-психолог бакалаврлары және магистрлар мен докторанттары 

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

келеді. Білім бағдарламасын игерушілердің заманауи мазмұнда сапалы білім алып 

толыққанды құзыреттілігі мол мамандар болулары үшін аталмыш жоғары оқу орнында 

соңғы озық ақпараттық технологиялармен қамтамсыздандырудан бөлек, ең басты тұлға 
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оқу орны оқытушыларының білім сапасының замана талабына сай келу мәселесі 

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

құрамының ғылыми-әдістемелік әлеуеттерін шетелдерде тағылымдамадан өтіп келулері 

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

процесінде терең қолданумен де өзектеліп айғақталады. Осы оқу орнында психологиялық 

білім толыққанды беріліп жатқандығы бірқатар жұмыстардың атқарылуымен де 

түсіндіріледі: атап айтқанда шетелдермен түрлі өзекті тақырыпта online-дөңгелек үстелдер 

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

базаларымен іс-шаралар өткізу дағдыға айналған.  

Білім саласы өзінің жеке психологиялық қамтамасыздығын құра білуі тиіс. Осы 

жүйе жайлы ұғым түсініктер педагогтардың психологиялық білімдерінің негізін құрауы 

тиіс. [6, 51б]. 

Педагогикалық жоғары оқу орнындағы тағы бір психологиялық білімнің 

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

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

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

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

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

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

педагогикалық білімнің ажырамас бөлігі болып табылады. Психология курсының 

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

дара жұмыс жасау стилі және т.б. жайлы ұғымдар енуі тиіс.  
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ КОММУНИКАТИВТІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ТҰЛҒАЛЫҚ- 

БАҒДАРЛЫ БІЛІМ БЕРУ НЕГІЗІНДЕ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

 МАУЛИ Г. 

Жаркент Жоғары гуманитарлық техникалық колледжі  мектепке дейінгі 

педагогика, психология пәнінің оқытушысы 

 

Құзыреттілік тәсіл бірінші орынға  білімгердің хабардарлығын емес, нақты 

құбылыстарды танып білу мен түсіндіруде, қазіргі заманғы техника мен технологияны 

игеруде, практикалық өмірде,  өзінің кәсіби білім алуға дайындығын бағалауда, еңбек 

нарығын бағдарлау қажет болғанда, өмірден өз орнын анықтауға, өмір салтын, 
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кикілжіңдерді шешу тәсілдерін таңдауға байланысты мәселелерді шешу қажет болғанда 

туындайтын өмірлік мәні бар мәселелерді шешу біліктілігін шығарады. 

Құзыреттілік тәсіл білімдік парадигмадан біртіндеп  білімгердің қазіргі 

көпфакторлы әлеуметтік-саяси, нарықтық-экономикалық, коммуникациялық және 

ақпараттық қаныққан кеңістік жағдайында тіршілік ету қабілетін көрсететін құзыреттер 

кешенін игеруге жағдай жасау дағдыларын қалыптастыруға қарай бет бұруды білдіреді. 

Ғалымдар білім берудегі құзыреттілік тәсілді жүзеге асырудың төрт аспектісін 

ажыратады: 

1. түйінді құзыреттер; 

2. жалпыланған пәндік біліктіліктер; 

3. қолданбалы пәндік біліктіліктер; 

4. өмірлік дағдылар. 

 Бұл төрт бағыттың бәрі біздің  жоғары оқу орнындары үшін өте қажет. Бұлардың 

әрқайсысын орындау білімгердің  құзыреттіліктерін, олардың   оқу бітіргеннен кейін 

жұмысқа дайындығын арттыруға себептесетін болады. 

«Құзырлылық», «құзыр» ұғымдарының қолданыстағы білім, білік, дағдыдан 

айырмасы төмендегідей ажыратылады: 

1) білімнен айырмасы – қызмет жөніндегі ақпараттық сипатта емес, өнімді қызмет 

формасы түрінде байқалады. 

2) дағдыдан айырмасы – оқыған материалды топтастыра, құбылыстарды, 

заңдылықтарды шығармашылықпен пайдалана отырып өзгерте алатын саналы қызмет. 

3) біліктіліктен айырмасы – дағдыға автоматты түрде жету немесе алмастыру емес, 

керісінше бірнеше пән дағдыларын кіріктіру, жалпы қызмет негіздерін сезіну. 

Қазіргі кездегі білім берудегі  оқытушының мақсаты білім мазмұнын игеруге және 

оны өзінің жеке білімдік  хорына  енгізуге арналған ақпараттық ортадағы берілген 

мүмкіндіктерді қолдану болып саналады. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту білім берудің бір бөлігі. 

Соңғы жылдары заман ағымына сай күнделікті сабаққа компьютер, электрондық оқулық, 

интерактивті тақта қолдану жақсы нәтиже беруде. Білім беру жүйесі электрондық 

байланыс, ақпарат алмасу, интернет, электрондық пошта, телеконференция, Online 

сабақтар арқылы іске асырылуда. 

Бүгінгі күні инновациялық әдістер мен ақпараттық технологиялар қолдану арқылы 

білімгердің 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 беруді ақпараттандыру формалары мен құралдары өте 

көп. Оқу процесінде ақпараттық және телекоммуникациялық құралдар мүмкіндігін  

кешенді 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. Ақпараттық-

коммуникациялық құзыреттілік – бұл оқу, тұрмыс және кәсіби бағыттағы міндеттерді 

шешуде ақпараттық-коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін жан-жақты 

қолдану қабілеті. Коммуникативтік құзіреттілік:  

- нақты өмір жағдайында өзінің міндеттерін шешу үшін қазақ және басқа тілдерде 

ауызша және жазбаша коммуникациялардың түрлі құралдарын қолдануға; 

- коммуникативтік міндеттерді шешуге сәйкес келетін стилдер мен жанрларды 

таңдауға және қолдануға;  

 - әдептілік ережелеріне сәйкес өзіндік пікірін білдіруге;  
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- нәтижелі өзара іс-әрекетті, түрлі көзқарас және әртүрлі бағыттағы адамдармен 

сұхбат жүргізе отырып, шиелініскен ахуалдарды шешуді жүзеге асыруға; 

- жалпы нәтижеге қол жеткізу үшін түрлі көзқарастағы адамдар тобымен қатынас 

(коммуникация) жасауға мүмкіндік береді.  

Психология сабағында ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы білімгердің  

ақпараттық құзіреттілігін қалыптастыру, қазіргі заман талабына сай ақпараттық 

технологияларды, электрондық оқулықтарды және Интернет ресурстарды пайдалану 

оқушының білім беру үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. 

Білімгердің  ақпараттық құзырлылығы мен ақпараттық мәдениетiн қалыптастыру қазiргi 

таңда үздiксiз педагогикалық бiлiм беру жүйесiндегi ең көкейтестi мәселелердiң бiрiне 

айналып отыр.  

Сабақта ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланудың тиімділігі: 

• білімгердің  өз бетімен жұмысы;  

• аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу;   

• білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру;  

• шығармашылық  тапсырмалар шығару;  

• қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы;  

• қажетті ақпаратты жедел түрде алу 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 процестерімен әр түрлі тәжірибе нәтижелерін көріп, 

сезіну мүмкіндігі; 

•  білімгердің ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор. 

Қазіргі білім беру ісінің басты шарттарының бірі болып білімгердің өзіне керекті 

мәліметті өзі  іздеп табуына үйретіп, олардың өз оқу  кеңістігін өзінің таңдай білуі 

есептеледі. Біздің ойымызша, ақпараттық-білім беру ортасын жобалаудағы басты мақсат 

оқушының өздігінен оқуға талаптандыру, яғни ізденімпаздыққа үйрету болып саналады.       

Ақпараттық технологияларды пайдаланудың артықшылықтары мынадай: 

1. Олар оқытудағы тақырып шеңберіндегі немесе белгілі бір уақыт аралығында 

айтылуға тиіс мәліметтер көлемін ұлғайтады. 

2. Білімге бір – бірінен үлкен ара қашықтықта орналасқан әр түрлі оқу орнында 

отырып қол жеткізуге болады.    

3. Оқытудың жүйесінің көп денгейлі жетілдіруі олардың таралымдалуы мен оқу 

сапасын арттырады.    

4. Білімгер  өз бетінше немесе өзге білімгерлермен топтасып бірге жұмыс істеуге 

мүмкіндік алады.   

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

мүмкіндіктері артады.    

Осылайша оқыту құралдарының бірі – электрондық оқулық. Ол білімгерді даралай 

оқытуда жаңа информацияларды жеткізуге, сондай-ақ игерілген білім мен біліктерді 

тесттік бақылауға арналған программалық құрал. 

Білім беру жүйесінде электронды оқулықтарды пайдаланып, үлкен табыстарға 

жетуге болады. Электронды оқулықтарды пайдалану барысында білімгер екі жақты білім 

алады: біріншісі -пәндік білім, екіншісі - компьютерлік білім. Электронды оқулықтарды 

пайдалану білімгердің  өз бетінше шығармашылық жұмыс жасауына, теориялық білімін 

практикамен ұштастыруына мүмкіндік береді.  Осылайша жас ұрпақты оқытуда 

инновацияны пайдаланудың – шығармашылық жетістіктің негізгі көзі. Жеке тұлғаның 

ерекшелігі дегеніміз – оның өзіне тән мінез-құлқындағы, іс-әрекетіндегі, көзқарасындағы 

ерекшелігімен даралануы. 

Біз өзіміздің зерттеуімізде психолог С.Л.Рубинштейннің тұлғаға берген 

анықтамасын алдық. Тұлға – өзін қоршаған әлеммен қарым-қатынасқа түсу барысында 
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қалыптасады. Қоршаған ортамен араласа жүріп адам өзінің мақсаты жолындағы 

міндеттерін іске асырып дамиды. Адамдық тұлға, яғни тұлға түсінігін түсіндіретін 

обьективтік реалдылық, бұл реалды индивид, тірі әрекеттегі адам [3]. 

Белгілі кеңес ғалымы Л.С.Выготскийдің жоғары психикалық функцияның мәдени-

тарихи теориясы шегінде интеллект проблемасы даралықтың әлеуметтіктен өсірілуі 

формуласында дәлелдеді. Бала дамуындағы іс-әрекеттің жетекші ролін түсіну практика 

үшін маңызы өте зор [4]. 

Сондықтан қазіргі, білім беруде  білімгердің ойлау әрекетінің ұйымдастырылу 

деңгейі қаншалықты жоғары болса, соғұрлым білім игеру мағынасы терең болады. Кез-

келген іс-әрекеттің мақсаты – тұлғада жан-жақты білім, білік, дағдылармен қаруландыру 

болғандықтан интеллект дамуына шешуші ықпал етеді.  Бұл құзыреттілік тәсіл білімдік іс-

әрекетте ақыл әрекетінің көптеген тәсілдерін игеріп, ойлауға үйренеді. Оларда абстрактілі 

ойлау дамиды, интеллектте әрекет ету қабілеті, сонымен бірге, таңбалық – белгілік білім 

мазмұны құрылады. Нақты білімді игеру барысында  ие болатын интеллекттік ептілік – 

бағытталған психологиялық ықпал ету нәтижесі болып табылады. 
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ 

 

ЕСЕНТАЕВА Б.У. 

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті Ұстаз институтының оқытушысы 

БАЙБОСЫН С., ЖҮСІПБАЕВА Ы., ТАҢСЫҚ А. 

«Педагогика және практикалық психология» кафедрасының 4 курс студенттері, 

Тараз қаласы 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 

«Жаңа жағдайдағы Қазақстан: Іс-қимыл кезеңі» Қазақстан халқына жолдауында басты 

міндеттердің бірі қазіргі таңдағы дүниежүзіндегі мектеп оқушылары мен студенттерінің 

басым көпшілігі қашықтықтан оқыту жүйесіне көшуіне байланысты сапалы білім беру 

болып табылады [1]. Осыған орай инновациялық білім беру технологиялар негізінде 

студенттердің креативтік потенциалын дамыту  қажеттілігі туындап отыр. 

Осы орайда егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру 

кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты 

болып отыр. Себебі, білім  беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, 

жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болуда. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай 

тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-

педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі. 

Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны күшейген 

заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту білім 

беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр. Ол бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай 

қажет жаңару оқытушының қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен 

келмек. Сондықтан да әрбір студенттің қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, 

ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған 
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педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені 

мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру инновациялық 

технологияларды ендіруді  міндеттейді. 

Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі — 

оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы инновациялық 

педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда оқытушылар инновациялық және 

интерактивтік әдістемелерін онлайн, офлайн сабақ барысында пайдалана отырып 

сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізу шарт. 

Білім беру технологияларын жаппай енгізу ХХ ғасырдың 60-жылдарында басталды 

және Б.Блум, Д.Брунер, Г.Гайс, М.Жиллет, В.Коскарелли, Дж. Карол, Д. Хамблин және т. 

б. шетелдік зерттеушілердің есімдерімен байланысты. 

Қазақстандық және ресейлік білім беруде технологиялық тәсілдерді жүзеге асыру 

тәжірибесі Ю.К.Бабанскийдің, Т.О.Балықбаевтың, В.П.Беспальконың, П.Я.Гальпериннің, 

К.Қабдықайыровтың, М.С.Керимбаеваның, М.В.Клариннің, С.Н.Лактионованың, 

Л.Н.Ланданың, С.Д.Мұқанованың, С.Ж.Пірәлиевтің, А.Г.Ривиннің, Н.Ф.Талызинаның, 

еңбектерінде көрініс табады [2].  

Педагогикалық білім беру технологияларының әртүрлі аспектілерін В.И.Андреева, 

С.И.Архангельский, А.Е.Берикханова, К.О.Битибаева, Д.Д.Джусубалиева, М.Ж.Жадрина, 

К.К.Жампеисова, Е.О.Жұматаева, Ж.А.Караев, М.М.Левина, Т.А.Линчевская, 

Р.Р.Масырова, Б.К.Момынбаев, Н.Д.Никандров, Г.А.Нуридинова, О.П.Околелов, 

В.В.Сериков, В.А.Сластенин, А.И.Тажигулова, К.З.Халикова, Н.Д.Хмель, 

Н.Р.Юсуфбекова және т. б. зерттейді. 

Жоғары оқу орындарының тәжірибесіне заманауи білім беру технологияларын 

енгізу мәселелерін зерттейтін бірқатар қазақстандық авторларды атауға болады. Олардың 

ішінде Н.А. Асанов, Б.С. Ахметовтың жұмыстарын атап өтуге де болады. 

«Инновация» терминін қарастыратын болсақ, ғалымдар әр түрлі анықтамасын да 

беріп өткені белгілі. Мысалғы, Майлс «Инновация – арнайы бір жаңа өзгеріс», деп 

келстірсе, Э.Роджерс «Инновация – адамға жаңа болып табылатын идея» деген алғашқы 

анықтамаларын беріп кеткен [3]. 

Олай болса, «Инновация» ұғымы – латынның «novis» жаңалық және «in» ендіру 

деген сөздерінен шыққан. Яғни «жаңалық, өзгеріс» деген мағыналарды білдіреді. 

Бұл дегеніміз, қазіргі университеттің негізгі міндеті – өсіп келе жатқан ұрпақты 

өзгермелі нарықтық экономика жағдайындағы өмір сүруге және жұмыс істеуге дайындау.  

Пассивті «дайын сіңіруші» білім алушы танымның белсенді субъектісіне айналуы қажет, 

бұл үшін университетте әр студенттің жеке басының креативтік әлеуетін ашуға барынша 

ықпал ететін оқу ортасын құру керек.   

Зерттеулерді талдау білім берудегі инновация дегеніміз - бұл шұғыл мәселелік 

жағдайды шешуге арналған (білім беру үдерісін оңтайландыру, білім беру сапасын 

арттыру және оқу материалын игеру үшін қолайлы жағдайлар ұйымдастыру мақсатында) 

жаңашылдық енгізуқ деген қорытынды жасауға мүмкіндік берді.   

Заман талабына орай жаңа оқыту технологияларының қажеттіліктері туындап 

отыр. Біздің ойымызша, қазіргі университетте білім, білік және дағдыларды 

қалыптастыруға ғана емес, сонымен қатар келесі қағидаларды жүзеге асыруға ықпал 

ететін технологияларды қолдану керек: білім беру үдерісінде тұтас позицияны 

қалыптастыру: «студент – білім беру субъектісі»;  білім беру үдерісінде студенттердің 

өзін-өзі анықтау технологиясын меңгеруі;  ережелерді дайындауда мазмұнды модульдік 

жүйеге сәйкес құрылымдау технологиясын қолдану;  оқыту және тәрбие процесінде 

әдістердің әдіснамалық негізі ретінде проблемаларды шешу технологиясын қолдану;  

педагогикалық өзара әрекеттесу нәтижелерін рефлексиялық мәдениетті игеру ретінде өзін-

өзі бағалау әдістерін қолдану;  білім берудің тиімді моделі ретінде шағын топтарда 

жаңаша жұмысты ұйымдастыру [4].   
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Зерттеу барысында университеттің оқу процесінде инновациялық білім беру 

технологияларын қолдану студенттерді олардың шығармашылық әлеуетін дамытуға 

ықпал ететін іс-шараларға тарту тетіктері ретінде қарастырылады.   

«Технология» ұғымы ғылыми-педагогикалық айналымға мықтап еніп, кең 

қолданылатын терминдердің бірі болып табылады. Ал инновациялық білім беру 

технологиялары – кәсіптік өызметтің ерекше түрі болып саналады [5]. Инновациялық 

білім беру технологиясын меңгеру үшін педагогикалық көп тәжірибені талап етеді. Бұл – 

өз кәсібіне шығармашылықпен қарайтын, іскерлік қасиетке ие адамды қажет ететін 

жұмыс. Шынында да әрбір педагог инновациялық технологияны меңгеру барысында өзін-

өзі дамытып, қалыптастырады. Сонымен, инновациялық технологиялар – білім беру 

саласында қолданылатын жаңа ақпараттық технологиялар және ғылым жетістіктеріне 

негізделген әдістер.  

Әрбір инновациялық технология мақсатына қарай өзіндік ерекшеліктерге ие. 

Инновацияллық білім беру технологиялары – әр студенттің жеке және дара 

ерекшеліктерін ескеру, студенттердің қабілеттері мен шығармашылығын арттыру, 

студенттердің өз бетінше жұмыс істеу, іздену дағдыларын қалыптастыру сияқты 

мақсаттарымен ерекшеленеді. Сонымен қатар, өзін-өзі дамытуда қолайлы жағдай жасауға 

объективті әдістемелік мүмкіндіктерін қамтиды. 
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Жаратылыстану ғылымдағы (биология, химия, 

жаратылыстану, физика, т.б.) инновациялық 

зерттеулер 
 
 

ХИМИЯ ПӘНІНЕН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ 

НЕГІЗДЕРІ 

 

 БИРГЕБАЕВА А.Ж. 

Қ.А.Яссауи атындағы №123 мектеп-гимназияның химия пәнінің мұғалімі, Алматы 

  

Химия пәнінен орта білім берудің негізгі міндеттерінің бірі - табиғатты аялай 

білуге баулу, химияны және химия өнеркәсібін өркендетуге байланысты ауаның, судың 

және топырақтың ластануын болдырмау. 

Мектептік химиялық білімнің негізін органикалық және бейорганикалық заттар, 

олардың құрамы, құрылысы мен қасиеттері, химиялық реакциялар, олардың мәні мен өту 

заңдылықтары, заттарды қолдану мен химиялық айналулар, экологиялық проблемалар 

мен оларды шешу жолдары туралы білімдер жүйесін құрайды. 

 «Химия» пәні стандарт талаптарында көрсеткеніндей жалпы, бейорганикалық 

және органикалық химия білім аймағында іргелі білім бере отырып, оқушылардың 

танымдық және шығармашылық белсенділіктерін арттыру, қазіргі қоғамдағы химия 

ғылымы мен практикасының маңызын түсіндіру, теориялық ойлау мен практикалық 

дағдыларын дамыту, қоршаған орта туралы ғылыми көзқарастарын, экологиялық 

мәдениеттерін және жеке тұлғаға тән әлеуметтік құндылықтарын қалыптастыру 

міндеттерін орындайды. 

Қазіргі кезеңде оқушыларды химиялық әзірлеудің жоғарғы деңгейіне қол жеткізу 

үшін химиялық білім беруді дамытуда айқындалған жалпы әлемдік тенденциялардың бірі 

- бұл химиялық білім берудің мазмұнын экологияландыру, басқа жаратылыстану 

ғылымдарымен кіріктіру болып табылады.   

Экологиялық білімнің мектеп оқу пәндерінің мазмұнына өңдеу - бұл білімді 

экологияландырудың бірінші міндеті, екіншісі - пәндерді оқытудың тиімді әдістемелік 

жүйесін жасау. Пәндерді экологияландыру республикамыздағы жаңа буын 

оқулықтарында көрініс тапқан. Дегенмен бұл оқулықтардағы экологиялық мәліметтер әр 

түрлі тақырыптарда және әр түрлі көлемде енгізілген. Бүгінгі таңдағы бар оқу әдістемелік 

құралдарда, оқу басылымдарында көптеген экологиялық проблемалардың химиялық 

аспектілерін, оларды қарастырудың жүйесіздігіне орай, қарастырмайды, бұл өз кезегінде 

химия пәні мұғалімдеріне оқушыларда химия-экологиялық білімдерді қалыптастыру 

кезінде айтарлықтай қиындық тудырады. 

Экологиядандырылған химия курсында экологиялық білімдерді проблемалардың 

мазмұнына, оның шешілуіне орай, жүйелеуге болады; оларды: 

- экологиялық проблемалардың себептері мен салдарын көрсететін; 

- тірі организмдер үшін маңызы бар элементтер мен олардың қосылыстарының 

мәнін ашатын; 

- химиялық өндірістердің экологиялық қауіпсіз ұйымдастырылуы туралы; 

- ауыл шаруашылығында қосылыстарды тиімді пайдаланудың негіздері туралы 

білімдер түрінде қарастыру ұсынылады. 

Химия пәнінің мазмұнына экологиялық компонентті енгізу бірнеше жолдармен 

жүзеге асырылады: 
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- материалды теориялық баяндау кезінде түрлі химиялық қосылыстардың тірі 

организмдер мен адамға әсері жөніндегі экологиялық білімдерді қарастыру; 

- қоршаған ортада түрлі қосылыстардың айналуларын термодинамикалық және 

кинетикалық сипаттамаларды қарастыру кезінде экологиялық білімдерді қалыптастыру; 

- экологиялық бағытталған лабораториялық практикум жүргізу мен экологиялық 

мазмұндағы есептер шығару. 

Химиялық білім беру үшін жалпы экологиялық білімдер мазмұнының проблемасы 

шешілген жоқ. Өмірдің барлық салаларына химияландыру енген. Химияландырудың 

зардаптары әлемдік масштабтағы табиғи құбылыстармен бірдей, бұл қоғам мен 

табиғаттың өзара байланысуы мәселесін қойып отыр. Бұл қатынастарды саналы реттеу 

оқушылардың санасына дейін жеткізуі тиіс: 

- қоғам өмірінің өнімдері толық утилизациялануы керек, жинақталмауы және 

адаммен қоршаған ортаға зиянды әсерін көрсетпеуі тиіс; 

- қайта қалпына келетін табиғи шикізаттарды жылдық тұтыну көлемі оны жылдық 

өсімінен аспау қажет; 

- қайта қалпына келмейтін табиғи шикізат үнемді, кешенді пайдаланылуы өңдеу 

кезінде қалдық қалдырмауы тиіс; 

Химиялық білім берудің ғылыми және практикалық аспектілері осындай болуы 

қажет. 

Табиғатқа, оның құрылымдық элементтеріне әсер ету өнеркәсіппен, транспортпен, 

ауыл шаруашылығымен жүзеге асырылады да, мынадай түрлі бағыттарда әсер етеді: 

1) табиғаттағы химиялық заттарды тұтыну;     

2)   адам қызметінің қалдықтарымен табиғатты ластау; 

3) табиғатта, әсіресі биосферада табиғи көздерден немесе адаммен синтезделген 

жаңа жоғарғы активті химиялық қосылыстардың пайда болуы; 

4) бірінші бағыт бейорганикалық және органикалық химияның мазмұнында 

қарастырылған, онда табиғи қосылыстар химиялық өнеркәсіптің, т.б. Негізгі химиялық 

процестер болып табылатын салаларда шикізат ретінде қарастыры 

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінде экологиялық білім мен тәрбие беру 

тұжырымында «пәндерді экологияландыру дегеніміз – дәстүрлі пәндерді оқыту 

барысында тақырыптардың мазмұнын қосымша жаңа экологиялық мәліметтермен 

байыту» - деп көрсеткен.  

Экология ғылымының негіздерін оқу пәндерінің мазмұнына өңдеу – бұл білімді 

экологияландырудың бірінші міндеті, екінші – пәндерді оқытудың  тиімді әдістемелік 

жүйесін жасау.  

Химия пәнінің тақырыптары мен олардағы материалдар бойынша пәнаралық 

байланыста беруге болатын ғылыми экологиялық ұғымдар, экологиялық білім, оларды 

мүмкіндігінше тиімді пайдалану негізге алынған оқу құралдарының мазмұны, оқутудың 

формалары, мұғалімнің оқытудағы іс-әркетімен тұлғаның оқу әрекеттерінің қабысуы 

негізінде олар теориялық біліммен қатар адамгершілік, инабаттылық тәрбиесін жоғары 

деңгейде көтеру мақсаты жүзеге асады.  

Химияны пәнаралық байланыста оқыту үдерісіне мына міндеттер іс жүзіне 

асырылады:  

1. химияның жаратылыстану  пәндерімен байланысын үздіксіз қолдана отырып, 

экологиялық білім алуда, зертханалық, сарамандық жұмыстарға шығармашылық деңгейде 

көңіл бөлу; 

2. зертханада, өндірісте, қоршаған ортада, табиғатта, және күнделікті тіршілікте 

байқалатын сандық, сапалық өзгерістерді бақылауда өзінің білімін қолдана білу және сол 

арқылы экологиялық проблемалардың мәнін түсіну; 

3. пән бойынша алған білім жүйесін басқа пәндерден алынған білім қорымен 

байланыстырып, табиғат туралы материалистік көзқарас қалыптастыру; 
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4. ағзалармен, табиғи заттармен оларды зерттеп-танып білуге қажетті көрнекі және 

техникалық құрал-жабдықтармен жұмыс жасай білудің білімнің біліктері мен дағдыларын 

қалыптастыру: 

5. экологиялық білім, білік, дағдыны оқу үрдісінде, өмірде, қоғамға пайдалы 

еңбекте жүзеге асыра білуге үйрету; 

6. тұлғаның экологиялық білім, білік қалыптастырудағы шығармашылық 

дербестігін қалыптастыру, табандылығын тәрбиелеу; 

7. тұлғаның пәнге көзқарасын, икемі мен құштарлығын пәнаралық негізінде 

экологиялық білім бере отырып дамытп, болашақ мамандықтарына бағдар беру. 

Мектеп химия курсын экологияландырып оқытуда жүйелілік келісті  пайдалану 

ұсынылады.  

Жүйелі келіс – затты жүйе ретінде қарастыратын және логикалық зерттеу кезіндегі 

бағардаламаға сәйкес жасайтын қазіргі ғылымдағы негізгі методологиялық бағыт-бағдар. 

Мұнда негізгі принцип кез келген заттың тұтастығын меңгеру, басқалармен өзара 

әрекеттесу болып табылады. 

Осы келіс (Зайцев О.С., Решетова З.А., Томилин О.Б., Сергеева Т.А., Кузьмина 

М.Г.) жоғарғы оқу орындарында химия пәнін оқытуда сәтті қолданылады және (Бессонова 

И.А. Зорина Л.Я., Тыльдсепп А.А) мектепте оқытуда,сонымен қатар Мулдагалиева химия-

экологиялық арнайы курсты қалыптастыруда қолданды. 

Оқытылып жатқан пәнге оқушының тұтас көзқарастарының жоқтығынан білім 

элементтернің арасындағы өзара қатынасып сонымен қатар әдістемелік жұмыстың 

мәселерінің жеткіліксіздігі химия-экологиялық білімінің жүйәсін қалыптастыруды 

қиындатып отыр. 

Қазіргі кезеңде оқушыларды химиялық әзірлеудің жоғарғы деңгейіне қол жеткізу 

үшін химиялық білім беруді дамытуда айқындалған жалпы әлемдік тенденциялардың бірі 

- бұл химиялық білім берудің мазмұнын экологияландыру, басқа жаратылыстану 

ғылымдарымен кіріктіру болып табылады. 
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  КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ФИЗИКА САБАҚТАРЫНДА 

ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ   
 

КУРГАСБЕКОВА Э.Д. 

Қ.А.Яссауи атындағы №123 мектеп-гимназияның физика пәнінің мұғалімі,  Алматы 

   

Физика сабағына қажетті көрнекілік, жаңаны тану ретінде де, ой немесе әңгімені 

елестету үшін де, аңғарымдылығын дамыту үшін де, материалды еске сақтау үшін де 

қолданылады. Көрнкілік құралдар оқу үрдісінің барлық кезеңдерінде қолданылады: жаңа 
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білімді хабарлаған кезде, кейде мұғалім жаңа білімді хабарлауы орнына (мысалы, 

кинофильмді көрсету, тәжірибе жасау); білімді орнықтыру және іскерлік пен дағдыны 

қалыптастыру кезінде үйге берілген тапсырмаларды орындаған кезде сызбаларды сызу, 

кестелерді жасау, суреттемелерді орындау және т.б.; меңгеруді бақылаған кезде (мысалы, 

карта, кесте бойынша айтып беру, аспаптар құрлысын түсіндіру). Көрнеккілік 

оқушылардың жас ерекшілігін ескере отырып пайдаланылады. 

Әлеуметтік тәжірибені, ақпараттарды игеруде, ұрпақпар арасындағы рухани 

құндылықтардың бір-біріне берілуін сақтауда, тұлғаны әлеуметтендіруде, олардың 

әлеуметтік мәртебесін көтеруде – білімнің орны ерекше. Қазіргі білім – азаматтық 

қоғамдағы әлеуметтік талаптарға бағытталған күрделі дежан-жақты қоғамдық құбылыс, 

оқыту және тәрбиелеу түріндегі педагогикалық әрекеттің тұтас жүйесі. Кез келген 

кәсіптегі маманды қалыптастыруда мамандыққа сай білім алу қаншалықты өткір мәселе 

болса, сонымен қатар «жеке маман тұлғаны» өзіндік дамытуда оны шығармашылықпен 

терең іргетасын дайындау соншалықты алғышарт. 

Білім беру жүйесіндегі негізгі талап – сабақта білім берудің жаңа технологиясы 

әдістерін қолдана отырып, халықтық педагогикамен ұштастыру және оқушыларды 

өздігінен шығармашылықпен жұмыс істей алатын деңгейге жеткізу. Соңғы кезде мектеп 

оқушыларының оқу пәндеріне деген қызығушылығы мен белсенділігі әр түрлі себептерге 

байланысты біршама төмендеп барады. Оқушы мұғалімнің сабақ кезінде берген 

материалдарын түсініп, келесі сабақта ең үлгірімі нашар оқушының білімі «үш» — деген 

бағаға сай келу керек екендігін өмір дәлелдеп отыр. Үлірімі нашар оқушыларды осындай 

дәрежеге жеткізу үшін сабақ кезінде мұғалім мен оқушы арасында жақсы қарым-қатынас 

байланысы болу қажет. Сабақ кезінде әр оқушы пән мұғалімімен бірге сабақта берілетін 

материалдарды бірлесіп талқылап, тұжырымдап, қорытындылап және кейбір жағдайда 

мұғалімнің айтайын деген ойын әрі қарай жалғастырып отыратын күйге жеткен кезде ғана 

тақырыптың негізгі мазмұны түсінікті болуы мүмкін. Мұғалім мен оқушылардың 

байланысы 45 минут ішінде үзілмеуі баланың пәнге деген белсенділігі мен 

қызығушылығын арттырады. Оқу үрдісін мұндай деңгейге жеткізу үшін, мұғалім өз ісінде 

ең жоғарғы шеберлігін көрсетіп, бар ынта-шынтысымен әр түрлі әдістерді қолдана 

отырып сабақ өткізіп, маңдай терін төгуді қажет етеді. Көп жағдайда сабақтың жақсы 

немесе нашар өтуі мұғалімнің ұйымдастыру кезеңін дұрыс, біркелкі ретке 

келтірмегендігіне де байланысты. 

Қазақстанда қазір білім берудің ұлттық моделін орнату жүріп жатыр. Бұл процесс 

білім беру парадигмасының өзгеруімен қатар жүріп жатыр (парадигма грек тілінен 

«мысал, үлгі». Теориялар мен әдістемелердің негізгі жетістіктерінің жүйесі үлгіге алына 

отырып білім және пән бойынша зерттеу практикасы ұйымдастырылуда. 

Жаңа білім беру парадигмасы бала тұлғасын, білім, оқыту, тәрбиелеу арқылы 

дамытуды бірінші орынға қояды.Жалпы білім беретін мектептердегі жұмыс барысында 

болып жататын өзгерістер оқытуда, оқушылардың оқу әрекетінде де дәстүрлі түрлерін 

өзгертуді және жаңа түрлерін пайдалануды ұсынады. Бүгінгі күні теорияда және жұмыс 

практикасында оқыту-тәрбиелеу процесінің көптеген нұсқалары бар. Әрбір автор және 

орындаушы педагогикалық процесіне өзінің жеке ойларын, түзетулерін енгізеді. Соған 

байланысты әрбір нақты технология авторлық болып саналады. 

Қазіргі уақыттағы оқу үрдісінің парадигмасы техникамен тығыз байланысты. 

Жаратылыстану бағытындағы пәндердегі құрамдасқан құбылыс қызметін оқу үрдісінде 

компьютер атқарады. Мектепте физикалық білімді компьютерлік технологиялармен 

байланыстыру дәстүрлі оқытумен салыстырғанда бірқатар артықшылықтары бар. 

1. Компьютер оқушылардың сабақта, сабақтан тыс білімін бақылау мен өздік 

жұмыстарды қамтитын оқу-танымдық үрдісті ұйымдастыру қызметін атқаратын маңызды 

құрал.                             

2. Компьютерлік технологиялар білім алушылардың талдау әрекетінің белсенділігін 

арттыруға мүмкіндік береді.                 
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3.Физика пәнін оқыту барысында компьютерлерді кеңінен қолданып, білім 

алушылардың өз бетімен шығармашылық әрекетін жүзеге асыруға мүмкіндік береді және 

алған білім деңгейін өздерінің бақылауына мүмкіндік алады [1]. 

Компьютерлік тестілеудің ойын элементтері жарысу сипатында болып, күтпеген 

жағдайда пайдаланушының дұрыс шешім қабылдауын қажет етеді. Компьютерлік 

бағдарламаларды барлық танымдық үрдісті құрайтын базалық элементтеріне енгізу өздік 

жұмыстардың үлес салмағын біршама арттырады. Оқушылардың өз беттерімен білмеуден 

білуге қарай ұмтылуы білімді алуға жүйелі түрде бағытталған іс-әрекеттерге көшуге, 

алған білімді шығармашылықпен пайдалана білуге жетелейді. 

Физика сабақтарында қолданылатын интербелсенді және аудиовизуальды оқыту 

құралдарының өңірлік маңызы бар нақты материалдарды компьютердің көмегімен 

оқушылардың өз беттерімен оқып-үйрену барысында, табиғат пен адам қоғамының даму 

заңдылықтарын көрсетуді талап ететін жаңа білімді меңгерту және өткен материалдарды 

бекіту кезеңдерінде қолданады. Мұндай сабақтарда жеке компьютерде оқушылар 

бағдарламалық сарамандық жұмыстарды орындайды. 

Физика сабақтарында компьютерді қолданудың әртүрлі астарын қарастыратын 

болсақ, Мicrosoft Office Power Point бағдарламасымен құрылған компьютерлік дәріс 

сабағы – бұл өзара байланысқан экранда немесе мониторда көрсетілетін ақпараттық 

нысан. Компьютерлдік дәрістің негізгі мақсаты – жаңа оқу материалын түсіндіру. 

Дәстүрлі дәрістен айырмашылығы көптеген иллюстрациялық материалдарды тарту 

мүмкіндіктері зор болады. Сондықтан компьютерлік сабақтарды мұғалім жұмысындағы 

көрнекі құралдармен, ақпараттық деректермен  көптеп қамтамасыз ететін білім берудің 

жаңа тетіктерінің бірі ретінде қарастыруға болады [3]. 

Компьютерлік сабақ барысында көрсетілетін ақпараттық нысандарға кескіндер, 

слайдтар, бейнероликтер мен графиктік кескіндер, фотосуреттер және сызбанұсқалар 

жатады. Бейнероликтер – бұл жаңа сабақты түсіндіру барысында бақылау мүмкіндігі 

болмайтын қолжетімсіз үрдістер мен құбылыстарды мультипликация немесе табиғи 

қалпында көрсететін бейнефильм. 6  сынып оқушылары меңгеріп түсінуге қиынға соғатын 

тақырыптарды түсіндіру үшін бейнероликтерді көрсетіп, табиғатта жүретін құбылыстар 

мен үрдістерді оқушылардың терең меңгеруіне мүмкіндік беріп, қызығушылықтарын 

арттырады. Сондықтан слайд, сурет, анимация, бейнежазба сияқты көрсету құралдарын 

пайдалануфизикалық құбылыстарды көздерімен көріп, талдап өз ой қорытындыларын 

шығаруы балалардың негізгі түсініктерді терең меңгеруіне мүмкіндік береді. 

Power Point бағдарламасы әртүрлі көрнекі құралдарды құрамдастырып, толық 

қолдану «Материалдардың электрлік және магниттік қасиеттері бойынша жіктелуі» 

тақырыбын өткен кезде  электрлік және магниттік қасиеттері негізгі элементтері әсер 

ететін негізгі факторларды анықтауға мүмкіндік береді. 

Жоғарыда аталған бағдарламаларды сабақта қолданып, көрсету құралдарына 

талдау жасап ой қорытындыларын шығарту оқушылардың өз бетімен жұмыс жасауға, 

сипаттау, айырмашылықтары мен ұқсастықтарын табу, талдау, жинақтау тәсілдерін 

пайдаланып оқушылардың өз беттерімен білім алуларына қолайлы жағдай 

тудырады.Сабақта интербелсенді тақтаны немесе проекторды қолданып сандық 

деректердің негізінде диаграммалар мен кестелерді құру оқушылармен бірлесе отырып 

деректерге талдау жасау жаңа тақырыпты түсіндіру барысында негізгі түсініктерді терең 

меңгертіуге, қызығушылықтарын арттыруға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда графиктер 

мен диаграммалар көрнекі құрал ғана емес, физикалық білім көзі қызметін атқарады [4]. 

 Физикалық құбылыстар мен үрдістерді ашып көрсететін бейнероликтер мен 

анимацияларды ғылыми деректер мен дәйектерге негізделіп құрылған нақтылы бір 

оқиғаның шынайы үлгісі ретінде қарастыруға болады. Бейнероликтер жинақталған 

жекелеген карталар жер қабығында жүретін үрдістер мен құбылыстар туралы жан-жақты 

түсінік беретін бейнелі үлгісі болып табылады. Кез келген үлгілер сияқты бейнероликтер 
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мен анимациялар оқылатын нысанға тән маңызын айқындайтын тек негізгі элементтерін 

ашып көрсете алады. 

Интербелсенді карталар физиканы оқыту құралдарының жаңа түрлерінің бірі 

болып табылады. Интербелсенді карталар жер бетін белгілі бір масштабпен кішірейтілген, 

оқуға қолайлы шартты белгілері, градус торлары бар мазмұнын өзгерте алатын  

физиоақпараттық жүйелерге жақындатылған барлық физикалық карталарға тән қасиеттер 

сақталған маңызды оқу құралы болып табылады. 

Қазіргі кезде компьютерлік технологиялардыфизика пәнін оқыту барысында 

қолданудың бірқатар артықшылықтары бар. Жаңа компьютерлік технологияларды оқу 

үрдісінде кеңінен пайдалануға көшу білімді терең әрі жан-жақты меңгертуге, оқытудың 

мазмұнына және пәнаралық байланысқа, оқытудың қызметі мен жұмыстарын 

ұйымдастыруға,физика пәні мұғалімін компьютермен жұмыс істеу әдістерін үйрету қазіргі 

кезеңдегі оқытудың ең маңызды міндеттерінің бірі болып отыр [5]. 

Сонымен қорыта келе, оқу процесінде қолданылатын ең тиімді технологиялардың 

бірі – оқу жүйесі арқылы іске асатын педагогкалық технологиялар болып табылады. Бұл 

жағдайда оқу процесін ұйымдастырудың негізгі формасы – сабақ өзгереді. Оның өзгеруі 

мектептің білім беру тұжырымдамасының згерімен байланысты. Сабақтың басты мақсаты 

– ұстаз оқушыларға білім беру кекрек болатын, ал мұнда оқушыларды өздігінен 

шығармашылық жұмыс істеуге жүйелі түрде баулу болады. 

Қазіргі сабақтардың ерекшеліктері бірлесе жұмыс істеу атмосферасы, 

оқушылармен қарым-қатынастыағы өзгеріс, оларды оқуға, ұстаз еңбегіне араластыру. 

Сондықтан да ұстаз сабақ барысында күшін оқушылардың танымдық әрекетін өздігінен 

ұйымдастыруды үйретуге жұмсайды. Егер де сабақты шығармашылық бағытта өткізсе, 

сабақ біркелкі, күнделікті, жалықтыратындай болмайды. Ол әрекеттің әр түрлі 

формаларын қамтуы керек, сондықтан сарамандық сабақты саяхат-сабақ, конференция –

сабақ түрлерінде өткізуге болады. Осылайша, сабақты өзгертудің бір бағыты – сабақтың 

негізгі дидактикалық бағыттарының ерекшеліктері бойынша ғана емес, оның өткізу 

тәсілдеріне де байланысты. 
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технология на уроках  физики. «Физика в школе», №8, 2000. 46-бет.  

 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫНДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

САҒАТ Е. 

Информатика пәнінің оқытушысы, Жаркент Жоғары гуманитарлық техникалық 

колледжі, Алматы облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы 

 

Білім беруді ақпараттандыру күрделі де көп көп қырлы үдеріс болып табылады. 

Оның іске асуы білім мекемелерін компьютерлендіруге ғана емес, білім беруді 

ақпараттандыруды қамтамасыз ету әдістемесіне, ғылым мен тәжірибенің өзара 

байланысына да тәуелді. 
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«Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар дегеніміз не?, АКТ нендей 

мүмкіндік бермек?, Білім беруді ақпараттандыру қалай жүзеге асуда?» секілді сұрақтар 

әрқайсысымызды, ұстаздарды елеңдетпей қоймас.      

Сонымен ақпараттық – ақпарат, жаңалық, коммуникативтік – байланыс, қатынас 

деген ұғымды білдірсе, технология – іскерлік, шеберлік ұғымдарын береді. Қысқа түрде 

айтсақ «Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар – жеке тұлғаға ғылыми ұғымдарды 

түсіндіру және олардың қабылдауын, түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік беретін маңызды 

жүйе» десе де болады. Соған сәйкес бүгінгі мұғалімнің алдында оқушыға білім, білік 

дағдыларын игертіп қана қоймай, қабылдауын, ойлауын, ерік-жігерлерін, яғни, өз бетімен 

жұмыс жасай білетін, бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны дамыту міндеттері тұр. 

 Бұл тақырыптың бүгінгі көздегі ауқымдылығы: білім беру саласында 

инновациялық үрдісті жүзеге асыруы, қазіргі заман талабына сай ақпараттандыру 

қоғамының жаңа талаптарын орындауы, оқыту үрдісінде ақпараттық технологиялардың 

қолданылу аясының кеңеюі, оқуға деген қызығушылық қарқынының азаюынан туындап 

отыр.  

АКТ келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, іскер әрі талантты, 

шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашуына тигізер пайдасы аса мол. Мектептегі 

оқыту пәндерінің ішіндегі күрделісі әрі қиындығы көп деп саналатын пәндердің бірі – 

математика. Ол оқушылардың интеллектуалдық, логикалық ойлауын және 

шығармашылық қабілелеттерін дамытуға толығымен ықпал жасайды. Коммуникативтік 

технологиялардың әртүрлі тәсілдерін қолдануда математика және информатика пәнін 

оқытудың тығыз байланысты бірнеше ерекшеліктерін атап өтейік: 

1. АКТ үш бағытта қарастырылады: оқыту объектісі, оқыту құралы және болашақ 

кәсіптік-педагогикалық әрекетінің құралы; 

2. Оқыту үрдісінде қолдану оқу әрекетіндегі әрбір оқушының түрлі мақсаттарын, 

мотивтерін, қызығушылығын іске асыруға көмектеседі; 

3. Оқу әрекетіндегі оқушылардың өзіндік іске асыруын, ұйымдастыру қабілетін, 

белсенділік, шығармашылық үшін жаңа мүмкіндіктер беретін өнімді ақпараттық оқыту 

өрісін құруға көмектеседі; 

4. Информатиканың жобалау әдісін оқытудағы педагогикалық технологиялардың 

бірі ретінде қолдануға көмектеседі.                                    

Алайда мұндай ерекшеліктерімен қатар АКТ-мен жұмыс істеу барысында 

кездесетін кемшіліктерді де атап өткен жөн. Оқушылардың компьютермен жұмыс істеуде 

уақытын шектемеуі, дәлірек айтқанда қауіпсіздік техникалық ережелерді сақтау керек. 

Сонымен бірге, көп жағдайда компьютерлік желі сервистеріндегі адам тәртібінің 

ережелері сақтала бермейді, яғни, желілік этикет ережесін сақтау қажет. Осындай 

кемшіліктердің алдын алып, оқушылар ауқымды желіде өздеріне қажет ақпараттарды 

алып, өз білімдерін толықтырып, ауқымды желі мүмкіндіктерін тиімді пайдалануларына 

болады. 

 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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ҰЛТТЫҚ БІРІҢҒАЙ ТЕСТТЕ КЕЗДЕСЕТІН КЕЙБІР ЕСЕПТЕРДІ 

ШЕШУДІҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ 

 

УШУРОВА А.М. 

Математика пәнінің мұғалімі, «Ж.Бусаков атындағы орта мектеп» КММ, Алматы 

облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы 

 

Ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде математикалық сауаттылыққа берілген кейбір 

есептерді шешуде, оқушылардың аздап тосырқап қалатыны белгілі. Бұндай есептерді 

шығаруда оқушылар уақыттан ұтылып жатады. Осы негізде, оқушыларға көмек ретінде 

кейбір есептерді шешудің жолдарын қарастырып отырмыз. 

1-есеп. Кітап беттерін нөмірлеу үшін 1392 цифр қажет болды. Бұл кітаптың 

қанша беті бар? 

Бұл есепті шығаруда төмендегі берілген формуланы қолданып шығарсақ болғаны. 

Кітапты нөмірлеуге кеткен цифрлар саны  болса немесе кітаптың бет 

саны  болса: 

 
Кітапты нөмірлеуге кеткен цифрлар саны  болса немесе кітаптың 

бет саны  болса: 

 
Кітапты нөмірлеуге кеткен цифрлар саны  болса немесе 

кітаптың бет саны  болса: 

 
…… 

 
Мұндағы  х – кітаптың бет саны, а – нөмірлеуге кеткен цифрлардың саны. 

Шешуі: есептің шартында , х-тің мәнін табу керек. 

Формула бойынша 

 

 

 

 
Жауабы: кітаптың 500 беті бар. 

2-есеп. Кітаптың 2110 беті бар болса, оны нөмерлеуге қанша цифр қажет? 
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Шешуі: есептің шартынан   екенін білеміз. Онда  

 формуласы бойынша 

 

 
Жауабы: кітапты нөмерлеуге 7333 цифр қажет. 

3-есеп. Кітап беттерін нөмірлеу үшін 35 цифр қажет болды. Бұл кітаптың 

қанша беті бар? 

Шешуі: есептің шартынан   екенін білеміз. Онда  

 

 

 

 
Жауабы: кітаптың 22 беті бар. 

4-есеп. А және В фигураларының аудандарын салыстыра отырып, дұрыс 

тұжырымды анықтаңыз.                                             

  
Бұл есепте А фигура трапецияның ауданын тез таба аламыз. Ал В фигура 

үшбұрыштың ауданын табуда біраз тосырқап қаламыз. Енді осы есепті шығару үшін 

төмендегі формуланы қолданған ыңғайлы деп ойлаймын. 

Пик формуласы 

Бұл  торкөз дәптер бетіне салынған, жазық фигураның ауданын табу 

формуласы: 

         

М – Жазық фигура шекарасындағы түйіндер саны (қызылмен боялған); 

N – Жазық фигура ішіндегі түйіндер саны(көкпен боялған).  

«Түйін» деп сызықтардың қиылысын айтады.  

Шешуі: А фигураның ауданы: ; 

В фигураның ауданы: . 

Жауабы: А фигураның ауданы В фигураның ауданынан үлкен. 

5-есеп. Мына қосынды   қандай цифрмен аяқталады? 
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Шешуі: 

Жауабы: 0 

Берілген санның дәрежесінің соңғы цифры, оның соңғы цифрының дәрежесінің 

соңғы цифрына тең. 

Берілген санның соңғы цифрын табуға берілген есептерді шешу үшін, мына 

қағиданы есте сақтау керек: 

 Кез-келген санның 0 дәрежесі «1» болады. 

 1-дің кез-келген дәрежесі «1» болады. 

 2-нің: 1- ші жәрежесі  «2» мен, 2-ші дәрежесі «4» пен, 3- ші дәрежесі «8» бен, 4-

ші дәрежесі «6» мен аяқталады. 2-нің кез-келген 4 ке еселік дәрежесі «6» мен аяталады.   

Мысалы:  

 3-тің: 1-ші дәрежесі «3» пен, 2-ші дәрежесі «9» бен, 3-ші дәрежесі «7» мен, 4-ші 

дәрежесі «1» мен аяқталады. 3-тің кез-келген 4 ке еселі жәрежесі «1» мен аяқталады.  

Мысалы:  

 4-тің: кез-келген жұп дәрежесі «6» мен, кез келген тақ  дәрежесі  «4» пен 

аяқталады.  

Мысалы:  

 5-тің  нөлге тең емес кез-келген оң бүтін дәрежесі «5» пен аяқталады.  

Мысалы:   

 6-ның нөлге тең емес кез-келген оң бүтін дәрежесі «6» мен аяқталады.  

Мысалы:   

 7-нің: 1-ші дәрежесі «7» мен, 2-ші дәрежесі «9» бен, 3- ші  дәрежесі «3» пен, 4-

ші дәрежесі «1» мен аяқталады. 7-нің кез-келген 4 ке еселі дәрежесі «1» мен аяқталады.  

Мысалы:  

 8-дің: 1-ші дәрежесі «1» мен, 2- ші дәрежесі «4» пен, 3-ші дәрежесі «2» мен, 4- 

ші дәрежесі «6» мен аяқталады. 8-дің кез-келген 4 ке еселі дәрежесі «6» мен аяқталаады.  

Мысалы:    

 9-дың кез-келген жұп дәрежесі «1» мен, кез-келген тақ  дәрежесі «9» бен 

аяқталады.   

Мысалы:     

6-есеп. Мекеме қызметкерлерінің 24-і ағылшын тілін, 15-і неміс тілін және 14-і 

француз тілін біледі. Олардың алтауы ағылшын және неміс тілдерін, бесеуі ағылшын 

және француз тілдерін, төртеуі неміс және француз тілдерін, ал үшеуі үш тілді де 

біледі. Мекемедегі кез келген қызметкер қандай да бір шетел тілін біледі. Мекемеде бір 

ғана ағылшын тілін білетін неше қызметкер екенін анықтаңыз. 

Шешуі: Бұл есепті шығаруда Эйлер-Венн диаграммасын қолдану өте тиімді. 

Есептің шарты бойынша төмендегідей диаграмманы аламыз: 



Вестник университета «Кайнар», №4/3-2020 г. 

 43 

 
Үш тілдіде білетіндер: 3 

Тек ағылшын мен француз тілін білетіндер: 5-3=2 

Тек ағылшын мен неміс тілін білетіндер: 6-3=3 

Тек француз бен неміс тілін білетіндер:4-3=1 

Тек ағылшын тілін білетіндер: 24-(3+3+2)=16 

Тек неміс тілін білетіндер: 15-(3+3+1)=8 

Тек француз тілін білетіндер:14-(2+3+1)=8 

Жауабы: Мекемеде бір ғана ағылшын тілін білетін 16 қызметкер екен. 

7-есеп. Біріншілікке қатысқан әрбір команда басқа командалардың әрқайсысымен 

бір реттен кездесті. Барлық кездесулер саны 78 болса, біріншілікке неше команда 

қатысқан? 

Шешуі: біріншілікке қатысқандар санын х десек, онда 

1-команда    х-1  кездесу; 

2-команда 1-ші командадан басқа    х-2  кездесу; 

3-команда 1-ші, 2-ші командадан басқа   х-3  кездесу; 

........................................ 

х-2 –команда 1-ші, 2-ші, ...., х-3 –ші командадан басқа  2   кездесу;   

х-1 –команда 1-ші, 2-ші, ...., х-2 –ші командадан басқа х-ші командамен  1 кездесу 

жасайды. Осы заңдылықтан арифметикалық прогрессияның алғашқы n-ші мүшесінің 

қосындысының формуласы негізінде мына теңдеуді аламыз:  

. 

Бұл теңдеудің шешімінен біріншілікке 13 команда қатысқанын білеміз.  

Осындай мазмұндағы есептерді шешуде төмендегі формуланы қолдану өте тиімді: 

. Мұндағы, N – оқиғалар саны, х – командалар саны (қатысушылар саны т.б.). 

8-есеп. Сыныпта 12 оқушы бар. Олар өзара бір-бірімен қол алысып шықса, неше 

рет қол алысу болады? 

Шешуі: Бұл есепті терулер арқылы да шығаруға болады. Алайда    

формуланы қолданып шығару тиімді болар деймін.  

 
Жауабы: 66 қол алысу болады. 
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ИРРАЦИОНАЛ ТЕҢДЕУЛЕР МЕН ТЕҢСІЗДІКТЕРДІ ШЕШУДІҢ 

ЖОЛДАРЫ 

 

ТОҚСАНБАЕВА А.К. 

Математика пәні мұғалімі, «Ж.Бусаков атындағы орта мектеп» КММ, Алматы 

облысы, Панфилов ауданы 

 

Теңдеулер ұғымымен оқушылар төменгі сыныптардан таныс. Бүтін коэффцентті 

алгебралық, бөлшек рационал, қарапайым тригонометриялық және иррационал теңдеулер 

мен теңсіздіктерді шешу көп қиындық тудырмайды. Ал теңдеулер түбірлерінің рационал 

не иррационал болатындығын, олардың коэффициценттеріне байланысты теңдеудің 

түбірлері бар не жоғын анықтау, теңдеу шешімін табу үшін оның анықталу облысын 

ескере отырып түрлендіру оқушылар үшін біршама қиындықтар тудыратындығы белгілі. 

Теңдеулер мен теңсіздіктердің шешімін іздестіруде өрнектің анықталу облысының 

маңызы зор. "Анықталу облысы" түсінігі "функция" ұғыммен тығыз байланысгы. 

Теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу барысында функцияның берілу жиыны мен 

олардың қиылысуы, әртүрлі түрлеңдірулер т.с.с. басқа да мағлұматтар мен түсініктер 

қамтылады және олардын барлығы логикалық талдаулар тұрғысында жүзеге асырылады. 

Егер берілген теңдеудің әрбір шешімі екінші бір теңдеудің де шешімі болса онда 

екінші теңдеу берілген теңдеудің салдары деп аталды. 

Егер екі теңдеудің бірінің шешімі екіншісінің де шешімі болса онда ол теңдеулер 

мәндес(эквивалентті) деп аталады. 

Берілген теңдеуден онын салдары болатын теңдеу алу үшін келесі амалдарды 

орындауға болады: 

1) теңдеудің екі жағына, оның анықталу облысында анықталған функцияны қосуға 

немесе шегеруге және көбейтуге; 

2) теңдеудің екі жағын, оның анықталу облысында анықталған нөлге тең емес 

функцияда бөлуге; 

3) егер g1(x)*g2(x)*...*gn(x)=0 түріндегі теңдеу берілсе, онда келесі теңдеулер 

жиынтығы, оның салдары болады: 

g1(x)=0, g2(x)=0, ... , gn(x)=0 

Тендеулерді түрлендіру кезінде оның анықталу облысы өзгеруі мүмкін. Сондықтан 

табылған шешімдерді берілген теңдеуге қойып тексеру керек. 

Берілген теңдеуден онымен мәндес (эквивалентті) теңдеуге көшу үшін келесі 

амалдарды орындауға болады: 

1) теңдеудің екі жағына, оның анықталу облысында анықталған функцияны қосуға 

немесе екі жағынан шегеруге; 

2) теңдеудің екі жағын да, оның анықталу облысында анықталған нөлге тең емес 

функцияға көбейтуге не бөлуге; 

3) теңдеудің екі жағын так дәрежеге шығаруға; 

4) егер теңдеудің екі жағындағы функциялардың мәндері теріс емес болса, онда екі 

жағын жұп дәрежеге шығаруға. 

Иррационал теңдеулерге қатысты келесідей кестені ұсынуға болады. 
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Иррационал теңдеулерді шешу барысында келесі амалдарды жасауға болмайды: 

 Бұл амал теңдеудің анықталу облысын 

тарылтады. 

Бұл теңдік тек қана болғанда орынды. Жалпы 

жағдайда  

Енді аталған тақырыпқа қатысы бірнеше есептерді қарастырайық. 

l.  теңдеуін шешіңіз. 

Шешуі. Бұл теңдеуді екі жағын да квадраттау немесе теңдеулер жүйесіне келтіру 

әдістерімен шешуге болады. Осы әдістердің әрқайсысы да біршама есептеулер жүргізуді 

қажет етеді. Күрделі есептеулерсіз теңдеудің шешімін анықтауға мүмкіндік беретін әдісті 

қарастырайык. Осы мақсатта, функцияның анықталу облысын табамыз. Ол келесі 

теңсіздіктер жүйесінің шешімі: 

 

Яғни,  теңдеудің шешімі жоқ. 

Кейде анықталу облысы ақырлы нүктелер жиынынан тұрады, ондай жағдайда 

теңдеудің шешімі больш табылатындарын олардың арасынан тексеріп, таңдау ғана 

жеткілікті. Ал кей жағдайларда анықталу облысы ақырлы нүктелер жиынынан тұрмайды, 

сондыктан біp қарағанда, теңдеу анықталу облысын зерттеу жолымен шешілмейтін болып 

көрінеді. Бірақ анықталу облысын табу тәсілін теңдеуді шешудің әр қадамында қолдануға 

болады. 

2.   теңсіздігін шешіңіз. 

Шешуі.   теңсіздіктер жүйесінің шешімі  -1≤ х≤ 1 екендігін көру қиын 

емес. Яғни, берілген өрнектің анықталу облысы  -1≤ х≤ 1 

болғандықтан, немесе  

Сондықтан, . Онда  теңсіздігі анықталу 

облысына тиісті барлық  x үшін орындалады. Демек  

3.  тендеуін жүйесін шешіңіз. 

Шешуі. Теңдеудің тікелей анықтау мүмкін еместіктен, анықталу облысын табайық. 

Ол үшін cos2πх-1≥ 0 , яғни cos2πх≥ 1 теңсіздігінің шешімдерін анықтау керек. Соңғы 

теңсіздіктен cos2πх=1 болатындығы айқын. Сонымен, анықталу облысы х=k, k∈Z . 

Табылған мәндерді берілген теңдеуге қойып, оны қанағаттандыратындарын анықтайық. 

Сонда cos(k2+k-6) =1 теңдеуін аламыз. Осыдан (k2+k-6) = 2πn, мұндағы . n, k∈Z Соңғы 

теңдеудің сол жағындағы өрнек бүтін сан, ал оң жағындағысы бүтін емес екендігін 

көреміз. Сондықтан теңдік тек қана n = 0 болғанда орындалуы мүмкін. 

Енді (k2+k-6) = 0 теңдеуін шешеміз. Оның түбірлері k = 2 және k = -3 . Демек, 

тендеудің шешіндері x = 2 және x = -3 . 
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Біз бұған дейін теңдеулер мен теңсіздіктерді шешуде анықгалу облысына көңіл 

бөлдік. Бірақ осы әдісті қолдануға келмейтін тапсырмалар да кездеседі. Кей жағдайда 

иррационал тендеулер мен теңсіздіктердің шешімін анықтау үшін, түйіндесіне көбейту 

әдісін қолдануға болады 

4. теңдеуін шешіңіз. 

Шешуі.  

Теңсіздіктер жүйесі деп қарастырсақ, қате жіберген болар едік. Себебі теңдеудің оң 

жақ бөлігі ескерілмей отыр. Ол нольден үлкен, сондықтан теңдеудің анықталу облысы 

келесі теңсіздіктер жүйесінің шешімі болады: 

 
Демек, теңдеудің шешімі жоқ. 

5.  тең

деуін шешеміз. 

Шешуі. Теңдеудің екі жағын квадраттасақ берілген теңдеуден де күрделі теңдеу 

аламыз. Сондықтан, берілген теңдеуді келесідей 

түрлендірейік: 

Теңдеудің 

coл жағындағы өрнекті көбейткіштерге 

жіктесек  теңдеуіне келеміз. Әдетте, 

тендеудің оң жағында 0 болғанда көбейткіштерге жіктейді. Берілген теңдеу жағдайында 

коэффиценттерге байланысты, теңдеудің шешімі жеңіл табылады. Соңғы теңдеудің екі 

жағын да бірінші жақшадағы өрнектің түйіндесіне көбейтейік, яғни, 

 өрнегіне. Онда   

Осыдан 

 немесе 

 болады. Соңғы теңдеудің екі жағын да 

квадраттасақ  теңдеуіне келеміз. Басқаша 

топтастырып квадраттау, берілген теңдеуден де күрделі теңдеуге әкеледі. Соңғы 

теңдеудің екі жағын да квадраттап, 
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x2 -12x +32 = 0 теңдеуін аламыз. Осыдан, x = 8 және x = 4. Табылған шешімдерді 

теңдеуге қойып тексеріп, оның шешімі x = 8 екендігін көреміз. 

Иррационал теңдеулер мен теңсіздіктерді шешудің жолдарын талдауда мектеп 

математикасының негізгі теориялық материалы қамтылады. Тақырыпты дұрыс меңгеру 

үшін теңдеулер классификацияланып, олардың әрқайсысы бойынша оны шешудің әдіс-

тәсілдері таңдалып, меңгерілу деңгейі тексерілетіндігі белгілі. Мұқият іріктеліп, 

мүмкіндігінше толық баяндалған теориялық материал, есеп қойылымын және оны 

шешудің тәсілдерін үйренуді қамтамасыз етумен қатар, қатаң логикалық талдауларды 

меңгеруде де септігі тиер деген ойдамыз. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1 «Самұрық» математикалық зияткерлік сайысына берілген есептерді шығаруға 

арналған әдістемелік құрал (5-7 сынып) 

2 Прилепко А И. «Сборник задач по матиматике» Москва, 1983 

3 Айназарова З.К. «Справочник школьника по математике», «Арман-ПВ», 2007ж. 

 

 

МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДА ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРДІ 

ҚОЛДАНУ 

 

ТУЛЕБАЕВ Т.Д. 

Қ.А.Яссауи атындағы №123 мектеп-гимназияның математика пәнінің мұғалімі, 

Алматы 

    

Еліміз Президенті «Қазақстан-2050» стратегиясында: «Бәсекеге қабілетті дамыған 

мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек. Қазіргі әлемде жай 

ғана жаппай сауаттылық жеткіліксіз болып қалғалы қашан. Біздің азаматтарымыз үнемі ең 

озық жабдықтармен және ең заманауи өндірістерде жұмыс жасау машығын меңгеруге 

дайын болуға тиіс. Сондай-ақ балаларымыздың, жалпы барлық жеткіншек ұрпақтың 

функционалдық сауаттылығына да зор көңіл бөлу қажет. Балаларымыз қазіргі заманға 

бейімделген болуы үшін бұл аса маңызды,»-деген болатын.  

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін 2015 жылға дейін дамыту 

тұжырымдамасында орта білім берудің мақсаты–жылдам өзгеріп отыратын дүние 

жағдайында алынған терең білімнің, кәсіби дағдылардың негізінде еркін бағдарлай білуге, 

өзін-өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс, адамгершілік тұлғасынан жауапты шешімдер 

қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру деп нақты көрсетілген.  

Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз-оқу. «Надан жұрттың күні –қараң, келешегі 

тұман»,- деп М. Дулатов айтқандай, егеменді еліміздің тірегі-білімді ұрпақ.  

ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында «Қазіргі кезеңдегі білім 

беру сапасы оқушылардың түрлі қызметтер саласындағы проблемаларды өз бетінше шешу 

мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін қалыптасқан негізгі құзыреттілік түріндегі білім беру 

нәтижелерінің жетістіктерімен түсіндіріледі»,-делінген. Мемлекеттік білім стандарты 

деңгейіне оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны ендіруді 

міндеттейді. Сондықтан оқу-тәрбие үрдісіне жаңа инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу 

оқушылардың білімге деген қызығушылығын, талпынысын арттырып, өз бетімен ізденуге, 

шығармашылық еңбек етуге жол салуды көздейді. .  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесін 

ақпараттандыру оқытудың жаңа технологиясын енгізу халықаралық комуникациялық 

желілерге шығу» басты міндеттердің бірі деп атап көрсетілген, сонымен қатар оқыту 

формасын, әдістерін, технологияларын таңдауда көпнұсқалық қағидасы бекітілген. Өзіне 

оңтайлы нұсқаны тиімділігіне қарай пайдалану мұғалімнен үлкен шеберлікті талап етеді. 

Қазіргі білім беру ордаларында мұғалімдерінің алдында тұрған басты міндет- 
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оқушылардың шығармашылық білім дағдыларын қалыптастыру.Жаңа заман ағымына сай 

білім саласында жаңа технологиялар қолданудың маңызы зор .  

Заманауи технологияны оқу-тәрбие үрдісінде қолдануды инновация дейді. «Қазіргі 

заманғы жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай, мүдделі 

жаңа білім беру өте қажет»,- деп Елбасы атап көрсеткендей, заманауи технологиялық әдіс-

тәсілдерді мектеп өміріне енгізу, оны әр пән мұғалімінің тиімді пайдалана білуі бүгінгі 

таңда білім сапасын арттырудың бірден-бір жолы. Барлық жаңа технологияның алдына 

қоятын мақсаты - окушының жеке басының дара және дербес ерекшеліктерін ескеріп, 

олардың өз бетінше ізденуін арттырып, шығармашылықтарын қалыптастыру. 

Инновациялық білім беру – іскерліктің жаңа түрі. Оқытудың тиімді әдіс-тәсілімен, қазіргі 

заманауи технологияны меңгеру- әр ұстаздың басты міндеті. Мұндай технологияларды 

қолданудан – біріншіден, оқытушы ұтады, яғни ол сабақты тиімді ұйымдастыруға 

көмектеседі, оқушының пәнге деген қызығушылығы артады, екіншіден, оқушы ұтады, 

себебі оның тақырып бойынша танымы кеңейеді. Осылайша білім берудің қалыптасқан 

әдістемесіне оқытудың жаңа технологиясы тұрғысынан өзгерістер енгізілсе, білім сапасы 

да арта түспек. 

Бүгінгі күні мектептегі оқу пәндерінің ішіндегі ең күрделісі әрі қиындығы мол деп. 

саналатын пәндердің бірі – математика. Математика – ерекше құдіретті ғылым. Қазіргі 

заман – математика ғылымының өте жан-жақты тараған кезеңі. Оқушыларға 

математикалық жүйелі білім беру, олардың өздерінің алған білімдерін өмірде қолдана 

білуге және арнайы дамытуға тәрбиелейтін-мұғалім. 

Математика пәнін оқыту процесінің негізгі мақсаты – арнайы педагогикалық 

әдістермен тәсілдерді мақсатты, жүйелі түрде пайдаланып, оқушылардың танымын , 

шығармашылық ойлауын, ғылыми көзқарасы мен белсенділігін қалыптастыру, өз бетімен 

білім алу дағдыларын дамыту болып табылады. Оқушылардың өз бетімен жұмыс істеуін 

қалыптастыру - оқушының пәнге деген қызығушылығынан және қажеттілігінен туады. 

Математика сабағында оқушылардың шығармашылығын қалыптастыру үшін сабақта 

заманауи технологияларын қолдану қажет. Қазіргі заман технологиялары сабақтың 

сапасын көтеруге, оқушылардың білімге деген қызығушылығын арттыруға, қазіргі қоғам 

талабына сай білім алуына көп әсерін тигізеді. Қазіргі кезде қолданып жүрген жаңа 

педагогикалық технологияның негізіне мыналар жатады: а)әрбір оқушының жеке және 

дара ерекшеліктерін ескеру; ә)оқушылардың қабілеттері мен шығармашылықтарын 

арттыру; б)окушылардың өз бетінше жұмыс істеу, іздену дағдыларын қалыптастыру. 

Жаңа педагогикалық технологиялардың ынтымақтастық педагогикасы, білім беруді 

ізгілендіру технологиясы, тірек белгілері арқылы оқыту технологиясы, қарқынды оқыту 

технологиясы, жоба технологиясы, деңгейлік саралап оқыту технологиясы, модульдік 

оқыту технологиясы, ақпараттық технология тағы басқа көптеген түрлері бар. Оқытудың 

жаңа технологиясының бағдарламалап оқыту мәселелері В.Беспалько, М.Кларин, 

И.Лернер және тағы басқалардың еңбектерінде көрініс табады. Дамыта оқыту 

бағытындағы педагогикалық технология Л.Выготский, Л.Занковтың, ал жеке-бағдарлы 

оқыту технологиясының жобасы Ш.Амоношвили еңбектерінде зерттелген. Жаңа 

технологиялар мұғалімнің жүйелі жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Оқу процесінің 

тиімділігі ең алдымен оқушылардың белсенділігі мен танымдық ізденісіне қатысты. 

Сондықтан мен өзімнің педагогикалық тәжірибемде 

сабақ жүргізуде сыни тұрғыдан ойлау бағдарламасын негізге алып саралап-деңгейлеп 

оқыту тәсілдерін қолданамын. Дәстүрлі сабақ пен қазіргі сабақты салыстырмалы талдауды 

зерделей отырып, сабақты жаңаша құруды үйреніп, оқушыларға оқу тапсырмасын 

дайындап, олардың танымдық қызметін белсендіруді, білім сапасын арттыруды мақсат 

етіп алдым. Oсы мақсатқа жету үшін инновациялық технологияларды сабақта 

қолданамын. Соның бірі- сыни тұрғыдан ойлау технологиясы. Сыни тұрғыдан ойлау 

дегеніміз-ой қозғай отырып, оқушының өз ойы мен өзгелердің ойына сыни қарап, естіген-

білгенін талдап салыстырып, өз бетімен және бірлесіп шығармашылықпен жұмыс жасау. 
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Сыни ойлауды дамыту технологиясының дәстүрлі оқытудан басты айырмашылығы- 

оқушыға білімнің дайын күйінде берілмеуі.Бағдарлама бірнеше кезеңдерден тұрады: 

қызығушылықты ояту, мағынаны тану, ой-толғаныс. Сабақтың құрылымына қарай 

қолданған жағдайда оқушылар белсенділігі артып, бір-біріне деген сенімі, өзінің түсінігі 

мен түйсінуі арқылы жаңа білім құрастыруға дағдыланады. Сыни тұрғыдан ойлау 

технологиясының әдіс-тәсілдерін қолдану арқылы оқушыларды топаралық жұмыс 

жасауға, топтардың жұмыстарын баяндауға, нәтижені қорғауға, пікірталас туғызуға, 

талдау және қорытындылауға үйрете отырып білім беру өте тиімді. Оқушыларды топқа 

бөлгенде, топтың құрамында әр түрлі деңгейде оқитын оқушылардың болғанын 

ескеремін. Жақсы оқитын оқушылар сабақтың барысында үлгерімі төмен оқушыларға 

көмек көрсетеді. Жаңа сабақты өткенде жетекші оқушы өзі ғана біліп қоймай, тобының 

жаңа сабақты меңгеруіне де ықпал жасайды. Математикалық терминдерді, ережелерді, 

анықтамалар мен теоремаларды толық айтып жеткізу үшін, сабақта математикалық 

сауатты сөйлеу мәдениетіне көңіл бөлемін. Сыни тұрғыдан ойлау бағдарламасымен оқыту 

нәтижесінде оқушылардың өзін-өзі бақылау, бағалау, сөйлеу, тыңдау қабілеттері артады. 

Аталған технологияның ерешелігі: еркін ойлауға мүмкіндік береді, ақыл-ойын дамытады, 

ынта-жігері артады, ұжымды іс–әрекетке тәрбиелейді, тіл байлығы жетіледі, жан-жақты 

ізденеді, өз ойын жеткізіп үйренеді. Мұндай әдістер арқылы ой айту, пікірін ортаға салу 

арқылы табиғаты тұйық оқушылар ашылады. Тақырыптың негізгі өзегін, бағытын, мән-

мағынасын түсінеді, өз ойын мазмұнды, мағыналы, дәлелді баяндауға дағдыланады, пәнге 

қызығушылығы артады, ой еңбегі жетіледі,ынтасы артады. ХХІ ғасыр ақпарат ғасыры 

болғандықтан адамзатқа компьютерлік сауаттылық қажет. Ақпараттық компьютерлік 

технологияны қолдану- заман талабы. Қазіргі ақпараттық технологияның озық 

жетістіктерін математика сабағында қолдану арқылы танымдылық іс- әрекеттерін 

ұйымдастыра отырып оқушылардың құзіреттілігін дамытуға болады. Ақпаратты оқыту 

технологиясының бүгінгі күні интерактивті тақта ерекше орын алып отыр. Оқушы 

интерактивті тақтамен жаңа материалдарды арнаулы программамен мүмкіндігінше 

пайдалана алады. Ондағы мақсат – оқушының өзінше ойлау қабілетін арттыру және 

қазіргі заманғы интерактивті тақтамен жұмыс істеуге үйрету. Математиканы оқытудағы 

негізгі талап – оқушыға есептер шығара білу жолдары мен тәсілдерін үйрету. 

Интерактивті тақтамен сабақ берген кезде мұғалім, шәкірт және интерактивті тақтамен 

қарым-қатынас жүргізіледі. Компьютер арқылы оқу материалын беруге, оны әзірлеуге, 

бақылауға, қорытындылауға, көмек беруге мүмкіндік зор. Әр сабаққа құрылған флипчарт, 

слайд, презентациялар оқушының пәнге қызығушылығын тудырады . Қазіргі кезде 

республикалық білім беруді ақпараттандыру ғылыми әдістемелік орталығы негізінен білім 

жүйесінің барлық сатылары үшін электрондық оқулықтар жасаумен шұғылданып келеді. 

Мұғалім үшін электрондық оқулық бұл күнбе-күн дамытылып отырған ашық түрдегі 

әдістемелік жүйе,оны оқытушы өз педагогикалық тәжірбиесіндегі материалдармен 

толықтыра отырып,әрі қарай жетілдіре алады. Электрондық оқулық тек теориялық 

материал мен тапсырмалардан құрастырылған оқу құралы ғана болып қалмай , бақылау 

мен бағалау функциясын да атқарады. Әр сыныпқа арналған электрондық оқулықтарды 

сабағымда пайдаланамын. Геометрия есептерін шығаруда, тест тапсырмаларын 

орындауда, қолдану маңызды. Сонымен қатар қажетті мағлұматтарды , ақпараттарды 

ғаламтордан табуға болады. Бүгінгі таңда озат педагог – ғалымдар, тәжірибелі мұғалімдер 

ойлап тапқан сабақты түрлендіре өткізудің жаңа тәсілдері жеткілікті. Осындай 

технологиялардың бірі – профессор Ж. А. Қараевтың деңгейлеп-саралап оқыту 

технологиясы. Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы дегеніміз –оқушының туа біткен 

ақыл-ой қабілетінің жеке даму жан-жақтылығына негізделген білім беру жүйесі. Өз 

жұмысымда профессор Ж.А.Қараевтың оқытудың «Үш өлшемді әдістемелік жүйесі» 

педагогикалық технологиясын қолданып келемін. Деңгейлеп оқытудың математика пәнін 

оқыту үшін маңызы зор, Мектептегі математика оқулықтарында тапсырмалар, есептер 3 

топқа бөлініп бірінші, екінші, үшінші деңгейлі етіп берілген. Білім мазмұнын деңгейлік 
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түрде ұсыну дамыта оқытуды ұйымдастыруға мүмкіндік береді, өйткені оқулық та 

тапсырмалар да деңгейленіп жасалған, оны біртіндеп деңгей бойынша меңгереді, және 

мұндағы білімнің кейбір жетекші элементтерін: фактілер, ұғымдар,ережелер, 

заңдылықтарды т.б. оқушылардың өздері ашады.  

1.Оқушылық деңгейде оқушы мұғалім көмегімен әрекет жасайды алдындағы 

мақсатты шешуге ұмтылады, бұрынғы білімдерін пайдаланады. Жаттап алуға лайықталған 

анықтамалар, жеңіл есептер, тұжырымдамалар, аксиома, т. б. тапсырмаларды орындай 

алу;  

2.Алгоритмдік деңгейде мақсат пен шешілуге тиісті жағдаят анық, оқушы бұрынғы 

жинақталған білімін пайдалана отырып, мақсатқа жету үшін өз бетімен жұмыс істейді. 

Өтіп кеткен материалдарды реттеуге және жүйелеуге берілген логикалық тапсырмалар, 

бірақ оларды орындау үшін алған білімдерін түрлендіріп, тереңдете пайдалануды талап 

етеді; 

3.Эвристикалық деңгейде мақсат ашық, жағдаят түсініксіз, оны оқушының өзі 

толықтырады, табады, шешеді, яғни бұрынғы білім көмекке келеді. Оқушы жаңа хабар, 

білімді өз ізденісімен ала алады. Бұл деңгей - өнімді деңгей. әр түрлі әдіс - тәсілдермен 

өздігінен есептер шығару, ребрустар, сөзжұмбақтар құрастыру, диаграмма салу, өлшем 

жасау, проблемалық жағдайларды шешу, белгілі дағдыларды қалыптастыруға арналған 

сұрақтар. 

