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ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

ӘОЖ 37. 303
Ә.Табылды

ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері, профессор

Қазіргі таңда ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеу – өзекті мәселеге айналуда. Себебі, қоғамда 
жүріп жатқан жаппай жаһандану процесі әр мемлекеттің ұлттық болмысын сақтап қалуына 
үлкен сын тудыруда. Осы тұрғыда профессор Әдібай Табылдының 2007 жылы «Білім» 
баспасынан шыққан, «Әдеп әліппесі» оқу құралының тағылымдық, тәрбиелік мәні зор. Осы 
себепті, журналымыздың бұл жолғы санына аталмыш кітаптан үзінді беруді жөн көрдік.

ХАЛЫҚТЫҢ ӘДЕТ-ҒҰРЫПТАРЫ МЕН ДӘСТҮРЛЕРІН, МЕЙРАМ-ТОЙЛАРЫН 
МЕКТЕПТЕГІ ОҚУ-ТӘРБИЕ ІСІНЕ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ

Мақалада ұлтжанды жастарды тәрбиелеу яғни, халықтың әдет-ғұрыптары мен 
дәстүрлерін, мейрам-тойларын мектептегі оқу-тәрбие ісіне пайдаланудың әдіс-тәсілдері, 
тақырыптық көрме ұйымдастырудың жолдары, мектепте кеш өткізу дәстүрі, театр-жан 
азығының қайнар бұлағы сынды тақырыпшаларды кең ашып мысалдар келтіре баяндаған.

Түйін сөздер: оқу, тәрбие, әдет-ғұрып, жастар, ұлтжанды.

В статье излагается о воспитании молодежи патриотизму, то есть подтемы о методах и 
способах использования народных обычаев и традиций, праздников в учебно-воспитательном 
процессе школы, пути организации тематических выставок, традиция проведения школьных 
вечеров, подтемы как театр-источник духовной пищи написаны обширно, с примерами.

Ключевые слова: обучение, воспитание, обычай, молодежь, патриот.

The article describes about the education of the youth patriotism, that is, the sub-theme of the 
methods and ways of using folk customs and traditions, holidays in the educational process of 
the school, the way the organization of thematic exhibitions, the tradition of the school evenings, 
theater subtopics as a source of spiritual nourishment written extensively, with examples.

Keywords: educating, education, custom, young  people,  patriot.

Халықтың қалыптасқан әдет-ғұрыптары 
мен дәс түрлері ұлттық мәдениет негіздері 
бол  ғандықтан, мейрам-тойлар сол ұлттық 
мәде ниет тің әдепті рәсімдері ретінде өті-
летін  діктен, бұл үрдістердің тәрбиелік әсе-
рін жас ұрпақтың бойына сіңірудің алуан 
түр лі әдіс-тәсілдерін қолданамыз.

Ең әуелі, отбасында ата-ана мен үйел  мен-
ділір бір-біріне үйрету, талап ету,талап қою 
арқылы әдет-ғұрыптар мен дәстүрлердің 
ұлттық әдеп екенін сезіндіріп, ұғындырып, 
оны әдетке, дағдыға айналдырып, әдептік 
түсінігін, ұғымын қалыптастырады. Мейрам-
той  ларға дайындық отбасынан басталып, 
қалы  п тасқан әлеуеттік дәстүр ұлттық намыс 

арқылы әдептілік борыш орындалады, сөй-
тіп, «халқын сүйген алтын сүйіп», әдет-
ғұрып дәріптеліп, оқушылардың санасына 
сіңеді, сөйтіп, елін сүю әдеті қалыптасады, 
той-томалақ арқылы да жас ұрпақтың отан-
сүйгіштік сезімі дамып, сенімі орнығады, 
жүрегі елім деп соғып, Отан деп от алып, 
ел үшін, Отан үшін, бүкіл адамзат үшін тек 
жақсылық ойлайтын, елін сүйген ұрпақ ре-
тін  де өзін өмірде көрсете бастайды.

Халықтың әдет-ғұрыптары мен дәстүр ле-
рін мәдени мұра ретінде үйрету және мейрам-
тойларды рәсім ретінде ұйымдастырып, 
оның тәр биелік мәнін жан-жақты пайдалану 
ісі жан -жақты пайдалану ісі балабақшада 
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жал ға са ды. Әрине, балабақшада да көрсету, 
әсерлендіру, үйрету, дағдыландыру, талап 
ету, талап қою тәсілдері әсерлі түрде қол да-
нылу ға тиіс. Балабақшадағы музыка, ой ын, 
дене шынықтыруға арналған кешенді бөл ме -
де тәлімді тәсілдерді қолдануға лайықты құ-
рал-жабдықтардың неғұрлым мол болғаны 
аб зал. Мысалы, балдырғандар «Алтын қақ па» 
деген өлең айтып, сол ойын арқылы әрі де не 
шынықтырып, әрі бірлікке, елін сүюге тәр бие      -
ле  не т ін дей болу үшін, әнші, сазгер, музыка 
ғылымын жақсы меңгерген жетекші ұстаз 
болумен қатар, бөлмеде рояль, теледидар, 
т.б. керекті құрал-жабдықтар жеткілікті бо-
луы керек. Балабақшада «Ертегілер жә не 
ғажайыптар әлемі» деген бөлме дайын да-
лып, онда балдырғандар қызығып көре тін-
дей безендіру және аудиовизуалдық қажет-
ті заттар жеткілікті мөлшерде болса, жас 
ұр паққа ұлттың әдет-ғұрып пен әдептілік 
негіз дерін үйрету арқылы олардың жал-
пы адамзаттың адамгершілігін, яғни отан-
сүйгіштігін қалыптастырамыз. 

Халықтың әдет-ғұрыптары мен мейрам-
тойларын мектепте отансүйгіштік тәрбие 
үшін пайдаланудың әдіс-тәсілдерінің тиімді 
болуы ұстаздық шеберлікке байланысты. 
Мектепте ұйымдастырылатын тақырыптық 
көрме, эпостық шығармаларды сахнаға 
лайықтап көрсету, әр түрлі кештер, сәулелі 
са бақ, кесте, сурет, плакат жасауды, газет 
шығаруды ұйымдастыру, инсценировкалар 
мен сценарийлер, кинофильмдер мен диа-
фильм дер, телекөріністер, пікірлесу, ды быс-
тық талдау, конкурстар, оқушылар конфе-
рен циялары мен театрлар, экскурсия мен 
ай тыс сабақтары, әдептілік дәрістерін оқыту 
әдісі, ойтапқыштар жарысы, көркемсөз үйір-
месі – бәрі-бәрі алуан түрлі әдіс-тәсілдер 
арқылы оқушылардың отансүйгіштік сезімін 
дамытып, адамгершілігін арттырады.

Тақырыптық көрме ұйымдастырудың 
жолдары.  Қазақ   халқының эстетикалық 
және  патриоттық (отансүйгіштік) тәрбиесінің 
әсер лі бір тәсілі – қолөнерін көрсету, яғни 
үй жи һаздарын сәнді де мәнді жүйелеп, кі-
лем тоқудағы, сырмақ сырып, текемет ба-

сып, басқұрлар мен шаңырақ зергері, ою-
өрнек терін неғұрлым әсем, шеберлікпен 
тү зіп, оның көркемдігін көрсете білу болып 
та бы лады. Халықтың әдет-ғұрыптарындағы 
осындай еңбек пен өнер нәтижелерін көрсе ту 
көрермендерді көркемдікке, ұлттық-Отан дық 
сүй іспеншілікке баулиды.

Мектепте халықтың әдет-ғұрпына бай-
ла нысты тақырыптық көрмелерді ұйым дас-
ты рудың мазмұны, көбінесе, еңбек сабағын 
оқытатын ұстаздың терең білімі мен тап-
қырлығына, шеберлігіне байланысты. Ең 
әуелі, «Әдеп әліппесі», «Әдептілік негіздері», 
«Қол еңбегі» сабақтарында оқытушы шә кірт-
терге халықтың іс тігу, ою-өрнек салу, сырмақ 
сыру, текемет басу, кілем тоқу шеберліктерінің 
негіздерін үйретеді, содан кейін оқушылардың 
қол өнеріне конкурс жа рия лайды, соңынан 
өнер жарысынан озып шық қан оқушылардың 
еңбектерін көрмеге ұсынды. Тақырыптық көрме 
тек «Қол өне рі» деген тақырыпта ғана емес, 
сонымен бір ге «Ағаш ұсталық», «Темірден 
түйін түйген», «Зергерлік», «Жас техник», 
«Жас сурет ші», «Домбыра жасаудың шебері», 
т.б. тақы рып тар да ұйымдастырылады.

Көрменің тақырыбы, мазмұны, көрмеге 
қатысушылар, көрменің орны күні бұрын (ең 
азы 20 апта) белгіленеді. Көрмені ұйым дас-
ты рушылар, көрме экспонаттарын баға лау-
шылар алқасы алдын-ала белгіленіп, жоғары 
бағаланған еңбек иелері марапатталады.

Мектепте кеш өткізу дәстүрі. Қазақ 
мектептерінде әсіресе, елуінші жылдардан 
бері дамып, қалыптасты. Мектепте өткізіле-
тін кештер: пәндік, тақырыптық мерекелік 
кештер болып, бірнеше салаға бөлінеді. 
Әсіресе, мерекелік кешті өткізу үшін көп-
теген дайындық және ұйымдастыру жұмыс-
та ры жүргізіледі. Әрбір кештің дайындық 
кезеңі және өткізу кезеңі болады.

Мерекелік кештің дайындық кезеңінде 
мы на жұмыстар жүргізіледі:

1. Болатын кештің жоспары жасалып, 
бекітіледі.

2. Мерекелік кештің дайындық жұмыс та-
рын ұйымдастырушылар белгіленіп, олар-
дың  жеке-жеке міндеттері көрсетіледі.
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3. Мерекелік кешке дейін тақырыптық 
апталық өткізіледі. Онда мереке тақырыбына 
сәйкес тәрбие сағаттары өтіп, жеке әндерге, 
хорларға, билерге, сурет салу өнеріне, сы-
нып  тық және мектептік газеттерге, тақпақ 
ай ту, көркемсөз оқу өнеріне шығармаларға 
кон курс жарияланып, болатын кеште олар-
дың қорытындылары айтылады.

Кешті өткізу кезеңінде кеш бастал ған-
ға дейін түрлі қызықты ойындар ұйым-
дас тырылады, әділқазылар алқасы белгі-
ле неді кештің құрметті меймандары орна-
ластырылады, оған жауапты адам болады.

Кештің баяндау бөлімінде тақырыптық 
түйін сөз, құттықтау сөздер айтылады. Кеш  тің 
көркемдік, негізгі бөлімінде қы зық   ты қойы-
лымдар мен өнерпаздар өнері көрсетіледі. 
Мысалы: «Қазақстан – рес пуб ликам менің» 
деген тақырыптық кеште Қазақстан та ри-
хы ту ралы көркем шы ғар маларды көрсету ге 
ерекше көңіл бө лінеді. Әсіресе, І. Жансү гі-
ровтың «Дала» поэма сы нан үзінді-инсцени-
ровка көр  се ту, Ж.Молдағалиевтың «Мен  – 
қа зақ  пын»  поэмасын көркемдеп жатқа айту, 
Т.Молдағалиев, Қ.Мырзалиев, М.Шаханов 
шығар маларынан тақырыпқа сай үзінділерді 
көркем деп айту кештің тәрбиелік мәнін арт

ты ра түседі.
Қазақ халқының әдет-ғұрыптары, той-

томалақ тары туралы тақырыптық мере-
келік кеш өткізіп, оқушылардың отан-
сүй гіштік сезімін арттыру үшін, ең әуелі, 
алын ған тақырыптың айналасында зерт теу 
және дүниетанымдық жұмыстары жүргі зі-
ле ді. Мысалы, «Наурыз – жыл басы» де ген 
тақырыпта кеш өткізу үшін, кешті ұйым-
дастырушылар Наурыз туралы жырларды, 
аңыздарды әдет-ғұрыптар мен рәсімдерді, 
жол-жоралғыларды жақсы білуге міндетті. 
Сол жырлардың, аңыздардың мазмұнын, 
әдет-ғұрыптардың және рәсімдердің мәнін 
оқушыларға (кешке қатысушыларға) үйрете 
білгені ләзім.