4. Шығармашылық деңгей – мақсат жалпылама, анық емес. Оқушы оны 

анықтайды, жаңа нәрсені табады, өз бетінше жаңа дүние әкеледі. Теорема дәлелдеу, 

заңдылықтарды оқулыққа сүйенбей мұғалімнің көмегінсіз қорытып шығару; әр деңгейде 

олимпиада есептерін шығару; берілген тақырыпқа өз бетімен реферат, баяндама, ізденіс 

жұмысы, ғылыми жобалар қорғау. 

Деңгейлік тапсырмалардың алғашқы үш деңгейі мемлекеттік стандарттың міндетті 

деңгейін құрайды. Төртінші деңгейде шығармашылық тапсырмаларын оқытушы жеке 

баланың қабілетіне қарай өзі құрастырады, оқушы онымен танысады, жаңа нәрсе табады, 

дәлелдейді.  

Тақырып бойынша жасақталған деңгейлік тапсырмалар жүйесі дамыта оқыту 

идеясын жүзеге асыруға мүмкіндік берді. Өйткені ол оқушының ойлауын, елестетуі мен 

есте сақтауын, белсенділігін, дағдысын, білім сапасын арттыруды қамтамасыз етеді. 

Нәтижесінде оқушылардың табиғи жеке қабілеттеріне сәйкес жоғары деңгейге көтерілуіне 

және дарындық қасиеттерінің ашылуына толық жағдай жасалады. Ал сабақтан тыс 

уақытта оқушылармен жеке жұмысты ұйымдастыру үшін үлгерімі төмен оқушының білім 

сапасын көтеруге мүмкіндік туады. Деңгейлік тапсырмалар оқушылардың әр түрлі білім 

дәрежесіне сай ұсынылады. Деңгейлеп - саралап оқыту технологиясы сабақтарда қандай 

оқушы болмасын қалай оқитынына қарамастан жұмысты бірінші деңгейден бастап 

орындайды, бірінші деңгей тапсырмаларын орындау Мемлекеттік стандарты 

талаптарының орындалуына кепілдік береді. Әрбір оқушы бірінші деңгейлік 

тапсырмаларды орындауға міндетті және одан жоғары деңгейдегі тапсырмаларды 

орындауға құқылы.  

Әдетте 1 - деңгейді орындаған оқушы одан жоғары деңгейлерді орындауға 

ұмтылады, өзіне - өзі сенім білдіріп, бір деңгейден екінші деңгейге көтерілуге іздене 

талпына отырып, өз білімін толықтырып жетілдіреді, себебі «4» және «5» бағаларын алу 

үшін неғұрлым жоғары деңгейдегі тапсырмаларды орындау қажет. Математика пәнінің 

мұғалімі ретінде менің мақсатым – сабақ барысында өздігінен ойлау қабілетін арттыру, 

логикасын дамыту, жауапкершілік сезімін қалыптастыру, өздігінен шығармашылықпен 

жұмыс істеуге баулу. Әр өткен жаңа тақырыпты оқушыларға шығармашылық ізденіс 

үстінде меңгертуге тырысамын. Сабақтарда оқушының ынтасын, белсенділігін арттыру 

үшін оларға үнемі проблемалық сұрақтар қойып отырамын. 

Жаңа технологияны пайдаланып өткізген бірнеше сабағымды ұсынып отырмын. 

9 сыныпта өткізген «Арифметкалық және геометриялық прогрессия» атты математика 
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сабағымда сыни тұрғыда әр түрлі стратегияларды, интерактивті тақтаны қолдану арқылы 

өтті. Математика сабағынан алған теориялық білімдерін оқушыларға интерактивті тақта 

мүмкіндігін пайдалана отырып бекіту ұсынылды. Сабақты бұлайша түрлендіру үшін 

оқушының алдымен информатика сабағынан алған мүмкіндіктерін қолдана білу 

дағыдыларын қалыптастыру және берілген есептерді интерактивті тақтада жазып, сауатты 

орындай білуі талап етілді. Бұл кезде оқушылардың ойлау қабілеті іске қосылып, 

танымдылық іс- әрекеті жинақталып құзіреттілігі дамиды. Сабақ әт түрлі кезеңдерден 

тұрды: „Қайталау - оқу анасы“ кезеңінде арифметикалық және геометриялық 

прогрессиялардың анықтамалары мен қасиеттерін еске түсірсе, «Тыңда, ойлан, тап!» 

кезеңінде формулаларды қайталайды. Формулалардың аталуы бойынша интерактивті 

тақтада сәйкестендіріп қойып отырады. Бұл кезеңде оқушы интерактивті тақта арқылы 

жаңа ақпаратпен танысып, тақырып бойынша жұмыс істейді, өз пікірін оймен бере алады, 

оқушылар үйренгенін саралап ой-елегінен өткізеді, компьютер үрдістері арқылы бір 

жобаға салады. Осы кезеңнен кейін оқушылардың танымдылық іс-әрекетінің дамуының 

деңгейін анықтау мақсатында келесідей бағытта шағын сәйкестендіру тесті ауызша 

алынды.  

Сәйкестендіру тесті. 

1. b4 = b1· ? a17 

2. bn = ? · qn-1 q2 

3. b7 : b5 = ? a5 

4. b11 = b4· ? b1 

5. d = ? – a4 q
7 

6. a26= ? + 9d q3 

Келесі кезеңде оқушылардың есеп шығару барысында қабілет дәрежесі біркелкі 

болмайтынын ескеріліп, қиындығы артүрлі есептер берілді. Практикалық мазмұндағы 

есептер шешуде компьютер арқылы МS Excel редакторында формулаларды қою арқылы 

тексеріп отырды. Практикалықесептер: (ауызша талдау, MS Excel редакторында тексеру).  

1.Кәсіпкер банктен 500 000теңге 15%-дық жылдық өсіммен кредит алды. Кәсіпкер 3 

жылдан соң қанша қайтару керек? /компьютерде орындау/ Жауабы: 760 437 теңге 

50 тиын. 2.18, 4... арифметикалық прогрессияның 20 мүшесін жазып шыққанда , олардың 

арасында -38саны бар ма? Бар болса нешінші орында ? /Оқушы шешімін интерактивті 

тақтада жазады./ 3.Қазіргі таңда ҚР –да 16 300 000-ға жуық халық бар. Ал егер халық саны 

жыл сайын шамамен 100 000-ға артып отырса, онда 2030 жылы халық саны қанша 

болады? Оқушылардың тапсырмаларының негізі болып оқушылардың ақыл-ойымен іс-

әрекеттерін шығармашылықпен дамитынын көрсетеді. Оқушылардың шығармашылық 

қабілетінің аттыру мақсатында әр-түрлі есептер дайындап келіп, басқа пәндермен 

байланыстырдым. 

Пәнаралық байланыстардың мақсаты- оқушылардың дүниеге ғылыми көзқарасын 

қалыптастыру, пәндердің өзара байланысын терең түсіндіру. «Прогрессия айналамызда.» 

Прогрессия- биологияда: Бактерия өзіне қолайлы жағдайда 1- минутта екіге,олардың әр 

қайсысы келесі минутта екіге т.с.с бөлінеді. 7 минуттан соң қанша бактерия пайда 

болатынын есептейік. Тақырыпты күнделікті өмірмен байланыстыру мақсатында есептер 

берілді: Прогрессия архитектурада: Амфитеатрда 10 қатар бар. Оның әрбір келесі 

қатарында алдыңғыдан 20 орын артық, соңғы қатарында 280 орын бар болса , амфитеатрға 

қанша адам сияды? Прогрессия құрылыста: Құрылыс ағаштары суреттегідей жиналған. 

Ең астыңғы қатарында 12 бөрене жиналған болса барлық бөренелер саны қанша?/сурет 

бойынша/ Оқушылар тапсырманы орындауға теориялық дайындықпен келулері тиіс. 

Оқушылар жұмысты аяқтағанан кейін тексеру парағын таратамын. Оқушы шығарған 

есептерін мұқият тексеріп өзіне-өзі баға береді. Өзін-өзі бағалау оқушыны 

шығармашылыққа тәрбиелеуге баулиды.  
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Рефлексия. (керек сөздің астын сыз.)  

1.Осы тарау барысында мен көмектестім, маған көмектесті.  

2.Прогрессияға арналған есептер оңай,қиын, қызықты болды.  

3.Бүгінгі сабақ пайдалы, пайдасыз өтті. Сабақ соңында оқушылар өз ойларымен 

пікір бөлісті. 

7 сыныпта «Рационал өрнекті теңбе-тең түрлендіру» қайталау сабағын өткіздім. 

Мақсаты:білімділік: Оқушылардың тақырып бойынша алған білімдерін тереңдетіп, 

жинақтап жүйелеу. Рационал, яғни алгебралық бөлшектерге амалдар қолдануды, рационал 

өрнекті түрлендіруге үйрету. Дамытушылық: Логикалық ойлау қабілеті мен есептеу 

дағдыларын жетілдіру, ой-өрісін кеңейту. Рационал өрнектерді түрлендіру кезінде алған 

теориялық білімін практикада қолдана білу дағдысын қалыптастыру. 

Тәрбиелік: Оқушыларды ұқыптылыққа, тез шешім қабылдай білуге; пәнге деген 

қызығушылығын арттыра отырып, жүйелі ойлауға, нәтижеге қол жеткізе білуге, өзіне 

сенімділікке, жолдастық қарым-қатынасқа тәрбиелеу. Сабақта қолданылатын 

көрнекіліктер: оқушылардың бағдар беті, слайд түрінде берілген тапсырмалар, тест, 

карточкалар және сабақ толығымен жазылған флипчарт, математикалық домино. Сабақта 

қолданылатын әдіс-тәсілдер: а)білімді жеткізу: көрнекіліктерді қолдану арқылы 

ә)практикалық (ауызша жаттығу жұмыстарын орындату кезінде) б)ішінара ізденушілік 

(шығамашылық тапсырмалар орындату), в)оқытудың ақпараттық технологияларын 

қолдану. Қайталау: көпмүшелер және бірмүшелер, қысқаша көбейту формулалары, 

рационал өрнектерді түрлендіру, қысқаша көбейту формулаларын пайдаланып өрнектерді 

ықшамдау. Оқушылардың білім деңгейін бақылауға арналған жұмыс түрлері: 

математикалық диктант, тест-тапсырмалар, жеке оқушылар үшін деңгейлік тапсырмалар, 

логикалық тапсырмалар. Сабақ барысында сыныптың әрбір жеке оқушысымен іс-әрекет 

жасалынды. Сабақтың құрылымы және оның әр түрлі кезеңдерінде оқушылардың 

құзіреттілігін қалыптастыру жайында: 

1. Ұйымдастыру кезеңінде оқушылардың ішкі және сыртқы психологиялық 

дайындығы анықталады, яғни оқушының психологиялық құзіреттілігі қалыптасады. 

2. Өткенді қайталау кезінде оқушының жеке тұлғалық даму құзіреттілігі 

қалыптасады, яғни оқушы өзінің білімін дұрыс көрсетуге тырысады. 

3. Тестік жұмысты орындау кезінде оқушының оқу-танымдық құзіреттілігі, 

ақпараттық құзіреттілігі қалыптасады. 

4. Ауызша жаттығулар орындау кезінде оқушының коммуникативтік, әлеуметтік-

мәдени құзіреттіліктері қалыптасады. 

5. Тақтада жұмыс кезінде ойлау құзіреттілігі, мәдени құзіреттілігі қалыптасады. 

6. Өздік жұмысын орындау кезінде оқушының ойлау, тұжырым жасау, сараптау 

құзіреттілігі қалыптасады. 

7. Сабақтың қорытындысын жасаған кезде оқушы психологиялық жеңілдікті 

сезінеді. Сабақты жоспарлау барысында тапсырмалар ешқандай оқушы жұмыссыз 

қалмайтындай етіп құрастырылды. Жеке тапсырмалар оқушының деңгейіне қарай 

құрастырылып, барлық оқушылар қамтылды. Деңгейленген тапсырмалар арқылы әрбір 

оқушымен жеке жұмыс жүргізуге, әр оқушының интеллектуалдық даралығын анықтауға 

мүмкіндік берді.Өтілген тақырыптар жүйелі түрде қайталанып, еске 

түсірілді.Оқушылардың бағдар бетінде барлық тапсырмаларға қатысуы туралы белгілер 

қойылып отырды. Сабақта қолданылған әдіс-тәсілдер сабақтың негізгі мақсатына жетуге 

жақсы көмек берді деуге болады, себебі, сабақтың әр кезеңіне бөлінген уақыт 

оқушылардың дайындық деңгейіне сай және бір кезеңнен екінші кезеңге өту еш қиындық 

туғызған жоқ. Сабақта психологиялық климат өте жақсы болды, оқушылар өздерін еркін 

ұстап, өз ойларын ашық жеткізе білді. 

Қорыта айтқанда, еліміздің жарқын болашағы, мектеп қабырғасындағы бүгінгі жас 

ұрпақтың терең білім, үлгілі тәрбие алуына байланысты. Бүгінгі шәкірт-ертеңгі маман. 

Ендеше,қоғам талабына сәйкес мұғалімнің негізгі мақсаты-оқушының білім сапасын 
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көтеру. Ол үшін мұғалімнің алдында сабақ сапасын көтеру түрін жетілдіру, оқушының 

сабаққа деген қызығушылығын арттыру,қабілетін дамыту міндеттері тұр. Демек,мұғалім 

бір ғана әдіспен шектелмей,шығармашылығын шыңдап,озық іс-тәжірибелерді пайдалана 

білуі шарт. Заман талабына сай педагогика теориясы мен оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі 

өзгерістерді қабылдай отырып, өз пәндерімізге тиімді қазіргі заман педагогикалық 

технологияларын пайдалануымыз керек. Осы үдеріспен бәсекеге қабілетті дамыған 

елдердің қатарына ену ұстаздар қауымына зор міндеттер жүктейді.  
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БИОЛОГИЯ САБАҒЫНДА  БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ 

ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІН  ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМ САПАСЫН 

АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 
 

ҚАСЕНОВ Н.Б. 

Жамбыл облысы, Т.Рыскулов ауданы, А.Байтурсынов орта мектебінің  биология 

пәнінің мұғалімі  

 

Биология сабағында оқушылардың қызығушылығын арттырудың түрлі әдістері 

бар. Оқушылардың биология сабағына белсендіру алдымен қызықтыру үшін кабинетке 

тірі табиғат бұрышын ұйымдастыру керек. Тірі табиғат бұрышында жануарлар бөлімінде 

омыртқасыздар қарапайымдылар көп жасушалар буынаяқтылар, бунақденелер, 

былқылдақденелілер, шаяндар балықтар болса, енді өсімдіктер бөлімінде бөлме 

өсімдіктерінен бастап (алоэ, бегония, кактус, қазтамақ т.б.) және төменгі сатыдағы 

өсімдіктермен жоғары сатыдағы өсімдіктер мәдени өсімдіктер және кеппешөптер болса, 

оқушылардың қызығушылығы артады.Бұл кабинеттегіні сабақта пайдаланбасақ, 

кабинеттің мәнісі кетеді.Сондықтан ылғида пайдалану керек.   Осыларды пайдаланып, 

оқушылардан жаңа технологиямен яғни модельдік бағдарламаны сабақта қолдану керек. 

Модель бағдарламаның мақсаты сабақтың мазмұнын түсіндіріп, тақырыпты кеңейте 

түседі. Модельдік технология Жанпейісовадан кейін күшті қолға алынып дамып, жетіліп 

келеді.         

Симпозиум мен поэзия сабағының мәнін айтатын болсақ, оқушылардың өзіндік 

ынталарына негізделеді. Симпозиум сабағында Қазақстанда жиі кездесетін паразиттік 

құрттар тақырыбында арнайы мамандар гельминтолог паразитолог, дерминтолог 

ғалымдарды, ұстаздарды шақырып, лекциясын тыңдап, оқушыларды мазалап жүрген 

сұрақтарға жауап іздейді. 

Ал, поэзия сабағы ақын – жазушылардың өлеңдерін оқушылар оқып, оны талдап, 

қандай мән жатқанын анықтайды.Сол сияқты, сыни тұрғыдан ойлау технологиясы қазігі 

таңдағы талаптарға сай алатын орны ерекше. Сыни тұрғыдан ойлау стратегиясына 

бағытталған әдістер: өзбетінше тұжырым жасау қабілетін дамыту, пікірталас, білім, 

іскерлік дағдысын қалыптастырады. Сыни тұрғыдан ойлау - бұл саналы мағынаны іздеу: 

өзінің көзқарасының қандайлық болуымен, басқалардың да пікірін ескеріп, қандай да 

обьективті ойлау және қисыны бар өзіндік қате сенімінен бас тарта білу. Сыни тұрғыдан 

ойлаудың жаңа идеяларды ұсынуға және жаңа мүмкіндіктерді көруге қабілетті, 
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мәселелерді шешу кезінде маңызы зор. М.М.Жанпейісованың Модульдік оқыту 

технологиясы бойынша «Қарлы кесек», «Брейн-ринг», «Саяхат» оқыта үйрету ойындарын 

оқу модулінің сөйлесу бөлімінде пайдаланамын. Оқыта үйрету ойындары оқушыларға 

білімдерін тереңдетуге, толықтыруға, бекітуге, алған білімдерін өмірде қолдана білуге, 

ақпарат көздерімен өздіктерінен жұмыс істеуге, ізденуге, әр түрлі жағдайларда дұрыс 

шешім қабылдауға, қиындықтан алып шығатын жол таңдауға, өмірде өзін бағалай білуге 

үйретеді. 

Мысалы: 7 сынып «Мәдени өсімдіктер әлеміне саяхат» оқушыларды бірнеше топқа 

бөліп, топтарға әр түрлі өсімдіктер топтарын бөліп беру «Көкөніс дақылдар», «Астық 

тұқымдастар », «Жеміс- жидектер», «Бөлме өсімдіктері». Әр топ әр түрлі суреттер, 

кестелер, ақпараттар жинап, плакат түрінде безендіріп класс бөлмесінің кез келген жеріне 

ыңғайлы етіп орналастырып, әр топ өз жинақтаған мәліметтерін қорғайды, басқа топтар 

тыңдайды. Өмірде қажет қолдануға болатын өсімдіктер туралы қосымша мәліметтер 

алады. Оқушылардың модулдік бағдарлама сабағын өту арқылы жоғыры деңгейге жетуге 

болады.Биологиядан сабақтарының сапасын көтеру үшін оқушылардың сабаққа 

қызығушылығын, біліктілігі мен белсенділігін арттырудың негізгі жолдарының бірі ― 

сабақты түрлендіріп өту. 

Сондай сабақтардың бірі ― симпозиум сабақ.Сабаққа төмендегідей мақсаттар 

қойылды:     

1.Білімділік:Оқушылардың мектеп гигенасының денсаулыққа тікелей әсері бар 

екендігі, пәннің әр түрлі ғылымдармен байланысты. Оған үлес қосқан ғалымдар және 

олардың еңбектері туралы түсіндіру; 

2.Дамытушылық: Оқушылардың гигена туралы алған білімдерін одан әрі 

тереңдетіп бекіту, сабаққа белсенділігін арттыру мақсатында қосымша материалдарды 

пайдалануға дағдылану, ойлау қабілетін дамыту; 

3.Тәрбиелеушілік: Оқушыларды жеке дербес тазалығын сақтай білуге, қоршаған 

орта тазалығын қорғауға, адамгершілік пен әдіптілікке тәрбиелеу. 

Стандартты, типті міндеттерді шешуге алғаш оқыту үшін тапсырмалармен өзара 

алмасу әдіснамасына арналған тапсырмалар, оқу материалдарын қайталау үшін, бекіту 

және оқушыларды жаттықтыру үшін жеке тапсырмаларды өзара жаттықтыру мен өзара 

тексеру үшін пайдаланады. Бұл әдіснаманы пайдалану үшін арнайы тапсырмалар 

дайындалады, құрастырған материал нақты болуы қажет. 

Коммуникативтік құзыреттілігі анықтау мақсатында 6 сыныптағы биология 

пәнінен «Тамыр-өсімдіктің топырақтан коректену мүшесі. Тыңайтқыштар» тақырыбын 

қорытындылап, бағалау үшін мына әдістерді пайдалануға болады.Алдын ала оқуға 

берілген мәтіннен үзінді және сұрақтармен тапсырмалар беріледі, сонымен қатар бағалау 

жеке парағы беріледі, керек болған жағдайда дұрыс жауаптары көрсетіледі.Сұрақтар мен 

тапсырмаларды жұппен орындайды. 

Өсімдіктану курсы бойынша табиғи материалдарды, жасанды мәліметтерді, 

қордағы, кітаптағы, ғылыми жұмыстарды оқушылардың биология сабағына белсенділігін, 

қызығушылығы, сүйіспеншілік мәні бар білім беру керек. Өсімдіктер әлемін балдырдан 

оқу басталады  (құрылыс ерекшеліктері, көбеюі , даму т.б. ) яғни көп жасушалы 

балдырлар, одан ашық тұқымды және жабық тұқымды өсімдіктер , дара және қос 

жарнақты өсімдіктер, одан төменгі сатыдағы өсімдіктер және жоғары сатыдағы өсімдіктер 

оқушыларға тәрбиелік мәні бар білім береміз . Өсімдіктану курсында тірі табиғат 

бұрышындағы жинақтамалар бөлімінде әртүрлі табиғи мекек орталарына өсімдіктердің 

бейнеленуі (орман,  шалғындық, дала, өзен, көл, таулар және т.б. ).  

Мекен ету ортасы ретінде топыраққа экологиялық бейімделуші формалар және 

өсімдіктердің өмірлік формалары бар. Өсімдіктердің қорғаныштық бейімделушіліктері 

(құрылысы, түр-түсі , көбеюі, дамуы, тыныс алу, қоректену т.б.).Өсімдіктердің мәдени 

формалары (түрлік сан-алуандық) агрожүйедегі мәдениеттендіру. Өсімдіктердің шөп 
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қоректі жануарлардан қорғанатын аналогиялық мүшелері (арша, таңқурай, итмұрын, 

бөріқарақат). 

Өсімдік бірлестіктері. Қазақстанның және Халықаралық Қызыл кітапқа енген 

өсімдіктер туралы мәлімет беру.Осылайша, әр түрлі педагогикалық технологияларды 

қолдана отырып құзіреттіліктерді қалыптастыратын тапсырмаларды орындау арқылы 

сабақ кезеңдерінде оқушылар сабақтың мақсат, міндетін өздері анықтайды, проблеманы 

шешу жолын іздестіреді, жаңаны өздері табады, ақылдасады, кеңеседі. Аталған әрекеттері 

арқылы әр оқушының проблеманы шешу, ақпараттық, коммуникативтік құзыреттіліктері 

қалыптасады.  

Биология сабақтарында ылғалды препараттардан К.И. Скрябин ұсынған ГТЖТ 

әдісі арқалы зерттеу. Бұл әдіс ғылыми мақсат барысында қолданылады. Онымен 

жануарлардың тоғышарлары бар барлық мүшелерін тексеруге болады.                                                        

Мал дәрігерлік жеке тәжірбиеде мүшелерді тексеруде ГТЖТ әдісі көп пайдаланылады. 

Мысалы: фасиолез бен дикроцелиозын аурулардың қоздырғыштары сорғыш құрттарды 

балау үшін бауырды тексереді . Оны ет жолдары бойынша тіліп отырып , оның жеке 

бөліктерінің ішінде физиологиялық кюветкаға салады. Осы уақытта құрттар ертіндіге 

түсіп, ыдыс түбіне жиналады және олардфы үлкейткіш лупаны пайдалана отырып теріп 

алады.  

Сонымен қатар оқушылар интелектуалдық, шығармашылық және коммуникативтік 

істерін дамыта алады, оқушының оқу белсенділігі артады, сабақтың негізгі кезеңдерінің 

бәрінде оқушыларға шығармашылық жұмысты ұсынуға болады. 

 Қазіргі заманда ғылымсыз жан - жақты дамыған өркениетті елдердің қатарына 

қосылу мүмкін емес. Ал мектеп мұғалімдерінің бүгінгі заманға сай берілген сабақтары 

осы мәселелерді шешуші күш болып отыр. 

Пән мұғалімдері арасында да үнемі үзілмес байланыс болуы керек деймін. 

Мысалы: қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілі мұғалімдері бір тақырыпты бір уақытта 

бастап, пәндер арасында тым құрығанда атауларын бала үш тілде біліп, байланыстыра 

отырып тіркес, сөйлем, қысқа біліп, байланыстыра отырып тіркес, сөйлем, қысқа әңгіме 

құра білсе бір оқу жылы ішінде біршама жетістікке жетер еді демекпін. Әрине, барлығын 

байланыстыру, жүйелеу оңай жұмыс емес, бірақ белгілі бір жетістікке жету үшін, 

«тілдердің үш тұғырлылығының» болуы үшін, нәтижесін көруге болатын сияқты. Үш 

тілді болу - қазіргі заман талабы. Өркениет көшінен қалмай, соған сәйкес қадам жасауға, 

толыққанды білім алуға қол жеткізуге үлесімізді қосуымыз керек.  

Білім саласындағы табыстар мамандардың біліміне, біліктілігіне байланысты 

екендігін білеміз. Сондықтан біз тек Қазақстанның ішінде ғана емес, әлем деңгейінде 

бәсекеге қабілетті жастарды дайындай білуіміз керек. Қазіргі заман сабағы жаңа 

ақпараттық технологияны  меңгерген  мұғалімсіз болмайды. Ұлы ағартушы 

Ы.Алтынсарин: «Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені жақсы мұғалім - 

мектептің жүрегі» деген екен. Онда «мектептің жүрегі» болумен қатар, жаңа егемен 

еліміздің ұрпағын жаңа білім нәрін сусындатып, саналы тәрбие, сапалы білім беретін 

білімді, білікті ұстаз болайық. 

Биология пәні мұғалімдерінің міндеті – мәдениетті түрде білімді, іскер, жеке 

тұлғаны дамыту, ұлтымыздың рухын көтеру, осы мақсатқа жететіндей тиімді жол іздеу. 

 

Пайдаланған әдебиеттер: 
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2005 жыл.   
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Жас баспасы» ЖШС. 2006 ж. 104 бет.  
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Гуманитарлық ғылымдағы мәдени-тарихы (қазақ 

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

бастауыш мектеп, мектепке дейінгі мекеме 

тәрбиешісі) рухани жаңғыру 
 
 

АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ АУЫЗША СӨЙЛЕУГЕ ҮЙРЕТУДІҢ КЕЙБІР ТИІМДІ 

ЖОЛДАРЫ 

 

БАЙМУХАНОВА Н.С. 

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі, «Ж.Бусаков атындағы орта мектеп» КММ, Алматы 

облысы, Панфилов ауданы 

 

Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартында «Шетел тілін оқытудың басты мақсаты — оқушыларға шетел тілінде 

қарым-қатынас жасауды базалық деңгейде игерту» деп көрсетілген. Өйткені қазіргі нарық 

жағдайында шетел тілін, оның ішінде ағылшын тілін меңгеру, шетел тілінде сөйлей білу 

өмірдің өзекті мәселесіне айналды. Сондықтан өсіп келе жатқан ұрпаққа шетел тілін 

оқытуда әр түрлі әдістемелік жаңа тәсілдерді түрлендіре, күрделендіре түсу қажеттілігі 

туындап отыр. 

Ағылшын тілі — әлемдегі тілдер арасынан көркемдігі мен бейнелілігі, тазалығы 

мен сөздік құрамының молдығы жөнінен дамыған тілдердің бірі. Ауызша сөйлеу адам 

арасындағы қарым- қатынасты атқарады. Ағылшын тілінде сөйлеуді үйрету үшін 

қолданылатын оқыту әдісінің мазмұны оқушының тілдік қарым-қатынаста жинаған 

білімінің, қалыптасқан дағдысының, игерген шеберлігінің жиынтығына байланысты. 

Сөйлеуге үйрету мoнолог және диалог түрінде жүзеге асырылады. Мoнолог және диалог 

түрінде сөйлеу іскерлігі, біліктілігі қарым-қатынас әрекетінің, ақпараттық, регулятивтік, 

әдептік және сезімдік-бақылау сияқты атқаратын қызметіне байланысты анықталады. 

Негізгі орта білім деңгейіне арналған шетел тілі курсы жалпы орта білім деңгейінде 

оқыту дайындығына бағытталған, яғни ол шетел тілін меңгерудің жалпы еуропалық А1 

деңгейіне сәйкестірілген. 

Шетел тілі сабағында ойын, сұрақ-жауап, өлең сөздерін толықтыру, суретке қарап 

мәтін құру, карточкаларды қолдану арқылы ауызша сөйлеу дағдысын қалыптастыруға 

болады. 

Кейінгі кезде мультимедиалық, гипермәтіндік, желілік және коммуникациялық 

ақпараттық технологиялардың пайда болуы шетел тілін тиімді оқыту үшін үлкен 

мүмкіндіктерге жол ашты. Мультимедиялық технологиялар мәтіндік құжаттарға, 

графикалық суреттер, дыбыс және бейне- көріністерін пайдалануға мүмкіндік береді  

Ағылшын тілі сабағында оқушылардың тілін дамыту, білім-білік дағдыларын 

қалыптастыру, сөйлеуге деген қызығушылығын, белсенділігін арттыру мақсатында 

қолданылатын әдістерге төмендегілерді жатқызуға болады: 

Ауызша әдіс — теория және фактіге негізделген білімді қалыптастыруда, үй 

тапсырмасын және жаңа сабақты пысықтауда, ережелерді қайталауда пайдаланылады. 

Көрнекі әдіс — бақылау қабілетін дамыту, оқылатын мәселеге ықыласын көтеру 

және оқу материалының мазмұнын көрнекілік арқылы түсіндіруде қолданылады. 

Практикалық әдіс — практикалық іскерлік пен әдетті дамыту үшін және тақырып 

мазмұнына сәйкес практикалық жұмыстарды жүргізу үшін түсіндірілген материалды 

оқушылардың қаншалықты меңгергенін бақылау үшін пайдаланылады. 
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Ойын әдісі — оқушының сабаққа деген қызығушылығын оятып, белсенділіктерін 

арттыра түседі, сонымен қатар оқушылардың сөйлеу-білік дағдыларын қалыптастырады. 

Аталған әдістерді пайдалана отырып, түрлі тапсырмалар мен жаттығуларды, 

теориялық мәселелер мен қағидаларды оқушыға меңгерту тиімді болып табылады.  

Ауызша сөйлеуге үйретудің, біріншіден, белгілі бір көлемде диалогты түрде және 

монологты түрде сөйлеудің арасында айтарлықтай формасы жағынан да, мазмұны 

жағынан да қандай да бір байланыстың болуы; екіншіден, оқушының өзіне тиісті пәнді 

жетік меңгеруімен; үшіншіден, қандай да бір мәтін материалдары мен ауызша сөйлеуде 

едәуір байланысты болуы. Оқудың бірінші кезеңінде іштей оқуға көңіл бөлу керек [4]. 

Сонымен қатар оқушылардың ағылшын тілінде ауызекі сөйлеу қабілеттерін дамыту 

бағытында түрлі іс-әрекет ұйымдастыруға болады. Шетел тілі пәні бойынша оқушы ереже 

мен ұғымдар анықтамасын тек жаттап алғаннан гөрі, оларды іс жүзінде саналы түрде 

қолдана алуы қажет.Келесі жаттығу түрі сөйлеуге үйрету. Диалогты сөйлеуде оқушылар 

сұрақ-жауап, өтініш айту, нұсқау беру және тағы басқа жұмыстары ретінде қарапайым іс-

әрекеттерді жасай алуы тиіс. Балалар бөлік элементтерден жаңа, тұтас жағдай құрай алуы 

керек. Оқушылар жалпы арнаулы сұрақтарды қоя алуы, әр түрлі сұрақтарға жауап бере 

алуы, өтініш, бір нәрсемен келісетінін немесе келіспейтіндігін білдіре алуы керек. 

Оқушылардың сөйлеу қарқынын өсіру қажет және әр оқушы сөйлегенде екі репликадан 

айтуы тиіс. Қазіргі кезеңде пән мұғалімдерінің кеңінен қолданып жүрген тілдік 

жаттығуларының біріне «Warming up» жаттығуы жатады [7–9]. 

«Warming up» жаттығуы. «Do you know?» 

What`s near the Capitol? What`s near the Houses of Parliament? What would you like to 

see in Wash- ington D.C.? What would you like to see in London? 

Тілдік жаттығудың мақсаты — сабаққа деген бетбұрыс туғызу. Тілдік жаттығу 

барысындағы мұғалімнің жылы дауысы, сұрақтардың алдын ала ойластырылып 

тапсырмалардың дұрыс жоспарлануы мұғалім мен оқушының арасындағы жақсы қарым-

қатынас туғызып, алдағы сабақтың нәтижесін жоғарлата түседі. Әдетте оқып болғаннан 

соң түсінік айтылады және жаттығулар жасалады. Сөйлей алудың әдістерімен 

қорытындыланады. Әңгімелесу балалардың логикалық ойлауын, тілдің қалыптасуына, 

қорытынды жасауға көмектеседі. Оқушылардың ағылшынша сөйлеу дағдысын 

қалыптастыру үшін сөйлеудің дұрыс үлгісін көрсету керек. Оқушының сөйлеу дағдысын 

қалыптастыру үшін: сөзді, сөз тіркестерін дұрыс айтуға үйрету, мәтінді, өлең сөздерді 

айтқанда дауыстың анық болуын қадағалау, сұрақтарға жауап беру, дұрыс сөйлеуге 

үйрету, сұрақ қоя білу мен әңгімені бастау, жалғастыру, аяқтай білу қабілетін 

қалыптастыру сияқты жұмыстар қатар жүргізіледі. Сондай-ақ берілген мәтіннің мазмұнын 

айту мен сөйлеу үлгілерін сауатты түрде құрастыра білуге, диалог арқылы сұхбаттасу 

сияқты жұмыстар кеңінен жүргізіледі. Осындай жұмыс кең түрде жүрген тұста оқушының 

сөйлеу ерекшелігі күннен күнге дамып, жан-жақты артып отырады. Ал бұл оқушының 

сөйлеу дағдысын қалыптастыру үшін: оқушы меңгерген лексикалық материалдар 

бойынша талқылауға қатысып, мәтін бойынша түсінгенін еркін жеткізе білуге 

дағдыланады. Қойылған сұрақтарға тез және нақты жауап беру және сурет бойынша 

әңгіме құрастыру, әр түрлі жағдаяттарға байланысты сұрақ қоя білу мен схема бойынша 

сөйлемдер құрастырып айту жұмыстары басты рөл атқарады [10–12]. 

Оқу біліктілігін меңгеру мақсатында ортадан жоғары деңгейде жұмысты 

күрделендіріп, көптеген жұмыстарды іске асыруға мүмкіндік туады. Сондықтан ауызша 

сөйлеуді меңгеруде мәтінмен жұмыстың да маңызы зор. Мәтінді ауызша мазмұндау үшін 

тіл үйренушілерді жазбаша сұрақтарға жауап беруге дағдыландыру, жоспар құруға, 

сондай-ақ белгілі бір суретке тақырып қоя білуге, сол суретке қарап сөйлем құрауға, 

өздерінің ойларын, қызықты іс-әрекеттерін әңгімелеуге үйрету, жаңа технологиялар және 

тәсілдерді қолдана отырып, ауызша сөйлеу дағдыларын дамыту әдістері қолданылады. 

Көлемді мәтінді оқып қана қоймай, көру арқылы мазмұнын түсініп мәтіннің 

мазмұны бойынша түсінгенін айта білу. Сондай-ақ өз бетімен әңгіме құрап, мәтінге 
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байланысты қанатты сөздерді, мақал-мәтелдерді пайдалану арқылы сөйлеуге 

дағдыландыру. Бұқаралық, ақпараттық хабарларды оқып түсіну (газет, журнал 

материалдары, теледидар хабары) мен талқылауда белсенділік танытып, біліктілікті 

жоғарылату жұмыстары басшылыққа алынады 

My friend Bill is a geologist. He does not stay in town in spring and summer. He goes on 

expeditions. There he lives in a tent and cooks his own meals. He thinks he is a very good cook 

and when he comes back to town he tries to teach his wife and mother in low the art of cooking. 

He tells everybody that canned meat and porridge are the best dishes. His wife in his opinion 

spends too much time on cooking. So he does not let her stay in the kitchen. Neither his wife nor 

his mother in low contradicts him, for he never stays long at home. When he lives his children 

are sorry to part with him but they are glad that grandmother will cook their meals again. 

Соңғы кезде көп қолданылып келе жатқан жұмыс түрінің бірі — «Brainstroming» 

әдісі, яғни суреттеліп берілген белгілерді қолдану арқылы біртұтас әңгіме құрастыру, оны 

әңгімелеп айту болып табылады (2-кесте). 

Кесте № 2. «Brainstorming» 2 әдісі. 

Бұл әдісті ағылшын тілі сабағында қолдануға болады: 

 Describe the way something is said: whisper, cry, shout, yell, mumble,  

 Think of as many things as you can that are  

 How many methods of travel can you think of? 

 What if you were caught in an avalanche? 

 What if tobacco wasn’t brought to Europe? 

Сабақта Интернеттен алынған әндермен қоса, ән туралы қызғылықты қысқаша 

деректер, әннің нотасын және фразаларды қолдануға болады. Әннің мәтінін қағазға 

шығарып оқушыларға таратып беру керек. Мысалы: «Twinkle, twinkle little star», «If you`re 

happy», «Spring is green» т.б. (3-кесте) [8; 43]. 

Кесте № 3. «Spring is green» әнін толықтыру: [http://lingualeo.com/] 

               is green, spring is             

               is bright. Summer is          

               is yellow autumn, is           

               is white. Winter is             

 Қазіргі кезде ағылшын тілін меңгеруде (есту, тыңдау, оқу арқылы) оқу фильмдерін 

көру, үнтаспалар тыңдау және тағы басқа мүмкіншіліктері өте көп. Шетел мамандарының 

сөйлеуімен жазылған үнтаспалар, бейнефильмдер көптеп саналады. Тыңдау қабілетін 

үнтаспа көмегімен дамыту үшін арнайы бейнежаттығулар мен аудиомәтіндер қажет. Осы 

орайда мәтінді тыңдау, оқып отырудың мәні зор. Тыңдауға үйренуді сөйлеумен бетпе-бет 

отырып тыңдаудан бастаған жөн. Аудиториялық сабақтарда оқытушының сөйлеуі, 

бейнефильмді көрсете отырып, оқытушының оқуы оқушы үшін үлкен өнеге, үлгі болады. 

Ауызша сөйлеуге үйрету шетел тілім оқытудың ең қиын аспектісі болып 

саналатындықтан, ең негізгі мақсат — естігенін түсіне білуге үйрету. Түсінуді тексерудің 

ең басты бөліктерін — сурет арқылы, екіншіден — жазбаша жауап беру арқылы жүргізуге 

болады. Сурет арқылы үйрету кезінде қажетті суретті таңдау — алдымен айтылған 

фразаға, диалогқа, мәтінге, әңгімеге, одан соң тыңдалған материал мен суреттегі 

айырмашылықты табуға байланысты болады 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ 

 

САХТАПОВА З.Я. 

Учитель русского языка и литературы, Школа-лицей имени Юрия Гагарина, 

Жамбылская область, Жамбылский район 

 

Термин «критическое мышление» используется не одно десятилетие в работах 

таких известных психологов, как Ж. Пиаже, Дж. Брунер, JI.С. Выготский. Сегодня в 

различных научных источниках мы находим разные определения критического 

мышления. Джуди А. Браус и Дэвид Вуд определяют критическое мышление как 

«разумное рефлексивное мышление, сфокусированное на решении того, во что верить и 

что делать». Критическое мышление, по их мнению, это поиск здравого смысла — как 

рассудить объективно и поступить логично с учетом как своей точки зрения, так и других 

мнений, умение отказаться от собственных предубеждений. Критическое мышление 

означает мышление оценочное, рефлексивное. Это открытое мышление, не принимающее 

догм, развивающееся путем наложения новой информации на жизненный личный опыт. 

Стратегии критического мышления легко совмещаются с технологией проектного 

обучения, технологией проблемного обучения, информационными технологиями. 

Критическое мышление позволяет учителям и учащимся успешно справляться с 

требованиями XXI в., помогает глубже понять то, что человек изучает и делает. Новые 

социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию 

образования, как «научить учиться». Сегодня перед педагогами стоит задача — 

сформировать у обучающихся метаумения: теоретическое мышление (обобщение, 

систематизация, определение понятий, классификация, доказательство и т.п.); навыки 

переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, экстраполяция, оценка, 

аргументация, умение сворачивать информацию); критическое мышление (умения 

отличать факты от мнений, определять соответствие заявления фактам, достоверность 

источника, видеть двусмысленность утверждения, невысказанные позиции, предвзятость, 

логические несоответствия и т.п.); творческое мышление (перенос, видение новой 

функции, видение проблемы в стандартной ситуации, видение структуры объекта, 

альтернативное решение, комбинирование известных способов деятельности с новыми); 

качества мышления (гибкость, диалектичность и т.п.). Стержнем развития 

интеллектуальных умений обучаемых является критическое мышление. 
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Точное определение термина «критическое мышление» дать сложно: слишком 

много различных параметров — умений, видов деятельности, ценностей — он в себя 

включает. Д. Клустер предлагает определение этого понятия, состоящее из пяти пунктов. 

Во-первых, «критическое мышление есть мышление самостоятельное». Когда урок 

строится на принципах критического мышления, каждый обучаемый формулирует свои 

идеи, оценки, убеждения независимо от остальных. У каждого из обучающихся есть своя 

цель на уроке, значимая лично для него. Следовательно, мышление может быть 

критическим только тогда, когда оно носит индивидуальный характер. Учащиеся должны 

самостоятельно решать самые сложные вопросы, но эти вопросы они должны поставить 

сами. Именно поэтому на своих уроках использую такие формы работы, как таблица 

«ЗУХ», «инсерт», которые помогают критически оценивать новую информацию. 

Составление на уроке концепт-карты помогает не только развивать критическое 

мышление, но и творческие способности учащихся. Классическая концепт-карта «паучок» 

трансформировалась в работах студентов в «бабочку», «елку с игрушками», «дерево» и 

другие формы. При изучении рассказа А.П. Чехова «Ионыч» было предложено составить 

кластер «рыбья кость», где они должны были представить свои жизненные ценности. 

Такая форма работы помогла понять, что все, о чем предупреждал писатель свое 

поколение, касается и их самих. Главное, здесь каждый решает сам, что думать. 

Самостоятельность, таким образом, есть первая и, возможно, важнейшая характеристика 

критического мышления. 

Во-вторых, «информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом 

критического мышления». Знание создает мотивировку, без которой человек не может 

мыслить критически. 

Необходимо учитывать, что учащихся привлекают более сложные задания, где они 

смогут проявить свои способности. Чтобы породить сложную мысль, нужно переработать 

множество фактов, идей, текстов, данных и т.д. Умение осуществлять библиографический 

поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом, 

сохранять, интерпретировать и осуществлять перенос информации и знаний при помощи 

современных информационных технологий — все эти задачи можно решать на уроках 

русского языка. С какими источниками информации мы работаем на уроке? 

Во-первых, это лингвистические словари. Студенты могут взять одно слово и 

рассмотреть его толкование в различных словарях. Потом учащимся предлагается 

подготовить презентацию с использованием работ художников или композиторов 

(«классиков» или современных) Получится лингвистический мини-проект. Интернет-

ресурсы оказывают большую помощь при подготовке подобных мини-проектов. 

Студенты и не только приобретают риторические навыки, но и расширяют свой кругозор. 

Современное телевидение постоянно дает педагогу «пищу для размышления. 

Общеизвестно, что всегда интересно узнать больше информации, чем это предлагает 

учебник, но время урока ограниченно и преподаватель не всегда может поделиться всеми 

своими знаниями. Игра «Колесо истории» позволяет изучать литературное произведение в 

историческом и литературном контексте. Игра состоит из трех заездов и финала, 

учащиеся работают в группах-командах. Каждый заезд — это определенный этап 

знакомства с произведением. В первом заезде предлагаются вопросы об истории создания 

произведения, его жанровых особенностях; во втором заезде преподаватель готовит 

вопросы по анализу текста (композиция, язык, средства художественной 

выразительности); третий заезд — это вопросы, которые помогают определить восприятие 

произведения (тема, проблема, образы героев). В основу такой игры положена идея, чтобы 

накопленная человечеством культура предстала перед как система неразгаданных загадок 

и вопросов. Такие путешествия можно совершить по разным произведениям: читая 

«Слово о полку Игореве», «По страницам комедии Н.В. Гоголя "Ревизор"», «В гостях у 

помещиков» (Н.В. Гоголь «Мертвые души»), «Собранье пестрых глав» (А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин»). Система интеллектуальных игр (именно система!) выступает здесь 
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как инструмент целенаправленного формирования ценностей молодежной субкультуры, 

стимулирующей развитие личности. 

В-третьих, критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения 

проблем, которые нужно решать. Подлинный познавательный процесс на любом его этапе 

характеризуется стремлением познающего решать проблемы и отвечать на вопросы, 

возникающие из его собственных интересов и потребностей. «Следовательно, — как 

писал Джон Бин, — сложность обучения критическому мышлению состоит отчасти в том, 

чтобы помочь ученикам разглядеть бесконечное многообразие окружающих нас 

проблем». На урок литературы отводится не так много времени. Поэтому большой объем 

материала приходится давать в виде обзора. 

При лекционном ведении урока можно использовать приемы и формы, 

позволяющие сделать студентов активными участниками. Существуют разные виды 

лекций: 

1. Проблемная лекция. В ней моделируются противоречия реальной жизни через их 

представление в теоретических концепциях. Главная цель такой лекции — приобретение 

знаний студентами как бы самостоятельно.  

2. Лекция вдвоем. Представляет собой работу двух преподавателей (преподавателя 

и студента), читающих лекцию по одной и той же теме и взаимодействующих на 

проблемно-организационном материале как между собой, так и со студентами. 

Проблематизация происходит как за счет формы, так и за счет содержания.  

3. Лекция-провокация (или лекция с запланированными ошибками). Формирует 

умения оперативно анализировать, ориентироваться в информации и оценивать ее. Может 

использоваться как метод «живой ситуации».  

4. Лекция-диалог. Содержание подается через серию вопросов, на которые студент 

должен отвечать непосредственно в ходе лекции.  

Такая «интерактивная» форма работы позволяет установить обратную связь на 

уроке, развивает умение говорить и слушать. 

В-четвертых, критическое мышление стремится к убедительной аргументации. 

Критически мыслящий человек находит собственное решение проблемы и подкрепляет 

это решение разумными, обоснованными доводами. Он также сознает, что возможны 

иные решения той же проблемы, и старается доказать, что выбранное им решение 

логичнее и рациональнее прочих. Стратегию «шесть шляп критического мышления» 

использовала как ведущую стратегию на уроке при изучении романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир». Стратегия «шесть шляп критического мышления» позволила 

активизировать работу всей группы. Студенты работали в группах по три человека. 

Каждая группа выбрала для себя шляпу, которая определяла направление деятельности на 

всех этапах урока. 

Самым сложным и интересным заданием был анализ и обсуждение эпизодов. Я 

назвала это задание «слухи высшего общества» . Для каждой семьи (Ростовы, Болконские, 

Курагины) подобрала по шесть эпизодов (по количеству групп и шляп), которые 

необходимо было «обсудить в свете». Студенты имели возможность рассматривать все 

эпизоды с разных позиций. 

Той группе, которая выбрала «белую шляпу», необходимо было подбирать 

нейтральные факты, группа «желтая шляпа» отмечала положительные моменты, а «черная 

шляпа»  — отрицательные,  «зеленая шляпа» предполагала самые фантастические идеи, 

«синяя шляпа» обязывала анализировать ситуацию, а «красная шляпа» ориентировалась 

на описание эмоций. Студенты не просто воспроизводили известную им информацию, а 

переосмысливали ее в соответствии с цветом шляпы и доказывали свою точку зрения. На 

этом уроке они выбирали «своего» героя критически. Группа «синих» решила, что их 

герой — Андрей Болконский, потому что это человек аналитического склада ума, а группа 

«красных» выбрала Наташу Ростову, потому что она живет эмоциями. Такая работа 

развивает не только интеллект учащихся, но и формирует их нравственность. Критически 
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мыслящий человек, вооруженный сильными аргументами, способен противостоять даже 

таким авторитетам, как СМИ или мнение большинства, им практически невозможно 

манипулировать. Так, Роберт Эннис определяет критическое мышление как «принятие 

обдуманных решений о том, как следует поступать и во что верить». 

И наконец, в-пятых, критическое мышление есть мышление социальное. Всякая 

мысль проверяется и оттачивается, когда ею делятся с другими, или, как пишет философ 

Ханна Арендт, «совершенство может быть достигнуто только в чьем-то присутствии». 

Когда мы спорим, читаем, обсуждаем, возражаем и обмениваемся мнениями с другими 

людьми, мы уточняем и углубляем собственную позицию. Поэтому педагоги, работающие 

в русле критического мышления, всегда стараются использовать на своих занятиях 

всевозможные виды парной и групповой работы, включая проведение дебатов и 

дискуссий. Работая над романом М. Булгакова «Мастер и Маргарита», мы проводили 

пресс-конференцию с героями романа, «продавали» рукопись романа на аукционе знаний, 

брали интервью у «гостей столицы», которые оказались на Садовой улице, возле 

знаменитого «булгаковского» дома. 

Все пять пунктов определения критического мышления по Клустеру могут 

воплощаться в различных видах учебной деятельности, но наилучшим из них является, 

как показывает практика, письменная работа. На письме процесс мышления становится 

видимым и, следовательно, доступным для преподавателя. Студенты всегда активны. Они 

мыслят самостоятельно и пользуются при этом всем имеющимся у них багажом знаний, 

выстраивают достойную аргументацию для подкрепления своего мнения. Хорошая 

письменная работа содержит в себе поиск решения некой проблемы и предлагает 

найденный ответ читателям. Кроме того, она по природе своей носит социальный 

характер, так как пишущий всегда ориентируется на читателя. В качестве письменного 

задания можно приготовить «интервью с писателем», что позволит по-другому 

воспринимать традиционные уроки по биографии, вести «дневник литературного героя», 

готовить «визитные карточки героев». Исследовательский подход учащихся к тексту, 

вопросы, которыми они задаются при чтении, их личный опыт общения с текстом и общее 

мнение, к которому они, возможно, придут, интерпретируя текст, должны возникать 

благодаря естественной любознательности и потребности поделиться своими мыслями и 

чувствами с окружающими. Этому также весьма способствуют попытки школьников 

рассказать о чем-то или выразить свои эмоции в письменном виде. 

Особенностью технологии развития критического мышления является то, что 

учащийся в процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя из реальных и 

конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития, сам определяет 

конечный результат. Поэтому не менее важен процесс оценивания на уроке. После 

прохождения курсов я стала использовать критериальное оценивание, рецензию на ответ 

одноклассника, неформальное оценивание. 

И в заключение хочу сказать, что технология критического мышления не только 

изменяет сознание студентов, но и меняет стиль преподавания самого преподавателя. 

Пажарес утверждает, что «при выборе стиля преподавания, убеждения преподавателя 

имеют большее влияние, чем его знания, поскольку убеждения в процессе обучения 

влияют на все, что он делает в группе».  
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА «ҚАЗАҚ ТІЛІ» ПӘНІНІҢ 

АЛАТЫН ОРНЫ 

 

КУРАБАЛДИЕВА К.Б. 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы, Жаркент Жоғары гуманитарлық 

техникалық колледжі, Алматы облысы Панфилов ауданы 

 

Білім беру жүйесіндегі сапалы білім – бүгінгі күннің басты талабы. «Сабақ беру – 

үйреншікті жай шеберлік емес, ол үнемі жаңаны табатын өнер» — деп, Ж.Аймаутов 

айтқандай, ұстаз әрқашан сабақты қызықты етіп, түрлендіріп өткізіп отыруы тиіс. Сонда 

оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артып, өз беттерінше ізденіске ұмтылады. 

Сондай оқушының өз ізденісін тудыру соңғы кездері қатты қолға алынуда. Елбасы 

«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Жолдауында білім саласына 

байланысты «Орта білім жүйесінде орта мектептерді Назарбаев зияткерлік 

мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек» — деген еді. Бүгінде сол Жолдауы жүзеге 

асырылып, білім саласында үлкен өзгерістер болып жатыр. Соның бірі – орта білім беру 

мазмұнының жаңаруы. Бүгінгі күні әлемдегі барлық елдер жоғары сапалы да нәтижелі 

білім жүйесіне ұмтылуда. Қазіргі кезде табысты болу үшін оқушыларға білім қандай 

қажет болса,дағды да сондай қажет деген ойдың жақсы тұстары көбейіп келеді. Бұл 

оқушылардың ақпаратты есте сақтап, алған білімдерін ұғынуын, түсінуін және әртүрлі 

салада қолдана білуін талап етеді. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасын іс-жүзінде асырудың алғы қадамдары 

қолайлы білім беру ортасын құра отырып, сын тұрғысынан ойлау, өздігінен зерттеу, 

теорияны тәжірибемен байланыстыру, ақпараттық-технологияны қолдану, тілдік дағды 

бойынша коммуникативтік ортаны құру, жеке, жұппен, топта, үштікте жұмыс жасай білу, 

функционалдық сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге 

асыру үшін қажетті оқыту әдіс-тәсілдерін меңгеру болып табылады. 

Білім мазмұнын жаңарту аясындағы «Қазақ тілі» пәнінің орны ерекше. Себебі, 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев айтқандай, Қазақстанның болашағы қазақ тілінің дамуына, 

тағдырына тікелей байланысты. Сондықтан да мемлекеттік тілдің оқытылу жағдайына көп 

көңіл бөлініп отыр. 

«Қазақ тілі» пәні жаңартылған оқу бағдарламасының мазмұндық ерекшеліктеріне 

пән мазмұнының спиральділік қағидатқа құрылуын, оқу мақсаттарының Блум 

таксиономиясына негізделуін, пәнаралық байланысты жүзеге асыру барасында «ортақ 

тақырыптар» қамтылуын, бөлімдер мен ұсынылған тақырыптардың мазмұны уақыт 

талабына сай негізделгенін айтуға болады. Осы ерекшеліктерге тоқталатын болсақ: 

 Қазақ тілін функционалдық-коммуникативтік тұрғыдан оқытуға назар 

аударылып, төрт дағдыға негізделген. Қазақ тілінде тыңдалым, оқылым, жазылым, 

айтылым коммуникативтік дағдыларын жағдаятқа сай дұрыс қолдана білуді дамытады; 

 Оқу бағдарламасында коммуникативтік әрекеттер мен дағдыларды жүзеге 

асыратын оқу мақсаттары ұсынылған. Оқу мақсаттары әр сынып деңгейіне сәйкес 

динамикалық даму бағытында жасалған; 
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 Бағдарлама «спиральді оқыту» тәсіліне негізделе құрылған. Әр сынып сайын оқу 

мақсаттары қарапайымнан күрделіге қарай өсіп, қайталанып отырады; 

 Бағдарлама мазмұны орыс тілі, әдебиет, тарих, биология, география, физика 

сияқты өзге пәндермен тығыз байланысты. Лексикалық тақырыптарды меңгерту осы 

пәндермен тығыз байланыста жүргізіледі; 

 Бағдарлама оқушылардың функционалдық сауаттылығынарттыруға, сыни 

тұрғыдан ойлау дағдысын дамытуға ықпал етеді; 

 Оқу бағдарламасында оқушылардың жас ерекшелігіне сай оларға қызықты 

болатын өмірмен байланысты тақырыптар ұсынылған. Бұндай тақырыптар оқушының 

белсенді сөздік қорын байытуға, алған білімін күнделікті өмірде қолдана алуға, өз ойын 

ашық, еркін жеткізе білуге мүмкіндік береді. 

Жалпы сабақ барысында ең бастысы төмендегідей мәселелерге көбірек көңіл 

аудару қажет: 

 Оқытудағы басты ұстаным – оқушының жеке, өзіндік мүмкіндіктерін ескеру; 

 Тапсырмалар арқылы оқу материалын өмірмен байланыстыра отырып, 

оқушыларды білімді өз бетімен меңгеруге талпындыру; 

 Оқу үрдісінде мұғалім емес, оқушы неғұрлым белсенді болуына назар аудару; 

 Мұғалім оқу материалын дайын күйінде бермей, ашық сұрақ қою, назарын 

шоғырландырып оқу, шолу жасау, тәжірибе және зерттеу жасауға бағыттау; 

 Оқылым және жазылымға негізделген сабақтарды құрылымды етіп құру арқылы 

сын тұрғысынан ойлауға мүмкіндік беру, яғни қызығушылығын ояту, мағынаны ажырату 

және рефлексия кезеңдерін әзірлеу; 

 Әр кезеңде белгілі бір оқу мақсатын қоя отырып, оқушыларды мақсатқа жетуге, 

мәселені анықтауға, жауаптарды іздеуге, мәселені талдауға, қорытынды жасай отырып, өз 

ойын білдіруге баулу; 

 Интерактивті оқыту әдіс-тәсілі арқылы оқушы интелектісіне әсер ету; 

 Белсенді оқыта отырып, оқушыларды өз пікірін айта білуді және өзгенің пікіріне 

құрметпен қарауды үйрету; 

 Ұжымдық оқыту технологиясы арқылы жаңа идеяларды ұсынуға және жаңа 

мүмкіндіктерді қолданып көруге бағыттау. 

Ал енді «Қазақ тілі» пәнін жаңартылған білім мазмұнда оқыту тұлғаны 

қандай өзгерістерге бейімдейді?» деген сұраққа жауап іздеп көрелік. 

Ең алдымен қазақ тілін ана тілі ретінде тани отырып, өмірлік қажеттіліктерінде 

коммуникативтік дағдыларды, атап айтқанда тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым 

дағдыларын сауатты қолдануға үйретеді. Сондай-ақ, «Қазақ тілі» бағдарламасы 

оқушының тілдік сауаттылығы мен сөйлеу сауаттылығын, яғни тілдік бірліктердің 

табиғатына сай мәтін құрауға, мәтін құраудағы заңдылықтарды сақтауға, тілдік 

жағдаяттардағы ауызша және жазбаша сөйлеудің нормаларын меңгеруге, сөз байлығын, 

басқалармен еркін қарым-қатынасқа түсу қабілетін дамытуды және оқушының ойлау 

қабілеті мен танымдық дағдыларын жетілдіруді көздейді. 

 «Қазақ тілі» пәнінің жаңартылған оқу бағдарламасы білім деңгейі жоғары, ой-өрісі 

дамыған, өз ойын еркін жеткізе алатын, туындаған мәселелерді  шеше білетін және 

шынайы өмрге бейім жаңашыл ұрпақ тәрбиелеу мәселесін жүзеге асыруға маңызды үлес 

қосады. Бір сөзбен, жаңартылған білім мазмұны аясында «Қазақ тілі» пәнінің алатын орны 

ерекше екенін байқадық. 

Міржақып Дулатов «Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» 

дегендей, бүгінгі таңда жас ұрпақтың жаңаша ойлауына, олардың біртұтас дүниетанымын 

қалыптастыруға, әлемдік сапа деңгейін, білім негіздерін меңгеруіне мұғалімнің 

тапқырлығына, жылдамдығына, икемділігіне, көшбасшылық қабілеттеріне тікелей 

байланысты. Ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсынов: «Ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана, шәкірт 

жанына нұр құя алады» — деп бекер айтпаса керек. Себебі, өзіміз не үйретсек, соның 
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жемісін көреміз, сол үшін береріміздің мәні мен маңызы зор болуға тиіс. Жаңартылған 

білім – болашақтың кепілі! 

 
 

ИНОЯЗЫЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н.ГУМИЛЕВА 

 

САДЫКОВА Х.Т. 

Учитель русского языка и литературы, «Средняя школа имени Ж.Бусакова с 

дошкольным мини центром» КММ 

 

Николай Гумилёв (1886 – 1921 гг) – русский поэт «Серебряного века», 

основоположник акмеизма. Создавая новое литературное течение, Гумилев опирался на 

опыт символистов, вводя свои реформации. В наши дни мы рассматриваем акмеизм как 

противопоставление символизму. Акмеи́зм («Адами́зм») (от греч. άκμη — пик, максимум, 

цветение, цветущая пора) основывался на материализме,  самоценности  слова, 

равновесии элементов художественной формы. В отличие от символистов, акмеисты 

опровергали поэзию намеков и полутонов. Вещи, по их мнению, должны называться 

своими именами, а образы должны быть четкими. 

Основываясь на акмеизме, Гумилев создавал поэзию, наполненную большим 

количеством иноязычных слов. Поэт использует прием заимствования, прежде всего, для 

точной передачи тех или иных явлений, не свойственных жизни русского человека, но 

являющимися неотъемлемой частью жизни других народов. Кроме того, Гумилев 

использует экзотизмы (например, аулиа, ашкеры, рас), иноязычные онимы, мифонимы ( 

Девкалион), культонимы (Аллах, Заратустра), топонимы (Абиссиния), в т.ч. гидронимы 

(Нигер). Иноязычные слова в творчестве Гумилева – это часть его идиостиля. Поэтому, 

чтобы понять творчество автора, очень важно уделять им должное внимание. 

При анализе его произведений необходимо коснуться не только черт языковой 

личности автора — поэта и путешественника, но и обратиться к изучению оснований 

авторского замысла, тех фактуальных данных и интенций, которые способствовали 

созданию этого произведения о чужих землях. Н. С. Гумилёв позиционировал себя не 

только как поэт и воин, но и как путешественник. В доказательство этому опубликованы 

материалы его путешествий. Гумилёва увлекала Африка. Он интересовался Абиссинией 

(современная Эфиопия). 

Н.М. Малыгина справедливо отметила: «Нельзя обойти вниманием и 

воспоминания современников о поэте Н. С. Гумилёве, неоднократно бывавшем в 

загадочной африканской стране. Особый интерес представляют его письма к поэтам, 

критикам, писателям, переводчикам, в которых находят отражение некоторые детали 

пребывания Гумилёва в Эфиопии, а также его впечатления от её природных и культурных 

особенностей» Факты биографии говорят об устойчивом интересе поэта к Эфиопии, где 

он был три раза: в октябре 1909 года, в октябре 1910 года и в мае-сентябре 1913 года 

[Степанов 1991], а до него там побывали соотечественники. 

Первым, кто смог повторить эфиопский маршрут Булатовича, стал Николай 

Степанович Гумилёв. Фактуальной стороной, которая отражена в «Африканском 

дневнике», он подтвердил достижения предшественников. Убедиться в точности 

фиксации им событий, характеристики мест, племён и их лидеров помогают имена 

собственные. С одной стороны, это топонимы (Эфиопия, Африка, Абиссиния, Харер, 

Каффа). С другой стороны, это антропонимы – имена властителей тех мест, по которым 

пролегал маршрут поэта (Менелик II). Африка являлась непосредственной 

предшественницей нынешней ступени цивилизации и что в различных её культурах 

сохранились важнейшие остатки цивилизаций предыдущих, равно как и столь же важные 

зачатки нынешней» . Африка будет рассматриваться нами как культуроним. 
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Топоним Африка отличается высокой частотностью употребления. В корпусе 

произведений Николая Гумилёва нами выявлено 10 контекстов с использованием данного 

онима. Иноязычные элементы, выявляющие индивидуально-авторское наполнение 

семантики культуронима  Персия в корпусе произведений Н. Гумилёва 

Эпитет изысканный – утонченный, выделяющийся вычурным изяществом] и глагол 

бродить, обозначающий движение, повторяющееся и совершающееся в разное время, в 

разных направлениях], создают впечатление о жирафе как о беззащитном и пугливом 

животном: Ему грациозная стройность и нега дана, И шкуру его украшает волшебный 

узор, С которым равняться осмелится только луна, Дробясь и качаясь на влаге широких 

озёр. 

Отметим роль поэтизмов, создающих образ жирафа и выступающих в качестве 

контекстуальных партнеров этой единицы в произведении: грациозный ( изящный в 

движениях, стройный, ловкий, стройность (от прил. «стройный» — красиво и 

пропорционально сложенный, статный , нега (книжн.) — нежность, ласковость; 

волшебный — чарующий, пленительный, неотразимый по красоте (книжн. поэт.) 

Рассмотренные единицы эксплицируют сему красота , что подчёркивается предикатом 

украшать ( придать кому чему-нибудь красивый вид посредством какой-нибудь отделки, 

внесения приятных для глаза деталей  Проступает коннотация мелиоративности. 

Эпитетация сменяется рядом сравнений. Строфа завершается первым сравнением этого 

ряда: узор, с которым равняться осмелится только луна. 

Предикат равняться — сравнивая себя с кем чем-нибудь, признавать равным, 

соперничать, тягаться делает ярко выраженной исключительность двух объектов (жираф-

луна), что подтверждает предикат осмелиться (в значении посметь, решиться . Следующая 

строфа продолжает ряд сравнений: Вдали он подобен цветным парусам корабля, И бег его 

плавен, как радостный птичий полёт. В данном контексте сравнение подчёркивается 

предикатом подобен цветным парусам корабля (подобен – краткая форма прилагательного 

«подобный» — cходный, совершенно похожий.Мы полагаем, что образный предикат 

подобен цветным парусам корабля, где цветной — окрашенный в какой-нибудь цвет, не 

черный и не белый парус — укрепляемый на мачте большой кусок ткани (парусины) 

специального покроя, надуваемый ветром и этим приводящий судно в движение. 

Сравнением как радостный птичий полёт, в котором радостный – доставляющий радость, 

возбуждающий радость. Строфа заканчивается обобщением: Я знаю, что много чудесного 

видит земля, Когда на закате он прячется в мраморный грот. («Жираф»). Чудесное — 

субстантивированное прилагательное в значении являющийся чудом, заключающий в 

себе чудо, волшебный ,которое является ключевым элементом положительнооценочной и 

эмоционально окрашенной характеристики. В рассказе «Принцесса Зара» расширяется 

круг эпитетов лексемы, что указывает на выделение этого объекта в картине мира автора. 

Гумилёв показывает не изысканную красоту жирафа, а царственно (наречие от 

прилагательного «царственный» — величавый, горделивый ,богатую (в значении 

великолепный, пышный, роскошный, красоту его шкуры, не скрывая восхищения 

(восхищённый преисполненный восхищения, восхищение – чувство радостного 

удовлетворения, состояние очарованности, восторг: И когда на закате к водопою придёт 

стадо жирафов, ты погладишь шелка их царственно богатых шкур, и, ласкаясь, они 

заглянут в твои восхищённые глаза («Принцесса Зара»). 

Проследим развитие художественного образа: жираф: надоевшее декоративное 

животное красивое утончённое создание равен по красоте луне подобен парусам корабля 

похож на птицу чудесный царственная, богатая шкура пугливо вздрагивает и прячется 

вызывает восхищение. 

Изучение иноязычных элементов в корпусе произведений Николая Гумилёва 

позволило расширить представление об особенностях идиостиля и идиолекта русского 

поэта и путешественника, мастера слова, основоположника акмеизма. 



Вестник университета «Кайнар», №4/3-2020 г. 

 67 

Иноязычное слово в текстах поэта отражает знания автора как языковой личности о 

мире, репрезентирует фрагмент языковой картины мира писателя. 

Произведения Н. Гумилёва отличаются свойственной акмеистам точностью в 

подборе языковых средств. 

Значительная часть иноязычной проприальной лексики Н. Гумилёва относится к 

антропонимам. Это позволило нам сделать вывод о том, что важнейшим компонентом 

творчества поэта является человек. Большую часть антропонимов составили имена 

реальных лиц: литераторов, прежде всего поэтов (Бодлер, Готье, Виллон, Рабле, Шекспир 

и др.), представителей науки и искусства (Фра Беато Анджелико, Сада-Якко), 

государственных деятелей (Менелик, Маконнен). В преобладающем интересе к реальным 

людям мы усматриваем акмеистический подход. 

Группы собственных имён существительных иноязычного происхождения в 

произведениях Н. Гумилёва  больше всего встречаются антропонимы, характеризуются 

следующими классификациями: 

псевдонимы самого Николая Гумилёва – Гафиз(3) Грант (2); 

имена поэтов и писателей: Алигьери Данте, Вергилий, Вольтер, Гёте Вольфганг, 

Готье Теофиль, Грант (псевдоним Н.Гумилёва), Имр эль-Каис, Рабле Франсуа, Ронсар 

Пьер, Руссо Жан-Жак, Сафо, Сервантес Сааведра Мигель де, Син-Лики-Унинни, Скотт 

Вальтер, Уэллс Герберт,  

имена знаменитых путешественников: де Гама Васко, Ганнон Карфагенянин(3), 

Грумм-Гржимайло, Колумб Христофор(3), Кук Джеймс, Павзаний, Лаперуз, Поло Марко, 

Сенегамбий; 

имена скульпторов и художников: Бердслей Обри, Ватто Антуан, да Винчи 

Леонардо, Грёз, Джотто, Калло Жак, Канова Антонио, Микель-Анджело, Лоррен Клод, 

РафаэльСанти, Челлини Бенвенуто; 

имена военачальников и государственных деятелей, имена композиторов, 

философов, учёных, певцов, танцоров, ораторов: 

Вагнер Рихард, Лист Ференц, , Джафар, , Сада-Якко; 

имена простых людей:  

имена литературных героев: Гондла, Гер-Педер, Лаге, Снорре, Эйрик Красный, 

Эгиль Скаллагримссон; Дон Жуан, Синдбад-мореход, Ахти, Зоя, Имр. 

Мифонимы: имена мифических богов и богинь: имена мифических животных: 

Андрогин, Левиафан, Пегас, Фенрир; 

топонимы мифов: Атлантида, Броселианда, Валгалла, Ездрилон, Лемурия, Олимп, 

Пантеон, Фессалия, Элизиум, Эльдорадо(2); 

культонимы: Иисус Христос(6) (он же Исса, он же Христос), Аллах(8), Брама, 

Будда(4), Заратустра (он же Зороастр), Магомет(4). 

Библейские имена: библейские топонимы: Афон, Гефсиманский сад, Фавор, Эдем; 

названия священных книг: Апокалипсис, Евангелие(2), Коран(3), Махабхарата; 

Группы этнонимов: 

ассимилированные именования этнонимов: абиссинец, американец, араб, ирландец, 

карфагенянин, камбоджианец, немец, поляк, сомалиец, финляндец, француз, чухонец; 

неассимилированные именования этнонимов: ахеянин, галлас (галла) (7), гурабе 

(гураге)(3), данакиль (афар)(5), зулус, Исса, кру, сомли(2) (он же сомалиец), тиббус (тубу), 

туарег. 

Топонимы суши: 

урбанонимы — названия внутригородских объектов  

годонимы — виды урбанонимов, названия линейных объектов в городе,  

оронимы — названия поднятых форм рельефа (гор, хребтов, вершин, холмов)  – 

Абиссинское нагорье, Афон, Килиманджаро, Пиренеи, Тарпейская скала, Тибести, 

Черчерские горы; 
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ойконимы — названия населённых мест Беррига, Джедда (Джидда)(3), Истан, 

Парголово, Харауа; 

геонимы — названия дорог, проездов  – станция Айша; 

названия морей или их частей, названия озёр, названия рек  

2. Группы нарицательных имён существительных иноязычного происхождения в 

произведениях Н. Гумилёва  

Организмы растительного мира, 

Названия продуктов питания и напитков: 

Названия предметов одежды, облачения и аксессуаров,  

Названия средств передвижения: 

Названия видов оружия: арбалет, ассагай(2), бомба, граната(2), кинжал(5), 

копьё(18), маузер(2), меч(42), нож(18), пистолет(2), пуля(22), револьвер(3), сабля(4), 

шашка(12), шпага, шрапнель(17), штык(11), ятаган. 

Обозначения рода войск, оперативных объединений и управления: 

Названия музыкальных инструментов: 

Названия титулов, должностей, чинов, воинских званий и формы вежливого 

обращения 

 «Онимизация – Переход имени нарицательного в имя собственное и его 

дальнейшее становление и развитие в любом разряде онимов»  

Важная роль отводится в текстах Н.Гумилёва контекстуальному окружению, 

прежде всего предикатам при имени собственном, единицам, составляющим 

апеллятивный конвой онима. Деджазмач Бальча в дневнике не просто 

высокопоставленный чиновник, он видный военачальник, единственный искусный 

стратег, которым дорожили. Семантика антропонима насыщается за счёт конкретизации 

образа героя. 

Контекстуальное окружение, слова и фразеологизмы, являющиеся 

синтагматическими партнёрами (иногда константными) и актуализаторами того или иного 

содержания в объёме культурно-исторического значения имени собственного мы 

объединили понятием текстовая канва. 

Сфера интересов современного туриста в другой стране разнится со сферой 

интересов Н. Гумилёва. Изменилась прагматическая настроенность путешественников. 

Они стремятся больше узнать о возможностях отдыха и развлечений в посещаемой 

стране. Однако мы можем с уверенностью утверждать, что у путешественников начала 

XX и начала XXI веков есть общая черта — стремление познать жизнь людей другой 

страны 
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4. Гумилёв. Н.С. Неизданные стихи и письма / Ред. Г. П. Струве. — Париж, 1982-84. В 2 тт. 

5. . Гумилёв, Н.С. Письма о русской поэзии. — М., 1990. – 381 с. 
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СЕТЕЯЗ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КАК ТРЕТИЙ ЯЗЫК В 

СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

УМУРЗАКОВА Г.С. 

Учитель русского языка и литературы, «Средняя школа имени Ж.Бусакова с 

дошкольным мини центром» КММ 

 

Освоение мирового интернет-пространства является одним из важных 

стратегических условий обеспечения конкурентоспособности страны во всех сферах 

жизни (политика, экономика, наука и искусство и др.). Но большинством граждан страны, 

которым небезразлична судьба национального языка, функционирование русского языка в 

Интернете рассматривается как наносящее ущерб и вредящее русскому языку и русской 

культуре. Да, в виртуальном пространстве слова русского языка часто употребляют не по 

правилам. Сеть Интернет стала средством общения для многих людей. Это открытое 

коммуникативное пространство, в котором царят собственные законы, в том числе и 

языковые. Писать СМС-сообщения без знаков препинания, часто без прописных букв, с 

многочисленными сокращениями и опечатками становится нормой. СМС-сообщения 

представляют собой новый вид коммуникации в современном русском языке, и сходу 

отрицать им в праве на существование было бы, по меньшей мере, необдуманным. Как бы 

вместе с водой не выплеснуть и ребенка.  

Интернет-язык – язык электронных носителей. Его иногда называют сетеяз по 

аналогии с оруэлловским новоязом. Это язык посланий, чатов, живых журналов и всего 

самовозрастающего содержания интернета. Есть и другое название этого языка – 

«падонкаффский», или «олбанский йезыг». Говоря об интерне-языке, мы имеем в виду 

такие разговорные жанры интернета, как форумы, ICQ, блоги, комментарии к блогам, 

чаты. Слово «чат» имеет свою историю происхождения. Еще в 30-е годы прошлого 

столетия в русском языке появилось выражение «беседа у камелька», произошедшего от 

английского выражения «фрайзи чат», введенного в оборот Ф. Рузвельтом, который 

употребил его 12 марта 1933 года в качестве названия радиорепортажа [1]. Осколок 

данного выражения «чат» несет смысловую нагрузку всего выражения, обновляя свое 

содержание: «поболтать, излить душу на сайте, возможность поделиться своими мыслями 

в виртуальном «комфортном» режиме, сидя дома, в любимом кресле». Так появился 

Интернет-язык – язык электронных носителей.  

С высоты нашего времени, когда уже прошло более двух десятилетий, как вошел в 

широкое употребление интернет, можно с уверенностью сказать, что сформировалась 

уникальная, электронная форма речи. По мнению В. Ефремова, электронную форму речи 

отличают следующие черты:  

– экстралингвистические: нетикет (этикет поведения в Сети), эмотиконы 

(графические маркеры эмоций и настроения), креолизованные (совмещающие вербальный 

и визуальный код) тексты, гипертексты и многое другое,  

– лингвистические, начиная от компьютерных жаргонизмов и особого отношения к 

орфографии и пунктуации и заканчивая специфическими коммуникативными тактиками и 

стратегиями общения [2].  

Можно сгруппировать особенности (или «грехи») интернет-языка:  

- нарушение правил орфографии и пунктуации;  

- своя замкнутая, «кастовая» лексика;  

- стремление к предельной краткости, сокращению символов (букв).  

Остановимся более подробно на этих особенностях интернет-языка.  

На наш взгляд, все «грехи» интернет-языка, такие как чрезмерное сокращение, 

намеренное искажение орфографии и пунктуации, восходят к стебу, появившемуся 

активно в последней четверти ХХ века в СМИ. Стеб как особый стиль общения, как 

специфический язык интеллигентской и молодежной «тусовки» возник и развился в 70 - 
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80-е. «Ерничество и стеб были тогда противопоставлены официальному политико-

патетическому жаргону. Однако тоталитарная эпоха ушла, но стеб не только выжил, но и 

расцвел пышным цветом. Период 90-х годов ХХ века стал временем настоящего триумфа 

стеба. И именно стремление «пооригинальничать, проявить себя, если не в содержании 

мысли, так хотя бы в форме ее выражения», как справедливо отмечает в своей статье 

профессор Морозов, порождает различные орфографические искажения, например: афтар, 

кросавчег, жывотное и т.д. годы» [4, с.23].  

Интернет-язык быстро набирает лексику. Слова типа «аська» или «мыло» давно 

перестали быть неологизмами и вошли в разговорный язык. Сетевой жаргон уже 

практически превратился в диалект, непонятный для «непосвященных» Если говорить о 

фонетико-графическом уровне, то для языка Рунета характерна латинизация. Прежде 

всего, она вызвана техническими потребностями диалога посредством машины и 

приводит к обилию англоязычных заимствований, которые быстро русифицируются – 

Internet / Интернет, Web / Веб, Off-line / оффлайн, On-line / онлайн, e-mail / и-мейл / е-

мейл.  