«Наурыз – жыл басы» тақырыбында өті-
летін кешті басқарушылар мен баға лау-
шылар (әділқазылар алқасы) кештің не-
ғұрлым қызықты өтуі үшін, кештің дай-

ындық апталығында кешті өткізу кезінде 
тапқырлықпен қисынды іс-әрекет та ба 
білулері керек. Наурыз туралы тү сі нік (түйінді 
сөз), наурыз жырларын ай ту шы лар дың өнері, 
ойтапқыштардың өнер жарысы, нау рыз туралы 
ән айтып, күй тартушылардың өн ері, «Наурыз 
тойы» қойылымын сах на   да көрсету, т.б. түрлі 
ойындар мен аудио визуал дық көріністер 
оқушылардың отансүйгіштік се зі мін, Отанға 
деген махаббатын қалып тас тыр атын дай әсер-
лі болуы керек. Ең әу елі, сахнаны көрікті 
көктем болмысына лайық тап безендіріп, таби-
ғаттың таңғажайып құ бы лыс тарын затпен де, 
әуезбен де әсерлеп көр се ту қажет. Бұл іске 
оқушылармен бір ге, оқытушылардың бәрі 
түгел қатысуға ти іс. Әсіресе, өнер сабағы мен 
сурет са ба ғын оқытатын оқытушылар бұл істе 
бас ты рөл атқарады. Сахнаны безендіру, он-
да ғы қойылымды қызықты өткізу оқыту шы-
лардың парасат-пайымдауларына ба й ла ныс-
ты. Әсіресе, көкжиектен көтеріліп, Күн-ана-
ның келуі тебіренерлік текті күймен астасу 
ке рек. Өйткені Наурыз («ноу руз») жаңа күн 
деген мәнді білдіреді. Жаңа күнді жаны жа-
ды рап қарсы алатын адамзаттың ақыл-ойына 
әсер ететін өсімдікті әсерлендіре көрсету 
үшін, тапқырлық пен білімділік қажет. Күн-
ана, Наурыз бейнелерін, мүмкіндігінше, қыз 
баланың орындағаны дұрыс болады. Қо    й ы -
лымда халықтық қарым, ұлттық уытпен «жаңа 
күнді» қарсы алу, елге бірлік пен ты ныш тық 
тілеу, барша адамға жақсылық жа сау ниеті, 
Отанды сүю, оған аянбай қызмет ету арманы 
туындайды.

Халықтың әдет-ғұрыптары мен той-ду-
ман дарына байланысты оқушыларды отан-
сүйгіштікке тәрбиелейтін тақырып тар ды 
таң  дап, кеш өткізу қазір мектептерде дәс түр -
ге айналған. «Көк байрақ – Туымыз», «Ме-
нің елім – қазақ елі», «Ерлік – ел мұраты», 
«Өткеннен өнеге қалған», «Жа ным – арымның 
садағасы», «Отан – оттан ыс тық», «Қалың 
елім – қазағым», «Елім деп туған ерлер», «Ана 
тілім – арым менің», т.б. тақырыптарда кеш 
өткізіп, кештің отан сүйгіштікке тәрбиелейтін 
әсерлі штрихтарын тап қыр лық пен қисынды 
қиыстыруға болады.
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Со ны мен қатар, пәндік кештердің мазмұн-
ма ғына сын да әдет-ғұрыптың салт-сананың 
тә рб иелік тәсілдерімен толықтырып, оны 
қы зық ты, әсерлі өткізуге болады. Өйткені 
салт-сана үрдістері барлық пәндермен бай-
ла нысты. Оны ойлап, тани білу ұстаздың 
ұлағат тығы мен жауапкершілігіне, ше бер лі-
гі не байланысты.

Эпостық шығармаларды мектеп сах-
на  сына лайықтап көрсету. Эпостық шы-
ғар малар (батырлық, ғашықтық жыр лар) 
эстетикалық ерекшеліктеріне қарай те атр-
лық сахналар мен экрандардан орын ала-
ды. Өйткені «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» 
драмасы, «Махаббат дастаны» кино фильмі, 
«Ер Тарғын» операсы, «Қамбар батыр» 
балеті, «Қара қыпшақ Қобыланды» драма сы 
және экранға түсірілген «Қыз Жі бек» кино-
фильмі – эпостық шығармалар көркемдігін 
кө р  кейте беретін мәңгі, құнды мұралар.

Ал енді эпостық шығармаларды мектеп 
сахна сында көрсету – ойланып-толғануды, 
ше бер лік пен білімді, өнерді талап ететін 
күрделі проблема (іс-әрекет).

Эпостық шығармаларды мектеп сахна-
сын да көрсету – оқу-тәрбие жұмыстары 
үшін өте қажет нәрсе. Өйткені эпостық шы-
ғар малардың оқу-тәрбиелік мәні ерекше. 
Эпос тық шығармаларды мектеп сахнасында 
көрсету үшін, не істеу керек? Ол үшін сол 
эпостық шығармаларды (батырлық жыр-
лар мен ғашықтық жырларды) мектеп 
жағ дайына және оқушылардың жас ерек-
шеліктеріне қарай ықшамдап, ыңғайлап да-
йын дай білу керек. Ал бұл оңай жұмыс емес. 
Эпостық шығармаларды оқушыларға мек теп 
сахнасында көрсету үшін, ең әуелі, мектеп 
сахнасының мүмкіндіктері ескерілуі тиіс.

Оқушылар маманданған әртістер емес, 
сондық тан эпостық шығармалардың эсте-
тика лық қуатын бәсеңдетпей, са х  н а -
да көрсете білу үшін, оқытушы эпос тық 
шығарманы сахнаға дайындау, ойнау  шы лар-
ды іріктеу олармен режиссерлік жұмыстар   
жүр гі зу істерін күні бұрын ойластырып, 
жо спар   лай ды, көркемөнер жетекшілерімен 
кеңес  іп, нақты жұмыстарды белгілейді.

Мек теп сахнасында эпостық шығар ма-
лар   ды үлкен фонда көрсетуге мүмкіндік 
жоқ, сондықтан оларды сахнада көрсетудің 
мы на төмендегіше түрлерін қолдану керек:

1. Эпостық шығарманың үзінділерін жат-
қа, көркем деп орындау.

2. Эпостық шығармалардың диалогі 
мен үзінділерін рөлдерге бөліп жаттап, 
декорация құрып, эпизодтық көрініс ретінде 
көрсету.

3. Эпос  тық шығарма үзінділерін белгілі 
бір тақырып бойынша іріктеп, жаттап, 
көркемдеп орындау (әдеби құрылым).

4. Эпостық шығарманың ықшамдалған 
қойылымын (инсценировкасын) сахнаға 
дайындап, қою.

5. Қуыршақ театры арқылы эпостық 
шығарма  ның толық мазмұнын қойылымға 
түзеп (инсценировка), сахнаға қоюды 
ұйымдастыру.

Мектеп сахнасында «Қобланды батыр» 
жы ры   нан «Тайбұрылдың шабысын», «Қа-
зан мен Қобыландының айқасын»; «Ер 
Тарғын» жырынан «Ақжүністің қарт Қо-
жақ      қа айтқанын», «Қозы Көрпеш – Баян 
сұлу» жырынан «Баянның туған жерімен 
қоштасуын», т.б. үзінділерді оқушылардың 
жат  қа көркемдеп айтуын ұйымдастыруға бо-
ла ды.

«Қобыланды батыр» жырынан Қобылан-
ды ның Қызылбастарға қарсы ат тануын; «Ер 
Тарғын» жырынан Ер Тарғын, Ақжүніс, 
Қарт Қожақ – үшеуінің кездесуін; «Қозы 
Көрпеш – Баян сұлу» жырынан Қарабай 
мен Сарыбайдың достасуынан бас та ла тын 
диалогы мол үзінділерді сахнада ак тер лік 
дайындықпен көркемдеп көрсетуге бо  ла  ды. 
Әсіресе, эпостық шығармалардың этик а  лық, 
эстетикалық, отансүйгіштік (патриоттық) 
тарихи мәнін тереңірек түсін  діру үшін, 
эпостық шығармалардың инсценировка сын 
толықтай немесе үзінді тү р і н де мектепте 
ұйымдастырылған қуыр шақ театры ар-
қы лы көркемдеп көрсетудің тәр бие  лік, 
ұйымдастырушылық мәні зор.

Эпостық шығармалардың тәрбиелік 
мә  нін сабақта, сыныптан тыс тәрбиелік 
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жұмыс тарды терең ашып, олардың тәр бие-
лік қуатын шеберлікпен пайдалана білу 
ұстаз дың дарыны мен жауапкершілігіне бай-
ла ны с ты.

Сәулелі сабақ. Халықтың әдет-ғұрып-
та ры мен той-томалақтарының патриоттық 
(отан сүйгіштік) мәнін оқу-тәрбие ісіне не-
ғұр лым әсерлі пайдаланудың бір тәсілі – сәу-
ле лі сабақ. Мысалы, «Атамыз бізді қонақ-
та» деген тақырыпта қазақтың қонақты 
қар сы алу, оны күту, қонақ кәдесі, қонаққа 
сый-сияпат көрсету, қонақты шығарып салу 
рәсім дер ін сюжеттік суреттер арқылы не ме-
се диафильм, мультфильм түрінде эпи диас-
коп арқылы көрсете алсақ, сондай әсерлі де 
болар еді.

Әрине, сәулелі сабақты қызықты өткізу 
үшін, мектептің материалдық, техникалық 
ба за сы болуы керек. Дегенмен, көркем су-
рет  терді үлкейтіп көрсетіп, ол бойынша әң-
гі ме әдісін қолданып, сабақ өткізуге барлық 
мек теп терде мүмкіншілік бар. Техникалық 
өр кен деуге байланысты сәулелі сабаққа 
компь ютерде пайдалану дәрежесіне де жету 
– тех никалық бағдарлама жасайтын білімдар 
ұс таз дың қолынан келетін іс.

Сә улелі сабақтың да тақырыбы, әдісі, 
көр некті құралдары, құрылымы күні бұ-
рын әзірленеді. Әсіресе, баяндау, түсінік 
бе ру, сұрақ-жауап (әңгіме), пысықтау, қай-
та лау әдістері бұл сабақта жан-жақты па-
йда ла нылуға тиіс. Мысалы, «Әдеп әліппесі» 
бағ дар  ла масы бойынша «Жыл қайыру рә-
сімдері» деген тақырыпта оқытушы ал дын 
ала дайындаған сұрақтары бойынша әң-
гіме әдісін қолданып, сұрақ-жауап ар қы-
лы оқушылардың білуге құштарлығын арт-
тыра ды, соңынан жаттауға тапсырма береді, 
кі тап  пен жұмыс істеу, қайталау әдісін қол да-
на ды.

Театр – жан азығының қайнар бұлағы. 
Ба тыр лық қа, ерлікке тәрбиелейтін «Қара 
қып шақ  Қобыланды» пьесасын, ғажайып, 
ер те гі лер ді оқушылар театрдан көріп, 
ерлікке жі гер ле ніп, әуезді саз, әсем ән, 
мәнерлі сөз бен өнерлі қимылды жүрекпен 
сезініп, ой-са на сына ұялатады.

Мектеп сахнасында драма үйірмесінің 
қой ы лымдарымен қатар, қуыршақ театрын 
ұйым дастыру дәстүрге айналуы тиіс. Мы-
салы, «Көк байрақ-Туымыз» ертегі-пье-
са сын қуыршақ театры арқылы қою үш ін, 
арна йы қуыршақтар жасалынып, олар ды ұс-
тап ойнаушылар белгіленеді. Кей іп кер лер-
дің бейнесін көрсетушілердің үні, мінез-құл-
қы, сөйлеу мәнері сол кейіпкерлерге сәйкес 
бо л у ға тиіс.

Қуыршақ театрының сахнасы, әрбір акті-
лік көріністер оқиғаларға сай көркем де әс ер -
лі безендірілуге тиіс. Қуыршақ театрын құру-
ға мектептегі дарынды суретшілер, мү сін-
ші лер, сазгерлер мен ақындық, жазушылық 
бей імі бар оқушылар және өнерлі ұстаздар 
қатысады. Іздену мен талаптану бар жер де 
мұндай игілікті істі жоспарлы түрде орын-
дап, бағытты бағдарламалармен іске асыруға 
әб ден болады.