Лексика в интернет-диалогах тесно связана:  

- с молодежным сленгом: абзац – «абсурд, чушь», грузить – «высказываться на 

тему, не интересующую слушателя»; инфо/инфа – «информация»; по чесноку – «честно, 

по-честному»;, сейшн –«вечеринка», туканить –«бездельничать», уважуха – выражение 

одобрения;  

- с компьютерным жаргоном: бродилка – «путеводитель по блогу», глюк –«сбой в 

программе», Инет – «Интернет», премодерилки – «премодерация»;  

- с иноязычной лексикой, в большинстве своем англицизмами: вэлком, андерстэнд, 

вай-фай, хай; пассворд – «пароль»; плиз; респект – «уважаю»; сэнкью, френды; адалт – 

«только для взрослых», звукоподражания: уупс! (англ. oops!), вау! (англ. wow!).  

Именно Интернет дает нам сегодня множество неологизмов, создаваемых за счет:  

- транскрибирования англоязычных терминов: юзер, чат, логин;  

- семантического калькирования: окна, окошки, форточки – Windows, полезняшки 

– Utilities «программы для оптимизации компьютерных систем»;  

- метафорического переосмысления на основе созвучия с русскими словами: аська 

– ICQ, Егор – error «ошибка», мыльница – «е-mail» – «почтовый ящик пользователя», пень, 

пентюх – Pentium, хомяк – home page – «домашняя страничка»;  

- на основе внешнего сходства: блины – «компакт-диски», селедка – «пластиковая 

упаковка для большого количества дисков», шнурок – «локальная сеть», сетикет, или 

нетикет – от русского слова cеть или английского net + этикет – «правила поведения, 

общения в сети, традиции и культура интернет-сообщества».  

- речь интернет-пользователей изобилует аббревиатурными образованиями типа 

СПС – «спасибо». Традиционная для современных языков тенденция к аббревиации в 

электронной коммуникации проявляется и в социально ограниченных, индивидуальных, 

спонтанных акронимах: прив! – «привет»; пож-ста, пжл, пож., пжлст – «пожалуйста»; 

cu – от see you – «увидимся», ok – «хорошо» [5].  

О спросе на интернет-язык (его иногда называют: третий язык – между устным и 

письменным) говорит популярность такого монстра сетевого общения, как Твиттер. 

Ограничением длины твита до 140 символов лаконичность там возведена в абсолют. В 

наше время заметно ускорился темп жизни, даже маленькие дети стали говорить «Мне 

некогда». Ускорение времени как физической константы доказано, ученые ищут и 

находят признаки ускорения абсолютного времени. И поэтому тенденция к сокращению 

текста в виртуальном пространстве – это всего лишь одно из отражений ускоренного 

времени, которое жалко тратить на длинные и нудные подробности.  

Общение в интернет-чатах является торопливым и предельно упрощенным. Об 

этом свидетельствует близкий к телеграфному синтаксис, отказ от заглавных букв, знаков 

препинания, использование большого количества остроумных сокращений. В 
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коммуникативных стратегиях проявляется большая напористость и прагматизм. Об 

упрощении характера общения также свидетельствует широкое использование 

разговорно-обиходной лексики. Появляются новые формы выражения эмоций: 

использование заглавных букв для обозначения крика, вербальное описание 

эмоциональных состояний в скобках (grin; shrug). Нетрудно заметить, что в «смайликах» 

все элементарные знаки теряют свое содержание и используются только как носители 

определенной формы, а полученные сложные знаки, как правило, носят иконический 

характер и выражают эмотивные смыслы через изображение соответствующей мимики.  

Проблема интернет-языка изучается на стыке различных наук: лингвистики, 

психологии, социологии. Некоторые исследователи говорят о психологической причине 

несоблюдения языковых норм в интернете. Раскрепощенность, ненормативность и 

определенная безответственность сетевых собеседников связана со снижением 

психологического и социального риска. Интернет-пользователь обладает значительной 

свободой высказываний и поступков (вплоть до оскорблений и сексуальных 

домогательств), так как риск разоблачения и личной отрицательной оценки окружающими 

минимален.  

Однако оправдания неграмотности молодежи не может быть. Э. Берн, 

исследователь в области языка, пишет: «Язык СМС-сообщений – не причина 

неграмотности современной молодежи, а зеркало. В нем отражаются многие негативные 

процессы, произошедшие с культурой нашего общества за последнее время: падение 

интереса к чтению хорошей литературы и к чтению вообще, засилье низкопробных 

журналов, выход из подполья криминала, в полный голос заговорившего в печатных и 

электронных СМИ на своем уголовном языке; насаждение «клипового мышления»; 

понижение требований к знанию русского языка» [6].  

Итак, сегодня Интернет – это не только источник информации и способ проведения 

досуга, но еще и сильнейшее средство коммуникации, создающее новые, разнообразные 

формы общения. Одновременно Интернет – это своего рода плацдарм, на котором 

отрабатываются разнообразные пути развития русского языка. И только от самих 

носителей языка зависит его дальнейшая судьба как в виртуальной, так и в реальной 

действительности. Главное для интернета – краткость и доступность мысли. В жертву ему 

можно принести все: точность, красоту, стиль. Интернет породил третий язык – 

промежуточный между устным и письменным. Он соединил в себе краткость первого и 

точность второго. Так что, можно успокоиться: всякому времени (поколению) – свой 

язык? Но вопрос еще не закрыт. Интернет-язык еще находится на этапе своего 

становления.  

В настоящие время Интернет-язык не оказывает большого влияния на знание 

участников коммуникации орфографических и синтаксических правил, однако 

воздействие все же присутствует. Формируется новый стиль в языке – стиль интернет-

общения – который не только является специфической особенностью интернет-

сообщества, но и влияет на речевое поведение всего общества в целом.  
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ЭТИЧЕСКИЙ ВЫБОР ЛИТЕРАТУРНОГО ПОКОЛЕНИЯ 60-Х ГОДОВ 

 

СОПАШЕВА М.М. 

           Учитель русского языка и литературы, «Средняя школа имени Ж.Бусакова с 

дошкольным мини центром» 

           

В данной работе нами будет показана тема этического выбора литературного 

поколения 60-х, поколения, не имеющего возможности руководствоваться готовыми 

позициями, а существующего в ситуации сиротства. С рождением Советской империи 

наши соотечественники лишились права открытого вероисповедания. За короткий срок 

системе удалось разрушить многовековые устои. Наступил период, связанный с 

освобождением от предписаний нормативной эстетики, правил подхода к 

действительности, отбора «правды» и «неправды», возникших в предвоенные и 

послевоенные годы и отражающих их суровый характер, несвободы. 

Никакого давления и навязывания. На «договорной» основе предполагалась замена 

в виде точного эквивалента, даже с некоторыми преимуществами: идеальная жизнь будет 

построена в сжатые сроки. Государство гордилось тем, что ему удалось держать молодежь 

в «ежовых рукавицах», предъявляя к ней суровые нравственно-этические требования. 

В произведениях присутствует некоторая доля агрессии: уничтожить все, что 

мешает миру. Некоторые писатели же попытались отыскать компромисс и дать 

возможность существовать двум мирам под одной крышей. Мало кто видел в таких 

писателях – примиренца, писателя, в чьем нравственно-этическом опыте проявилось не 

осуждение мира и человека как несовершенных и негативных сущностей, а принятие их 

такими, какие они есть.  

Особенности некоторых проз того времени -стремление нравственно оправдать 

мир и человека, в нем живущего, не разделять действительность на Мир и Антимир, а 

дать им возможность полностью реализовать себя в условиях абсурда. На самореализацию 

имеет право Добро и Зло, и плохой человек и хороший, на оправдание имеет право время 

и безвременье, изгои и власть имущие. 

Поколение 60-х, как никакое другое поколение, обладало чувством высокой 

духовности. Когда был изгнан Бог, им пришлось «взращивать» его в собственных душах и 

произведениях. И этот Бог стал самым милосерднейшим и самым гуманнейшим в истории 

ХХ столетия.  

«Зачем он дан был миру и что доказал собою?» – вопрошал Гоголь о 

Пушкине с присущей ему дотошностью. И сам же отвечал: «Пушкин дан был миру 

на то, что бы доказать собою, что такое сам поэт, и больше ничего». Историческая 

действительность и дух города, породившие героя и язык эпохи. Маленький человек как 

принадлежность прозы «потерянного поколения» Если газеты то и дело сообщают об 

очередном раскрытом заговоре и новой партии арестованных, осужденных, 

расстрелянных, высланных, заключенных. 

У поколения 60-х начинает умирать страх, внедренный еще в их отцов и дедов, 

большинство уже утратило инстинкт самосохранения и наиболее яркая и самобытная 

часть этого литературного поколения спустя четверть века обнаружила себя в самом низу 

общества: в подвалах котельных и дворницких. Дом состоит из подвала, жилых этажей и 

крыши. Целое поколение писателей – не вдруг, конечно, и тем более не сознательно – 

выбирало нежилые уровни. Только там, на задворках жизни, смогла зародиться и 

существовать независимая русская культура последнего тридцатилетия. Все началось с 

трещины в доме. Трещина между парадной моделью жизни и той жизнью, которая 

формировалась по книгам и фильмам, и реальностью: повседневным бытом коммуналок, 

очередей, нормальной обыденной униженностью каждого советского человека. Трещину 

эту обнаружили наиболее чуткие из писателей еще в середине 50-х годов. Ощутив, что 
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русский язык стал звучать как-то надтреснуто, ненатурально. Феномен двуязычия поразил 

официозную русскую литературу, так называемый, советский тоталитарный язык. 

Хотя «маленький человек» не русское изобретение /его истоки обнаруживаются 

еще у греков и римлян/, но наша литература достаточно потрудилась в его славу, и только 

у нас этот герой стал столь распространенным, а, главное, столь почитаемым. В России 

изгнанный и униженный герой всегда в моде. Начиная со сказок и мифов, чем больше 

герой прошел испытаний и унижений, тем выше его пьедестал. Сказка поднимает 

униженного на самый верх, как Библия, а жизнь растаптывает его. Неисчислим поток 

жертв этой жизни, героев, предназначенных к уничтожению, жертвоприношению: Гадкий 

утенок, Крошка Доррит, Иван-третий сын…Но всемилостивая сказочная судьба 

откликается на переживания средних людей /не-жильцов и не-героев этого мира/ и 

милосердно вписывает их «в бархатную книгу жизни». Любит наш русский читатель 

«маленького человека». Достоевский сетовал: «Напишите им самое поэтическое 

произведение; они его отложат и возьмут то, где описано, что кого-нибудь секут. Вот он и 

создал Макара Девушкина, Мармеладова, Снегирева, всех этих униженных, 

оскорбленных, пьяненьких, которых беспрестанно секут и некому их пожалеть. И вложил 

в них всю свою душу, душу истинно русского человека, человека одинокого и 

страдающего, тихонько плачущего в пустыне этого мира. А все дело в том, что русская 

литература, следуя романтической традиции, придумала «маленькому человеку» 

несбывшееся великое будущее. Оттого он и плачет. В своей статье «Русские цветы зла» 

Виктор Ерофеев пишет о ХХ веке – веке зла. Вся русская литература – это философия 

надежды, вера в возможность перемен, вера в сказочный конец, надежда на то, что у 

каждой Наташи Ростовой будет свой принц и свой бал. Русская классическая литература 

учит тому, как оставаться человеком в невыносимых условиях. «Мы жертвовали глубокой 

антропологией во имя философии надежды». Эти жертвы дали нам «маленьких людей»: 

русских юродивых, безумцев, пьяниц и маргиналов. Еще Белинский писал, что горе 

«маленького человека» еще больше оттого, что он готовился быть великим. Это не 

удивительно: у огромного количества людей не только юные, но и зрелые годы проходят в 

ожидании перелома. Почти неважно, какого именно, лишь бы это резко изменило жизнь – 

будь то повышение по службе или увольнение, выигрыш в лотерею, далекий отъезд, 

простое детское чудо с бородатым волшебником, прорыв потаенного таланта, наконец, 

смерть – она ведь еще круче меняет жизнь. Этот выжидательный комплекс – главнейшая 

черта «маленького человека». 

К 60-м годам так приспособилась, что управляла массой, используя незатейливые 

универсальные средства. Отстранив древнейшие формы воздействия на человека 

/религию и философию/ на второй план, она взвалила на себя непосильное бремя 

нравственного воспитания народа. Литератор стал посредником между различными 

социальными группами, в первую очередь между совокупностью социальных групп, то 

есть народом и властью. Теперь это и философ, и реформатор, и правозвестник «новой 

веры». О чем бы ни рассказывало бы произведение – главная его цель была 

дидактической. Как и в любом явлении, здесь можно отыскать свои положительные 

стороны. Литература перестала быть элитарной, то есть литературой для избранных. 

Шаблон был одним и тем же и для фрезеровщика, и для профессора. Литература как будто 

поставила на свою обложку штамп. Управление массами считалось почетным званием. 

Особенно ценились чиновники социалистического искусства, умеющие ладно и красиво 

живописать стахановский подвиг, наивно считая, чем красивее напишут, тем лучше будут 

работать люди. 

Таким образом, поколение 60-х, как никакое другое поколение, обладало чувством 

высокой духовности. Когда был изгнан Бог, им пришлось «взращивать» его в 

собственных душах и произведениях.  

Стиль и язык остаются неизменным независимо от того, с кем  говорит писатель, 

его язык адаптирован не под негодяя или гения, а прежде всего под человека. И, можно 
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сказать, эстетический и гуманистический заряд действует не на вербальном уровне, он 

основывается не на дидактическом давлении, но на уровне спокойного созерцания драмы 

жизни. Самое главное, слово не должно усугубить отношения к этой жизни. Поэтому в 

произведениях пишется самое личное, автор не претендует рассказать о неведомо-

универсальном. К 80-м годам ХХ века прозаики уловили, что, вторгаясь в универсальное, 

они теряют героя; раскрыв в произведении свое внутреннее «я», они только делают 

попытку приблизиться к общечеловеческому, а, сближаясь с ним, усугубляют собственное 

одиночество.  
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ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ 

БАЛАЛАРДЫҢ ТІЛІН, СӨЗДІК ҚОРЛАРЫН ДАМЫТУ 

 

ТЕҢИЗБАЕВА М.М. 

Мектепке дейінгі педагогика пәні оқытушысы, Жаркент Жоғары гуманитарлық 

техникалық колледжі, Алматы облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы 

 

Балалардың болашағы тәрбие ісіне тәуелді. Сондықтан да тәрбие ісіне келелі 

міндеттер жүктелгендігін ескеріп, жаңа қоғам мүддесіне лайық, жан – жақты жетілген, 

бойында ұлттық сана, ұлттық психология қалыптасқан ертеңгі қоғам иелерін тәрбиелеп 

өсіру отбасының, мектепке дейінгі мекеме мен мектептің міндеті. Бұл талаптардың жүзеге 

асуы алдымен тәрбие ісіне, оның дұрыс ұйымдастырылуына байланысты болса, екінші 

жағынан, жүргізілетін тәлім – тәрбие ісінің мазмұнына және оны баланың қабылдап 

меңгеруі мүмкіндігі мен қажетін өтеудегі үйлесімділігімен шарттас. 

Халық даналығындағы ойнай білмеген, ойлай да білмейді, ойында озған өмірде де 

озады деген – деген аталы сөздің сырына жүгінсек баланың ойынға деген құлқы, қарым-

қатынасы, мінез-құлық көріністері олар өсіп есейгенде де өмірінде жалғаса береді. 

 Баланың өмірге қадам басардағы алғашқы қимыл-әрекеті – ойын, сондықтан да 

оның мәні ерекше. Қазақ халқының ұлы ақыны А.Құнанбаев: «Ойын ойнап ән салмай, 

өсер бала бола ма?» - деп айтқандай, бала өмірінде ойын ерекше орын алады. Жас сәбидің 

өмірі, қоршаған ортаны танып, еңбекке қатынасы, психологиялық ерекшеліктері ойын 

үстінде қалыптасады. Балалар ойын барысында өздерін еркін сезінеді, ізденімпаздық, 

тапқырлық әрекеті байқалады (сезіну, қабылдау, зейін қою, ерік арқылы) түрлі 

психологиялық түсінікпен сезім әрекетіне сүңгиді. Ойын үстінде бала бейнебір өмірдің 

өзіндегідей қуаныш пен реніш сезімінде болады. Баланың таным түсінігі, іс-әрекеті 

ойыннан басталады, оның негізгі болашақ өмірінде жалғасын табады. Ойын арқылы бала 

жеке адам ретінде дами түседі. 

Ойын – баланың негізгі әрекеті. Ойын үрдісінде бала өзін қоршаған үлкендер 

сияқты, өзінің сүйікті әңгімелері мен ертегілеріндегі кейіпкерлер сияқты өмір сүреді, 

әрекет жасайды. Ойын арқылы бала өмірден көптеген мәліметтер алады, өзінің 

психологиялық ерекшеліктерін қалыптастырады, яғни ойын арқылы бала білім алады. 

Бала зейіні қажет ететін, әдейілеп ұйымдастырылған ойындар оның ақылын, 

дүниетанымын кеңейтеді, мінез-құлқын, ерік-жігерін қалыптастырады. Аса ірі 
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психологтардың айтуы бойынша, бала ойын үстінде қандай болса, өскенде еңбекте де 

сондай болады дейді. Ойын адамның өміртанымының алғашқы қадамы.  

Ойын – бала өміріндегі тәрбиенің шешуші шарты. Бала өзін қоршаған ортаны, өмір 

сүріп отырған айналасындағы заттар мен құбылыстарды ойын арқылы түсініп ұғынады. 

Ойын балалар үшін күрделі әрекет, ол білімді, ақылды, ұйымдастыруды қажет 

етеді. Ал ол білімді бала қайдан алады? Оған бала ойын арқылы өзі үйренеді, үлкендер де 

үйретуге тиіс. Ойынның өз мақсаты, жоспары, арнайы заттары т.б. көптеген ерекшеліктері 

болады. 

Ойын мектеп жасына дейінгі баланың жеке басының дамуына игі ықпал ететін 

жетекші, басты құбылыстың бірі деуге болады. Бала ойын арқылы өзінің күш-жігерін 

жаттықтырады, қоршаған орта мен құбылыстарды ақиқат сырын ұғынып, еңбек 

дағдысына үйрене бастайды. Былайша айтқанда болашақ қайраткердің тәрбие жолы, 

тәлімдік өнегесі ойыннан бастап өрбиді. 

Оқыту-тәрбиелеу үрдісінде түрлі инновациялық технологиялар – білім сапасын 

арттырудың кепілі. Жаңа педегогикалық технология ұғымы тың, белгісіз, жаңа оқыту 

амалдарды іс-әрекеттермен ізденуді, яғни білім мен тәрбие берудегі ғылымның нәтижеге 

қол жеткізуі, жаңа ізденістерін оңтайлы пайдалану, сол арқылы жоғары көрсеткіштерге 

жету деген сөз. Жаңа замануи технологиялардың бірі –ойын технологиялары.    

Білім беру саласында тәрбиеленушілердің мағлұматтарды игеруге деген 

құлшынысын арттыру үшін ойын технологиясын тиімді пайдалану қажет, себебі жаңа 

технологияларды қолдану тәрбиешілер мен балалардың мүмкіндіктерін кеңейтіп,   

қызығушылықтарын арттырады. Сондықтан қазіргі педагогика ғылымы – баланың 

тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруға ұмтылуда. Сол 

технологиялардың бірі – ойын технологиясы. Педагогикалық ойындар технологиясы 

дегеніміз – педагогикалық жұмысты ойын түрінде ұйымдастырудың әдістері мен 

тәсілдерінің жиыны. Баланы тәрбиелеуде ойын технологиясының берері мол. Ойын 

кезінде жеке тұлғаның өзін – өзі басқару қабілеті жетіліп, қалыптасады. 

Мектеп жасына дейінгі кезеңдегі балалармен сөздік жұмысын жүргізу ісі тіл 

дамытудың  негізгі бір міндеттері. Мектепке дейінгі мекемедегі тәрбиелеу-оқыту 

жұмысында балалардың тілін дамыту, сөздік қорларын дамыту, ауызша сөйлеуге үйрете 

отырып, үйренген сөздерін күнделікті өмірде еркін қолдану, әрі оны күнделікті іс-әрекет 

кезіндегі тілдік қарым-қатынаста қолдана білуге жаттықтыру ісіне ерекше мән берілген. 

Балалармен сөздік жұмысын жүргізе отырып, оларды айналасындағы заттармен 

таныстырып, атын атай білуге, қасиеті мен сапасын, түр-түсі және пішінін ажырата білуге, 

өмірдегі, қоршаған ортадағы түрлі құбылыстар жайындағы ұғым, түсініктерін дамыта 

отырып, белсенді түрде тілдік қарым-қатынас жасай білуге үйретеміз. Осы аталған 

міндеттерді тәрбиеші үнемі сөздік жұмысын жүргізуде басшылыққа алып отыруы тиіс. 

Балалардың сөздік қорын, тілін дамытуда ойын, тапсырма, жаттығулардың орны ерекше.  

Ойын кезінде  баланың бойында ұйымдастыру қасиеттері қалыптасады: ойлау, 

сөздік қор, сауаттылық, тапқырлық, шыдамдылық, өжеттілік , байсалдылық, әдептілік. 

Ойын арқылы қоғамдық тәжірибені меңгереді, психологиялық ерекшеліктері 

қалыптасады. Бала ойынында да қоғамдық, ұжымдық сипат болады. Мысалы кез-келген 

бала жалғыз ойнамайды, қатар құрбыларымен бірлесіп ойнайды ,сол арқылы бір-бірімен 

өзара қарым-қатынас жасайды. Ойын арқылы бала айналасындағы нәрседен өзіне 

қызықтысына ықыласы ауып, таңдап алады. Баланың бір ерекше қасиеті сөйлеуден еш 

жалықпайды. Ойын бала тілінің дамуына ықпалын тигізіп, таным белсенділі-гінің 

дамуына жол ашады. Қай бала болмасын ойынмен өседі, өйткені бала табиғатының өзі тек 

ойынмен байланысты. Ойын үстінде бала еш нәрсеге тәуелсіз. Ол өзін еркін ұстайды. Ал 

еркіндік дегеніміз -барлық дамудың баспалдағы, бәрін білуге деген талпынысы мен 

құлшынысы. Баланың білуге деген құштарлығы, сөйлеуі ойын үстінде қалыптасады. 

Ойынның түрлері көп. Ойын – сабақ, ойын-жаттығулар, сергіту ойындары, спорттық, 

қимыл-қозғалыс ойындары, ұлттық ойындар, аңғаруға байланысты ойындар, 
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шапшандыққа байланысты жүргізіп ойнайтын ерікті ойындар, дидактикалық ойындар, 

саусақ ойындары,  желілі-рөлдік, үстел үсті ойындары және т.б.  

Сөздік қорды дамыту ісін ұйымдастыру жұмысында ойын сабағы ең негізгі орын 

алады. Педагог бақылау, заттарды қарау, сурет қарау, жұмбақ шешу және құрастыру, 

саяхат, ойын сабақтарын ұйымдастыру барысында балалардың сөздік қорларын 

дамытады. Сөйтіп бала топтағы жасына сәйкес бағдарламалық міндетті меңгереді. Ойын 

ұйымдастыруда тәрбиеші  өзі жетекші бола отырып балаларды ойнай білуге, ойын 

ережесін сақтауға, әрі оларды ойната отырып ойлануға бағыттайды, заттың атын немесе 

қасиетін есінде сақтап қалуға жол ашады, ойынға қызықтыра отырып зейінін, қиялын 

дамытады.  

Заттармен ойналатын ойын  ойыншықтарды, табиғи заттарды қолдану арқылы 

өтіледі. Мысалы, «Дәл осындай тауып ал», «Салыстыр да атын ата», «Қай ағаштың 

жапырағы?», «Бірдей ойыншықты тап» және т.с.с. 

Жалпы ойынды ұйымдастыру ойынды өткізуге әзірлік, ойынды өткізу, ойынды 

талдау деген сияқты үш бағытты қамтиды. Ойынға қажетті құрал, заттарды даярлау 

ойынды өткізуге әзірлік болып табылады. 

Балаларды ойынның мазмұнымен таныстыру ойынды өткізу болып табылады. 

Ойынды талдау, бұл ойынның өз мақсатына жетуі балалардың белсенділігі  және олардың 

іс – әрекеті болып табылады. 

Тәрбиеленушілердің  білім, білік дағдысын, белсенділігін арттыру,   

бүлдіршіндердің  тілге деген қызығушылығын  дамыту, дұрыс сөйлеу дағдысын 

қалыптастыру үшін  ойын технологиясын ұтымды пайдалансақ,  алға қойған 

мақсатымызға сапалы нәтижесіне көз жеткізе аламыз. Ойын  технологиясының   кеңінен 

қолданылатыны белгілі. Әр педагог технологияның нәтижесінің сапалы болуы үшін 

мынандай жағдайларды ескеруі қажет: 

Әр ойынның тәрбиелік, білімділік, дамытушылық маңызын алдын-ала жете түсініп, 

оның балаларға қандай нәтиже беретіндігін анықтау. 

Ойын жүргізетін орынның мүмкіндігі, ойын жабдықтарының эстетикалық және 

гигиеналық талаптарға сай болуы, алдын – ала әзірлеу. 

Топтағы балалардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне, білім деңгейлеріне, 

сөздік қорына сәйкес келуі. 

Ойын кезіндегі қозғалыс, техникалық қауіпсіздіктен қамтамасыз ету. 

Ойынның, сабақтағы ойын элементтерінің тәрбиеленушілердің ынтасын арттырып, 

қызығушылығын арттыруға бағытталуы. 

Сонымен балалардың тілін, сөздік қорларын дамытуда ойындарды, тапсырма –

жаттығуларды қолдану үлкен нәтиже береді. Ойын арқылы балалардың тілі, сөздік қоры 

дамып, ауызша сөйлеу машығын игереді, таным белсенділіктері қалыптаса түсіп , ақыл – 

ойы өсіп жетіледі, адамгершілік қасиеттерді бойына сіңіреді. 

Ойын баланы іздену жолына бағыттайды, жеңіске деген қызығушылығын оятады, 

ал осыдан шыға келе олар жылдам, жинақы, шапшаң, тапқыр болуға, ойын шартын сақтап 

отырып тапсырмаларды нақты орындауға тырысады. Ойындарда, әсіресе топтық 

ойындарда жеке тұлғаның адамгершілік қасиеттері, жауапкершілік сезімдері 

қалыптасады, тәртіп, күш-жігер, мінез – құлық тәрбиеленеді. Көрнекіліктердің әдістері, 

сұрақтың қызық та, тиімді түрлері, жұмбақтар, әзіл есептер, ахуал жағдайлары, сайыстар 

балалардың белсенді ойлау әрекетін дамытуға көмектеседі. Ойын барысында бала ойы 

үнемі дамып, жетіліп отырады, ұшқырлана түседі. 

Ойын бала тілінің дамуына ықпалын тигізіп, таным белсенділігінің дамуына жол 

ашады. Ойын баланың физиологиясын   дамытып, сонымен қатар тілін дамытуда үлкен 

рөл атқарады. Ойынның әрбір түрінің өзіндік мақсат-міндеті, бағыты болады. Міне, 

сондықтан да оқу-тәрбие үрдісінде әр түрлі ойындар арқылы баланы жан-жақты дамыту 

ісіне ерекше көңіл бөлу ең негізгі өзекті  мәселе болып табылады. Мектеп жасына дейінгі 

балалардың тілін, сөздік қорларын дамыту ісінде жаңа сөздерді меңгерту, байланыстырып 
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сөйлеуге үйрету, үйренген сөздерін тиянақтап, анықтап, әрі байытып отыру педагогтің 

басты міндеті болып саналады.   

 

 

ЛАТЫН ӘРІПТЕРІ – ӨМІР ТАЛАБЫ 

 

ШАРИПБАЕВА А.Т. 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы, педагогика-психолгия ғылымдарының 

магистрі, Алматы облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы 

Жаркент Жоғары гуманитарлық техникалық колледжі  

 

Ұлттық жаңғыру бағытында атқарылатын шаралардың бірі ретінде Елбасының 

қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру мәселесі туралы айтқан ойлары жұртшылықтың, 

әсіресе, тіл мамандарының ерекше қолдауына ие болып отыр. Бұл мақала қазақ әліпбиі 

мен жазуын латын графикасына көшіру арқылы елімізді рухани жаңғыруға бастайтын 

маңызды құжат. Қазақ әліпбиі мен жазуын латын қарпіне көшіру мәселесі туралы еліміз 

егемендік алған алғашқы жылдардан бастап ғылыми ортада сөз қозғала бастаған еді. 

Ғылыми қауыммен кездесулерде, басқа жағдайларда да тіл мәселесіне ерекше назар 

аударып жүретін Елбасымыз Қазақстан халықтары Ассамблеясының 2006 жылғы 24 

қазанында өткен ХІІ сессиясындағы сөзінде «Қазақ әліпбиін латынға көшіру жөніндегі 

мәселеге қайта оралу керек. Бір кездері біз оны кейінге қалдырған едік»,- дей келіп, «біз 

бұл жерде асығыстыққа бой алдырмай, оның артықшылықтары мен кемшіліктерін 

зерделеп алуымыз керек», - деген болатын. Одан кейін 2012 жылғы «Қазақстан - 2050» 

«стратегиясы - қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан Халқына 

арнаған Жолдауында: «Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын 

әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. Бұл - ұлт болып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір 

кезде тарих бедерінде біз мұндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы үшін 

осындай шешім қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, балаларымыздың 

ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруге, ең бастысы - қазақ тілін жаңғыртуға 

жағдай туғызады», - деп тағы да атап көрсеткен еді. Ал осы жылғы сәуір айында 

жарияланған «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында мемлекет басшысы 

Н.Ә.Назарбаев «Қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз 

керек»,- деп, нақты тапсырма берген болатын. Латын әліпбиі туралы алғаш сөз 

қозғалғаннан бері ғылыми ортада латын әліпбиінің мүмкіндіктері мен оны қазақ әліпбиіне 

көшіру мәселесі жөнінде түрлі дәрежедегі талқылаулар болып, көптеген ғылыми зерттеу 

мақалалар да, түрлі авторлардың құрастырған әліпбилері де жарияланды. 

«Қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» деп Елбасы атап көрсеткендей, қазақ 

жазуын латын әріптеріне көшірудің басты мақсаты - бұл қазақ тілін дамыту үшін жасалып 

жатқан шаралардың бірі. Қазіргі орфографиямызды жетілдіру, сөзіміздің қазақ тілінің 

табиғи үндесіміне сай жазылуын қамтамасыз ету болып табылады. Заман ағымына сай тіл 

де үнемі дамып, сөздік құрамы толыға түседі. Күнделікті өмірде танылған барлық заттар 

мен құбылыстар сол тілде сөз арқылы қолданыс табады. Егер осы сөздер өз ана тілінде, 

немесе ана тілдің заңдылығына бейімделіп қолданылмаса, онда кез-келген тілдің сөздік 

қоры жұтаң тартып, ол тілдің табиғи заңдылықтары бұзыла бастайды. Барлық уақытта да 

тілдің өзіндік заңдылықтарын ескеріп, үнемі жетілдіріліп отыруы керек. Қазіргі 

жазуымызда басшылыққа алатын негізгі емле ережелеріміз 1983 жылы қабылданды, одан 

бері тілімізге енген сөздер де көбейді. Сондықтан сөзіміздің қазақ тілінің басты 

заңдылығы-үндестік заңына сай жазылуына назар аударған жөн. Мысалға, қазақтың 

Жанар, Айнұр, Өтеміс деген аттарын Жанара, Айнура, Утемис деп айтуға үйреніп кеттік. 

Қазақтың үндесе айтылатын сөздерін Ысмайыл-Смайл, Ысқақ-Сқақ, Ырысты-Рысты деп 

тіліміздегі дыбыстар тіркесін, айтылым заңдылығын бұзып жүрміз. Мұндай мысалдар өте 

көп. Қазақ тілінде қанша дыбыс бар екенін, қазақ сөзін сол дыбыстармен айтып-жазу 
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керек екендігін де сақтамай, кейінгі ұрпақты шатастыра бастадық. Мысалы, қазіргі қазақ 

тілінде «х» дыбысы жоқ. Сондықтан қабар-хабар, қош-хош, қат-хат, қан-хан деген 

сөздерде қазақтың «қ» дыбысының орнына орыс тілінің «х» дыбысын жазғаннан сөздің 

мағынасы өзгеріп тұрған жоқ. Бұл бір дыбысты екі әріппен жазу деген сөз, басқаша 

айтсақ, бір адамның екі түрлі төлқұжаты бар дегенмен бірдей болады. Бұл тіл заңдылығын 

бұзу болып табылады, яғни грамматикалық және орфоэпия-орфография заңдылығы 

бұзылды.  

Қазақ тілі - мемлекеттік тіліміз болып табылады. Осы тұрғыда қарағанда, 

жазуымызды латын әріптеріне көшірудің мемлекеттік тілдің дамуы мен қолданыс аясын 

кеңейтуге де қосар үлесі зор деп білеміз. Қазіргі таңда мемлекеттік тіліміз керегесін кеңге 

жайып, егеменді елімізбен қатар дамып, мемлекеттік тілге деген сұраныс та артып келеді. 

Сондықтан Қазақстан сияқты бүкіл әлемге танылған елдің мемлекеттік тілінің жазуы да 

заман талабына сай келуін күнделікті өмірдің өзі талап етіп отыр. Қазір шетелдермен әр 

түрлі саладағы байланыстардың күшеюіне байланысты осы шараларды рәсімдеу 

құжаттарын жазуда латын әріптерінің қажеттілігі анық байқалады. Сондай-ақ Елбасының 

мемлекеттік тілді дамыту бағытындағы сарабдал саясаты, оның шетелге барған сапарында 

БҰҰ мәжілісінде қазақ тілінде сөйлеуі қазір мемлекеттік қызметтегі адамдарға ерекше 

ықпал етті деп айта аламыз. Қазір шетелден келушілер саны көбейіп, Қазақстанға әлемнің 

назары ауып отырған тұста еліміздегі өзге ұлттармен қатар, шетел азаматтарының да 

мемлекеттік тілді үйренуге деген ынтасы артып отыр. Мысалы, кешегі Қытай жерінде 

өткен ән додасында жерлесіміз Димаш Құдайбергеновтың қазақ тілінде ән айтып, елді 

аузына қаратуы, әншінің шетедік жанкүйерлерінің қазақша ән айтуға, қазақ тілін үйренуге 

деген ықыласын оятқаны баршаға аян. Қазіргі Қазақстанның дамып, әлем көз тіккен талай 

маңызды шаралардың ұйтқысы болуы, оның мемлекеттік тілі мен жазуының да осы 

биіктен көрінуіне түрткі болып отыр. Осындай көптеген жағдайлар, күнделікті өмірдің өзі, 

жаңа технологиялар заманы қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің қажеттілігін алға 

тартты. 

Сонымен бірге қазақ жазуының латын әріптеріне көшірілуі ел болашағы - жас 

ұрпақтың оқу-білім және ғылым жолындағы ізденістеріне де жол ашады. Қазіргі заман - 

жазу заманы, ғылым мен техника, оқу-білім, ақпарат, жаңа технологиялар заманы. Адам 

жазу арқылы білім алады, жазу арқылы бір-бірімен байланыс жасап, жүрген-тұрғанын, 

жасаған жұмыстарын да жазып отырады, яғни хаттама, түрлі қатынас іс қағаздары, 

компьютер, интернет, агент т.б. арқылы хабарласулар - бәрі де жазу арқылы жүзеге асады. 

Жер бетінде латын әліпбиі барлық салада қолданылатаны байқалады. Барлық дәрі-дәрмек 

атаулары, математика, физика, химия формулалары, көптеген терминдер, мамандықтарға 

қатысты ғылыми әдебиеттер т.б. латын әліпбиімен байланысты екенін байқауға болады. 

Осы жаңа заманда өмір сүріп, білім алу, еңбек ету, белгілі бір мамандықты игеру, т.б. 

адамның белсенді іс-әрекеттері мемлекеттік тіл мен ағылшын тілінен, оның жазуынан 

айналып өте алмайды. Сондықтан латын әріптері өркениеттің жазуы ретінде өмірдің өзі 

талап етіп отырған басты қажеттіліктердің бірі деп білеміз. Латын әріптерімен жазу 

арқылы басқа тілді де меңгеру, оны жазу да бір-біріне жақындап, бір әріптен екінші әріпке 

ауысып отыру қиындығын жеңілдетіп, тілдің қолданысына да оң әсер етеді. Осындай 

жағдайда білім алып, мамандығын шыңдап жатқан жастарға әлемнің қай жерінде жүрсе де 

кедергі келтірмей, жұмысын жеңілдете түсуге ықпал етеді. Ендеше латын әліпбиінің 

болашағы да зор. 

Латын әріптері туралы айтқан кезде латын халқы, оның тілі және әліпбиі туралы да 

айта кеткеніміз жөн. Латын тарихы өте терең, оны қысқаша айтсақ, Италия жерінде 

Этрусс, Лациум және Кампан деген үш жазықтық жатыр. Лациумнің орталығы б.з.д. VIII 

ғ. латын тайпасы негізін қалаған Рим қаласы болды. Б.з.б. I ғасырдың аяғында көп 

жерлерді жаулап алған Рим үлкен мемлекет боп V ғасырға дейін өмір сүрді, бүкіл 

Жерорта теңізі, Испаниядан Грецияға, Кіші Азия мен Египетке дейінгі және қазіргі 

Франция территориясы, Англия мен Германияның кейбір бөліктері т.б. жерлер Римнің қол 
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астында болып, римдік мемлекеттің тұрғындары латын тілінде сөйлеген. Осы уақытта 

билік жүргізген империялық Рим мемлекетінің ресми тілі де латын тілі болғандықтан 

оның тілі мен жазуы бүкіл антик әлеміне тарап, еуропалық өркениетінің негізі болған. 

Кейіннен Рим мемлекеті ыдыраған кезде оның құрамындағы түрлі ұлттар да бір-бірінен 

алшақтап, олардың тілдері де өз жолдарын тапты. Сондықтан қазір латын халқы жоқ, 

лингвистикалық классификация бойынша латын тілі өлі (яғни, қазіргі кезде 

қолданылмайтын) италийлік тілдерге жатады. Латын тілінің негізінде ұлттық тілдер, яғни 

романдық тілдер - итальян, француз, испан, португал, румын және молдаван т.б. тілдері өз 

алдына қалыптасқан екен. Латын алфавитінің қазіргі бізге жеткен таныс түрі б.з.д VI-ІІІ 

ғ.ғ. қалыптасқан. Орта ғасырда Латын әліпбиі Еуропаға тарады, Африка, Америка және 

Азия халықтары пайдаланды.  

Классикалық латын әліпбиі 26 әріптен тұрады, олар 6 дауысты, 20 дауыссыз 

дыбысты таңбалайды: Аa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, 

Ss,Tt, Uu,Vv,Ww, Xx,Yy, Zz. Латын әріптері роман, герман және басқа да тілдердер 

жазуына негіз болған. Бірақ барлығы да латын әріптерін алғанмен, әр халықтың 

әліпбиіндегі әріптердің бәрі де бірдей фонемаларды таңбалай бермейді, әр әліпбидің 

өзіндік ерекшеліктері мен өзгешеліктері бар. Әріптің аз болуы әр тілдің дыбыстар санына 

сай келмегендігінен, бір дыбысты бірнеше әріппен біріктіріп таңбалау қажет болған. Бір 

дыбысқа бір таңба ұстанымы толық сақталмады. Әріп тіркестері алынып, бір дыбысқа екі 

әріп ұстанымы қоса жүрді. Барлығы да латын әріптерін қолданса да, Европа 

халықтарының әліпбиінде өзгешеліктер бар. Мысалы: «Х» фонемасы: неміс тілінде - Ch, 

ағылшын тілінде -Kh, француз тілінде - Kh, ал «Ш» фонемасы; неміс тілінде - sch, 

ағылшын тілінде - Sh, француз тілінде – sz таңбалары арқылы жазылады. Француз тілінде 

17 дауысты, 18 дауыссыз, неміс тілінде 16 дауысты, 21 дауыссыз, ағылшын тілінде 15 

дауысты, 15 дауыссыз және дифтонг бар. 

Латын әліпбиіне түрік тілі 1928 жылы, әзірбайжан тілі 1991 жылы, өзбек тілі 1993 

жылы көшірілген. Әліпби жасалған тұста дыбыс саны толық анықталмауы салдарынан 

түрік тіліндегі үш дыбысты таңбалайтын «қ», «ң», «ә» әріптері түрік әліпбиіне енбей 

қалған екен. Ал өзбек тілінің әліпбиін жасауда тілші ғалымдарға қарағанда компьютерлік 

техника саласы мамандарының ұсыныстары басымдық алып кеткен, сондықтан қазіргі 

өзбек әліпбиі интернет желісіне икемді болғанымен, ұлттық тілдің мүддесінен шықпай 

отыр деген көзқарастар бар. Өзбек тілінің әліпбиінде «ң» дыбысы латын әліпбиінің «ng» 

әрпінің тіркесі арқылы белгіленуі де кей жағдайда дұрыс оқымауға әкеліп соқтырады 

екен. Ал әзірбайжан әліпбиінде классикалық латын әліпбиінен тыс, кирилл әліпбиінен де 

алынған әріптер бар екен. Әзірбайжан тіл мамандарының айтуынша, тілдерінде өте жиі 

қолданылатын «Ә» дыбысын кирилл әліпбиіндегі осы графемамен таңбалаған, себебі өте 

жиі қолданылатын болғандықтан оны латынның «А» әрпінің үстіне екі ноқат қойып 

таңбаласа, жазу кезінде мәтін үстінде нүкте таңбалары жыпырлап, мәтінді оқу - жазу 

қиындап кетеді екен. Қазір біздің ғалымдарымыз бауырлас түрік халықтарының латын 

жазуына көшу кезіндегі жетістіктері мен жіберілген кейбір кемшіліктеріне назар аудара 

зерттеп отыр. 

Жұртшылықпен кездесулерде: «Қазақтың жаңа латын әліпбиінде неше әріп болады, 

қазіргі әліпбиіміздегі 42 әріпті латын әрпімен ауыстыра саламыз ба?» - деген сұрақ көп 

қойылады. Орынды сұрақ. Көпшілік жұрт әліпби ауыстыру дегенді бір таңбаны екінші 

таңбаға алмастыра салу деп түсінеді. Ол дұрыс емес. Біз үш мәселеге назар аударуымыз 

керек, алдымен тілдегі дыбыстар санын анықтау, одан кейін сол дыбыстарға сай 

әріптермен таңбаланған әліпби жасау, одан кейін осы әріптермен жазудың емле 

ережелерін жасап бекіту қажет. Біз қазіргі әліпбиіміздегі 42 әріпті латын әрпімен сол 

қалпында ауыстыра салатын болсақ, оның пайдасы болмайды. Біз алдымен таза қазақы 

әліпби жасауымыз қажет. Ол үшін алдымен тілімізде қанша дыбыс бар деген сұраққа 

жауап беру керек. Қазір көпшілік ғалымдарымыз алғашқы кезекте, жаңа қазақ әліпбиіне 

қазақ тілі дыбыс жүйесіндегі 28 фонеманы (9 дауысты, 19 дауыссыз) алып, бұған қоса, 
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кірме сөздердегі «в», «ф», «һ» сияқты әріптерді де қоса алу керек деген көзқарасты 

ұстанып отыр. Ал одан кейінгі кезекте, орыс сөздерін жазуға қажет болатын әріптерді 

таңдап алынып,содан кейін қазақ жазуының емле ережелерін қайта қарастыру керек 

болады. Ал екінші бір ғалымдарымыз қазіргі әліпбиіміздегі 42 әріпті латын әрпімен сол 

қалпында ауыстыра салу керек деген көзқарас танытып, сөзіміздің айтылуын дәл береміз 

деп жүріп, қазіргі әліпби құрамындағы қыруар әріпті жат дыбыстарға жатқызып, әліпби 

құрамынан шығарып тастасақ, емлені шешуі қиын өте күрделі түйінге айналдырамыз 

деген пікір айтады. Сонымен қатар, қазір компьютер заманына сай қазақ жазуын латын 

әріптеріне көшіруде автоматтандыруға ыңғайлы латын әліппесінің нұсқасын жасаушылар 

да бар. 

Кейбір адамдар халықтың жаңа әріптерді меңгеруі, әсіресе, қарттардың оқып-

жазуға бейімделуі қиын болатынын алға тартып жатады. Қандай іс қылсаң да, ол оңай 

бола қоймайды, оның қиындығы да қоса еріп жүреді. Сондықтан «Шегірткеден қорққан 

егін екпейді» дегендей, қиындықтан қорықпау керек. Тілдің болашағы - елдің болашағы. 

Жазуымызды латын әліпбиіне көшіру бір күннің ісі емес, ол осы жазуымызбен қатар 

жүріп, елдің көзі үйреніп, көңілі орнына түсіп, жаңа әліпбиді әбден меңгеріп кетуіне 

мүмкіндік жасайды. Қазірдің өзінде жастар ұялы байланыс кезінде бір-біріне осы латын 

әріптерімен хабарлама жібереді. Айналадағы түрлі мекемелер, банктер, машина 

маркалары, көше жарнамалары, т.б. латын әріптерімен жазылған сөздерді барлығымыз да 

жатсынбай оқып, түсініп жүрміз. Ал жастарымыздың барлығы да мектептегі ағылшын 

сабағынан латын әріптерін жақсы меңгергенін білеміз. Әр істің өз қиындығы бар 

дегендей, орыс мектептерінде оқитындар бұрынғы жазумен жүретін болса да, көштен 

қалмай,олар да осы елдің азаматтары ретінде латын әріптерін меңгеруге ұмтылады. Ал 

кейбір пікір айтушылардың латынға көшкен кезде «орысша оқығандар латын әріптерін 

меңгермей қалады, қазақша оқығандар орыс тілінен алыс қалады» деген сөздері ешбір 

қисынға келмейді. Қазір біздің жастарымыз ағылшын тілін аз уақытта қалай меңгеріп 

алса, орыс тілін де солай тез меңгереді. Себебі қазіргі өзге ұлт өкілдерінің мемлекеттік 

тілді меңгеру деңгейі өте жақсы, елімізде қазақ, орыс, ағылшын тілдерін оқуға ерекше 

қамқорлық жасалып отырғаны да баршаға аян. 

Қорыта айтқанда, кез-келген әліпбидің міндеті графикалық (әріптің дыбысты 

таңбалау, көру, оқу, жазуға оңтайлы болуы), лингвистикалық (тілді дәл жеткізуі), 

техникалық (баспа ісі, компьютер, телефакс, интернет т.б.) талаптарға сай болуы керек. 

Қазіргі таңда латын әліпбиі осы талаптар биігінен көрініп, үлкен беделге ие болып, 

қолданыс аясы да мүмкіндігі де зор екендігін танытып отыр. Қазіргі әліпбиімізге 

байланысты жазуымызда орын алған қиындықтарды түзетіп, тіліміздің табиғи 

айтылымына қайшы келетін кемшіліктерімізден арылатын кез келді. Әр сөзді бабалар 

салған жолмен ұлттық үндесіміне қарай айтуымыз үшін жарыса қапталдап кедіргі келтіріп 

келген ескі әліпбиімізді латын әліпбиіне ештеңеден қорықпай алмастыра салуға мүмкіндік 

туды. Латын әліпбиін кезінде профессор Қ.Жұбанов та қолдап, осы әліпбиді қазақ тіліне 

бейімдеу бағытында белсене жұмыс жасаған еді. Қазір әлемнің алдыңғы қатарлы дамыған 

елдері латын әліпбиін қолданады, латын әріптері – өркениет жазуы, өмір талабы, 

сондықтан оның бұл артықшылығын ескеріп, біз де өз мақсатымызға сай латын жазуының 

игілігін көруіміз қажет. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Назарбаев Н.Ә. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру / Егемен Қазақстан, 12 сәуір 

2017 ж.  

2.Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа 

саяси бағыты. Қазақстан халқына Жолдауы / 14 желтоқсан 2012 ж.  

3.  Латын әліпбиі: рухани тәуелсіздік жолы / Қазақ үні, 11 сәуір 2017 ж–7б.   
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ИНТЕРАКТИВТІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІН 

ҚОЛДАНУ МӘСЕЛЕСІ 

 

ҚАСЕНАЛИЕВА А.А. 

Жамбыл облысы, Т.Рыскулов, А.Байтурсынов орта мектебінің ағылшын тілі 

пәнінің мұғалімі 

 

Қазіргі білім беру бойынша оқу үдерісінде мұғалім мен оқушының қарым-

қатынасы түбегейлі өзгеріп, «мұғалім-ұйымдастырушы, бағыт беруші, бағыттаушы, 

сүйемелдеуші», ал «оқушы - ізденуші, талпынушы». Білім алушыны сабақта белсенділігін 

арттыру үшін қолданылатын әдістердіғ бірі - интерактивті әдіс. 

Білім берудегі интерактивті әдіс - мұндағы интерактивтісөзі- inter (бірлесу), act 

(әрекет жасау) ұғымын білдіреді, сабақ барысында оқушының топпен жұмыс жасауға 

қатыспауы мүмкін емес, бірін-бір толықтыратын, сабақ барысында барлық оқушылардың 

қатысуын ұйымдастыратын оқыту барысы. 

Интерактивті әдістер – бұл педагогикалық процеске  қатысушылардың өзара 

қарым-қатынасы және бір-біріне әсер ету арқылы бір мақсатты көздеуі. Бұл мағынадағы 

оқу іс-әрекеті - іс-әрекет субьектінің оқу әрекетінің жал -пыланған тәсілдерін игеруі және 

оқытушы тарапынан әдейі қойылған оқу міндетін орындау процесіндегі, өзіндік бақылау 

мен өзіндік бағалауға ауысатын сыртқы бақылау мен бағалау негізіндегі өзіндік дамуы, 

Д.Б.Эльконин бойынша, «оқыту іс-әрекеті - бұл өз мазмұны жағынан ғылыми түсініктер 

саласындағы әрекеттің жалпыланған тәсілдерін игеру болатын іс-әрекет,  мұндай іс-әрекет 

сәйкес түрткілермен қозғалуы керек.   

Интерактивті оқыту әдістері тұлғааралық қарым – қатынасқа негізделе отырып, 

«жеке тұлғаны дамытуға бағытталатын» қазіргі білім беру парадигмасын 

қанағаттандырады. Сонымен бірге, сапалы білім алудың алғышарттары болып табылатын 

танымдық белсенділігі мен ізденімпаздық дербестігін қалыптастырып қана қоймай, ары 

қарай дамытады. 

Интерактивті әдістерге мыналар жатады:проблемалық шығарма әдістері, 

презентациялар, пікірталастар, топпен жұмыс, «миға шабуыл» әдісі, сын тұрғысынан 

ойлау әдісі, зерттеулер, іскерлік ойындар, рөлдік ойындар, «инсерт» әдісі, сахналау, тест 

сынағы әдісі, дебат, т.б. 

Интерактивті әдіске сондай-ақ әр түрлі көмекші құралдарды: тақта, кітаптар, бейне 

материалдар, слайдтар, флипчартттар, постерлер, компьютерлер және т.б. пайдалана 

отырып,таныстырулар жатады.  

«Миға шабуыл» («ми шабуылы», «ми штурмы» немесе «дельфи») әдісі бойынша 

берілген сұраққа әр оқушы жауап бере алады. Маңыздысы – айтылған көзқарасқа баға 

қоймау керек, барлық жауап қабылданады және әр пікір тақтаға немесе қағазға жазылғаны 

дұрыс. Олай болса, оқу іс-әрекеті, іс-әрекеттің ерекше түрі. Ол оқушының негізгі іс-

әрекеті ретінде үйренушінің өзіне бағытталады - оның әлеуметтік-мәдени тәжірибені 

қоғамдық пайдалы, танымдық, теориялық және практикалық іс-әрекеттің әр түрлері мен 

формаларында саналы, мақсатты игеруі арқасында тұлға ретінде қалыптасуы, дамуы және 

шыңдалуы. Оқу іс-әрекетінің пәндік мазмұнын талдау, кез-келген басқа іс-әрекет сияқты, 

оның пәнін анықтаудан, яғни, іс-әрекеттің неге бағытталғанын анықтаудан басталады: бұл 

жерде - білімдерді игеруге, әрекеттердің жалпыланған тәсілдерін игеруге, әрекет тәсілдері 

мен амалдарын, оның бағдармаларын, алгоритмдерін өңдеуге бағытталған, осы процесс 

барысында үйренушілердің өзі де дамиды.  

Оқушылардың білім сапасына қазіргі таңда қойылар талаптың өсуі білімді игеру 

көрсеткіштері құрылымының өзгерісінде көрініс табуда.  Осы мәселеге орай, олардың 

білім сапаларын тек жаңа ақпаратты беріп қана қоймай сонымен қатар оны жылдам 

меңгеруіне белсенділігін арттыру. Ол білім мен шеберліктің құрамы мен мазмұнына 

негізделген қарым-қатынас. Бұл қатынас шеңберінде білімге ғылыми мәліметтер 
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жүйесінің бірлігі, жинағы деп талап қоятын дәрежедегі оқушылардың білім сапаларының 

көрсеткіштері ерекше бөлініп көрсетіледі. Ол сапалар мыналар: білімнің толықтығы (яғни 

бағдарламаға сәйкес меңгерілетін объект жөніндегі бүкіл білімдердің саны), білімнің 

терендігі (берілген білімнің өзіне сәйкес өзге білімдермен саналы байланыстар орнату 

саны), жүйелілік (білімнің кейбір бірлігі тұстарын, олардың кезектестігінің иерархиясын 

сезіну), жүйелік (ғылыми теория мен тәжірибелік білім бірлігі құрылымының сәйкестігі). 

Сондықтан, мұғалім оқушының нені білетінін және нені жасай алатынын, оның 

қызығушылықтарын, әр оқушының қолынан не келетінін, нені істегісі келетінін түсінуге 

тырысуы керек.  Сабақта интерактивті әдісті қолдануда мұғалім оқушының төмендегі 

қабілеттерін дамытуға жеке мән беруі қажет. олар: 

- сабақтағы ережелерді және мәліметтерді дұрыс еске сақтау; 

- жаңа материалды түсіну, ұғыну; 

- білімін тәжірибеде қолдана білу;  

- ақпаратты сараптай білу, ақпаратқа, жағдаятқа   баға бере білу. 

Ағылшын тілі сабағында қандай да бір нәтижеге қол жеткізу үшін, өз тәжірибесін 

толықтыру үшін мұғалімнің алдына нақты мақсат қойып, түрлі жолмен интерактивті 

әдістерді қолданғаны пайдалы. Әрбір сабақта мұғалім нақты нәтижеге бағытталған мақсат 

қойып, оқушының соған жетуіне белсенділігін арттырып, түрткі болуы қажет. Ол 

оқушының ағылшын тілін дұрыс меңгеріп, сабақтың мақсатына қол жеткізіп, білімдер 

жинақтала келе болашақта  өз нәтижесін берері сөзсіз. Ал сабақтың мақсаты оқушының 

тек дәл сол сабаққа қызығушылығын арттыру ғана емес, оның нені қалай 

үйренетіндігінде. Мұнда, нені оқыту және неге үйрету мақсатын айқындау қажет. Мұғалім 

ағылшын тілін үйрету сабағына кірер алдында неге мән беруі қажет? Олар: 

 Біріншіден, оқушы менің сабағымнан ағылшын тілінен басқа, қандай 

дағдыларды меңгереді, нені бұрыннан біледі, неге үйреніп шығады; 

 Екіншіден, жаңа материалды қандай әдіспен түсіндіремін; 

 Үшіншіден, жаңа материал оқушынының жас ерекшелігі мен білім деңгейіне сай 

келе ме; 

 Төртіншіден, өз білімім мен біліктілігім жеткілікті деңгейде ме? 

Ол үшін мұғалім пәнді жақсы меңгеруімен қатар, коммуникативті құзыреттілігі де 

жоғары болуы қажет. Өйткені өзі жан-жақты, кәсіби білімі терең, өзінің мамандығын жете 

меңгерген,  мәдениетті, рухани-адамгершілігі мол педагог ғана оқушылармен дұрыс тіл 

табысып, берген білімінің жемісін көре алады. 

Оқуды басқару оқушылардың осы іс-әрекетті қалыптастыруы болып табылады. 

Оқуды бастамастан бұрын оқушы оқу міндетін (түсіну, өзі үшін қабылдау, өз бетінше 

анықтау) меңгеруі  тиіс.  

Белсенді оқуды жүзеге асыру сонымен қатар, оқушының өзін-өзі тексеру, бағалау 

ептілігін, яғни  өзін - өзі  бақылау және  өзіне - өзі  баға беру  әрекетін орындауды  талап  

етеді. Сонымен, тұтас оқу іс - әрекетіне міндетті түрде осы барлық компоненттер - оқу  

міндеті, оқу әрекеті, өзін - өзі  бақылау  және  бағалау  әрекеті  кіреді.   

Ағылшын сабағының педагогикалық технологиялардың түрлеріне тоқталатын 

болсақ белсенді қолданатындар бұл жобалау, пікірсайыс, мәселелік оқыту, сын 

тұрғысынан ойлауды дамыту және т.б. Ағылшын тілі сабағында интерактивті әдістерді 

қолдануда оқушылардың бір-бірімен қарым-қатынас жақсарады, танымдық белсенділігі 

артады. Сонымен қатар, өзіне деген сенімділігі артады. Ал оқушының өз ойын айтуға 

кедергілердің бірі сөздік қорының жетіспеуі. Мұғалім, ең алдымен олардың сауаттылығын 

және сөздік қорын арттыруға жұмыс жасауы керек.   

Оқушыда немесе оқығанда ойлау процесін дамыту үшін оларда танымдық 

қажеттілік  тудыра білу керек. Демек, оқытушы оқыту процесінде оқушының өзіндік 

танымдық іс-әрекеттерін белсенді ету үшін қолданатын әдістері мен тәсілдері олардың 

ойлау процесін мақсатты және біртіндеп дамытумен ұштастыра жүргізуі керек. 
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Оқушылардың өзіндік танымдық іс-әрекетін белсенді ету үшін алдымен олардың 

ойлау іс-әрекетін пәрменді ету керек. Оның ойлау іс-әрекеті үш деңгейден тұрады: түсіну 

деңгейі, қисынды ойлау деңгейі және шығармашылық ойлау деңгейі. 

Түсіну - оқытушының баяндауынан немесе білім көзінен келген дайын ақпаратты 

меңгеруге бағытталған аналитикалық-синтетикалық іс-әрекет. Оқытушы жаңа оқу 

материалын баяндаған кезде немесе оларды оқулықтардан, әдебиеттерден және т.б. 

көздерден қабылдаған кезде онда талдау, қорытындылау, абстракциялау, жалпылау, 

анықтау, салыстыру және т.б. ой операциялары болып жатады. Аталған ой операциялары 

көмегімен оқушы оқытушының баяндаған оқу материалының қисыны, 

қайшылықсыздығын, дәлелдігін бақылап отырады. Осы айтылған мәселелердің барлығы 

оқушытен белгілі бір дәрежедегі ақыл-ой күшін және аналитикалық-синтетикалық іс-

әрекетті қажет етеді.  

Қазіргі таңда сын тұрғысынан ойлау, миға шабуыл, топтық жұмыс және т.б. 

интерактивті әдістерді қолданамын. Дәстүрлі сабақта мұғалім – білімді жеткізуші. Ал, 

интерактивті әдістерді қолданған сабақта мұғалім – бағыттаушы. Ол материалды 

түсіндіргенін азайтып, оқушылардың өз идеяларын жеткізуіне қолдау көрсетуі керек. 

Мұнда оқушылардың өзіне тәуелділігін азайту, тек бір ғана жауап не көзқарас 

болмайтынын, олардың өздерінің пікірлеріне мән берілетінін, бағаланатындығын  

ұғындыру. Интерактивті әдістерді қолданғанда мұғалім оқушылардың интелектуалдық 

дағдыларын дамытатын сұрақтар бере отырып, кейбір ұсыныс, пікірлерді анықтауға 

көмектеседі, оқушылардың өзара пікір алмасуын басқарады. Сонымен қатар, осы 

интерактивті әдістерді дұрыс қолданбаған жағдайда, оның оқу үдерісіне, оқушыларға 

тигізетін теріс жақтары да бар. Олар: 

 Біріншіден, білімі төмен және момын оқушылар өте белсенділердің 

көлеңкесінде қалып, өз мүмкіндіктерін көрсете алмауы; 

 Екіншіден, ауызша сабақтарда қате жауап болып қалуы мүмкін деген үрей, 

кейбір жауаптардың дұрыс талданбау орын алуы; 

 Үшіншіден, мұғалімнің сабақты ұйымдастыра алмауы мен сыныпты басқара 

алмауы, т. б. 

Осы жағдайларды алдын алу үшін, мұғалім - оқушы, оқушы – оқушы-қарым-

қатынасын дұрыс ұйымдастыру. Мұғалімнің не жеке оқушының авторитарлық жүйесіне 

емес, өзара сенім жүйесінде құру. Интерактивті әдістерді қолдану оқушылардың өзара 

қарым-қатынасын ұйымдастырады.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
1  Жартынова Ж.А. Интерактивті оқыту әдісін қолданып сабақты жоспарлау және 

басқару. - Алматы, 2014 

2. Құдайбергенова К.С.   Мектептегі іс-әрекетті зерттеу. - Алматы, 2013. 

 

 

ШЕТ ТІЛІН ҮЙРЕТУДЕ КЕЗДЕСЕТІН ТІЛДІК КЕДЕРГІЛЕРДІҢ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТЫ 

 

МИРКЕНОВА Г.К. 

Шет тілінен аға оқытушы, лектор, Алматы технологиялық университеті 

Алматы қ. 

 

Шет  тілдерін үйретудің ең тиімді жолы ол ойындармен жұмыс. Ойын элементтерін 

пайдалана отырып оқушылардың ағылшын тілі сабағына қызығушылығын арттыру. 

Бүгінгі таңда қоғамымыздың даму бағытында жан – жақты дамыған сауатты, саналы 

азамат тәрбиелеу мәселесі жүктеліп отыр. Мұндай мақсаттың баянды болуы оқу – ағарту 
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жүйесінің үлесіне түсетінін ескерсек, білім негізі бастауыштан басталғандықтан, жас 

жеткіншектердің білімді, білікті болуында ойынның алатын орны ерекше.    

Ойынның негізгі мақсаты- баланы қызықтыра отырып білімді берік меңгеру болса, 

оқушыларды өздігінен жұмыс істей білуін ой белсенділігі мен тіл байлығын арттыра 

түсуге түрлі дағды мен шеберлікті меңгертуге қол жеткізу. 

Ойын түрлері: 

 Лексикалық 

 Грамматикалық 

 Тілдік 

 Фонетикалық 

Ойын тақырыбы: 

4 сыныптағы «Тамақ» тақырыбына жаңа материалды бекіту кезінде «Артық сөзді 

тап» ойыны. 

Cheese rain 

Hamburger bread 

Pizza butter 

Milk meat  

Мұндай тапсырмалар оқушылардың өз ойын дәлелдеуге, абстрактілі ойлауға 

көмектеседі. 2-4 сыныптарда «Қай әріпті жоғалттым?», «Іздеп тап», «Түстерді айыр» 

ойындары тілдік, лексикалық, грамматикалық, фонетикалық ойындар ұйымдастырады. 2 

сыныпта дыбыстар алған кезде фонетикалық ойындарды қолдандым. Мысалы, «Естимін- 

Естімеймін» ойынын алатын болсақ ойын барысында оқушылар топқа бөлінеді. Педагог 

сөздерді айтып отырады, оқушылар сөздердегі дауысты, дауыссыз дыбыстардың 

кездесуіне орай шарт бойынша қолдарын немесе екі қолымен бірдей көрсетеді, тақтаға 

ойнап тұрған балалардың қателерін жазып тұрамыз. Қатесі аз болған топ жеңімпаз 

атанады. Бұл ойын оқушылардың есту дағдысын қалыптастырады. Сонымен бірге 

алфавитпен жұмыс істеуге арналған ойын. Мысалы, «Әріп қайда?» ойыны. Тақтаға 

бірнеше сөз жазып, солардың ішінен берілген әріп басқаша оқылатындай үш сөз табуды 

тапсырамыз. Кім бұрын тапса сол жеңімпаз.  

Лексикалық ойыныдар: 

3 сыныпта сан есімдерді өткен кезде «Сандар» ойыны ойналады. Оқушылар екі 

топқа бөлінеді. Тақтаның оң және сол жағына бірдей сандар жазылады. Мен сандарды 

бірінен кейін бірін айтып отырамын, ойыншылар сол сандарды тез тауып, сызып тастап 

отырады. Тапсырманы бірінші орындаған топ жеңіске жетеді. Ойын нәтижесінде 

балалардың сан есім туралы білімі қаншалықты меңгергені тексеріледі.  

Грамматикалық ойындар: 

«Қимылдарды көрсету» ойынын қарастырайық. Ойыншылар жұп болып бірнеше 

топқа бөлінеді. Бір ойыншы мимикамен немесе понтомима мен бір қимылды көрсетеді, ал 

екіншісі етістіктерді қолдана отырып, бұл қимылды түсіндіруі керек. Мұндай ойындар 

нәтижесінде көбінесе, етістіктерді ауызша сөйлеуде тез қолдануға дағдыланады. Ал 

дайындық тобында «Parts of the body» тақырыбын өткенде оқушыларға жаңа сөздерді 

меңгерту үшін «Let’s fly» ойынын ойнаттым. Бұл ойында оқушылар орындарынан тұрып, 

қолдарын екі жаққа көтеріп құс тәрізді ұшады, бірге let's fly, fly, fly деп айтамыз. Мен 

«nose» деген сөзді естігенде мұрындарын ұстау керек. Қателескен немесе сөзді білмеген 

оқушы ойыннан шығады. Сол сияқты «face, head, hand…». Ойын нәтижесінде оқушылар 

жаңа сөздерді тез меңгереді. Бастауыш пен орта буын сабақтастығын ескере отырып, 5 

сыныпта «Reading Robs» ойынын қолдануға болады. Мысалы, зат есімнің көптік 

жалғауын өткенде. 

Бұл ойын арқылы оқушылардың психологиялық білім сапасын қалыптастыруда: 

1.  Грамматиканы жақсы меңгереді; 

2.  Оқу мен жазу дағдыларын қалыптасырады; 

3.  Бала бойында тілді үйренуге деген талпыныс пайда болады; 
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4.  Басқа елдің мәдениетіне, өміріне деген қызығушылығы туады; 

5.  Сөздерді дұрыс айтуға ұмтылады.  

Қорыта келе, бастауыш сыныппен орта буын сабақтастығы барысында оқу 

үрдісінде «ойын» түрлерін пайдалану психологияда, біріншіден, оқушылардың білімін 

берік меңгерту құралы болса, екіншіден балалардың сабаққа деген қызығушлығын, 

белсенділігін арттырып, білім сапасын көтеру болып табылады.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Мұқанов М.М. «Жас ерекшелік және педагогикалық психология» Алматы, 1982. 

2. Петровский А.В.. «Педагогикалық және жас ерекшелігі сихологиясы». Алматы, 

1972. 

3. Эльконин Д.Б. «Детская психология». М., 2004 

 

 

БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МАМАНДАРЫН ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС МӘДЕНИЕТІНЕ ТӘРБИЕЛЕУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

АСПЕКТІСІ 

 

АМИРОВА А.С. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің профессоры, п.ғ.д. 

ШАРИПХОДЖАЕВА Ж.Б. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің 3курс докторанты 

 

Психология ғылымында тұлғаның іс-әрекеттік негізгі сипаттамалары заттылық пен 

субъектілік екіге бөліп қарастырылады. Заттылықтың өзіндік ерекшелігі сыртқы әлемнің 

объектілері субъектіге тікелей емес, іс-әрекет үдерісінің барысында өзгертілетін күйінде 

әсер етуінде. Заттылық бұл адамның іс-әрекетіне ғана тән және ең алдымен тіл, әлеуметтік  

рөлдер, құндылықтар ұғымдарында көрінуден байқалатын сипаттама. Қарым-қатынас – 

бұл адамдардың өзара әрекеттесуі және өзара түсінушілік болып табылады.  

Субъектілік дегеніміз – адамның өзі белсенділігінің, сыртқы әлемді, ақиқат дүниені 

өзгертудің қайнар көзі екенідігін білдіреді. Субъектілік іс-әрекеттің тұлғалық мағынадағы 

бағытылығы мен таңдаулылығын анықтайтын (яғни адамның өзіне іс-әрекеттің 

маңыздылығын) пейілдер, қажеттіліктер, түрткілер, бағдары, қатынастарынан және 

мақсаттарынан байқалады. Сондықтан, қарым-қатынас мәселесі  болашақ мамандарды 

әлеуметтік ортаға ену үдерісін реттейтін негізгі мәселелелердің бірі болып табылады.  

В.С.Мерлиннің тұлға тұжырымдамасындағы қатынас ұғымы орталық және жетекші 

рөлдерді иеленді. Тұлға қасиеттерін сипаттайтын қатынас адам қатынасын сипаттайтын 

басқа психикалық қасиеттер мен құбылыстардан ерекшеленетінін атап өткен. Олар: 

 біріншіден, тұлға қасиеттерін анықтайтын қатынастар, сананың жеке 

жақтарының емес, бүтіндей сана ретіндегі қатынастары. Мысалы: байқампаздық, 

эмоциялық, зейінділік – сананың жеке қатынасының қасиеттері. 

 екіншіден, тұлға қасиеттерін сипаттайтын қатынастар «қандай да бір объектіге, 

санадан тыс нәрсеге қатынасын – еңбекке  адамдарға, ұжымға, заттарға т.б. қатынастарын 

анықтайды». 

 үшіншіден, тұлға қатынастары «жоғарғы дәрежеде қоғамдық еңбек іс-

әрекетіндегі ерекше мәнге ие, ақиқаттың нақты жағына арналған жоғары деңгейде  

жалпыланған қатынастарын анықтайды» [1]. Автордың тұжырымдамасындағы негізгі 

идеясы тұлға қасиеттерінің өмірге қажетті әрекеттерді орындаудағы жалпы қатынастарын 

анықтайтынына негізделсе, біздің тұрғымызда оқушылардың оқу әрекетіндегі мәдени 

қарым-қатынасын айқындайды, - деген тұжырым жасаймыз. 

А.А.Леонтьевтің пікірінше, психологтар қарым-қатынасты іс-әрекет түрлерінің бірі 

деп қарайды, бірақ оның іс-әрекетпен арақатынасы күрделі және бұл мәселеге қарама-
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қайшылық туғызады. Сонымен қатар, автор қарым-қатынас мәселесін зерделей келе, 

вербальді немесе вербальді емес қатынасты және жеке адамдар арасындағы қарым-

қатынасы, оның индивидтердің когнитивтік белсенділігі негізінде қалыптасуы 

тұрғысынан қарастырады [2 Ғалымның пікірінше, қарым-қатынастың кез келген формасы 

бірлескен іс-әрекеттің ерекше формасы болып табылады. Осыдан барып, әрқашан әрбір 

адам қарым-қатынаста болады. Қарым-қатынас ортақ әрекетті орындайтын индивидтердің 

бірлігін қалыптастырады. Бұл фактіні психологиядағы әрекеттік теориясымен 

айналысатын зерттеушілер де анықтайды. Алайда, бұл байланыстың әртүрлі түсініктері 

бар. Кейде әрекет пен қатынас өзара байланыс үдеріс ретінде емес, адам өмірінің бейнесі 

және әлеуметтік тіршіліктің екі жағы ретінде қарастырылады. Болашақ бастауыш сынып 

мамандарын даярлауда автордың іс-әрекет және қарым-қатынас тұтастығы идеясын 

негізге алдық. 

Г.М.Андрееваның пайымдауынша, батыс психологиясына тән коммуникативтік 

үдерістің дәстүрлі зерттеулерімен сәйкес келеді. Дәстүрлі психология қарағанда әрекет 

принципінің мәні тек жай форманың бір жағы ғана емес, сонымен қоса оның мазмұны 

жағынан да қарастырылады. Қатынастың мәні сөйлесу фактінің өзі жай анықталғанда 

емес, қандай мәселені айтып жатқаны ашылады. Сөйлеу пәнін бөліп алу дөрекі деп 

түсінбеу керек, өйткені әлеуметтік және психологиялық әдебиетте қатынастың екі түсінігі 

бар: «рөлдік» және «тұлғалық» қатынас. Топтың жоғары даму деңгейі жағдайында 

тұлғалық қатынас формасы жағынан рөлдік, іскерлік: заттық-проблемалық ретінде көрінуі 

мүмкін [3]. Яғни, қарым-қатынас арқылы әрекет ұйымдастырылады және толығады. 

Сондықтан болашақ бастауыш сынып мамандары бірлескен әрекеттің жоспарын құруда 

оның әрбір қатысушысынан әрекеттің тиімді мақсаты мен міндеттерін, нысанның 

ерекшелігін анықтауды және әрбір қатысушының мүмкіндігін ескеруі қажет болады. 

Сонымен қатар, автор  қарым-қатынас құрылымын өзара байланысты үш жақты 

бөліп қарастыруды ұсынды: коммуникативтік; интербелсенді; перцептивтік [3].  

Автордың пікірі қарым-қатынас күрделілігін ескере отырып, оның құрылымын нақтылау 

қажет. Бұл қатынасты бөлек-бөлек, жеке талдауға мүмкіндік береді.  Қатынастың 

коммуникативтік жағы өзара қатынастағы индивидтердің ақпаратпен алмасуынан тұрады. 

Интербелсенді жағы қатынастағы индивидтердің өзара әрекеттесуін ұйымдастыруды 

қамтиды. Қатынастың перцептивтік жағы өзара түсінушілікті құрайтын серіктестіктердің 

бір-бірін қабылдау үдерісін білдіреді. Болашақ бастауыш сынып мамандары 

оқушылардың қарым-қатынас мәдениетін тәрбиелеуде қарым-қатынас құрылымына 

басымдық берілуі тиіс, - деген түйіндеме жасаймыз.  

А.Г.Ковалев психологиялық тұрғыда іс-әрекеттің төрт құрылымды бөліктерін 

бөліп көрсеткен. Олар: бағыттылық, қабілеттер, мінез бен өзін-өзі бақылау. Бағыттылық  

бұл – тұлға мінез-құлқының негізгі бетбұрыстарын  көрсететін, тұлғаның тұрақты талғамы 

мен түрткілерінің (қызығушылықтар, идеалдар, бағдарлар) жүйесі. Бағыттылығы айқын 

адам еңбекқор, алға қойған мақсатына ұмтылғыш болып келеді.Қабілеттер – іс-

әрекеттің табыстылығын қамтамасыз ететін жеке даралық психологиялық қасиеттер. 

Мінез – адамның адамгершілік – өнегелі және ырықты қасиеттерінің жиынтығы. Өзін-өзі 

бақылау – бұл өзін тұлға ретінде ұғынумен байланысты өзін-өзі реттестіру қасиеттерінің 

жиынтығы. Осы бөлік басқа бөліктерден жоғары тұрады және олардың үстінен бақылау 

жасайды: іс-әрекетті күшейту немесе әлсірету, әрекеттер мен қылықтарды түзету, іс-

әрекетті алдын ала жоспарлау және т.б. [4]. Зерттеу жұмысымызда ғалымның ұсынған іс-

әрекеттің төрт құрылымды бөліктерінде басшылыққа аламыз. 

В.Н.Мясищевтің пайымдауынша, тұлғаның қатынасы – бұл тұлғаның тәжірибеге 

сүйенген ақиқаттың түрлі жақтарымен белсенді, саналы, интегралды, таңдамалы 

байланысы, болып табылады [5]. Автордың ойынша, қатынас бұл қатынастардың жүйесі 

ретінде көрінетін тұлға жүйесін құрастырушы элементі болып табылады. Бұдан тұлға 

қатынастарының өзі тұлға бүтіндей қоршаған әлеммен және басқа қоғаммен байланысты 

қоғамдық қатынастар әсерінде қалыптасатынын көруге болады.  
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Б.Ф.Ломов қарым-қатынас қызметін анықтаудың қайнар көзі қатысымдық 

болатынын көрсететін жіктелім ұсынады: ақпараттық-қатысымдық, реттілік-қатысымдық 

және аффектілік-қатысымдық. Психологтың пікірінше, бірігіп істелген әрекетте шешендік 

негізге сүйену ұйымдастырушылық және құрастырмалы қызметтің де қатысымдық екенін 

көрсетеді [6]. Бұдан шығатын қорытынды ұйымдастырушылық қызмет нақты тілдесім, 

қарым-қатынас кезінде жүзеге асады, құрастырмалы қызмет қатысымдық кезеңге дейін 

көрінеді. Дегенмен, бұл кезеңде де материалды сұрыптау, жүйелеу, ұйымдастыру, 

айтатын сөзіне (тақырыпқа), жолдаушының (мұғалімнің) қатысымдық ниетіне және 

жолдаушының (нақты сол топтың оқушыларына) арналған сөзіне қатысты болады.   

А.А.Бодалев бойынша, қарым-қатынас компонентіне адамдармен қарым-

қатынасында заттық әлемді және бірін-бірі тануы, тұлғааралық қатынасын және адамның 

бір-біріне ықпал етуін қалыптастыру жатады [1].  Бұдан қоршаған ортаны тануда 

тұлғалардың өзара қарым-қатынасымен тікелей байланысты  және оны болашақ бастауыш 

сынып мамандары оқушылардың қарым-қатынас мәдениетіне тәрбиелеуде білуі тиіс, - 

деген қорытынды жасауға болады. 

Қ.Б.Жарықбаев: қарым-қатынас біріккен іс-әрекет қажеттілігін туғызатын, адамдар 

арасындағы байланыстың дамуын орнататын  күрделі көп жоспарлы үдеріс. Адамдардың 

танымдық хабарлар алмасуы, өзара түсінісуі, бір-бірін  қабылдауы. Қарым-қатынастың үш 

жағы бар – интерактивті, коммуникативті, перцептивті. Қарым-қатынас деңгейлері – мезо, 

макро, микро, стандартты, шаблонды, жабайы, рухани, іскер, ойын т.б. Қарым-қатынас 

түрлері – әлеуметтік, бағдарлаушы, топтық, топаралық, және т.б. Адамдар арасындағы 

қарым-қатынас жасау да аса қажетті шарттардың бірі – сөйлеушілердің өз ой пікірлерін 

өзгелерге, тыңдаушыларға қалайда жеткізіп, оларға әсер етуді көздесе, ал 

тыңдаушылардың қарым-қатынас орнатудағы сөйлеуші жақтың ой пікірін дұрыс ұғынып, 

оны іс жүзіне асыра білу мәдениеттілігіне байланысты [8]. Бұдан шығатын қорытынды 

қарым-қатынас жасау арқылы адамдардың өмір тәжірибесі, іс-әрекеті, теориялық ой 

пайымдары дамиды. Бұл өз кезегінде қарым-қатынастың үнемі екі жақты үдеріс екенін 

көрсетеді. Қарым-қатынас жасауда адамдар өзара тілдесу арқылы бір біріне білдірмек 

болған ойын жеткізіп пікір алмасатынын көз жеткізуге болады. 