Мектептегі  драма  үйірмесі, көркемсөз 
оқу шы лар  үйірмесі, жас термешілер 
үйірмесі, жас техниктер мен суретшілер 
үйірмелері бір  іге отырып, мектеп сахнасында 
пьеса қой  ып, қойылымдарды көрсетіп, әдеби 
құрам дарды көркемдеп көрсетуге болады.

Әсіресе, қалалық жердегі мектептер 
театр лармен (драмалық театр, кинотеатр) 
ты ғыз байланысты болып, көркем көріністер 
мен ой салар оқиғаларды оқушылардың 
театр дан көріп-білуіне ұстаздар мен әкімдер 
жағ дай жасауға міндетті.

Экскурсия – тарихи ескерткіштер мен та-
би ғи көріністерді әсерлене көріп, тәлім алу-
дың іс-әрекеттік құралы. Халықтың әдет-ғұ-
рып тарын бағалай біліп, бағдарлы тәлім алу 
үш ін, оның тарихын, мәдени негіздерін көз-
бен көріп, құлақпен естудің тәлім-тәрбиелік 
мә ні зор.

Тарихи  мұражайларға   барып, әдет-
ғұ р ып  пен тұрмыс салтқа байланысты 
экспонат тар мен танысып, көркем 
суреттерді көру ар қы лы оқушылар 
еліміздің ертеден да мып келе жатқан мәнді 
де, сәнді мәдени үр діс тер  ін, өркениетті 
озық мәдени үлгілерді ықы лас та на өз 
көздерімен көріп, таниды, біледі.
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Экскурсияның пәндік, тақырыптық сая-
хат  тық, т.б. түрлері болады, оларды өткізу уа-
қыт тары, орны мен мазмұны оқушылардың 
жас ерекшеліктеріне байланысты.

«Жеңіс тойын» өткізу салтанатты тарихи 
ес кер ткіш тер ді көру, танысу экскурсиясымен 
жал ғасады да, оның отансүйгіштік (патриот-
тық), тәрбиелік мәнін арттыра түседі. Әрине, 
же ңіс тойын өткізу үшін де алдын ала жан-
жақ ты дайындық жұмыстары жоспарлы түр-
де жүргізіледі. Дайындық кезінде сендіру, іс 
-  әрекет ті қалыптастыру, мінез-құлыққа әсер 
ету әдістері кеңінен қолданылады.

Экскур сияның жоспар жасау, бағдар бел-
гі леу, естіп-көру, әңгімелесу, ой қорыту, бо-
ла  шақ іске шешім жасау сияқты іс-әрекетті 
жү йе  лерін оны ұйымдастырушы терең біліп, 
те  гіс орындауға міндетті.

Ай тыс сабақтарын ұйымдастыру – оқу-
шы  лар дың халық дәстүрін тұшына түсініп, 
қызыға ұғып, өлең өнерін жоғары бағалауына 
се беп болатын игілікті іс-әрекет.

Сабақтағы айтыстың жұмбақ айтысып, ма-
қал-мәтел айтысып, санамақ айтысып бі лім 
жарыстыру және көркемсөз оқып, өлең мен 
айтысып, өнер сынау сияқты түрлері бар.

Оларды ұйымдастыру үшін, оқытушы 
кү ні бұрын бағдарлама түзіп, айтыс мақ сат-
тар ын белгілейді. Айтыс кезінде сынып екі 
топ қа бөлініп, әрбір топтың топ басшысы 
ай қын да лады да, белгілі бір уақытта оқу-
шы лар дың өнер білімі сыналады. Айтыстың 
та қырыбы, мақсаты оқушыларға айқын бо-
лу керек. Мысалы, жұмбақ айтысын ұйым-
дас тыр ған кезде, жұмбақтың түрі айтылып 
жа ңа жұмбақтардың болуы ескертіледі. Сы-
нып тағы қай топ жұмбақтың түрінен көбірек 
біл се, ол жеңіп шыққан болып саналады. Ал 
екін ші топқа жұмбақ саны аздау болғанмен, 
кө бісі жаңа жұмбақ болса, ол бағалану ке-
зінде ескеріледі. Айтыстағы жеңісті ба ға-
лау шы тек оқытушы емес, сонымен бірге ай-
тыс ты бағалайтын екі жақтан да тең «әділ-
қазы лар» белгіленуге тиіс.

Сыныпта қандай айтыс ұйымдастырылса 
да, оның қорытындысы шығарылып, жеңім-
паз дар марапатталады: айтысқа белсенді 

қатыс қан дарға жоғары балды баға қойылады 
(екі жақ  тан да тапқырлық танытқан оқушы-
лар атап көрсетіледі). Егер мүмкіндік, жағдай 
бол са, айтыста өзінің білімділігі мен өнерін 
көр сете білген оқушыларға сыйлық беріледі. 
Ал ақындық айтыстағы жеңімпаздардың ай-
тыс тары баспасөз бетінде жарияланады.

Әдеп тілік дәрістері – ұрпаққа әдеп үй-
рет удің қуатты құралы. «Әдеп әліппесі», 
«Әдеп ті лік негіздері», «Әдеп және жантану» 
са бақ тары арқылы оқушылар халқымыздың 
мә де ни дәстүрлерімен, салт-санасының оз-
ық, өркениетті өрнектерімен танысып, үй-
ре н еді, білімін толықтырады, халқын сүю 
үшін, оның салтын сүйіп, бүкіл адамзаттық 
әд еп негіздерін санасына сіңіреді.

Әдеп әліппесін оқыту ісі, негізінен, әңгіме 
әдісі мен жүргізіледі. Әсіресе бастапқы 1-2 
сы н ып оқушылары үшін оқытушы, ең әуелі, 
әд еп сабағының негізгі ретінде берілген 
та қы рыптың (мысалы, «Әдеппен сөйлеп 
әдеттен») мәтінін көркемдеп оқып, не жатқа 
ай тып шығады да, содан кейін сол тақырып 
бой ынша әңгіме (сұрақ-жауап) өткізеді, са-
бақ соңында оқушыларға тапсырма бе ре  ді 
(тақпақ жаттау, мақал-мәтел жинау, бел гі-
лі тақырыпқа шығарма жазу, т.б.). Оқу шы -
лармен қызықты әңгіме өткізу үшін, оқыту-
шы қойылатын сұрақтарды, әңгіме жүйесін 
ал дын ала дайындауы керек.

Әдеп және жантану сабағы күрделі із-
де ніс пен пайымды пікірлесу арқылы жас 
ұрпаққа мәдени мұраларымызды үй ре те ді. 
Оны әңгіме әдісімен өткізу керек. Ол үшін 
күні бұрын оқылатын тақырып бо й ын-
ша оқушыларға тапсырма беріледі де, сол 
тапсырмалардың орындалу сапасы сабақ та-
ғы әңгіме үстінде пайдаланылады.

Әдептілік дәрістерінің сабақтары көр-
ме, театр, экскурсия, айтыс, т.б. оқыту әдіс-
тер імен байланысты. Әдіс – стандарт емес. 
Сон дық тан, оқытушы оқыту әдістемесін оқу 
материалдары мен оқу жағдайларына бай ла-
н ы сты ұйымдастырылады.

Ойтапқыштар клубы (көңілділер мен ой -
тапқыштар клубы) – оқушылардың із де нім-
паз дығын арттырып, дүниетанымын, білімін 
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да мытатын ұжымдастық. Бұл ұжымдастық 
та қырыптық, пәндік жалпымектептік кеш-
тер де әріптестерімен өнер-білім жарысына 
тү сіп, жеңіске ие болу үшін, белгіленген 
та қырыпқа сәйкес дайындық жұмыстарын 
ұйымдастырады. Клубқа қатысушылар «се-
гіз қырлы, бір сырлы» болу үшін та лап та -
нады, дарынын, білімін дамыту үшін із де  н-
е   ді, үйренеді.

Халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан 
әдет-ғұрыптарының ең құнды негіздерін 
жақ сы біліп, сол жөн-жоралғы, ырым-
тыйым, әдет-ғұрып, салт-сананы жақсы бі-
лет ін діктерін кеш немесе пікірсайыс кезінде 
әр бір команда (жасақ) әдептілікпен көрсете 
бі лу керек. Өнер-білім сынасу кезінде әрбір 
ко ман да мүшесі сұраққа жауап беру, өнер 
көр сету, білімділігін байқату үрдістерінен 
мү дір мей өтуге тырысады.

Әріптестер белгілі тақырыптар бойынша 
да яр лан ады да, бірін-бірі сынау кезінде 
тосын нан сұрақ қойып, шұғыл іс-қимыл жа-
сап, өнер көрсетеді, дарындылық ны шан дар-
ын байқатады.

Көңілділер мен ойтапқыштар клу б ы  ның 
өнер-білім сынасуындағы озық ер е кш е лік-
тер ін әділқазылар алқасы дұрыс бағалап, ма-
ра пат тай білуге міндетті.

Күнтізбе халықтың әдет-ғұрыптары 
мен мейрам-тойларын патриоттық (отан-
сүйгіштік) тәрбиесіне пайдалану үшін ар-

на йы жасалынып, көркем түзілсе, оның тәр-
биелік мәні зор.

Мектеп оқушыларына арналған халық пе-
да го гикасына сәйкес жасалған күнтізбеде, 
ең әуелі, халық дәстүрлері бойынша, жыл 
(Нау рыз – жыл басы), жылнама (он екі жыл-
ды халық, бүкіл адамзат қалай атайды?), жыл 
атаулары туралы аңыздар, жаңа жыл ту ра лы 
халықтың ұғымы, бар әлемде жаңа жыл ды 
тойлау рәсімдері, жаңа жыл туралы жыр лар, 
мақал-мәтелдер, айлар, әрбір айдың ерек-
ше ліктері, әрбір айда болатын рәсімдер мен 
әдет-ғұрыптар, әрбір күн аты, әрбір күннің 
ерек шеліктері туралы жазылу керек.

Күнтізбе  халықтың  әдет-ғұрпына, мей-
рам-той ларына лайықталып жасалынатын 
бол са, сол айларда болатын тойлар мен рә-
сім дерге лайықталған инсценировкалар мен 
сценарийлер, қысқа аңыздар мен тұ жы рым-
дар, сол айларда туған ұлы адамдар, қызықты 
және тарихи оқиғалар туралы мәліметтер 
беріліп, оқушыны ерлікке, батырлыққа тәр-
бие  леу мақсаттары жүзеге аспақ.

Мысалы, наурыз айы туралы күнтізбеде 
«Наурыз – жыл басы» деген қойылым және 
осы көктем айларында жоңғар бас қын шы-
лар ына соққы берген батырлар (Абылай хан, 
т.б.) сөз болады. Наурыз туралы мақал-мә-
тел дер беріледі, наурыз айында болатын 
астрономиялық құбылыстар жөнінде де ғы-
лы ми тұжырымдар жазылады.

Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез, деген нәрселермен озады. 
Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де ақымақшылық... Жастай берген тәрбие 

жас шыбықты игендей
Абай.
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студента в самовоспитании; необходимость самопознания и его функции; понимание 
самовоспитания как целостного явления; основные этапы самовоспитания студента и их 
характеристика; взаимосвязь этапов самовоспитания; методы самовоспитания; трудности в 
самовоспитании и рекомендации студенту педагогического вуза.

Ключевые слова: самопознание, воспитание, пример в самовоспитании, цель в 
самовоспитании, прогнозирование, проектирование, методы самовоспитания.

The article reveals the concept of self-education of future teachers; place of self-knowledge of 
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Мо  лодой человек, который пришел в пе-
да гогический вуз, ставит перед собой це л-
ь ю стать педагогом (учителем). Быть учит-
е л ем – это высокая честь и высочайшая 
от вет ственность. «Прежде чем стать учи-
те лем, – подчеркивал А.С. Калабалин, сын 
воспитанника А.С. Макаренко, – надо по-
нять, что ты будешь делать. Физика – это са-
мо по себе. Медведя за два года можно нау-
чить кататься на коньках, поэтому за пять лет 
фи зи ке любого можно научить, если только 
интел лект у него нормальный, но этого очень 
ма ло, чтобы войти в контакт с ребенком и с 
ним общаться.» [3, с. 247]. О том, что учит -

ель должен хорошо знать предмет, ко то-
рому учит, речь даже не идет. Первое, что 
не обходимо – это научиться входить в кон-
такт с ребенком, общаться с ним, а для это го 
важно, чтобы учитель был интересен уче ни-
кам чем-либо и уметь многое.