Ж.Ыдырысованың пайымдауынша, жеке адамның тұлғалық теориясының келесі 

талаптарын атап көрсеткен: 

-  жүйелі қарым-қатынастың болуы яғни басталуы; 

-  нақты айқындалған құрылымның болуы; 

- құрылымның әртүрлі компоненттерінің  өзара байланысы және логикалық 

қызметі адамның тұлға ретінде өзін-өзі жүзеге асыратын, өзін-өзі реттейтін жүйесінің 

болуы [9]. Бұл талаптар  адамның тұлғалық түсінігін қанағаттнадыру тұрғысынан 

түсіндіріледі, адам өзін-өзі жүзеге асыратын және өзін-өзі дамытатын жүйе ретінде 

қарастырады. Бұдан адамның өмірі мен дамуының бастау көзі өзіндік мәнін дәлелдеуге 

ұмтылуы өзінің өмірлік әрекетін және нақты шығармашылығын реттеуі мен ерекшелігіне 

баса назар аударғанын көруге болады. Автор адамның психологиялық құрылымының  

орталық компоненті бұл – реттілік және ерекшелік, - деп түйін жасаған.  Біз автордың 

пікірін басшылыққа ала отырып, болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушыларының 

өарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру барысында басымдық беру қажет деп, - 

санаймыз.  

Ә.Алдамұратов  тілдің үш түрлі қызмет атқаратынын айта келіп оларға жеке жеке 

тоқталып өткен. Бірінші, адамзаттың қоғамдық тәжірибесі. Бұл қызмет адамның  тіл 

арқылы білімді меңгеріп, дүниені танып білуін қамтамасыз етеді. Екінші, тілдік қатынас 

нәтижесінде адамдар тілдесіп, бір бірімен түсініседі. Тілдің мұндай қызметін ғылыми 

атауда коммуникативті қызмет деп атайды. Үшінші, әрбір адамның өз мінез құлқы мен 

ісәрекетіндегі даралық тәжірибелерді күнделікті тіршілікте қолданып отыруы, сөйтіп 

сыртқы орта мен жағдайлардың өзгеруіне бейімделуі. Адам өзінің тәжірибелерін ғана 

емес өзгелердің де тәжірибелерін қолданады,алға қойған мақсат міндеттерін шешеді. 



Вестник университета «Кайнар», №4/3-2020 г. 

 88 

Мұндай әрекеттер ақыл ойымен байланысты. Мұның бәрі тіл адамның ақыл ойының 

әрекеттеріндегі қатынас құралы екендігін тағы бір қырынан ашып көрсетеді [10]. Бұдан 

автордың адамдар арасындағы қарым-қатынас жасау нәтижесінде болмыс пен оқиғалар 

туралы жаңа мағлұматтарды меңгереді, білімін өсіреді, өздерінің әлеуметтік тарихи 

тәжірибелерін өсіреді,- деген тұжырымын көреміз. 

Н.Қ.Тоқсанбаева психологиядағы қарым-қатынас мәселесін былай анықтаған: 

қарым-қатынас, бұл белгілі бір өзара қатынас қалыптастыру мақсатындағы мазмұнмен, 

идеялармен, қызығушылықтармен, көзқарастармен, көңіл күйлермен және т.б. 

әрекеттермен дамиды [11, 345-347 б.].  Автордың пікірін қорытындылайтын болсақ,  

қарым-қатынасқа түсуде белгілі бір мәселе аясында ортақ мақсат, ортақ қызығушылық, 

оны іске асырудағы мазмұндық іс-әрекетке, яғни қарым-қатынасқа түсумен айқындалады. 

М.Қ.Бапаеваның пікірінше, коммуникативті іс-әрекет негізінде қарым- қатынас 

жатқандықтан адамды қарым-қатынас субъектісі ретінде қарастыруға болады. Адамның 

субъект ретіндегі іс-әрекеттің әрқилы түрлерін жүзеге асыру нәтижесінде психикалық 

кемелденуіне қол жеткізуі болады, - деген қорытынды жасаған  [12]. Автордың пікіріне 

қосыла отырып, психикалық дамуы дұрыс жетілген адамның қарым-қатынас 

құзыреттілігін қалыптастыруға болады, - деп түйіндейміз.  

Қорыта келе, болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушылардың қарым-қатынас 

мәдениетіне тәрбиелеуге  даярлауда тұлғааралық өзара әрекет білім алушылардың бір-

біріне әрекет етуінің бірізділігін сақтау қажет. Қарым –қатынастың жетістігінің бастапқы 

шарты өзара әрекет етуші тұлғалардың мінез-құлқының бір-бірінен күткен сұраққа жауап 

беруімен сипатталады, – деп тұжырым жасаймыз.  
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ҚАЗАҚ ТІЛІ ПӘНІНДЕ БАЛАЛАРДЫҢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ 

ЕПТІЛІКТЕРІН ДАМЫТУДАҒЫ ТӘРБИЕЛЕУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

    

ЕНСИБАЕВА А.М. 

Алматы қ. Жетысу ауданы, КГУ ШГ №118, 

 қазақ тілі пәні мұғалімі  

 

Бүгінгі таңда қоғам  ізгілікті адамгершілік тұрғыдан жаңартудың әлеуметтік – 

экономикалық міндеттерін жүзеге асыра алатын жаңа тұрпатты, бәсекеге қабілетті тұлға 

тәрбиелеу және қалыптастыру қажеттілігі алға қойылып отырған мақсаттардың бірі. 

Н.Ә.Назарбаев    «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» жолдауының V бөлімінде: «Білім беру 

реформасы табысының басты өлшемі – тиісті білім  мен білік алған еліміздің кез келген 

азаматы әлемнің кез келген елінде қажетке жарайтын маман болатындай деңгейге 

көтерілу болып табылады»- деген.  Ал, Дж. Рензулли (2) өзінің еңбегінде «интеллект» 

түсінігін әртүрлі салаларда кездесетін орта деңгейден жоғары қабілеттер ретінде 

қарастырады. Оларға: 

Негізгі интеллектуалдық қабілеттер; 

Арнайы академиялық қабілеттер; 

өнімді және шығармашылық ойлау қабілеттері; 

психологиялық оқып-үйрену; 

визуалдық қабілеттер; 

өнерге деген қабілетттер жатады. 

Интеллектуалдық қабілет – жеке өмірді құруға және тұлғаның өз бетінше дамуына 

өз кезегінде әсер ететін, жалпы оның өмірлік іс-әрекетінің өзіндік сипатын ойлаудың жеке 

тұлғалық қабілетін құрайтын жеке тұлғаның ерекшелігі. Интеллект таным арқылы 

дамиды. Таным дегеніміз: 

«білім алу, объективті әлем заңдылығын түсіну, қандай да болмасын бір саладағы 

білім жиынтығы» ; 

«шынайы өмірді білдірудің ең жоғарғы формасы. Жеке тұлға сезімдік, 

эмпирикалық және ойлау сияқты танымның әртүрлі деңгейлері, сондай-ақ қабылдау, 

елестету, ғылыми мәтіндер, заттар сияқты таным формалары арқылы ұжыммен жасалған 

білімнің объективтік жүйелерін меңгере отырып таниды» (3); 

Бүгінгі біз ұсынып отырған  бағдарлама оқушының қызметтік, әлеуметтік-

психологиялық пен ғылыми-педагогикалық қамтамасыз ету және рухани даму 

стратегиясы мен принциптерін құруға бағытталған. Осы мақсатқа жету үшін бернеше 

тапсырмаларды шешу қажет: 

дарынды гимназистерді мақсатты түрде анықтау мен іріктеу жүйелерін құру; 

оқушылардың, әсіресе дарынды балалардың зияттық, моральді-физикалық дамуына 

қолайлы жағдайлар жасау; 

оқушылардың шығармашылық қызметін ынталандыру; 

оқушылармен жұмыс істеу барысында білім  берудің жаңа мазмұнын, прогресивті 

технологияларды  жасау және кезеңмен енгізу; 

оқушылардың негізгі ізгіліктік-білім алу дайындықтарын қамтамасыз ету; 

Қазақстан Республикасының саналы азаматын тәрбиелеу; 

дарынды оқушыларға ғылыми-зерттеу және ізденістік іс-әрекеттері кезінде 

өздерінің шығармашылық қабілеттерін жүзеге асыру үшін жағдай жасау; 

жоғарғы оқу орындарымен   бірлесе отырып педагогтік бағдар тобын құру; 

«Интеллектуалдық даму» бағдарламасында қойылған проблемалар бойынша 

баспалық іс-әрекетті кеңейту және жүзеге асыру. 

 Қазақ тілі пәнін оқыту арқылы оқушылармен жұмыс істеудегі білімдік-тәрбиелік 

процестер бағыты: 



Вестник университета «Кайнар», №4/3-2020 г. 

 90 

ойлаудың ізгіліктік стилін қалыптастыру; 

шығармашылық тұрғыда өзін-өзі көрсету, өзін-өзі нығайту мен өзін-өзі жүзеге 

асыруға бағытталған оның ішкі қозғалысы, күш-қуаты секілді тұлғаның рухани 

потенциалын құру; 

оқушының салауатты өмір салтын бекіту; 

оқушылардың ғылыми-зерттеу дағдылары мен шығармашылық қабілеттерін 

дамыту; 

 оқушылардың бойында күрделі өмірдің әлеуметтік қатынастарында бағдарлануға 

мүмкіндік беретін дүниетанымдық көзқарастарының жоғары деңгейін сапалы дамыту. 

1. «Интеллект» бағдарламасын жүзеге асыру принциптері: 
ізгілік; жариялылық; ғылымилық пен әртүрлілік;жүйелілік; тұлғалық-бағытталған 

оқу;зияттық, моральдық, эстетикалық пен физикалық дамудың әртүрлілігі. 

2. «Интеллект» бағдарламасын жүзеге асыру аспектісіндегі оқу процесінің 

ұйымдасуы және мазмұны 
2.1. Қазақ тілі пәнін оқыту арқылы оқушылармен  ізгілік білімінің мазмұны мен 

ұйымдасуын жаңартудың негізгі міндеттері: 

- білім алудың негізі ретіндегі әлемдік ізгілік мәдениет жетістігіне бағдарлау; 

- қазіргі заманғы физика-математикалық, нарықтық және табиғи ғылыми білім 

алудың негізі ретіндегі нарықтық, физика-математикалық  салалардағы жетістіктерге 

бағдарлау; 

- қазіргі ақпараттық алаңда тұлғаның табысты бейімделу жағдайы ретіндегі 

оқытудың әртүрлілігіне сүйену; 

- «Интеллект» бағдарламасын жүзеге асыруды ескере отырып республикалық 

бағдарламалар негізінде авторлық бағдарламалар мен тұжырымдамалар жасау; 

-  Қазақ тілі пәнінің   оқу жоспарының балама бөліміне таңдау бойынша арнайы 

курстарды, факультативтерді кіргізу; 

- «Интеллект» бағдарламасын жүзеге асыру, оқушылардың  «Форс мажор» ғылыми 

қоғам аясында оқушыларды ғылыми-зертеу қызметтерін ұймдастыруға бағыттау; 

- оқу процесін жетілдіру мен түрлендірудің жаңа педагогикалық технологияларын 

жасау мен енгізу; 

- оқушылардың даму ерекшеліктерін, олардың мүддесі мен икемділіктерін ескеру; 

-оқушылардың физикалық пен моральды тұрғыдан дамуларына тиісті жағдайлар 

жасау; 

«Интеллект» бағдарламасын жүзеге асыру аспектісінде оқытудың модульдік-даму 

жүйесін үйрету. 

3. «Интеллект» бағдарламасын жүзеге асыру аясында тәрбиелік жұмыстың 

ұйымдасуы және мазмұны 
 Қазақ тілі пәнін оқыту арқылы оқушылармен тәрбиелеудің негізгі міндеттері: 

оқушыларды жалпы адамзат ізгілік моралінде тәрбиелеу; 

ұлттық сананы қалыптастыру; 

дарынды балалар бойында ұлттық және жалпы адамзат құндылықтарын қорғау 

жауапкершілігін дамыту, «мәдениет диалогы» идеясын жүзеге асыру; 

оқушылардың қабілеттері мен иекемділіктерін өзбетінше жүзеге асыруларына 

жағдай жасау; 

ізгілік принципіне дарынды баларды тәрбиелеудің негізі ретінде сүйену; 

тұлғалық-бағдарламалық педагогика идеяларында тәрбиелеу процесінің 

диагностика әдістері мен тиімділік критерияларын меңгеру; 

оқушылардың философиялық-дүниетанымдық дайындықтары жеке өмірлік 

бағдарламаны анықтаудың негізі ретінде; 

оқушылардың шығармашылық тұлғасын дамытудың жеке бағдарламасына 

бағыттау. 

4. «Интеллект» бағдарламасын жүзеге асыру жүйесіндегі оқытушы. 
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 Қазақ тілі пәнін оқыту арқылы оқушылар назарды, ақ ниетті қатынастарды, ойлы 

педагогикалық  басқаруды талап етеді. Қазіргі заманғы оқытушы психолог, тәрбиеші, әрі 

оқу-тәрбиелік процесті шебер ұйымдастырушы болуы керек. Осындай мамандарға әртүрлі 

білімді: кәсіби дайындықтың жоғарғы деңгейін, жалпы, жас психологиясын, бала 

тұлғасының әдістемесі мен диагностикасын меңгерулері, яғни адамзат өмірінің барлық 

саласының білгіші болу шарт. 

 Қазақ тілі пәнін оқыту арқылы оқушылармен  өздерінің қабілеттерін дамытуда 

психологиялық-педагогикалық қолдауды қажет етеді. Осыған орай, дарынды балалармен 

жұмыс істеу үшін педагогтерді іріктеудің мысалды критерияларын қалыптастыру қажет. 

 Қазақ тілі пәнін оқыту арқылы оқушылармен жұмыс істеу үшін оқытушыларды 

іріктеу критериялары: 

өзіндік педагогикалық тұжырымдамасының бар болуы; 

кәсібилік құзіреті; 

жоғары теориялық дайындық; 

белсенді түрде ғылыми-әдістемелік қызметі (бағдарламаларды, әдістемелік 

нұсқауларды, жариялымдарды және т.б.  өңдеу, реттеу); 

жоғарғы тілтабысқыштық мәдениеті мен шығармашылық қабілеттерінің бар болуы; 

эмоциялық тұрақтылық, мақсаттылық, адекватты түрде өзін-өзі бағалау, дарынды 

балалардың табыстарын объективті бағалау ептілігі; 

жас психологиясын білу; 

өзбетінше білім алу мен жетілуге ұмтылыс; 

пәнді білудің жоғарғы деңгейі; 

интеллектуалдық-рухани дамудың жоғарғы деңгейі, жан-жақтылық; 

ақ ниеттілік, сезімталдық, педагогикалық әдеп; 

ұйымдастырушылық қасиеттерінің бар болуы. 

 5. «Интеллект» бағдарламасын жүзеге асырудың әлеуметтік-психологиялық 

қаматамсыз етілуі. 
«Интеллект» бағдарламасын жүзеге асырудың әлеуметтік-психологиялық 

қаматамсыз етілуі: 

 оқушылардың қабілеттерін, икемділіктерін және оқушыларды қолдауға жағдай 

жасау мақсатында құжаттар топтамасын жасау; 

оқушылардың мәнді сипаттағы мәліметтер банкін құру; 

жеке білім беруші және тәрбиелік бағдарламалар жасау мен енгізу; 

«Интеллект» бағдарламасын жүзе асыру үшін ең қолайлы жағдай тұғызатын 

психологиялық-дамушы кеңістігін құру; 

оқушылардың психологиялық тұрақтылық пен психореттеуші дағдыларын 

қолдауға үйрету; 

әлеуметтік мәнді ортада (отбасында, құрдастар, педагогтер ортасында) бейімделу 

ептілігін қалыптастыру; 

өбетінше шығармалық даму ептлігін қалыптастыру; 

оқушылармен психологиялық-педагогикалық дайындықтарын көтеруге 

бағытталған жеке және дифференциалды жұмыстарды ұйымдастыру. 

Қорыта келгенде, тәжирибе көрсеткендей жоспармен жұмыс істеу процесінде  

балалар мәтін мазмұнын, оның құралу жүйесін, өтпелерді және кейбір бөлімдер 

арасындағы бағыныштылықты терең меңгереді. Бұл дегеніміз - логикалық ойлауды 

дамытады, өз ойыңды қысқа әрі нұсқа жеткізу дағдысын жетілдіреді. 
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Ұсақ саусақ моторикасын дамытудың маңызды бөлігі − саусақ жаттығулары болып 

табылады. Саусақ жаттығулары балабақшада, мектепте  және үйде, кез-келген бос уақытта 

өткізуге болады. Олар қызықты, баланың тілінің, шығармашылық қабілетінің дамуына 

әсер етері сөзсіз. Балалар саусақ жаттығуларын үлкендердің артынан қайталағанда, саусақ 

моторикасын дамытады. Сол арқылы қол шапшандығы дамиды, өз қимылдарын басқаруы, 

белгілі іс-әрекетке зейіні тұрақтанады.  

Бұл жаттығулардың баланың шығармашылығын дамытуда да маңызды. Егер бала 

қандайда бір «саусақ жаттығуын» меңгерсе, ол міндетті түрде басқа да тақпақтар мен 

әңгімелерге саусақ жаттығуларын ойлап табуға тырысады. Бір жастан екі жасқа дейін 

балалар «саусақ жаттығуларын» бір қолмен орындағанда, жақсы қабылдайды. Жалпы, 

балаларға әр түрлі заттарды, шарлар, кубиктер не үйлер сияқты құралдарды беріп, 

түрлендіріп саусақ жаттығуларын өткізуге болады [1, 261-268бб.].  

Қол және қолдың білезік, саусақтардың үйлесімді, жан-жақты дамуына, қолды әр 

түрлі қысу, созу, босаңсыту қимылдарын жасау қажет екенін естен шығармау қажет.  

Сондықтан келесідей тәсілдерді қолданған жөн: 

    Ойындар мен жаттығулардың жүйелілігі. Бірден нәтижені күтудің қажеті жоқ. 

Өйткені, дағдылардың автаматтануы көптеген қайталанулармен келеді. Соған 

байланысты, бір дағдыны меңгеру, бірнеше бөліктермен жүзеге асады; 

    Қарапайымнан күрделіге ауысу принципі. Бірінші оң қолға, кейін сол қолға; 

табысты болса – оң және сол қолға бірден орындатуға болады. Қандай да болсын 

жаттығулардан «аттап кетуге» болмайды. Ол, балаға физиологиялық тұрғыдан орындай 

алмайтын тапсырма болып, жағымсыз әсер туғызуы мүмкін; 

    Барлық ойындар мен жаттығулар баланы қалауымен орындалуы қажет, 

жағымды әсер етуі тиіс. Қандай жас болмасын, адамға нәтиже маңызды. Сондықтан 

баланың әр бір болмашы жетістіктерін бағаланған дұрыс; 

    Егер бала ойынды жалғастыруды сұраса, көңілін басқа тапсырмалар мен 

ойындарға аударған жөн. Барлығында өзінің шегі болу керек. Баланы ойын барысында 

шаршату тіптен орынсыз, ол жағымсыз әсер қалдыруы мүмкін [38]. 

Бүгінгі күні ұсақ саусақ моторикасын дамытатын ойындар мен жаттығулар өте көп. 

Олар шартты түрде топтарға бөлінеді. Қол, қолдың білезік және саусақтарының 

қозғалысының дамуына оң әсер ететін заттық ойындар, яғни ойыншықтармен, кез-келген 

заттармен өткізіледі. «Мозайкалар», «конструкторлар» − аталған материалдар 

саусақтардың белсенді қозғалысына әсер етеді. Мозайкада ұсақ бөліктерден толық сурет 

құрап шығару мақсаты тұрады. Ойын барысында бала бөлшектермен қозғалыс жасайды, 

байқағыштық, төзімділік, табандылық пайда болады. Мысалы, төменгі суретке назар 

аударсақ. 
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Моншақтармен ойын: екі қолдың да бағдарлауын арттырады. Балаға тізуге 

арналған бау және әр түрлі теңдіктегі, әр түрлі диаметрлі моншақтар беріледі. «Көз-қол» 

бағдарлауын жетілдіреді. Бұл ойында тек қол ісмерлігі ғана емес, сенсорлық (түс, көлем, 

пішін) қабілетті дамиды.  

 
Баулармен ойындар – сенсомоторлық бағдарлауды, ұсақ моториканы, 

жазықтықта бағдарлауды, «жоғары», «төмен», «оң», «сол» ұғымдарын игеруіне 

жәрдемдеседі, тілді дамытады, зейіннің тұрақтандырады, қол белсендігін, икемділігін 

арттырып, қолды босаңсытады.  

 

Сонымен қатар, қысқыштармен ойналатын ойындар өте 

нәтижелі. Ол баланың ұсақ моторикасын дамытады, 

ақыл-ойының, тілінің дамуына зор ықпал етеді. Түрлі-

түсті қатты қағаздардан дөңгелектер жасап, сондай түсті 

қысқыштарды қыстырса, гүлдер пайда болады.  

Шынында да, балабақшадағы балалардың 

саусақтарындағы ұсақ моторикаларды дамыту туралы  

біз көп естиміз. Ал ол моториканы дамыту не үшін 

керек? Ұсақ моториканы дамыту бұл ең алдымен 

сөйлеуді, тілді дамыту үшін керек екеніне көзіміз жетті 

[1, 67-68бб.].    

Ғалымдардың  дәлелдеуінше, ағзадағы барлық қозғалысқа жауап беретін ми 

қыртыстарының үштен бір бөлігінің жүйке нүктелерінің кескіні  алақан мен саусақтарда 

орналасқан екен. Сондықтан зерттеушілер алақанды екінші тіл деп те атаған.  Яғни,  екі 

алақан мен саусақтардың ұсақ моторикасын дамыту арқылы баланың есте сақтау,  ойлау, 

пайымдау, зейін салу,сөйлеу сияқты т.б қабілеттерін жақсарта алады екенбіз. Саусақтарға 

жаттығу жасау, түрлі дақылдармен сурет салу, түймелерді тізу, мозайкаларды жинау, асық 

ойынау, саусақпен сурет салу, ермексаз, балшықтан түрлі бұйымдар жасау, түйме қадау, 

кесте тоқу, моншақ тізу, оригами, түрлі табиғи заттардан \топырақ, жапырақ, ағаш, тас\ 

бұйымдар жасау [2,205-255бб.].    

Сонымен, балабақша балаларының ұсақ саусақ моторикасын дамыту педагог-

тәрбиеші үшін ең маңызды міндет  десек онда, баланың физикалық және психикалық 

денсаулығын сақтауға көмектесу қажет етеді. 
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Әбіш Кекілбаевтың тарихи тұлғаларға арналған еңбектерін негізінен екіге бөліп 

қарауға болады. Бірінші, әдеби-көркем шығармаларындағы тарихи тұлғалар (Сүйінғара, 

Бекет Ата, Шыңғыс хан, Ақсақ Темір, Әбілқайыр хан т.б). Екінші, ғылыми зерттеулерінде 

қамтылған тарихи тұлғалар. Олар негізінен: Қарабура, Шотан батыр, Төле би, Қазыбек би, 

Әйтеке би, Әбілқайыр, Барақ сұлтан.. Ә.Кекілбаевтың «Ханша дария хикаясының» 

тақырыбы – Шыңғыс хан. Соңғы кездері қазақ жұртында Шыңғыс хан туралы екі түрлі 

көзқарас бар. Біріншісі Шыңғыс хан шабуылынан кейінгі қыпшақ тайпалары ғана 

емес,көптеген халықтардың саяси және экономикалық жағдайының нашарлауын, 

әлсіреуін, яғни зардабын көрсетеді. Екіншіден, Шыңғыс ханда жақтайтын, яғни оның 

жаулап алушылық саясатының прогрессивтік мәні жөнінде пікір айтушылар бар., жалпы, 

Кеңес Одағына қараған елдердің тарихында монғол-татар шапқыншылығы деген термин 

мықтап қалыптасты. Шын мәнінде ол монғолдың да, татардың емес, Шыңғыс ханның 

шапқыншылығы. Монғол тілдес халықтар түркі тілдес халықтармен салыстырғанда өте аз 

еді. Қазір монғол тілдес халықтар (Қалқа, қалмақ, бурят, ойрат, торғауыт, дүрбіт т.б) саны 

түркі халықтарынан бірнеше есе аз және бұрын да, қай заманда да солай болған. Ал қазіргі 

Монғолияның мемлекеттік тілі –қалқа тілі. Егер Шыңғыс шапқыншылығы болмағанда, 

біздіңізше, Қазақстанның көптеген қалалары мен мәдени орталықтары, сол жерлерде 

мекендеген көп халықтың шаруашылығы құлдырамаған болар еді, ал Қыпшақ 

мемлекетінің орнында сол бір алып ел мен ұлы мәдениеттің пұшпағы сынды көптеген 

ұлттар пайда болмай, тек бір ұлт-қыпшақ халқы қалатын еді. Шыңғысханның немересі 

негізін қалаған құдіретті Алтын Ордада қыпшақ тілі мен мәдениеті салтанат құрды, ал 

монғол тілі мен мәдениетінің ізі де қалған жоқ.. Ә.Кекілбаев шығармаларын мұқият 

оқыған зерделі оқушы осы айтылған тарихи жайттар турасында толғанбай қалмайды.Әбіш 

романдарын сөз еткенде, алдымен «Үркер», «Елең-алаң» еске түседі. ХІХ ғасырдың 

алпысыншы жылдарынан басталған қазақ тарихына деген бетбұрыс ұлт тағдырын ойлаған 

қаламгерлердің ешқайсысын енжар қалдырған жоқ. Халқының өткені мен бүгінгісін 

барлай отырып, тарихтың ұзақ тартыстарында елдігін, ұлттық намысын сақтап қалған 

халықтың ерлік күресі көп шығармаларға арқау болғаны белгілі. Бұл романдарда Қазақ 

елінің жоңғар және басқа көрші халықтар шабуылынан ығыр болып орыс патшалығынан 

пана іздеуінің күрделі жағдайларын сөз етті. Ресейге қосылу процесін бастаған Кіші жүз 

рулары үшін де, олардың ханы Әбілқайыр үшін де бұл оп-оңай іске аса қалған дүние емес 

еді. Басқа елдің отаршылдығынан қашып, екінші елге отар болуға мойынсыну халық үшін 

қолайлы емес екенін олар, әрине, білді. Бірақ амалсыздық көндірді. Әбілқайыр өз тобымен 

ақылдаса, кеңесе келіп, орыс патшалығы қол астына кіру арқылы басқа елдің 

шабуылынан, біраз уақыт тыныс алып, бейбіт тіршілікке көшуді, патшаға бағына отырып, 

өзінің және елінің хандық құрылымын сақтауды көздеді. Алайда патша саясаты әрі қарай 

тереңдеп, кейін бүкіл халықты оның жер-суын мемлекеттің меншігіне алуы, қанаудың 

күшейгені, осылардың мезгіл-мезгіл н.аразылықтар тудыруы жалпыға мәлім. «Үркер» 

романы-қазақ елі басынан өткен ауыр кезеңдерді, ХVІІ- ХVІІІ ғасырларда орын алған ірі-

ірі оқиғаларды деректерге сүйеніп жазылған, көп қанатты, тарих шежіресін жырлайтын 

тамаша туынды. Ол әдебиеттегі тарихи шығармалардың қатарында белді жерден орын 

алатын, көркемдік дәрежесі жоғары, айрықша орамды шығарма. Роман мазмұны, ең 

басты, нағыз өзекті мәселесі – қазақ елінің өз жері, өз бостандығы, дербес ел болып 

қалыптасуы үшін талай жылдар бойы табан тіресіп жүргізген күресінің жайы, айбынды 
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асулары. Шығарманың басты кейіпкерлері – Тәуке, Әбілқайыр, Бөгенбай, Тевкелев немесе 

бірдің емес бүкіл елдің атынан сөйлеген билер: Қазыбек, Төле, Әйтеке. Бұдан басқа 

кейіпкерлер ойдан шығарылған адамдар емес, өмірде, тарихта болған, қоғам өмірінде 

өшпес із қалдырған тұлғалар, қайраткерлер. Бұл шығарманың басқа шығармалардан 

ерекше айырмашылығы мен артықшылығы – ол түгелдей өмірде болған оқиға желісінде 

жазылғандығы. Сондықтан да бұл шығарма шын мәнісінде тарих шежіресінде құрылған 

тарих жанрына жататын туынды. Әбіш сомдаған тарихи тұлғалардың ішінде Әбілқайыр 

хан туралы жазбалардың ерекше құнды екенін айтқымыз келеді. 

Әбіш «Абылай хан» пьесасын «халықтық қаһармандық драмалық дастан» деп 

атапты. Бұл атау шығарманың бүкіл рухынан, оның мазмұны мен жазылу үлгісінен 

туындағаны сөзсіз. Өйткені, шығарма, қазақ елінің тәуелсіздік жолындағы күрестерінің ең 

бір шешуші тұсы оқиғаларына құрылған. Ол ұзақ уақыт қалмақ шабуылы мен 

жаулаушылығы астында есеңгіреген қазақ елінің ХVІІІ ғасырдағы басқыншыларға қарсы 

ерлік күресінің эпопеясын жыр етеді. Халықтық қорғаныстарда батырлығымен көзге 

түсіп, ел бастаған Абылайдың осы жорықтардағы ерен еңбегі мен басшылық қызметі 

арқасында қалмақтар түбегейлі жеңіліс табады. Қазақ елі басқыншылардан бір жола 

тазарады. Осы қозғалысты бастаған Абылай бейнесін жазушы бүкіл халықтың азаттық 

жолындағы туына айналдырады. Орыс отаршылдығына ұшыраған халықтың бүкіл арман-

мүддесі түгелдей Абылай тұлғасымен байланыстырылып, оның сөзі мен рухы кейінгі 

дәуірлердегі азаттық күресі идеясына қозғаушы күшке айналады. Шығарманың 

символдық идеясы қазіргі тәуелсіздікке қол жеткен қазақ елінің, оның Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың осы жолдағы күресімен жалғасып жатады. Пьеса жаугершілік заманның 

сипатын сахнада танытуға лайықталып, басты қаһарман бейнесін оның жастық шағы, 

жекпе-жекте қалмақ ханының баласы Шарышты өлтіруі, қапияда қолға түсіп, сол ханға 

пенде болуы, елге оралып хан тағына отыру оқиғаларын негізінде кеңінен ашып көрсетеді. 

Осы көріністердің барлығында да Абылай азаматтық мұратының биіктігімен көрінеді. 

Абылайдың ұлы жорығы «Азаттықтың қамы үшін», Болашақтың бағы үшін» басталады. 

«Қазақтың қайран даласын жағасы жайлау ел қылам, қара сирақ басқалармен тең қылам», 

«Білекке емес, білікке сенетін заман келгендей, білікке сенетін заман келгендей, білікке 

сенер заманда қапы қалып жүрмейік». Осы сөздерде қазақты ел қылу туралы үлкен 

мемлекеттік, қоғамдық ойлар жатыр. Астарлы сөзбен айшықталған, ойшыл түйінді 

қорытқан осы монологтар Абылай арманы кешегі шындықты аңғартқанмен бізге 

бүгінгідей естіледі. Бүгінгі тәуелсіз елдің ой-мақсаты жатыр мұнда. Тәуелсіздік идеясы 

оның рухына сіңіп, бойын әбден билеп алған еді. «Абылай хан» атты пьеса жазуға 

қаламгердің баруы бойына сіңген, ойын билеген осы іске Әбіштің тәуекел етуі болды деп 

топшылаймын.  

Әбіш Кекілбайұлы – шығармашылық ісінде болсын, қоғамдық-қайраткерлік 

жұмыстарында болсын халықтық мән-маңызы бар үлкен қағидалар мен мұраттарға 

қызмет етіп келе жатқан ұлы тұлға. Ол халық боп қатарға қосылу үшін, ұлт болып рухтану 

үшін, ең алдымен, оның тарихи жолын оятып, тарихи санасын жаңғырту керек деп 

ұқты.Әбіштің сыншылдық, публицистикалык еңбектері де авторының жан-жақты 

білімділігін, өмірді байыпты зерттеп, ол жайлы кең ойлап, терең толғайтын адымды 

талантын мойындатады. Ол қазақ әдебиетінің ғана емес, халық тарихының, оның 

мәдениетінің үлкен білгірі. Оның сыншылдық ойы ұлт әдебиеті мен мәдениетіне қатысты 

мәселелермен шектеліп қалмайды, оларды әлемдік үлгілермен салыстыра қарап, биік 

талаптар қоюмен толығады. Оны толғандырған әлемдік құбылыстар ішінде А.Пушкиннің, 

Л.Толстойдың, Ф.Достоевскийдің, А.Чеховтың, Т.Шевченконың және тағы басқа 

классиктердің мұралары ерекше орын алады. Ә.Кекілбаевтың публицистік мақалалары 

мен жазбалары оның шығармашылығының көлемді бөлігін құрайды. Олар әр кезде 

жазылған, әр заманның сұранысынан туған. Әсіресе, тәуелсіздік алған тұста көп жазды. 

Тәуелсіз елдің тұңғыш Президенті қасында ұзақ жылдар болып қызмет істеген. 
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Ә.Кекілбаев Қазақстанның тәуелсіздігін қалыптастыру мен бекемдеуге, 

халқымыздың бірлігі мен келісіміне қажыр-қайратын жұмсады. Сондай-ақ қазақ әдебиетін 

әлемдік деңгейге көтеруге, Еуразиялық және әлемдік кеңістіктегі мәдениеттер арасындағы 

өзара байланысты тереңдетуге аянбай еңбек етті. 

Жалпы, қорыта айтқанда, Әбіш Кекілбайұлы еліміздің рухани тіршілігінде болсын, 

саяси-әлеуметтік өмірінде болсын қайталанбас құбылыс. Ол-феномен. Ол-тұтас әлем. Ол 

әлем айтқан сайын тереңдей түсетін шыңырау әлем. Ол шыңыраудан әлі талай ұрпақ 

сусындап, талай ұрпақ қуаттанары сөзсіз. Ол – рухани ұлы тұлға. Ғылыми жоба 

жұмысында өзіндік ой қорыту, ғылыми тұжырымдамаларды қорытындылай келе 

төмендегідей ұсыныс айтқым келеді: Заңғар жазушы, қоғам қайраткері Ә.Кекілбайұлының 

өнегелі өмір жолы мен шығармашылық жұмыстары кейінгі ұрпаққа жан-жақты 

насихатталса. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ, 

ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

 ЖАКСЫЛЫКОВА Г.Ж. 

Қ.А.Яссауи атындағы №123  мектеп-гимназияның 

 қазақ тілі пәнінің  мұғалімі, Алматы 

  

Мектеп оқушыларына білім мен дағды беруде қазақ тілінен өтілетін сабақтардың 

мәні орасан. Өйткені сабақ оқу ісін ұйымдастырудың негізгі түрі болып табылады. 

Мұғалімнің жүргізетін жұмыстары сабақ арқылы іске асады. Сабақ беруде мұғалім 

мынадай мақсат қояды: оқушыларға білім негіздерін түсіндіру, сол білімді бекітіп, талдап 

есінде қалдыру, алған білімін тексеріп отыру және өздігінен толықтырған білімдерін 

күнделікті өмір қажетіне пайдалана білу. Мұғалім оқушылардың барлығына қазақ тілі 

материалдарын толық меңгертуі, қажетті білік, дағдыларды игертуі, сабақтың дамытушы 

және тәрбиелік қызметін іске асырады. Ол үшін мұғалім материалды баяндау процесінде 

уақытты үнемді жұмсап, оқушылардың толық түсініп қабылдауына жағдай жасайды. 

Сонымен бірге мұғалім оқушының білімге деген ықыласы мен қызығушылығын, оқу-

танымдық уәждемесін арттырып отыруы тиіс. Оқушылардың белсенділігін арттыруда 

олардың өз бетінше орындалатын жұмыстарын ұйымдастырып, іздеу, зерттеу іскерлігін 

дамытып отырған тиімді. 

Сабақтың білім мен дағды беру ерекшелігіне қарай, оларды жіктеудің өлшемдеріне 

мыналарды жатқызуға болады: 

а) Сабақта оқушыларға қазақ тілінен теориялық білім негіздері меңгертіледі. Оған 

өтілетін тақырыптың термині, тілдік материалдың өзіндік белгілері, жасалу жолдары, 

анықтамалары мен ережелері кіреді. Сөйтіп оқушыларға білім көлемі мен білім жүйесі 

меңгертіледі. 

ә) Оқушыларға қазақ тілінен іс жүзінде дағды қалыптастырылады, берілетін білім 

көлеміне лайықты дағды түрлері жаттықтырылады. 

Әдіс пен тәсілдің ұтымды пайдаланылуы, жүзеге асуы сабақтың типіне де 

байланысты. Қазіргі сабақ туралы көптеген монографиялық еңбектер, жекелеген ғылыми 

және практикалық сипаттағы мақалалар жарық көрді. Атап айтқанда, Ю.Б.Зотовтың 

"Қазіргі сабақты ұйымдастыру" (1984), М.Махмутовтың "Қазіргі сабақ" (1985), 

И.Д.Зверевтің "Қазіргі сабақ: ізденістер, проблемалар, шешімдер", "Сабақ: ол қандай 
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болуы керек?" деген мақалаларын айтуға болады. Жаңашыл-педагогтар В.Ф.Шаталов, 

Ш.А.Амонашвили, С.Н.Лысенкова т.б. іс-тәжірибелерінен қазіргі сабақ қандай болуы 

керек деген сұрақтың жауабын табуға болады. 

Сабақ типтері мен түрлерін М.Махмутов  төмендегіше берген: 

 а) Жаңа оқу материалын оқып-үйрену сабағы. Бұл типке лекция, баяндау, әңгіме 

түрінде өтетін сабақтар, кино, диафильм көрсету, теориялық мәліметтер бойынша 

оқушылардың ізденісі негізінде өткізілетін сабақ түрлері жатқызылады. 

 ә) Білім, іскерлік пен дағдыны жетілдіру сабағы. Бұған ауызша, жазбаша жаттығу, 

оқушылардың өз бетімен жұмыстануы, лабораториялық жұмыс, әкскурсия сабағы жатады. 

 б)    Білімді жүйелеу, жинақтау сабағы. Бұл сабақтар өткен материалды іштей 

байланыстыру, қайталау, жүйелеу, қорытындылау мақсатымен жүргізілетін әңгіме, 

семинар сабағы түрінде өткізіледі. 

 в)    Аралас сабақ. Сабақтың бұл түрі жоғарыда аталған сабақтың бар түрімен 

тығыз байланысты өткізіледі. 

 г)    Білім, іскерлік пен дағдыны бағалау, бақылау сабағы. Бұл сабақтар кебінесе 

сұрақ-жауап тәсіліне негізделеді. Қойылатын сұрақ бір ғана оқушыға да немесе бүкіл 

сыныпқа да арналуы мүмкін. Сұрақ түрлері ауызша да жазбаша да болып келеді.  Әрбір 

практикалық жұмыстар бағамен не сынақ түрімен қорытылады. 

М.Махмутов сабақтың әдістемелік құрылысы тұрақты емес, сабақта алға 

қойылатын мақсатқа жету үшін қолданылатын әдіс-тәсілдер әрқашан да ауыспалы сипатта 

болады деп есептейді де, сабақтың дидактикалық құрылымы оның әр типтері мен 

түрлеріне үнемі ортақ болады деп көрсетеді. 

 Ал Б.Т.Панов сабақ типтерін төрт топқа бөледі: Бірінші топқа оқу материалдарын 

меңгерту барысындағы психологиялық, педагогикалық кезеңдерге сай өткізілетін сабақ 

түрлерін, жаңа материалды өту сабағын, білім, іскерлік пен дағдыны бекіту сабағын, 

қайталау, өтілген материалды жүйелеу сабағын, аралас сабақ түрлерін, екінші 

топқа оқытудың негізгі әдістеріне сай белгіленетін лекция сабақ, семинар сабақ, 

практикум сабақтарын, үшінші топқа тіл дамыту, мазмұндама мен шығарма жаздыруға 

үйрету сабақтарын, төртінші топқакөмекшілік сипаттағы сабақтарды яғни, оқушының 

жазбаша жұмыстарын талдау, бақылау, тексеру сабақтарын жатқызады. 

Ә.Исабаев қазақ тілінен өтетін сабақтарды төмендегіше жіктейді: 

І. Теориялық білім меңгерту сабақтары: жаңа сабақ, біріккен сабақ және лекция-

сабақ түрлері. Осы теориялық білім меңгерту сабақтары оқушыларға теориялық тілдік 

материалдарды игертуде іске асырылады. Жаңа сабақ жаңа білім беру үшін, біріккен сабақ 

өткен мен жаңаны ұштастыру мақсатында өткізіледі. Ал лекция сабақ теориялық 

материалдарды ауызша мазмұндап жеткізу мақсатында іске асырылады. 

II. Практикалық дағды қалыптастыру сабақтары: бекіту сабағы, семинар-сабақ, 

баспасөз конференциясы сабағы, практикум-сабақ, тексеру сабағы, сынақ-сабақ, 

коллоквиум-сабақ, талдау сабағы және қайталау сабақтары. Практикалық дағды 

қалыптастыру сабақтары оқушылардың дене және ой дағдыларын ширату үшін, бекіту 

сабағы оқушылардың қазақ тілінен күнделікті алған білімдерін нығайтып отыру үшін 

өткізіледі. Семинар-сабақ білім мен білік және дағдыны толықтыра түсу, баспасөз-

конференциясы сабағы оқушылардың іскерлігі  мен танымдық белсенділігін арттыру, 

практикум-сабақ тілдік материалдарды жаттықтыра түсу, тексеру сабағы оқушылардың 

қазақ тілінен алған білімдері қаншалықты меңгерілгендігін байқау, сынақ-сабақ қазақ 

тілінен алған білім мен дағдысын бір жүйеге түсіру, коллоквиум-сабақ оқушылардың 

білімін бірізге түсіру, талдау сабағы оқушылардың ауызекі тілдегі және жазба 

жұмыстарындағы жіберген қателерін арнайы талқылау, қайталау сабағы өткен 

материалдарды оқушылар ойына толық қалыптастыру мақсатында өткізіледі. 

Қазақ тілі сабағының құрылымы. Қазақ тілінен өтілетін сабақтың негізгі топтары - 

сабақ құрылымдары элементтерінің жиынтығы. Сабақтың бұл құрылымы әр түрлі 

методикалық жүйе бойынша іске асырылады. Сабақтың құрылымдық элементтері тәлім-
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тәрбие беру мақсатына, материалдың өтілу тәртібіне, өзіндік белгілерінің санына, 

оқушының дайындық дәрежесіне қарай ауысып отырады. Мәселен, жаңа өтілетін 

материалдың өзіндік белгілері көп болған кезде мұғалім материалдың өзіндік белгілерін, 

олардың айырмашылықтарын, анықтамалары мен ережелерін түсіндіруден бастап 

тәжірибелік дағдыларды өз бетінше іздендіріп, орындауға жұмылдырады. Сондай-ақ 

өткенді еске түсіру, үй тапсырмасын беру және оны тексеру, өткенді сұрау және бекіту 

сияқты сабақ құрылымдары әр сабақта кездесіп отырады. 

Сонымен бірге мұғалім әр сабақтың құрылымдық элементтерін түрлі бағытта іске 

асырады. Мысалы, жаңа материалдың өзіндік белгілері ауырлау болған кезде, мұғалім 

материалды бірден, яғни тақырыптың өзіндік белгілерін, жасалу жолдарын, олардың 

айырмашылықтарын және соларға лайықты таңдалған дидактикалық мысалдарын 

түсіндіруден бастайды. Осыдан кейін тақырыптың анықтамалары мен ережелерін 

шығарады, оқушылардың өздерін іздендіріп, практикалық жаттығулар орындатады. 

Мұғалім өткен материалды еске түсіріп, үй тапсырмасын тексереді, оны пысықтап 

қайталайды, өткен материалды байланыстыра отырып, жаңа материалдың өзіндік 

белгілерін түсіндіреді. Жаңа материалға сай практикалық дағдылар құрамын баяндайды, 

осы тақырыпқа лайықты үй жұмысын тапсырады. 

САБАҚТЫҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ: 

І. Ұйымдастыру кезеңі 

ІІ. Жаңа сабақты белсенді, саналы қабылдауға дайындау кезеңі 

ІІІ. Жаңа сабақты меңгерту кезеңі 

ІV. Жаңа материалды түсінулерін тексеру кезеңі 

V. Жаңа сабақты бекіту кезеңі 

VІ. Қорытындылау 

VІІ. Бағалау 

VІІІ.Үй тапсырмасы 

Демек, қазақ тілі сабағының құрылымдық элементтерін дұрыс танытудың рөлі зор. 

Олар мыналар: 1) өткенді еске түсіру; 2) тақырыптың көлемі мен жүйесін түсіндіру; 3) 

бекіту және қайталау мақсатында жаттығу жұмыстарын жүргізу; 4) үй тапсырмасын беру; 

5) үй тапсырмасын тексеру, өтілгенді сұрау; 6) оқушылар жұмысына барлау жасау; 7) 

оқушылар еңбегін бағалау. 

Үй тапсырмасын беру қазақ тілін оқыту үдерісіндегі ең басты әрі қажетті сабақтың 

құрылымдық элементтерінің бірі. Қазақ тілі бойынша оқушылардың теориялық білімді 

жете меңгермеуі, көбінесе, осы үй еңбегін дұрыс ұйымдастырмаудың нәтижесінде пайда 

болады. Үй тапсырмасы класс жұмысына байланысты түрде іске асырылады. Үй 

тапсырмасының көлемі оқушыларға оншалық қиындық тудырмайтындай дәрежеде және 

өткен тақырыпқа сай болуы қажет.  

Үй тапсырмасын тексеру. Үй еңбегін тексеру үстінде өткен материал бекітіліп, 

берік түрде қайталанады. Тапсырманы жүйелі тексеру үстінде өткен материал бекітіліп, 

берік түрде қайталанады. Тапсырманны жүйелі тексеру нәтижесінде оқушы мұғалімнен әр 

түрлі кеңес алады және ол туралы естіген, білгендерін естерінде жақсы сақтайды. Мұғалім 

үй тапсырмасын тексеру үстінде оқушылардың тапсырманы қалай орындағанын, қалай 

меңгергендігін және материалдың қай жері түсініксіз болғандығын қадағалайды. Осыған 

лайықты қандай дағдыны дамыту керек екендігін анықтайды. Класта үй тапсырмасын 

тексеру төмендегі тәсілдермен жүргізіледі: а) бірнеше оқушылардан өткен теориялық 

материалдарды ауызша сұрау; ә) бірнеше оқушыларға карточкадағы мысалдарды 

дәлелдету; б) талдау жүргізу; в) дәптерде жазылғандарын барлау; г) компьютерлік 

тестілеу. 

Үйде орындауға берілген шығармашылық тапсырмаларды тексерудің бір 

технологиясы – портфолио технологиясы. Тілдік портфель – оқушының қатысымдық 

құзыреттілігінің тәжірибе жүзінде іске асуының көрінісі, пән бойынша жинақтаған дәріс 
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қоржыны. Дәріс қоржынының толықтығы оқушының өзіндік, шығармашылық 

жұмыстарын уақытында, жүйелі түрде, сауатты орындағанының көрінісі болады. 

 Оқушының тілдік тұлғасын дамытуда өзіндік жұмысты жүйелі ұйымдастырудың 

тәсілдерінің бірі ретінде қолданылатын тілдік портфельге оқушылар өз жетістіктері мен 

білім деңгейін көрсететін жұмыстарын мақсатты түрде жинақтайды. Оның ішіне оқушы 

орындаған жазба жұмыстардың, шығармашылық, жобалық тапсырмалардың жиынтығы, 

алған мақтау қағаздары, алғыс хаттары, оқытушысы, сыныптастары, мектеп басшылары 

берген пікір, резюме, эссе, рецензия т.б. енгізіледі. 

 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІН ПАЙДАЛАНА 

ОТЫРЫП БАҒАЛАУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗІ 

 

ЖАТТОЕВА С.И. 

Жамбыл облысы, Т.Рыскулов ауданы, А.Байтурсынов орта мектебінің  бастауыш 

сынып мұғалімі 

 

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне орай елімізде жүріп жатқан реформалау 

процесі, оның тек экономикалық саласын ғана қамтып қоймай, сонымен бірге әлеуметтік-

гуманитарлық салада да зор өзгерістер жасалуда. Қоғамдағы білім беру жүйесін 

реформалау-соның айқын айғағы. Балаларды оқыту, тәрбиелеу, өсіру үрдісінің бұрыннан 

белгілі заңдылықтарының арқасында балалардың білімді меңгеру процесінде, олардың 

қажетті мінез-құлық ерекшеліктерін дамытуда жиі кездесетін күтпеген қиыншылықтарды 

болдырмауға және жеңуге болады. 

Мотивация – психология ғылымындағы өте бір күрделі ұғым болып табылады. 

Белсенді оқыту әдістерінің философиялық негізі болып біріккен-диалогты танымдық іс-

әрекет табылады, ол өз кезегінде оқыту процесінің мүмкін болатын жоғарғы тиімділігіне 

қол жеткізу шарты болады. Бұл дегеніміз, біріккен-диалогты танымдық іс-әрекет белсенді 

оқыту әдістерінің философиялық критериі ретінде болады деген сөз немесе басқаша 

айтқанда, біріккен-диалогты танымдық іс-әрекетті қалыптастыру мүмкін болғанда 

белсенді оқыту әдістері жайлы айтуға болады. Бұл әдістердің ең қарапайым түрі: 

имитациялық жаттығулар. Олар шартты-белгілілік формалар арқылы беріледі. 

Ұйымдастырушы – техникалық күрделілігіне қарай белсенді оқыту әдістерінің 

келесі түрі – нақты жағдайларды талдау. 

Бұның көп тараған түрлерінің бірі – топтық пікірталас болып табылады. Топтық 

пікірталастың модификациясы болып “ми шабуылы” табылады. “Топтық пікірталас” 

термині батыс европалық философиялық әдебиеттерде, ал “ми шабуылы” термині – 

ағылшын-американ филсофиялық әдебиеттерінде қалыптасып, бекіді. 

Л.Н. Бутивщенко өзінің “оқушыларының оқыту процесіндегі ойлау амалдарының 

даму ерекшеліктері” деген еңбегінде былай дейді: ”Оқушылардың ойлау 

операцияларының даму деңгейі мен жекелеген оқу пәндері (жазу, қазақ тілі, ана тілі) 

арасында тығыз өзара байланыс бар”. Осы автор, зерттеуінше, ол мынандай қорытындыны 

айтады: ”І-ші-ІІ-ші сынып оқушыларының ана тілі, жазу, қазақ тілінен оқу үлгерімдері 

мен ойлау амалдарының дамуы арасында ерекше бір өзара тығыз байланыс бар” [1, 32 б.]. 

Мектеп оқушылары үшін мотив жәй ғана оқу, үшінші, төртінші сынып оқушылары 

үшін бағаның рөлі жоғарылайды. Алтыншы, жетінші сыныптарда оқушылар үшін басты 

мотив – болашақққа дайындық болады. 

Мотивтердің дамуы жайлы қарастырар болсақ, төмендегідей кезеңдерге бөліп 

қарауымыз керек. 

Бірініші кезең- оқу әрекеті кезінде таныс болған мотивтер, яғни баланың әрекетінің 

алғаш бағаланған және қоғам арқылы пайдалы, құнды деп табылған кезеңдегі мотивтер 

жүйесі. 
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ІІ-кезең мектеп өмірінде сынып ұжымында болатын өзара қарым-қатынастар 

негізінде туындайтын мотивтер. 

ІІІ-кезең-қоршаған өмірде алдағы мамандықпен, өмірлік мақсат-міндеттермен 

тығыз байланысты болатын мотивтер жүйесінің кезеңі. 

Оқыту мотивациясы ағарту ісінде: ұйымдастырушы, дамытушы, ынталандырушы, 

бағыттаушы қызмет атқарады. 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдовтар зерттеген оқу-танымдық мотивтері 

оқушылардың өз оқу әрекеттеріндегі нәтижесіне бағдарлануды ғана емес, сонымен бірге 

осы нәтижеге жетудің әдіс-тәсілдерін меңгеруді де қарастырады [3, 105 б.]. Оқытудың 

мақсаты – баға алу, ұпай жинау емес. Баға қою-сыртқы мотивацияны, сонымен бірге 

“өзін-өзі бақылау”, “өзін-өзі бағалауға” негізделген ұпайлар саны соның ішінде қызыл 

ұпай–мақтауды не сыйлықты білдірмей, оқыту шарасы, тексеру техникасы, жұмыстың 

мазмұнын сипаттайтын ішкі мотивация болады.Ішкі мотивтер-бүкіл әрекетке, оқытуда да 

сыртқыға қарағанда тиімдірек болады. 

Біз оқушы алдына шешуін таба алатын оңай міндеттер қоямыз. Бір жағынан оңай 

есептерді шешуде оқыту жүреді (іс-әрекет бала психикасына әсер етеді), ал енді бір 

жағынан оқыту процесінде оқушы өзінің танымдық қабілетінің шама-шарқын білуі тиіс. 

Ал, дәстүрлі оқыту жағдайларында оқушыларының оқу-танымдық мотивтерінің 

қалыптасуы ешқандай жүзеге аспайды: балалар міндетті шешудің жалпыланған 

тәсілдеріне өте салғырт бағдарланады. Олардың негізгі бағдары ең алдымен бағалармен 

бағаланатын білімнің меңгерілу нәтижесіне бағытталған. Енді осы балаларда оқыту-

танымдық мотивтердің қалыптасуы үшін міндетті түрде ол балаларды жалпыланған 

әрекет тәсілдерін қалыптастыруға бағыттау қажет. Ол үшін бастауыш сынып 

оқушыларының оқу әрекеттерінің сипатын, сабақ берудің мазмұны мен әдістерін мәнді 

тұрпатта өзгерту қажет. 

 Оның себептері өте көп –негізгілерін ерекшелеп бөлейік. 

 Біріншіден, дәстүрлі  білім беру мазмұны утилитарлы-программатикалық сипатта 

болады, бұл өз кезегінде балалардың белгілі бір білім көлемін меңгеру қызығушылығын 

жояды. 

Екіншіден, кәдімгі   мектептегі оқытудың түсініктемелі-ұғындыру әдіснамасы 

балаларға берілетін мәліметтерге еш қызығушылық туғызбайды. 

Үшіншіден, қалыптасқан оқыту, білім беру түрі балаларда сол немесе өзге сұрақты 

бірлесіп талқылау жолымен білімді меңгеру ниетін туғыза қоймайды. 

Осы сияқты педагогикалық жағдайларда  мектеп оқушыларында оқытудың 

танымдық мотивтерінің қалыптасуы үлкен қиындықпен жүзеге асады, бұл әсіресе міндетті 

шешудің жалпыланған тәсілдеріне оқушыны бағыттауға арналған оқу-танымдық 

мотивтерге қатысты.  

Осы жағдайларда әсіресе өткір болып тұрған мәселе- оқушылардың оқыту 

тиімділігін арттыру мәселесі. Сондықтан да, оқушыларды терең талдауға, ұғынуға, алған 

білімдерін ой елегінен өткізіп, оны қолдануға үйрету қабілеттерін дамыту маңызды да, 

шешілуі күттірмейтін жайт болып отыр 

Мектеп оқушыларының танымдық процестерінің бағалануы туралы проблеманы 

бастамас бұрын, осы аталған жас кезеңіне, қысқаша тоқталып өтуді жөн көрдік. 

Мектепке келісімен-ақ бала, бірте-бірте қоғамдық қатынастар әлеміндегі өзінің 

орнын саналы сезіне бастайды. Бұл өзін оқыту әрекетінің субьектісі ретінде сезінумен 

тікелей байланысты. 

Жаңа әлеуметтік ортаға түсе отырып бала өзінің, ерекше орнына ие болуға 

тырысады, өзіне жаңа әлеуметтік рөлді алуға икемделеді, өзі секілділермен қарым-

қатынасқа түсуді ойластырады. Мұндағы ең маңызды жайт: бала тек мектеп оқушысының 

рөлін ғана қабылдап қоймай, оқушының рөлін, бағытын ұстануы тиіс. 

Баланың өзіндік сана-сезімінің өзгеруімен қатар, оның құндылықтары, 

қызығушылық, мотивтері де өзгеріске ұшырайды. Енді бала эмоция, қайғыруларын қатты 
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сезінеді әрі жақсы есінде сақтайды. Бұл эмоция, қайғырулар баланың өзін-өзі бағалауын 

дамытуға тікелей әсер етеді. Баланың ішкі және сыртқы өмірін дифференциялауы жүзеге 

асады да, тікелей мінез-құлқына, тәртібіне ықпал етеді. 

Сонымен,   мектептік кезеңінде оқу әрекеті жетекші болады. Бұл өте ерекше қиын 

әрекет, көп 10-11 жыл бала уақытын және үлкен күш-жігерді қажет етеді. Оқу әрекеті 

күрделі құрылымды және қалыптасудың ұзақ жолынан тұрады. Оның негіздері оқудың 

алғашқы жылдарынан-ақ қаланады. Мектептегі оқыту ересектермен баланың 

қатынастарының жаңа жағымен, ереже-қағидаларды қадағалау, ғылыми түсінік 

ұғымдарды қабылдауымен сипатталады. 

Бұл кезеңдер баланың оқу әрекетінің өзіндік ерекшелігі сықылды психикалық 

функциялардың, жеке құрылымдар мен ерікті мінез-құлықтың дамуына ықпалын тигізеді. 

Бұл мәліметтер белгілі “өзгенің қасиеттерін сезіну - өзінің өзіндік “менінің” 

сезінуінің бастапқы кезеңі “деген” пікірге дәлел ретінде болады. 

Ес екі бағытта дамиды: ерікті, мазмұнды. Балалар ойын түрінде берілген, 

қызығушылық туғызатын оқу материалын еріксіз есте сақтайды. 

Әрі бір уақытта мақсатты түрде қызықсыз материалды да ерікті есінде қалдырады. 

Кіші бастауыш оқушыларына жақсы механикалық ес тән болады. Бала оқу материалын 

ұғына отырып, оны түсінеді, әрі сол бір уақытта есте сақтайды, осылайша, 

интеллектуалды жұмыс сол бір уақытта мнемоникалық әрекетте болады, ойлау мен 

мазмұнды ес ажырамастай байланысты болады. 

Бастауыш оқушылары қызықты емес әрекеттерге зейіндерін шоғырландыруға 

қабілетті болып келеді, бірақ оларда еріксіз зейін басымырақ болады. Зейін көлемдері 

онша үлкен еместігімен, тұрақсыздығымен ерекшеленеді – олар бір іске мән беріп, зейін 

қойып азғана уақыт айналыса алады, зейіннің бөлінуі қиынға түседі, оқу тапсырмасының 

бірінен екіншісіне ауысу ауыр болады. Баланың ерікті зейіні бірте-бірте қалыптасады. 

Жоғары, жақсы бағаларды алу мотиві, ниеті бүкіл әлеуметтік мотивтердің ішінде 

басты, маңызды орынды алады. Жоғары, көтеріңкі бағалар сыныпта белгілі бір статусты 

қамтамасыз етеді, ата-аналар тарапынан мақтаудың болуына кепілдік болады, әрі 

мұғалімнің жақсы қатынасына қол жеткізіледі, көптеген авторлар пікірінше, осы жас 

кезеңіндегі “маңызды” нәрсе болып табылады.  

Ал өзге оқытудың әлеуметтік мотивтері–жауапкершілік, міндет, білім алу 

қажеттілігі – А.Н. Леонтьев айтуынша “ білетін мотивтер болады және тәртіпті, мінез-

құлықты шынайы жетілдіруге қабілетсіз болады [2, 204 б.]. 

Мұғалімнің қатынасын алынған бағалар өзін-өзі бағалаудың қалыптасуына әсер 

етеді. Өзін-өзі бағалаудың қалыптасуы тек қана оқу үлгеріміне ғана тәуелді емес және 

сыныппен қарым-қатынас ерекшеліктеріне де байланысты. Мұнда отбасында алған 

тәрбиенің үлкен маңызды әсері болады. 

А.Н. Леонтьев танымдық процестердің ішіндегі ойлаудың маңыздылығына өте 

жоғары баға бере келе былай дейді: ”Ойлау – адам танымының ең жоғарғы баспалдағын 

құрайтын, обьективті шындықты бейнелейтін процесс” [3, 66 б.].  

"Оқытудағы белсенді әдістер" термині 1960 жылдардың соңында пайда болды. 

"Жаңа дегеннің өзі-жақсы ұмытылған ескі" дегендей-ақ, белсенді оқыту әдістерін тіпті 

ерте грек оқымыстылары Сократ (б.э.д. 399-469) басқарылатын диалог ретінде қолданған 

екен. Онда тыңдаушылар пікірталасқа тартылып, тек қана проблеманы шешіп қоймай, 

оған қажетті білімді игеруге тырысқан екен. 

Нақты жағдайда талдау әдісін сипаттайтын келесі бір күрделі, бірақ философиялық 

тұрғыдан өте мазмұнды әдіс – ситуациялық-рөлдік ойын болып табылады. Ситуациялы-

рөлдік ойынның көптеген түрінің біреуі – психодрама және социодрама болады. 

Психодрамада ойналатын рөлдердің драматизациясы терең жекелеген құрылымдарды 

белсендіруге және олардың кемшіліктерін анықтауға, түзетуге бағытталған. Ал, 

социодрамада тұлғааралық қатынастарда байқалатын адамдардың қасиеттерін түзетуге 

арналады. 
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Белсенді оқыту әдістерінің ішіндегі тренинг түріндегі сабақтардың өтілуінің ең 

басты жетістігі-жеке тұлғаның өзін-өзі талдау, өзіндік даму, өзін толық сезіну үшін 

уақытты қолданудың жоғары тиімділігі. Бұл сабақтар мектеп психологы, мұғалім, 

әлеуметтік педагогтың тренингке қатынасушы әрбір мүшені толық тануына, олардың 

негізгі жеке ерекшеліктерін түсінуге, олардың жеке бастарының дамуы барысында 

жұмыстар жүргізуге мүмкіндік береді. 

Оқушылардың қазақ тілі пәнінің тақырыбы бойынша ойлау процесінің түрлерін, 

формаларын, операцияларын пайдалана отырып,  дамыта оқыту идеясын жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді, себебі ол оқушының ойлауын, елестету және есте сақтау қабілетін, 

ынтасы мен белсенділігін арттырады. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ҚАБІЛЕТТІ ЖӘНЕ ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРДЫ    

ТӘРБИЕЛЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

МЫРЗАТАЕВА Р.Д. 

Жамбыл облысы, Т.Рыскулов ауданы, А.Байтурсынов орта мектебінің  бастауыш 

сынып мұғалімі 

 

Жаңа дәуірде дарындылықтың табиғатын испаниялық дәрігер Хуан Уарте мәнді 

түрде түсіндірді.Ол Испаниялық империяның жаңа дәуірдегі перспективасын мемлекеттік 

қызметте максималды түрде ерекше дарынды балалармен байланыстырды.  Оның 

зертетуінің негізгі міндеті кәсіптік таңдау мақсатымен қабілеттілігі даралық 

ерекшеліктерді зерттеу болып табылады.Бұл зерттеу дифференциалды психологияның 

пайда болуына үлкен әсер етті. 

Х. Уарте іс-әрекеттің кез-келген түрінде анықталатын негізі қабілеттіліктер сапасы 

ретінде қиял,  ес және интеллектті бөліп көрсетті.  Оның ойынша,  бұл қабілеттіліктің 

адамда көрініс беруі “ми темпераменті”  бойынша анықталады.  Ол белгілі бір ғылым,  

өнер салсында талап етілетін қабілеттіліктерге талдау жасаған.  Осы мақсатпен қолбасшы 

дәрігер,  заңгер,  геологтар тағы басқа “психологиялық портретін”  құрастырды.  Х. Уарте 

талант табиғаттан,  генофонға тәуелді дей отырып,  оның дамуы үшін тәрбие мен еңбек 

қажет екенін айтты.  аДамның табиғи қабілетіне сәйкес келетін мамандықты таңдауда 

шатаспас үшін,  кіші жасында көмектесетін әдейі ақыл-ойы  мен білімі жоғары адамдарды 

бөліп көрсету керек.  Жеке тұлғаның қабілет және дарындылық мәселесін Орталық Азия 

мен Қазақстанның көптеген ғалымдары мен ағартушылары зерттеген. 

Арабтың сөз бостандығының негізін қалаушылар(Әл-Хорезми,  Ферғани,  Әл-

Фараби,  Ибн Сина,  Беруни тағы да басқалар)  философия,  логика,  химия,  атсрономия,  

география,  медицина,  психология,  сонымен қатар жасөспірімдерді тәрбиелеуді дамыту 

үшін үлкен үлес қосты. 

Осылай,  Әл-Фараби “Бақытқа жету туралы”  трактатында этикалық сұрақтармен 

қатар,  адам қабілеттілігіне,  оқуды жақсарту мақсатындағы түрлі тәсілдерді қолдануға 

назар аудартады. 
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Ғылымды дифференциациялаумен байланысты (ХІХ ғ.) психология мен 

педагогикада адам психологиясы мен қабілеттілігі туралы зерттеу жұмыстары жүре 

бастады.  Қабілет түсінігінің алғаш негізін қалаушылардың бірі  -  англиялық психолог 

Френсис Гальтон  (ХІХ ғ.).  Ол  адамдардың даралық ерекшеліктер мәселесін зерттеді.  Ф. 

Гальтон өзінің “Таланттың тұқым қуалаушылығы:  оның пайда болуы мен заңдылығы”  

атты еңбегінде қабілеттің пайда болуының әдістемелік базасын негіздеді және келесі 

заңдылықтарды бөліп көрсетті. 

-Егер адам аса жоғары қабілеттерге ие болмаса,  бір де бір адам қоғамда жоғары 

дәрежеге ие болмайды. 

-Тек жоғары қабілетке ие болатын адамдардың өмірбаяны талдай келе,  қабілеттің 

кез-келген деңгейі тұқым қуалаушылыққа негізделген деген қорытындыға келеді. 

Э. Мейман (ХІХІ-ХІХ ғ.ғ.)  дарындылықтың теориялық негізін зерттеуді 

жалғастырды.  Ол дарындылықтың туа біткен аспектілерін зертетй отырып,  осының 

негізінде “нышан типтерін”  бөлді.  Осымен қатар,  Мейман табиғи,  жасанды моменттерді 

біріктіруге ұмтылды.  Бұл феномен түрлерінен дарындылықты ес,  қиял тағы басқа 

даралық ерекшелітерді зерттей отырып,  олар бөлек адамдарда кездесетінін анықтады,  әрі 

адамдардағы дарындылықтың деңгейін анықтауға көңіл бөлді.  Э. Мейман 

дарындылықтың педагогикалық аспектісін:  тәрбие мен дарындылықтың,  табыстылықтың 

және жұмысқа қабілеттілігінің байланысын зерттеген. 

Диффренциалды психологияның зерттелу көзі  -  адамның жекелігі болып 

табылады,  бұл істің бастауында неміс психологы В. Штерн (ХХ ғасырдың бірінші 

жартысында) тұр.  Ол ойлау қабілетін бағалаудың шараларын зерттеп,  “ойлау 

қабілеттерін” зерттеу үшін пайдаланған. 

В. Штерн бойынша ақыл-ой қабілетінің белгілері ойлаудың қандай да бір 

жаңашылдыққа бағытталуы  (ақыл-ой қабілетін естен ерекшелейді)  және сыртқы 

жағдайға тәуелділікті мінездемелейтін  (өмір талаптары,  міндеттері)  және өзіндік 

шығармашылық мәні бар данышпандықты ақыл-ой дарындылығынан ерекшелейтін 

үйренусішілік болып табылады. Үйренусішілік қабілеттің жалпылық белгілері,  ақыл-ой 

дарындылығын мінездемелік ерекшелігі бойынша,  ақыл-ой қабілеті бар ғана облыстың 

мазмұнын қамтумен шектелетін талант ұғымын ерекшелейді. 

Адамның шығармашылық мүмкіндіктері өте ерте байқалады. Өте қарқынды даму 

кезеңі  -  2-5 жас.  Осы жас кезеңінде жеке адамның негізі қаланады.  Қабілеттің бірінші  

байқалуы түрлі іс-әрекет  түрлеріне еріксіз ұмтылудан байқалады.  Сондықтан,  

шығармашылық мүмкіндіктердің алғышарттарын осы арадан іздеу керек.  Ата-ана,  

тәрбиеші,  мұғалімдердің басты міндеті  -   баланың осы ұмтылыстарын қолдау. 

Ерте жас кезееңінде дарынды балаларды өзгелерден айыратын нәрсе себеп-

салдарлы байланыстарды бақылау қабілеттілігі және соған сәйкес тиісті қорытындыларды 

жасау. 

Дарынды балаларды ақпаратты және тәжірибені әрі жалпылай білу қабілеттілігі 

ерекшелендіреді және бұл балалар жинақталған білімді кең қолдана біледі.  Кішкентай 

«вундеркиндтер»  үлкен сөздік қорға бай болады,  сұрақ қоя біледі.  Олар үлкен ниетпен 

сөздіктер мен энциклопедияларды оқиды,  сөдер ойлап табады,  ақыл-ой қабілетін 

белсенді ететін ойындарды ұнатады. 

Дарынды балалар зейіні бір нәрсеге аса шоғырланғыш болады әрі қызыққан іс-

әрекетінің нәтижесіне жетуде өте табанды болады. 

Дарынды балаларда әділеттілік сезімі өте ерте байқалып,  әділеттілік сезімі өте 

күшті дамыған.  Олар өздеріне және айналадағыларға жоғары талаптар қояды,  әрі 

шындыққа өте тез,  жылдам үн қосады,  әділдік,  үйлесімді,  табиғатты ұнатады. 

Кішкентай таланттардың айқын,  ашық қиялы әлемде жоқ  жануарларды тауып,  

оларды жолдас етеді,  және фантастикалық өмірді ойдан ойластырады. 
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Дарынды балалар үшін аса жоғары қорқыныш тән,  себебі олар түрлі қауіпті 

оқиғаларды қиялдап ойдан шығаурға қабілетті.  Бұл балалар аса сезімтал,  эмоционалды 

тәуелді,  шыдамсыз. 

Дарынды балалар үшін танымдық процестерінің озыңқы дамуы тән болады. 

1. Қабылдауларының кеңдігімен ерекшелене отырып,  олар айнала әлемдегі болып 

жатқанды тік әрі тез қабылдайды,  сол немесе өзге заттың қалай құралғандығына орай аса 

сұқтанып көп нәрсені құмартып білгіш болады.  Олар бір мезгілде бірнеше процесті 

бақылауға қабілетті және барлық өзгерісті белсенді түрде зерттеуге бейім. 

2. Олар заттар мен құбылыстар арасындағы байланысты қабылдауға қабілетті әрі 

соның негізінде қорытындылар жасай алады;  оларға өз қиялдарында балама жүйелеер 

құрау ұнайды. 

3. Дарынды балалардың ерекше есі тілдік дамумен ерекше жетіле отырып,  

ақпараттың едәуір үлкен бөлігін жинақтауға бейім.  Әрі оны қарқынды қолдана біледі. 

4. Дарынды балалардың сөздік қоры бай,  әрі олар оны еркін әрі нақты баяндай 

біледі.  Дегенмен,  жеке қанағаттануы үшін олар жиі жағдайда өздерінің жеке сөздерін 

ойлап табады. 

5. Бұл балалардың зейіндерінің шоғырлануы ұзаққа созылады және міндетті 

шешуде үлкен табандылық танытады. 

Дарынды балалардың тағы да кейбір сипаттамалары. 

 Дарынды балаларды жоғары энергетикалық деңгей ажыратады,  әрі олар 

әдеттегідей аз уақыт ұйықтайды. 

 Олардың қол бұлшық еттерінің координациясы және қолдарын меңгеруі жиі 

жағдайда танымдық қабілеттерінен артта,  яғни кеш дамиды. 

Талай және дарындылық түрлі интеллектуалды және жеке ерекшеліктерде 

байқалуы мүмкін. 

Н.Б. Шумакованың зерттеулері балалардың жаңа объектімен танысқан кезеңдегі 

пайда болатын қабілеттердің дамуында екі кезеңнің пайда болуын көрсетеді. 

Осы бастауыш жас кезеңіндегі ең бір маңызды мәселе  -  дарынды балаларды 

анықтау. 

 Біріншіден,  жанұяда дарынды балалар өз дамуларының бастапқы кезеңінде 

көпшілік арқылы түсінбейтін болады да,  жиі жағдайда ата-аналардың өз балаларының 

белсенді танымдық қабілеттеріне жағымсыз реакция танытуы байқалады. 

 Екіншіден,  белсенді шығармашылық қабілеттер балаларда аса  жоғары жүйке – 

психикалық қозғыштықпен қатар жүзеге асады,  әрі бұл шыдамсыздықта,  тәбеттің 

бұзылуында  бас ауруы,  ұйқының бұзылуымен бірге байқалады.  Дер кезінде 

көрсетілмеген  медициналық психологиялық түзету шаралары невроздың пайда болуына 

және бірқатар  психосоматикалық аурулардың пайда болуына әкеліп соғады. 

 Үшіншіден,  дарынды балалар мектеп ұжымына түсе отырып,  айналадағы 

құрбыларының орташа қабілеттілігін көріп,  өздерін қолайсыз сезінеді.  Нәтижесінде 

дарынды балалар өздерін ерекшелеп көрсетпеуге,  «ақ қарға»  болмауға тырысып бағады. 

П. Торренс зерттеулері мынаны көрсетеді:  дарынды балалар ақыл-ой дамудың 

бастапқы деңгейлерін тез бастан өткереді де,  түрлі жүйкеге ауырлық тудыратын 

жұмыстарға қарсылық танытады. 

Жиі жағдайда шығармашылық ойладың ерекше оригиналдығы айналадғылардың 

түсінбестігіне әкеліп соғады,  әрі олардың бұл әрекетін өзгелер  «ауытқу»  деп түсінуі 

мүмкін.  Дарынды балалар мектептегі 2/3 уақыт бөлігін құр босқа  «интеллектуалды 

қарсылық»  көрсете отырып өткізеді.  Дарынды балалар өз құрбыларына қарағанда 

әлеуметтік бейімделудің бастапқы деңгейлерін тезірек,  жылдамырақ өткереді. 

Сонымен,  дарындылықтың сақталуы әрі дамуы  -  қоғам прогресін,  өсуін 

қамтамасыз еттеін мәселе. Дарынды бала коллекция жасаумен айналысады,  сөздік қоры 

бай,  күрделі тапсрымаларды қанағат алып отырып,  орындайды,  жауап беруде қиын 
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жолдарды қолданады,  зейінді шоғырландыруы жоғары,  тұтас алғанда интеллект 

коэффициенті жоғары. 
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МЕКТЕП АЛДЫ ДАЯРЛЫҚ СЫНЫБЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДЕҢГЕЙЛЕП ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 

 

ТАЗАБЕКОВА А.Д. 

Жамбыл облысы, Т.Рыскулов ауданы, А.Байтурсынов орта мектебінің мектеп алды 

даярлық сыныбы мұғалімі 

 

Еліміздегі қоғам дамуының барлық саласындағы өзгерістерге орай білім саласы да 

жаңаруда. Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» Заңында: «Білім беру 

жүйесінің басты мақсаты – ұлттық және жалпыадамзаттық мәдени құндылықтар негізінде 

жеке тұлғаның қалыптасуына қажетті жағдай жасау» делінген. Осы міндеттерді жүзеге 

асыруда басты нысана – білім сапасы. Сапалы білім беру педагогтардың шеберлігі мен 

іскерлігіне байланысты. Ал педагогикалық шеберлік пен іскерлікті дамытуда жаңа 

технологияны қолданудың маңыздылығы зор [1]. 

Оқытудың жаңа технологиясы — оқытудың тиімді әдіс — тәсілдерін қолдануды, 

оқытудың әр түрлі әдістері мен формаларын біріктіруді, оқу материалын тиімді 

пайдалануды, оқудың сапасына білім мен біліктілікті жүйелеуді жүзеге асырады.                                      

 Оқытудың жаңа педагогикалық технологиясы — оқытуды ізгілендіру, өзін-өзі дамытып, 

тәрбиелей білетін, заман ағымына ілесе алатын кәсіби, білікті, жан-жақты жеке тұлға 

қалыптастыруды мақсат етеді. Оқушылардың кәсіби білім сапасын арттырумен бірге өз 

қабілетіне қарап, өзін-өзі дамыта отырып, өзіне сын көзбен қарауға мүмкіндік береді. 

Танымдық белсенділігін арттырып, шығармашылық қабілетін дамытады.                                        

Оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, дамыту 

міндеттерін көздейді. Оқытушының жеке тұлғаны зерттеуіне, оны толық танып, білуге 

және оқытудың мақсатына жетуге тиімді, әрі нақты жол ашады. Болашақ маман иелерінің 

бойында білімділік, біліктілік, саналылық, жауапкершілік қасиеттерін сіңіруде, яғни 

кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруда жаңа технологияны қолданудың ролі зор. Сонымен 

қатар технологияны тиімді пайдалана білу оқытушының шеберлігі мен іскерлігін және 

кәсіби құзыреттілігін шыңдауға әсерін тигізеді.  

Мектеп алды даярлық сыныбында оқытудың инновациялық технологиялардың бірі 

– ақпараттық технология. Оқытудың ақпараттық технологиясы - ақпаратпен жұмыс жасау 

үшін қолданылатын арнайы тәсілдер, педагогикалық технологиялар, бағдарламалық және 

техникалық құралдар. 

Ақпараттандыру технологиясы арқылы заман талабынан сай сабақ берідің 

тиімділігі өте көп. Күнделікті сабаққа видео, аудио қондырғыларды мен теледидарды, 

компьютерді, интерактивтік тақта мен мультимедиалық проекторларды пайдалану үлкен 
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нәтижелер беретініне әр мұғалім өзі көз жеткізіп отыр. Жаңа ақпараттық технолгияның 

ерекшелігі мұғалімдер мен оқушылардың бірлесіп, шығармашылықпен жұмыс істеуіне 

ықпал етеді. Мектептердің оқу-тәрбие үрдісіне жаңа ақпараттық технологияны енгізу 

арқылы оқу сапасы жақсарып, дамыта оқыту жүзеге асырылып, сабақ қарқыны 

жеделдетіледі. Электрондық оқулық мектеп оқушыларын ақпараттық технологияны кіші 

жастан меңгеруге көмектесіп, оқушылардың өз бетімен білімдерін толықтыруларына 

мүмкіндік береді. 

Ақпараттық технологияның ерекшелігі: оқушылардың өздері ақпараттар жинап, 

жаңалық ашуға ұмтылып, ізденіп жауабын тауып, өзінің қөзқарасын логикалық түрде 

дәлелдейді.         

Мектеп – бұл оқушы тұлғасы мен санасының дамуы қатар жүретін, ерекше құнды, 

қайталанбас кезеңі. Мектептегі мұғалім - ол балаға белгілі бір білім беріп қана қоймай, 

оқушыларды шығармашылыққа баулуға, оның бойындағы әр түрлі қасиеттерді дамытуға, 

яғни сөйлеу, оқыту, қоршаған ортада дұрыс көзқараста болу, жағдайларды объективті 

түрде бағалап, талдау жасауға үйрету, ойын дұрыс айтуға, салыстыра білуге, дәлелдеуге, 

сөйлеу мәдениетіне үйретеді.  

Бұрын мұғалім дегеніміз - бұл қолына уақыт аралығындағы байланысты ұстаған 

алып, кіршіксіз балалық әлеміндегі күш - қуат пен ақылды, талантты ашқан Колумб, 

барлық күрделі нәрсені қарапайым тілмен жеткізе білетін Данагөй, жалынды сөздері 

жастарды ерлікке жетелейтін Шешен, дүниенің жанды сұлулығын көрсететін Суретші, 

жан дүниенің бүкіл болмысын көре білетін адам.  

Ал қазіргі уақыт жаңа типтегі мұғалімнің – оқу процесіне қатысушыны дамытатын, 

дарындылық пен шығармашылықты дамытудың технологияларын меңгерген, әдіскерлік 

мәдениетке ие маман ретінде жаңа формация мұғалімінің пайда болуын талап етеді. Жаңа 

формация мұғалімі білім берудің жаңа парадигмаларын көрсететін жаңа кәсіби ойлау 

жүйесі мен сананы меңгеруі керек. Жаңа формация мұғалімі дегеніміз - ол кәсіби және 

тұлғалық мәнге ие қасиеті бар маман.   

Елбасы Н. Ә. Назарбаев «Жаңа формация педагогы әлеуметтік тұрғыдан есейген, 

педагогика құралдарын шебер меңгерген, өзін - өзі әрдайым жетілдіруге ұмытылатын 

шығармашыл тұлға» деп анықтама берді. Осыған орай, Қазақстанның қоғамдық - саяси 

өміріндегі болған өзгерістер оқыту, тәрбиелеу ісіне де жаңалықтар енгізуде. Қазіргі даму 

кезеңі білім беру жүйесінің алдына оқыту үрдісін технологияландыру мәселесін қойып 

отыр. Сондықтан мектеп алды даярлық сыныбында оқытудың  әртүрлі технологиялары 

зерттеліп, жаңашыл педагогтардың іс - тәжірибесі мектеп өміріне енуде. Енгізілген жаңа 

технологиялар оқушылардың өмір сүруге әсер етуші қабілеттерін дамыту үшін әрбір ұстаз 

оқу - тәрбие жұмысына шығармашылықпен қарап, жаңа заман талабына сай, оқушыны 

озық, ұлттық дәстүр рухында тәрбиелеп, сабақты түрлендіріп оқытудың түрлі әдіс - 

тәсілдерін қолданғанда, жақсы нәтижеге жетеріміз сөзсіз. 

Мектеп алды даярлық сыныбындағы оқушы шығармашылығы практикалық 

әрекеттер, ізденімпаздылық арқылы дамиды. Шығармашылыққа үйрететін сабақтар – 

жаңа технологияларды қолдану болып табылады. Мектеп алды даярлық сыныбында 

оқытудың жаңа педагогикалық технологияның ерекшелігі мен тиімділігі. Мектеп  өміріне   

еніп отырған жаңа технологиялардың ерекшелігі өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан - 

жақты дамыту.  Инновациялық білімді дамыту, өзгеріс енгізу, жаңа идеялармен 

жаңалықтарды өмірге әкелу. Бұрынғы оқушы тек тыңдаушы, орындаушы болып келсе, ал 

қазіргі білім іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мән береміз. 

Қазіргі заманғы оқыту технологияларына келесі талаптар қойылады: 

-оқыту мақсатының нақты қойылуымен,оның ғылыми негізделуі,оқу іс-әрекетінің 

нәтижесінің жоғары сапалы болуы;   

-оқу материалын толық қабылдау мүмкіндігінің болуы;  

-оқу процесінде қарым-қатынастың еркін болуы;  

-оны үнемі жетілдіріп,толықтырылып отыру мүмкіндігінің болуы. 
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Осы заманғы кез келген оқыту технологиясы оқу процесін ұйымдастыру кезеңінде 

технологияның бар мүмкіндіктерін үнемі шығармашылықпен пайдалану қажеттілігіне 

көңіл аударуда. Оқыту технологиясын оқыту процесін ұйымдастыру,басқару және 

бақылау деп түсіну керек.Қазіргі таңдағы педагогика жаңалықтарын екшеп,пән 

ерекшелігіне қарай қолдана білсек,ұтарымыз көп. Өйткені жеке тұлғаға бағытталған 

білімнің бүгінде нәтижесіз болмайтындығы тәжірибе жүзінде дәлелденгені анық.Нәтижеге 

бағытталған білім бугінгі заман талабы, қажеттіліктің қайнар көзі болса,нәтижеге жету 

жолында іздену әрбір мұғалімнің азаматтық борышы. Осы орайда өз тәжірибемнің 

негізінде оң нәтижеге қол жеткізу үшін алдыма мынадай мақсат қойдым: заман талабына 

сай білімді, білікті, дүниетанымы кең,шығармашылық қабілеті дамыған жеке тұлға 

қалыптастыру.                                          

Сондықтан,мен Ж.А.Қараевтың “Деңгейлеп саралап оқыту технологиясын” өз 

тәжірибемде тиімді пайдаланып келемін.Сабақта,жалпы мектепте оқушыларға ыңғайлы 

және жайлы жағдай жасалу қажет,сонда ғана оқудан жақсы нәтиже шығады,ол тұлға 

ретінде жан-жақты дамитын болады. 

Қараев технологиясының құндылығы: 

1) 100% үлгерім;  

2) Жоғарғы деңгейлі тапсырмаларды орындау арқылы дарынды баланы таңдауға 

мүмкіндік береді;  

3) Оқушы “2” аламын деп қорықпайды,керісінше тапсырманың жауабына жоғарғы 

ұпай жинау арқылы ынтасы артады.Оқушыға төрт деңгейлі тапсырма беріледі; 

4) Оқушы оқу материалын өзі меңгереді,ал ұстаз өз пәнінен жұмыс дәптерін 

жасайды; 

5) Педагогикалық технология орта мектеп жүйесін ақпараттандыру принципін 

сақтай отырып жүргізіледі.  

Деңгейлеп саралап оқыту технологиясының негізгі ерекшелігі оқушыларға 

берілетін тапсырмалардың деңгейлерге бөлінуі және олардың меңгерген білімі мен 

іскерліктеріне қойылатын талаптардың,яғни материалды меңгерудің төменгі жеткілікті 

шегін қамтитын міндетті дайындық шегі анықталады.Бұл деңгей-барлық оқушылардың 

шамасы жететін деңгей.Осы деңгейдің негізінде курсты меңгерудің жоғары деңгейлері 

қалыптасады.Оқушылар бір сыныпта бір бағдарлама бойынша білім ала отырып,өз 

қабілеттеріне,қызығушылығына сай деңгейді таңдауға мүмкіндік алады. 

  Ж.А.Қараевтың “Деңгейлеп саралап оқыту технологиясын” тиімді пайдалануда 

оқушының білімге деген құштарлығы, ынтасы артқанын, еркін сауатты сөйлеуге, өз ойын 

жинақтап ашық айтуға немесе дәлелдеуге, ұсыныс, пікір білдруге, ой қорытуға 

дағдыланатынына көзім жетті. Сабақтарда тиімді технологияларды пайдаланып, әр түрлі 

әдіс-тәсілдерді үздіксіз қолданған жөн. 

Шәкіртіміздің білімін шыңдау, қабілетті, дарынды тұлға дайындау - біздің алдағы 

жауапкершілікті міндетіміздің бірі болып табылады. Сондықтан тынбай, жалықпай, үнемі  

шығармашылықпен іздене жүріп, білімді ұрпақ тәрбиелеуге атсалысайык, ұстаздар! 
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Заманауи әлемдегі  тарих ғылымдарының өзекті 

мәселелері 
 
 

ТАРИХ ПӘНІНЕН ОҚУШЫ БЕЛСЕНДІЛІГІ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН 

АРТТЫРУДА «ОҚУ МЕН ЖАЗУ АРҚЫЛЫ СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУДЫ 

ДАМЫТУ» ӘДІСТЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

ДЖАДРАЕВА Б.Т. 

Тарих құқық және экономика  пәнінің жоғары санаттағы  оқытушысы, тарих 

ғылымдарының магистрі, Жаркент Жоғары гуманитарлық техникалық колледжі, Алматы 

облысы, Панфилов ауданы 

 

Біздің бүгінгі білім беру жүйесі негізгі бағыты оқушылардың білімі мен іскерлік 

дағдысын кеңейту, олардың мәдениеттілігін арттыру, қабілеттерін, шығармашылық 

мүмкіндіктерін, жеке даралығын, гуманистік құндылық жүйелерін қалыптастыруды 

мақсатты түрде дамыту болып табылатын әлемдік білім беру кеңістігіне енуге 

бағытталған. Осыған байланысты, білім беру жүйесінің алғашқы міндеттерінің бірі болып 

ұлттық және жалпы адами құндылықтар негізінде, ғылым мен тәжірибе жетістігі негізінде 

тұлғаның дамуы мен кәсіби қалыптасуына жағдай жасау, жеке дара тұлғаның дамуына 

жағдай жасау арқылы ой-өрісті кеңейту,бала тұлғасын әлеуметтік өміре бейімдеу, қоғам 

мен еңбек нарығының ауыспалы қажеттіліктеріне жылдам бейімделуіне себеп болатын 

функционалдық сауаттылықты қалыптастыру. 

Бүгінгі мектептерде білім беру тұлға мен тәжірибеге бағытталып, тұлғаның өзін- 

өзі дамытуына, өзін-өзі жетілдіруіне мүмкіндігінше көңіл бөліп, мәселелі- 

шығармашылық сипатта болуы керек. 

Функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға өмірдің түрлі саласында кездесетін 

шынайы және өзекті мәселелерді шешуге, тәжірибелік-бағытталған, бейімделген 

тапсырмалар мүмкіндік береді. Мұндай тапсырмалардың мазмұны күнделікті өмірге 

қажетті ақпараттан тұрып, жеке адам үшін де, қоғам үшін де, қоғам үшін де өзекті болып 

отыр.  

Қазіргі заманғы білім беруге қойылатын талап - оның сапасын арттыру. Баланы 

мектеп қабырғасынан бастап шығармашылық ойлауға, қалыптан тыс шешімдер 

қабылдауға, практикалық әрекеттерге дайын болуға үйрету керек. Оған дайын болуға 

қазіргі уақытта оқу үрдісіне жаңа технологияларды қолданудың мәні зор делініп жүр. 

Жалпы педагогикада баланы оқыту мен тәрбиелеудің мақсаты - жан - жақты 

дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылғандықтан, бұл жерде жаңа технология 

бойынша әдістемелік жүйенің басты компоненті - оқыту мақсаты болып табылады. Бірақ, 

бұл мақсат өздігінен дамуға ұмтылған жеке тұлғаны қалыптастыру, сондықтан оның 

өзіндік танымдық іс - әрекеті белгілі бір дәрежеде белсенділенуі қажет. Жаңа мақсат жеке 

тұлғаны қалыптастыру үшін оқытудың әдістерін өзгертуін талап етеді. 

Осы талаптарды орындау үшін төмендегі ұсыныстар қажет. 

1. Оқушылар өздігінен танып, іздену іс - әрекеттерінің әдістерін меңгеру қажет. 

Демек, жаңа мақсат бойынша «оқушы – мұғалім», деген қатынасты қарастырады. Бұл 

жағдай бірінші орында тұрады және өз бетімен білім алудағы белсенділігіне назар 

аударылады. 

2. Оқушыға деген сенім, оның өз ісіне жауап беру мүмкіндігіне сүйене отырып, өз 

беделі, қадір – қасиеті сезімін дамыту. 
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3. Оқу құралдары оқушылардың өздігінен іс - әрекет жүргізе алатындай болуы 

керек. Мұндай талаптары болса оқушыларға тақырып бойынша заңдар мен ережелерді, 

тұжырымдарды өздігінен шығаруға жетелейді. 

Бүгінде білім беру саласында оқытудың озық технологияларын меңгермейінше 

сауатты, жан -жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің 

интеллектуалды, кәсіптік адамгершілік, рухани азаматтық және басқа көптеген адами 

қабілетінің қалыптасуына әсерін тигізеді, өзін- өзі дамытып, оқу- тәрбие үлгісін тиімді 

ұйымдастыруына көмектеседі.  

Қазіргі кезде заман талабына сай білім берудің дамуы мен тенденцияларын 

қамтитын елуден астам педагогикалық технология қолданылып жүр. Солардың бірі- 

Қазақстанда 1997 жылдан бастап етек жая бастаған «Сыни ойлауды оқу мен жазу арқылы 

дамыту» жобасы ( RWCT жобасы). Оқушылардың ойлау, қабылдау қабілетін аңғаруға 

топтық жұмыс өте тиімді, яғни сабақты деңгейлеп оқыту арқылы іске асыру және 

оқушыға тиянақты білім беру, оның сабаққа деген қызығушылығын арттыру,ізденгіштігін, 

байқампаздығын дамыту. 

Қазіргі қолданып жүрген сын тұрғысынан ойлауды дмыту жобасын пән 

ерекшелігіне қарай қолдана білу оқыту мақсатында жетудің бірден бір бөлігі.  

RWCT жобасы бойынша жұмыс істей бастағаннан пәнді оқытуға деген көзқарас 

өзімде де, оқушыларымда да түбегейлі өзгерді. Сабақ барысында бірлесіп жұмыс жасау, 

өзі білгісі келетін мәселеге нар тәуекел ету, жазбаша және ауызша ой алмасу бүгінгі 

оқушылардың дағдысына айналуда.Қай сыныпта болсын оқушылардың салғырттық, 

қызығушылықтары төмен екндігін байқайтынмын. Сондықтан мен өзімнің алдымы 

мынадай мақсат қойдым: оқушылар қалай болғанда да тақырыптарды дәлелдей білуі 

керек, ал мен сол үшін орта құруым керек, әрине бірінші сабақтың сұрақтарымен, 

нұсқауларымен проблеманы анықтаймын. Сонда ғана олар өздеріндегі белгісіз 

қорқыныштан, сенімсіздіктен арылып, жоғары нәтижеге жетуге мүмкіндіктер алады деп 

ойлаймын. Оқушылар мен күткен ойдан шығып келеді. Себебі, сабақ барысында білгісі 

келу қажеттілігі туады, өз бетімен үйрену сенімділігі артты, топтарда белгілі орта пайда 

болады.Сонда ғана оқушыда ой талқысына салу, елестету әдеті қалыптасады, нәтижесінде 

енжар оқушыдан ізденушілері, зерттеушілер және мәнді іс әрекет жасайтын мүшесін 

дайындауға болады. 

Білімнің негізгі мақсаты оның қолданбалығында.Біздің пән мұғалімдеріміздің пән 

бойынша жақсы нәтижеге жетуіне біріншіден әуелден қалыптасып кеткен «қиын пән» 

туралы пікір, екіншіден қазіргі кезде осы қиындықтан алып шығатындай әдістемелік 

жүйенің жоқтығы кедергі болатын сияқты. Осы жобамен терең танысып, оның 

стратегияларын өзінің сабақ өткізу әдістемесіне жүйелі түрде енгізсе айтылған екі мәселе 

де шешімін табатыны сөзсіз. Енді осы жобамен өзімнің жасаған жұмыстарыма тоқталып 

өтейін. 

Барлық басқа пәндер сияқты тарих пәнін мектепте оқытудың алдында қойған 

мақсаты бар екені анық.Оқушы өзі білетін тарихи ұғымдарды ойша қорыта біліп, бір 

қарағанда көрінбейтін түсініксіз жағдайларды қарапайым тарихи деректермен салыстыра 

отырып қорытынды жасай алса,күрделі мәселені қарапайым бөліктерге жіктей отырып 

жалпы ережеден дербес жағдайға және керісінше дербес жағдайдан жалпы заңдылыққа 

көше білсе, өзіне қажет сұрақ туралы біртұтас қорытындыға келе алатын деңгейге жетсе, 

пәнді оқыту өзінің мақсатына жетті деп айтуға болады. Оқушының терең білімді 

болуының басты шарттарының бірі мұғалімнен оқушыға берілетін білімнің көлемі 

жеткілікті, толық әрі нақты болуы керек және де білім оқушының ішкі жан дүниесінде 

қалыптасып, керек кезде белгілі бір интуициялық күш ретінде қажетке жарау керек. 

Бүгінгі күні осы шарттардың орындалуын белгілі бір дәрежеде жүзеге асыратын 

әдістемелік жүйе ол RWCT жобасы деп қайталап айтсам, артық болмас. Бұл жоба арқылы 

бірінші сабақ құрылымы өзгереді, одан соң сабақтың мазмұны өзгереді, жалпы айтқанда 

оқытудағы философияның өзгеруіне күшті бағытқа тап болады. Бір қарағанда көп көңіл 
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аудара қоятындай мәселе емес сияқты, алайда сабақ қызығушылықты оятудан басталуы 

сыныптағы барлық оқушыны бір ұғымның, бір мәселенің айналасына жинақтауға , 

жұмылдыруға, жаңалық ашуға, көруге қызықтырады,ынталандырады. ББҮ таблицасын 

толтыру, түртіп алу стратегиясын қолдану оқушының жаңа фактіге бұған дейін өзі білетін 

фактілердің керегі ғана жинақталып, оларды қолдануға мүмкіндігі туады, соған үйренеді. 

Жекелеп, жұптасып, топтасып жұмыс істеу әдістері де оқушының білгенімен бөлісу, 

білмегенін өзінің әріптестерінен алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар өзіне тән тарихи 

тілі бар. Сол тілді әрқашан өмірмен байланыстыра оқытса, баланың өмірде тарихи 

сауаттылығы артады, ал сабақта өмірде байқаған құбылыстарды тарихи терминдер мен 

символдарды қолданып өз ойын айта алады дегім келеді. Мен осы жетістіктерге «Сыни 

ойлауды дамыту» бағдарламасы арқылы жеттім. 

Сын тұрғысынан ойлау - сынау емес, шыңдалған, бірін - бірі толықтыратын ойлау 

деп білемін.Бұл жобаның ішкі құрылымында ерекшеліктер бар. Бұл құрылым 3 деңгейден 

тұратын оқу мен үйренудің үлгісі. Көп ақпаратты, талдай, жинақтай отырып ішінен 

қажеттісін алуға үйретеді.  

Сабақтың қызығушылықты ояту кезеңі оқушылардың бұрынғы білетіні мен жаңа 

білімін ұштастыруынан тұрады. Бұл ойды қозғау, ояту ми қыртысына тітіркендіргіш 

арқылы әсер ету кезінде жүзеге асады. Бұл- үйрену үрдісі. Осы кезеңнің екінші мақсаты–

үйренушінің белсенділігін, ынта- жігерінарттыру. Оқушы өз білетінін еске түсіреді, 

қағазға жазады.Жұбымен, тобымен талқылайды. Оқушы ойын осылайша шыңдауға 

мүмкіндік туады.Сабақтың екінші кезеңінде оқушы жаңа ақпартпен танысады, тақырып 

бойынша жұмыс істейді, тапсырмалар орындайды. Оқушының өзбетімен жұмыс жасап, 

белсенділік танытуына жағдай жасалады. 

Сабақтың үшінші кезеңі- толғаныс сатысы. Оқушылар осы кезеңде үйренгенін 

саралап, салмақтап ой елегінен өткізеді.Тоғануды тиімді етіп лайықталған «Бес жолды 

өлең», «Венн диаграммасы», «Автор орындығы», «Эссе», «Семантикалық карта» 

стратегияларының лайықтысын тыңдаймын. Осы тұста әр оқушы өз шығармашылығын 

көрсете алады. Бір сабақтың үстінде бірнеше стратегияларды қолдану шарт емес.Басты 

мақсат- тақырыпты толық ашып, меңгерту.  

Сабақ соңында оқушылармен жүргізілетін «Не үйрендік? Қандай сұрағың бар? 

Сенің пікірің?» сұрақтары төңірегінде ой қозғау, оқушылардың пікірін білу келесі 

сабағыма бағыт-бағдар сілтеп отырады.Оқушыларымның осы сұрақтарға жауабын тыңдай 

отырып, олардың көзқарастарымен санаса отырып, келесі сабағымды жоспарлаймын. 

Бүгінгі бала– ертеңгі жаңа әлем. Сондықтан оқушыларымыз жаңа тұрмысқа, жаңа 

оқуға, жаңа қатынастарға бейімделуі тиіс. Осы үрдістен бәсекеге сай дамыған елдердің 

қатарына ену ұстаздар қауымына зор міндеттер жүктейтін сияқты 

Оқу әрекеті деп білім алуға бағытталған әрекетті айту қабылданған. Ол өз бетінше 

де, мұғалімнің жетекшілігімен де жүзеге асады. Бұл басшылыққа алып отырған 

әрекеттердің негізін Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский, А.И.Монтьев, С.Л.Рубенштейн т.б. 

ғалымдар жасады. 

Адамның өз болмысын тануға, ұмтылысына көмектесіп, тереңде жатқан талап 

тілегін, қабілетін дамыту, сол арқылы толыққанды өмір сүру үшін рухани күш беру 

білімнің басты мақсаты. Оны шешу үшін ең алдымен оқыту мазмұнын жаңартып, әдіс 

тәсілдерінің озығының өмірге келуі шартты. 

Сонда ғана өзіндік пікірі бар өз бетінше өмір сүру жолдарын таңдай алатын 

азаматтар тәрбиеленіп шығады. Ұсынылып отырған баяндамада қалыптан тыс шешімдер 

қабылдай алуға, практикалық әрекеттерге дайын болуға себебін тигізетін әдістердің бірі 

сыни тұрғыда ойлау әдісі және тарих сабақтарына енгізудің тиімділігі баяндалып отыр. 

Баяндаманы жазу барысында «оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыда ойлау» шетелдік 

авторлардың әдістемелік құралы, республикалық баспасөз материалдары, жаңашыл 

педагогтардың шығармалары пайдаланылады. 
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Бұл жобаның дамыта оқытудан айырмашылығы теориялық білімнің аздығы, оның 

есесіне өзіне тән сабақ құрылымы жасалған, әр кезеңге сай әдіс тәсілдер стратегиялары, 

яғни оқыту үшін мұғалімге нақты инструменттер берілген. Мұнда мұғалімнің шеберлігі әр 

әдісті өз орнына ұтымды қолдана білуі аса қажет. 

«Сын тұрғысынан ойлау» ұғымын белгілі идеяларды қабылдай отырып, оның неге 

қатысты екендігін зерттеу, оларды жеңіл септикалық оййларға қарсы қоя білу, салыстыра 

алу, сол идеядарға қарсы көзқарастар мен тепе теңдікте ұстап зерттеу, оған сеніммен 

қарау деп түсіндіріледі. Сын тұрғысынан ойлау сынау емес, шыңдалған ойлау. Бұл 

деңгейдегі ойлау тек ересек адамдарға, жоғары сынып оқушыларына ғана тән деуге 

болмайды. Жас балаларда бұл жұмысты дұрыс ұйымдастырғанда даму деңгейіне сәйкес 

ойы шыңдалып, белгілі бір жетістіктерге жетері сөзсіз. 

Сын тұрғысынан ойлау үш деңгейден тұратын оқыту мен үйрету моделдерінен 

тұрады. Білімнің болашақта пайдаға асуы, қажетке жарауын қалыптастырады. Көп 

ақпаратты талдай, жинақтай отырып, ішінен қажеттісін алуға үйретеді. 

Қызығушылықты ояту 

Үйрену процесі бұрынғы білетін және жаңа білімді ұштастырудан тұрады. 

Үйренуші жаңа ұғымдарды өзінің бұрынғы білімін жаңа ақпараттармен кеңейтеді. 

Сондықтан, сабақта қарастырғалы тұрған мәселе туралы оқушы не біледі, не айта 

алатындығын анықтаудан басталады. Осы арқылы ойды қозғау, ояту, ми қыртысының 

тітіркендіргіштер арқылы әсер ету жүзеге асады. 

Қызығушылықты оятудың екінші мақсаты оқушының белсенділігін арттыру. 

Өйткені, үйрену белсенділікті талап ететіні сөзсіз. Оқушы өз білетінін еске түсіреді, 

қағазға жазады, көршісімен бөліседі, тобында талқылайды. Өз ойын бөлісу, ортаға салу 

арқылы оқушының ойы ашылады, ақпарат жинап, оны байырғы біліммен ұштастырады. 

Осы жерде қазақ ағартушысы М.Жұмабаевтың «Балаға білім бергенде жақыннан алысқа, 

таныстан жатқа көшіп, жаңа білімді ескі білімге байлап беру керек» деген сөзінің өте 

орынды айтылғандығын атап өтуге болады. Қызығушылықты ояту кезінде өткен тақырып, 

оқушының білетіні жаңа білімге негіз болады.  

Мағынаны тану 

Ойлау мен үйренуге бағытталған сын тұрғысынан ойлаудың екінші кезеңі 

мағынаны тану. Бұл кезеңде оқушы жаңа ақпаратпен танысады, тақырып бойынша жұмыс 

істейді, тапсырмалар орындайды. Оқушының өз бетімен жұмыс жасап, белсенділік 

көрсетуіне жағдай туады. Оқушылардың тақырып бойынша жұмыс жасауға көмектесетін 

оқыту стратегиялары бар.  

Бұл - сын тұрғысынан ойлаудың үшінші кезеңі. Күнделікті оқу процесінде 

оқушының ой толғаныс ұйымдастыру, өзін, басқаға сын көзбен қарау, баға беру назардан 

тыс қалып жатады. Одан гөрі, үйге тапсырма беру, оны түсіну,  

Баға қоюға көп уақыт жіберіп жатасыз. Ой толғаныс кезінде оқушы білгенін, 

үйренгенін салмақтап, саралап, оны қандай жағдайда, қалай пайдалану керектігін ой 

елегінен өткізеді. Белсенді түрде өзі білімін үйрену жолын қайта қарап, өзгерістер 

енгізеді, яғни нағыз білім шыңына көтеріледі, үлкен әлемге енеді. Сол білім арқылы өзінің 

өзгергенін сезінеді, өзгеше сенім, тәрбиелік, даналыққа бастау алады. 

Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасындағы мұғалімнің ролі қандай болады дейтін 

болсақ, ол үйрену процесінде оқушыларға серік болып, бірге жұмыс жасап, оларға 

сеніммен қарап өз ойын, ақылын көрсете сөйлеуге қолдау жасап отырады. Бүкіл қайнаған 

істің ортасында мұғалімді білім алу ісін ұйымдастырушы деуге болады. 

Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін мына төмендегі шаралар орындалуы шарт: 

1. Сын тұрғысынан ойлауды тудыру үшін уақыт керек. 

2. Оқушыларға ойланып - толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат беру керек. 

3. Әр түрлі идеялар мен пікірлерді қабылдауға үйрету керек. 

4. Үйрену барысында оқушылардың белсенді іс - әрекетін қолдау керек. 
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5. Кейбір оқушылар қолайсыз жағдайларға кезіккенде күлкіге, ойынға 

айналдырмау керек. 

6. Оқушылардың бір - бірінің жауабына жасаған сынының дәлелді, дәйекті болуын 

талап ету керек. 

Сын тұрғысынан ойлауды бағалау керек. 

Ал оқушылардан осыған байланысты сенімділікпен жұмыс жасау бар ынтасымен 

оқуға берілу пікірлерді тыңдау, құрметтеу өз - ой пікірлерін ашық білдіруді талап ету 

қажет. 

Осы мазмұннан алған ақпарат менің бұрынғы осы мәселе туралы білетініммен 

сәйкес пе? Осы ақпаратты үйрене отырып, мен бірдеңе жасай аламын ба? Маған бұл ойлар 

мен идеялар қаншалықты әсер етті? Деген сауалдар төңірегінде ойлануға үйренеді. 

Сыни тұрғыда ойлауда тәжірибеге енгізгенге дейін сабақта оқушылардың білім 

деңгейін бақылау, назарда ұстау үнемі мүмкүн бола бермейді. Өйткені, сабаққа тұрақты 

қатынасып отырғандар бес - алты оқушы, ал қалғаны оқта - текте іске асырылады. 

Барлық оқушыларға бірдей тапсырмалар беріледі. Оны жақсы оқитын оқушылар 

тезірек орындап, ал қалғандары дайын жауапты қайталайды, сондықтан дәстүрлі оқуда 

оқушылардың көпшілігінде орташа деңгейде білім дағдылары болады. Сонымен қатар, 

дәстүрлі оқытуда мұғалім жаңа материалды түсіндіруге бар күшін салады. Өте жақсы 

карточкалар, көрнекіліктер қолданады, иллюстративті - баяндау әдістері көп 

болғандықтан, оқушылар мұғалім не айтады деп отырады. Дәстүрлі сабақта оқушылардың 

тілдік қарым -қатынасы тек сұраққа жауап беру шеңберінде жүреді. Оқушылардың бір - 

бірімен диалог сәттері, пікірлесу кезеңдері сирек байқалады. Оқу материалдарын 

оқушылар бірінің айтқанынбірі қайталайды, пайымдауң өзіндік айту өте аз болады. 

Шығыс даналығы былай дейді: «Маған айтсаң ұмытып қалам, көрсетсең есімде қалар ал, 

істеуін көрсетіп берші, есімде қалар». Яғни, бұл баланың ынтасын жетелеу арқылы 

оқытып үйрету. Баланың төрт - бес жастан бастап өз бетімен әрекет істеуге құштарлығы 

«өзін, өзім істеймін» деген кезеңдерден байқалады. Ол кезде олар өз әрекеттері арқылы 

тырмысып, өзіне -өзі істеуі жайдан күрделіге өтуге құлшыныс сатылар бәрімізге таныс, 

бірақ танымдық әрекеттерге ұмтылыстары өзіндік істерге ықыластары кейін кеми 

беретіндігі практикадан белгілі. Бала үнемі орындаушы болып дағдыланып өз бетімен 

ойлауға, өз деңгейінде білімді меңгеруге бағытталмаған, ылғи тасадағы оқушыда өзіне 

деген сенім жойылады, білім алуға мотив азаяды. 

«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» әдісі сабақтарда 

баланың танымдық белсенділігін арттыруды, өз бетінше білім алуға, шығармашылығын 

қалыптастыруға ықпал етеді. Оқушы үшін сабақ қзықты, жеңіл өтетіндігі, ұжымда 

бірлесіп жұмыс жасауға үйренетіндігін, білімнің тереңдігі мен тиянақтылығы 

артатындығы өткізген сабақтарда тоқталып өтіледі. Әсіресе, бұл әдіс қазіргі жаңа буын 

оқулықтарда енгізілген бастауыш сыныптарда өте тиімді. Қайта оны әдістемелік жағынан 

толықтырады. Сын тұрғысынан ойлау жобасы сексенге деген стратегиядан тұрады. 

Олардың бастауыш сыныптардың сабағында пайдалануға болатын кейбір әдістеріне 

тоқталып өтейін: 

ДЖИГСО - ұжымдық оқыту әдісі. Мақсаты - жалпы мәселені алдымен жұпта, 

сосын ұжымда талқылау. Бұл жағдайда әрбір оқушы өзін бір сәт мұғалім сезінеді, оқуға 

деген жауапкершілік артады. Әдісті қолдану төмендегіше ұйымдастырылады. Алдымен 

ұжым төрт адамнан тұратын топқа бөлінеді. Бұл «жанұя» топтар деп аталады. Содан 1, 2, 

3, 4-ке дейін санау арқылы 1-лер бөлек, 2,3,4 өз алдына жұмыс тобын құрады. Оқуға 

ұсынатын материалдың тақырыбы талқыланған соң мәтінді түсіну қажет екендігі 

ескертіледі. Төрт логикалық бөлікке бөлінген – 1- лер мәтіннің бір бөлігін лер, қалғаны – 

2,3,4-терге оқу тапсырылады. Жұмысты бастамас бұрын оқушыларға мәтіннің тиісті 

бөлігін жақсы меңгеру қажеттігі айтылады. Келесі кезекте ұжым мүшелері бастапқы 

топпен қайта табысып, өздерінің үйренген бөліктерін ортаға салады. Осылайша ұжым 

мүшелері бір бірін оқытуға сол арқылы ойлауға үйренеді ЖИГСО стратегиясы мазмұнды 
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жоғары табыспен меңгеру, оқығанды есте сақтау үшін өте тиімді. Оқушылардың оқуға 

деген қызығушылығы артады, ұжымда жақсы қарым қатынас қалыптасады, саналы тәртіп 

орнайды. 

Еркін жазу.Бұл әдісті сабақтың үшінші ой толғаныс кезеңінде пайдалану тиімді. 

Мұғалім сабақта қарастырылған жаңа ақпарат жайлы, одан алған әсерін, не үйренгенін 

қағаз бетіне түсіруді тапсырады. Жазуға уақыт беріледі. Уақыт болған соң оқушылар өз 

жазғандарын топ мүшелеріне таныстырады. Оқушыларды алған білімдерін қорытуға, оған 

сын көзбен қарап ойын түйіндеуге үйрететін бұл әдісті сабақта қолдану тиімді. 

Қорыта келгенде, егемен еліміздің оқыту жүйесін қалыптастыруда ертеңгі күнге 

бағытталған рухани жанарудың іргетасы қалануда. Осындай жаңарулар оқушылардың 

ақыл ойын, шығармашылығын дамыту мәселелерін шешеді, білімнің сапасы көтеріледі. 

Бұл жоба сабақ барысында оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға, өз бетінше 

білім алуға, шығармашылығын дамытуға ықпал етеді. Оқушылар үшін сабақ қызықты, 

жеңіл өтеді, ұжымда бірлесе жұмыс жасауға үйренеді, білім тереңдігі мен тиянақтылығы 

артады.  

Бұл жобаның әдіс тәсілдерін жоғары сыныпта тиімді пайдалана отырып, 

балалардың ұсыныс пікірлерін еркін айтқызып, ойларын ұштауға және өздеріне деген 

сенімді арттыруға мүмкіндік туғызып отырды. Әдіс тәсілдер арқылы өткізілген әрбір 

сабақ оқушылардың ойлауына, қиялына негізделіп құрылады. Баланың тереңде жатқан 

ойын дамытып, оларды сөйлетуге,ойын ашық айта білуге жетелейді. Сын тұрғысынан 

ойлау сынап қарау емес, оқушылардың шыңдалған оқу әрекеті. Бұл әдістерді пайдаланған 

кезде байқағаным, бұған дейін оқушы тек мұғалім мен оқулыққа бағынатын тыңдаушы 

болса, енді сын тұрғысынан ойланып, өз ойын дәлелдей алатын тұлғаға айналды. Жоғары 

сыныптарда бұл жобаның әдіс тәсілдерін пайдаланған кезде оқушылар топпен, жұппен 

жұмыс істеу арқылы өзара пікірлесіп, ең ұтымды жауапты тауып алуға үйренеді. Топқа 

берілген сұраққа тынымсыз іздене отырып,әр оқушы өз ойын еркін айтуға, оны дәлелдеп 

қорғай білуге машықтанады, шығармашылықпен жұмыс жасауға дағдыланады. Мұғалім 

ақылды, бірақ барлығын өзі айтып бере салмайды, ол өз пәнін жетік білсе де, балаға 

үстемдік етпейді. Бұл жоба бойынша мұғалім мәселе қояды, ойлаудың жолдарын ашады, 

әрекеттің барысына бағдар береді. Осылайша оқушы қоғам, ғылым шешіп қойған, бірақ ол 

үшін жаңа болып табылатын түйінді мәселелерді шешеді, оқу әрекетімен айналысады. 

Дәстүрлі оқытуда баланың шығармашылық қабілеті шектеліп, табиғи мүмкіндіг 

жойылады. Ал әр сабақ сайын ізденуге үйренген бала кезкелген мәселені шешуге тез 

үйренеді. Сыныпта белгілі бір мәселе төңірегінде пікіралмасулар көп уақыт алмайды. 

Қайта оқулықтан, бағдарламадан тыс дүниелер туралы хабарлар алуға, таным көкжиегіне 

тарылмай тарқай түсуіне жол ашылады. 

Осындай әдістерді пайдалана отырып, мынадай қорытындыға келдім: кез келген 

пәнді оқыту кезінде дайын ұғымды жаттап, есіне сақтатып, қайтадан мазмұнын 

айтқызудан гөрі, интеллектуалдық, шығармашылық тәсілдерді қолдану тиімді. 

Оқушылардың оқулықтан тыс алатын ақпарат көздерін ескере отырып, білетін 

нәрсені қолдануға жағдай жасау, баланың біліміне сүйену арқылы өзіне сендіру керек. 

Оқушының білім алуға дайындығын, ынта ықыласын, интеллектуалдық қабілетін 

дамыту, білім беруді баланың ойлауы мен практикалық әрекеттері арқылы іске асыру 

керек. 

ХХІ ғасыр әлемді ықпалдастыру ғасыры. Елбасы жарлығымен қабылданған 

мемлекеттік білім бағдарламасында «Білім берудің әлемдік кеңістігіне ену» туралы нақты 

айтылған. Баланың пәнге қызығушылығы мен ынтасын арттыру мақсатында жаңа оқыту 

әдістерін тиімді деп санаймын.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
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1. ҚР Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. «Жаңа әлемдегі 

жаңа Қазақстан». 

2. Н.Ә.Назарбаев – 2050 жолдауы 

3. Қазақстан мектебі журналы № 2-3, 2014 ж 

4. 12 жылдық білім журналы № 4, 2013 ж. 

5. «Әдіскер мұғалім» журналы, № 1, 2014 ж 

6 «Білімді жаңалықтар» журналы, № 2 2014 ж 

7. К.Мередит, Д. Ситл, Ч. Темпл, С.Уолтер «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан 

ойлауды дамыту» әдістемелік құрал 

8 «Ұстаз» журналы № 3, 2012 ж 

9. Тұрғанбаев Б. «Шығармашылық қабілеттерді дамыту», А, 2009 ж 

10. Акитбаев Е. «Жеке тұлғаның шығармашылық дарындылығын дамыту 

жолдары», 2006 ж 

11. Жүнісханов Қ. «Бәсекелестікке қабілетті тұлға тәрбиелеу», 2010 ж 

 

 

БІЛІМ БЕРУДІҢ САПАСЫН ЖЕТІЛДІРУДЕ ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ ПӘНІНЕН 

ӘР ТҮРЛІ ТАПСЫРМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

  

КИІЗБАЙ М.Қ.  

Қ.А.Яссауи атындағы №123  мектеп-гимназияның тарих пәнінің мұғалімі, Алматы.     

  

«Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, оқуды ізденуді 

тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады»                                        

К.Ушинский 

 

Қазіргі таңда жас ұрпаққа ХХІ ғасыр деңгейінде жан-жақты білім беру күн 

тәртібінде тұрған өзекті мәселе болып отыр. Ел Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2005 

жылғы ақпан айындағы Қазақстан халқына Жолдауында: «ХХІ ғасырда білімін дамыта 

алмаған елдің тығырыққа тірелері анық. Біз болашақтың жоғары технологиялық және 

ғылыми қамтымды өндірістері үшін кадрлар қорын жасақтауға тиіспіз. Осы заманғы білім 

беру жүйесінсіз әрі алысты барлап, кең ауқымды жаңаша ойлай білетін осы заманғы 

басқарушыларсыз біз инновациялық экономика құра алмаймыз» делінген. Елбасының осы 

сөзі, біздің ұстанатын өмірлік қағидамыз болу керек. Яғни жас ұрпақты тәрбиелеу мен 

білім беруде мұғалімдер қауымына ерекше жауапкершілік пен міндет жүктеліп отыр. 

Соның бірі патриоттық тәрбие беру мен дүниетаным қалыптастыруда тарихшы 

мұғалімдердің орны ерекше. 

Тарих – мектептегі оқу пәні ретінде жалпы негізгі білім беретін барлық 

гуманитарлық және қоғамтанушылық курстардың негізін құрайды. Тарих ұлттық өзіндік 

сана-сезімді және адамгершілік-этикалық нормаларды қалыптастыра отырып, оқытудың 

дүниетанымдық негізін қалыптастырады. Тарихтың басқа пәндермен өзара байланысы 

талдау, жинақтау сияқты ортақ логикалық таным әдістерін қолдануға мүмкіндік береді. 

Мысалы, гуманитарлық циклдағы пәндермен байланысы картамен, мәтінмен жұмыс істеу, 

оқиғалар мен құбылыстардың ерекшеліктерін айқындау сияқты ортақ әдіс-тәсілдері 

негізінде іске асады.  

Тарихи білім берудің басты мақсаты мен міндеттері мынадай: 

 оқушылардың адамзат қоғамының ежелгі заманынан бүгінгі күнге дейінгі даму 

тарихынан жүйелі білім негіздерін қалыптастыру;   

 бүкіл адамзат жасаған құндылықтарды, мәдени тарихи тәжірибенің негізін 

оқытып, меңгерту; 

 оқушылардың дүниеге ғылыми көзқарасын қалыптастыру, оларға адамзат 

жинаған әлеуметтік рухани, адамгершілік тәжірибесін меңгерту;    
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 оқушыларды өз халқы мен басқа халықтардың мәдениеті мен тарихын, бүкіл 

адамзаттың мәдени мұрасын сақтауға тәрбиелеу;  

 оқушылардың бойында Қазақстандық патриотизм мен азаматтық сезімді 

қалыптастыру; 

 эстетикалық, экономикалық тәрбие беру, діннің тарихтағы қызметін дұрыс 

түсіне білуге тәрбиелеу. 

 Осы міндеттер мен мақсаттарды орындау үшін қазіргі педагогиканың 

жаңалықтарын, оқу әдістемелік тәсілдің тиімді жолдарын таңдау, үздіксіз ізденіс пен білім 

сапасын жақсарту қажет. Тарихқа деген қызығушылығын арттыру үшін сапалы білім 

берудің тиімді жолдарын таңдау, тарихи және мәдени мұралармен таныстыру, қосымша 

элементтерді пайдалану мен тарихи деректерді оқып үйренуге дағдыландыру, баяндама, 

рефераттар, хабарлама жасату, өз бетінше оқып білім алып шығармашылықпен 

айналысуына жағдай жасау сияқты жаңа педагогикалық технологиялар мен инновациялық 

бағыттарды, әдістер мен тәсілдерді енгізу және т.б. Осыған орай, біз яғни мұғалімдер 

қауымы орыстың ұлы педагогі К.Ушинскийдің «Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп 

отырғанда ғана мұғалім, оқуды ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады» 

деген сөзін әр уақытта естен шығармауымыз қажет.                                                                       

Бүгінгі таңда сабақ өткізудің түрлері көбеюде. Түрлі әдіс-тәсілдерді пайдалана 

отырып, сапалы білім, саналы тәрбие беруде сабақтың тиімді түрлерін қолданып келемін. 

Осы мақсатта оқушылардың танымдық қызығушылығын, белсенділігін арттыру үшін өз 

сабағымда пайдаланып жүрген әдіс-тәсілдерден мысалдар келтіріп кетуді жөн көрдім. 5-6 

сыныптарда ойын сабақтары, 9 сыныптарда сын тұрғысынан дамыту, ұжымдық оқыту, 

пікірталас, семинар, сынақ, жарыс, өзіндік жұмыс, т.б. тәсілдерді қолданамын. Сурет-

иллюстрациялар бойынша әңгіме құрастыру, тірек сигналдар, тірек-сызбалар, кластерлер, 

хронологиялық таблицалар құрастыру, тірек-конспектілер  арқылы жұмыс істеу әдістері 

де қолданылады. Тағы бір ерекшелік, күнделікті сабақпен салыстырғанда қайталау 

сабақтарында оқушылардың өз беттерінше ойланып жұмыс істеуіне едәуір мүмкіндік 

туады. Тарихи оқиғалар мен құбылыстарды өз бетінше талдайды, салыстырады, 

қорытынды жасайды, баға береді.                                          

Соның ішінде 6-сынып  оқушылардың тарих пәніне деген қызығушылығы басым. 

Мысалы: 1. «Қазақ жүздеріне сипаттама бер» жүздер территориясы ұраны  

Жүздерге енетін тайпалар                    

Ұлы жүз  

Орта жүз  

Кіші жүз  

Тас дәуірінің хронологиясы                       

2-тапсырма : Кестемен жұмыс  палеолит, мезолит, неолит, энеолит уақыт шеңбері                       

ескерткіштерінің ерекшеліктері                       

3- Тақырып: Сақтардың саяси тарихы                       

4-тапсырма: Тарихи сынақ хат 

Алдарыңызда тарихи сынақхатқа назар аударыңыздар. Көп нүктенің орнына 

оқулықтағы кілт сөздерді қойып, жазасыңдар. Әр топтың басшысы тексеріп, тақтада 

ілінген бағаларды алып, өз топтарыңды бағалайсыңдар.                     

Сондай-ақ, күнделікті сабақта оқушылардың білімін бағалауға да тигізер көмегі 

көп. Мұғалімнің ой-өрісі кең, жан-жақты білімді, ізденімпаз ғалым, тынымсыз еңбекқор, 

кез-келген ортаның ұйтқысы, оқушылары алдында беделді, ұжым мүшелері мен ата-

аналар арасында сыйлы болуы керектігін ескере отырып, Отаны мен халқы алдындағы 

жауапкершілігін сезіне алатын жас ұрпақтың азаматтық ұстанымын қалыптастыруға өз 

үлесімізді қоса білейік. Себебі халық бізге өз балаларын үлкен сеніммен тапсырып отыр 

емес пе? 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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1.Қазақстан тарихы әдістемесі . 2010 ж № 5                                                   

2. Ғаламтор.Ustaz/kz сайты.                     

 
 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ҮШТІЛДЕ ОҚЫТУ - ЖАҢА ЗАМАН 

СҰРАНЫСЫ 

 

ЖУМАГЕЛЬДИНОВА А.К. 

Физика пәнінің оқытушысы, Жаркент Жоғары гуманитарлық техникалық колледжі,  

Алматы облысы Панфилов ауданы 

 

Кез келген әңгіменің құндылығы мен өзектілігі, негізінен қозғаған тақырыбына 

 қарай, сол тақырыпты ашу деңгейіне орай бағаланатыны белгілі. Ендеше, біздің 

әңгімеміздің төркіні - үштілділік мәселесі болмақ. 

Аталмыш тақырыпты жан-жақты зерттеу барысында Елбасымыздың, көптеген 

лингвист ғалымдардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлеріне сүйене отырып, өз ойымды 

дәлелді түрде жеткізуге тырысамын.  

Үштілділік жөніндегі сөз Елбасымыздың “Тілдердің үштұғырлығы мәдени 

жобасын кезеңдеп жүзеге асыруды қолға алуды ұсынамын. Қазақстан бүкіл әлемге халқы 

үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар - қазақ тілі - 

мемлекеттік тіл, орыс тілі - ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі - жаһандық 

экономикаға ойдағыдай кіру тілі” деген салиқалы үндеуінен бастау алған болатын. 

Сонымен қатар Нұрсұлтан Әбішұлы: “мектептерге ағылшын тілінен шетелдік 

оқытушыларды тарту қажет. Кез келген ортанқол мектептің балаларға ең жоғары деңгейде 

шет тілін оқып үйренуіне жағдай жасайтындай дәрежеге қол жеткізуіміз міндет” -  деп 

 ерекше атап көрсеткен.    

Үштілділік - нақты  тұлға, ұжым, халықтың белгілі бір қоғамда қарым-қатынас 

үдерісінде қажет болған жағдайда үш түрлі тілді алма-кезек қолдану құбылысы. 

Біз үштілділікті тәуелсіз еліміз үшін стратегиялық мәні ерекше құбылыс деп 

бағалаймыз, сондықтан да бұл құбылысты төрттілділік пен бестілділіктен бөліп қараймыз, 

үштілділіктің кез келген сыңары ретінде кез келген шет тілін алуға болар еді, бірақ мен 

бұл жерде де қоғамның нақты сұранысы басым түскен қазақ, орыс, ағылшын тілдеріне 

ерекше мән берген жөн деп түсінемін. 

Бүгінгі таңда мемлекетімізде үштілділік мәселесін нақты іс түрінде жүзеге асыру 

керек пе? Әрине, керек. Еліміз бен жерімізге ие болатын жастар үш тілді де қатар меңгеруі 

тиіс. Бірақ бұл үш тілдің тұғыры бірдей деген сөз емес. Қазақстанда бір ғана тұғырлы тіл 

бар, ол  мемлекеттік тіл – қазақ тілі. Тұғыр сөзі діңгек, қазық деген мағынада 

қолданылады. Бір шаңырақты көтеру үшін үш діңгек керек емес. Бір діңгекпен көтерген 

шаңырақтың жан-жағынан уықтар қадалып, оның беріктігін қамтамасыз етеді. Біздің 

алтын діңгегіміз, тұғырымыз – қазақ тілі, ал жан-жағынан өзге тілдер мемлекеттік тілді 

қолдап уық секілді қадалады.  

Атап айтсақ, саясаттанушы Т.Әбдуәлидің: «Мемлекет басшысы жаһандану жөнінде 

мәселе көтергенде де өре түрегелдік. Жаһандану дегеніміз қарапайым сөзбен айтқанда 

жоғары деңгейге жеткен елдермен қарым-қатынасымызды нығайту. Соның бірі - тілдік 

коммуникация. Бұл үшін халықаралық қатынас тілі болып жүрген ағылшын тілін 

үйренуге жастарымызды жатпай-тұрмай баулуымыз керек. Оның қажеттілігін уақыт өткен 

сайын өткір сезініп келеміз» деген ойын оқытушы Т.Тәңірбергенқызы ары қарай 

жалғастырады: «Ағылшын тілін үйренгеннен біз мәңгүрттенбейміз. Ағылшын тілі қазақ 

тілін үйренуге ешқандай кедергі жасамайды. Тек соны түсіне білуіміз керек. Себебі, 

ағылшын тілі мемлекеттік тілмен бәсекелес емес».  

Ия, расында да, ағылшын тілі қазақ жерінде өз үстемдігін жүргізе алмайды. 

Қазақстанда тек қазақ тілі ғана билік құра алады. Ағылшын тілі – қазақ жерінің жаңа 
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әлемге ашар есігі. Үштілділікті үрейлі кейіпте елестететін кейбір ағаларымыз «мұны ең 

соңғы өлу деп те қорқатындығын» жасырмайды. Жоқ! Біз өзге тілдерден қорықпауымыз 

керек. Керісінше, сол тілдерді пайдалана отырып өзімізді өзгелерге таныта білуіміз қажет. 

 Мәселен, М.Әуезовтың  «Абай жолы» романы ағылшын тіліне аударылмаса Абайдай 

ғажап ақынымызбен қалай мақтанар едік? 

Ағылшын тілін үйренгеннен біз өз тіліміз ұмыт қалмайды. Ағылшын тілі - әлемдік 

қарым-қатынас тілі, мемлекеттік тіл – ұлт тілі. Мемлекеттік тілде сөйлеу - әрбір Қазақстан 

азаматының борышы. Ағылшын тілі қазақ тілін үйренуге ешқандай кедергі жасамайды. 

Тек соны түсіне білу керек.  

Әлемдік ғаламдандырудың өткізгіші, ғаламдандыру тілі болып танылған ағылшын 

тілін білу - ағылшын тілді елдермен тиімді байланысқа түскен әлемдік деңгейде өз орнын 

ойып тұрып ала бастаған Қазақстан үшін қажеттілік. Қиындық туғызатыны - аталған үш 

тілді меңгерген мамандардың кездесе бермейтіні.  

Соңғы деректерге сүйенсек, Қазақстанда 98 амеркандық пен 81 ағылшын тұрады, 

амеркандықтардың 78-і ағылшынның, 71-і өз ұлтының тілін меңгерген. Бұл күллі 

тұрғынның 1 пайызын құрайды. Ұлт деңгейінде алсақ,  ағылшын тілін меңгергендердің 

тең жартысын жергілікті қазақтар құрайды. Басқаша айтқанда, ағылшын тілін меңгерген 

қазақ саны – 53 743, бұл – ұлт арасындағы үлкен көрсеткіш және күллі қазақтың 0,7 

пайызы деген сөз.  

Әрине,әр көтерілген мәселенің оң және теріс жағы болады, әр тұлғаның өзіндік 

жеке пікірі болады, бірақ анау айтты, мынау айтты деген негізсіз, дәлелсіз күдіктен 

арылып, бой көтеріп отырған мәселенің маңыздылығының қаншалықты қажет дәрежеде 

екенін айқындап, нақты зерттеп алғанымыз жөн сияқты. 

Егер біз Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазақ тілін дұрыс жұмсай білсек, ол 

қоғамдағы тілге жүктелетін қажеттілігіміз болса өтеуге жарайтын бай тіл. Мәселе тілдің 

міндетін дұрыс түсініп, өз міндетімізді атқаруда болып отыр. Ұлттық өркендеп, тіліміз өз 

еліміздегі және халықаралық дәрежедегі позициясын нығайтқан кезде біздің сөздеріміз де 

өзге тілдерге енетіндігіне, тіліміздің әлемдік ақпарат кеңістігінен өз орнын иеленетіндігіне 

күмән келтірмеуге болады. Дәл бүгін де қазақ тілінің әлем тілдерінің ешқасысынан да кем 

түспейтін, бірнеше ғасырлық даму тарихы бар, ұлттық әдеби тіл деңгейіне дейін дамып 

жетілген ұлы тіл екендігіне еш күмән жоқ.  

  

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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жаңа Қазақстан». 

2. Қазақстан мектебі журналы № 2-3, 2014 ж 

3. 12 жылдық білім журналы № 4, 2013 ж. 

 

 

ХАЛЫҚТЫҚ ПЕДАГОГИКА НЕГІЗІНДЕ ТАРИХ САБАҒЫНДА 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ  БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУҒА ЗАМАНАУИ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 
 

ДЖУМАГУЛОВА Г.А. 

Жамбыл облысы,   Т.Рыскулов ауданы, А.Байтурсынов орта мектебінің тарих 

пәнінің мұғалімі 

 

Әр халықтың ғасырлар бойы мысқылдап жиналып, бейне бір арнасы кең өзендей 

асқар таудай болып қалыптасқан өзіне тән салт-сана, дәстүрлері болады. Бұл салт-сана, 

достүрлер сол халқықтың адам тәрбиесі, адамгершілік дүниеге, өмірге көзқарасы мен 

рухани күйінен туған. Сол үшін де ол халықтың жан дүниесінің айнасы, ұрпақтарының 

кәдір тұтар мұрасы болып қалады. 
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Тарих бұл  салт-сана, дәстүр біткеннің бәрі тапжылмайтын, өзгермейтін, қатып 

қалған дүние деп қарауға әсте болмайды, ол дәуірден-дәуірге, ұрпақтан-ұрпаққа өткен 

сайын, сол өзі өмір сүрген заманның, ортаның көзқарасына, қажетіне қарай мазмұнмағына 

алып, байып, жаңғырып отырады, жаңа, жас сипат алады. Яғни керектісі сақталады да, 

тозғаны өмір кешіне ілеспей қала береді. Мұның өзі табиғи тұрғыдан алып қарағанда 

заңды да. 

Өйткені адамның тыныс-тіршілігі сол өмір сүрген қоғам өмірімен тұтасқан. Кісі 

өзінің жеке басының қамы үшін емес, қоғам мүддесі, ұрпақ болашағы үшін өмір сүруге, 

сол үшін игілік жасауы керек. Адамның, қуаныш, қайғысы да, салтанат, көргісі де, барлық 

байлық, ырыс-дәулеті де сол болмақ. 

Күнделікті өміріне, экономикалық жағдайына, географиялық орналасуына, 

биологиялық  ерекшеліктеріне байланысты қазақ халқы табиғат қойнында бірге өсіп, біте 

қайнасып келе жатқан жұрт екенін байқаймыз. Мұндай жақындық оларды табиғатқа етене 

бауыр, жаңашыл етіп жіберген сияқты. Халықтың табиғатқа деген көркемдік сезімін, 

ілтипатын, қадірлеп-қасиеттеуін көрсетілетін дәрежелерді тарихтан, ғана емес, бүгінгі 

өмір тағылымынан, тұрмыстың сан сала, сан тарауларынан кездестіреміз. Қай қазақтың 

босағасына бас сұқсаңыз да оюлы сырмақ, текемет, түс кигіз немесе айшықты ер-тоқым, 

тұрман, ыдыс-аяқ, үй жиһаздары, я болмаса өрнекті киім-кешектің бір жұрнағын 

кездестіруіңіз мүмкін. Ол көзі қимай сақтаған секінің жұрнағы емес.   

Тарихта халық санасына терең ұялаған, туған табиғатына тән көркемдік сезімнің 

бүгінгі күнге қажетсінуінен туған, болашақ ұрпаққа да сол мән-мағынасымен барар 

даңғыл жолы бар дәстүрлі дүние. Әртүрлі бұйымдарға түсірілген ою, айшық-өрнектердің 

қай-қайсысы болмасын өзімізді қоршаған табиғаттың бір бөлшегін көз алдымызға 

тартады. Түс кигізден тау жолдары, бұлак сулары, даланың хош иісті гүл-бәйшешск 

жапырақтарын елестетсек, сырмақтардан малдың, аңдардың мүйіз-тұяқ үлгілерін, 

құстардың қанаты мен тұмсықтарының алуан суретін байқаймыз. Тұтас алғанда халықтың 

өзі мекен еткен тау мен даланың бай табиғаты, жыры сияқты. Демек, халық тұрмысқа 

керекті заттың қажетін ғана емес, рухани қажетін, творчеетволық шабыт кезін де 

табиғаттан тапқан. 

Сұлулық пен көркемдікті түсіне білудің өзі үлкен эстетикалық тәрбие күші. Ұшқан 

құс, жүгірген аң, өзен-көл, тау-тас, өсімдіктер дүниесі бәрі де адамға ләззат береді. 

Олардың жазықсыз жәбірлеуге, елтіруге, отауға арамдауға, бүлдіруге, құртуға болмайды 

— дейді халық дәстүрлерінде. 

Осы орайда өмірге жаңа заман жастары үшін «жалаң» теориялық білім жеткіліксіз. 

Қазіргі заманғы білім беру жүйесінің даму барысында осындай міндеттерді шешуде 

білімді, жан-жақты, сапалы кәсіби дайындығы бар жеке тұлға болудан басталады. Сол 

себепті оқытушылар мен психологтарға толыққанды қабілеті жоғары, өзіндік сана – сезімі 

жетілген, мәдениетті, барлық жағдайда қарым-қатынасқа түсетін, одан үйлесімділік жасай 

алатын азамат дайындау жүктелінген. Білім беру үйымдарында қазіргі жаңа және 

классикалық әдістердің үйлесімділігі мен олардың жан-жақтылығы, инновациялық 

технологияларды ендіру талап етіліп отыр. Оқу және тәрбие процесінде дәстүрлі сабақ, 

семинар, дәрістер қолданылумен қатар тренинг, рольдік ойындар, дискуссия түрінде 

ұйымдастыру тиімді. Өйткені қалыптасатын дағдылар, жаңа өмірге бейімделу, өзара 

қарым – қатынасты қалыптастыру, қиыншылықтарды жеңу, өзін өзі тану арнайы 

жаттығулар арқылы жүзеге асырылады. 

Тарих сабағында педагогикалық тренинг қалай ұйымдастырылады және жүргізілу 

барысы туралы сөз алдында, «тренинг» ұғымын толық ашып алу қажет. Тренингтің 

үйрену, білім беру және дамыту ұғымдарына сәйкестігін анықтау. Мұнда: Біріншіден, 

Үйрену – зерттеу немесе нұсқаушының білім, дағды және тәжірибе жинау үрдісі; 

Екіншіден,  Білім беру немесе оқыту тар көлемді әрекеттегі мәселені талдап, кең 

мағынада шешуде білім және  құндылықтарды жүйелі меңгеру үрдіс; Үшіншіден,  Дамыту 
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– жеке адамда саналы және бейсаналы үйрену мүмкіндіктерін кеңейту және 

икемдіктерінің өсуі [1].   

Тренинг және білім беруді процесс деп салыстыруға болады. Тренинг – бұл 

механикалық процесс. Тренинг мақсаты – адамды нақты тапсырманы орындауға қажетті 

білім, шеберлік және бағытпен қамтамасыз ету. Тренингте өзгеріс, нәтиже бірден көрінеді. 

Осы міндеттерді шешу кезінде ұйымдастырылатын тренинг теңдігі түрлері де 

ерекшеленеді. Рольдік тренинг, видеотренинг, қарым-қатынас тренингі, іскерлік қарым-

қатынас тренингі, мәдениетаралық өзара әрекет және т.б. Тренингтер белгілі бір ортадағы 

мәселелер мен қиындықтарды түзету, өзін-өзі шығармашылық тұрғыда дамытуға, 

тұлғаның әлеуметтік ортада өзіндік реттелуіне мүмкіндік болатын қажетті жағдайды 

туғызуға көмектеседі.  

Тренингті ұйымдастыру мен жүргізуде өзіндік принциптерді ұстану маңызды орын 

алады. Трениг принципіне жататындар:  

1. Белсенділік принципі.  

2. Зерттеу және шығармашылық қатынасындағы принцип.  

3. Мінез құлық обьективтілік принципі.  

4. Қарым-қатынаста субьект, субьектілік принципі. 

 5. Шындық принципі.  

6. Қазір, осы жерде принципі. 

Сондықтан халықтық педагогика незінде оқушының білім сапасын арттыруға 

заманауи технологияларды пайдаланып  дамытуға арналған тренингтік  жаттығуларды 

қолданудың мақсаты тұлғаның қалыптасуында маңызды міндеттерді шешеді [2].   Олар, 

тиімді қарым-қатынас орнату, сенімсіздіктен, қобалжудан, қорқыныштан, қарым-

қатынастағы қиындықтардан арылу, үйлесімді қарым-қатынасқа деген дайындығын 

дамыту, тыңдай білу, жанашырлық, қақтығысты жеңу, іскерлігін игеру және т.б. 

Тренингтің ең  маңызды мәселесі - өзінің жек даралық  қасиеттері арқылы  

тұлғаның өзін-өзі ашуына, жан-жақты үйлесімді қалыптасуына жағдай жасау. Ал, ол үшін 

ең бастапқы жағдайда адам өзін жеке тұлға ретінде қабылдап және түсіне  білуге үйренуі 

қажет.  

Тарих пәні мен халықтық педагогика незінде оқушының білім сапасын арттыруға 

заманауи технологияларды пайдалану тренингтердің жағымды нәтижелі болуына  

жаттықтырушының білімді болуы маңызды орын алады. Ол үшін жаттықтырушыға 

бірнеше талаптар қойылады: 

- қоршаған жағдай туралы мағлұмат; 

- қатысушылар саны қаншалықты үлкен; 

- бөлме көлемі қандай; 

- бөлме жаңғырығы, акустикасы қатысушыларға  түгелдей естіледі ме; 

- жаттығудың негізгі құрылымы қандай; 

- қандай оқу құралдары қолданылмайды; 

- жаттықтырушы бөлменің қай бұрышында тұрады; 

- плакат, тезис, резюмелер қолданылады ма; 

- орындықтар қалай орналасқан; 

Сондықтан адам өмірінің барлық жақтары қарым-қатынас, мінез құлықты тәжірибе 

жүзінде зерттеу, әлеуметтік жағдайлардың әсері, ортақ іс-әрекетті ұйымдастырудың 

ерекшелігі - әлеуметтік-психологиялық  тренингті қолдану тиімді жолы.  

Тарих пәні мен халықтық педагогика незінде оқушының білім сапасын арттыруға 

заманауи технологияларды пайдалану тренингтің басты жоспары – ұйымдастырылған іс-

әрекетті соңына дейін жеткізу болып табылатынында. Тренинг барысында жеке бастың 

дамуы туралы мәселелер нәтижелі шешіледі және коммуникативті дағдылар жемісті 

қалыптастырылады. Сабақ, оқу процесінде ұйымдастырылған әлеуметтік – педагогикалық 

тренингтер білімгерлердің қарым-қатынастары жақсарады, өздерін белсенді қатысушы 

және басқаларға әсер етуші жағдайда сезінеді, топтың толық сеніміне кіреді.  
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Этикалық тақырыптағы әңгіме – инабаттық мазмұнға негізделген деректер мен 

оқиғалардың үлкен көңіл көтеріңкілігімен әсерлі баяндау әдісі. Сезімге ықпал ете отырып, 

әңгіме моральдық бағамдар мен әрекет-қылық нормаларының мәнін түсініп, ұғуға 

жәрдемдеседі. Ол адамгершілік ұғым, түсініктерінің мазмұнын ашып қоймастан, 

оқушылардың инабаттылық талаптарына сәйкес болымды тұлғалық әрекеттеріне деген 

ұнамды қатынас өрбітіп, мінез-құлықтың оңды өзгерісіне ықпал жасайды. әдептілік 

әңгімелері бірнеше қызмет жасайды: 1) білім көзі; 2) тұлғаның адамгершілік сапаларын 

басқалардың имандылық қасиеттерімен толықтырады; 3) тәрбиелік ұнамды үлгі-өнегені 

өрнек ретінде ұсынады.  

Әдептілік әңгіме тиімділігі келесі шарттарға байланысты:  

- әңгіме оқушылардың әлеуметтік тәжірибесіне сәйкес болу қажет. Ол – қысқа, 

түсінікті, балалар толғаныстарына орай;  

- әңгіме көрнекілік әдісін бірге қолдану арқылы жүргізіледі (көркемөнер 

туындылары, көркем фотосуреттер, халық қолөнер бұйымдары), әңгіме мазмұнын 

қабылдауға ән-күй үлкен жәрдем береді.  

- әдептілік әңгіме өткізу үшін қолайлы үй-жай, жағдай қажет.  

Қоршаған жай-жағдайлардың әсемдігі мен ондағы дүние заттары, олардың адам 

көңіліне көтеріңкі әсері әңгіме тақырыбы мен мазмұнына сәйкес болуы қажет шарт. 

Педагогикалық құрал-жабдықтар қорында қай жағдайда да жарасымды әңгімелер 

молшылық (шеру алаулары төңірегі, автокөлікті саяхат барысында, кең дала төсінде не 

жайлы бөлмеде, үлкен қала алаңында немесе көктем бағында).  

- әңгіменің әсері кәсіптік дайындыққа байланысты. Ебедейсіз, дөрекі тілді адамнан 

шешен әңгімеші шықпайды, ондайдан бала құлағы тынып, қашуға мәжбүр болады.  

- әңгіме мазмұны тыңдаушыларды еліктіруі шарт. Одан алған әсер көп уақытқа 

дейін ұмытылмауы тиіс.  

Сонымен қорыта айтқанда, тарих сабағында халықтық педагогика незінде 

оқушының білім сапасын арттыруға заманауи технологияларды пайдалану негізінде  

олардың тәрбиесінде ұнамды үлгі-өнегеге арқа сүйеу, мадақ, өз қадірін сезіну, ар-намысты 

қолдан бермеу секілді алғы шарттарды пайдаланған педагог қай күрделі жағдайда да үгіт 

жұмысының өз нысанына жетіп, жемісті боларына толық сенуіне болады.  

 

Пайдаланған әдебиеттер: 
1. Көмекбаева Л.К. Білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызметті 

ұйымдастыру. – А.-2002 ж. 

2. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе.- эксимо-

пресс, 2001 г. 

3. Құдайқұлов М.А. Способности умения и навыки. –Алматы., 1986 г. 

4. Парыгина Б.Д.  Практикум по социально-психологическому тренингу- Санк-

Петербург., 2000 г.   
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Қазіргі жағдайда  рухани жаңғыруды (дене 

шынықтыру, еңбек, технология) қамтамасыз ету  

механизмдері 
 

ӘН-ӘУЕЗ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ 

 

ЖУМАНОВА А.С. 

Д.Рақышев атындағы Өнер мектебінің дәстүрлі ән бөлімінің мұғалімі, Алматы 

облысы Панфилов ауданы 

 

“Бақыт  жолы тек білімнен табылар” 

Ахмет  Игунеки 

 

Ертеңгі келер күннің бүгінгіден гөрі нұрлылақ болуына ықпал етіп адамзат 

қоғамын алға апаратын құдірет күші тек білімге  ғана тән.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.А.Назарбаевтың Қазақстандықтарға 

жолдауында айтылғандай “Ғасырдағы экономикалық және әлеуметтік ұмтылыстағы 

негізгі жетекші күш адамдар. Олардың еркі жігері, табандылығы – білімі” 

Білім біреудің басты мәселелері өмір сүріп отырған қоғамымызда әртүрлі 

мәселелерді интеллектуалды деңгейде шеше алатын, сын тұрғысынан ойлай алатын, 

жергілікті мемлекеттік және халықаралық проблемалар шешімге көмектесе алатын 

азаматтарды жетілдіру қажет – дейді.  

Мектеп ойлау мен үйренудің интеллектуалдық күшейткіш орталықтары, олардан 

шыққан ақпараттар, ойлаудың соңғы шегі болмай оның катализаторы болуы керек.  

Выготскийдің  ұсынысы бойынша ойлаудың ең жоғарғы сатысы адамдар 

арасындағы қатынастар туындаған. Оқу процесінде іс-әрекет пен мазмұн тепе-теңдікте 

болуы тиіс. Оқушы білімнің мазмұны мен қажеттілікті түсінген жағдайда оны жүйелі 

пайдалана алады.  

Алға қойылған мақсаттарды орындау үшін еліміздегі ақыл ойлы оқушы 

жастарымыздың шығармашылық потенциалын жан-жақты өсіруге қою қажеттілігі 

туындайды. Оқушылардың қосымша білім алуға қызығушылығын арттыру үшін алдымен 

біз өзіміздің қосымша білімді қандай бағыттар бойынша, қандай деңгейде бере 

алатынымызды көрсете білуіміз керек.  

Аса көрнекті педагог Ы. Алтынсарин: “Мұғалім мектептің жүрегі” деп оқу-тәрбие 

процесінде қызметіне орынды баға берген.  

Мұғалім – баланың жеке тұлғасын қалыптастырушысы, жарқын үлгісі, бала қиялын 

самғататын, арманын көкке ұмсындырушы басты тұлға. 

Мектептерде жүргізіліп жатқан қазіргі тәжірибелік сынақ жұмыстардың басты 

міндеті жаңаша оқытудың педагогикалық технологиясын оқыту үрдісіне енгізу.  

Қазіргі ақпараттық технологиялар дамыған заманда өзім жаңа технологияның бірі 

сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясын оқытуды іске асырудамын. 

Сын тұрғысымен ойлауды дамыту – педагогикалық технология.  

“Сорос  Қазақстан” қоры арқылы келген технология. Бұл сынау емес шыңдалған 

ойлау. Белгілі бір идеяны қабылдау, оны неге қатысты екенін зерттеу.  

Мақсаты: Барлық жастарға, оқушыларға кез-келген мазмұнға сыни тұрғыдан қарап, 

ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға, салалы шешім қабылдауға сабақтарда үйрету.  

Бағдарламасы: Қызығушылықты ояту, мағынаны тану, ой-толғаныс кезеңдері.  
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1. Қызығушылықты ояту – бұрынғы білетінмен жаңа білімді ұштастырудан тұрады. 

Оған топтау, ойлану, болжау. 

2. Мағынаны тану - өз бетімен жұмыс жасау. Білемін, білгім келеді, үйрендім. 

3. Ой-толғаныс – ВЕНН диаграммасы, семантикалық карта 

Оқу процесінде оқу әрекетттерін арттыру үрдістері 3 мақсатты көздейді.  

1. Көп деңгейлік. 

2. Интеграцияланған. 

3. Дамыта оқыту 

Бағдарламаның негізгі мақсаты:  

- оқушыларға кез-келген аудиторияда мазмұнға сын тұрғысынан қарауға 

аудиториялық сабақта үйрету, қоғам дамуында жеке тұлғаны саналы шешім жасау білуге 

баулу.  

Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау технологиясының құрылымы.  

Оқутдың негізгі мақсаттарын айқындау.  

Оқу танымдық қызығушылығын арттыру 

Бірлескен іс-әрекет формаларын белгілеу 

Мағынаны тану – білім көздерімен жұмыс. 

Топтық немесе ұжымдық іс-әрекет. 

Ой-толғаныс немесе ұжымдық рефлексия 

Түпкі нәтижені талдау, бақылау, бағалау 

Білім үздіксіз жетілдірген жағдайда ғана оқушының танымдық, шығармашылық 

қабілетін дамытып, ғылымға деген қызығуын қалыптастыра алады. Мұғалім жаңалық 

жаршысы ретінде оқытудың тиімді тәсілдерін, озық тәжірибелерді сараптап 

шығармашылық ізденіс үстінде болуы керек. 

Білім даяр күйінде берілмеу керек. Оқушы оған қауырт ой еңбегі  арқылы  келуі 

қажет. Осы принципке сай ұлттық педагогиканың негізін салушы Ж. Аймауытов былай 

деген: “Оқытудың түп қазығы – еңбек. Өмірдегі сан алуан құбылыстарды, нәрселерді сол 

тақырып төңірегінде жинап, қосып түйдектеп, біріктіріп оқыту арқылы шәкірт 

психологиясында орайластыру” Осы принципке сай бірлескен жұмыс болжау, кең 

ауқымды лекция әдістерін пайдаландым. 

Оқыту жедел қарқынмен жүргізіледі. Өткен тақырып жаңа тақырыпқа, жаңа 

тақырып білімге негіз болады. (ББҮ кестесі,  еркін жазу, топтастыру) Сабақты  

ұғындырып бекіттіру және алға басу үшін салыстыру әдістері пайдаланылады.  

Ұқсастықты салыстыру ғылыми түсініктерді қалыптастырады, ал айырмашылықты 

салыстыру ақпарат қорларын ұлғайтады. (ВЕНН диаграммасы, семантикалық карта, 

талқылау картасы әдістері пайдаланылады) 

Мен өзін ән-әуезден дәріс беретін кластарда қазіргі таңдағы педагогиканың сан-

салалы әдістерімен жаңа технологиялық сабақ беру жүйесін пайдаланамын. Мысалы: 

ВЕНН диаграммасын халық музыкасымен кәсіби музыкасының айырмасын оқушы өз 

бетінше шығармашылықпен жұмыс істей отырып толтырады. Мұндағы мақсатым оқушы 

өз қабілетін байқайды өз бетінше ізденімпаздыққа, өз шығармашылықтарымен топ 

алдында сөйлей білуге үйрету.  

Жаңа материалды игерту барысында сұрақтарды бере отырып, балаларды ойын 

дамыту, яғни ой қозғаудан бастау, жаңа сабақты ашу. 

Толығырақ меңгерту барысында семантикалық картамен жұмыс жасаймын. 

Баланың ой-өрісін дамыту мақсатында тест түрлерімен жұмыс жүргіздім. 

(толықтыру тесті, таңдау тесті, балама тесті) 

Деңгейлеп саралап оқыту технологиясы бойынша топқа бөліп жұмыс беру.  

Негізгі мақсатым: баланың білім біліктілігін дамыту, таным шығармашылығын 

арттыру. Мұғалімнің дамыта оқытудағы басты міндеті оқу материалын оқушыға  дайын 

күйінде көрсету емес, оқушымен бірлесіп жалпы іс-әрекетті ұйымдастыру  отырып, алға 

қойылған міндеттерді түсіндіру.  
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Оларды шешудің тәсілдерін, жолдарын іздестіру. Сын тұрғыдан, сыни ойлау 

дегеніміз не? 

Белгілі бір идеяларды қабылдай отырып атын неге қатысты екенін зерттеу, оларды 

жеңіл септикалық ойларға қарсы қоя салыстыру, сол идеяларға қарсы көзқарастармен 

тепе-теңдікте ұстап зерттеу, оларға сеніммен қарайтын белгілі бір жүйелікке түсіріп 

қолдану. 

Бұл бағдарламамен оқытқан мұғалім мына стратегияны жақсы жасай алуы керек. 

Оқыту мен үйретуді үш деңгейін түсіне және суреттей алу керек 

Әртүрлі сабақтың ұтымды жерлерін орынды қолдана білу 

Сын тұрғысынан ойлау адамның түсіну қабілеттілігін, өзінің білетіні мен ойын 

саралай білуді талап етеді 

Сын тұрғысынан ойлау үшін уақыт, зейін және мақсат керек. Ал, мұғалімнің  

негізгі  міндеті өз ойын, пікірін айтқысы келген оқушыны тыңдау, оның логикасын түсіну, 

қате пікірді бірден жоққа шығармай, өзара пікір алысу барысында түзету. 

Сабақ беру барысында негізгі қамтитын міндетіміз тәрбие беру және білім беру.  

Тәрбие берудег міндеттер: халқымыздың әндерін, музыкасын үйренуіне 

балалардың сүйіспеншілігін ояту, оны құрметтеуге және әдет-ғұрпы мен салт дәстүрі 

жөніндегі түсініктерін қалыптастыру. Әсемдікке, сұлулыққа деген сезімін дамыту, әрбір 

шығармалардан эстетикалық ләззат, әсер алуға тәрбиелеу. Өмірмен байланыстылығын 

түсіндіру халық музыкасымен әндерінің кешегісі мен бүгінгісінің сабақтастық дәстүріне 

балалардың назарын аудару болып табылады. 