Время обучения в вузе и является пе ри-
одом становления личности учителя. Оно 
требует не только овладеть предметом и 
метод икой его преподавания, но и сфо-
р мировать качества, необходимые учит-
елю, что диктует потребность в це лена-
правленном самосовершенствовании. Сту-
дент, посредством целенаправленной ра бо-
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ты над собой, меняет свои привычки, ли-
чнос  тные качества, расширяет кругозор в 
со ответствии с поставленной целью, таким 
образ ом, добивается изменений в своем 
харак тере, в отношении к окружающей его 
де йствительности.

Из учение отношения студентов к само-
воспитанию показало, что часть из них не 
способна объективно оценить свои воз-
можности и недостатки. Они нередко свои 
слабые стороны могут недооценивать или 
пред ставлять позитивными, в следствие чего 
не га тивно относиться к самовоспитанию. 
От дельные студенты достаточно полно пред-
ставляют свои достоинства, иногда мнимые, 
но в то же время склонны преувеличивать 
лич ные возможности. Они не очень хотят 
вы явить свои недостатки и не стремятся 
к самосовершенствованию. Опыт работы 
свиде тельствует, что многие из студентов 
ну ж даются в том, чтобы их побудили и по-
мо гли в самопознании, а в дальнейшем в ор-
ганиз ации работы над собой, особенно на на-
чаль ном этапе их становления как учителя.

Обучающемуся необходимо усвоить 
след ующее. Человек по своей природе са мо-
ра звивающееся существо. Источником са-
моразвития выступают природные данные 
че лов ека, среда, в которой он находится, 
и личная активность в работе над собой. 
Це лен аправленное самовоспитание поз-
во ляет человеку сознательно влиять на 
саморазвитие, формировать у себя не об-
хо димые ему качества личности, овладеть 
ис кус ством управления само сов ер  шен-
ство ванием. «Правильно говорят, – пи сал 
великий чешский педагог Я. Корчак (1878–
1942), – тот, кто не умеет сам себе приказать 
– «Перестань!», у кого нет сильной воли – тот 
раб: всякий доведет его до белого каления. 
Мудрец сказал, что при каз ывать другим 
легко, а вот научись-ка быть го сподином 
своих собственных мыслей и чу в ств...» [4, с. 
388].

Самовоспитание студента – это его це-
леу стремленная, активная деятельность 
над собой по закреплению, формированию 

и развитию, при необходимости, изжитию 
у себя, определенных качеств личности и 
привычек поведения под воздействием лич-
ных потребностей и требований среды. Это 
прежде всего осознанная деятельность че-
ловека над собой в интересах са мо совер-
шенс твования.

Процесс самовоспитания представляет 
из себя глубоко внутреннее (интимное) яв-
ле ние. Он далеко скрыт от постороннего 
взгляда и изучать его протекание на примере 
кон кретного человека представляется дос та-
точно затруднительным. Исследования по-
каз ывает, что практически каждый человек 
в той или иной степени, периодически за ни-
ма ется работой над собой для достижения 
час тных целей. По стечению обстоятельств 
пе ред человеком возникает необходимость 
что-то сформировать, развить у себя, что-то 
преодолеть, заставить чего-то добиться св-
оим отношением, поведением или деятель-
но стью и он старается реализовать замысел. 
Прак тическая сторона такой работы над со-
бой может не требовать от человека боль-
ших усилий, но определенный след она об-
язательно оставляет в зависимости от дос тиг-
а емого результата. Постепенно, если человек 
по лучает положительный результат, то у него 
формируется уверенность в себе, свои силы, 
способности, решительность, настойчивость 
и, наоборот, если отрицательный – то не-
уверен ность в себе, неустойчивость, от сутс-
твие интереса и желания работать над собой. 
В данном случае речь идет не о системе са-
мо  воспитания человека, а о способности его 
ре шать частные задачи работы над собой.

Изучение проблемы самовоспитания по-
казывает, что ее можно представить как 
взаимосвязанные циклы, блоки це лена прав-
лен ной педагогической деятельности че-
ловека над собой по достижению опред елен-
ной цели (совокупности целей) личностного 
раз вития, качественного изменения в себе 
как в содержательном, так и в поведенческом 
пла не.

Начальному циклу самовоспитания сту-
дента предшествует определенный пе р иод, 
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формирования элементарного ин тер еса 
к себе как к человеку, своим до стоин-
ствам и недостаткам, возможностям 
по самосовершенствованию и, на ос-
но ве этого, потребность в методах и 
метод иках самопознания. Затем следует 
це лена правленная деятельность по 
удовлетворению это го интереса. Именно 
в этот период студенту след ует овладеть 
элементарными основами ра боты над 
собой: внимательности к себе, что и 
как он делает, говорит; уважительному 
от но шению к мнению других людей по 
оц енке тебя; самокритичности. Далее 
начин ается собственно педагогический 
цикл ра бо ты человека над собой, 
состоявший из по следовательных этапов 
и включающий:

1 Самопознание и принятие решения 
на самовоспитание (принятие решения).

2 Самопрогнозирование и определение 
цели и задач работы над собой (определение 
цели и задач).

3 Самопроектирование и разработка перс-
пек тивы работы над собой (планирование 
ра боты).

4 Реализация плана работы по само со-
вер шенствованию и рефлексия (реализация 
плана).

5 Итоговый – оценка достигнутого резуль-
тата и определение дальнейшей перспективы 
самосовершенствования (оценочный). 

Каждый этап включает определенные 
под этапы.

Педагогический цикл самосо вер шен ство-
вания во взаимосвязи с основными эле мен-
та ми можно представить в виде схемы 1.

Схема 1 
 

Педагогический цикл самосовершенствования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Условия обстановки, стимулирующие или тормозящие 
процесс самовоспитания 

 

Выбор идеала, примера, 
создание образа к чему стремиться 

Содержание 
самовоспитания 

Самопозна
ние  
 

Самопрогнозир
ование Результат 

Формулирование 
личных правил 

Рефлексия – анализ своей деятельности, текущих 
результатов, самокорректирование работы над собой 

Дальнейшее самопознание и изучение возможностей,а также путей их развития, 
самосовершенствования человека и путей их развития, самосовершенствования 

Принятие 
решения 

Цель 
и задачи 

 

планирование 
работы 

Реализация плана Оценка 
результата 

Самодидиа 
ностика 

Самопроектиро
вание 

На этапе предшествующим принятию 
ре   шения студентом на самовоспитание, он 
на основе сформированного видения во-
змож ностей человека, накопленного личного 
оп ыта, под воздействием среды (личных уст-

ремлений, рекомендаций по овладению про-
фессией, видения реальных примеров по-
ведения и деятельности педагогов, на ст роя 
в учебной группе по отношению к са мо вос-
пита нию и других факторов) выбирает себе 



16

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

ид еал или пример, иногда создает некий аб-
стра ктный образ (модель), которому он хо-
тел бы подражать или каким бы стать. Та-
кой идеал, пример может быть достаточно 
че т ко представляемым студентом в лице 
конкретного педагога, либо присутствовать 
в его сознании в виде определенных про-
явлений (внешнем виде, общении, ко м пе-
тенции и пр.). Он побуждает будущего учи-
те ля к самосовершенствованию и помогает 
ему определиться, в общих чертах либо в 
кон кретном образе, к чему стремиться в ра-
бо те над собой. 

Не льзя исключать, что пример для сту-
ден та мог быть у него сформирован еще 
до поступления в университет и он к нему 
стре мится. О таких людях писал известный 
рус ский критик В.Г. Белинский (1811–1848) 
«Сча с тливы те молодые люди, которые им-
еют случай под руководством опытных, 
уче ных, добродетельных и образованных 
нас тавников усовершенствовать себя и пр-
е дуготовить к опасному, хотя и весьма не-
про  должительному пути по трудной дороге 
жиз ни. Но стократ счастливее, если они, 
чув ствуя пользу доброго воспитания, своим 
ст р емлением к усовершенствованию, своею 
рев ностию приблизиться к предложенной 
це ли облегчают труды своих наставников» 
[2,с. 18].

Как отмечал А.С. Калабалин: «Мне по ве-
зло, что я видел человека, на которого хотел 
быть похожим. Я не стал на него похожим, 
но я у него очень много взял для того, чтобы 
быть полезным в своей профессии детям. Я 
очень многому научился, прежде чем при дти 
к детям. Я их брал не физикой, не ма тем ати-
кой, я их брал тем, что и в футбол играю, и 
в волейбол, и мастер спорта по тяжёлой ат-
ле тике, и на руках пойду, и кашу сварю, и 
тра ву скошу» [3, с. 51].

На этом этапе студент, в соответствии с 
вы бра н ным примером и накопленным зна-
нием о человеке, должен стремиться поз нать 
себя, используя самодиагностику. «Поз най 
самого себя» – эта мысль записана на хра-
ме Аполлона в Дельфах (6 – 4 века до н. э.). 

Пла тон (древне-греческий философ 427 – 
347 гг. до н.э.) подчеркивал, что эта мысль 
как абсолютная истина пришла семи му дре-
цам Древней Греции (Фалесу, Питтаку, Биа-
нту, Солону, Клеобулу, Мисоне и Хилону 
(VI в. до н. э.), которую они и написали на 
сте не храма В Дельфах. В ней они увидели 
«на чаток мудрости», который всякий может 
ус в оить [См.: 6, т. 1, с. 455]. Существо эт-
ой мудрости раскрыл древне-греческий фи-
ло соф Сократа (470 - 399 до н.э.), которое 
пр ед ставлено древне-греческим писателем 
и историком Ксенофонтом (примерно 
444 – 356 до н.э.). Он подчеркивал, что 
для человека познание себя – дело пе р во-
степенной важности. В процессе него че-
ло век узнает свои способности, наблюдая 
над собой, выявляет какими он обладает ка-
чествами, свои слабости. «Кто не знает св-
оих слабостей, не знает себя». Сократ под-
чер кивал: «Знание себя дает людям очень 
мн ого благ, а заблуждение относительно 
се бя – очень много несчастий. Кто знает 
се бя, тот знает, что для него полезно, и ра-
споз нает, что он может и чего он не может. 
Зани маясь тем, что знает, он удовлетворяет 
св ои нужды и живет счастливо, а не берясь 
за то, чего не знает, не делает ошибок и из-
бегает несчастий. Благодаря этому он мо жет 
определить ценность также и других лю-
дей...» [5, с. 158].

Анализ представленного существа поз-
вол яет выделить в нем, что познание себя 
да ет возможность человеку:

 - овладеть искусством самопознания;
 - знать себя, свои возможности, сильные 

и слаб ые стороны, что позволяет человеку, 
уп р авлять собой при принятии решений, на-
и более полно реализовать себя в жизни и 
пре д упредить от действий, которые могут 
ска зать ся на его авторитете, способности до-
биться результата, а также видеть пе р с пе к-
ти вы самосовершенствования;

 - познавать других людей их воз мож-
ности, сильные и слабые стороны, что 
исключительно важно в процессе взаимо-
дей ствия, но главное при совместной дея-
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тель ности и при организации какой-либо де-
я тель ности.

Для самопознания необходимо са мо со-
знание его важности. До этого студенту не-
обходимо дойти самому, почувствовать ос-
обую нужду в самопознании, самоизучении. 
По существу начинается первый этап само-
воспитания. В этом случае возникает но-
вая проблема: что изучать в себе? Сту-
ден ту, несомненно, поможет знание Го-
сударственного образовательного стан дарта, 
где излагаются требования к профес сион-
альной подготовленности педагога и совет 
на ставника. 

Изучение литературы и личный опыт сви-
детель ствуют о том, что к общим базовым 
ка чествам личности педагога относятся: 
нравственность в поведении и поступках; 
об разованность (подготовленность как пре-
по давателя); культура внешнего вида и об ще-
ния (интеллигентность – как проявление вну-
трен ней культуры); разносторонность знаний 
(эрудиция) и другие. В курсе «Введение в 
специаль ность» студентам излагаются тре-
бования, предъявляемые к личности пре-
подавателя, обращают внимание на нео-
бхо димость развития профессионально-ва-
ж ных качеств педагога (педагогическую 
на блюдательность, педагогическое во-
ображение, педагогический такт и др.) да-
ют ся рекомендации по их формированию и 
ра з витию. 