Білім берудег міндеттер: 

Баланың музыканың қабілетінің дамуына себепші болу, ырғақты сезімге, есте білу, 

есте сақтау қабілетін дамыту. Музыканы тыңдау және ән айту барысында музыкалық 

сауаттылық элементтерінен білім беру. Оқушы бойындағы қабілетті, өнер үлгісін одан әрі 

дамыту. 

Музыка мен аспап музыкаларын өзара байланысын меңгеру барысында оқушы 

білімін тереңдету.  

Мен өзім ән-әуезден дәріс беретін кластарымда осы міндеттерді алға мақсат ете 

отырып, қазіргі таңдағы педагогикалық сан-саланы  әдістерімен жаңа технологиялық 

сабақ беру жүйесін  пайдаланамын. 

“Егер әрбір халықтың тарихтағы орны жалпы адамзат мәдениетінің дамуына 

қосқан рухани үлесімен өлшенер болса, онда қазақ халқының ұялмай бетке ұстар 

музыкалық мұрасы болса керек” – деген А. Сейдімбеков сөзін еске алар болсақ, әрбір өлең 

тақырыбында қазақтың өмір шежіресі жатқандығы ұрпақ санасына құю әр мұғалімнің 

міндеті. Осы қағиданы бетке ұстай отырып төменгі кластан бастап балалар ірі 

композиторлық музыкамен танысады. Еліміздегі композиторлары өз шығармаларында 

халық музыкасын кеңінен пайдаланады. Алғашқы сабақтан бастап оқушыларды халық 

музыкасымен кәсіби музыкалық бір-бірімен байланысы мен айырмашылығын, өзара ұқсас  

жерлерін ажыратуға түсінуге үйрете бастайды. Осы бағытта сабақ беретін кластарымда 

жаңа технологияның түрлі әдістерін қолданамын. Әртүрлі әдістерді пайдалана отырып, 

әннің терең мазмұндылығын оқушыларға “ой тастау” әдісі арқылы дамытып отырамын. 

Сабақ барысында Отан туралы мақалдар мен нақыл сөздер жарысы  ұйымдастырылады.  

Әр топ  сөзжұмбақ шешуден жарысады. Бұл әдістерді пайдаланғандағы мақсатым 

оқушының жүрегіне Отанға, елге деген сүйіспеншілігін арттыру және ой-өрісін, ойлау 

қабілетін дамыту. Бұл менің 5-8 кластар үшін қолданып  жүрген әдістерім.  

Кейібр оқушылардың сазгерлік таланты  сабақ барысында байқалды және 

шыңдалды. Осы сөздерімнің айғағы ретінде менің шәкірттерім арасынан сазгерлер, 

айтыскерлер, күйшілер аудан көлемі ортасына шықты. 

Елімізде болып жатқан өзгерістер мектеп жұмысына да елеулі жаңалықтар әкеліп 

отырғаны даусыз. Ең бастысы ұстаздар шығармашылығына жол ашылды. Оқушыларға 

жүйелі білім, саналы тәрбие беру ісіне жаңа талап тұрғысынан қарап, оқыту тәсілдерін 
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үнемі жетілдіріп отыруға міндеттіміз. Ғ. Мүсірепов: «Оқу – білімсіз өнерде жоқ, ақын 

болу үшін, ең алдымен, білім керек» деген. Өз ісіне ізденген мұғалім ғана балаларға 

жақсы өнеге, терең білім бере алады. Сол себепті менде көп ізденіп білім мен білігімді 

жетілдіруді, болашақ ұрпаққа өмір талабына сай білім беруді басты мақсатым деп 

санаймын. Осы орйда «USAID» қорының «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан 

ойлауды дамыту» бағдарламасын оқып үйреніп, өз тәжірибемде қолданып келемін. Кез – 

келген әдісін қолдану арқылы жұмысымдағы өзгерістерді байқап жүрмін.  

  !. Оқушылар өз ойын еркін айта алады. Бос сөз, құр дәлелдеуден гөрі сыни 

тұрғыдан ойлауға үйренді. 

2. Пәнге деген қызығушылығы арта түсті. 

Осы бағдарлама бойынша сабақ барысында тапсырмаларды орындауда 3 сатыны 

жүзеге асырамын. 

1) Тақырыпқа қызығушылығын ояту 

2) Мағынаны ажырату 

3) Ой толғаныс  

1) Қызығушылығын  ояту сатысын түрлі тапсырмалармен   ұйымдастырамын. 

Мысалы, 5 кластың Құрманғазы күйлерінен нақты білім беру барысында «Дауылпаз 

күйші - Құрманғазы» тақырыбында оқушыларға мынадай тапсырма беремін. Құрманғазы 

туралы не білесіңдер? Оны топтастыру арқылы қағаз бетіне түсіріңдер. 

                            Дара тұлға 

 

 Балбырауын Күйші 

 

 

 

 

Домбырашы Динаның ұстазы 

 

 

 

 

 

  Теңсіздікке - әділетсіздікке                          Дүниежүзіне танымал күйші  

         қарсы күресуші 

 

2) Мағынаны ажырату сатысы: Жаңа сабақты меңгерту сатысы. Бұл кезде түрлі 

стратегиялардың лайықтысын таңдап аламын. Дегенмен, топтастыру стратегиясы 

теориялық білімді меңгертуде тиімді.  

5 кластың «Қазақ халқының аспаптары» тақырыбындағы сабақта аспаптарды 

ажырата отырып өз білетіндерінен тысқары жаңалықтарды меңгеруіне мүмкіндік береді. 

Нәтижесінде – аспаптардың ойналу барысына қарай тез ажыратады. Осы аспаптардың 

ойналу тәсіліне қарай талдау кезінде «ВЕНН диаграммасын» пайдаланған өте қолайлы. 

Оқушылар ойларын тез жинақтап, ұқсастығы болса салыстырып шығарады. Бұл 

уақытты да үнемдейді.  

Бұдан әрі қарай ой – толғаныс сатысында оқушыларға тест сұрақтары арқылы ой 

толғантуға болады. ( Кестелік тапсырма, концептуалдық кесте, уақытнамалық кесте, екі 

жақты бақылау күнделігі, перфокарта, кейіпкерге хат, ЭССЕ)  

«Білемін, білгім келеді, үйрендім » стратегиясын жаңа сабақты қорытындылау 

кезінде пайдалану қолайлы. Бұл әдіс арқылы мұғалімнің сұрақтары арқылы оқушылар 

жаңа сабаққа дейінгі мағлұматтарын сабақ үстінде не үйренгендерін, келешекте нені 

білгісі келетіндігін, өздерін тағы не мәселе қызықтыратындығы туралы ойларын айтады.  

 

Құрманғазы 
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Дарынды балалармен жан-жақты дамытуда шығармашылықпен жұмыс жасайтын 

ұстаздардың орны ерекше. Ол материалдық игілікті өндіруге қатыспаса да оны жасауға 

араласатын баланы ақыл-ой, адамгершілік, эстетикалық жағынан қалыптастыратын 

тұрпатты жеке тұлға. Аса көрнекті педагог Ы. Алтынсарин “Мұғалім мектептің жүрегі” – 

деп оқу-тәрбие процесінде қызметіне орынды баға берген. Ж. Аймауытов: “Естеріңде 

болсын. Адам қалай болса солай сүйреуге  көне беретін тулақ емес, қалай қақса солай 

домалайтын “Алланың добы” да емес. Адам өзінің ыңғайлап еркімен қызмет ететін Зат”  

Қазақстан Республикасының жаңа “Білім заңында” – “Әр баланың жеке қабілетіне 

қарай интеллектуальдық дамуы, жеке адамның дарындылығын дамыту” сияқты өзекті 

мәселелер енгізілген.  

Дарынды балаларды іздеу, оларды  оқыту мен тәрбиелеу қоғам үшін бүгінгі күні 

өте қажет. Әрбір талантты адам еңбекке бейім, ол шығармашылықпен, тапқырлықпен 

жігерлі еңбек етеді. Мұндағы басты мақсат: жан-жақты білімді, іскер, өздік ойлау жүйесі 

дамыған, адамгершілігі жоғары, дені сау, барынша қабілетті жанды қалыптастыру, шағын 

комплектті ауылдық жағдайында балаларен жүйелі жұмыс жасау.  

Міндеттері: - оқушылардың ақыл-ой қабілетін жетілдіру 

- шәкірттердің шығармашылық жеке дарындылығын дамыту 

Дарынды деген не?  Неліктен бұл мәселе көтеріліп жатыр.  

Бұрынғы кезде кеңес мектебі жалпыға бірдей орта білім беретін мемлекеттік оқу 

жоспарын жүзеге асыратын, бірдей оқулықтар мен бағдарламалармен жұмыс жасайтын 

оқу ордасы болып табылды. Ал балалар сан-алуан. Өйткені, олардың қабілеті, икемі, 

қызығу, тіпті алдына қойған мақсаты мен денсаулығы да дамуы да ой-өрісі мен сөйлеуі де, 

сыртқы бейнесі де әр түрлі. Ал осы қасиеттер бастауыш сыныптарда көп байқала 

бермейді. Байқалса да оның  орнын әр түрлі үйірмелер, сынытптан тыс жұмыстар мен 

жеке оқушылармен жұмыс жасау арқылы толтыруға болады. Жоғарғы  сыныптарда 

құрамы әртүрлі балалармен жұмыс істеу, әрине қиын. Ал кеңестік кезеңде де оқу-тәрбие 

үрдісіндегі жеке баланың қабілетін ескеріп жұмыс жасау “саралап оқыту” деп аталады. Әр 

түрлі байқаулар, мемлекеттік емтихандар, олимпиадалар белгісі бір пәннен оқушының 

білім-білік дағдысының жиынтығын ғана анықтайды. Ал бірақ тума талантпен туа біткен 

дарынды емес.  

Ендеше жақсы тәсілдермен дарынды, талантты балаларды дұрыс таңдап алдық 

дейік, олай болса бүгінгі проблема “дарынды, талантты балаларды қалай оқыту керек?” 

деген мәселе төңірегінде болуы керек.  

Ертеңгі елге ие болып тізгінін ұстар азаматтар бүгінгі мектеп оқушысы 

болғандықтан, Қазақстандық барлық мектептерге үлгі болуға тиісті қазақ тілінде 

оқытылатын  мектептердің бүгінгі жайы, даму бағыттар, келешегі бүкіл қоғамы мектептің 

назарында.  

Мұғалім – баланың жеке тұлғасын қалыптастыратын жарқын үлгісі, бала қиялын 

самғатып, арманын көкке ұмсындырушы басты тұлға. Мектептерде жүргізіліп жатқан 

қазіргі тәжірибелік сынақ жұмыстарының басты міндеті – жаңаша оқытудың 

педагогикалық технологиясын оқыту үрдісіне енгізу болып табылады. Терең білім беру 

әрбір ұстаздың борышы дей отырып баланы жеке тұлға ретінде дамыту үшін мұғалім 

шығармашылықпен іздену қажет деп ойлаймын.  

 

Пайдаланылған  әдебиеттер: 

1. “Қазақстан  мектебі”  №11-12   2002 жыл 

2.  “Қазақстан мұғалімі”  №2   2003 жыл 

3. “Дамыта  оқыту  технологиялары”  Д. Тұрсынбеков 

4. 2-3-4 кластардың музыка оқыту  әдістемесі 

5. “Сыр мектебі”  №9-10     2002 жыл 
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Қазіргі заманғы  білім беру жүйесіндегі 

психологтың қызметі 
 
 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ АГРЕССИВТІ МІНЕЗ-

ҚҰЛЫҚ МОДЕЛЬДЕРІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ ЖАНҰЯ МЕН ТӘРБИЕНІҢ 

РӨЛІ 

 

ОРДАГУЛОВА Д.И. 

аға оқытушы, Абай атыындағы ҚазҰПУ 

АМИРБЕКОВА М.А. 

аға оқытушы, ҚазҰҚызПУ Алматы қаласы 

 

Баланың алғашқы әлеуметтенуі отбасында өтетіндіктен, отбасында агрессивті 

мінез-құлық модельдерін қалыптастыратын факторларға толығырақ тоқталып кеткіміз 

келеді.  

Баланың отбасында және одан тыс жерлерде агрессивті мінез-құлқының 

қалыптасуына, сондай-ақ, ер жеткен кезіндегі қоршағандармен өзара қатынастарының 

сипатына отбасы тәрбиесінің төмендегідей факторларының үлкен әсері бар[1]: 

 ата-аналардың баласының көңілінен шықпайтын мінез-құлқына реакциясы;  

 ата-ана мен балалар арасындағы қатынастардың сипаты; 

 отбасындағы үйлесім (гармония) мен үйлесімсіздіктің (дисгармония) деңгейі;  

 туған аға-інілерімен, әпке-сіңілдерімен қатынастарының сипаты. Сондай-ақ, 

толық немесе толық емес отбасы факторы да маңызды болып табылады.  

Сонымен бірге, «егер балалардың (олардың қай жас тобына жататындығына 

тәуелсіз): 

 ата-аналарының біреуімен немесе екеуімен де қатынастары нашар болса; 

 немесе балалар отбасында өзін ештеңеге жарамсыз деп санайтынын сезінсе; 

 немесе олар өз сезімдеріне қатысты парықсыздықты сезінсе;  

 сондай-ақ, олардың өміріне қызығушылық танытылып, қолдау көрсетілмесе, 

онда олар қылмыстық іс-әрекетке жиі баратын болады; 

 басқа балаларға өшігетін болады; 

 өздерін ата-аналарына қарсы агрессивті ұстайтын болады [1].  

Балалардың агрессивті мінез-құлқы мен жазалау сипаты, сондай-ақ, ата-аналардың 

өз балаларының мінез-құлқын қадағалауы арасындағы тәуелділікті зерттеу, қатаң түрде 

жазалау балалардағы агрессивтіліктің жоғары деңгейімен байланысты екенін (жас 

қылмыскерлер баланың сезімдеріне қарамай физикалық қатыгездік көрсететін 

отбасылардан шығады), ал балаларын онша қадағаламау асоциальдықтың жоғары 

деңгейімен байланыстырылатынын көрсетті. [1]. Көбінесе тәрбиенің осы екі түрі 

(шамадан тыс қатаң жазалау мен қадағалаудың жоқтығы: «эмоциялық шеттету» мен 

«гипопротекция») бір отбасында кездеседі. Бірінші түр негізінен әке тарапынан, ал екінші 

түр ана тарапынан байқалады. 

Тәрбие мен отбасылық қатынастардың балалардың агрессивті мінез-құлқына 

ықпалын зерттеу бір жағынан алғанда, жазалау, сөгіс жариялау, мадақтамау, ал екінші 

жағынан ата-аналардың баланы қабылдамаулары арасында тікелей байланыс бар екенін 

көрсетті [2]. 

Э.Берннің транзактілі талдауында [3], сондай-ақ, М. және Р. Гулдингтердің 

талдауларында [4], балаға әсер етудің осы тәріздес тәрбиелік әдістері ата-аналардың 

«Өмір сүрме» деген бұйрығымен байланысты екендігі көрсетілді. 
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Психологпен жұмыс істеу барысында агрессивті балалар өздерін ата-аналарына 

керексіз деп сезінетіндерін, ата-аналары, әсіресе әкелері оларды жақсы көрмейді және жиі 

кемсітеді деп санайтындықтарын мойындайды. 

Агрессивті мінез-құлыққа жүгіне отырып, балалар өздерінің психологиялық 

тұрғыда тірі қалулары үшін күреседі, ал өсе келе өздерінің асоциальды мінез-құлықтары 

арқылы оны қабылдамағаны, жақсы көрмегені, ішкі жан дүниесін түсінбегені үшін осы 

әлемнен (ата-аналарынан, бірінші кезекте әкелерінен) өш алады, себебі өз өмірлерінде 

олар түсіністіктен гөрі айыптауды көп көрді деген әсер туады.  

Агрессия — бұл өз ашуын, қарсылығын көрсету тәсілі. Ал ашудың қосымша сезім 

екендігі белгілі. Оның негізінде «махаббатқа және басқаларға қажет болуға деген басты 

адами қажеттіліктердің» қанағаттандырылмауынан туындайтын өкпе, қорқыныш, реніш, 

уайым жатыр [5]. 

Балалардың агрессивті мінез-құлқы – бұл S0S сигналы, өз бетінше жеңуге күші 

жетпей, жиналып қалған көптеген зиянды эмоцияларға толы ішкі жан дүниесіне көңіл 

аударуды талап етіп, көмек сұраған жан айқайы. 

Балалары агрессивті отбасылардың өздеріне ғана тән ерекшеліктері бар. Осындай 

отбасыларға талдау А. Бандура ұсынған тәрбие мен отбасылық қатынастардың 

балалардың агрессивті мінез-құлқына ықпалын зерттеу негізінде жүргізілді. [2]. 

Балалары агрессивті отбасылардың ерекшеліктері: 

1.Балалары агрессивті отбасыларда ата-аналар мен балалар, әсіресе, әке мен ұлдары 

арасындағы эмоциялық бауырмалдық бұзылған. Ата-аналар бір-біріне қатысты 

дұшпандық сезімді бастан кешіреді; бір-бірінің құндылықтарымен, қызығушылықтарымен 

бөліспейді. 

2. Әкелер көбінесе өздері агрессивті мінез-құлық модельдерін көрсетеді, сондай-ақ, 

балаларының мінез-құлқында кездесетін агрессивті тенденцияларды қолдайды.  

3. Агрессивті балалардың аналары өз балаларына талап қоймайды, көбісі олардың 

әлеуметтік табыстарына немқұрайлы қарайды. Балалардың үйде нақты міндеттері жоқ.  

4. Балалары агрессивті ата-аналардың тәрбиелеу модельдері мен өз мінез-

құлықтары көбінесе бір-біріне қайшы келіп жатады және балаға бірін-бірі жоққа 

шығаратын талап қояды. Мысалы, өте қатал әке мен еркіне жіберетін ана. Нәтижесінде 

балада оппозициялық мінез-құлық қалыптасады, ол қоршаған ортаға беріледі.  

5. Балалары агрессивті ата-аналардың жиі жүгінетін басты тәрбиелік құралдары - 

бұл: физикалық жазалау; қоқан-лоққы жасау; қандай да бір құқығынан айыру; шек қою 

мен мадақтамау; балаларын жиі оқшаулау; жазықты болған кезде махаббат пен 

қамқорлықтан саналы түрде айыру.  

6. Агрессивті балалардың ата-аналары өз балаларының эмоциялық әлеміне 

парықсыз қарап, олардың деструктивті мінез-құлықтарының себептерін іздестіруге 

тырыспайды.  

Агрессивті мінез-құлықтың қалыптасуында оқыту мен тәрбие маңызды рөл 

атқарады. Агрессивті көріністердің астарында әлеуметтену процесімен байланысты 

қадағалау мүмкін болады. Агрессияның әлеуметтенуі деп өзіңнің агрессивті 

талпыныстарыңды басқара білуді және оларды аталмыш өркениет шеңберінде қолайлы 

болып табылатын түрде көрсете білуді үйрену процесін айтуға болады. Әлеуметтену 

нәтижесінде көптеген адамдар қоғам талаптарына мойынсұна отырып, өздерінің 

агрессивті импульстерін басқаруды үйренеді.  

Екінші біреулері өте агрессивті болып қала береді, бірақ өз агрессияларын 

анағұрлым шебер танытуды үйренеді: тіл тигізу, талаптармен бүркемеленген жасырын 

мәжбүрлеу арқылы. Үшінші біреулері ештеңені де үйренбейді және өздерінің агрессивті 

импульстерін физикалық күш көрсету арқылы танытады.  

Сондай-ақ, бұл жерде нақты мәдени ортада баланы тәрбиелеудің ертедегі 

тәжірибесі, отбасылық дәстүрлер мен ата-аналардың балаларына қатынастарының 

эмоциялық реңі маңызды рөл атқарады.  
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А.И. Заграфованың пікірінше, агрессивті әрекеттерге икемділік отбасы деңгейінде 

әлеуметтену процесінде кемшіліктердің орын алуына байланысты қалыптасады.  

Агрессияның әлеуметтенуіне екі негізгі фактор ықпал етеді. Біріншісі- бұл ата-

аналардың қатынастары мен мінез-құлық үлгілері. Балалары агрессивті отбасыларда 

балалары агрессивті емес отбасылармен салыстырғанда ересектер тарапынан агрессивті 

көріністердің көп өріс алатындығы жөнінде мәліметтер алынған. [6]. 

Ата-аналар әлеуметтік пайдалы тәжірибені бере отырып, кейде оның жағымсыз 

жақтарын да береді. Өзіне жеке тәжірибе жинап үлгермеген бала берілген мінез-құлық 

модельдерінің дұрыстығын объективті шындықпен байланыстыра алмайды [7]. 

Екінші бір маңызды фактор болып қоршағандар тарапынан агрессивті мінез-

құлықты күшейту сипаты табылады. Оның ішінде, ата-аналардың жазалаулары мен 

балалардың агрессиясы арасындағы байланыс анықталды.  

Қатаң жазалауларға физикалық күш қолдану ғана емес, сондай-ақ, психикалық 

жазаны да – баланы кемсіту, қорлау, сынға алу, ауызша қоқан-лоққы жасау және т.с.с. 

жатқызуға болады. Психологиялық әдебиеттерде балалармен қатал қатынас жасаудың 4 

түрі келтіріледі: физикалық, жыныстық, психикалық (эмоциялық) күштеу және баланың 

негізгі қажеттіліктерін елемеу (моральдық қатыгездік) [8]. Физикалық жазалауларды 

қолдану ғана емес, сондай-ақ, баланы қабыл алмаудан және сынға алудан көрініс табатын 

психикалық күш көрсетудің де салдарлары жағымсыз болып табылады. Мұндай қатынас 

агрессивтіліктің мейлінше дамуына әкеледі.  

Осы мәселемен айналысатын зерттеушілер қатал және физикалық жазалаулар бала 

тұлғасының дамуына жағымсыз әсер ететіндігін көрсетеді. Біріншіден, жазалай отырып, 

ата-аналар агрессивті мінез-құлықтың үлгілерін көрсетеді, оларды балалар басқаларға 

ықпал ету тәсілі ретінде, әсіресе әлсіздерге күш көрсету мен өктемдік таныту ретінде 

игеріп алады. Екіншіден, жазалау жатсынуға әкеледі, онымен жағымсыз қатынасты 

қалыптастырады. «Бала өзімен-өзі тұйықталып, бөлектенеді, зейінсіз, зердесіз бола 

бастайды, іштей, үнсіз қарсыласу позициясында болады» [9]. Үшіншіден, тым қатал жаза 

баланың өзін не үшін жазалағанын ұмытуына әкеп соқтыруы мүмкін, яғни, сол жағдайға 

қатысты тек ауыр сезімдер қалдырып, себептерді ұмыттырады. Жаза баланың жағымсыз 

қылықтарының себептері түсінікті болғанда ғана тиімді бола алады. Жазалаулардың 

тиімділігі сондай-ақ, бірқатар жағдайлармен анықталады: 1) қолдану жүйелілігімен, 2) 

жазалау мен теріс қылық көрсету арасындағы уақыт үзілісінің аздығымен, 3) жазалаудың 

мәнін түсіндіру және жазалаушы мен жазаланушы арасында жағымды қатынастарды 

сақтап қалумен, 4) жазалаушылар тарапынан агрессивті мінез-құлық альтернативаларын 

ұсынумен. Бұл жерде жазалау бала тұлғасына күш көрсету ретінде болмауы тиіс. 

Р.Бэрон, Д.Ричардсон [1] отбасылық басқару мен жазалаудың сипаты мен 

қатаңдығына байланысты баланың агрессивті мінез-құлқы арасындағы, сондай-ақ, ата-

аналардың балаларының мінез-құлқын қадағалаулары арасындағы тәуелділікті көрсетті. 

Жалпы алғанда, қатал түрде жазалау балалар агрессивтілігінің біршама жоғары 

деңгейімен, ал балаларын жеткілікті түрде қадағаламау мен дұрыс қарамау көбінесе 

агрессивті мінез-құлыққа ұласатын асоциальдықтың жоғары деңгейімен өзара байланысты 

екендігі анықталды.  

Бала мінез-құлқында агрессивтіліктің дамуын анықтайтын екі басты фактор 

анықталды: 

1. Мейірімділік, ата-аналардың баланың тәртіпсіздіктерін кешіруге, оны түсінуге 

және қабылдауға дайын болу дәрежесі; 

2. Ата-аналардың баланың агрессивті көріністерін қатал жазалауы. 

Ата-аналары мейірімділікке де, жазалауға да бейім емес балалардың агрессивтілігі 

мейлінше аз болды. Олардың позициясы – теріс қылық көрсету жағдайында агрессияны 

қатал жаза қолданбай-ақ айыптау және мұны балаға мәлімдеу. Балалары анағұрлым 

агрессивті ата-аналар агрессияға қатысты өз қатынастарын айқын көрсетпей, бейне бір 

балаларының кез-келген мінез-құлқы оңды деп қарады. Алайда бала тәртіпсіздік жасаса, 
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қатал түрде жазаға ұшырады. Егер ата-аналардың қаталдығы жүйелі түрде болса және 

бала оған сезімтал болса, бұл ата-аналарының көзінше баланың агрессивті импульстерді 

басып-жаншып ұстауға, ал үйден тыс жерлерде өздерін анағұрлым агрессивті ұстауға әкеп 

соқтыруы мүмкін 

Сонымен қатар, ата-аналардың әдейі болмаса да тән жазасына бейім болуы балаға 

агрессивті мінез-құлықтың үлгісін береді.  

Бұл жағдайда бала қоршағандарға қатысты агрессия танытуға болады, алайда оның 

құрбаны етіп әрдайым өзінен әлсіздерді таңдау керек деген қорытындыға келеді. Ол 

физикалық агрессия – басқа адамдарға ықпал ету мен оларды басқару құралы екендігін 

біледі және басқа балалармен қарым-қатынасқа түсу кезінде осыған жүгінетін болады.  

Шын мәнісінде әлеуметтену стратегиясы бұл жағдайда қолайлы мінез-құлық 

ережелерін меңгеруге кедергі келтіреді, яғни, қатал жазалаудан кейін бала ызаланады 

немесе қапаланады. Осы ауыр күйдің салдарынан ол өзінің не үшін жазаланғандығын 

ұмытып кетуі мүмкін.  

Соншалықты күшті әсердің нәтижесінде өз мінез-құлқын өзгерткен балалар 

өздеріне дарытуға тырысатын нормаларды ішкі құндылықтарымен орындамайды. Яғни, 

өздерінің мінез-құлықтары бақылауда тұрғанда ғана айыптарын мойындайды. 

Сонымен, балаларда агрессивті тенденциялардың қалыптасуы бірнеше жолдар 

арқылы жүреді: 

1. Ата-аналар өз балаларының агрессивтілігін тікелей қолдайды не болмаса 

басқаларға және қоршаған ортаға қатысты лайықты мінез-құлықтың үлгісін (моделін) 

көрсетеді.  

2. Ата-аналар балаларын агрессивтілік көрсеткені үшін жазалайды.  

Зерттеулер мынаны көрсетеді: 

 Өз балаларының агрессивтілігін өте сирек жазалайтын ата-аналар баланы 

шамадан тыс агрессивтілікке тәрбиелейді.  

 Өз балаларын агресивтілік танытқаны үшін жазаламайтын ата-аналар оларды 

шамадан тыс агрессивтілікке тәрбиелейді.  

 Өз балаларының агрессивтілігін ақылмен басуға тырысатын ата-аналар 

агрессивті мінез-құлыққа ұрындыратын ситуацияларда өзін-өзі басқара білуге тәрбиелей 

алады.  

«Ата-ана – бала» қатынастары жайлы айтқанда, біз олардың арасындағы өзара 

қатынастар мен баланың отбасында алатын орны жөнінде сөз етеміз. Р.Бэрон, 

Д.Ричардсон және басқалар өз зерттеулерінде мынаны көрсетеді: егер баланың (оның 

қандай жас тобына жататындығына қарамастан) ата-аналарының біреуімен немесе 

екеуімен де қатынастары нашар болса, егер ол өзін ештеңеге жарамсыз деп сезінсе немесе 

ол ата-анасы тарапынан қолдауды сезінбесе, онда ол қылмыстық іс-әрекетке қатысуы 

мүмкін. Бала басқа балаларға қарсы шығады. Құрдастары оны агрессивті ретінде 

қабылдайды. Ол өзін ата-аналарына қатысты да агрессивті ұстайтын болады [1]. 

В.И.Гарбузов [10] ата-аналардың балаға жағымсыз қатынастарының үш түрін бөліп 

көрсетеді: 

1. Шеттету (баланы қабылдамау, мейірімсіз қатынасты жариялау,) 

2. Гиперәлеуметтену (шамадан тыс талап қою қатынасы: шамадан тыс сынға алу, 

мінеу, болмашы ғана кінәсі үшін жазалау) 

3. Гиперопека (эгоцентристік тәрбие, шамадан тыс қамқорлық қатынас, бұл жерде 

бала өз бетінше әрекет ету мүмкіндігінен айрылады.) 

Бірінші тип балада өзін қорғансыз, тастанды ретінде сезінуді, өзіне деген 

сенімділіктің болмауын қалыптастырады. Бала қолдауды, арқа сүйер, пана болар қорғанды 

сезінбейді. Сондай-ақ, шеттету идентификация механизмін бұзады (бала ата-аналарының 

сенімдерін қабылдамайды). Суық эмоциялық қатынас жасау кезінде онда жағымды мінез-

құлық модельдері болмайды. Бұл баланың өзін-өзі басқару қабілетін төмендетеді.  
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Сонымен, Г.Эберлейн агрессивтілікті «махаббат пен қолдау іздеген баланың 

торығуы ретінде анықтайды. Мұндай балаға неғұрлым көп тыйым салып, оған 

махаббатын сездірмей, ұрсатын болса, соғұрлым агрессивтілік дүмпулері байқалатын 

болады» [11]. 

Екінші тип (гиперәлеуметтену), баланың дамуы үшін үлгі болатын секілді және 

күшті, ерікті тұлғаны қалыптастыруға бағытталған, әйтсе де, жағымсыз нәтижелерге әкеп 

соқтырады – ызалану, ашулану, тыйым салынған нәрселерді «астыртын» іске асыруға 

ұмтылу, т.с.с. Бұл жерде ата-аналар тарапынан сынға алу әдетте конструктивті болып 

табылмайды, сол себепті де жағымды нәтижелер бермейді. Баланы сынға алу оның 

бойында толымсыздық, мазасыздану және жаңа сәтсіздіктерді күту сезімін 

қалыптастырады. Көбінесе отбасында осындай жағдайда болатын бала топта да жоғары 

орын алуға шамасы жоқ, қабілетсіз болып шығады. Бұл шарасыздық баланың агрессивті 

мінез-құлқының топта өзін-өзі бекітуіне  қызмет етеді. 

Үшінші тип (гиперопека) те тұлғаның қалыпты дамуын бұзады. Ол балаға ата-ана 

мейірімі мен махаббатын алуға мүмкіндік береді, дегенмен, шамадан тыс күтім 

инфантилизмге, дербессіздікке, жалтақтыққа, шешім қабылдауға және стреске қарсы 

тұруға қабілетсіздікке әкеп соқтырады, тұлғаның өзін-өзі басқару қабілеттерін 

төмендетеді.  

Мұндай балаларды психологтар көбінесе агрессияның құрбанына айналатындар 

деп санайды. Олардың өз-өздерін қорғауға қабілетсіз екендігін ескерсек, олардан жанама 

агрессияны байқауға болады, яғни, өздерінің жағымсыз эмоцияларын олар басқа заттарға 

шығарады, өшін басқалардан алады (кітаптарды жыртады, ойыншықтарды лақтырады, 

ойын барысында ойыншықтарды жазалайды және т.б.).  

Г. Крайг [6] балаларда агрессияның көрінуіне мүмкіндік беретін ата-ана мінез-

құлқының үш стилін бөліп көрсетеді: 

1. Авторитарлық (қадағалаудың жоғары деңгейі, арақатынастың салқын болуы). 

Ата-аналар балаларымен үнемі қарым-қатынасқа түспейді, қатаң талаптар мен тәртіптер 

белгілейді, оларды талқылап жатпайды. Ал балалар, соған сәйкес тұйық, қорқақ, 

жасқаншақ, жабырқаңқы, ашуланғыш және агрессивті келеді.  

2. Либералды (қадағалаудың төмен деңгейі, жылы қатынас жасау). Балаларға үлкен 

еркіндік берілген, ата-аналары қандай да бір шектеулер қоймайды. Балалар тыңдамауға, 

агрессияға бейім келеді, адамдарға қатысты өздерін импульсивті және адекватты емес 

ұстайды. 

3. Индифферентті (қадағалаудың төмен деңгейі, арақатынастың салқын болуы). 

Ата-аналар балаларымен қарым-қатынасқа онша түспейді. Егер ата-аналардың 

парықсыздығы дұшпандықпен үйлессе, баланың бүлдіруші импульстерге ерік беруіне 

ештеңе кедергі келтіре алмайды.  

Отбасында балаға дұрыс қатынас жасамау да бала мінез-құлқында агрессивті 

тенденциялардың қалыптасуына әкеледі.  

Сонымен, агрессивтіліктің табиғатын түсіндіретін жоғарыда келтірілген 

теориялардан төмендегідей қорытындылар жасауға болады: 

 Агрессияның көрінуін биологиялық және әлеуметтік факторлар түсіндіреді; 

 Агрессивтілік тек қатыгездік қана емес, сондай-ақ, индивидуумның тірі қалу 

үшін күресу барысындағы қалыпты реакциясы болуы да мүмкін; 

 Агрессивті әрекеттерді агрессивті емес мінез-құлықты жағымды түрде 

нығайтудың, адамның мінез-құлықтың жағымды моделіне бағдарлануының, агрессия 

танытуға мүмкіндік беретін жағдайларды өзгертудің көмегімен бәсеңдетуге немесе 

әлеуметтік тұрғыда тиімді жолға бағыттауға болады [1]. 

Бұл кезде адамның, оның ішінде баланың агрессивті мінез-құлқы көптеген 

себептер мен факторларға негізделеді: әлеуметтік үйрену теориясында балалық шақтағы 

агрессия өмір барысында меңгерілген, әлеуметтік тұрғыда негізделген мінез-құлық болып 

табылады делінеді. Э.Эриксонның эпигенетикалық теориясында [12], адамның 
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дұшпандығы өмірдің алғашқы жылында әлемге деген негізгі сенімнің қалыптаспауымен 

байланыстырылады. К.Бютнер балалық шақтағы агрессияның ең жиі кездесетін екі 

себебін атап көрсетеді: «Біріншіден, бұл зақымданып қаламын, шабуылға душар боламын, 

ренжіп қаламын деген қорқыныш. Екіншіден, бұл әлдеқашан бастан кешірген реніш 

немесе рухани зақымдану, яғни жанның жаралануы немесе шабуылдың өзі»[13]. 

Яғни, балаға тым күшті қысым жасау да, оған либералдық қатынас жасау да жаман, 

өйткені, алғашқы жағдайда бала өзін қорғау үшін, ал екінші жағдайда өзіне көңіл аударту 

үшін агрессия танытады.  
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САҒИДУЛЛА А.  

 М.Х.Дулати ат. Тараз өңірлік университетінің  магистранты 

 

XIX ғасырдың ортасында неміс психоневрологы Генрих Хоффман бірінші болып 

шамадан тыс қозғалатын баланы сипаттап, оған Фиджет фил деген лақап берді. XX 

ғасырдың 60-жылдарынан бастап дәрігерлер бұл жағдайды патологиялық деп атай 

бастады және оны ми функциясының минималды бұзылуы деп атады. ХХ ғасырдың 80-ші 

жылдарынан бастап шамадан тыс қозғалыс белсенділігі (гиперактивтілік) дербес ауру 

ретінде бөлініп, гиперактивтілікке назар аудару тапшылығы синдромы (ADHD) деп 

аталатын аурулардың халықаралық жіктемесіне (ICD) енгізілді[1]. 

Назар жетіспеушілігінің гиперактивтілігінің бұзылуы (қысқартылған НЖГС) — 

бұл балалық шақтан басталатын неврологиялық-мінез-құлық дамуының бұзылуы. 

Қазіргі уақытта гиперактивті балалар мәселесі осындай балалар санының жыл 

сайын өсуіне байланысты өзекті болып табылады. Жоғары белсенділігі, назардың 

тұрақсыздығы және импульсивтілік - бұл мектеп жасына дейінгі баланың қалыпты 

дамуының сипаттамасы. Ондағы қозғалыс қажеттілігі табиғаттың өзіне тән. Бірақ бұл 

қажеттілік патологиялық деңгейге жететін балалар тобы бар-мұндай балалар гиперактивті, 

яғни өте белсенді деп аталады. Қазіргі кезеңде бұл мәселені психологиялық ғана емес, 

сонымен бірге әлеуметтік маңыздылыққа ие болады, өйткені психомоторлы мазасыздық, 

ашуланшақтықтың жоғарылауы НЖГС бар балалардың қоғамдағы өмірге бейімделуіне, 
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мектеп бағдарламасын үйренуіне кедергі келтіреді. Жасөспірім кезіндегі қолайсыз 

жағдайларда гиперактивті балалардың мінез-құлқы девиантты болуы мүмкін. Мақаланың 

мақсаты - назар жетіспеушілігі және гиперактивтіліктің бұзылуы бар балаларға кешенді 

көп деңгейлі психологиялық көмек бағдарламасын теориялық негіздеу 

НЖГС-ның негізгі көріністері гиперактивтілік, назардың жетіспеушілігі және 

импульсивтілік болып табылады, қайталама бұзылулар нашар академиялық көрсеткіштер 

мен байланыс қиындықтары болып табылады. 

Гиперактивтіліктің себептері: 

1. Пренатальды патология - токсикоздар, анадағы созылмалы аурулардың өршуі, 

жұқпалы аурулар, іш аймағындағы жарақаттар, резус-фактор бойынша иммунологиялық 

үйлесімсіздік, жүктілікті тоқтатуға тырысу, алкоголь қабылдау және темекі шегу. 

2.Босану кезіндегі асқынулар - босануды ынталандыру, ұрықтың дұрыс 

орналаспауы, асфиксия, ішкі қан кету, мерзімінен бұрын, өтпелі немесе ұзаққа созылған 

босану. 

3. Психоәлеуметтік себептер-отбасындағы тәрбиенің жеткіліксіз стилі, қалаусыз 

бала 

Кейбір балаларда генетикалық, тұқым қуалайтын себептер бар. 

НЖГС бар балалар мен жасөспірімдерде айқын мінез-құлық бұзылыстарының 

пайда болуын болдырмау үшін емдеуді мектепке дейінгі немесе бастауыш мектеп 

жасында бастау керек. 

Е.К. Лютова, Г. Б. Монина гиперактивті балалармен психокоррекциялық жұмыста 

үш негізгі бағытты қолданады [2]. Олар: 

1) тапшылық функцияларды (зейін, мінез-құлықты бақылау, қимыл-қозғалысты 

бақылау) дамыту;  

2) ересектермен және құрдастарымен өзара іс–қимылдың нақты дағдыларын 

пысықтау;  

3) қажет болған кезде-ашу-ызамен жұмыс жасау.  

НЖГС-і бар балалардың қатысуымен психокоррекциялық процесті 

ұйымдастырудың заманауи тәсілдерін талдау әртүрлі формалар мен әдістерді енгізу 

қажеттілігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

И. П. Брязгунов гипербелсенді баланы психологиялық қолдаудың қадамдық 

моделін ұсынады  [3]. Оған келесі кезеңдер кіреді:  

1. Күн сайын ата-аналар баланың алдына нақты мақсат қояды, оны жүзеге асыру 

керек. Мақсатты тұжырымдау нақты және қысқа болуы керек. 

2. Ата-аналар баланың алға қойған мақсатына жету үшін күш-жігерін 

ынталандыратын алдын-ала ойластыруы керек. Ынталандыру моральдық және 

материалдық болуы мүмкін. 

3. Күннің соңында ата-аналар баласымен бірге оның жүргізілуін талдап, мақсатқа 

жету дәрежесін бағалауы керек. 

 4. Ата-аналар баланың мінез-құлқы мен жеке басындағы өзгерістерді жүйелі түрде 

тіркейді, оларды нақты көріністерде сипаттайды және оның жетістіктері туралы дәрігерге 

немесе психологқа хабарлайды. 

 5. Бала айтарлықтай өзгерістерге қол жеткізген жағдайда, ол міндетті түрде ата-

аналар уәде еткен сыйлықты алуы керек. 

Бұл модель ата-аналар мен мұғалімдерге баланың өмірін жүйелеуге, оның ұтымды 

ұйымдастырылуына көмектесуге арналған, бұл оның жеке басы мен мінез-құлқындағы 

жағымды өзгерістерге ықпал етеді 

Осылайша, қазіргі уақытта гиперактивтілікпен назар жетіспеушілігінің бұзылуы 

жиі кездеседі, оны емдеу және түзету жан-жақты психологиялық-медициналық-

педагогикалық көзқарасты қажет етеді. 

Л.С.Чутко НЖГС-ның пайда болуына әсер ететін келесі психологиялық және 

әлеуметтік факторларды мұқият анықтайды: ата-аналардың отбасылық өмірге дайын 
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еместігі, отбасындағы шиеленістер мен жиі қақтығыстар, балаларға деген сенімсіздік пен 

төзбеушілік. Материалдық деңгейдің төмендігі, өмір сүрудің қолайсыз жағдайлары, 

отбасы мүшелерінің алкогольді пайдалануы, тәрбиенің физикалық әдістерін пайдалану 

сияқты факторлар қолайсыз әсер етеді [4]. 

Генетикалық НЖГС-ға бейім балаларда отбасындағы жанжалдар бұзылыстың 

клиникалық деңгейге дейін ауырлығын арттыруы мүмкін. НЖГС бар баланың ата-анасы, 

кейде осы аурудан зардап шегетіндер көбінесе баламен қарым-қатынасты бұзатын 

ұстамдылықпен ерекшеленеді. 

НЖГС бар балалары бар отбасылар психологиялық стрессті жоғарылатады. Бұл 

аурудағы балалардың импульсивтілігі, өзін-өзі ұйымдастыру қиындықтары, өзін-өзі 

бақылаудың төмендеуі, эмоционалдық тұрақсыздық, сөйлеу-моторикалық дезинфекция 

сияқты ерекшеліктері отбасылық микроклиматқа теріс әсер етеді. 

НЖГС бар балалары бар отбасыларға тән белгілер жеткіліксіз экспрессивтілік 

(ашықтық пен сезімнің төмен деңгейі), жанжал, тәуелсіздікке деген ынталандырудың 

төмендеуі болып табылады. 

Отбасындағы тәрбие процесінің бұзылуы баланың қажеттіліктерін ескермеу, 

талаптар мен тыйымдардың шамадан тыс болуы, бұзушылықтар үшін кейбір жағдайларда 

қатыгездік пен эмоционалды қабылдамау арқылы көрінеді. 

НЖГС бар аналар үй иесінің рөліне қанағаттанбайды, күйеуінің 

немқұрайдылығына, оның отбасылық істерге араласпауына шағымданады, ана 

міндеттерін жанқиярлық ретінде қабылдайды және балаға тым көп көңіл бөледі. 

А. Расселл, К.Бентон   [5] НЖГС-мен ауыратын балалары бар отбасыларға тән 

отбасылық қатынастардың бұзылуын көрсететін бірнеше аспектілерді бөліп көрсетуге 

болады дейді: 

1. Ауыратын балалардың отбасындағы басқа балалармен қарым-қатынасы. НЖГС 

бар балаларға тән психологиялық жетілмегендіктің болуына қарамастан, олар жетекшілік 

етуге, бауырларынан бағынуды талап етуге тырысады. Әдетте, өзін-өзі талап етпейтін 

гиперактивті балалар өздерінің ойын іс-қимыл жоспарын ұстануды талап етеді, көбінесе 

жоспарларын соңына дейін жеткізе алмайды. НЖГС бар балалардың ағалары мен 

әпкелеріне мінез-құлықты бақылау, үй тапсырмаларын орындау, соңғыларын сүйемелдеу 

міндеті жүктелген.  

2. Гиперактивті баланың ата-анасымен қарым-қатынасындағы қиындықтар. 

Мұндай бала бастапқыда ата-аналардың үмітіне сәйкес келмейді, оны сол қалпында 

қабылдау қиын. Дәстүр бойынша, ата-аналар балалардан мойынсұнуды, отбасылық 

ережелерді сақтауды күтеді. Бастапқыда баланың НЖГС белгілері ата-аналар тарапынан 

күресуге тура келетін жаман мінез, жалқаулық, қыңырлық ретінде қабылданады. Мұндай 

жағдайда ата-аналар балаға қойылатын талаптарды қатайтады, тыйымдар мен жазаларды 

күшейтеді, бұл ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынастардың шиеленісуіне әкеледі. 

3. Баланың НЖГС болуының ата-аналардың неке қатынастарына әсері. НЖГС бар 

баласы бар ата-аналар үйлесімді неке қатынастарын сақтауда қиындықтарға тап болады. 

Баланың жаман мінез-құлқының себептерін іздеу көбінесе өзара қорлауға әкеледі, 

жағдайдан шығуға және оған сырттан қарауға қабілетсіздік психикалық сарқылудың, 

алаңдаушылықтың жоғарылауының және үмітсіздік сезімінің пайда болуының себебі 

болып табылады. Тәрбие процесін дұрыс ұйымдастыра алмай, оқу және үй жүктемелерін 

дұрыс бөле алмай, балаға әлеуметтік талаптарды жасай алмай, ата-аналар, әдетте, балаға 

қысымды қатайтуға жүгінеді немесе оның өміріне белсенді қатысудан, ауруға, жұмысқа, 

басқа неке серіктесін табуға, неке қатынастарын үзуге тырысады. 

4. Назар жетіспеушілігі синдромы бар баланы тәрбиелеп отырған ананың 

психологиялық мәселелері. Балаға күтім жасау, оның өмірін ұйымдастыру бойынша ең 

үлкен жүктеме анаға жүктеледі. Ананың міндеті-баланы сүйемелдеу ғана емес, сонымен 

бірге отбасының басқа мүшелерінің гиперактивті баламен қарым-қатынасын түзету, оның 

мінез-құлқына және оқу проблемаларына байланысты мұғалімдердің балаға теріс 
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қатынасын қабылдау. Ол үнемі стрессті бастан кешіреді, қоғамдағы мұндай баланың 

жеткіліксіздігін айыптайтын басқа адамдардың қорлауының нысаны болады. Мұндай 

жағдайда әйелдер ана ретінде өздерінің сәтсіздігіне байланысты үнемі кінәлі сезінеді 

Осылайша, бір жағынан, әлеуметтік-психологиялық (ең алдымен отбасылық) 

факторлар патогенездің бір буыны ретінде әрекет етеді, ал екінші жағынан, НЖГС-ның 

клиникалық көріністері отбасындағы проблемалардың дамуына әкеледі. Мінез-құлық 

бұзылыстарын емдеу жан-жақты болуы керек, яғни дәрілік терапияны да, 

психотерапиялық әдістерді де қамтуы керек деген ереже жалпы қабылданған. 

Назар жетіспеушілігі синдромы бар балалар мен жасөспірімдердің 

психотерапиясының мақсаты – осы аурудың белгілерін ескере отырып, өмір сүру 

жағдайларына бейімделуге көмектесу. Ең маңызды міндеттердің бірі-ыңғайлы 

психологиялық атмосфераны құру, онда бала өзін қауіпсіз сезініп қана қоймай, өзінің 

әлеуетін сәтті жүзеге асырады. Сондықтан, назар жетіспеушілігі синдромы бар баланы 

қолдауды жүзеге асыратын маманның күш-жігері баланың күшті жақтарын (дағдылары, 

жеке қасиеттері) анықтауға бағытталуы керек, бұл оларға сәтті болуға көмектеседі, өзін-

өзі бағалауды және жетістіктерге және басқа да қызмет салаларына деген ынтаны 

арттырады. 

Жақсартудың сөзсіз факторы-отбасындағы балаға деген қарым-қатынастың оң 

моделін құру. Гиперактивті балалардың психологиялық ерекшеліктері теріс 

ынталандыруларға сезімталдық шегі өте төмен, сондықтан мұндай балалар сөгіс пен 

жазаға бейім, бірақ аздап мақтауға оңай жауап береді. 

Мұндай балаларға қатысты тағы бір шектен шығу-рұқсат ету, сондықтан ата-

аналар балаға мінез-құлық ережелерін түсіндіруі керек.  

С. Венар сондай балаларға арналған нұсқаулар мен нұсқауларды нақты, анық, 

қысқа тұжырымдауды ұсынады [6]. Оның пікірінше, алдын-ала жоспарлау және уақытты 

құрылымдау НЖГС бар науқастарға өзгеретін процестер мен жағдайларға бейімделуге 

көмектеседі. 

Балалардың мінез-құлқын өзгерту үшін оперантты тәсілге негізделген мінез-құлық 

психотерапиясының әдістері қолданылады. 

Мұндай терапияның негізгі қағидасы-талап етілетін мінез-құлық үшін балаға 

сыйақы (материалдық қолдау) және дұрыс емес жаза қолдану. Біз жазалау туралы емес, 

ынталандырудың жоқтығы туралы, яғни қамшы мен зімбірді емес, зімбір мен зімбірдің 

болмауы туралы айтуды ұсынамыз. Ата-аналар ынталандыру жүйесін қалыптастыруы 

керек. Зімбір ретінде кафеде серуендеу, компьютерлік ойындар, теледидар көру, қалта 

ақшасы болуы мүмкін. 

Мінез-құлық терапиясын сәтті жүргізудің шарттарын атап өтейік: 1) баланың 

девиантты мінез-құлқына әсер ететін факторларды талдау; 2)нақты мінез-құлық мақсатын 

тұжырымдау; 3) қажетті мінез-құлық үшін тікелей сыйақы немесе жағымсыз мінез-құлық 

үшін жаза болуы мүмкін тиімді ынталандыруды таңдау. 

Осылайша, келесі қорытынды жасауға болады. Назар жетіспеушілік гиперактивті 

синдромы бар балалардың психокоррекциясындағы маңызды буын ересектердің (ата-

аналар мен мұғалімдердің) мінез-құлқының өзгеруі болып табылады. Мысалы, ата-

аналарға құзыреттілігін оқыту. Мұндай тренингтің міндеті-тілазарлықты жеңу және 

баланың мінез-құлқын жою, СДВГ бар баланы тәрбиелеуден туындаған эмоционалды 

қиындықтарға бейімделу, жағдайды бақылау, басқа отбасы мүшелерін қолайсыз 

факторлардың әсерінен қорғау. 

Отбасылық терапия тұлғааралық қатынастарды түзетуге және отбасындағы 

эмоционалды бұзылуларды жоюға, қалыптасқан байланыстарды сақтауға, оларды 

дамытуға және жұмыс істеудің жоғары деңгейіне аударуға бағытталуы керек. Осы 

мақсаттарға жету үшін отбасылық психотерапияда жүйелік тәсілді қолдануға болады.  

Оның бірқатар кезеңдерін ажыратуға болады: отбасылық диагноз (диагностикалық 

кезең), отбасылық жанжалды жою, реконструктивті кезең, қолдау кезеңі. 
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Фармакотерапияның тиісті қарқындылығы мен ұзақтығынсыз клиникалық 

симптомдардың төмендеуіне қол жеткізу қиын. 

Сонымен, назар жетіспеушілігінің бұзылуы бар балаларда оқыту мен басқалармен 

қарым-қатынаста бірқатар проблемалар бар. Мұндай балалар ұқыпсыз, импульсивті және 

көбінесе гиперактивті болады. Егер сіз балаға уақтылы диагноз қоймасаңыз және оны 

түзетпесеңіз, онда ол ересек кезеңінде де зардап шегеді. 
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Синдром Дауна – самая распространенная генетическая аномалия. Один из 700-800 

младенцев может родиться с синдромом Дауна. Данный показатель характерен для разных 

стран, климатических зон и социальных слоев, который не зависит от образа жизни 

родителей, их здоровья, вредных привычек, питания, достатка, образования или же 

национальности. Мальчики и девочки с синдромом Дауна рождаются с одинаковой 

частотой. Наличие лишней хромосомы определяет ряд особенностей в интеллектуальном 

и физическом развитии человека с синдромом Дауна. В настоящее время не вызывает 

никаких сомнений то, что дети с синдромом Дауна проходят те же этапы развития, что и 

обычные дети. Дети с синдромом Дауна обучаемы, данный факт является признанным во 

всем мире. Но таким детям необходима индивидуальная программа развития и методика 

их воспитания. Воспитание ребенка, имеющего синдромом Дауна, является очень 

серьезным испытанием для его родителей. Такие дети имеют частые перепады 

настроения, что выводит близких из равновесия.  Оказание коррекционной помощи 

ребенку раннего возраста с особым развитием эффективно только тогда, когда работа 

проводится одновременно и с ребенком, и его близкими. Одна из задач педагогов: 

показать, «заразить», вдохновить, научить близких взрослых ребенка первых лет жизни с 

проблемами в развитии играть и общаться с ним. Общие принципы обучения детей 

разработаны на основе современных представлений о развитии детей дошкольного 



Вестник университета «Кайнар», №4/3-2020 г. 

 136 

возраста с учетом специфических особенностей, присущих детям с синдромом Дауна. К 

ним относятся: медленное формирование понятий и становление навыков, cнижение 

темпа восприятия и замедленное формирование ответа, необходимость большого 

количества повторений для усвоения материала, утрата тех навыков, которые являются 

недостаточно востребованными, низкая способность использовать несколько понятий 

одновременно. Так же имеются трудности при выполнении заданий, требующих 

оперирования несколькими признаками предмета или выполнения цепочки 

действий;нарушения целеполагания и планирования действий.Основой развития ребенка 

дошкольного возраста является егодеятельность, так как мышление в данном возрасте 

имеет предметныйхарактер. Ребенок знакомится с миром через действия, которые 

онсовершает с окружающими его предметами. Эти действия ложатся воснову развития 

его мышления, нужно стараться, чтобы деятельность ребенка была насыщенной и 

разнообразной. Каждый человек только часть знаний получает в процессе специальных 

занятий. Все что происходит вокруг, становится источником информации, обобщается и 

используется им. Ребенок, конечно, не является исключением, для него основные формы 

получения знаний – это игра участие в бытовых делах и только потом – специально 

организованные дидактические занятия.Основная задача - это максимально подготовить 

ребенка к самостоятельной жизни. Не изолировать его от общества, не прятать в четырех 

стенах, а всячески развивать и давать ему любовь и внимание. 

Игра - основное занятие ребенка. Большинство навыков, которые будут 

формироваться у ребенка, можно представить, как игровые. Не надо настаивать на том, 

чтобы ребенок все время двигался вперед, осваивая новое. Необходимо дать ему время 

отработать свои умения, отдохнуть. Следовательно, все средства реабилитации детей с 

синдромом Дауна должны опираться на игры. Каждая игра, развивая личность ребенка, 

способствует его адаптации в обществе. Именно игры с хорошо знакомыми в быту 

предметами, дают возможность расширить сферу социальной ориентации ребенка. 

Объектами игр могут быть обыкновенные пуговицы, крышки, скрепки, ложки, прочая 

бытовая утварь, простые предметы, которые можно найти в обиходе.  

Предлагаемые игры можно разделить на следующие виды: 

1. Игры, направленные на коррекцию и развитие сенсорной сферы (ощущение, 

восприятие). 

2. Игры, направленные на коррекцию и развитие психомоторной сферы (мимика, 

моторика рук, общая координация движений). 

3. Игры, направленные на развитие коммуникативных навыков. 

4. Игры, направленные на развитие навыков самообслуживания. 

Все задания, предлагаемые детям во время дидактического занятия, можно условно 

объединить в следующие разделы, представленные в каждом из блоков заданий. 

Внимание и память: умение оперировать несколькими понятиями одновременно, 

выполнять одно действие и при этом помнить, каким должен быть следующий шаг, 

оказывается необходимым при самых разных видах деятельности. При чтении важно не 

забыть начало слова, пока читаешь его до конца; пока пишешь букву, удержать в памяти 

целое слово; пересчитывая предметы, нужно помнить, сколько всего собирался взять; 

пока разговариваешь по телефону, не забыть про убегающее молоко; вспомнить про 

ключи прежде, чем дверь захлопнута. Логические задания закладывают основу для 

развития абстрактного мышления, развивают аналитические и ассоциативные 

способности на предметном материале, формирование понятий размера, формы и цвета 

предметов и навыков их активного использования. Сюжетно-ролевая игра помогает 

ребенку понять цель и последовательность действий, совершаемых в реальной жизни, 

развивает память, ассоциативное мышление и планирование, дает ему те сюжетные 

элементы, которые он в дальнейшем может включать в свои собственные игры и игры с 

другими детьми. Обучая ребенка игре, мы улучшаем его возможности контакта со 
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сверстниками, расширяем его знания о мире и закладываем основу гибкого поведения, что 

в конечном итоге делает его более самостоятельным и независимым.  

Процесс развития детей всегда идет в постоянном активном взаимодействии с 

окружающей средой. Дети с синдромом Дауна, это особая категория и достичь их 

полноценного развития можно только путем создания определенных благоприятных 

условий. Они могут гармонично развиваться только тогда, если с ними с раннего детства 

будут комплексно работать квалифицированные профильные службы. Организовывая 

игру, мы должны принимать на себя роль продвинутого ребенка, играя показывать 

ребенку, что можно делать с игрушками. Прежде чем ребенок с Синдромом Дауна начнет 

играть в группе, он должен научиться взаимодействию в паре, так как игра в паре 

самопроизвольно вызывает работу мыслей, подключает эмоции и учит принимать 

решения методом проб и ошибок. Сутью свободной игры являются положительные 

эмоции, а не результат, поэтому страх перед неудачей минимален. Игра должна 

расслаблять, поэтому она должна следовать после значительных умственных и 

физических усилий. Во время игры ребенок с Синдромом Дауна может принимать или же 

не принимать предложения взрослого. В свою очередь совместная игра для педагога-

психолога является отличной возможностью для того, чтобы изучить актуальные 

проблемы ребенка, так же его потребности и интересы. Важным моментом в организации 

игр для детей и родителей является совместная работа, которые заключают в себе 

соревнования в ловкости, в быстроте. Стоит отметить, что поощрения за усердие и 

старания приветствуются. Всесторонняя коррекционно-воспитательная работа, 

включающая в себя игры может хорошо повлиять на ребенка до того уровня, который 

обеспечит положительное влияние на психическое развитие детей. 
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Қоғам өмірінің барлық жақтарын қамтитын түпкілікті өзгерістер, сонымен бірге 

адам іс-әрекетінің көптеген салаларын жетілдіруді стимулдайтын жағымды өзгерістер 

жағдайында жағымсыз тенденциялар да күшейіп келеді. Әлеуметтік-экономикалық 

тұрақсыздық, жұмыссыздық көптеген адамдардың өмір сүру деңгейінің төмендеуі, 

әлеуметтік және психологиялық дезорентация мен дезадаптация, жалпы адамзаттық 

адамгершіліктік және рухани құндылықтарды талап етудің төмендеуі, күрделі 

крименалды жағдай, әлеуметтк институттар іс-әрекетіңнің нашарлауы және т.б. 

Қалыптасқан социомәдени жағдай алкоголизм және наркомания, адамгершіліктік 

деградация, қылмыстардың жаңғыруы сияқты қолайсыз құбылыстардың дамуына алып 

келеді.  

Қазіргі уақытта зерттеушілердің арасында девиантты мінез-құлық мәселесіне деген 

қызығушылықтың басмдылығын байқауға болады. Бұл мәселені ғылыми тұрғыдан зерттеу 
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психология, педагогика, криминология, психопатология, әлеуметтану, әлеуметтік жұмыс 

салаларында жүзеге асып отыр. 

Мінез-құлықтағы бұл ауытқушылықтардың өзіндік тарихы бар. Қазіргі кезде 

зерттеушілердің арасында кәмелетке толмағандардың дамуындағы кездесетін әртүрлі 

ауытқушылықтарды қарастыруда «қиын балалар», «қиын жасөспірімдер» сияқты әртүрлі 

терминдерді қолданып, олардың категорияларына адамгершілік дамуында артта қалған 

балалар; мінез акцентуациясы барлар; мінез-құлқында ауытқуы бар балалар; аномальді 

балалар; арнайы қамқорды қажет ететін балалар және т.б. жатқызады. Десек те, аталған 

терминдер тұрмыстық, клиникалық, құқықтық сияқты бір бағыттағы ақпараттарды 

көрсетеді. Яғни тәжірибеде бірдей ұғымды қолдану жоқ және де мінезінде белгілі бір 

ауытқушылығы бар балаларды қандай категорияға жатқызу керектігі де белгісіз. 

Ауытқушылық, нормативті емес, құқыққа қарсы, қылмыстық мінез-құлық сияқты 

терминдерді қолдану нақтырақ болып табылады. 

Ресейде девиантты мінез-құлықтың мәдени аспектісінің негізін қалаушы Я.И. 

Гелинский қолданысқа «ауытқымалы мінез-құлық» терминімен тең қолданылатын 

«девиантты мінез-құлық» терминін енгізеді [1]. 

Шетелдік зерттеушілер, Дюркгейм, Шуэсслер және басқалар девианттылықты 

әлеуметтік өлшемдерге сәйкестілік немесе сәйкессіздік деп анықтайды. Демек, 

девианттылық деп осы қоғамның әлеуметтік сұраныстарын қанағаттандыра алмайтын 

мінез-құлықты айтамыз. 

В.А. Петровский, Э. Фроммның көзқарастарындағы нонконформизмнің негізінде 

адам «Менінің» конструктивті бастамасы тұратыны туралы ойларын айта кеткен жөн. 

Сонымен қатар девиация әлеуметтік шығармашылық сипатта болуы да мүмкін. Яғни 

ғылыми-техникалық және өнер шығармашылығында көрініс беруі мүмкін. 

Девианттылықтың әлеуметтік-жағымсыз сипаты тұлға үшін де, қоғам үшін де 

кұрылымсыз (деструктивті) болып табылады. Дегенмен ауытқымалы мінез-құлықтың осы 

тип і  әлеуметтік-психологиялық әдебиеттерде көптеп қарастырылып, зерттеушілердің де 

назарын өзіне аударып отыр [2]. 

Девиантты мінез-құлықтың пайда болу себептерін анықтау, алдын-алу мен 

коррекциялаудың барлық сұрақтары ғалымдардың назарында болды, Рессейлік 

педагогиканың келесідей классикткрі П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский т.б ғалымдардың, психология саласында Б.Г. Ананьев, С.А. Беличева, 

А.С. Белкин, В.Г. Бочарова, Б.З. Вульфов, А.Д. Гонеев, С.И. Григорьев, В.И. Загвязенцев, 

Е.В. Змановская, В.Т. Лисовскийдың және әлеуметтанушылар А.В. Мудрик, М.И. Рожков, 

В.Д. Семенов, Л.С. Славина В.А. Сластенин және т.б көрнекті ғалымдардың еңбектерінде 

көрініс табады. 

Қиын балалар мәселесін отандық ғалымдардан психологиялық тұрғыдан М.М. 

Мұқанов, Ж.Н. Намазбаева және А.Т. Акажанова т.б ал педагогикалық тұрғыдан, Л.К. 

Керімов, Г.А. Уманов, И. Трианов, Д. Қазымбетова тоқталып өткен. Қиын балалар 

мәселесінің әлеуметтік жағдайын Ш.Е. Жаманбалаева қарастырған. 

Л.К. Керімовтың еңбегінде қиын оқушыны жеке-дара қайта тәрбиелеу 

тұжырымдамасын және ондағы педагогтың іс-әрекеттің белгілі жүйесін жасап көрсеткен 

[3]. 

Д. Қазымбетова өз еңбектерінде қоғамда неге девиантты мінез–құлық болады деген 

сұрақты қарастырған. Сонымен қатар девиантты мінез-құлықтың болу себептерін және 

мүмкүн боларлық шешу жолдарын көрсеткен [4]. 

Ал Ш.Е. Жаманбалаеваның еңбектерінде девиантты мінез-құлықтың әлеуметтік 

аспектілері зерттеліп көрсетілген [5]. 

Жалпы қабылданған өлшемдерден ауытқудан тұратын, жеткіншектердің девиантты 

мінез-құлқын көрсетуі шешімді талап ететін күрделі де, көп аспектілі мәселе. Оны зерттеу 

әлеуметтік тапсырыспен айтып жаздырылатын себепші болатын, ең алдымен, 
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педагогикалық-психологиялық феномен ретінде девиантты мінез-құлқының мәнін ашу 

қажеттілігі. 

В.Д. Менделевич девианттылық бұл өлшеммен патология арасындағы өлшем деп 

көрсетеді. Девианттылықты өлшем іліміне сүйенбей анықтай алмаймыз. Медицинада 

өлшем бұл денсаулығы мықты адамдар болса; педагогикада барлық пәндер бойынша 

үлгерімі жақсы оқушы; әлеуметтік өмірде қылмыстың болмауы. Ең қиыны көптеген 

адамдарға тән мінез-құлық қасиеттерінің жиынтығы ретінде психологиялық өлшемді 

анықтау. Бұл идеал өлшемі болып табылады [6]. 

Л. Пожардың өлшемді үш түрлі мағынада қарастыруды ұсынуы да кездейсоқ емес, 

яғни статистикалык, функционалды (жеке даралык) және идеалды, Бұл жердегі идеалды 

өлшем тұлғаның қолайлы әлеуметтік жағдайда өмір сүруінің тиімді тәсілі. Демек әрбір 

индивидтің дамуында өзіндік ерекше жолы болады, яғни әрбір ауытқуды осы бағытпен 

салыстырмалы түрде девиация деп атауға болады. Сонымен функционалды 

(индивидуалды) өлшем индивидтың жеке даралығын басты назарға алады, бірақ жалпы 

адамдарға, жағдайларға конфликтілі қандайда бір қасиеттерді көрсетпейді. 

Статистикалық өлшем көптеген адамдардың қалыпты адамдардың қатарына 

жататындығы туралы тұжырым. 

Сонымен психологиядағы өлшем мәселесін тұлғаны нақты бір кезеңде қоғамда 

қабылданған адамгершілік талаптарын қабылдаудағы мінез-құлық эталоны ретінде 

қарастыру қажет. Демек өлшем бұл патологияның жоқ болуы, ал ауытқымалы мінез-

құлық анық не жасырын психопатологияның бар екенін көрсетеді. 

Девиантты мінез-құлықтың психологиялық сипатын тұлғаның ішкі 

қайшылықтарымен, құрылымсыздық және тұлғаның өзін-өзі бұзуымен байланысты 

қарастыруға болады. 

Девиантты мінез-құлықтың пайда болуының психологиялық себептері тұлғаның 

ішкі конфликтілеріне де байланысты болып келеді. Девианттылықтың әртүрлі 

тұжырымдамаларының ішінде 3. Фрейдтің психоаналитикалық бағдарлы зерттеулері 

негізгілердің бірі болып табылады. Психоанализдегі ауытқушылықтардың негізі «Ол» 

құрылымын көрсететін санасыз әрекеттермен үнемі конфликтіде болу және де «Мен» 

және «Жоғарғы Меннен» шығатын әрекеттердің бәріне шектеу қою болып табылады. 

Сонымен катар З. Фрейд либидо ол қандайда бір шығармашылық әрекеттің түрі арқылы 

сыртқа шығады, адам өзін-өзі дәлелдеуге және бостандыққа ұмтылады. Либидоны басу, 

шектету сексуалды энергияның сублимациясына, мінез-құлыктың садистік пен 

қылмыстыққа дейін өзгеруіне алып келеді, деп санады. Неофрейдистер деликвенттіліктің 

табиғатын басқа да ауытқымалы мінез-құлықтың формаларымен - неврозбен, 

психоастениямен, сексуалды бұзылулармен, агрессивтілікпен, мазасызданудың жоғары 

деңгейімен сәйкестендіре отырып қарастырады. 

Психоаналитикалық жұмыстарда зорлық-зомбылықтың негізгі себебі болып 

табылатын агрессияға ерекше назар аударылады. Бұзылулардың агрессивтілік энергиясын 

туа пайда болган санасыз әрекеттер құрайды. 

3. Фрейд бойынша бұл либидо [7], А. Адлер бойынша - билікке ұмтылу, басқаларға 

өз үстемдігін жүргізу; Э. Фромм бойынша - қайғыруға, өлімге мазохистік ұмтылу; К. 

Хорни бойынша - қауіпсіздікке ұмтылу, өз қажеттіліктерін өтеу [8], ал, В. Шути бойынша 

қоршаған ортаның қолдауы мен мақұлдауына деген қажеттілік. Бихевнористер мен 

необихевиористердің өкілдері Б. Скиннер, Е. Торндайк, Д. Уотсоннын дәлелдеуінше 

қоршаған орта адамның мінез-құлығын толығымен анықтайды, яғни үйрену арқылы 

адамдар тәжірибені игеріп, нәтижесінде мінез-құлық онын қайталану мүмкіндігін 

анықтайды [9]. 

Девиантты мінез-құлықтың туындауына келесідей факторлар себеп болады: 

-  Отбасы, бұл - балалық шақтағы әлеуметтенудің ең басты институты. 

Баланың ерте кезден әлеуметтенуі отбасында өтеді, бұл кезең балалардың дамуындағы 



Вестник университета «Кайнар», №4/3-2020 г. 

 140 

оның қорғау, даму, өзін-өзі бағалау сиякты негізгі қажеттілдіктерінің даму кезеңі болып 

табылады. 

Қазіргі кездегі әлеуметтік-экономикалық жағдайдың күрделенуіне байланысты ата-

аналар көп уақыттарын жұмыста өткізеді де, балаларына уақыттары жетпей жатады. 

Соның нәтижесінде балалар көп уақыттарын далада өткізеді. Демек, отбасында 

балалардың өмірі мен әрекетін нақты ұйымдастырып, тұрмыста баланы қадағалап, балаға 

деген талаптарды дұрыс коя білу қажет. 

-  Мектеп, ол - отбасынан кейінгі баланың әлеуметтенуіне әсер ететін негізгі 

институт. Бала өзіне жауапкершілік деген сезімді дәл осы мектеп кезінде 

қалыптастырады. Қазіргі кезде мектеп балаға әлеуметтік ортаға тиімді болуға 

көмектеспейді десе де болады, сонымен қатар мектеп балалардың қажеттіліктері мен 

күтетін нәтижелеріне сәйкес бағыт-бағдар бере алмайды. Сонымен қоршаған ортасы 

жасөспірімге әлеуметтік және кәсіби әрекетін таңдауға, тұлғалық және әлеуметтік 

статусын көтеруге көмектессе, ал «қиын» жасөспірімдер үшін көп жағдайда қылмыстық 

істер т.б. әрекеттер жасауына итермелейді. Осындай олқылықтарды болдырмау үшін 

педагогтар тарапынан баланы, оның отбасындағы тәрбие шарттарын дұрыс біліп, 

балалардың ата-анасымен жүргізілетін психологиялық-педагогикалық жұмысты жан-

жақты білген дұрыс. 

-  Ақпараттық құралдар да балалардың ой-өрісінің дамуына, тұлғалық 

ерекшеліктерінің қалыптасуына бірден-бір әсер ететін фактор (телевизор, радио, кино, 

газет, журнал т.б.). Қазіргі қоғам жағдайында ақпараттық құралдар қоғамдық көзқарастың 

қалыптасуына, адамдар мен жаңалықтарды бағалауда үлкен мәнге ие. Сонымен қатар 

ақпараттық құралдар индивидтің дамуы мен қалыптасуындағы көптеген ауытқулардың 

пайда болуының бірден-бір себебі болып табылады. 

-  Қарым–қатынастағы қолайсыздық (қарым – қатынас аясындағы конфликтілір, 

құрдастарымен, мұғалімдерімен, үлкендермен қарым –қатынасындағы дөрекілік, т.б.) [10]. 

Девиантты мінез-құлықтың қоғамдағы жағымсыз көрініске жататыны анық. 

Адамзат мінез-құлық өлшемінен ауытқымас үшін, балаларға өмірдің жағымсыз қырларын 

уақытында жеткізіп отыру қажет. Себебі мінез-құлықтың негізі дәл осы бала кезде 

қалыптасып үлгереді. Девиантты мінез-құлық көбіне тәрбие, білім беру, қоғамдағы 

әлеуметтік жағдай, отбасылық ахуал сияқты факторларға байланысты туындайтыны анық 

[11]. 

Яғни біздің балаларымыздың білімді, тәрбиелі, мәдениетті, коғамда өздерін ұстай 

алуды білуі үшін қолымыздан келгеннің бәрінен аянбауымыз қажет. 

Білім берудің жаңа жүйесіне сай жас ұрпақ тәрбиесін жан-жақты жақсартуға 

бағышталған қызмет айырықша маңызға ие екені белгілі. Жас ұрпақ тәрбиесінде көптеген 

келеңсіздіктерге кезігіп, кеш өкініп, опық жеп  жүрген жайымыз бар. Олай болса баланың 

шәлкім-шалыс жүрісін ұсақ-түйек санап, “кейін ер жеткенсін өзі-ақ қояды” деп кейбір ата-

аналардың  жеке жауапкершілігіне жүрдім бардым қарауын бала тәрбесіне мән 

бермеушілік, оның ертеңгі күнін ойламаушылық демеске лаж жоқ. 
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ОБ УПРАЖНЕНИЕ «ЗЕРКАЛО» И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКОЙ ЕДИНИЦЫ ОТНОШЕНИЙ 
 

ЭДРИЕН ЛИ 

экс-председатель Ассоциации ТА Великобритании и экс-президент EATA 

 

Из работ Берна и многих статей о родительском эго состоянии становится ясно, что 

состояние родительского эго является важной теорией ТА, а реструктуризация Родителя 

является высокоэффективным методом ТА-психотерапии. Утверждение Берна, что 

«Конечная цель ТА – это структурная перестройка и реинтеграция» (Берн, 1961, с. 224) 

является в большей мере источником вдохновения для развития теории и практики ТА, и, 

конечно же, для данной статьи. Упражнение «Зеркало» представлено здесь, чтобы 

показать, как оно соотносится с новой формой теории ТА по мере ее развития, а также 

представлено как инструмент, с помощью которого можно облегчить реструктуризацию и 

реинтеграцию. 

Берн дал определение родительского эго-состояния (extereopsyche), полностью 

отдавая дань предыдущим работам Тригант Берроу («интернализованные социальные 

образы»), Пола Федерна («эго-состояния») и Эдоардо Вайсса («психическое 

присутствие»). Он утверждал, что интроецированные родители стали состоянием эго, 

которое он определил, как «набор чувств, установок и поведенческих паттернов, 

напоминающих таковые у родительской фигуры» (Berne, 1961, стр. 75). Эрскин (2003, с. 

89) утверждает, что исходя из своего собственного клинического опыта и собственных 

примеров и описаний Берна в «Трансактном анализе в психотерапии» (1961) это 

определение нуждается в уточнении: «Очевидно, что родительские эго-состояния 

являются на самом деле исторической интернализацией своего родителя или других 

значимых родительских фигур, в том виде как они воспринимаются ребенком во время 

интроекции… фактическое содержание и интрапсихическая функция родительского эго-

состояния варьируются в зависимости от возраста развития, когда произошла 

интроекция»(Erskine, 2003, p89). Таким образом, у нас может быть много Родительских 

эго-состояний, которые не интегрированы во Взрослого, и мы потенциально можем 

интроецировать больше, чем необходимо чтобы сделать другого человека частью self. 

Интроекция рассматривается как бессознательный процесс, в котором идентификация с 

другим является защитой от потери нашей привязанности к ним: 

Интроекция позволяет человеку избежать болезненных ощущений, связанных с 

потерей человека, местом или событием, создавая внутри себя образ потерянного объекта. 

Ее бессознательные фантазии поддерживают ее связь с потерянным объектом и мешают 

ей преодолевать болезненные эмоции, связанные с утратой.  (Браун, 1977, стр. 5) 

Несмотря на все терапевтические изменения и развитие, в которые личность может 

прилагать усилия для развития автономии Взрослого, эта «заимствованная» личность 

может продолжать активно переживаться феноменологически и влиять на человека 

интрапсихически (Erskine, 2003). Берн также сказал: «Родитель может действовать либо 

как активное эго-состояние, либо как фактор оказывающий влияние» (Berne, 1961, стр. 

42). В этой статье я предлагаю показать, как простое упражнение может 

реструктурировать активное Родительское эго-состояние и постоянно влиять на Детское 
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эго-состояние, чтобы оба могли оставаться потенциально активными как реляционная 

единица, а также обновляться и реинтегрироваться во Взрослом. 

Я согласна с утверждением Ричарда Эрскина, что: «По сути, реинтегрирующая 

психотерапия родительских эго - состояний - это наиболее значительный вклад 

транзактного анализа в профессию психотерапевта» (Erskine, 2003, p. 106). В своей 

практике и обучении я использовала множество версий «Процесса родительских 

разрешений» Шэрон Дашиелл (Dashiell, 1978) и терапии «родительского интервью» (Мак 

Нил, 1976), а также «Переродительствования  в поддержку терапии перерешений» (Mellor 

and Andrewarthur, 1980), и все они были эффективными и глубокими методами лечения. 

Однако меня беспокоят способы, которыми реструктуризация Родителя проживается в 

терапии и, возможно, фиксируется в психике, и я хочу поощрять способы, с помощью 

которых давать клиенту возможность продолжать развивать и реинтегрировать новую 

структуру в свою жизнь в реальности (и не только на сеансах терапии с сильным 

терапевтом, который может работать с интрапсихическим Родителем, как если бы 

Родительское Эго-Состояние – это еще один «клиент» в терапевтической комнате). Наше 

здоровое психическое развитие - это непрерывный процесс, и каждый новый опыт требует 

постоянной «корректировки и реинтеграции», поэтому задача психотерапевта ТА состоит 

в том, чтобы облегчить реструктуризацию, которая может постоянно обновляться и при 

этом учитывать динамические отношения между интрапсихическими Родителем и 

Ребенком.  Современная нейронаука показала нам, как мозг сохраняет свою пластичность 

и может создавать новые нейронные пути на протяжении всей нашей жизни (Siegel, 1999, 

2007). Это поддерживает идею о том, что новый опыт может создавать новые структуры 

эго-состояний. Упражнение «Зеркало» дает клиенту возможность на собственном опыте 

создать новый опыт и развить новые нейронные пути, поддерживающие автономию и 

психическое благополучие. 