Самоизучение, самопознание позволяют 
сту денту провести самодиагностику и пр-
инять решение для себя: будет ли он за-
ни маться самовоспитанием или нет. При 
по лож ительном решении завершается пе р-
вый этап самовоспитания – у студента во-
з никает следующая проблема: что фор мир-
овать, развивать и как это делать? Для этого 
ну жны специальные знания и требуется 
даль нейшее изучение специальной литера-
туры. На данном подэтапе могут быть по-
лез ны советы компетентного человека, 
пр е подавателя. Здесь же происходит даль-
нейшее предметное (в тех областях, ко то р-
ые в первую очередь интересуют сту ден та) 

изучение возможностей человека и путей их 
самореализации в интересах са мо со вер шен-
с твования.

Познание себя, своих возможностей, со от-
не сенные их с требованиями к выпускнику, 
поз воляет студенту достаточно компетентно 
про вести самопрогнозирование, т.е. оп ре-
делить к чему он может стремиться и как 
этого можно добиться путем са мо со вер шен-
ствования. Необходимо учесть, что на дан-
ном эта пе определяются перспективные и 
бли жайшие цели, задачи самовоспитания и 
пу ти их решения.

Он определяет: цели, задачи, этапы ра бо-
ты и сроки – что необходимо делать, что бы 
добиться достижения планируемого – вто-
рой этап самовоспитания. Цели и задачи 
са мо воспитания должны быть реальными 
и доступ ными. Они подразделяются на бли-
жние, средние и дальние. Предметом ос-
о бого внимания должны бать ближайшие 
це ли, они позволяют получить опыт работы 
по самосовершенствованию, сформировать 
уверен ность в работе над собой и в по след-
ующем скорректировать средние и даль-
ние перспективы. Практика работы со сту-
дентами убедительно свидетельствует, что 
сли шком примитивные цели превращают 
идею самосовершенствования в игру, которая 
быстро надоедает, а слишком высокие, 
достичь которые бывает очень сложно, выз-
ыв ают разочарование и потери смысла. До-
ст ижение целей в работе над собой фор-
мир ует уверенность в своих силах, опыт, 
по казывает перспективы, что способствует 
фо рмированию конструктивной работы над 
со бой по самосовершенствованию.

На основании целей и задач раз ра ба-
тываются программа и план работы над 
собой (чаще – только план) – третий эт-
ап самовоспитания. Они составляются 
на определенные периоды жизни (перс-
пек тивные планы): на год, семестр, мес-
яц, и уточняются на неделю, день (тек-
ущий план). В них, как правило, отра-
жаю тся: по каким направлениям студент 
пре дполагает работать над собой; какие 
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ка чества личности он будет развивать и со-
вершенствовать; какие недостатки ус тра-
нять (изживать); посредством чего пла н-
ируется практически осуществить на ме чен-
ное (что именно планирует делать для дос-
тижения намеченного); примерные сроки 
вы полнения.

На этом этапе, начинается разработка не-
обходимых саморекомендаций, которые мо-
гут помочь студенту обеспечить достижение 
опре деленных целей самовоспитания. Эти 
рекомендации в последствие будут уто ч н-
яться, корректироваться и дополняться. Со 
временем они становятся основой са мо ре-
гла ментации и самоуправления человека, 
его качественной характеристикой. К таким 
ре комендациям, например, можно отнести 
ли чные правила (принципы) поведения. В 
жи зни каждого человека, на основе личного 
оп ыта, складываются свои правила и/или 
принципы, которые становятся для не го но р-
мой. Они определяют наиболее характерные 
про явления человека в его отношениях, ма-
не ре общения, поведения, деятельности в 
раз личных условиях обстановки. 

У каждого студента, как свидетельствует жиз-
ненный и педагогический опыт, тоже есть такие 
правила (принципы), которые на ходят отражение 
в его повседневном по ведении, общении, 
отношении, дея тель  ности. Важно выделить 
их, изложить на бу маге, проанализировать, 
уточнить, что- то вычеркнуть и чем-то дополнить. 
В последующем чрезвычайно важно по все дне-
вно придерживаться их, анализировать свои 
действия и поступки, сравнивая с ними, до-
биваться превращения их в определенную но-
рму личного поведения.

С таки ми правилами можно познакомиться 
по дневникам многих выдающихся людей про-
шлого. Приведу один из примеров личных пра-
вил выдающегося польского педагога-гу ма-
ниста, писателя, врача и общественного дея теля 
Януша Корчака (1878 – 1942): 

«А вот мои проверенные на опыте пра в и ла:
1. Если трудно, исправляйся не сразу, а 

по степенно.
2. Выбирай для начала лишь один, самый 

легкий недостаток и прежде всего кончай с 
ним.

3. Не падай духом, если долго нет 
улучшения или даже есть ухудшение.

4. Не ставь слишком легких условий, но 
такие, чтобы ты мог выиграть.

5. Не слишком радуйся, если сразу оту-
чишь ся – избавиться от приобретенных 
недос татков легко, а от врожденных трудно.

Дел ая то, что не любишь, и не делая того, 
к че му привык, ты закаляешь волю. А это 
сам ое главное. Стань хозяином своих рук, 
ног, языка, мыслей...» [4, с. 388].

Опре деляя личные правила, следует по-
мнить рекомендацию мыслителей Древней 
Греции, которые учили в работе над собой 
«ни чего сверх меры» [6, т. 1, с. 455]. Всякая 
де ятельность должна планироваться с 
учетом личных возможностей студента. При 
этом важно не допускать надрыва и слабой 
нагрузки возможностей, что способствует их 
наиболее полному проявлению и развитию. 
Чувство меры выступает определенным 
критерием уровня напряженности работы 
студента над собой.

Изложенные правила являются важ-
ным средством самовоспитания сту ден та: 
самоизучения, самоконтроля, само уп рав ле-
ния  и т.д.

Следующий этап самовоспитания – 
непосредственная работа студента над 
собой по самовоспитанию, формированию 
новых, совершенствованию и разви

тию положительных и устранению 
(изжитию) отрицательных качеств личности 
и привычек.

В литературе сложились определенные 
методы работы студента над собой. 
О некоторых из них уже речь выше в 
соответствие с потребностями текста. 
Наиболее важными из них следует выделить 
следующие:

Самообязательство – это созна тель-
ное обязывание себя заниматься само-
воспитанием, руководствоваться опреде лен-
ными (выработанными для себя) правилами 
(принципами), обеспечить достижение, 
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стоя щих перед студентом (поставленных 
перед собой) целей. Непосредственно с ним 
связано самонапоминание. Раз взял на себя 
обязательство, то надо его неукоснительно 
выполнять! Самонапоминание выступает 
и средством самовнушения: раз надо, 
раз определил себе, что надо делать, то 
необходимо выполнить.

Самоорганизация состоит в личной ор-
ганизации своего поведения и деятельности 
в соответствии с выработанными правилами. 
Главное здесь заключается в умении 
студента управлять собой, продумывать 
последовательность и необходимые условия 
обеспечения качества деятельности и 
добиваться осуществления поставленной 
цели, реализацией личных правил (прин-
цип ов).

Самовнушение – это осознанное 
упра в ле ние собой, своими чувствами и 
действиями, своим состоянием. Умение 
произвольно владеть собой, приказывать 
себе имеет исключительно большое значение 
для педагога. Такое умение вырабатывается 
посредством тренировок. Ими можно 
овладеть каждому, кто занимается. Педа -
гогическая практика убедительно подт-
верж дает важность самоуправления. 
Оно позволяет сдерживать себя в не бла-
гоприятной ситуации, не допускать необ ду-
манных действий, сохранять бодрость духа в 
кризисных педагогических ситуациях. В этом 
особая роль принадлежит самовнушению. 

К самопринуждению в процессе 
самовоспитания прибегают тогда, когда 
требуется устоять перед соблазном, удержать 
себя от какого-либо вредного влияния, а 
также проявлению самодисциплины: «сказал 
(обещал) – надо выполнить». Оно требует 
развитости волевых качеств и способствует 
их развитию. Происходит мобилизация 
своих сил на принуждение себя к действию. 
Важным условием самопринуждения явля-
ется высокая требовательность чело ве ка 
к самому себе. Самопринуждение мо жет 
выступать в форме самоприказа, са мо огра-
ничения, самозапрещения и др.

Положительно может сказываться на 
самовоспитание самопоощрение. Суть его 
заключается в том, что человек ставит се-
бя  в условия: если я сделаю (добьюсь опре-
деленного уровня в деятельности), то ... 
(каждый сам определяет, что для него мо жет 
быть поощрением: театр, кино, книга, кон-
фета, какая-либо игра и пр.).

Работа над собой требует повседневного 
самоконтроля, самонаблюдения над собс-
твен ной деятельностью, ее текущей 
резуль тативностью, рефлексии и само кор-
ректирования. Под рефлексией (от позд не-
латинского reflexio – обращение назад) по ни-
мается самонаблюдение, самопознание, ос-
мыс ление той динамики, которая происходит 
в самом человеке.

Самоконтроль, самонаблюдение осущ ес-
твляются в процессе работы студента над 
собой. При этом они могут выступать в двух 
видах: непреднамеренные, происходящие 
самопроизвольно, и преднамеренные, 
осущес твляемые в соответствии с пос-
тав ленной целью. В начальный период 
само воспитания на первый план выс ту-
пает преднамеренный самоконтроль, са-
мона блюдение. Человек сам заставляет 
се бя контролировать, что и как он делает, 
ана лизировать свою деятельность и ее 
результативность. В соответствии с полу-
чаемыми данными, в зависимости от того, 
удовлетворяют они этого человека или нет, 
он вносит коррективы в сам процесс своей 
деятельности, определяет перспективы на 
будущее. Постоянно присутствуя в процессе 
деятельности человека, они (самоконтроль, 
самонаблюдение) постепенно превращаются 
в непреднамеренные, становятся для него 
нормой.

Самокритика является действенным сред-
с твом, если она используется разумно и при 
этом не теряется чувство меры. Здоровая 
самокритика - одна из положительных черт 
характера, позволяющая студенту быть скром-
ным, не зазнаваться, не успокаиваться на 
достигнутом результате, внимательно отно-
сить ся к критическим замечаниям товарищей.



20

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

В самовоспитании важен также само-
отчет о проделанной работе над собой. 
Наибольший эффект он дает, когда выра-
ботана определенная система, состоящая 
из ежедневных, ежемесячных самоотчетов, 
а также самоотчетов за конкретные этапы 
самовоспитания.

Само отчет сопровождается анализом 
резуль татов работы студентов над собой, что 
объединяет его с заключительным этапом 
само воспитания, который можно назвать 
результативным. Он определяет, что удалось 
и что не удалось в реализации намеченного. 
На этом этапе происходит самодиагностика, 
критический анализ достигнутого и 
принимается решение на дальнейшее само-
воспитание, что является началом качес-
твенно нового цикла. Он является пря мым 
продолжением предыдущего. Заклю чи тель-
ный этап самовоспитания подводит итог 
работы студента над собой. Он же – начало 
первого этапа качественно нового уровня 
(цикла) самовоспитания, что делает процесс 
непрерывным.

Самовоспитание студентов проходит в 
определенной среде, которая стимулирует 
или тормозит процесс его протекания. Это 
прежде всего относится к нравственной 
обстановке в учебном коллективе, в 
котором находится данный студент, наличии 
положительного примера и пр.

Изучение особенностей самовоспитания 
студентов позволяет выделить в нем 
качес твен ные характеристики такие, как: 
направленность, компетентность, актив нос-
ть, систематичность.

Направленность характеризует цели 
самовоспитания. Среди них особое место 
занимают те, которые способствуют форми-
ро ва нию и развитию профессионально 
важных качеств, всестороннему развитию 
личности.

Компетентность – студента со стороны 
того, насколько он грамотно, со знанием 
дела организует и осуществляет работу по 
самосовершенствованию. В ней проявляется 
подготовленность студента к осуществлению 

задуманного им в работе над собой. Она может 
формироваться у него посредством метода 
«проб и ошибок», либо овладением научно 
обоснованными методиками, описанными 
в учебных пособиях или рекомендованных 
методически подготовленными людьми. От 
компетентности, в значительной степени, 
зависит способность студента достигать 
значимого результата при реализации целей 
самовоспитания. По уровню ее проявления 
в самовоспитании можно выделять 
студентов, имеющих общую эрудицию – на 
уровне знаний о методах самовоспитания, 
владеющих основами самовоспитания, 
обладающими искусством в работе над собой 
по достижению целей самовоспитания.