Рэй Литтл (2006) и Вэнн Джойнс (2016) предложили новый подход к пониманию 

структуры эго состояний.  Они называют `` эго-состояния родитель-ребенок 

реляционными единицами '', утверждая, что мы катектируем не отдельное эго-состояние, а 

целую структуру эго-состояния - «Родителю требуется адаптация ребенка, чтобы 

поддерживать его или ее, а ребенок адаптируется, чтобы получить от родителя то, что ему 

нужно для выживания» (Джоинс, 2016 г., стр. 44). Упражнение «Зеркало» облегчает 

создание новой единицы отношений Родитель-Ребенок, и, поскольку она создается в 

данный момент собственным Взрослым эго-состоянием клиента, я думаю, что ее можно 

постоянно активировать и обновлять. 

Литтл (2006) напоминает нам, что привязанность ребенка к родителям, какими бы 

жестокими они ни были, важно уважать в терапии. «Лояльность к невыносимой единице 

взаимоотношений Ребенок-Родитель отчасти может быть попыткой избежать попадания 

в… черную дыру небытия, бессмысленности и отсутствия отношений» (Литтл, 2006, стр. 

10). Возможно, возникнет желание защитить Родителя, если родительское эго-состояние 

подвергается сомнению или к нему относятся неуважительно, любая попытка произвести 

какое-то изменение в детско-родительских отношениях приводит клиента и терапевта к 

противостоянию узам привязанности и лояльности. Старая единица родитель-ребенок 

поддерживается как защита от потери себя и потери смысла. Упражнение «Зеркало» не 

требует от клиента привносить в комнату свои архаичные отношения Родитель-Ребенок; 

настоящий Взрослый клиента становится новым Родителем в реляционной единице эго-

состояний Родитель-Ребенок. 

В 1972 году я разработала упражнение, известное под названием «Упражнение с 

зеркалом» (Lee, 1996, 2003), которое включает в себя новый диалог здесь и сейчас между 

катектированным архаическим Детским эго-состоянием и Взрослым эго-состоянием 

человека посредством управляемой фантазия. С тех пор у меня было много возможностей 

исследовать его эффективность и усовершенствовать упражнение. Большинство людей 

сообщают о его непрерывном эффекте с течением времени, поскольку они сознательно 
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воспроизводят упражнение и пробуждают опыт контакта в новой сформировавшейся 

единице отношений Родитель-Ребенок. Цель состоит в том, чтобы настоящий Взрослый 

был интегрирован в качестве нового Родителя в реляционную единицу Родитель-Ребенок. 

Новый Родитель не интроецирован, потому что он уже является Самостью (Self), но 

феноменологический опыт человека аналогичен интроекции. Упражнение приглашает 

прошлое эго-состояние из детства в настоящее и позволяет установить контактный диалог 

со Взрослым эго состоянием. Архаичный Ребенок, который, возможно, был ограничен, 

пристыжен и, возможно, подвергался жестокому обращению в прошлом, может в 

настоящем находиться в межличностном контакте с новым Родителем, который настроен 

и реагирует на ребенка в новой здоровой привязанности. Это упражнение потенциально 

может исправить дефицит взаимоотношений у архаичного Ребенка. «Я считаю, что 

именно интрапсихическая привязанность и контакт восстанавливают, строят и укрепляют 

ощущение Самости (Self)» (Ли, 2003). Это упражнение способно «отсоединить» архаично 

фиксированную реляционную единицу, основанную на старой интроекции матери или 

отца, и восстановить реляционную единицу здесь и сейчас со Взрослым эго состоянием 

личности  вместо старого Родителя. 

«Эффективность упражнения заключается в том, что эта новая конфигурация или 

структура достигается через контакт и привязанность, которые являются жизненно 

важными потребностями в развитии и отношениях клиента. Более того, контакт и 

привязанность возникают между частями «Я» самого клиента. Упражнение позволяет 

этой привязанности быть как «межличностной» во внешнем диалоге и контакте, так и 

интрапсихической, когда эти две части объединены »(Lee, 2003). 

Эффективность реляционной психотерапии в ее использовании аутентичных 

отношений в терапевтических отношениях здесь и сейчас, что поощряется в этих 

драматизированных отношениях, но присутствие терапевта заменяется присутствием 

собственного Взрослого клиента. Процессы переноса, когда «эмоции и части «Я»( self) 

проявляются в терапевтических отношениях» (Little, 2006, p11), не активируется, потому 

что необходимые или желаемые отношения представлены  в «Я» клиента. Обычно при 

развитии доверия в терапевтических отношениях клиент испытывает некоторое 

сопротивление, возможно, это основано на страхе разочарования, отказа, стимуляции 

Первичных ран (Lee, 20008) или повторения давней неудачи в развитии, и, таким образом, 

они остаются лояльны к старой единице отношений Родитель-Ребенок, однако в 

упражнении «Зеркало» риски переноса и отыгрывания обходятся, потому что клиент 

знает, что новый «Родитель», сформированный из его собственного Взрослого, никогда не 

оставит его, он всегда будет с ним! 

Упражнение «Зеркало» предлагает Взрослому создать «сцену» или рамку, где 

сегодняшние взрослые могут встретить Ребенка из прошлого в настоящем. В упражнении 

предлагается использовать в качестве рамки зеркало в полный рост. Это служит как для 

того, чтобы установить границы вокруг опыта, так и для обеспечения повествовательной 

перспективы для наблюдающего или Высшего Я, которое является тем, кто смотрит в 

зеркало. В результате, позиция наблюдающего «Я» необходима для интеграции опыта. 

Упражнение с зеркалом 

(Изначально упражнение было опубликовано в 2003 году в журналах «Ключевые 

концепции транзакционного анализа: Эго-состояния», Эдс Силлс и Харгаден и 

опубликовано здесь с разрешения Worth Publishing). 

Упражнение «Зеркало» - это управляемая фантазия, которой терапевт должен 

руководить с такой скоростью, чтобы у клиента было достаточно времени, чтобы 

завершить транзакции. Клиент может высказывать свои ответы вслух или выполнять всё 

упражнение внутренне. Если последнее предпочтительнее, терапевт должен следить за 

подсказками языка тела, чтобы заметить, когда транзакции завершены, и при 

необходимости попросить клиента подтвердить это. Хотя в этой управляемой фантазии 

иногда уместна некоторая гибкость, рекомендуется, чтобы все процессы были завершены, 
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особенно окончательная интеграция и слияние. Причина каждой части процесса 

объясняется в комментариях. 

 
Упражнение «Зеркало» Комментарии 

Представьте, что перед вами зеркало в полный 

рост 

Использование зеркала становится четкой рамкой 

или границей, чтобы обрисовать опыт. Это 

становится временными рамками и 

возможностью для наблюдения из позиции эго 

состояния 

В это зеркало поместите отражение себя в образе 

ребенка семи или восьми лет (при необходимости 

можно указать другой возраст) 

Возможно, потребуется попросить клиента 

использовать фотографию, чтобы получить 

доступ к зрительной памяти. Важно использовать 

отражение в зеркале. Клиент видит себя 

отраженным в зеркале как ребенок и 

одновременно является наблюдателем 

Как выглядит эта маленькая девочка / мальчик? 

Что на ней/нем надето? 

Прическа? 

Выражение на ее / его лице? 

Как он / она стоит? 

Что он/она делает руками? 

Держит что-то? и т.п. 

Использование третьего лица единственного 

числа и настоящего времени глагола 

предполагает дистанцию, которая допускает 

искажение времени, и переводит архаичное 

детское эго-состояние поведенчески в 

«настоящее» без чувств, связанных с прошлым 

детским опытом. Специфика визуальных деталей 

важна, чтобы закрепить ребенка в настоящем 

Рядом с изображением маленькой девочки / 

мальчика поместите отражение того взрослого, 

которым вы являетесь сегодня, так, чтобы они 

были рядом. 

Теперь взрослый, здесь и сейчас, включен в 

отражение - это освобождает оба эго-состояния от 

временных ограничений для одновременного 

существования в «свободной от времени» 

зеркальной рамке. Однако «Я» как наблюдатель 

все еще присутствует за пределами зеркала 

Теперь позвольте им повернуться и посмотреть 

друг на друга. 

Что большой думает о маленьком? 

Что маленький думает о большом? 

Обе части себя драматизируются в одних и тех же 

временных рамках. Клиенту предлагается быстро 

переходить от одного к другому и от внутреннего 

опыта к внешнему осознанию. Клиент также 

находится за зеркалом и выполняет упражнение в 

терапевтическом кабинете. Выделяется Высшее, 

или Мета-Я, за пределами старых эго-состояний и 

сценария 

Что маленький говорит большому? 

Что большой говорит маленькому? 

Поощряется контактный, искренний диалог. 

Терапевт может облегчить этот диалог, если есть 

необходимость в эмпатической настройке. 

Обычно в этом нет необходимости, поскольку обе 

«части» составляют одно целое, но им может 

потребоваться помощь в выражении опыта 

Что маленький хочет, чтобы большой знал? 

Что большой хочет, чтобы маленький знал? 

Секреты можно раскрыть. Мудростью можно 

поделиться. Это возможность искренне и честно 

раскрыть правду о ребенке, а также позволить 

будущей взрослой «безопасности» и ресурсам 

быть предоставленными детскому эго-состоянию. 

Иногда положительный ресурс - это Ребенок, 

который может оживить Взрослого, потерявшего 

контакт с источником своей энергии и жизненных 

сил 

Чего у малышаслишком много? 

Чего у малыша слишком мало? 

Чего слишком много у большого? 

Эти вопросы адресованы Мета-Я и могут 

нуждаться в некоторой дистанции, на стадии, 

когда аффект может быть слишком интенсивным 
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Чего у большого слишком мало? и потенциально нарушить транс. Предполагается, 

что выраженность отмеченных качеств может 

быть увеличена или уменьшена 

Чего маленький хочет от большого? 

Чего большой хочет от маленького? 

Предположение здесь состоит в том, что у 

каждого есть положительные ресурсы, которые 

может использовать другой. Осведомленность 

есть как на мета-уровне, так и у Взрослого и 

Ребенка 

Что им нужно сказать друг другу? Это может продолжаться столько, сколько 

необходимо для завершения диалога 

Пусть каждый говорит, а другой слушает и 

показывает, что они слышали 

Терапевт может способствовать тому, чтобы этот 

диалог был контактным, открытым и 

настроенным 

Имеют ли они физический контакт друг с 

другом? 

Если этого еще не произошло, тогда заданный 

вопрос предположит какой-нибудь контакт. 

Может быть важно подождать достаточно долго, 

чтобы установилась интимная близость, прежде 

чем приглашать к физическому контакту 

Есть ли какой-то подарок, который большой 

хочет, чтобы маленький? 

Есть ли какой-то подарок, который маленький 

хочет получить у большого? 

Обмен подарками дает бессознательному разуму 

возможность придать символичность новой 

привязанности. Позднее подарок можно 

реализовать , а также расшифровать, чтобы 

закрепить опыт 

Теперь, когда вы будете готовы, найдите способ 

позволить этим двум слиться вместе …… .и когда 

вы это сделаете, ОТКРОЙТЕ ГЛАЗА… ..и 

вернитесь из зеркала в здесь-и-сейчас в этой 

комнате 

Слияние двух «Я» жизненно важно для процесса 

интеграции и реструктуризации. Если клиенту 

сложно это сделать, терапевт может предложить, 

как это можно сделать, например «Позвольте 

большому раскрыть свои руки и прижать 

маленького к своему сердцу, а теперь объедините 

их» 

 

 

Опыт контакта между Взрослым и Ребенком наблюдает Мета-Я (Meta self), которое 

смотрит в зеркало. Это смещение действует как положительная диссоциация, которая 

позволяет Взрослому контролировать и осмысливать переживания. Феноменологический 

опыт клиента - это обычно новое детское эго-состояние, Ребенок, которого глубоко 

поняли и отреагировали на него так, как ни один другой человек не мог бы знать или 

делать. Это новое детское эго-состояние теперь может быть представлено в разном 

возрасте и может продолжать «саморепарентинг». Клиент также сообщает о 

феноменологическом изменении своего Родительского эго-состояния, которое теперь 

имеет ресурсы настоящего. Старший в упражнении обычно интегрируется как новое 

Родительское эго-состояние для клиента, а младший - как новое Детское эго-состояние, 

которое имеет новый опыт контакта и понимания; таким образом была создана новая 

реляционная единица.  

Взрослый, или Мета-Я, наблюдавший слияние в зеркале и, следовательно, 

имеющий теперь опыт присутствия как в новых отношениях, которые затем 

интернализуются, так и наблюдателя, который может их контролировать. 

В некоторых случаях терапевту вместе с «наблюдающим» Я клиента необходимо 

тренировать Взрослого или Ребенка, чтобы обеспечить терапевтический результат. 

Клиент одновременно является автором создаваемого нового повествования и 

одновременно персонажами диалога. Клиент должен быть заинтересован в здоровом 

развитии и процессах изменений, а также быть приверженным своему росту и 

психическому благополучию, и это поможет определить, когда наиболее полезно 

использовать это упражнение в терапии. 
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Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает одну из острейших 

социальных проблем нашего общества. В подростковой жизни нередко встречаются 

формы насильственного поведения, определяемые в терминах «задиристость», 

«драчливость», «озлобленность», «жестокость». 

Психологи обычно говорят об агрессивном поведении, как об открытых, внешне 

выраженных действиях. Эти действия очень активные, часто инициативные, приносящие 

объекту (человеку или предмету) какой-то вред. 

Таким образом, агрессивные действия всегда вредоносны. 

Исключительно важен эмоциональный компонент агрессивного состояния. Здесь, 

прежде всего, выделяется гнев. Часто человек переживает сильную эмоцию гнева, иногда 

принимающую форму аффекта, ярости, но не всегда агрессия сопровождается гневом и не 

всякий гнев приводит к агрессии. Существует «бессильный гнев» при фрустрации, когда 

нет никакой возможности снять барьер, стоящий на пути к цели. Так, иногда подростки 
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переживают гнев по отношению к старшим, но этот гнев агрессией даже в словесной 

форме обычно не сопровождается [1, c.219] 

Особый оттенок агрессии придают переживания недоброжелательности, злости, 

мстительности, а в некоторых случаях и чувство своей силы, уверенности. Бывает и так, 

что агрессия переживает радостное, приятное чувство, патологическим выражением 

которого является садизм. 

Серьёзное значение имеет и такой компонент агрессии, как его волевая сторона, 

причём в агрессивном действии имеются все формальные качества воли: 

целеустремлённость, настойчивость, решительность, а в ряде случаев инициативность и 

смелость. Агрессивное состояние часто возникает и развивается в борьбе, а всякая борьба 

требует вышеназванных волевых качеств. 

Типичное состояние агрессии характеризуется острым, часто аффективным 

переживанием гнева, импульсивной беспорядочной активностью, злостностью, в ряде 

случаев желанием на ком-то и даже на чём-то «сорвать зло». Довольно распространённым 

проявлением агрессии служит грубость. Агрессивные действия выступают в качестве: 

-средства достижения какой-нибудь значимой цели (инструментальная агрессия); 

- как способ психической разрядки, замещения, удовлетворения блокированной 

потребности и переключения деятельности; 

- как способ удовлетворения потребности в самореализации самоутверждении [2, 

c.76] 

Что касается агрессивного поведения, то это не прирождённая биологическая 

реакция, а одна из форм поведения, обусловленная социальными связями и отношениями. 

Основные концепции проявления агрессивности это – теория влечения (инстинкта), 

фрустрационная, теория социального изучения, мотивированная. В них нашли отражение 

взгляды представителей разных направлений: этологического, психоаналитического, 

бихевиористского и необихевиористского, гуманистического. 

Представители первых двух направлений понимают агрессию как инстинкт. 

Основатели этологического (К. Лоренц) и психоаналитического (З.Фрейд) направлений 

следуют так называемой гидравлической модели агрессивности, согласно которой 

агрессия имеет внутренний источник, а для того, чтобы не произошло неконтролируемого 

насилия, нужно чтобы агрессивная энергия постоянно разряжалась. Фрейд связывает 

агрессивность с влечением к смерти и определяет её как некий постоянно 

присутствующий в организме подвижный импульс, обусловленный самой природой 

человека. Это инстинкт либо саморазрушения, либо разрушения другого индивида. 

Проблему детской агрессивности наиболее последовательно развила Анна Фрейд. 

Она считала, что уже в раннем возрасте у ребёнка существуют самоагрессивные действия. 

А.Фрейд выделяет фазы развития агрессивности, отмечает, что нормальное поведение, как 

ребёнка, так и взрослого обусловлено тем, что энергия танатоса (влечения к смерти) 

сдерживается энергией эроса (либидо). Патологическая агрессивность обусловлена 

аномальными условиями развития ребёнка (потеря родителей, жизнь в интернате и т.д. 

Эти случаи Фрейд объясняет отсутствием или частой сменой объектов любви [3, c.54] 

А.Адлер утверждал, что каждому человеку присуще чувство неполноценности, 

порождающее стремление индивида к компенсации дефекта, и врождённое побуждение – 

стремление к привязанности (социальное чувство), которое регулирует поведение 

индивида. Учёный пришёл к выводу, что асоциальное поведение является следствием 

недоразвития социального чувства. Он отрицал понимание агрессивности как неизбежной 

стороны личности. 

К.Роджерс связывал агрессивность с уровнем развития самоактуализации, которая 

в свою очередь связана с адекватностью самооценки человека. Он считал, что 

агрессивность является одной из психологических защит, к которым вынужден прибегать 

индивид с целью сохранения положительной самооценки [5, c.201]. 
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Свою концепцию агрессии и агрессивности имеет мотивационная теория. Н.Д. 

Левитов отмечает, что в некоторых случаях нелегко установить, является агрессия 

средством или целью, но это различие весьма существенно. Он различает 

«инициативную» и «оборонную» агрессию, а также подчёркивает, что агрессивное 

состояние может быть открытым, т.е. внешне выраженным в соответствующих действиях, 

и скрытым, т.е. не реализуемым в агрессивном поведении [6, c.99]. 

В психолого-педагогической и специальной литературе описаны типы агрессии. Э. 

Фромм рассматривает агрессию доброкачественную и злокачественную. 

Доброкачественная агрессия – это биологически адаптивная форма действия, которая 

способствует поддержанию жизни и связана с защитой витальных интересов, представляя 

собой реакцию на угрозу этим интересам. Злокачественная агрессия – рассматривается 

как вредная, деструктивная, жестокая [7, c.102]. 

Многие авторы указывают на связь агрессивного поведения с 

неудовлетворённостью потребностей. А.Бандура, Д.,З. Скорны отмечают, что 

проявляемая ребёнком агрессивность бывает последствием нереализованной потребности 

в общении, вызванной эмоциональной холодностью родителей, отсутствием с их стороны 

сердечности и доброжелательности, чрезмерной суровостью и применением физических 

наказаний. Нереализованная потребность в признании, вызванная слишком частыми 

запретами и приказами со стороны взрослых, а также чрезмерным ограничением 

самостоятельности детей и молодёжи. Многие исследователи называют и другие 

раздражители [7, с.82-85]. 

Основными причинами проявлений детской агрессивности являются: 

- стремление привлечь к себе внимание сверстников; 

- стремление получить желанный результат; 

- стремление быть главным; 

- защита и месть; 

- желание ущемить достоинство другого человека с целью подчеркнуть своё 

превосходство. 

У детей, как и у взрослых существует две формы проявления агрессии: 

недеструктивная агрессивность и враждебная деструктивность. Первая – механизм 

удовлетворения желания, достижения цели и способности к адаптации. Она побуждает 

ребёнка к конкуренции в окружающем мире, защите своих прав и интересов и служит для 

развития познания и способности положиться на себя 

Вторая – не просто злобное и враждебное поведение, но и желание причинить боль, 

получить удовольствие от этого. Результатом такого поведения обычно бывают 

конфликты, становление агрессивности как черты личности и снижение адаптивных 

возможностей ребёнка. Деструктивность агрессии дети начинают чувствовать уже в 

раннем возрасте и стараются управлять ею. Однако у некоторых детей она, вероятно, 

запрограммирована биологически и проявляется с первых дней жизни: её простейшим 

выражением являются реакции ярости и гнева.  

Среди психологических особенностей, провоцирующих агрессивное поведение 

детей, обычно выделяют: 

- недостаточное развитие интеллекта и коммуникативных навыков; 

- сниженный уровень саморегуляции; 

-- неразвитость игровой деятельности; 

- сниженную самооценку; 

- нарушения в отношениях со сверстниками. 

 

Таблица 1. Классификация видов агрессии Разделение по направленности на объект  
  

Классификация видов 

агрессии 

Разделение по 

направленнос

Разделение по 

причине 

  



Вестник университета «Кайнар», №4/3-2020 г. 

 149 

ти на объект.  появления.  

Гетероагрессия- 

направленность на 

окружающих - убийство, 

изнасилование, побои, 

оскорбления, ненормативная 

лексика и т.д. 

    

Аутоагрессия – направлена на 

себя: самоуничтожение, 

саморазрушающее поведение, 

психосоматические 

заболевания. 

    

Реактивная агрессия – ответная 

реакция на какой-то внешний 

раздражитель (ссора, конфликт 

и пр.)  

    

Спонтанная агрессия – 

появляется без видимой 

причины, под влиянием каких- 

то внутренних импульсов 

(накопление отрицательных 

эмоций, неспровоцированная 

агрессия при психических 

заболеваниях. 

    

 Разделение по целенаправленности.  

Инструментальная агрессия – 

совершается как средство 

достижения результата. 

    

Целевая (мотивированная) 

агрессия – выступает как 

заранее спланированное 

действие, цель которого – 

нанесение вреда или ущерба 

объекту. 

    

 Разделение по открытости проявлений.  

Прямая агрессия – 

направляется на объект, 

вызывающий раздражение, 

тревогу или возбуждение: 

открытое хамство, применение 

физической силы или угрозы 

расправы и пр. 

    

 Косвенная агрессия – 

обращена на объекты, 

непосредственно не 

вызывающие возбуждение, но 

более удобные для проявления 

агрессии (доступны и 

безопасны). Например: отец 

срывает злость на всей семье, 

придя, домой с работы не в 

духе 

    

 Разделение по форме проявлений.  

 

Вербальная   

 

-выражена в словесной форме: угрозы, оскорбления, содержание 

которых говорит о наличии отрицательных эмоций и 

возможности нанесения морального и материального ущерба 
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противнику.  

Экспрессивная  

 

- проявляется невербальными средствами: жестами, мимикой. 

Интонацией голоса и пр. 

Физическая  -прямое применение морального и физического ущерба 

противнику. 

 И.А.Фурманов делит агрессивное поведение на две формы: 

А. Социализированная. 

 

Дети используют агрессию для привлечения внимания. Такое 

поведение направлено на получение эмоционального отклика от 

других или отражает стремление к контактам со сверстниками. 

Добившись внимания партнёров они успокаиваются и 

прекращают свои вызывающие действия. Агрессия носит 

непроизвольный характер, враждебные действия быстро 

сменяются дружелюбными. 

Б. Несоциализированная. 

 

Дети страдают психическими расстройствами (эпилепсия, 

шизофрения, органическое поражение головного мозга) с 

негативными эмоциональными состояниями (тревога, страх, 

дисфория). Отрицательные эмоции и сопровождающая их 

враждебность могут возникнуть спонтанно, а могут быть 

реакцией на психотравмирующую или стрессовую ситуацию. 

Личностными чертами таких детей являются весьма высокая 

тревожность, эмоциональное напряжение, склонность к 

возбуждению и импульсивному поведению. Внешне это 

проявляется прямой вербальной и физической агрессией. [9., 

с.25-28] 

Фурманов выделил четыре группы детей, основываясь на проявлениях агрессии: 

▪ Дети, склонные к проявлению физической агрессии. 

Это активные, деятельные и целеустремлённые ребята, отличающиеся 

решительностью, склонностью к риску, бесцеремонность и авантюризмом. У них 

отмечают лидерские качества, умение сплотить сверстников, умение правильно 

распределить групповые роли, увлечь за собой. В то же время демонстрируют свою 

власть, доминируют над другими людьми и проявляют садистские тенденции. 

▪ Дети, склонные к проявлению вербальной агрессии. 

Этих ребят отличают психическая неуравновешенность, постоянная тревожность, 

сомнения и неуверенность в себе. Они активны и работоспособны, но в эмоциональных 

проявлениях склонны к сниженному фону настроения. Внешне часто производят 

впечатления угрюмых, недоступных и высокомерных. Для них характерен постоянный 

конфликт внутриличностный, который влечёт за собой состояния напряжения и 

возбуждения. Поскольку они обладают сензитивным складом, то даже слабые 

раздражители легко вызывают у них вспышки раздражения, гнева и страха. 

▪ Дети, склонные к проявлению косвенной агрессии. 

Таких детей отличает чрезмерная импульсивность, слабый самоконтроль, 

недостаточная социализация впечатлений и низкая осознанность своих действий. Они 

редко задумываются о причинах своих поступков, не предвидят их последствия. У детей и 

низкими духовными интересами отмечается усиление примитивных влечений. Они 

отдаются чувственным наслаждениям, стремятся к немедленному удовлетворению 

потребностей, не считаясь с обстоятельствами, моральными нормами, этическими 

стандартами и желаниями окружающих. Косвенный характер агрессии является 

следствием двойственности их натуры: с одной стороны, им свойственны смелость, 

решительность, склонность к риску, с другой – феминные черты характера: 

сензитивность, мягкость, уступчивость, зависимость. Очень плохо переносят критику в 

свой адрес. 

▪ Дети, склонные к проявлению негативизма. 

Детей этой группы отличают повышенная ранимость и впечатлительность. 

Основные черты характера – эгоизм, самодовольство, чрезмерное самомнение. Всё это 
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задевает их личность, вызывает чувство протеста. Поэтому и критику, и равнодушие 

окружающих они воспринимают как обиду и оскорбление. Не способны владеть 

эмоциями, начинают сразу активно выражать своё негативное отношение. В то же время 

дети рассудительны, придерживаются традиционных взглядов, взвешивают каждое слово 

[10, с. 34-39]. 

Агрессивный стиль жизни стал эффективным и «заманчивым». Прямая и косвенная 

пропаганда агрессивности приводит к усвоению такой формы поведения, особенно детьми 

и подростками [1,с.134-136].Можно констатировать, что агрессивное поведение является 

неотъемлемой часть жизни человека и жизни общества. Оно может быть деструктивным, 

разрушающим личность человека и представляющим угрозу окружающим, выходящим за 

пределы моральных и юридических норм.  

 

Литература: 
1.Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. - М., 1868. – 112 с. 

2. Завражец С.А. Агрессивные фантазии в детском и подростковом возрасте // Вопросы 

психологии. - 2006. - №5, C. 8 – 16. 

3. Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы. - М., 2009.- 336 с 

4. Психологический словарь // под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. - М., 2008. – 312 

с. 

5. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. - М., 1994.- 340 с 

Удовенко, М. Игры и упражнения для снижения агрессии / М.Удовенко// Школьный 

психолог. – 2006. - № 3. – С. 31. 

4. Фопель, К. Как научить детей сотрудничать. Психологические игры и упражнения. 

Практическое пособие для педагогов и школьных психологов. Часть 1. / К.Фопель. – м.: Генезис, 

2008. -160 с. 

5. Нравственность. Агрессия. Справедливость // Под ред. А.М. Матюшкова. - М., 2006. – 94 

с. 

6. Психологический словарь // под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. - М., 2008. – 312 

с. 

7. Райс, Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / Ф. Райс. - СПб.: Изд-во 

«Питер», 2007.- 460 с 

9. Ремшмидт, Х. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности / 

Х. Ремшмидт. - М.: Изд-во «Мир», 2005.-350 с 

10. Бреслав, Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности: 

Учеб. пособие / Г.Э. Бреслав. – СП-б.: Изд. «Речь», 2006. 

11. Берон Р., Ричардсон Д. Агрессия. - Спб., 1997.  

 

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ АГРЕССИЯСЫН 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТҮЗЕТУ 

 

ҚОНДЫБАЙ А.С. 

«Педагогика және психология» мамандығы, магистрант, Абай атындағы Қазақ 

Ұлттық педагогикалық университеті 

ТОККУЛИНОВА Г.К. 

жетекші, п.ғ.к, доцент, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, 

Алматы қаласы  

 

Агрессивтілік - бұл адамға немесе басқа адамға зиян келтіру үшін деструктивті 

үрдістердің болуынан тұратын мақсатты деструктивті мінез-құлық. Бұл кез-келген мінез-

құлық түрі, емдеуді қаламайтын, басқа тірі жанды қорлауға немесе оған зиян келтіруге 

бағытталған әрекет (Р.Барон, Д. Ричардсон). Балалардың агрессиялық құбылыстары 

жаппай сипатқа ие болмаса да, біздің қоғам оларға қарсы тұра алмайды. Адамдардың 

тұрмысының әртүрлі деңгейлік әлеуметтік-экономикалық жағдайлары, бұрынғы 
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дүниетанымның құлдырауы және жаңасының қалыптаспауы, осы жағдайларда өмір 

сүрудің тиісті білімі мен біліктілігінің болмауы біздің қоғамымызды елеулі қиындықтар 

мен ішкі жанжалдарға алып келеді. Әсіресе, өскелең ұрпаққа оңай емес. 

Ішкі және сыртқы факторлардың өлшенбейтін саны өсіп келе жатқан балаға әсер 

етеді. Барлық балалар өз әрекеттерін басқара алмайды. Баланың басқа балалар әлемімен, 

сондай-ақ ересектер әлемімен және өмірдің әртүрлі құбылыстарымен соқтығысуы 

әрдайым ауыртпалықсыз бола бермейді. Көбінесе, ол көптеген идеялар, көзқарастар, 

қалаулар мен әдеттердің өзгеруі, басқаларға сенімсіздік тудырады. Бір сезімнің орнына 

басқалары патологиялық сипатқа ие болуы мүмкін. Бала басқаларға қарсы ішкі 

көзқарастарды қалыптастырады. Мұндай бала агрессивті мінез-құлықты қолайлы деп 

санайды, оның мінез-құлық "арсеналында" басқа оң тәжірибесі жоқ деп есептейді.  

Ғалымдардың айтуынша, агрессивтілік әлдеқайда ересек адамдарда емес ерте жаста 

болып жатыр. Егер бұрын біз агрессивтіліктің бастапқы көріністері туралы айтатын 

болсақ, онда қазір бұл мәселе бастауыш мектеп үшін өзекті болып отыр, ал балалардың 

мінез-құлқындағы агрессивтіліктің басталуы мектепке дейінгі жаста жиі байқалады. 

Агрессивті бала басқаларға ғана емес, өзіне де көптеген проблемалар әкеледі [3, 202-бет].  

Соңғы жылдары балабақша тәрбиешілері балалардың агрессивтілік деңгейінің 

жоғарылау тенденциясын атап өтті: олар шулы, қатал, ашуланшақ, қырсық, тез және оңай 

қақтығыстарға түседі, қайтымсыз, қыңыр. Ата-аналармен болған әңгімелерден балалар 

қазір бұрынғыдан гөрі агрессивті болды деп қорытынды жасауға болады. Олармен күресу 

қиын, олар жиі мінез көрсетеді. Өз мақсатына жету үшін олар ата-аналарды басқарады.  

Зерттеулер мен көпжылдық бақылаулар көрсеткендей: балалық шақта дамыған 

агрессивтілік тұрақты қасиет болып қала береді және адамның кейінгі өмірінде сақталады. 

Мектепке дейінгі жаста оның көрінуіне ықпал ететін белгілі бір ішкі алғышарттар бар деп 

болжауға болады. Зорлық-зомбылыққа бейім балалар өздерінің бейбіт құрдастарынан тек 

сыртқы мінез-құлқымен ғана емес, сонымен бірге психологиялық сипаттамасымен де 

айтарлықтай ерекшеленеді. Бұл сипаттамаларды зерттеу құбылыстың табиғатын түсіну 

және қауіпті тенденцияларды уақтылы жеңу үшін өте маңызды [6, 352-бет].  

Агрессивті балалармен профилактикалық жұмыс агрессивті мінез-құлықтың 

себептерін жоюға бағытталуы керек және тек дамудың сыртқы көріністерін алып 

тастаумен шектелмеуі керек. Түзету бағдарламаларын құру кезінде белгілерді ғана емес 

(агрессивті көріністердің формалары, олардың ауырлығы, ауытқу дәрежесі), сонымен 

қатар баланың мінез-құлқына қатынасын да ескеру қажет. Түзетудің ең тиімді құралы-

психолог арнайы ұйымдастырған ойын әрекеті. Бұл түзету мақсаттарына ғана емес, 

сонымен қатар проблеманы баланың көзімен көруге мүмкіндік беретін құнды 

диагностикалық материал бере алады. 

Балада агрессивті әрекеттерді ерте жастан байқауға болады. Өмірдің алғашқы 

жылдарында агрессия тек қана ересектерді басқаруға болмайтын қыңырлықтың 

импульсивті әрекеттерінде көрінеді. Бұл көбінесе ашуланшақтық, айқайлау, тістеу, 

ыңғайсыз әрекеттер арқылы көрінеді. Баланың мұндай реакциясы жағымсыз, олар 

қалыпты емес болып саналмайды. Бұл мінез-құлықтың себебі-тәрбиелік әсерді қолдану 

нәтижесінде тілектерді немесе жоспарланған іс-қимыл бағдарламасын орындамау. 

Сондықтан баланың мұндай мінез-құлқы ыңғайсыздық, ашуланшақтық немесе 

дәрменсіздік жағдайынан туындағаны анық [4, 350-бет]. 

Кейінгі өмірде заттарды, көбінесе ойыншықтарды иеленумен байланысты 

құрдастарымен жанжалдар жиі кездеседі. Бір жарым жастағы балалардағы мұндай 

қақтығыстардың үлесі 78% құрайды. Дамудың дәл осы кезеңінде балалардың физикалық 

зорлық-зомбылықты қолдану жағдайларының саны бес есе артады, ашуланудың өршуі 

неғұрлым мақсатты болады және шабуылдың реакциясы баланың мінез-құлқында айқын 

байқалады. Бұл осы жас кезеңінде баланың бейімделу механизмдерінің басым болуымен 

байланысты. (Э.Эриксонның айтуы бойынша). "Иелену" мен "беру" арасындағы 
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қақтығыстар дұшпандыққа немесе достық үміттер мен көзқарастарға әкелуі мүмкін. 

Сондықтан өзін өзі ұстау деструктивті ұстауға және дөрекі ұстауға айналуы мүмкін.  

Осы жастағы балалармен тәжірибе көрсеткендей, 1,5–2 жастағы балалардың басым 

көпшілігі өз ойыншықтарын өз еркімен бермейді немесе мұны тек ата–аналардың 

билігінен кейін жасайды, бірақ әрқашан ашық құлықпен, ренішпен немесе жылаумен 

жеткізеді. Бұл баланың өз заттарын, соның ішінде ойыншықтарды "мен" ішкі 

шекараларына қосатындығы туралы ойлайды және оларды өз бөліктері ретінде 

қарастырады 

Сонымен қатар, ойын әрекеті кезінде балалардың қақтығыстарын бақылау әр 

баланың "менікі" атты ішкі шекараларына кіретін ойыншықтардың өзіндік шеңбері бар 

деген болжам жасауға мүмкіндік береді. Ойыншықтарға қатысты баланың селективтілігі 

айқын және диагностикалық және психотерапиялық құндылықты білдіреді. 

Заттар мен ойыншықтарға ие болуымен байланысты балалар арасындағы 

қақтығыстар осы шекаралар қиылысқан кезде пайда болады, яғни бірнеше бала бір 

ойыншыққа "көз салады" немесе балалардың бірі басқа біреудің ойыншықтарын алу 

(басып алу) арқылы өз мүмкіндіктерін кеңейтуге тырысады.  

Қазіргі уақытта балалардың агрессивті мінез-құлық формаларын психологиялық 

түзету әртүрлі әдістермен жүзеге асырылады. Іс жүзінде агрессивті балаларды түзету жеке 

немесе топтық жұмыс түрінде, көбінесе отбасылық терапия түрінде жүзеге асырылады. 

Әдетте рационалды, мінез-құлық және ұсыныс психотерапиясының, сондай-ақ ойын және 

арт-терапия әдістерінің тіркесімі қолданылған кезде кешенді түзету бар [2, 336-бет]. 

 Соңғы онжылдықтарда психологтар агрессивті мінез-құлықты түзетуге, әлеуметтік 

қарым-қатынас дағдыларын үйретуге, эмоцияларын тежеуге бағытталған көптеген 

бағдарламалар жасады. Бұл бағдарламалар бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленді, өйткені 

авторлар агрессия ұғымын әр түрлі түсіндірді.  

Геральд Паттерсон, Джон Рейд бихевиоризм негізінде алғашқы оқу бағдарламасын 

жасады. Бұл бағдарламаның мақсаты ата-аналар мен балаларға арнайы мінез-құлық 

келісімін жасауға көмектесу болды. Осы мақсатқа сәйкес мынадай міндеттер қойылды: 

1. Ата-аналар кейде балаларды жазалап, олардың мінез-құлқын қатаң түзетуі керек.  

2. Қайта оқытуда аспаптық оқыту принциптерін қолдану. 

3. Оқытатын ата-аналардың шеберлікке анықтауға, қадағалауға, кез келген іс-

әрекеті олардың балалары болуы мүмкін ретінде қарастыру. 

4. Ата-аналарға баланы қалаған әрекеттері үшін қалай марапаттау керектігін және 

бағынбау жағдайында оны қалай жазалау керектігін түсіндіріңіз. Жақсы мінез-құлықтың 

жаманнан айырмашылығы нақты пайда әкелетінін түсініп, балалар өз отбасыларында аз 

агрессивті әрекет ете бастайды және үйден тыс жерде әлеуметтік білім алу дағдыларын 

жетілдіреді. Бұл бағдарлама әрбір үшінші проблемалық бала үшін тиімді. Сонымен қатар, 

қалған балалар үшін қосымша бағдарламалар әзірлеу қажет. Оқыту бағдарламасы 

әлеуметтік шеберлікке Л. Б. Шнейдером әзірленді. Бұл бағдарламаның мақсаты балаларды 

ұятқа қалуға агрессивті емес жауап беруге үйрету, қайғылы жағдайларды жүрекке 

қабылдамау және басқа балалардың сезімдері мен іс-әрекеттеріне үлкен түсіністікпен 

қарау болды. Бұл бағдарлама келесі рәсімдерге негізделген:[5, 510-бет] 

1) модельдеу-тиісті мінез-құлықты көрсету; 

2) рөлдік ойындар-бұл әдіс модельдеу барысында үйренген мінез-құлық үлгілерін 

іс жүзінде тексеруге мүмкіндік береді; 

3) кері байланыс орнату – балалардың мінез-құлқына оң реакциялар түрінде 

(қалаған және барабар әлеуметтік мінез-құлық үшін көтермеленеді); 

4) дағдыларды оқу жағдайынан нақты өмірге көшіру. 

Бұл бағдарлама студенттердің мінез – құлқындағы айтарлықтай өзгерістерге 

әкеледі-агрессивті мінез-құлық деңгейінің төмендеуіне және оның көріністерінің 

жиілігінің төмендеуіне әкеледі. Жаһандық психологтар арасында И.А.Фурмановты атап 
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өтуге болады [1, 57-бет], ол үш блокты қамтитын кешенді түзету бағдарламасын ұсынады: 

балаларға, ата-аналарға және мұғалімдерге арналған тренинг.  

I Блок "балаларға арналған тренинг". Оған агрессивті балаларға арналған әртүрлі 

психотерапиялық әдістердің элементтері бар интегративті типтегі психологиялық тренинг 

кіреді. Мақсат - қажеттіліктерді  қанағаттандырудың және басқалармен өзара 

әрекеттесудің балама (әлеуметтік қолайлы) тәсілдерін іздеу. Тренинг барысында келесі 

міндеттер шешіледі:  

- өз қажеттіліктерін түсіну;  

- теріс эмоцияларға жауап беру және эмоционалды жағдайды реттеу әдістерін 

үйрету;  

- барабар өзін-өзі бағалауды қалыптастыру;  

- мақсатты мінез-құлық, ішкі өзін-өзі бақылау және жағымсыз ынталандыруларды, 

жағымсыз импульстарды тежеу тәсілдерін үйрету;  

- жағымды моральдық позицияны қалыптастыру және болашақты жоспарлау. 

II Блок "ата-аналарға арналған тренинг". Тренинг қарым-қатынас дағдыларын 

практикалық оқыту арқылы ата-аналардың балалармен өзара әрекеттесудің жаңа 

тәжірибесін алуға бағытталған. Жұмыс барысында келесі міндеттер шешіледі:  

- ата-ананың рөлі мен ұстанымын қайта қарастыру;  

- бір-бірінің құқықтары мен қажеттіліктерін өзара түсіну мен өзара құрметтеуді 

дамыту;  

- мазасыздықты азайту және өзіне деген сенімділікті арттыру;  

- отбасындағы барлық даулы және жанжалды жағдайларды балалармен талқылауға 

дайындықты қалыптастыру;  

- балалармен тиімді өзара әрекеттесу  стилін  жасау. 

III Блок "педагогтарға арналған трениг". Мақсаты-мұғалімдерді агрессивті мінез-

құлқы бар балалардың жеке психологиялық ерекшеліктері туралы ақпараттандыру және 

конфликтология мен ойын терапиясы арқылы олармен өзара әрекеттесудің тиімді 

тәсілдерін үйрету. Тренинг барысында келесі міндеттер шешіледі:  

- әлеуметтік емес балалармен қарым-қатынас кезінде туындайтын жағымсыз 

эмоционалды жағдайларды тану және сәйкестендіру;  

- теріс эмоцияларға жауап берудің "мақсатты" тәсілдерін және психикалық тепе-

теңдікті реттеу әдістерін үйрету;  

- жеке және кәсіби клиптер мен шектеулерді алып тастау;  

- әр түрлі жастағы дисфункционалды балалармен байланыс әдістемесін игеру және 

тиімді өзара әрекеттесу стилін дамыту.  

Зерттеу мәселесі бойынша психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді талдау 

агрессивті мінез-құлық теріс құқықтық, моральдық, эмоционалды аспектілері бар мінез-

құлық ретінде қарастырылатындығын көрсетті. Агрессивтілік-бұл күйзеліс пен жанжал 

туындаған кезде агрессивті мінез-құлыққа бейімділікті көрсететін жеке қасиет. 

Балалардың агрессивті мінез-құлқын тудыратын психологиялық сипаттамалардың ішінде, 

әдетте, мыналар ерекшеленеді: қарым-қатынас дағдыларының жеткіліксіз дамуы; өзін-өзі 

бағалаудың төмендеуі; құрдастарымен қарым-қатынастағы бұзылулар және т.б.  

Әлемдік психологияда педагогикалық немқұрайлылық, отбасындағы тәрбиенің 

дұрыс емес стилі мектеп жасына дейінгі баланың агрессиясының себептерінің бірі ретінде 

қарастырылады. Факторлар мен себептерді зерттеу балалардың агрессивтілігінің 

табиғатын түсіну және үлкен мектеп жасына дейінгі балалардың агрессивті мінез-құлқын 

уақтылы психологиялық-педагогикалық түзету үшін өте маңызды. Қазіргі уақытта 

балалардың агрессивті мінез-құлық формаларын психологиялық түзету әртүрлі әдістермен 

жүзеге асырылады. Іс жүзінде агрессивті балаларды түзету жеке немесе топтық жұмыс 

түрінде, көбінесе отбасылық терапия түрінде жүзеге асырылады. 
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ЕРЕКШЕЛІТЕРІНДЕГІ МОТИВАЦИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАРДЫ ТЕОРИЯЛЫҚ 

ТАЛДАУ 

 

ТОҚСАНБАЕВА Н.Қ. 

 Псх. ғ.д., профессор, әль-Фараби ат. Ұлттық университеті,  

САЛИМОВА Г.Е. 

Әл-Фараби ат. Қазақ Ұлттық университетінің 4 курс студенті, психология бөлімі, 

Алматы қаласы 

 

Отандық педагогика мен педагогикалық психологияның заманауи міндеттерінің 

бірі-туындаған мәселелерді өз бетінше шеше алатын тәуелсіз тұлға ретінде оқушылардың 

даму жолдарын табу. Өйткені, тек еркін пәннің шығармашылық және даму мүмкіндіктері 

тек адамның өзі ғана емес, сонымен бірге тұтастай қоғам.  

Көптеген зерттеулер конформизм мәселесін зерттеуге арналғанына қарамастан, 

олардың көпшілігі классикалық (американдық) Әлеуметтік психология парадигмасында 

жүргізілді, бұл адамның мінез-құлқына оны анықтайтын әлеуметтік жағдайлардың 

"призмасы" арқылы қарауды білдіреді. Осыған байланысты конформизмнің ситуациялық 

факторлары егжей-тегжейлі зерттелді және біршама аз дәрежеде жеке тұлға болды. Атап 

айтқанда, конформизмнің екі негізгі көзі анықталды - нормативтік әлеуметтік ықпал (жеке 

тұлға топпен оны мақұлдау үшін келіскен кезде) және ақпараттық әлеуметтік әсер (егер 

адам белгілі бір мәселені шешу үшін басқа біреудің ақпаратын пайдаланса). Алайда, 

мұндай жағдайда индивид  "дауыс беру құқығынан айырылады" - оның реакциясы орта 

әсеріне байланысты анықталады. 

Конформизмді зерттеудің тағы бір бағыты - диспозициялық тәсіл, бұл жеке 

тұлғаның тұрақты қасиетінің-топтағы жеке адамға тән реакцияда көрінетін 

конформизмнің болуын білдіреді. Бұл тәсіл кез-келген жағдайда «Конформист" тобының 

сәйкестігін ескере отырып, адамға "жапсырманы" жабыстырады. 

Орыс дәстүрінде жасалған конформизмді зерттеу әдіснамалық мәселелерді шешуге 

бағытталған:  

 тұжырымдаманы түсіндіру,  

 конформизм құбылысына балама табу,  

 конформизмнің жеке тұлғаның тұрақтылығымен, болжамдылығымен, ұжымдық 

өзін-өзі анықтауымен байланысы;  

 оны өлшеу процедураларының экологиялық жарамдылығы,  

 конформизмнің кеңдігі мен қарқындылығын бағалау. 
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Отандық және шетелдік психологиядағы көптеген жұмыстар мотивация 

мәселелеріне арналған. "Мотив" ұғымы жеке тұлғаның көптеген психологиялық 

теориялары мен эмпирикалық зерттеулердегі орталық және іргелі еңбектердің бірі болып 

табылады. Мінез-құлыққа қатысты мотивацияның әртүрлі негізгі функцияларын 

белгілейтін 2 тәсілді шартты түрде ажыратуға болады: 

1) іс-әрекеттерді ынталандыру немесе бастамашылық ету 

2) реттеу немесе мінез-құлықты басқару 

Бірінші көзқарасты жақтаушылар көп және іс жүзінде олардың болжамдары белгілі 

бір ішкі себеп (бұрынғы мінез-құлық феномені ретінде) немесе триггер ретінде әрекет 

ететін мақсат (болашақта болжанатын мемлекет ретінде) немесе тіпті мінез-құлықтың 

энергия көзі туралы постулатқа дейін азайтылуы мүмкін. 

Екінші тәсілдің өкілдері мотивацияны мінез-құлықтың энергетикалық көзі ретінде 

түсінуден бас тартады, оны (мінез-құлық немесе іс-әрекет) негізгі құбылыс деп санайды 

немесе психологиялық процестерден гөрі физиологиялық процесс ретінде қарастырады. 

Мотивацияның құрылымдық, динамикалық және мазмұндық аспектілері өте терең 

деңгейде зерттелген. Сонымен бірге, әр түрлі конформизмнің мотивациясын жүйелі 

деңгейде сипаттайтын конформды мінез-құлықтың егжей-тегжейлі мотивациялық 

тұжырымдамасы әлі жоқ. 

Конформды мінез - құлықтың мотивациялық негізі мәселесін біз жоғары сынып 

оқушылары-жасөспірім оқушылар мысалында қарастырамыз. Бұл келесі жағдайларға 

байланысты. 

Біріншіден, жоғары сынып оқушыларының конформды мінез-құлқын зерттеу 

ерекше назар аударуды қажет етеді, өйткені зерттеу нәтижелері бойынша  бұл жас 

конформизмнің пайда болуы үшін ең маңызды болып табылады. 

Екіншіден, дәл осы жаста "Тәуелсіздік-бағыну" дилеммасын шешу проблемасы 

туындайды: "дауыл мен шабуыл" кезеңі жастардың мінез-құлқының әлеуметтік 

нормаларға сәйкестігі проблемасын туғызады; сонымен бірге жоғары сынып оқушысы 

тәуелсіз өмірге дайын болуы керек-моральдық таңдау жасап, оқу және өмірлік міндеттерді 

шешеді. 

Үшіншіден, жастардың көпшілігі мотивациялық саланың қалыптасуын аяқтайды, 

бұл конформды мінез-құлықтың мотивациясына неғұрлым толық талдау жасауға 

мүмкіндік береді. 

Төртіншіден, жоғары сынып оқушысының жеке даму деңгейі конформды мінез-

құлықтың ауырлығы мен тұрақтылығын да, мотивациялық саланың негізгі ерекшеліктерін 

де терең зерттеуге мүмкіндік беретін кең әдістемелік құралдарды қолдануға мүмкіндік 

береді. 

Осы тұрғыда Н. Д. Никандровтың пікірімен келісуге болады, ол өмірдің 

мақсаттарын өз бетінше таңдауға қабілетті, конформизмнің де, индивидуализмнің де 

шектен тыс жағдайларын болдырмауға шақырады. Конформды мінез—құлықтың 

мотивациялық факторларын зерттеу "Тәуелсіздік-конформды мінез-құлық" дихотомиясын 

шешудің осындай жолдарын табуға көмектеседі, бұл ұлдар мен қыздардың ересек өмірге 

кіруін оңтайландыруға ықпал етеді. 

Осылайша, зерттеу тақырыбы бойынша әдебиеттерді зерттеу келесі қарама-

қайшылықтарды анықтады:  

- біріншіден, жоғары сынып оқушыларында конформизмнің мотивациясын 

зерттеу қажеттілігі мен  педагогикалық психологияға сәйкес осы тақырыптың жеткіліксіз 

эмпирикалық дамуы арасындағы қайшылық;  

- екіншіден, конформизмнің өзара әрекеттесетін ситуациялық және 

диспозициялық факторларын жүйелі зерттеу қажеттілігі мен мотивациялық 

айнымалыларға қатысты осы мәселені нашар зерттеу арасындағы қайшылық. 
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У.Мак Гвайр мен Х.Хекхаузен жеке және ситуациялық айнымалылардың өзара 

әрекеттесуін ескеру қажеттілігін атап өтті. Сонымен бірге, У. Мак-Гвайр конформизм 

актісін екі кезеңге бөлуді ұсынды:  

1. біреудің позициясын қабылдау  

2. концессия туралы шешім қабылдау.  

Басқаша айтқанда, ол танымдық және мотивациялық кезеңдерді бөлді.  

Конформизмге қазіргі заманғы атрибутивті көзқарас конформды мінез - құлықтың 

себептерін басқа ситуациялық факторларға ("оларға қысым жасалды") жатқызу 

конформизмді азайтады;  диспозициялық ("олар жақсы көреді") - күшейтеді. 

Бұл құбылысты сәл өзгеше тұрғыдан түсіндіруге болады: ситуациялық атрибуция 

топтың қысымын түсінумен байланысты, диспозиция - соңғысының бейсаналық әсерімен 

байланысты. Шынында да, бұл жағдайда ситуациялық атрибуция басқа адамдардың 

жауаптарының себептерін сыртқы қысымға, ал олардың сипаттамаларын тапсырманың 

қасиеттеріне жатқызуды білдіреді. Әлбетте, басқа адамдардың жауаптарын осындай 

атрибуциялаудың қажетті шарты-қабылдау ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік қысым 

туралы хабардар болу.  

Мотивациялық процестер, қазіргі көзқарастарға сәйкес  танымдық факторлар күшті 

әсер етеді, ал мотивацияның қабылдау мен зейінге әсері У.Мак Гвайр (қабылдау 

құбылысы) кезінде белгілі болды. Неғұрлым тереңірек зерттеу үшін бүкіл процесті 

мотивациялық және ерікті кезеңдерге бөлуге болады.  Мотивациялық кезеңде топтағы 

концессияның барлық "жағымсыз жақтары" өлшенеді (әсер ету дәрежесіне қарамастан) 

және тиісті шешім қабылданады; ерікті фазада белгілі бір шешім қабылдаған субъект оны 

түпкілікті іске асыруға жеткізе алады немесе өз ұстанымын өзгерте алады.  

Осылайша, конформды мінез-құлықтың екі кезеңін түсіне отырып, бірінші кезең 

тақырыптың топтық нормаға немесе оған қарсы бағытта жүретінін анықтайды; екінші 

кезең өзіндік конформизм (қабылданған шешімге адалдық) немесе өзіндік 

антиконформизм (өзгергіштік) дәрежесін көрсетеді. 

Топтың екпінді нормативтік әсері конформизм мен өзін-өзі бағалаудың теріс 

байланысын береді (шамалы болса да), ал бағаланбаған әсер кезінде жоғары өзін-өзі 

құрметтейтін адамдарда жоғары конформизм байқалады (маңызды оң байланыс). Сондай-

ақ, әсер туралы хабардар болу конформизмнің жалпы деңгейін төмендетеді. Бұл жағдай 

субъектінің мінез - құлқы мен сеніміне әсер ететін күштермен қатар, конформизмнің 

барлық 4 механизміне ортақ "қарсы күш" бар деп болжауға мәжбүр етеді.  

Г.Келманның 3 механизмі  

 бағыну,  

 сәйкестендіру және ішкіанализ,  

 инструменталды конформизм  

Әлеуметтік ықпал туралы хабардар болудың индикаторлары ретінде атрибутивті 

конформды мінез - құлықтың детерминанттарын түсіндіруге сүйене отырып, бұл қарсы 

күш (Fn) әлеуметтік ықпал туралы хабардарлық деңгейінің жоғарылауымен және 

тәуелсіздік мотивінің күшіне байланысты әр түрлі адамдарда өзгереді деп болжау керек 

Егер конформды мінез-құлықты неғұрлым кең мотивациялық контексте 

қарастыратын болсақ, жоғарыдағы формуладағы мотивті мотивациялық үрдіспен немесе 

басқаша айтқанда, ситуациялық айнымалылармен өзектендірілген мотивпен "ауыстыру" 

керек. Дж.Аткинсон осы талаптарды қанағаттандыратын жетістікке жетудің 

мотивациялық моделін жасады). Оның теориясында қол жеткізуге болатын іс-әрекеттің 

мотивациялық тенденциясы жетістік мотивіне (диспозициялық айнымалы), тапсырманың 

маңыздылығына және жетістікке жету ықтималдығына байланысты болады (іс жүзінде 

соңғы екі фактор жағдайлық және жеке айнымалылардың өзара әрекеттесуі болып 

табылады). 
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САРТБАЙ А.А. 
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Жеке тұлға өз бағытының шеңберінде әлеуметтің және жеке субстанциямен 

әрекетке түседі. Отандық психологияда А.Н.Леонтьев негізін қалаған бұл жалпы көзқарас 

А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, А.В. Брушлинский, Ф.Е. Василюк, Д.Б. Давыдов, В.П. 

Зинченко, Д.А.Леонтьев, В.Н. Мясищев, А.В. Петровский және В.А. Петровский, З.И. 

Рябикин, В.В. Эльконин секілді т.б. ғалымдардың еңбектерінде өз жалғасын тапты. Жеке 

тұлғаны өзінің тұтастығымен, сыртқы және ішкі қатынастардың күрделі жиынтығымен 

әлемге және өзіне өзі қарайтын қарым-қатынастар жүйесінде анықталған сипаты 

шындықты қалыптастыру үшін оны меңгерген жеке тұлғаның дәрежесі болып табылатын 

«жеке тұлға — объективті шындық» деген ойға келуге мүмкіндік береді. Сонымен бірге, 

адам осы қарым-қатынастардың белсенді ұйымдастырушысы және қатысушысы ретінде 

әрекет етіп, осы немесе басқа шынайылыққа әсерінің күші мен сипатын анықтайды. 

Дәстүр бойынша, объективті шынайылық кеңістігімен жеке тұлғаның өзара 

әрекеттесу үдерісі осы немесе басқа шынайылықтың жағдайына әлеуметтік-

психологиялық бейімделу механизмі арқылы қарастырылады. Сонымен қатар бейімдеу 

процесі әлеуметтендіру процесінің құрамдас бөлігі болып табылады.  

Бірқатар кеңес зерттеушілері әлеуметтік қатынастардың орталық өлшемі ретінде 

«жеке тұлғаны оқшаулау және қосу» (М.С. Яницкий, Б.Ф. Ломов) осін ұсынады, ал 

кейбіреулер оны адам өмірін түсінудің кілті ретінде қарастырады: «...жеке тұлғаның 

оқшаулануы мен қосылуында оның әлеуметтік бетбейнесін айқындайтын қарама-

қайшылықтар бар. Осы қайшылықтар арқылы жеке тұлғаның оқшаулануы мен өзге 

адамдармен араласуының объективті диалектикасы ашылады. Бұл мағынада адамның 

өмірлік іс-әрекеті осы қайшылықсыз ашылмайды» [1; 2; 107]. 

Бұл көзқарас Дилигенскийдің еңбектерінде өте жақсы ашылған: «Адамдардың 

бірлескен қызметі басқа адамдармен, топпен ортақ болуын және солай бола тұра оларға 

қатысты белгілі автономиясының болуын талап етеді. Психикада бұл қарама-қайшылық 

екі қарама-қарсы үрдістің өзара әрекеті ретінде көрінеді. Олардың бірі қоғаммен кірігу 

үрдісі ретінде сипатталуы мүмкін. Бұл топтық дағдылар, нормалар, мәдениет 

стандарттары түрінде жеке адамға берілген іс-әрекеттердің, білімнің, құндылықтардың, 

мақсаттардың әдістері мен модельдерін интериоризациялауда көрініс табады; топтық 

үміттер мен талаптарды іске асыруда; «өзгелерден» алынған ақпараттың, оның ішінде 
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ерікті кезеңі бар ақпараттың қолданылуын игеру және өзгерту: сендіру және иландыру [3, 

153б]. Екінші үрдіс «менді» бөлек автономды бірлік ретінде бөліп алудан тұрады. Ол жеке 

тұлғаның бастамаларында, өз еркінше мақсаттар қоюы мен іс-әрекеттерінің тәсілдерін 

жасауда, білім, құндылықтар, өзгелерге ақпараттар жеткізу мен оларды белгілі-бір іске 

жұмсау кезінде және өзін-өзі дәлелдеу кездерінде көрініс табады. [3, 153 б]  

Онтогенездің әртүрлі кезеңдерінде осы екі үрдістің әлеуметтендіру процесінің 

ерекшелігін анықтайтын өздерінің «салмағы» бар. А.В. Петровский жеке тұлғаны 

әлеуметтендірудің келесі кезеңдерін атап өтті:  

1) бейімделу (автор балалық кезеңге қатысты); 

2) дараландыру (жасөспірімдікке сәйкес келеді); 

3) интеграция (жастарды сипаттайды). 

Автор ұсынған екі сатының атауының өзі жеке тұлғаның онтогенетикалық 

дамуының түрлі кезеңдерінде әлеуметтендіру процесінің ерекшеліктерін көрсетеді. Егер 

«жеке тұлға-қоршаған орта» қатынастарында бейімделу кезеңінде жеке тұлғаны 

қалыптастырудағы айқындаушы жағдай қоршаған ортаға берілсе және бала қоршаған 

ортамен ортақ қарым-қатынас орнатуға ұмтылған жеке тәжірибе ретінде әрекет ететін 

болса, онда жеке тұлғаны одан әрі дамыту, оның бөлінуіне деген ұмтылысы, 

автономизация біртіндеп көшбасшыға айналады, ол өздігінен даму қажеттілігін көрсетеді 

(К. Гольдштейн, Д.А. Леонтьев, В.А. Петровский З.И. Рябикина, т.б.). 

Әдебиеттерді талдау әлеуметтік тәжірибені жинақтаған кезде, адам өзінің ішкі 

қажеттіліктеріне сәйкес жеке тұлғаның айналасындағы қоршаған ортаны белсенді, саналы, 

мақсатты түрде қайта ұйымдастыруды қамтамасыз ететін ерекше психикалық ұйым 

ретінде субъективтілікті қалыптастырады.  

«Адам әлемге бейімделе ме, әлде әлемді өзінің бастапқы мүдделеріне бағындыра 

ма? Кез-келген жағдайда, жеке тұлға өз бағытындағы қалыптасқан мүдделерін қорғауға 

барын салады», – деп жазады В.А. Петровский [4,136б]. 

Субъективтіліктің өсуімен сыртқы бағыттағы жеке тұлғаның белсенділігі артып 

келеді. Ал «жеке тұлға — қоршаған орта» қарым-қатынасы өзара байланысты болып қалса 

да, олардың сипаты өзгереді. Әлеуметтендіру үрдісі сыртқы әлемге қарағанда бірінші 

орынға шығады. Жеке тұлға өзін қоршаған ортаға экстериоризацияға түсіріп, өзіндік 

принциптарын оған енгізуге тырысады.  

Бұл процесстің бүгінгі психологияда өзіндік кaтегориясы жоқ. Тиісінше бейімделу 

процесінің белсенді қыры ретінде қарастырылады. Дегенмен З.И. Рябикина бұл процестің 

атауы ретінде «меңгеру» ұғымын қолдануы ұсынады. З.И. Рябикина аталмыш ұғымның 

түп-тамыры Л.С. Выготскийдің еңбектерінде жатқанын көрсетеді. Ғалым еңбектерінде 

«меңгеру» ұғымын жеке тұлғаның саналы, мақсатты, өзгерістерге бағытталған процесс 

ретінде сипаттаған.  

«Адамның кез келген тіпті мағынасыз әрекетті әдейі орындау үшін ерекше 

еркіндікке ие екенінің өзі ғажайып факт. Бұл еркіндік өркениетті адамға тән. Ол нәрестеге 

және өте аз деңгейде алғашқы адамдарға тән болуы мүмкін. Және адамдарды ақыл-

парасатытан да жоғары деңгейде жануарлардан айырып тұрған қасиет – осы. Демек 

адамның мінез-құлқы мен іс-әрекетін игеру мүмкіндігіне саяды» [5, 598-б]. 

«Баланың жоғары ақыл-ой функцияларын дамыту тек олардың мәдени дамуының 

жолдарында ғана немесе мәдени даму мәдениеттің сыртқы мәдениетін, сөйлеу, жазу, 

арифметика немесе ішкі функцияларды ішкі жетілдіру сызықтары бойында писхикалық 

функцияларды меңгеру жолымен жүре ме... [5, 735-б] 

«Табиғатты игеру және мінез-құлықты меңгеру бір-бірімен байланысты, себебі 

адамның табиғатты өзгертуі адамның өз табиғатын өзгертеді» [5, 576-б]. 

Л.С. Выготскийдің идеясына негізделе отырып, З. И. Рябикина өз сөзінде 

қамтылған осы тұжырымдаманың сипаттамаларын ашып, оның мазмұнын дамытады, бұл 

жеке тұлғаның кеңістігін меңгеру процесі оның түпнұсқа болуына деген ұмтылысына 
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байланысты екенін көрсетеді. Сондықтан біз жұмысымызда «меңгеру» ұғымының осы 

қырынан қарастырамыз. 

Тұлғаның объективті кеңістігін игеру үдерісі (организм, объектілер және қоршаған 

орта оқиғалары, мәдениетте бекітілген мінез-құлық үлгілері) жеке тұлғаның өмірлік 

циклінің барлығын көрсетеді және тағайындалған кеңістікті жеке тұлғаның кеңістігіне 

айналдырады. Жаңа кеңістікті игеру барысында адам өз кеңістігін кеңейтеді, осы 

кеңістіктегі өзін ерекшелейді. Нәтижесінде, адам «өз» жеке жағдайын сыртқы ортаға 

(білім, әлеуметтік нормалар мен идеялар, кумир суреттері, кәсіби кеңістік және т.б.) 

енгізеді, «өзіне» арнап құрады, сонысымен өзгенің кеңістігіне өзінің тарапынан өзгеріс 

енгізеді. Осылайша, қоршаған ортамен күрделі, өзара тәуелді қарым-қатынасқа түсетін 

адам бастапқы кейіпте күйінде қалуға ұмтылады, осы трансформацияның шығармашылық 

үдерісінде өзін-өзі ақтайды. Адамды әлеуметтік-объективті-кеңістіктік әлемге «кеңейту» 

қажеттілігі – оның түпнұсқалық болмысына деген ұмтылысын нақтылау. 

«Болмыс – қоршаған ортаны қайта жаңғырту фактілеріндегі жеке мазмұнды 

қалыптастыру процесі болып табылады. Түпнұсқалық болмыс – жеке мағынасы 

құрылымына сәйкес қоршаған ортаны қайта құрылымдау процесі. Түпнұсқалық емес 

болмыс – әлеуметтік формальды түрде игерілген әлеуметтік рецепттердің қоршаған ортаға 

көшуі және беруі, бұл дұрыс мінез-құлықтың елесін жасайды, бірақ іс жүзінде мұндай 

болмайды мінез-құлық пен адамның терең ядролық құрылысы арасындағы мағыналы 

байланыстардың болмауы. Осылайша, мұндай мінез-құлық қоршаған ортаға сәйкес келеді, 

бірақ адамның ішкі әлемінің жеткілікті түрде көрінісі емес». 

Тұтастық, ішкі үйлесімділік, сондай-ақ сыртқы және ішкі үйлесімділік - адамның 

бүкіл ғаламдық қажеттілігі, өмірдің барлық көріністерін көрсететін және оны сақтау мен 

дамыту мүмкіндігін қамтамасыз ету қажеттілігі. Көптеген адамдық ұғымдарды еске түсіре 

аламыз, онда адалдық мәселесі адамның психикалық денсаулығына байланысты осы 

ұғымдардың авторларымен байланыстыратын орталық болып көрінеді. Осыған 

байланысты, адамның шынайы болуына деген ұмтылысы - бұл «жеке тұлға объективті 

шындық» қатынастар жүйесінде осы қажеттілікті жүзеге асыру және шынайы болу 

адамның психикалық денсаулығының қажетті шарты. 

Біздің эксперименттеріміздің шеңберінде бастапқы психиатриялық көмектің 

бағытын айқындау үшін теориялық психологиялық қолдауды кеңейтуге, объективті 

шындыққа қатысты – Возовское кеңістігіне аутентификация үрдісінде жүйеге 

бағдарланған түпнұсқалығын пайдаланатынына сенуіміз керек. 

Осы зерттеу жұмысының аясында кәсіби жолдың тұлғаның өмірлік жолының 

құрамдас бөлігі екенін, ал жоғарғы оқу орнындағы оқу процесі, сәйкесінше, тұлғаның 

кәсіби жолының бір кезеңі екенін айта кеткен жөн. Осы саладағы көптеген зерттеулер 

кәсіби білім алудың кезеңдеріне сүйенеді Л.М. Митина жалпы деңгейлердің ең жоғарғысы 

ретінде кәсіби білім алудың екі түрлі моделін атап көрсетеді: “бейіндік кәсіби мінез-құлық 

моделі және кәсіби даму моделі” [6, 116 б]. Аталған кәсіби білім алу моделдерін жоғарғы 

оқу орнының аясында қарастыруға да болады.  

Л.М. Митинаның бейіндік кәсіби мінез-құлық моделі деп атаған алғашқы моделінің 

негізінде оқу процесінің технологиялануы, маманның кәсіби білім алу моделіне кіретін, 

студенттің жоғары деңгейдегі білім, білік, дағдысын қалыптастыру жатыр. Н.Н. 

Михайлова мен С.М. Юсфин айтып өткендей, бұл жағдайдағы кәсіби маман атану - білім 

беру ортасында анықталған, басқа тараптан қойылатын талаптарған сәйкес, адамның жеке 

қабілеттерінің, мотивтері мен қажеттіліктерінің бейімделуі ретінде көрініс табады [7]. 

Оқытушы ақпаратты жеткізуші, әрі дозатор, әрі транслятор болады. Білім тұлға үшін жат 

ресурс болып саналады. Білім алушы, нәтижесінде белгілі бір кәсіби қызметтерді 

атқаратын төмен немесе жоғары деңгейдегі “тұлғаға” айналады. 

Тұлға теориялық білімді меңгеріп, мамандығының шеңберінде қалғанда, өзінің 

жеке қабілеттерін шектеп, бірте-бірте оқуға және кәсіби білім алу барысындағы жеке 

ресурстарын ашуға деген қызығушылығын жоғалта бастайды. Нәтижесінде, оның өз 
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кәсіби бағдары мен оған қатысты өмір салты жат, бөтен, шетте қалған, формалды нәрсе 

ретінде көрінеді.  
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Сәбилік кезең түрлі жастағы дағдарыстар бұрын зерттелген. Бірақ оның пайда болу 

себебі мен мәніне жете зейін аударылмаған. Сәби бірден тәй-тәй басып жүріп кете 

алмайды, дегенмен, бірен-сараң болса да ондай балалар бар. Бірден жүргіш кететін сәбиді 

мұқият зерттеу нәтижелері оның бойында әлі де анықтала қоймаған жасырын 

ерекшеліктері бола-болатындығын көрсетеді. Алайда құпия сыр сәби жүре бастағаннан 

жоғалатынын байқаймыз. Сәби тым жас кезінде-ақ жүре алады, бірақ ол әлі нәзік 

қозғалып, кеңісікте өз бойын билей алмайды. Сәбидың бойында мұндай қасиет оның 

алғашқы дағдарысының мәнін анық байқатады. Дағдарыстың екінші көрінісі бала тілінін 

шығуына байланысты. Сәбидің тілі шығып, бірден сөйлеп кету процесі ұзақ мерзімге 

созылады, дегенмен бірден сөйлеп кеткен сәбилер болғаны кейбір деректерден мәлім [1, 

45б].  

Дағдарыс жасында сәбидің мұңдай қимыл-әрекеттер жасауына дұрыс тәрбие 

бермейтін семьяларда пайда болып, олар шиеленісе түседі. Ал оның соңы тәрбиесі қиын 

балаға әкеп соқтырады. Әдетте сәбиге бір нәрсені бермей қойса немесе оның тілегін 

түсінбесе, ол ашу-ызаға құрт ерік беріп, еденге жат қалып аунап үздіксіз жылайды. Егер 

жүретін болса, қозғалуда бас тартып, еденді аяғымен тепікілейді. Осы кезде ол ешқандай 

есінен танарлық, езуінен сілекей ағып, серейіп қаларлықтай белгілері байқалмайды. Бұл 

тек баланың бойындағы мен-мендік мінез көрінісі, кежірлік белгісі. Тілегінің орындалмай 

қалғанын көрсеткен қарсылығы мен наразылығы. Мұндай көрініс сөбидің нәрестелік 

шарындағы аяқ-қолын тарбаңдату бейнелерін ғана елестетеді. 

Міне, сәбилік кезеңнің алғашқы дағдарысындағы үш түрлі негізгі сәттері осындай 

қылықтарынан айқын байқалады.  Енді біз сәбидің тілінің шығуына байланысты дағдарыс 
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түрін қарастырып көрейік. Менің тілдің шығу сәтіне орай бидің дағдарыска ұшырау 

себебін таңдап алуым – бұл мәселе ең, алдымен баланың ұғым-түсінігіне және оның 

әлеуметтік ортамен қарым-қатынасына байланысты болуы. Сәбидің тілінің шығуы 

жайында біріне-бір қарама-қарсы және бірін-бірі жоққа шығаратын екі түрлі көзқарас 

және үш түрлі теория бар. Оның біріншісі – құрамдык (ассоциация) негізге тіректелген 

тілдің бірте-бірте шыруы. Кейбір жағдайда бұл теорияны семіп қатып қалған деуге 

болады. Өйткені онымен күресу – аруақпен күресумен бірдей. Бұл теорияның тарихи мәні 

ғана бар. Өйткені ескіні білмей жаңаны жасай алмайсың. Осы теорияға сүйенген 

зөрттеушілердің бірсыпырасы осы күнге дейін бала тілінің дамуы туралы ілімді тежеп 

отыр, ал ондай қателіктерді жоймай бұл мәселені дұрыс шешу мүмкін емес. 

Құрамдық теорияның түсінігі бойынша сөз бен оның мағынасы арасындағы 

байланыс – екі мүше арасындағы байланыс. Сәби бір затты, мәселен, сағатты көреді. «С-а-

ғ-а-т» деген дыбыс жиынтығын естиді, осы екеуінің арасында балада тіл  байланысы 

пайда болады, бүл байланыс баланың «сағат»деген сөзді естіген соң, онда дыбыс пен зат 

арасындағы байланыс пайда болады. Г.Эббингауздың бір шәкірті сөздің мәнін адам 

пальтоны көргенде оның иесін еске түсіргені сияқты, байланыстың пайда болуы деп 

бейнелеп түсіндіреді. Біз қалпақты көргенде оның кімдікі екенін білеміз және қалпақ иесін 

еске түсінреміз [2, 56б]. 

Біріншіден, сөз мағынасы мен сөз арасындағы қатынас кейбір жағдайда қарапайым 

және оңай ғана болып көрінеді. Екіншіден, баланың тілін одан әрі дамытып отыру үшін 

нәрселер арасындағы құрамдық тәуелділіктің болатындығын аңғартып, оларды одан әрі 

қарай нақтылай түсіп өрістету қажет. Бұл тәуелділік бірнеше байланыста болуы мүмкін. 

Ал дамудың келесі сатысында әлдебір жаңа- нәрсенің пайда болу процесін түсіндіретін 

болсақ, онда 4 құрамдық байланыс сөздің өзіндік :ынасын аша түседі. Осы көзқарас 

бойынша бала тілінің дамуы оның сөздік қорының дамуына ықпал етіп, оның құрамдық 

байланысын да байытып, оны нақтылай түсуіне жетелеп отырады. Бұл ретте 

Эббингауздың жоғарыда айтылған шәкіртінің пікірін растап, бала сөзінің мағынасы 

біржола нақты қалыптасатынын көрсетеді [3, 56-61бб.]. Бұл жайт сөз мағынасы бала үшін 

үзақ мерзім бойы өзгеріссіз қалып қояды да ол дамымайды. Соның салдарынан баланың 

сөзі өзгеріссіз қалуы мүмкін. Осы орайда бала тілінің шығуы туралы мәселе де өз шешімін 

тапқандай. Өйткені, бір жағынан алғанда сөздерді атау олардың дыбысталуы арасында 

байланыс үнемі сақталады саналады. 

Құрылымдық көзқарас тозығы жеткен ескі теория және сынаудың өзі де әурешілік 

сияқты. Дегенмен, сөздің мағынасы біржола пайда болып, ол тұрақты келеді деген түсінік 

сәби тілің дамуындағы бірден-бір байлық деген ұғымның сақталып қалуына негіз болды.  
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Өзін-өзі тану – бұл осының нәтижесінде мақсатқа, яғни өзі туралы білімге, Мен 

бейнесіне, Мен-тұжырымдамаға қол жеткізілетін әрекеттердің жиынтығы және 

дәйектілігі. Өзін-өзі тану әрекеттердің дәйектілігі болып табылатындықтан, оның өзі 

спецификалы танымдық іс-әрекетті көрсетеді және, кез келген іс-әрекет секілді, 

мақсатардың, мотивтердің, тәсілдер мен нәтижелердің сипаттамасы арқылы баяндала 

алады. 

Сонымен, алдымен біз өзімізден қандай да бір тұлғалық ерекшелікті немесе мінез-

құлық сипаттамасын, мысалға, сенімсіздікті табамыз. Табу сәті өте маңызды, онсыз 

барлық одан кейінгі өзін-өзі тану мәнінен айырылады. кейде дәл осы табу ең күрделі сәт 

болып табылады, бізде осыған өзіміз көңіл тоқтатпайтын, талдау аясы етпейтін нәрсе көп. 

Кей кездері маңызы бар ерекшелік немесе сипаттаманы адам, оның оңды потенциалын 

пайдалану мүмкін емес болатындай, өте кеш табады. Дәл сол кезде өз бойымыздан қандай 

да бір тұлғалық ерекшелікті немесе мінез-құлық сипаттамасын табу жеткіліксіз болады, 

оны санада бекіту, нығайту, одан арғы өмір барысында жоғалтып алмау қажет болады. 

Біздер, адамдардың белгілі бір ортасымен қарым-қатынас жасай отырып, жек көруді 

бастан кешіретін, бірақ оны келесі жағдайға дейін бекітпейтін, нәтижесінде – тиісті талдау 

жүргізіп, өзіміздің жек көрушілік шамамызды жалпы алғанда бағалай алмайтын 

жағдайлар болып тұрады [1, 9-19бб.]. 