Активность во многом определяет 
интенсивность в целенаправленной рабо-
те студента над собой. Она сказывается на 
эффективности его самостоятельной работы. 
Один человек может ставить перед собой 
высокие общественно важные цели, но при 
этом проявляет пассивность и не достигает 
их. Другой – больше говорит о недостатках, 
но мало проявляет конкретности в 
деятельности по их устранению. Третий – 
постоянно, целенаправленно и интенсивно 
работает над собой, добивается в этом 
конкретных результатов.

Систематичность свидетельствует о том, 
в какой степени самовоспитание стало 
некой системой, привычкой постоянной 
самостоятельной работы студента над собой 
по самосовершенствованию или играет 
эпизодическую, случайную роль. В зависи-
мости от отношения к самовоспитанию оно 
может быть частным (стремление добиться 
какой-либо цели), эпизодическим (от 
случая к случаю) или системным (студент 
постоянно работает над собой, для него 
это стало нормой повседневной жизни и 
деятельности).

Таким образом, направленность пока-
зывает над чем и для чего студент зани-
мается самовоспитанием; компетентность – 
уровень владения им методами и методиками 
самосовершенствования; активность – 
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энергичность в работе по достижению целей 
самовоспитания; системность – в какой 
сте пени работа студента над собой носит 
частный характер или является качественной 
характеристикой, нормой его отношения к 
себе, своим возможностям.

При позитивной (положительной) на п-
равленности, в зависимости от компе тент-
ности, активности и си с тематичности в 
отношении студентов к самовоспитанию 
среди них можно выделить группы, для 
которых характерны определенные уровни 
овладения им.

Начальный (эпизодический) – выра-
жае тся в самостоятельной работе сту дента 
по отдельным вопросам в зависимости от 
обстановки или появившегося желания при 
акти вности, обеспечивающей достижение 
определенных положительных результатов. 
Компетентность для этих студентов часто 
определяется деятельностью методом 
проб и ошибок и характеризуется частной 
эрудицией (кое-что знает). Примером 
проявления студентом данного уровня 
может быть его решение и практическая 
деятельность, направленные на избавление 
от сложившейся отрицательной привычки, 
формирование (развитие) у себя отдельные 
волевые, нравственные или другие качества 
личности. Чаще всего именно такие задачи и 
ставят себе молодые люди. При отсутствии 
у них конкретных результатов в работе над 
собой речь, в лучшем случае, может идти о 
их желании, чем о самовоспитании.

Достижение студентом определенных 
положительных результатов в работе над 
собой свидетельствует о сформированности 
у него начального уровня самовоспитания. 
Именно от него следует желание дальше 
работать над собой. Постепенно у человека 
повышается компетентность до уровня 
общей эрудиции, владения некоторыми 
основами самовоспитания, он втягивается в 
работу над собой, получая удовлетворение 
достигнутыми положительными резуль-
та тами и, таким образом, достигает 
следующего уровня.

Переходный – присущ человеку, который 
начинает планировать самовоспитание, ста-
вит перед собой конкретные цели на более 
длительный период времени. Характерными 
особенностями этого уровня являются: 
сформированность у студентов определенных 
навыков самосовершенствования, владение 
ими основами самовоспитания; проявление 
достаточной активности, позволяющей 
достигать положительных результатов 
в работе. В то же время от студента 
требуется проявление воли для обеспечения 
настойчивости в работе над собой и 
достижении целей самовоспитания.

Системное самовоспитание – высший 
уровень самостоятельной работы студента 
над собой. Такой уровень свидетельствует 
о том, что самовоспитание превратилось 
у человека в привычку, сложившуюся сис-
те му самосовершенствования, которая 
дает положительные результаты. Он четко 
представляет к чему может стремиться 
и как этого добиться. Считается, что у 
студента на этом уровне сформировано 
индивидуальное искусство в работе над 
собой, постоянная требовательность к се-
бе,  своему самосовершенствованию и 
высокая целенаправленная активность в 
самосовершенствовании.

Самовоспитание человека носит исклю-
чи тельно индивидуальный характер. В 
основе его лежит развитие потребности к 
работе над собой. Это еще не деятельность, а 
лишь предпосылка к ней. Непосредственная 
работа, достижение результата, удов-
летво ре ние от самосовершенствования, 
способствуют развитию потребности в нем. 
Превращение самовоспитания в систему 
свидетельствует о том, что потребность 
в нем превратилась в побудительную 
силу. Позитивной побудительной силой 
в самовоспитании человека выступает 
нравственный идеал. Он позволяет утвер-
дить студента в мысли о благородности дос-
тиже ния целей самосовершенствования. В 
на ча ле – это может быть реальный пример. 
Он стимулирует у студента самооценку, 
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самоанализ, сравнение, помогает уви де-
ть свои недостатки, определить цель, к 
чему стремиться и способствует мобили-
за ции внутренних усилий на само со-
вершенствование по ее достижению. 

Некоторые студенты, не занимающиеся 
самовоспитанием, одной из причин этого они 
видят в большой загруженности, отсутствии 
времени и условий для работы над собой. 
Практика убедительно показывает, что 
для работы над собой по формированию и 
развитию многих волевых и других качеств 
(ответственности, организованности, целеус-

тремленности, решительности и др.), как пра-
ви ло, не требуется специального времени. 
Практическая реализация этого достигает-
ся посредством постоянного целена-
правленного самоконтроля, самовнушения, 
самоубеждения и других методов. Однако 
развитие профессиональных, физических 
качеств, расширение кругозора, а также 
некоторых волевых качеств требует 
специальных условий и времени. 

Таковы наиболее важные основы само-
поз на ния и самовоспитания студентов педа-
го гического вуза.
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филология ғылымдарының докторы, профессор,
Қазақ Ұлттық әдет-ғұрып, салт-дәстүр Академиясының академигі, ҚР Жазушылар 

Одағының мүшесі, Жамбыл атындағы Халықаралық сыйлықтың лауреаты,
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіндегі Қазақ әдебиеті 

кафедрасының меңгерушісі

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІЛІГІ – МӘҢГІЛІК ДАМУДЫҢ ТАРИХИ НЕГІЗІ

Мақалада Қазақ мемлекеттігін нығайту – уақытымыздың аса өзекті мәселесі екендігі, 
сонымен қатар, өзіндік дербес атажұрты – атамекен, айбынды, айбарлы тарихы, ұлттық 
негізі айқын, бай материалдық және рухани мәдениеті бар Қазақ ұлтының мемлекеттік 
мәртебелі даму жолы – ұрпақ болашағының айқын бағдары деп топшылаған.

Түйін сөздер: тәуелсіздік, даму жолы, ұлттық рух, ұрпақ болашағы, қазақ тілі, 
мемлекеттік мәртебе.

В статье говорится, что укрепление казахской государственности – очень актуальная 
задача нашего времени, также путь государственного почетного развития Казахской нации 
с собственной личной отчизной, с доблестной, величавой историей, с четкой национальной 
основой, с богатой материальной и духовной культурой – ясное направление будущего 
потомков.

Ключевые слова: независимость, путь развития, национальный дух, будущее нации, 
казахский язык, государственный статус.

The article says that the strengthening of the Kazakh state - a very urgent task of our time, so 
State honorable development of the Kazakh nation with its own personal homeland, with glorious, 
majestic history, with a clear national basis, with rich material and spiritual culture - a clear 
direction for future generations.

Keywords: independence, the path of development, the national spirit, the future of the nation, 
the Kazakh language, official status.

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі сал-
танат құраған өткен 23 жыл – біздің хал-
қы мыздың ұлттық және жалпы адамзаттық 
өр кениет сабақтастығы ықпалымен да муы -
мыздың жарқын кезеңі. Тәуелсіз Қазақ Елі-
нің қазіргі әлемге танымал беделді тұғырда 
бол уында мемлекетіміздің ішкі және сырт-
қы байланыстар жүйесіндегі жаңашыл 
бағыт тары арқылы нығая түсуде. Қазіргі 
ме м лекеттік бағдарламаларымыз бойынша 
халқы мыздың ежелше заманғы сақ, ғұн, түр-
кі өркениеті дәуірлерінде негізі қаланған, 
бұ дан 550 жыл бұрын Қазақ Хандығы бо-
лып қалыптасқан мемлекеттігіміздің бү-

гін ге дейін жеткен құндылықтарын ұлық-
тау басты назарға алынып отыр. Қазақ-
стан Республикасының Президенті, Ұлт 
Көшбасшысы – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев мемлекеттік қызмет са ла лары-
на жаңа басшыларды тағайындауға арнал-
ған маңызды мәжілісте халқымыздың зор 
қанағат сезімін тудырған мынадай тарихи 
мәлімдеме жасағаны біздің ұлттық ру хы-
мызды қуаттандыра түсті:

«Керей мен Жәнібек 1465 жылы ал ғаш -
қы хандықты құрды, қазақтың ме м ле кет-
ті лі гінің тарихы сол кезден бастау ала-
ды.  Ең маңыздысы, сол кезде оған не гіз 
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қаланды, біз – бабаларымыздың ұлы іс тері-
нің жалғастырушылармыз. Біз келер жылы 
ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІЛІГІНІҢ 550 жыл-
ды ғының атап өтеміз» [1, 1-б.].

Қазақстан Республикасының Президенті, 
Ұлт Көшбасшысы – Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев 1995 жылғы 24 наурызда 
Қазақ стан халқы (ол кезде «Қазақстан 
халық тары») Ассамблеясының бірінші сес-
сия сындағы баяндамасын мынадай тарихи 
сөзі мен бастаған еді: «Ассамблеяның құр-
мет ті делегаттары! Қазақ халқы сан ға-
сыр лар бойы өзінің Тәуелсіздігі мен Еге-
мендігі үшін күресіп келді. Өзінің таң дау-
лы қасиеттерінің, қатер төнген сәтте бірі гіп, 
ұйымдаса білуінің, сондай-ақ басқа ха лық-
тармен бейбітшілікте, келісім мен тату көр-
ші лікте тұруға деген ынта-ықыласының 
арқа сында тарихтың тұңғиығына ба тып  
кетпей, ондаған жылдардан кей ін өзі-
нің мемлекеттігін қалпына кел тіре ал-
ды. Өз басына түскен барлық қиын дық -
тар ға қарамастан туған халқының бо ла-
ша ғын қамтамасыз етіп, тілін, мә де ние-
тін, дәстүрлері мен бостандық сүйгіш 
қасиеттерін сақтай білген баба ла ры мыз-
дың көптеген ұрпақтарына құр мет көр-
сет кеніміз жөн. Осының бәрі сайып кел-
генде Қазақ мемлекеттігінің қай та қал-
пы на келуіне қол жеткізді» [2, 3-б.].

Қазақ мемлекеттігінің қайта қалпына 
келуі не қол жеткізілгенін Отанымыздағы 
туыс қан халықтар делегаттары келіп отырған 
Ас самблеяның ең бірінші сессиясында осы-
лай ша мәлімдеген Елбасымыз мемлекет 
құру шы қазақтың ұлттық тарихындағы 
ата-бабалар қалыптастырған гуманизм 
ұста нымын.

«Қазақтар «Береке басы – бірлікте» деп 
тегін айтпаса керек» деп арнайы атап көр-
сет кен болатын. Ұлт Көшбасшысы жыл 
сай ын дәстүрлі Жолдауларында да мем-
ле  кет құрушы қазақ халқының ұлттық 
тарихы ндағы көрнекті қайраткерлерінің, 
әрі дегі қағандарымыздың, хандарымыздың, 
би-шешендеріміздің, ел ақсақалдарының, 
батыр  ларының халықтың сақталуына, даму-

ы на негіз болған өнегелі қызметтерінің 
ұлаға тын жалғастыруды үздіксіз айтып 
келеді.

Елбасы Тәуелсіз Қазақ мемлекетінің жаңа 
тарихы ның дамуы, өркендеуі жұмыстарын 
нәтиж елі жүргізуде қазақ халқының ғасыр-
лар бойы мемлекеттік тәуелсіздік, бос тан-
дық жолында күрескен ұлттық-азаттық кө-
тер ілістерінің батырларын да үнемі ауызға 
алып, қазіргі және болашақтағы даму-
ымызға негіз – бағдар болатын отан шыл дық-
мемлекетшілдік ұстанымды үнемі жұрт шы-
лық тың назарына ұсынумен келеді.

Демек, Қазақ мемлекеттігі – Ұлт Көш-
бас шысы – Елбасының негізгі ұста ны-
мы. Мемлекеттік Әнұранның қазі р гі айты-
лып жүрген мәтініндегі Елбасының автор-
лығындағы «Намысын бермеген Қаза ғым 
мықты ғой!» деген жыр тармақ та ры да негізгі 
ұстанымымызды айғақтай, бе кі те түседі.

Елбасының жыл сайын халыққа арнала-
тын Жол дауларында мемлекетті дамыту  да -
ғы стра тегиялық жоспарлардың орындалуы  
мен негізгі бағыттарды (экономикалық әр-
тараптандыру, сауатты сауда саясаты, ин-
вес тициялар тарту, кәсіпкерлік, отандық 
тауа рларды экспорттауды қолдау, өңірлерді 
да мыту, білім беруді жетілдіре түсу, ден-
саулық сақтауда адамдардың өмір са па сын 
жақсарту және әлеуметтік қорғау, ар да-
герлерге қамқорлық, тұрғын үй-ком мунал-
дық сектор саласындағы саясат, ішкі сая си 
тұрақтылықты, сыртқы саясатты ны ғай-
ту, т.б.) өркендету толық қамтылады. Осы 
аталған мәселелерді 2010 жылғы Жол дау-
ында баяндай келе қорытындысында тағы да 
Қазақ мемлекеттігі ұстанымындағы пікірін 
ашық, айқын тұжырымдаған-ды:

«Халқымызда «Ынтымақты елде бақ тұр-
ар» деген дана сөз бар. Біз қазығы берік, 
мемлекет тігі бекем, төрт құбыласы сай 
Қазақ Елінің айбынын асырып, атағын 
әлем ге әйгіледік» [3, 5-б.].

Елбасы – қазақ тілінің мемлекеттік мәр-
те  бе  де гі қолданысын да үнемі басты мә-
се ле етіп алға қояды. 2011 жылғы «Бола-
шақ   тың, іргесін бірге қалаймыз!» ат ты 
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Қазақстан халқына Жолдауында мем-
леке ті міз Тәуелсіздігінің 20 жылы кезең-
ін дегі саяси-әлеуметтік еркін дамудың 
(«Бо дан жұртты бүгінідей бостан күнге 
жет кізген бұл жолда біз биік белестерді 
бағындырдық») материалдық және рухани 
мә дениет салаларындағы жетістіктерін нақ -
ты көрсеткіштермен дәйектеп, Отанымыз-
да ғы азаматтардың ауызбіршілігі («Ыр ыс 
– ынтымаққа жолығады, дәулет – бір лік-
пен толығады») арқылы жүзеге асырыла 
бас та ған түпкі нәтиженің мәресі де ай қын 
қа зақ тілінің мемлекеттік қолданыс жағ-
дайы на да тұжырымды пікірін айтты:

«Қазақстандықтардың өзіміз өмір сүріп, 
елі мізді жақсылықтарға бастап бара жатқан 
ту ған жерге атауын берген мемлекеттік 
қаз ақ тілін құрметпен және лайықты 
оқып-үйрене бастағандығын атап өтудың 
өзі қуанышты.

... Енді он жылдан кейін мектеп бітіру ші-
лер дің 100 пайызы мемлекетік тілді біліп 
шығатын болады» [4].

1991 жылдың 16 желтоқсанында Тәуел-
сіз ді гі жарияланып, қазіргі кезде бүкіл әлем 
мойындап отырған Қазақ Елінің мем ле кет ті-
гін нығайтудың қандай өзекті мәселелері бар? 

Ең басты өзекті мәселе – қазіргі Тәуелсіз 
еліміз дің кең-байтақ кеңістігінің негізгі иесі 
Қазақ тың халықтық-ұлттық құқықтық 
мә ртебесі нің Конституциямыздың 19 бөлі-
мін құрап тұрған 98 баптың еш қай сы сын-
да да аталмағаны. Осы арада мемлекет  тің 
негізгі иесі қазақ ұлтынан басқа да халық тар 
өкілдерінің бұл мәселеге ешқайсысы  ның мән 
бермейтіні өткен 20 жылда айқын танылды. 
Қазіргі қазақ зиялылары, көсемсөзші қалам-
гер-қайраткерлер қайта-қайта айтып жүр ген-
дей, қазіргі Конституциямызда «... Қазақстан 
қазақ мемлекеттігі екендігі, мем ле кеттің 
құрылтайшысы қазақтар екендігі туралы 
еш те ңе жоқ. Тек «байырғы қазақ жерінде» 
деп сипай қамшылап кете берген» [5, 354-б.].

Публицист қаламгер атап көрсеткеніндей 
мем лекет иесі – құрылтайшы ұлттардың 
аты мен аталатын мемлекеттердің (Германия, 
Англия, Жапония, Украина, Беларусь, Қыр-

ғыз, Өзбекстан, Әзірбайжан, т.б.) Конс ти-
ту цияларында негізгі ұлттық дамуын басты 
мақсат ететін заңды қабылдауды, жүзеге 
асыруды негіздеп жазғандықтары мәлім.

Сөз басынан бері көрсеткен нақты дәйек-
темелер бойынша Елбасымыздың сөйлеген 
сөз дерінде де, жазған еңбектерінде де Қазақ 
халқының мемлекет иесі екендігін үне-
мі айтып келе жатқанымен, бәрібір, қазір-
гі Қазақстан Республикасындағы диас-
поралардың (орыс, ұйғыр, өзбек, т.б.), 
шетелдік (ағылшын, неміс түрік) ком па ния-
лары ның, сонымен бірге түрік қазақ, бірақ 
тілі басқа ұлты белгісіздердің – Қазақстан-
ның қазақтардың мемлекеті екендігін 
мойындауы сезілмей келеді.

Көрнекті ақын, публицист Аманхан 
Әлімұлы «Қазақстанда қазақ мәселесі ға на 
бар» деген мақаласында қазіргі Қазақ мем-
ле кет тігінің қазіргі хал-ахуалындағы қай-
шы  лықтарды, жаңа тарихымыздың басты 
мұра тын анықтап көрсетеді: «... елің мен 
жерің нің суын ішіп, отын оттап отырған 
диас пора өкілдерінің моноэтникалық және 
уни тар лық мемлекеттің заңдылықтарына 
бой ұсынбауы, ұсынғысы келмеуі. Сосын, 
атал ған құндылықтарды күйретуге батыл 
ша қы ратын идея мен идеологиялармен қару-
лан  ған әртүрлі қоғамдар мен ұйымдардың 
көбеюі. Олардың кейбіреулері өздерінің 
бағыт-бағдарлары мен ұста ным да рын ашық 
жә не жариялы түрде жүргізсе, ал, енді 
бір екіншілері оны су асты ағыстарындай 
астыр тын жүргізуде. Бұның екеуі де қауіп ті.  
Сон дықтан да, ұлттық-мемлекеттік қауіп-
сіз дік және қазақ мүддесі кез келген ой мен 
ерік еркіндігі әрі сөз бостандығынан жоғары 
тұруы тиіс» [6, 399-б.].

Қазақ зиялылары осылайша ұлт тық -
мемлекеттік заңдылықтардың сақ та луын-
да ғы өзекті мәселелерді жариялылық-де-
мо кра тиялы мәдениет аясында айтып жүр. 
Бұл – Қазақ мемлекеттігі нығаюын ойлаған 
біздің замандастарымыздың ортақ пікірінің 
көрсеткіші.

Елбасы 2012 жылғы 27 қаңтардағы Қазақ-
стан  халқына арнаған Жолдауындағы 10 
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бағыт бойынша атқарылатын іс-шараларды 
баяндау барысында қазіргі Қазақстан Рес-
публикасы Тәуелсіздігінің тарихи әлеуетін 
айғақтайтын мына сөздерін айқын мәлімдеді:

«Кезінде мен» мынадай жағдайларға бай-
ланысты сатып жатырмыз, қазір жеке ше-
лендіру керек, уақыты келгенде қайтарамыз» 
деп айтып едім.

Міне, енді бәрі қайтарылуда. Барлық 
акция лар пакеті Қазақстанда. Енді өзіміз 
бар лығына ықпал жасайтын боламыз.

Қазақстан халқы біртұтас, бірлігі мыз-
ғы мас кемел елге айналды. ...Біз ешкімге 
тәуел ді болмауға тиіспіз» [7]. Осы орайда, 
Елба сының материалдық және рухани мәде-
ниеттер сабақтастығы аясында Қазақ мем-
ле кет тігін біртіндеп нығайту, ақырында бар-
лық салалар бойынша толық басымдыққа 
ие болуды болжаған бағдарлы жоспарларын 
жү зе ге асыруына оның өзі үнемі сынап жүр-
ген селқос, сылбар, самарқау, орашолақ қыз-
мет кер лердің кедергі болып келе жатқанын 
бай қай мыз.

Тіпті, Қазақ үкіметі қаржыландырып 
отыр ған көптеген мемлекеттік орта, жоға-
ры оқу орындарында да іс қағаздары Конс-
ти туциямызға сәйкес мемлекеттік және 
ресми тілдерде қатарлас қолданудың орнына 
бұрынғы Ресей империясының тілімен ғана 
жазылуы тоқтар емес. Үлкен жиындардағы 
әуелі қазақша шамалы сөйлеп бастап, одан 
кейін басым бөлігін бұрынғы отарлаушы 
империя тілімен баяндалып, аяғында ғана 
мемлекеттік тілде аяқтаған секілді бір-екі 
ауыз сөйлемдермен бітіру сақталып отыр.

Қазақстан Республикасының Прези-
ден ті, Ұлт  Көшбасшысы  – Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың 2012 жылғы 27 қаңтарда 
«Әлеу меттік-экономикалық жаңғырту – 
Қазақ стан дамуының басты бағыты» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында да «...жаңа 
зауыт тар  көп  салынып, жаңа  жұмыс орындары 
ашылып, әлеуметтік инфрақұрылым қар-
қын ды дамуы қажет. Бүгінде әлемнің көп 
елдерінде осылай жасалуда. Мемлекет өз 
аза маттарының сондай қуатты өңірлерге 
қо ныс аударуына көмек қолын созуы тиіс. 

Қазақстанда келешегі зор қалалар шо ғы рын-
да Астана, Алматы, Ақтөбе, Ақтау, Шымкент 
шаһарлары жатады. Үкімет елді мекендер 
шоғырын (агломерация) дамыту жө нін-
де бағдарлама қабылдауы тиіс. Ірі кәсіп-
орынды немесе бір саланы тірек еткен ша-
ғын қалалардың «дамуы – өз алдына бөлек 
мә се ле» [8].

Демек, Қазақ мемлекеттігін нығайтуда, 
негізгі ұлттың мол шоғырланған аталған 
қалалардағы бала-бақшаларда, орта, арнаулы 
орта, жоғары оқу орындарында, ғылыми-
зерттеу мекемелерінде, мемлекеттік басқару 
әкімшілік мекемелерінде, өндіріс, өнеркәсіп 
орындарында Қазақ мемлекеттігі ұстанымын 
нығайтатын, кеңейтетін әлеуметтік-пси хо-
логиялық хал-ахуалдың күшейе түсуіне қол 
жеткізуіміз керек. Бұл – Елбасымыздың 2012 
жыл ғы Жолдауында да арнайы айтылған 
сөзі бойынша өсу, даму қолданысындағы 
мемлекеттік тіл дамуы міндетін бар  лық 
салалардағы  басшылар  күндер, апталар, 
айлар сайын өсетін көрсеткіш етуі тиіс: 
«Қазақ тілі – біздің мемлекеттік тіліміз, 
өсіп-өркен  деп келеді. 2020 жылға қарай 
мемлекеттік тіл ді меңгергендердің қатары 95 
пайызға дейін жететін болады.

Еліміздегі барлық мектептер мен оқу 
орындарында қазақ тілінде оқыту үрдісі жү ріп 
жатыр. Осының бәріне депутаттар мен мем-
ле кеттік қызметтегілер өз үлестерін қосулары 
керек. Мәселені  осылай  шешу қажет Үкімет-
ке барлық білім беру мекемелерінде жастар-
дың осы құндылықтарды білуін қамтамасыз 
ету жөнінен типтік кешенді жоспар әзірлеуді 
тапсырамын.

Бізде тіпті ондай оқулықтар, жастармен дәл 
осы мәселелер бойынша жұмыс жүргізетін 
оқытушылар жоқ.

Біздің жастарымыз үшін – бұл – өмірлік 
қажеттілік» [7].