Келесі қадам – бұл тұлғаның қандай да бір ерекшелігін, мінез-құлық сипаттамасын, 

ептілігін, қабілетін және т.с. талдау. Талдау барысында қасиеттің құрылымы, оның басқа 

қасиеттермен өзара байланысы айқындалады, ал ең негізгісі, себеп-салдарлық 

байланыстар анықталады. Өз бойымызда сенімсіздікті тауып және бекітіп, нақтылы 

сұрақтар қоюымыз керек: менің өз-өзіме сенімсіздігім неден көрініс табады? Мен оны 

барлық жағдайларда бастан кешіремін бе? Оның пайда болу себептері не болып 

табылады? Ол қандай басқа қасиеттермен (темперамент түрі, мейірбандық, рақымдылық 

және т.с.) байланысқан? Осы сұрақтарды реттілікпен қоя және оларға жауап бере отырып, 

біз өзіміздің сенімсіздігіміз және оның таралу шекарасы туралы түсінігімізді тереңдете 

түсеміз. Келесі кезең – оны қандай да бір қасиеттің өзіміз үшін жасаған кейбір идеалды 

бейнесімен, әлде жалпы қабылданған және өзіміз игерген үлгілермен салыстыра отырып, 

қандай да болсын қасиетті бағалаймыз. Аталған жағдайда біз өзімізді әртүрлі: өзімізді 

басқа адамдармен немесе нақтылы жақсы таныс адаммен салыстыра отырып, өте сенімсіз 

адам ретінде; тек белгілі бір жағдайларда көрініс табатын сенімсіздігі бар, орташа сенімсіз 

тұлға ретінде; сенімді адам, ал сенімсіздігі тек қана сындарлы, күтпеген жағдайларда 

көрініс табатын және, көбіне көп таза күйіндегі сенімсіздік ретінде емес, абыржушылық 

ретінде көрініс табатын адам ретінде бағалай аламыз. Соңында аталған қасиетті қабылдау 

немесе қабылдамау актісі келіп жетеді. Қабылдаған жағдайда біз өз сенімсіздігімізді Мен-

тұжырымдаманың құрылымына енгіземіз, оның бар екендігіне байыппен қараймыз, одан 

позитив табуға тырысамыз, сенімсіздіктің көрініс табуын шектеу және болашақта 

өзіміздің бойымызда сенімділікті дамыту жөнінде міндет қоя аламыз. Бірақ біз 

сенімсіздікті қабылдамай, (санасыздық саласына) итеріп тастайтын, барша адамға сенімді 

адам екенімізді дәлелдеуге әрекет жасайтын, ал егер итеріп тастамасақ, онымен «күресе» 

бастайтын, жою бастайтын жағдайлар болуы мүмкін. Мұндай күрес тек жағдайды, жалпы 

өз өзіміздің күйімізді нашарлатып, басқа адамдармен кикілжіңдерге ұласып кететін 

тұлғааралық кикілжіңдерді тудырады. Жалпы алғанда өзімен өзі күрес – бұл нонсенс 

екендігін, өзіңде бар ең қымбат нәрсемен, яғни өзіңмен күресуден жаман нәрсе жоқ 

екендігін айтқанымыз жөн. Сондықтан өзін-өзі қабылдау өнері – өзін-өзі тану актін аяқтай 

отырып, жаңа актіні – өзін-өзі жетілдіру актін (бұл туралы келесі тарауда айтатын 

боламыз) бастайтын үлкен өнер [2, б. 61-85]. 



Вестник университета «Кайнар», №4/3-2020 г. 

 164 

Сонымен, үрдіс ретіндегі өзін-өзі тану – бұл өз бойынан қандай да болсын 

қасиеттерді, тұлғалық және мінез-құлықтық сипаттамаларды табу, оларды бекіту, жан-

жақты талдау, бағалау және қабылдау. Өзін-өзі танудың ең ортақ заңдылықтары қандай 

екен? Оларға келесілер жатқызыла алады. 

Танылғандық-танылмағандық дәрежесі. Көптеген жағдайларда өзін-өзі тану үрдісі 

үздіксіз сипатқа ие болып келеді және белгілі бір шекке дейін тұлғамен саналанбайды. 

Адам жәй ғана өмір сүреді, оқиды, еңбек етеді, қарым-қатынас жасайды, өзімен-өзі 

тоқтамайтын диалог жүргізеді (біздің бойымызда өзіміз оянғаннан бастап «көп сөйлей» 

бастайтын, ал кей кездері өзін ұйқыда жатқанымызда да көрсететін «көп сөйлегіш» өмір 

сүреді). Өмір сүруіміздің барысында басқа адамдар туралы фактілер, мәліметтер 

жинақталады, олар санның сапаға ауысуы заңының әсер етуіне орай, күндердің бір 

күнінде ұғынылып, санада бекініп қалады. Бірақ ұғынылмай қалып, біздің мінез-

құлықымызды және өз өзімізді реттеу тәсілдерін анықтай отырып, саналанбаған қондырғы 

деңгейінде қызмет атқаруы да мүмкін. Мен-тұжырымдаманың айтарлықтай бөлігінің, 

әсіресе жоғары білімімен ерекшеленбейтін, рефлексияға бейім емес, яғни өз-өзіне қатысты 

бақылаушы ұстанымында тұруға қабілетсіз адамдарда осылайша қалыптасатындығын 

атай кетуіміз қажет [3, 16-24бб.]. 

Ұғынылған үрдіс ретіндегі өзін-өзі тану мақсатты бағыттылығымен 

сипатталады, яғни адам өзінің алдына өзін талдауға және бағалауға көмектесетін арнайы 

амал-тәсілдерді, құралдарды пайдалана отырып, өзінің бойынан қандай да бір қабілетті, 

бейімділікті, тұлға ерекшелігін айқындау түріндегі арнайы мақсатты қояды. Дәл осы 

жағдайда өзін-өзі тану ұғынылған іс-әрекетке айналып шығады және оның заңдарына 

бағынады. Адам неғұрлым өзінің өзін-өзі тануын іс-әрекетке жиірек айналдырып отырса, 

ол өзін соғұрлым жылдамырақ және тереңірек танып-біледі. Мараловтың пікірінше, 

шындығына келгенде, мұнда эмоционалдылықтың жоғары деңгейі, өзін-өзі қабылдамау 

кезінде өзін-өзі тану өзі туралы объективті білімді емес, алуан түрлі кемшіліктерді, оның 

ішінде толыққандылық емес, кемістік сезімін тудыратын өзін-өзі тым қазбалауды 

тудыратын, медальдың екінші жағы да бар. 

Өмір жолының әртүрлі кезеңдеріндегі өзін-өзі танудың әртүрлі қанығушылығы 

бар. Біздің өміріміз тағдырды және өмірбаянды күрт өзгертіп жібере алатын тыныш және 

сындарлы кезеңдерден, оқиғаларға қанықпаған және қаныққан үзіктерден тұрады. 

Сондықтан өзін-өзі тану тұлғаның өмірлік жолының оқиғаларға қаныққан, жауапты 

шешімдерді қабылдау шағында: оқу, жұмыс істеу орнын, жұбайды таңдау және т.с. қажет 

болған жерде белсенді бола бастайды. Салмақты шешім қабылдау үшін, адам тек 

жағдаяттарды, оның тағдырына қатысатын басқа адамдарды ғана емес, өз өзін де, өз 

қасиеттері мен мүмкіндіктерін де жақсы білуге тиіс. Бұл жағдайларда өзін-өзі тану, 

тұлғаға қысқа уақыт аралығында өзі туралы осыған дейінгі ұзақ жылдар бойы алмаған 

ақпарат алуға мүмкіндік бере отырып, белсенді міндет атқарады. Осы кезеңдердің 

көпшілігі психологияда жақсы танымал және зерттелген, бұған мыналар жатады: сәби 

өзін-өзі іс-әрекет субъектісі ретінде тани бастайтын, Меннің бастапқы әлеуметтік жүйесі 

қалыптасатын, өзі туралы мәлімдеуге, көрсетуге деген ниет пайда болатын 3 жастағы 

дағдарысты – атақты балалық «Мен өзімді!» еске алайық; бала өзін оқыту субъекті ретінде 

тани бастайтын және онда өзін оқушы ретінде бағалау қажеттілігі пайда болатын 7 жас 

дағдарысын; қайнап қызуы бойынша 3 жастағы дағдарыстан кем түспейтін жасөспірім 

жастағы дағдарысты қарастыруға болады. Жасөспірім өзінің Меніндегі көп нәрсені енді 

әлеуметтік қоршаған ортамен, құрбыларымен өзара әрекеттесу контекстінде ашады. Онда 

ересектік сезімі пайда болады, мінез-құлықтың балалық нормаларынан ересек нормаларға 

бағыт бұру үрдісі жүреді. Ересек адамдарда да дағдарыстық кезеңдер болады, мысалы: 

отыз жас дағларысы; кемелденген жас дағдарысы; зейнеткерлік демалысына шығумен 

байланысты дағдарыс. Барлық осы жағдайларда өмірді қайта ұғыну, қалыптасып қалған 

Мен бейнесін бекіту, болашаққа өзін-өзі дамыту келешегін анықтау жүреді, жетістіктер 

мен сәтсіздіктерді бағалау жүріп отырады .[4, 127-135бб]. 



Вестник университета «Кайнар», №4/3-2020 г. 

 165 

Өзін-өзі танудың түпкілікті аяқталмағандығы – бұл, сірә, ең қызықты 

заңдылықтардың бірі. Оған нақтылы өмірдің өзін-өзі танып-білу үрдісін басып озуы 

себепкер болады, адам туылып та қойды, өмір сүріп жатыр, онда тіптен өзінің физикалық 

Менін қоршаған әлемнен бөліп көрсету түріндегі өзін-өзі білуінің қарапайым актілері де 

қалыптасып қойды, ал өзін-өзі ол біршама кейініректе танитын болады. Дәл осы ересек 

адамға да тән, болмысында оның тұлғасы мен өмірі ол өз өзі туралы білетінге қарағанда 

байырақ. Танылмаған нәрсе, көрінбейтін дақ әрқашан да бар («Джогари терезесін» 

есімізге түсірейік). Сондықтан, тіптен осы саладағы зор қабілеттерге ие болып отырған 

адамдарға да, өз өзін толығымен танып-білу мүмкін. Мысалы, будда монахтары өмір бойы 

өзін-өзі танумен және өзін жетілдіру практикасымен айналысады, бірақ тек жалғыз Будда 

(принц Гаутама) ғана өз шегіне жетті. Кейбір адамдарда істің осындай жайы, егер олар 

өздерін танып біле алмаса, үміт үзу, өмірдің мәнсіздігі сезімін тудыруы мүмкін. Алайда 

істің шындығында істің мұндай жағдайы қалыпты үрдіс, аталған фактіні біз өлімнің 

болмай қоймайтындығын қабылдағандығымыздай қабылдай салу керек. Өз өзімізді 

толықтай тану емес, тереңірек және жан-жақтырақ тануға деген ұмтылыс маңызды, ал 

одан да маңыздырағы – өмірден, іс-әрекеттен танып-білінгенді, әсіресе өз тұлғасының 

мықты жақтарын адекватты пайдаланған. Өзін-өзі танудың жалпы заңдылықтарынан: 

танып-түсіну дәрежесінен, әртүрлі қаныққандықтан, түпкілікті аяқталмағандықтан өзге, 

оның тұтастай көрінісін толықтырып отыратын, өзін-өзі танудың кейбір арнайы 

ерекшеліктері де бөліп көрсетіледі [5, 47-76бб.]. 

1. Өзін-өзі тану өз дамуында екі кезеңнен өтеді. Бірінші кезеңде өзін-өзі тану «Мен 

– өзгелер» жүйесінде жүзеге асырылады. Бір жағынан, ерте балалық шағынан бастап адам 

тұлғааралық қатынастар жүйесінде болады, басқа адамдар үнемі оны бағалап отырады, 

және өз еркімен және өз еркінен тыс ол осы бағалауларды басшылыққа ала, оларды 

қандай да бір дәрежеде қабылдай, бағалау тәсілдерінің өздерін игере бастайды. Екінші 

жағынан, алдымен ересектердің бағалауларын қайталай отырып, ал одан кейін осы 

бағалауларды өз бетімен тұжырымдай отырып, баланың өзі басқаларды бағалау 

тәжірибесіне ие бола бастайды. Осылайша ол өзара бағалаулар жүйесі арқылы өзін 

басқалармен салыстыруға үйренеді, біртіндеп өзінің Менін біле бастайды, онда өзі туралы 

бастапқы түсініктер, одан кейін өзінің басқалардан өзгешелігін түсіну арқылы Мен 

бейнесін құрудың алғашқы тәжірибесі қалыптасады. Екінші кезеңде өзі туралы білімдерді 

байланстыру енді адам әртүрлі уақытта, әртүрлі жағдайларда қалыптасқан өзі туралы 

дайын білімдерді пайдалана бастайтын «Мен-Мен» жүйесінің шеңберінде жүріп отырады. 

Мұнда ол енді өзінің іс-әрекетін, оның нәтижелілігін, өзінің адамдармен өзара 

әрекеттесуінің ерекшеліктерін, өз тұлғасының ерекшеліктерін және мінез-құлық 

сипаттамаларын талдай бастайды. Яғни өзін-өзі тану өз өзінде танылатынды табуға, 

бекітуге, талдауға, бағалауға және қабылдауға қабілетті дербес үрдіс ретінде жұмыс істей 

бастайды. Сөздің шындығы үшін бірінші кезеңнің өз потенциалын өмірдің соңына дейін 

сақтап қалатындығын атай кеткеніміз жөн, ол жай ғана екінші кезеңнің құрылымына етене 

енеді және өз мәнін жоғалтпайды. 

2. Өзін-өзі танудың қарқындылығы, тереңдігі, негізділігі тұлғаның көптеген 

қалыптасқан қасиеттеріне, жекелей алатын болсақ, тұлға бағыттылығын анықтайтын 

қасиеттеріне байланысты болып келеді. Мысалы, оларға экстраверсия мен интроверсия 

жатады.    

Экстраверт – сыртқы әлемге бағыт-бағдар алған адам, ол осы әлеммен өмір 

сүреді, оның оқиғаларына қаныққан. Сондықтан оның сана-сезімі өзін сыртқы әлемнен 

тану саласында жүреді. Интроверт болса, керісінше, ішкі әлемге және оның оқиғаларына 

бағыт-бағдар алған, оған өзінің уайымдары, армандары, өз өзімен ішкі диалог маңызды. 

Оның өзін-өзі тануының өзінің ішкі әлемі саласында жүзеге асырылатындығы түсінікті де. 

Әрине, бұл дегеніміз экстраверт ішкі әлемді өз өзінен танып білуге, ал интроверт – өзін 

сыртқы әлемнен танып білуге қабілетсіз дегенді білдірмейді. Бұл жерде сөз адам 

экстраверсия-интроверсияға байланысты таңдап алатын басымдылықтар туралы болып 
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отыр. Кейбір өзге де ерекшеліктер, оның ішінде мінез акценттелуінің әр алуан типтерінің 

өзін-өзі танудың өзіндік келбеті мен салаларына әсері туралы да осыны айтуымызға 

болады. 

3. Әртүрлі адамдар өзін-өзі тануға әртүрлі қабілетке ие. Қабілеттер – бұл тұлғаның 

білімдерді, ептіліктер мен дағдыларды игеру жылдамдығы, тереңдігі, сапасы осыларға 

байланысты болып келетін, бірақ осы білімдерге, ептіліктерге, дағдыларға 

сыйыстырылмайтын қасиеттері. 

Өзін-өзі тануға деген қабілеттер – бұл өз өзін жылдам, сапалы, жан-жақты және 

адекватты тануға мүмкіндік беретін тұлға сипаттамалары. Осы қабілеттердің дамуының 

әртүрлі деңгейіне қарай, адамдар бір бірінен айтарлықтай ерекшеленеді: біреулері өзін-өзі 

танумен үнемі айналысады, өзін жақсы және жан-жақты біледі әрі осы білімдерді өмірі 

мен іс-әрекетінде қолдана алады; екінші біреулер өзін-өзі танумен оқтын-оқтын 

айналысып отырады, олардың өзі туралы білімдері үзік-үзік және фрагментарлы болып 

келеді және ең бастысы, олардың өзі туралы түсініктері адекватты емес, яғни шындыққа 

сәйкес келмейді. Өзін-өзі бағалауы тым артық немесе төмен, өз өздерін ойлап тапқан 

және, осы себептерге орай, өздерінің әлеммен, әлеуметтік қоршаған ортамен өз 

қатынастарын дұрыс құруға қабілетсіз адамдармен біз жиі кездесіп отырамыз. Бірақ, 

Мараловтың пікірінше, кез келген қабілет секілді, өзін-өзі тану қабілетін дамытуға 

болады. Бұл үшін не қажет? Ең алдымен, өзін-өзі танудың оңды мотивациясын 

қалыптастыру; өзін-өзі танудың негізгі механизмдерінің потенциалын – идентификация 

мен рефлексияны толығымен пайдалану; өзін-өзі танудың арнайы тәсілдеріне – өзін-өзі 

бақылауға, өзін-өзі талдауға, өзін-өзі үлгілеуге және т.б. үйрену; өзінің өзі танудың 

әртүрлі тәсілдерін: көркем әдебиет оқуды, психологияны зерттеуді, күнделік жүргізіп 

отыруды және т.б. пайдалану қажет. 
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ТЕМПЕРАМЕНТ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОҚУҒА ӘСЕРІ 

 

ТҰРМАНОВА К.Б. 

Экономика ғылымдарының магистрі, "Психология" мамандығының 1- курс 

студенті 

 

Әлемдегі әрбір адам бірегей болып табылады. Алайда адам дүниеге келгенде 

қалыптасқан тұлға болып келмейді, бірақ бірте-бірте айналады. Бірақ адам адам болғанға 

дейін де ол жеткілікті консервативті және тұрақты болып табылатын психиканың жеке 

ерекшеліктерін бақылай алады. Олар әрбір адамның психологиялық негізін 

қалыптастырады, кейіннен оған ғана тән тұлғаның қасиеттерін өсіреді. Демек, баланың 

психикасы қандай да бір заңдылықтарды жазуға болатын тегіс тақта сияқты емес, ал оны 

тәрбиелеу және оқыту процесінде оған туғаннан бастап қол жетімді қасиеттерге сүйену 

қажет, оған темперамент қасиеттері кіреді. 

Темперамент - жеке адамның психикасы мен мінез-құлқының динамикалық 

ерекшеліктерін сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі. Бұл анықтамада екі негізгі танымдық 
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сөздерді ажыратуға болады: «жүйе» және «динамикалық» сөздер, ол арқылы 

темпераментін тұлғаның психологиялық құрылымының басқа компоненттерінен 

ажыратуға болады. Темперамент адамның психикасы мен мінез-құлқының мағыналы 

және тиімді емес аспектілерін емес, динамикалық  мағынасын сипаттайды. Динамика - 

темп, жылдамдық, ырғақ, күш, амплитуда және басқа да қозғалыс белгілері. Темперамент 

кейіпкерден түбегейлі ерекшеленеді, ол өз кезегінде адами қарым-қатынастың әлемге 

өрнегінің мағыналы, сапалық аспектілерін сипаттайды. (4-б. 145-б.) 

Темперамент адам қызметінің барлық саласында өзін бейнелейді және ерте жастан 

көрінеді. Осылайша, оқытудың басынан бастап баланың темпераментінің ерекшеліктерін 

ескеру қажет. 

Бірқатар ережелер бар (Стреляу бойынша): 

1. Темпераменттің қасиеттері баланың тәрбие алу және тәрбие алу тәсілін 

айқындайды – танымдық және белсенді құрылымдардың немесе мінез-құлық себептерінің 

қалыптасуына жанама әсер етеді.   

2. Баланың темпераменті оның қоршаған ортаға және білім беру жүйесіне әсер 

етеді. 

3. Темперамент — балалардағы тұлғаны дифференциалдандыратын факторлардың 

бірі. Бірдей тәрбиелік қабылдау әр түрлі әсер етуі мүмкін, өйткені әр түрлі 

темпераменттері бар балалар бірдей күш-қуат ынталандыратын әр түрлі реакцияларға ие. 

Бұл темперамент қасиеттері басқа факторлармен қатар балаға қажетті білім беру іс-

әрекеттерінің қарқындылығын анықтауда көрініс болуы мүмкін [1, б. 28] 

Оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеру қажеттілігі, оның ішінде 

темпераменттік ерекшеліктер педагогикалық психология, дидактика және әдістеме 

бойынша «ортақ» орын болып табылады. Барлық балалар әр түрлі, сондықтан мұғалімдер 

сабақтың әр балаға жеке, сараланған тәсілді талап ететінін білуі тиіс. Содан кейін баланың 

жан-жақты дамуы үшін қажетті жағдайлар жасауға болады, әрбір оқушы үшін қолайлы 

білім беру ортасы бар және үлгерімі төмен оқушылардың көптеген проблемаларын шешу 

жолдарын табуға болады. (3, 301-б.) 

Темпераменттің әрбір қасиеті адамға жұмыс істеудің немесе оған әсер етудің жеке 

әдістерін талап етеді. Мысалы, меланхоликтер тез шаршап кетеді, сондықтан оларға 

темпераменттің басқа түрлерінің өкілдеріне қарағанда демалу үшін жиі үзілістер қажет. 

Сангин материалды тез ауыстырып, бір әрекеттен екіншісіне оңай ауысады. Холерик 

циклдік қызметімен ерекшеленеді, ал флегматик монотонды міндет жүктелуі мүмкін. (2- 

жол, 383-б.) Осылайша, темперамент түрі мен оқу-жаттығу іс-шараларын жүзеге асыру 

арасында жеткілікті күшті байланыс бар. Бұл оқу-тәрбие процесі әрбір оқушының 

темпераментін ескеруі тиіс екенін дәлелдейді. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ КРЕАТИВНОСТИ 

 

 ЕСМАГАМБЕТОВА Г.С. 

Школа-гимназия № 123 им. Кожа Ахмет Яссауи, Алматы 

 

В большинстве областей творчества выдающиеся достижения принадлежат, как 

правило, молодым людям, а пик менее значимых приходится на средний возраст (Lehman, 

1966). Это можно объяснить по-разному: с возрастом креативность ослабевает, с 

возрастом изменяется мотивация, молодые люди более склонны к поиску отдаленных 

ассоциаций [1]. 

Что можно сказать о способности находить отдаленные ассоциации? Опять-таки 

это связано с мотивацией. Хотя молодые люди выдвигают ряд креативных решений, - 

например, по проблемам, требующим технической изобретательности, люди среднего 

возраста делают более реалистичные выводы. Вероятно, с опытом к человеку приходит 

понимание того, какие ассоциации принесут реальные результаты (Owens, 1969). Или же с 

опытом он склонен полагаться на проверенные методы, которые подавляют 

реинтеграцию, потому что стабильны, испробованы и автоматичны (Barsalou, 1993). 

А вот мотивационные акценты с возрастом, по-видимому, сдвигаются. Например, 

достигнув средних лет, человек начинает больше ценить прагматические достижения 

(вероятно, проявляется мотив достижения). Данные исследований также говорят, что для 

молодых генерирование идей важнее (может быть проявляется мотив самоутверждения?), 

чем для людей зрелого возраста (Macon, 1987). 

Мы рассмотрим возрастные этапы становления креативности и творческого 

потенциала с детства и до студенчества. 

Детство.Творчество детей существенно отличается от творчества взрослых. 

Поведению ребенка свойственно спонтанность, непринужденность, непосредственность, 

которых уже нет у взрослого человека. 

Творчество протекает как игра, поэтому дети не бывают заинтересованы в 

результатах, никогда не переделывают свои рисунки, не исправляют свои первые стихи. 

Вместе с тем в игре ребенка, как в фокусе, собран весь творческий потенциал личности, 

часть из которых разовьется в дальнейшем, а часть останется не реализованной, скрытой 

от других, а часто и от самого себя. Игра очень яркий показатель игровой природы 

искусства. Игра как никакой другой вид деятельности развивает креативные способности. 

Во-первых, потому, что игра, как и креативность основана на интересе, она всегда 

эмоциональна. Игра есть проявление высокой активности; в игре происходит 

эмоциональное преобразование живой и неживой природы в воображаемую 

действительность, во «вторую реальность». Наконец, только в игре столь же велика роль 

неосознанных процессов.  

Параллельно с играми–импровизациями, где ребенок – участник действия, 

начинаются и режиссерские игры, где роли отданы игрушкам. С шести лет начинаются 

игры, в которых формируются нормы поведения в обществе, с одной стороны, а с другой 

– потребность победить соперника и достичь наилучшего результата. 

Итак, в игре и в детском творчестве постепенно развиваются: 

1. Соподчинение мотивов. Воля еще не сформирована, но есть ведущие мотивы, 

эмоционально волнующие ребенка. 

2. Целенаправленность действий, хотя успехи и неудачи сильнее, чем у взрослых, 

влияют на мотивацию. 

3. Соподчинение целей, связь между отдаленными и близкими целями. 

4. Словесное управление действиями. 

5. Произвольное понимание. 

6. Постепенное управление поводением. 
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7. Общение, которое в игре носит творческий характер. Общение обеспечивает 

планирование игры, ее осуществление и контроль за соблюдением правил. 

Ф. Вернон выделяет следующие особенности творческого ребенка. Как правило, он 

ничинает рано читать, т.е. текст становится стимулом для работы его воображения. 

Ребенок сам себе выбирает занятие, может долго заниматься самостоятельно. Он 

инициативен. Такие дети очень эмоциональны и их мимика выразительна. У них сильна 

потребность в самовыражении. 

 Профессиональная ориентация происходит только в подростковом возрасте, тогда 

же начинают формироваться профессиональные способности. 

 Подростковый возраст. Трудности переходного возраста связанны в частности с 

тем, что происходят глубокие преобразования в области воображения: из субъективного 

оно становится объективным. Кризис между субъективностью воображения и 

объективностью рассудка приводит к нарушению гармонии детской души. В этот период 

уже нарушено равновесие детства и еще не найдено равновесие зрелого возраста. 

Пропадает интерес к рисованию, играм, фантастическим сказкам, но резко возрастает – к 

фантастике, содержание которой отличается от сказок: «так не было, но так могло быть». 

Этот период характеризуется сильным подъемом субъективных переживаний, 

начинается интимная жизнь, протекающая с огромным напряжением, противоречиями, 

кризисами и взлетами. Повышенная эмоциональная возбудимость вызывает 

эмоциональные переживания, связанные с муками творчества. Потребности в творчестве в 

этот период не совпадают с возможностями, и это приносит страдания. Переходный 

возраст вообще характеризуется резкими колебаниями самооценки. Это справедливо и для 

оценки собственных возможностей – от «гения» до «полной бездари». 

Креативная личность стремится к риску, нарушению привычного порядка, 

независимости. Как травило таким подросткам свойственен радикализм в сочетании с 

оптимизмом, готовность придти на помощь, эмпатия, чувство прекрасного, юмор, но эти 

черты проявляются только в благоприятной обстановке, там где подросток не испытывает 

эмоционального напряжения. Поэтому в этот период так важна роль педагога. 

В.А. Сухомлинский указывал, что бытует не верное представление: «загрузите 

подростка работой, и вы снимите все проблемы переходного возраста». Важно знать, что 

способности реализуются только в той деятельности, к которой ребенок проявляет 

интерес. Если деятельность рутина или нет уважения к преподавателю, творческие 

подростки бунтуют, вступают с ним в конфронтацию, причем действуют порой 

чрезвычайно изобретательно [2]. 

В школе удобнее отличники. Они проявляют конформность, стремление к 

авторитету, надежность, педантичность, стремление к порядку и определенности. С 

креативными ребятами педагогу сложно: они предприимчивы, хаотичны, своевольны или 

такими кажутся. 

Развитие воображения проходит в этот период критический порог. К тринадцати 

годам развитие интеллекта начинает опережать развитие воображения. Педагогическая 

задача состоит в том, чтобы не дать заглохнуть росткам воображения. Вместе с тем 

спонтанность, живость, яркость воображения в связи с профессионализацией требует 

подчинения дисциплине. Важно поддержать в подростке азарт поиска, стремление к риску 

и привить ему навыки, художественный вкус, воспитать трудолюбие. Это можно сделать, 

ставя перед будущим творцом достаточно сложные задачи. Быть может, они еще не под 

силу подростку, но сама направленность на творчество позволяет его способностям расти 

вместе с преодолением сложностей. Так воспитывается трудолюбие и 

последовательность.  

 Важнейшим фактором в развитии креативности в подростковом возрасте является 

самооценка. От самооценки зависит, разумно ли управляет собой подросток. 

Неправильная самооценка порождает разлад с самим собой, тревожность – сильнейшие 

помехи для креативности и в творческой самореализации. Поскольку подростка 
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постоянно мучит потребность быть на уровне тех требований, которые он сам себе 

предъявляет, заниженная самооценка будет тормозить развитие творческих способностей 

и проявление креативности. 

 

Литературы: 
1. Крупина М.В. Мотив достижения в структуре креативной личности \ 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук, 

- Хабаровск, 2004. – 27 с. 

2. Мотивация поведения: биологические, когнитивные и социальные аспекты/ Р. 

Френкин. - 5-е изд. - СПб.: Питер, 2003. - 783 с. 

 

 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ПСИХОЛОГИЯСЫН ДАМЫТУҒА ИНТЕРБЕЛСЕНДІ 

ӘДІСТЕМЕНІ   

 

МАМЫРКУЛ С.Т. 

Жамбыл обылысы, Т.Рыскулов ауданы, А.Байтурсынов орта мектеп психологы 

 

Бүгінгі таңда білімді дайын қалпында қабылдамай, оны өздігінен оқушылардың 

қабылдауы мен дамытатындығы, өздігінен құрастырылған білімнің есте ұзақ мерізімде 

сақталатындығы дәлеледеніп отыр. Қайталау мен жаттауға негізделген  білім тек есте 

сақтау дәрежесінде болса, құрастырылған білім үйренушіден түсіну, қолдану, талдау, 

жаңа мазмұн құрастыру және бағалау секілді белсенді әрекетті талап етеді. Ал қазіргі әр 

сабақта  интербелсенді  әдістемені қолдану арқылы ғана жаңа белсенді әрекеттерге жетуге 

болады [1].  

Қазіргі таңда білім игере отырып интербелсенді әдістемені оқу үрдісінде 

қолданудың негізгі қағидалары мен мақсаттары әрекет арқылы үйрету мен үйрену, орта 

қалыптастыру,  өмірмен байланыстыру, өзінділік пен дербестікке баулу. Бұл біліктер 

тұлғаның тұрақты қасиеттеріне айналып, тек оқушы сыныбында орын алып қана қоймай, 

сонымен бірге өмірдің басқа да жақтарынан тиянақты түрде көрінеді.  

Білім игеру процесінің ең басты мақсаты үйренушілердің белсенді әрекеттерін 

ұйымдастыру болып табылады.  Белсенді әрекеттер арқылы шәкірттер білімді өздігінен 

меңгереді, үйренеді. Яғни, негізді қағида мен ұстаным «не білу» емес, «не жасай білу». 

Өсіп келе жатқан білімді ұрпақ зияткерлі, парасатты, интеллектуалды тұлғадан 

рефлекциялы тұлғаға көшу [2]. Яғни тұлғаның тек білімді болуы бүгінгі күні жеткіліксіз. 

Білім алу мен білім беру жүйесінің басты мақсаты-рефлекциялық қасиеттері бар тұлға 

қалыптастыруға мейілінше тиімді жағдай жасау. Яғни, 

- Өзіне –өзі есеп беріп, ойы мен іс-әрекетерін талдай білетін, 

- өзін-өзі бағалай алатын,  

- өзінің мүмкіншіліктерін, қабілетін жүзеге асырып өркендей алатын, 

жауапкершілігі жоғары осындай рефлекциялық қасиеттері бойында бар тұлға, жаңа 

әлемде, өмірде өз орнын тауып, қоғамда нәтижелі еңбегімен қазмет жасай алады. 

Сондықтан білім саласындағы инновациялық өзгерістер оқу мен оқытудың негізі ретінде 

тұлғалық дамуды қарастырады. Өйткені өзгерістерге толы ақпараттық дәуір экономикасы 

адамның білімді әрі білікті тұлғасына тәуелді, бұл дәуірдің  идеологиялық, саяси 

сұрасаныстары адамнан мына құзіреттілікті талап етеді:  

-  ақпараттар ішінен өзіне қажетін таңдап, оны пайдалану 

-  проблемаларды шешу, шешім қабылдау 

-  өзіндік пікір, идея, тұжырым  жасау,оны дәлелдей алу, қорғай білу 

- дұрыс қарым-қатынас құра білу, 

-  өмірлік дұрыс көзқарас қалыптастыру, 

- өз білімін әрқашан дамытып отыру, өз бетінше үйрену , білім алу 
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Сол себепті де тұлғалық даму ұстанымы білім игеру процесіне қатысушылардан 

бұрынғы  коммуникативті қарым-қатынасын гуманитарлы-коммуникативті қарым-

қатынасқа өзгертуді талап етеді. Бұл ұстаным оқу процесіндегі «білім беру», «оқыту», 

«үйрету» деген кешегі түсініктерді екі жақты процесс ретінде қарастырып, оларды «білім 

алу», «игеру», «оқу», «үйрену»  деп өзгертуді талап етеді. Бұл процесте үйренуші негізгі 

роль атқарып, білімді өз бетінше ізденіп, оқып, өздігімен құрастырады деп түсінеді. 

Үйрене білу мен үйренуге ұмтылу адамның ең басты қабілеттеріне айналуда, бүгінде 

үйренуге үйрену керек. «Өмір бойы азық боларлықтай білім беру» идеясының енді «өмір 

бойы өздігімен үйрену» ұстанымына өзгеруінде болып отыр. 

Егер де дәстүрлі «білім беру» өз мақсаты мен мағынасын нақты белгіленген  

білімді меңгерумен  ғана жүрсе, тұлғалық даму мен өздігімен білім алуды, білім 

құрастыруды негізгі идея деп ұстанған инновациялық көзқарас оқу мен үйренудің негізін 

тек пәндер емес, ойлау мен рефлексияға негізделген интербелсенді  әдістер құруы керек 

деп түсінеді. Сонда интербелсенді  әдістер мен тәсілдерді  үйренушілердің тұлғалық  

тұрғыдан өзіндік және дербес түрде дамуына әкеледі. Оларды өз мүмкіндікітері мен 

ұстанған құндылықтарын түсінуге және бағалауға жетелейді. Таным әрекеттерін  

ұйымдастырудың арнаулы әлістемесі  ретінде интербелсенді оқу мен оқыту білім игеру 

процесіне қатысушылардың, үйренуші мен үйренушілердің тиімді қарым-қатынасына 

негізделеді.  

Интербелсенді  оқу, оқыту-әрекет көмегімен әрекет арқылы үйрену, үйрету 

ұстанымы тиімді нәтижеге жеткізетін ең тиімді жүйе деп  табылады. Өйткені адамның  

жадында ең бірінші өзінің ғана өз қолымен жасаған  әркеттері ғана қалады. Кезінде көне 

қытай ғұламасы Конфуций (Кун-цзы) былай деген екен: «Маған айтып берсең-ұмытып 

қаламын, көрсетсең – есте сақтаймын, ал  өзіме жасатсаң-үйренемін!» демекші  

интербелсенді оқу мен оқытуды үйренушілердің оқу процесіндегі белсенді әрекеттерін 

үйренудің негізгі құралдары мен тәсілдері ретінде таниды [3].  

Сондықтан  интербелсенді оқыту оқу процесінің тиімділігі мен нәтижелігін 

үйренушілердің есте сақтау дәрежесімен бағаламай, олардың жасаған әрекеттерімен 

бағалайды. Оқу, оқыту оқу процесінің тиімділігі мен нәтижелігін үйренушілердің есте 

сақтау дәрежесімен өлшемей, олардың әрекеттерімен бағалайды, тек әрекет арқылы ғана 

үйрену ықтимал деген қағиданы ұстанады.  Интербелсенді оқу, оқыту оқушының өз 

тәжірибесі мен өзге оқушылардың  тәжірибесі тұрғысынан  жасаған білімдері мен 

белсенді қарым-қатынасына негізделеді. Оқушылар таным процесінде бір-бірімен осы 

тәжірибемен бөліседі, міне осындай байланыста, қарым-қатынаста жаңа білім 

құрастырылып, саналы түрде игеріледі. 

Бүгінгі күнгі білім жүйесіндегі білім алушыға бағатталаған қағидаларды 

ұстанғандықтан оқу, оқытуда басты тұлға шәкірт болып саналады. Егер де болашақ өмірде 

кезігетін нақты қиыншылықтар қандай болатындығы туралы ешкімнің де дерегі жоқ 

болып, қазіргі күнде өзгеріп отырған дүниеде оқыту процесінде басты салмақты ұстаздан 

шәкіртке ауыстырғын жөн. Яғни оқушы, үйренуші тұлға оқыту процесінің басты 

тұлғасына (субъектісіне) айналуы тиіс. Шәкірт өздігінен үйренуі керек, сонда ғана оның 

білімі толығады, солай ғана ол білімді өз өмірінде қолдана алады. Шәкірт бұрынғы бәсең 

(пассив) күйден белсенді әрекеттерге көшуі қажет. Шәкірт өздігімен және басқалармен  

бірлесе ізденіп, оны қандай тиімді әдіс-тәсілдер арқылы меңгеретінін шешіп, бұл білімнің 

өз өміріне қалайша қажетті болатындығын айқындауы  керек [4].  

Білім беру саласының барлық жағына жаңаша көзқарас, жаңаша қарым-қатынас 

(жаңа базистік оқу жоспарына көшу, білім мазмұнын жетілдіру, оқу әдістемелік 

кешендерге көшу, т.б.), жаңаша ойлау қалыптасуда. Қазір дәстүрлі білім беруде 

студенттерге тек пәндік білім, білік, дағдылардың белгілі жиынтығын меңгеруге ғана 

бағытталып, олардың жеке басының дамуына, тұлға ретінде қалыптасуына көңіл бөліп 

отыр. 
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Интербелсенді оқыту оқушының өз тәжірибесі және өзге де оқушылардың 

тәжірибесі тұрғысынан жасаған белсенді қарым-қатынасқа негізделеді. Ал 

үйренушілердің тәжірибесі дегеніміз олардың өзіндік пікірлері мен көзқарастары, ойлары 

мен идеялары, ұстанымдары мен пайымдаулары, тұжырымдары мен қорытындылары, 

дәлелдері мен уәждері деп айтуға тұрарлық. Оқушылар таным процесінде бір-бірімен осы 

тәжірибесімен бөліседі, міне осындай байланыста, қарым-қатынаста жаңа білім 

құрастырылып, саналы түрде игеріледі.   

Интерактивті әдіс әр адамды білім алудың барлық кезеңдерінде белсенді жағдайға 

қояды, білім алу үрдісін мәнді етеді. Қорыта айтқанда, әр жаңа технологияны қолдану 

арқылы белгілі бір жетістіктерге жете аламыз. Болашақ ұрпақтың жеке тұлға болып 

қалыптасуында білім беру жүйесін  ізгілендіру, инновациялық үрдісті тиімді қолдану 

қазіргі заман талабы болып есептелуде. 
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ИНТЕРНЕТКЕ ТӘУЕЛДІ  ОҚУШЫЛАРДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ -  

ӘЛЕУМЕТТІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

МАДЕМБАЕВА А.С. 

Жамбыл облысы, Т.Рыскулов ауданы, А.Байтурсынов орта мектебінің  әлеуметтік 

педагогы 

 

Интернет - кез келген компьютерлермен бүкіл әлем бойынша ақпарат алмасу мен 

беру мүмкіндігі, желілер жүйесі. Интернет - байланыс араларын өзара біріктіретін, 

тораптардың жиынтығы. 

Интернет-тәуелділік феноменін психологиялық зерттеудің негізін қалаушы екі 

американдық клиникалық психолог К.Янг және психиатр И.Гольдберг. К.Янг 1994 жылы 

интернет-тәуелділікті анықтайтын арнайы сұрақша дайындап, оны веб-сайтта 

орналастырды. Нәтижесінде 500 сауалнама толтырылып, оның 400-ін аддиктілер 

толтырылған. Өткен ғасырдың 90-шы жылдардың ортасында тәуелділік құбылысын 

анықтау үшін И.Гольдерг (1996) «Интернет-аддикция» терминін және тәуелділікті 

анықтауға көмектесетін диагностикалық көрсеткіштер жиынтығын ұсынды[1]. 

1998 жылғы М.Орзактың мәліметтерінде Интернет-тәуелділікке тән келесідей 

психологиялық және физиологиялық симптомдар бөліп көрсетілген: 

1.Психологиялық симптомдар: көтеріңкі көңіл-күй және компьютердің алдындағы 

эйфория сезімі;тоқтаудың мүмкін еместігі;компьютер алдында өткізілетін уақыт 

көлемінің артуы;жанұя және жолдастарын елемеу; компьютерден алыс кездерде бос болу 

сезімі, депрессия, мөлшерден тыс қозу;өз қызметі жайлы қызметкерлеріне немесе жанұя 

мүшелеріне жалған айту;жұмыс немесе оқудағы мәселелер. 

2.Физиологиялық симптомдар: карпальды канал синдромы (бұлшықеттің ұзақ 

күйзеліске ұшырау мен байланысты қолдың жүйкелік жолдарының туннельдік 

жолдарының зақымдануы);көз сұйық затының құрғауы;бас ауруы;омыртқа 

ауруы;уақытында тамақтанбау;жеке гигиенаны сақтамау;ұйқының бұзылуы. 

К.Янг Интернет-тәуелділіктің 5 негізгі түрін сипаттайды: 
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- киберсексуалды тәуелділік – порносайттарға кіруге және киберсекспен 

айналысуға, чаттарда «ересектерге» арналған арнайы телеконференцияларда сексуалды 

тақырыпты талқылау. 

- виртуалды танысуларға құмарлық – жанұямен, достармен шынайы 

қатынастардың орнына виртуалды кибер қатынастарды қалау. 

- желіге деген тым жоғары қажеттілік – онлайндық құмар ойындар ойнау, үнемі 

аукциондарға қатысып сатып алулар жасау. 

- тым көп ақпарат қабылдау (жабысқақ «веб-серфинг») – жүйедегі үнемі 

саяхаттаулар, ақпаратты мәліметтер базасы және іздеуші сайттарда іздеу. 

- компьютерлік тәуелділік – компьютерлік ойындарға үнемі қатысу. 

Ғалымдардың тұжырымдамалары бойынша, бірінші жақ Нью-Йорктік ғалым Иван 

Голдбергтің теориясы бойынша 1995 жылғы енгізген Интернетке тәуелділік терминін 

(internet addiction disorder, қысқаша IAD) жақтаушылар. Иван Голдбергтің теориясы 

бойынша мұндай тәуелділік психикалық проблема ретінде сипатталған. 

Интернетті шамадан тыс көп пайдаланудың нәтижесі Интернетке тәуелділікті 

тудыратындығы тілге тиек етілген. 

Ал екінші жақтың өкілдері Интернетке тәуелділікті ауру ретінде санауға нақты 

дәлелдер жоқ екендігін алға тартады, яғни, алдыңығылардың тұжырымдамаларына 

қанағаттанбайды. Себебі,ауруға тән ешқандай да синдром көрсетілмеген және Интернетке 

тәуелділік кезінде нендей жағдайлардың орын алатындығы да анық айтылмаған екен. 

Қоғамдағы өсіп келе жатқан компьютеризация және «Интернетизациямен» 

байланысты шетелде 1980 жылдарда бастау алған Интернетті патологиялық пайдалану 

проблемесы өзекті бола бастады. Яғни «Интернет-тәуелділік» туралы айтылып отыр 

(синонимдері: интернет-аддикция, нетаголизм, виртуалды аддикция, Интернет әрекет-

қылықтық тәуелділік, Интернетті артық (патологиялық) қолдану). Griffiths,1995 көсетуі 

бойынша Жоғары технологиялармен байланысты бейхимиялық (әрекет-қылықтық) 

аддикцияның жаңа формаларын белгілеу үшін М.Грифитс «технологиялық тәуелділіктер» 

терминін ұсынды, ол оны пассивті (Мысалы, теледидардан тәуелділік) және активті 

(Интернет-ойындар) деп бөлді. 

Соңғы екі онжылдық ондаған миллион адамдардың кәсіби әрі күнделікті өмірінде 

Интернеттің кең түрде таралуымен ерекшеленеді. Интернет арқылы өмірдің барлық 

аспектілері жайлы ақпарат алынады, сауда, қарым-қатынас,  сексуалдық және ойындық 

құмарлықтар жүзеге асырылады. Y.Amichai-Hambuger, E.Ben-Artzi (2003)мәліметтерінде 

израильдік психологтар  «өмір аспектілерінің ішінде Интернет тимей өткені жоқ» деп дәл 

айтқан болатын. 

Қазіргі таңда Еуропа аумағында 100 000 астам адам осы тектес проблемаларға тап 

болып отырғанға ұқсайды. Көбі интернет атаулыға түгелдей тәуелді, не болмаса 

интернетте шамадан тыс уақыт жоғалтып қоятындары да болады [2]. 

Психолог мамандардың пікірінше, интернетке тәуелділіктен организмде 

айтарлықтай өзгеріс бола қоймайды, бірақ бұл адамды невроз жағдайына душар етуі 

ықтимал. Онда да, мысалы, тәуелділіктің дәстүрлі түрлері жылдар бойы қалыптасса, 

интернетке тәуелділік аяқ астынан және қарқынды түрде дамуы мүмкін. Бір анығы, оған 

тәуелділердің көпшілігі өзгелермен байланысқа түсу, қарым-қатынас жасау үшін интернет 

желісінде «өмір сүреді» және бұл дертті «жұқтырғандар» саны шынайы өмірдегі қарым-

қатынас пен виртуалды байланыс арасындағы үлкен айырмашылық есебінен өсіп 

отырады. Ең бастысы, виртуалды әлемде кіммен, қалай байланыс жасасаң да, шын аты-

жөніңді көрсетпеуіңе болады. Мысалы, әдетте, жанындағылармен жақын сөйлесе 

алмайтын, ойын ашық жеткізуге қысылатын ұялшақ адамның өзі интернеттеа кіммен 

болсын, күні-түні еркін сөйлесіп, әркімдермен ой бөлісіп, өзін тамаша сезіне алады. 

Алайда, ең өкініштісі, маңайындағы жақын адамдарымен арасы ашылған үстіне ашыла 

береді. Әрине, интернетке жұмыс бабымен «байланған» адамның тірлігі – бір басқа, ал 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Нью-Йорктік&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Иван_Голдберг&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Иван_Голдберг&action=edit&redlink=1
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егер бұл «байлану» белгілі бір мақсаттан ада болса, онда арнайы мамандардың көмегіне 

жүгінуге тура келеді. Себебі интернетке тәуелділік түбі жақсылыққа апармайды.  

Интернет жалпыға бірдей қолжетімді бола бастағаннан-ақ мектеп жасындағы 

балалары бар ата-аналар ерекше дабыл қаққан. Өйткені балалар шынайы өмірден гөрі, 

виртуалды әлемге ерекше бой ұра түскен. Мұны психологтар ата-аналардың өз 

перзенттеріне жеткілікті түрде көңіл бөлмейтіндігінің салдары ретінде түсіндіреді. Сол 

себепті де балалар бар қызықты интернеттен іздейді. Яғни ата-анасы тарапынан бос 

қалған кеңістікті бала интернеттің көмегімен толтыруға мәжбүр болады. Сондықтан 

жұмысы қаншалықты қауырт болса да, егер баласының болашағын шынымен ойласа, 

әрбір ата-ананың өз перзентіне көңіл бөлуге уақыт тапқаны абзал. 

Майра Айсина, Парламент депутаты: Компьютерлік клубтарға баратын 12-13 

жастағы мектеп оқушыларының 80 пайызында физиологиялық биоритмдердің бұзылуы 

байқалады, олардың 10 пайызында жүйке күйзелуі, әрбір бесіншісінде бас ауруы, 

ұйқының қалыпсыздығы, әрбір үшіншісінде көз көруінің нашарлауы бар... [3]. 

Қорыта келгенде, интернетке тәуелді балалардың психологиялық жағдайы 

өзгеріске тап болады, яғни бұл дегеніміз шынайы өміге қызығушылықтың болмауы, 

вертуалды желіде өмір сүруі. Сонымен қатар баланың физиологиялық тұрғыда дұрыс 

жетілмеуі, арқа, көз т.б. ауруларына шалдығуы байқалады. Сондықтан баланы ерте жастан 

бастап шынайы өмірге қатыстыру, бірге ойнау, балаға көңіл бөлу үлкен сипатқа ие. Дені 

сау бала сіздің ұрпағыңыз, еліміздің болашағы! 
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Носатова «Как справиться с компьютерной зависисмостью»  

3. «Ғаламторға тәуелділік жақсылыққа апармайды» Алаш айнасы газеті – 15 тамыз 
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ЖАСӨСПІРІМДІК КЕЗЕҢДЕ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

 

 БЕКНАЗАРОВА Н.О. 

Жамбыл облысы, Т.Рыскулов ауданы, А.Байтурсынов орта мектеп психологы 

 

Бүгінгі таңда қоғам  ізгілікті адамгершілік тұрғыдан жаңартудың әлеуметтік – 

экономикалық міндеттерін жүзеге асыра алатын жаңа тұрпатты, бәсекеге қабілетті тұлға 

тәрбиелеу және қалыптастыру қажеттілігі алға қойылып отырған мақсаттардың бірі. 

Н.Ә.Назарбаев    «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» жолдауының V бөлімінде: «Білім беру 

реформасы табысының басты өлшемі – тиісті білім  мен білік алған еліміздің кез келген 

азаматы әлемнің кез келген елінде қажетке жарайтын маман болатындай деңгейге 

көтерілу болып табылады»- деген. 

Қажеттілік адамның сыртқы дүниемен қарым-қатынас жасау процесінде туындап 

отырады. Адамға алдына мақсат қойып, оны шешуге ұмтылдыратын қажеттіліктер мен іс - 

әрекетінің бағалануы кез-келген адамның бойында ішкі түрткі, қызығу сезімдерінен 

болады.  

Жас өспірімдік кезең -  балалық шақтан ересектікке өту. Осы кезеңдегі дене, ақыл-

ой, адамгершілік, әлеуметтік дамудың барлық жақтарының негізгі мазмұны мен өзіне тән 

ерекшелігі болып табылады. Барлық бағыттарда сапалық жаңа құрылымдар қалыптасады. 

Организмнің, сана-сезімнің, үлкендермен және жолдастарымен қарым-қатынастың, 

олармен әлеуметтік өзара іс-әрекет әдістерінің, мүдделердің, танымдық және оқу-іс 

әрекетінің, мінез құлыққа, іс-әрекет пен қарым-қатынасқа арқау болатын адамгершілік-

http://kk.wikipedia.org/wiki
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этикалық нормалар мазмұнының қайта құрылуы нәтижесінде ересектік элементтері пайда 

болады.  Осы жас кезеңде жағымды (өз бетінше әрекеттену, басқалармен мағыналы 

қарым-қатынас, іс-әрекет түрінің кеңейуі) және жағымсыз (тұлға дамуында 

үйлесімділіктің нашарлауы,  қызығушылықтың шын-шытырмандығы, мінез-құлықта 

қырсықтықтың көріністері)  мінез-құлық сапалары көрінеді. Осы кезеңде тұлғаның  

болашақтағы жеке және қоғамдық өміріне себепші дене және психологиялық саулығына 

әсер ететін  мінез құлық кестесінің құрылымы аяқталады. 

Өзіндік бағалау -  тұлғаның адамдар арасындағы   орны, өзіндік мүмкіндігі және 

қарым – қатынас сапасы . Өзін - өзі бағалау тұлғаның өзіндік дамуы мен жетілуінің 

маңызды факторларының бірі. Өзіндік баға тұлға қалыптасуының барлық этаптарына 

және іс - әрекетінің нәтижелілігіне ықпалын тигізеді.  Сондықтан адамның  өзіне 

қатынасы оның тұлғалық дамуындағы ең маңызды қасиеттерінің бірі болып саналады. 

Психолог И.В.Дубровинаның: « Жас өспірімнің өзіне деген қатынасының өзгеруі, 

оның әрекетінің  нақты бір мақсатқа бағытталуы»- деген тұжырымы өзіндік бағаның 

қалыптасуы жас өспірімдердің тұлғалық дамуының негізгі ерекшелігі.    Өзіндік сананың 

даму деңгейі және өзіндік баға адамның психологиялық жасы мен оның психологиялық 

ерекшелігі.   

Оқушылардың өзіндік бағалауы мектеп психологының жеке балалардың және 

ұжымның психологиялық жас ерекшелігі мен білім деңгейінің сәйкес даму өрісінің  құнды 

көрсеткіші. Өзіндік бағалау ұжымның психологиялық ахуалын, оқушылардың қарым – 

қатынасын және жеке оқушылардың психологиялық мәселелерін анықтауға көмектеседі. 

Жас өспірімдік шақта өзіндік бағалаудың жағымсыз жиынтығы оның сыныппен ұжымдық 

қарым – қатынасы және оқу әрекетінен туындайтын мәселелер көбіне осы топтағы өзара 

мақсаттарының сай келмеуі. Қазіргі таңда жас өспірімдік шақта өзіндік бағалауы оның 

болашақ жемісті іс - әрекетінің нәтижесі.   

Неміс психологы К.Левиннің және оның шәкірттерінің еңбектері тұлғаның 

қажеттіліктері, қызықтырушылар деңгейін зерттеуінен өзіне баға беру тұлғаның берілген 

тапсырманы орындау жетістіктері немесе кемшіліктеріне, топтағы мәртебесіне тәуелді 

екендігін көрсетті. Тұлғаның қалыптасуы мен өзіне баға берудің маңыздылығы американ 

психологы К.Роджерс,   тұлға құрылымында өзін өзі тану мен өзін бағалау маңызды 

екенін, қоршаған әлеуметтік ортада бейімделуге, оның ішкі талаптары мен сыртқы 

психологиялық жағдайларының үйлесіміне әсер етіп, нәтижесінде өзіне баға беруге,  

құндылықтарын қайта бағалауға мүмкіндік береді. 

Жас өспірімнің бойында қоғамнан аластатылған, ешкімге керек емеспін, еш 

нәрсемен ісім жоқ деген ойлар болады. Куперсмит  өзін - өзі бағалаудың психологиялық 

сипатын ерекшелеп, өзіне баға беру – жеке тұлғаның өз бағасын білу сезімінде, ал 

өзгелерге тұлғаның кейбір әрекеттерінен білінетінін ерекше атап өткен. Адамның бойында 

қолдау тапқан өзін өзі бағалау, тек сол тұлғаға ғана тең және сол адамның дара 

психологиялық  жағдайы, ішкі дүниесі.   

Жеке адамның психологиялық бейнесін немесе тұлғаның психологиялық 

құрылымын зерттеп білуде өзіне маңызды басты 3 мәселені құрайды:  

- адам өмірден нені қалайды, оған не нәрсе тартымды, қызықты, ол нәрсеге 

талпынады?   

- оның қолынан не істеу келеді?  

- мұның өзі кім, ол қандай адам? 

Жеке адамның тұлғалық сипаттарында ерекше байқалатын өзіндік бағаның екі 

түрлі ерекшелігі бар. Бірінші - әрбір адамның құрылымы мен жеке басындағы даралық 

сипаттар. Екіншісі – сол типтерден туындайтын және жеке басқа бағынышты азаматтық 

ерекшеліктер. Бұл мәселе осы заманғы психологиялық айрықша маңызды биология мен 

әлеуметтік факторларға негізделе отырып қарастырылады.  Табиғи анатомиялық және 

физиологиялық қасиеттер, ал әлеуметтік фактор – адамның дамып жетілуіне тіршілік 
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ортасының, қоғамның, тәлім - тәрбие істерінің әсері. Осы екі фактор адамның психикалық 

дамуында бірін-бірі толықтырып отырады.  

Жас өсіпірмдердің өзіндік психологиялық сипатын зерттеуде өзін - өзі бағалауда  

ерекше орын алатын іс-әрекет түрі – оның белсенділігі. Белсенділік іс-әрекетпен, оның 

бағдар – мақсатымен, өмір-тіршілігімен тығыз байланысты   Жас өсіпірімнің жеке бас 

дамуының аса маңызды факторы – оның өзінің ауқымды әлеуметтік белсенділігі;  өзіне өзі 

баға беруі; іс - әрекетінің бағалануы;  белгілі бір үлгілер мен игіліктерді игеруге, 

үлкендермен және жолдастарымен, ақырында өзіне қанағаттанарлық қарым-қатынас 

орнатуға (өзінің жеке басы мен өзінің болашағын және ниетін, мақсаты мен міндетін 

жүзеге асыру әрекеттерін жобалау) бағытталады.  Осы жаста оқушылардың даму 

дәрежесінде де елеулі екі түрлі өзгерістер мен кедергілер көрінеді:  

1) ересектіктің дамуын тежейтін жағдайлар: балалардың көбінде басқадай тұрақты 

және байыпты міндеттер болмай, тек оқумен ғана шұғылдануға; көптеген ата-аналардың 

балаларды тұрмыстығы еңбектен, қиыншылықтар мен қынжылстардан қорғаштауға, 

түгелдей қамқорлыққа  алуға тырысуы;  

2) ересектендіретін жайлар: мазмұны жөнінен сан алуан ақпараттардың орасан зор 

тасқыны; көптеген ата-аналардың бос уақытының аздығы және осының мүмкін салдары 

ретінде балалардың  дербестікке ерте жетуі, жолдастарымен қарым-қатынастың жедел 

дамуы; дене күші дамуы мен жыныстық толысудың акселерациясы. 

Бірақ бала неғұрлым өскен сайын оның мінез – құлқы оқу-тәрбие процесіндегі 

бағалара қарағанда  өзін - өзі бағалауынан соғырлым бағдар алады. Алайда өз қасиеттерін, 

әсіресе батылдық, ерлік немесе принципшілдік секілді күрделі  моральдық – 

психологиялық қасиеттерді ұғынудың өзінде- ақ эмоциялық бағалау мен әлеуметтік 

салыстыру сәттері қамтылады. Ол өз ақалын немесе сұлулығын біреумен салыстыру 

арқылы ғана бағалайды. 

Өзін өзі бағалаудың жас өспірімдік шақта екі тәсілі бар: 

- өз талаптарының деңгейін  жеткен нәтижесімен өлшемдестіру.   

- әлеуметтік жарыс, өзі туралы жаныныдағылардың пікірлерін салыстыру.   

Өзіндік бағалау қарым –қатынас негізінде қалыптасады. Қарым – қатынас жас 

өспірімдік кезеңде ең негізгі тенденция. Жасы өскен сайын   өзін өзі бағалау арқылы 

құрдастарымен қарым-қатынас беріктігі, қажеттілігі, ұлғаяды. Оның себебі: 

Біріншіден, құрдастарымен қарым-қатынас өте маңызды өзіндік ақпарат каналы. 

Сол арқылы жас өспірім ересектердің айта бермейтін өздеріне қажетті нәрселерді біледі. 

Екіншіден, тұлғаралық өзара қатынастың өзіндік ерекше  түрі. Біріккен іс-әрекет 

арқылы әлеуметтік ықпалға қажетті дағдыларды меңгереді, ұжымдық тәртіпке бағынуға 

және өз құқығын қорғауға үйренеді. 

Үшіншіден, эмоционалдық байланыстың өзіндік түрі. Топтық құрамда болу, 

ынтымақтастық жас өспірімге беріктік пен сәттілік сезімін ұғындырады. 

Жас өспірімдердің өзіндік бағалауы арқылы жаңа психологиялық және тұлғалық 

сапалардың қалыптасуына негіз болады. Мектеп психологы   «Менің сүйікті есімім», 

«Мен қандай тамаша адаммын»,      “Сиқырлы орындық”, «Болашақ», «Өтініш»..   атты 

жаттығу жас өспірімнің бойында өзіне деген сенімділік пен өзіндің бағаның  өсуіне 

жағымды ықпал етеді. Маңызды ескеретін жайт – оқушылардың өзіндік бағасын дамыту-

тәрбиелеу олардың жеке басының, психологиялық сапаларының қалыптасып жатқанын 

білдіреді. Ол үшін алдымен жалпы оқытып – тәрбиелеу жұмысының жоғары 

мәдениеттілігі қажет. Оның құрамына оқушылардың танымдық қызығушылығының 

дамуы, оқытуда белсенді әдістердің қолданылуы, оқушыларда жауапкершілік сезімінің 

қалыптасуы, өзінің іс - әрекетіне баға беру, есеп бере білу, сабаққа саналы қатынасы, 

білімнің қажеттілігін түсіну, білім алуының еркін тәрбиелеу және еңбекті жүйелі 

жоспарлауға дағдылану жатады. Мұның барлығы мектептің алдында тұрған міндеттерді 

шешумен тығыз байланысты – балаларға тек білім беріп қана қоймай, оларды оқуға, 

жұмыс істеуге үйрету қажет. 
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Қоғамда адамға деген қатынасты білдіретін  өзінідік баға мінездің бір қыры ретінде 

жоғары бағаланады. Жас өсіпірмдердің өзіндік бағалау сапасын  жетілдіруде, дұрыс 

ұйымдастыруда, қалыптастыруда мұғалімнің, ата-анасы мен психологтың жеке басының 

үлгі -өнегесінің де маңызы зор екенін ескерілсе, онда оқушылардың өзіндік балау 

ерекшелігін білу әрбір мұғалім- тәрбиеші үшін міндетті. 

Қорытындылай келе, өзіндік бағалаудың адам өмірінде алатын орнын, әр түрлі жас 

шамасындағы өзін - өзі бағалаудың маңыздылығы, соның ішінде  жас өсіпірмдердің іс-

әрекет нәтижесінің артып, тиімділігінің  маңызды  екені зерттелді. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан халқына жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа             

Қазақстан», -Астана, 2007 жыл 28 ақпан. 

2. Бакли Р., Кейпл Д. Теория и практика тренинга.- Питер, 2002 . 

3. Изен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг игры и упражнения. - П., 2000  

4. Кулагина  И.Ю.  Возрастная психология. Москва., 1997. 

5. Петровский  А.В. Педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы- Алматы; 

1987.  

6. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе.- Эксимо-пресс, 

2001 г.  

 
 

БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ  ОҚУ ҮЛГЕРІМІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР 

 

РАХМЕТЖАНОВА Ж.Б.   

Жаркент Жоғары гуманитарлық техникалық колледжінің педагогика-психология 

пәнінің оқытушысы  

 

Өркениетті қоғам мен құқықтық мемлекеттің қалыптасуы өскелең ұрпақтың рухани 

байлығы мен мәдениеттілігін, еркін ойлау қабілеті мен шығармашылығын, кәсіби 

біліктілігі мен білімділігін, қоршаған ортаға деген сүйіспеншілігін талап етеді. Ғылым 

және техникадағы алға даму прогресі білім мазмұнын үнемі толықтырып және жаңартып 

отыруға, ол білімді теориялық және практикалық әрекеттің барлық аймағында 

пайдалануға итермелейді. Бұл жағдайда тек білімді меңгеруді ғана емес, сонымен қатар, 

оқу жұмысының тәсілдерін меңгеруді, мәселелік жағдайларда шешім табудың арнайы 

тәсілін жалпы өмірде пайдалана білуді қамтамасыз ететін оқу іс - әрекетінің қалыптасуы 

ерекше маңызды. 

Соңғы жылдары білім берудің мазмұнын жетілдіру және оның теориялық деңгейін 

көтеру үшін, ғылыми –техникалық жетістіктерге жету үшін көптеген маңызды жұмыстар 

жүргізілуде. Оқу іс-әрекеті білімді меңгерудің тиімділігіне әсер етеді. Егер оқушылар 

меңгеретін оқу материалы мазмұнының шеңберінде білімді меңгерудің арнайы тәсілдерін 

бойларына игерсе, сонымен бірге, меңгерудің сапалы түрде жаңа, биік деңгейіне 

бағытталып, дайындалады. Бұл дегеніміз оқушылардың интеллектілік дамуында да алға 

жылжу болатынын көрсетеді. Оқыту мен даму бір-бірімен тығыз байланысты. Оқу іс-

әрекетінің ұйымдастырылуы тұлғаның қалыптасуына және дамуына әсер етеді. 

Бастауыш мектеп жасындағылардың жетекші іс-әрекеті оқу болып табылады. Бұл 

балаға нақты талаптар қояды, оны орындау кезінде баланың психикасының сапалы 

өзгеріске ұшырауы мүмкін. 

Әр жыл сайын ересектерге ғана емес, сонымен қатар балаларға деген өмір 

талаптары өсуде:оларға беретін білім көлемі ұлғаюда, бірақ осы білімдерді меңгеру 

процесі механикалық түрде емес,саналы түрде жүруі тиіс.Сондықтан да мектепке дейінгі 

балалық шаққа терекше көңіл аудару қажет, өйткені ол адам өмірінің маңызды кезеңі 
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болып есеателеді. Дәл осы кезде жеке тұлға дамуында, баланың айналасындағыларымен 

қарым-қатынасында өзгерістер пайда болып, балалық іс-әрекет пен танымдық үрдістерді 

тереңдей түседі. Адамның балалық шағында игерген тәжірибесі оның алдағы ересек 

өмірін анықтайды. 

Зерттеудің өзектілігі оқыту жүйесіне жаңа білім беру бағдарламаларын енгізудің 

жалпы тенденциясымен анықталады. Біздің күрделі өзгерістерге толы уақытымызда 

ғылым мен техниканың барлық облыстарында адам өз білімін өзінше толықтырып отыру 

қабілетіне ие болуы керек.  Мұндай білімді меңгере алуға дайындық ерте балалық шақтан 

басталуы тиіс. Сондықтан да балабақша педагогтарының  жұмысының сапасы мен 

эффективтілігіне – осы тәрбие берудің бірінші сатысына –баланың жеке тұлға ретінде 

дамуы,оның болашақ оқудағы және еңбек іс-әрекетіндегі табысына  байланысты  болып 

келеді. 

Сонымен қатар, А.К.Маркова мен А.Я.Никонова осы педагог әркетінің 4 түрін 

көрсетті:/1,112б/. 

5. эмоционалды – импровизациялық. 

 Педагог, мұнда оқыту процесіне бағытталған сабақ үшін қызықты материалдарды 

қолданып, ал қызық еместерін оқушылардың дербес жұмысына қалдырады. Жақсы 

оқитын балалармен көп жұмыс жасайды, көптеген оқыту әдістерін қолданады. Бірақта, 

оның оқытуының әдістемелік жағы әлсіз, өткен материалды қайталамайды. 

6. эмоционалды – методикалық. 

 Педагог оқыту процесіне және нәтижесіне бағытталған. Барлық оқу материалын 

кезең бойынша орындатады, оқушылардың білімін қадағалайды. Педагог әрекеті жоғары 

оперативтілігімен сипатталады. 

7. талқылаушы – импровизациялық. 

Алдындағы стилге ұқсайды, бірақта көрнекілігі аз, топтық талқылауды үнемі 

қолданбайды, сабықты жүргізу темпі баяу. 

8. талқылаушы – методикалық. 

Педагог оқыту нәтижесіне бағытталған ол стандартты оқыту әдістерін таңдайды, ол 

топтық талқылауды қолданбайды. Сабақтағы жағдайлардың өзгерісіне оперативті емес. 

Қазіргі кезде әр мемлекет өз егемендігін алған әр ұлттың өз тілі негізгі болып, 

басқа тілдер жанама тіл болып отырған кезде – оқу процесінің негізгі құрылымы да 

өзгерістерге ұшырайды. Мұғалімнің қызметі оқушылардың танымдық іс-әрекетінің 

қалыптасуын, олардың бір – біріне әсерін, өзара әрекет етуін ескеруге мәжбүр етеді. 

Сонымен оқушылар танымдық оқу іс-әрекеті деңгейінің интеграциялануына байланысты 

білім шеберлігі арта түсіп, өз ұлтының тілімен, мәдениетімен, әдебиетімен, болмыс 

тіршілігімен таныса түседі. Соның нәтижесінде әр сыныпта олардың өзіне, өзгеге деген 

қызығушылығы артып танымы кеңейеді. 

Ал Ю.К. Бабанский көрсеткен “Оқу мен оқыту бірлігі – оқыту процесінің 

заңдылығы болып табылады”– деген тұжырымы дидактикалық сананың белсенділік, өз 

бетіншелік принциптерінен туындайды [2]. Мұндағы айтылып отырған “оқу” мен “оқыту” 

ұғымдары оқытушы мен оқушының қызметі тұрғысынан түсіндіріледі. 

Л.С. Выготскийдің идеясын дамыта отырып, Д.Б. Эльконин әрбір психологиялық 

жасқа мынандай негізгі сындарды қарастырды:  

Әлеуметтік даму жағдайы. Бұл баланың қоғамға араласуымен қатынастық жүйесі. 

Осы кезеңдегі баланың жетекші іс-әрекеті негізгі болады. Мұнда тек қана іс-

әрекеттің түрін қарастырмаймыз, оның құрылымына да назар аударамыз (мектеп жасында 

жетекші іс-әрекет оқыту). 

Негізгі жаңа білімдердің дамуы. Мұнда әлеуметтік жағдайдың жаңа жетістіктерін 

көрсету маңызды. 

Дағдарыс – бұл бір кезеңнен екінші кезеңге өтудегі қиындықтармен байланысты. 

Мұнда осы кезеңдегі дағдарыстың психологиялық мәнін ашып, ішкі даму жағдайын 

түсіну қажет [3, 196 б.]. 
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Қазақстандық және шетелдік ғалымдардың дидактикалық оқыту процесіндегі 

концепциялар классификациясы көбіне ұқсас келеді. Оқыту теориясы мен игеру белгісі 

бойынша Ю.К. Бабанский берілген заңдылықтардан оқытушының жетекшілік ролінен 

оқытуда алатын оқушылардың саналылығы, өз бетімен жұмыс істей алатындығы әрі 

белсенділік қасиеттері байқалады. Оның пікірінше оқу процесінде арнайы жүйелілік 

психологиялық зерттеуді қажет ететін оқыту процесінің дидактикалық психологиялық 

ескертпесіне енгізіледі, - деді. 

Педагогикалық жүйе ретінде оқыту процесінің тиімділігін айқындайтын фактор 

оқушылардың танымдық процестерінің қалыптасуы мен дамуына оқу процесін өз бетінше 

меңгеруге бейімділігін байқаймыз. Жүйелі тәсілдің мазмұны мен болмысын біржақты 

анықтау қиын. Жан – жақтылық мақсатпен оқыту процесін игеруде жүйелік тәсілдің 

принциптерін пайдаланамыз, әрі оқыту процесінің жүйелі психологиялық талдауын 

жүргіземіз. 

Оқыту процесінде оқушылардың танымдық іс-әрекетінің маңызды мәселелерін 

қалыптастыру және дамуын оқыту процесінің тиімділігін анықтайтын факторларды жоққа 

шығару мүмкін емес. “Қазіргі кездегі білім берудің қайнар көздерінің талдауы 

көрсеткендей, жүйелік амалдың мағынасы мен мазмұнын анықтау өте қиын. Егер 

жүйелілік амалдың түпнұсқасын бөлуге тырысса оның жеке мазмұнын шындықты 

интегралды өлшеу деп санайды”- деп қарастырады В.П. Кузмин. Пәнді тұтас, жүйе, кешен 

ретінде зерттеу танытуды ашудың орталық міндеті ретінде, оны жүйе жасайды және оның 

интегралды қасиеттері мен заңдылықтарын құрайды. 

Е.Б. Шиянова өзінің ғылыми зерттеуінде “Әр түрлі педагогикалық дидактикалық 

принциптер білімді ұйымдастырудың негізі болып табылады. Оның ішіндегі маңыздысы 

оқу материалдарын меңгеру бойынша, белсенді іс-әрекет ретінде ұйымдастыру принципі 

болады. Оны ұйымдастыру жағдайы: материалдың сипаттамасы мен құрылымына, 

жаттығулардың типіне, оқушылардың меңгеруге дайындығына тағы басқада оқытудың әр 

түрлі даму тиімділіктеріне байланысты”, - деп тоқталады. 

Қазіргі қалыптасқан білімнің сапалы сипаттамасы проблемасы жөніндегі дидактика 

және әдіснама саласының тағы бір ерекшелігін айта кету қажет. Зерттеушілердің барынша 

осындай күрделі обьект “білімді” толық түрде сипаттамаларын іздестіруге ұмтылуы 

білімді игергендік көрсеткіштер құрамының артуына, олардың шектен тыс жіктелуіне әрі 

бөлшектенуіне әкеліп соғады. Осыншама ауқымды көрсеткіштерді жіктеу зерттеу 

мақсаттарында мүмкін табысты болар, бірақ оларға деген практикалық бағдарлануды 

қиындатады. Педагогикалық әдебиеттерде мектептегі бақылаудың бөлшектік жүйесі оқу 

үрдісінің тексеруге тәуелді болуына әкеліп соғатындығын жиі кездестіруге болады. 

Осыған орай, жетекші дидактар мен педагогтар арқылы білім сапасының көрсеткіштерін 

біріктіруді іздеу мәселесін және соған сәйкес тексеру тәсілдерін де өзекті етіп отыр (М.Н. 

Скаткин, В.В. Краевский, В.С. Цетлин т.б.). 

Қазақстан педагогтары, яғни оқыту проблемасымен шұғылданатындар білімнің екі 

жағын, екі түрін ерекше бөледі: 

Біріншіден, білім деп дәлелдер сомасын, оқылатын сала заңдарының санын, яғни 

ғылымның нақты материалын есептеді. Білімге қойылар талаптар ғылыми мәліметтер 

бірлігі ретінде дидактикалық қарым-қатынас шеңберіндегі көрсеткіштерде - бұл білімнің 

толықтығы, тереңдігі, жүйелілігі бейнеленеді. 

Білімнің екінші жағы ойлаумен тікелей байланысты және білімге сүйенетін ойлау 

әрекетінің тәсілдерінде бейнеленеді. 

Соңғы жағдайда білім ғылым материалы ретінде осы білімнің меңгерілуі әрі 

қолданылуының ойлау әрекеттік терминдерінде қорытындыланады. 

“Білімнің педагогикалық сипаттамасының бөлініп шығуы білімнің өзінің мазмұны 

және құрылымы сияқты теориялық ұғымдарда ғана емес, әрі оның психологиялық 

заңдылықтарын иеленуіне де сүйенеді". 
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Бастауыш сынып оқушысының болашақта өзін дамыту процесін тиімді қолдана 

алуы үшін қандай ойлау түрлері мен құрылымын құра білуі керек. Жасерекшелік 

психологиясы бастауыш мектеп жасынан жасөспірімдік жасқа өтуі оқушыларда ойлау 

сапасын өзгертуі керектігі туралы куәландырады. Осындай ойлаудың құрылуына ең 

керектісі ойдың құралы ретінде ойдың өзін алуы. Осы шақта мынандай мүмкіндіктер, 

яғни 11-12 жастағы балаларда өз көзқарастарын айтуға, бәрін таразылап түсінуге 

белгіленуінен шыға алады. Осы талаптарға орта мектеп оқушыларының жаңа 

интеллектуалды мүмкіндіктері ашылады (Д. Китинг 1980, М. Коця, Ш. Коця 1993). 

Осы мәселені С.М. Жақыпов өзінің ғылыми еңбегінде “дәстүрлі емес оқыту 

технологиясы танымдық іс-әрекет құрылымының жүйесі - мұнда біріккен - практикалық 

әрекеттен, біріккен-ойлау әрекетіне дейін өзінің даму кезеңдерінің қатарын құрайды”- деп 

көрсеткен [3, 24 б.]. 

 Қ.Ү. Шайжанованың “Бастауыш сынып оқушыларында жазбаша тілді 

қалыптастыру арқылы ойлауын дамыту” атты ғылыми зерттеу жұмысында балалардың өз 

тілін толық меңгеру процесі сол тілді меңгеру барысында психикалық наным 

әрекеттерінің қалыптасуы да арнайы ұйымдастырылған оқыту процесінде жүріп 

жататындығы мәлім. Өмір тәжірибесі негізінде қалыптасқан дәстүрімізде “Білім 

бастауыштан басталады” деген өнегелі нақыл сөзде кездеседі. Мектепке келіп білім ала 

бастаған бала дүниенің құпия – сырын оқу арқылы және олардың мән – жайын санасына 

ұялату арқылы білімі мен біліктілігін, танымдық іс - әрекеттерінің бір түрі және 

тіршіліктегі жетекші іс - әрекеттің өзіндік бөлігі - деп тоқталады [4, 3 б.]. Бастауыш 

сыныпта оқу әрекеті негізгі әрекет болып саналатыны белгілі. Сондықтан осы оқу әрекеті 

барысында балада теориялық сана – сезімі мен ой деңгейінің негізі қаланып отырады. 

Баланың жалпы оқуға қызығушылығы дегеніміз, біріншіден, симбиотикалық топ 

ұйымдастыру, яғни оқушы өзінің құрбы - құрдастарымен оқу әрекетін орындауға 

ықыласын тудыру. “Біз әрекет етуге қабілеттіміз” деген позицияны қалыптастырады. 

Екіншіден, осыған байланысты “оқушы позициясын” қалыптастыру бала бойында дами 

бастайды. 

Меңгеру деңгейі бір немесе өзге балада көрінетін біршама тұрақты сипаттаманы 

бейнелей отырып, осы оқушының ақыл-ой әрекетінің белгілі бір тәсілдерін игеру 

көмегімен жүзеге асады.  

Н.Қ. Тоқсанбаева өзінің ғылыми жұмысында: ”Бала мектепке келгесін ғылыми 

ұғымдарды меңгере бастайды. Оның білім, дағдыларды түсінуі ғылыми ұғымдардың 

негізін меңгере білуге қолайлы жағдай туғызады. Әрбір ұғымда мазмұн болғандықтан, ол 

ұғымды бірден меңгеру оңай емес. Бұл үшін ойлау тәсілін меңгере білу қажет” деп 

тоқталады [5, 30 б.]. 

Түрлі оқу пәндері материалдары бойынша жүргізілген бірқатар зерттеулерде 

мектеп оқушыларын нақты ғылыми пәндерге: ана тілі, физика, математикаға оқыта 

алудың арнаулы компоненттері айқындалады. 

Бұл зерттеулерде мына жайт дәлелденген: оқушыларда ойлау әрекетінің жалпы 

қабілеттері түрліше байқалады, бұл берілген оқу материалының ерекшелігіне орай 

болады. Мысалы, алгебралық материалға сүйену барысында бұл ерекшеліктер қайта құру 

операцияларының орындалу икемділігінде, математикалық қатынастарды олардың 

бейнеленуіне орай (сандық, әріптік, символикалық) абстракациялаудың жылдамдығы 

арқылы операцияларға тез ауыса алуда көрінеді. 

Қазақстан Республикасының Білім туралы заңында білім беру –бұл қоғам 

мүшелерінің адамгершілік, ақыл-ой, мәдени дамуының жоғарғы деңгейін және кәсіби 

біліктілігін қамтамасыз етуге бағытталған. 

 Қорыта келгенде оқу процесінде білім алу негізіндегі баланың іс -әрекетін былай 

түсіндіреміз, бала мәселені шешу үшін алдымен сыртқы материалдың бейнесін елестетеді, 

әрекеттерді (затты ұстап көру, оның түсін, көлемін ажырату, шамамен өлшеу т.б.) 
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пайдаланады. Сөйтіп баланың іс-әрекетінде болсын, бір нәрсеге өз бетімен бейімделуін 

үнемі талап ету дамудың ең тиімді тәсілі болмақ. 
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