Демек, Қазақстан Республикасы Пар   ла-
мен  ті Сенаты мен Мәжілісі депутат   тары жә -
не Елбасы тағайындаған министрлер, облыс-
тар мен Астана, Алматы қалалары Әкімдері, 
солар дың қарауындағы барлық салалар бас-
шы ла ры Елбасы айқындауындағы нақты 
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мемлекеттік тапсырманы орындауы тиіс!
Сондықтан, Қазақстан Республикасы 

Конс ти туциясының баптарының біреуінде 
«Қазақ халқы мемлекеттігі туралы «Ұлт 
Көш басшысы – Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың 
үне мі айтып келе жатқан тарихи шын-
дық қа негізделген тұжырымдарын бас-
шы лық қа ала арнайы бап енгізу – 
халқы мыз дың қазіргі, сонымен бірге 
мыңжылдықтар бойы қалыптасқан, өзара 
сабақтасқан мемлекеттілік тарихының 
енді мәңгіліктендірілген заңы болар еді. 
Конституциямызға Қазақ мемлекеттігінің 
қазіргі тарихымызға негіз болатындығын 
дәйектеу үшін қалалардың және олар ор-
на лас қан аймақтардың материалдық және 
рухани мәдениет салаларын дамыту бас-
ты назарға алынып отыр. Сондықтан, 
атал ған қалалардағы әкімшілік-басқару 
мекемелерінің және өндіріс, өнеркәсіп орын-
дарының басшылары қазақ ұлты ма ман да-
ры ның, жұмысшыларының мол тартылуын, 
кәсі би мамандану деңгейлерінің сапалы бо-
луын жүзеге асыруы тиіс.

Қазақ мемлекеттігін нығайтуда Қазақстан 
халқы Ассамблеясы да ықпалды орын 
алатыны ақиқат. Тағдырдың әр алуан 
жағдайларымен келіп қоныстанып Қазақ 
мемлекетінің азаматы болып отырған туыс-
қан халықтар диаспораларының 9 өкілі ар-
найы берілген мүмкіндік пен Қазақстан 
Рес пу бликасы Парламенті Мәжілісінің 
депу таттары болып сайланып келеді. Басқа 
елдерде мемлекет құрушы негізгі ұлттан 
басқа халықтар өкілдеріне мұндай мүмкіндік 
жасау тәжірибесі жоқ.

Елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың Астана 
қаласындағы «Қазақ Елі» монументінің 
ашы лу салтанатындағы (6 шілде 2008 жыл) 
сөй леген сөзіне де сүйенеміз:

«Воистину счастлива и ярка высокая звез-
да казахского народа, у которого есть такая 
необъятная национальная территория и есть 
такая богатая история.

Возникшие в XV веке на огромных прос-
торах от Алтая до Атыру, от Сырдарья до 
Тобола Казахское ханство стало законным 

наследником и достойным преемником 
пред шествовавших ему великих государств, 
не ког да существовавших в Великой степи» 
[9, с. 157).

Ұлт Көшбасшысы осы құттықтау сөзінде 
Жәнібек пен Керей хандар негізін салған 
Қазақ мемлекетінің қазіргі Тәуелсіз кезеңге, 
ұласуына дейінгі халқымыздың басынан өт-
кен басқыншы-отаршыл мемлекеттер жа са     -
ған зар  дап  ты тар  ихи оқиға  ларды («Ақтабан 
шұбырынды Алқакөл сұлама», ата мекен-
дерді жатжұрттықтардың иеленуін, ділді 
аздырғанын, діннен, тілден айырғанын, т.б.), 
қазақ мемлекеттігін сақтау үшін күрескен, 
батыр, дана хандар Абылайды, Кенесарыны, 
«Оян, қазақ!» деп үндеу жариялап Алаш 
зиялыларын, большевизмнің 30-жылдарғы 
сая си қуғын-сүргінінен, мал-мүлікті тәр-
кі леуі нен, еріксіз ұжымдастыруынан 5 
миллион қазақ халқының аштықтан, жер 
аударылудан, лагерьлерге қамалудан жарты-
сы ның қырылғанын тебірене баяндады. 
«Мен қазақпын мың өліп, мың тірілген, 
жөр гегімде таныстым мұң тілімен», – деп 
жырлаған ақын жырын тебірене сөз арқауына 
алған Елбасы «Қазақ Елі» монументі Қа зақ 
мемлекеттігінің өткені мен бүгінін, бола-
ша ғын тұтастырған, ұрпақтар мәңгі тағзым 
ететін киелі орын болуы керектігін атады.

Қазақ мемлекеттігін нығайту үшін Елба-
сы ның үздіксіз айтып келе жатқан сөздерін 
жүзеге асырушылардың іс-әрекеттері көңіл-
ді  көншітпейді.

Қазақ  Еліндегі  орыс тілді газет тер  дің, 
жур   нал     дар    дың жарияланым беттерінен мем-
ле   кет        тік  қазақ тіліндегі материалдардың ор-
ын ал   уы тиіс қой. Қазақ мемлекетіндегі орыс 
тіл     ді газеттер мен журналдардың беттері әуе  -
лі негізгі ұлттың мемлекеттік тілінде жа з    ы-
л  ып, диаспора тіліндегі материалдар екін   ші 
кезекте тұруы тиіс емес пе? Мысалы, «Қазақ-
стан шындығы» – «Казахстанская прав да», 
«Керуен» – «Караван», «Ой» – «Мыс ль», 
«Кеңістік» – Простор», «Ұйғыр дауы сы» – 
«Ұйғыр авази», т.б.

Республикамыздағы басқа тілдегі бас-
па сөз беттерінде қазақ тілінің мемлекетін 
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мәртебедегі қолданысын Елбасы Жолдау-
ларында айтылғандай 2020 жылға дейін 95 
пайызға жету көрсеткішін орындау.

Қазақ мемлекеттігін нығайту – Отаны мыз-
ға – Атажұртымызға, Атамекенімізге алыс-
жақын шетелдерден (Монғолия, Қы тай, 
Түркия, Иран, Өзбекстан, Қарақалпақстан) 
көшіп келіп жатқан қандастарымыздың 
да басты мұраты. Планетадағы жалғыз 
Отанымыз – Қазақ Елі, сондықтан көші-қон 
үдерісінің үздіксіз жалғасып, нәтижесінде 
еліміздегі халық санының кем дегенде 80 
%-ын құрайтын деңгейіне жетуіміз керек.

Елбасымыз өткен таяу жылдардағы бір жи-
ын да  ғы сөй  леген сөзінде енді бұдан былай бұ-
рын бірнеше ғасырлар бойы отарлық-құлдық 
құр са уда болғанымызды айта берудің қажет 
емес тігін де ескерткен-ді, шынында да езілген, 
тоналған, құлшы лық та өткен кезеңдерді емес, 
енді азамат тық-отаншылдық, жауынгерлік-
қаһар ман дық рухты көтеретін арғы-бергі ұлт-
тық тарихтағы аса көрнекті, айбынды тұл ға-
ла ры мыздың (Аттила, Бейбарыс, Әбунәсір 
әл-Фараби, Мұхаммед Хайдар Дулати, Асан 
Қайғы, Керей мен Жәнібек, Бұқар, Абылай, 
Кенесары, Сырым, Исатай, Махамбет, Д. 
Қонаев, Қайрат Рысқұлбеков, т.б.) қазақтың 
ұлттық-қаһармандық рухын асқақтатқан 
айбынды өнегесін насихаттауды күшейте тү-
суі міз керек!

Қазақтың ұлан-байтақ даласын қанын 
тө гіп, басқыншылардан, отаршылдардан 
қор ғау жолында өмірлерін сарп еткен, 
арып-ашып, азып-тозып, айдалып, бо сып, 
жан-жақтан қаңғалақтап келіп қол ты ғы-
мызға паналаған халықтарға (ұйғыр, курд, 
шешен, орыс, неміс, т.б.) үйіміздің, ата 
қонысымыздың төрінен орын берген тең-
десі жоқ жомарттығымыздың, қайы рым-
ды лы ғымыздың сыйлануы, құрметтелуі 
керектігін өркениеттік мәдени қарым-
қаты нас тарымызбен меңзей, айқынырақ 
ұғындыра түсуіміз керек. Елбасымыз кезекті 
бір жиын барысында «Ымға түсінбеген 
дым ға түсінбейді» деген еді. Бұл – қазіргі 
қа зақ зия лыларына да, бізбен қоян-қолтық 
жүрген өзге ұлт өкілдеріне де қатысты сөз.  

Қазақстан Республикасының негізгі заң да-
рын да әкімшілік-басқару орындарында да 
мемлекеттігімізді нығайтатын тетіктер көр-
се тіл ген ғой. Ендеше Қазақ мемлекеттігін 
нығайтуға кедергі болып келе жатқан 
құлықсыз, селқос адамдардың кесірінен 
Елба сы мыздың негізгі ұстанымының баяу 
орын далып келе жатқанын байқаймыз.

Қазақ халқы – Тәуелсіз Еліміздің тұң  ғыш 
Пре зидентінің, Ұлт  Көшбасшысын – Елбасын 
мақтан өтеді. Мемлекетіміздің Тәуелсіздігі 
салтанат құрған 20 жыл ішіндегі әлем 
таныған өсу, өрлеу жетістіктері, еліміздегі 
тыныш тықтың, бейбітшіліктің негізгі ұйыт-
қысы Қазақ халқының төзімділігінің, шы  дам-
ды  лы ғының, жомарттығының, қанағат шыл-
дығының, т.б. асыл қасиеттерінің арқасында 
болып отырғандығы да мәлім. Сон дық-
тан, материалдық және рухани мәде ниет 
салаларының басқару, әкімшілік орын дар да-
ғы адамдардың Қазақ мемлекеттігі негі зін де-
гі халықтық-демократиялық тарихи даму жо-
лынан жаңылмауы тиіс.

Қазақстан Республикасының Президенті, 
Ұлт Көшбасшысы – Елбасы Н. Ә. Назарбаев 
мемлекетімізді өркендетудің, айқын бағыт-
тарын ұсынып, нақты міндеттерді үне-
мі атап көрсетті. Бұлар – даму, өсу жо-
лын да ғы бағдарлы іс-шаралардың үздіксіз 
қозғалыстар заңдылығын көрсеткен сенім ді 
бағыттар. Мемлекеттік басқару орын да ры ның 
басшыларын жинап Елбасы көптеген пай далы 
ұсыныстарын назарға салып келеді. 

Қазіргі кезеңде Елбасымыздың соңғы Жол-
дауында белгіленген «Қазақстан – 2050: Бір 
мақсат, бір мүдде, бір болашақ» стра тегиялық 
бағдарлы жұмыстардың орын да луында 
ұлттық тарихымызды шынайы қалпында 
танып бағалаған ұрпақтардың белсенді іс-
әрекеттері жүзеге асатыны анық.

Қорыта айтқанда, Қазақ мемлекеттігін 
нығайту – уақытымыздың аса өзекті мәселесі. 
Өзін дік дербес атажұрты-атамекен, айбынды, 
ай барлы тарихы, ұлттық негізі айқын, бай 
мате риалдық және рухани мәдениеті бар 
Қазақ ұлтының мемлекеттік мәртебелі да му  
жо лы – ұрпақтар болашағының айқын бағ-
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дары. 2015 жылы Қазақ мемлекеттігінің 550 
жылдығын (1465-2015) бүкіл әлемдік дең-
гей де атап өтуі арқылы алыс-жақын шетел-
дердегі қандастарымыздың және отан дас-
та ры мыздың ұлттық өрлеу жолында жаңа 

жетіс тіктер жолына жігерлене түсетіні ақи-
қат. Бұл – ғаламдық ықпалдастықтар жүйе-
сі   не жұтылып кетпей, дербес Қазақ аты мен 
сақ  та латын халықтық-ұлттық дамуымыз дың 
мәң гі лік тұғырнамасы.
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ҚАЗАҚТЫҢ ХАЛЫҚТЫҚ МАТЕМАТИКАСЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУ
ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНЫЛУ ЖАЙЛАРЫ

Мақалада бүгінгі таңда егемен Қазақ елінің білім беру жүйесінде жеке тұлғаға ұлттық 
тәрбие беру, жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыру міндеттерін шешуде халықтық 
математиканы пайдалану қажеттігі өзекті педагогикалық-әдістемелік проблема екендігі 
жайлы айтылған.

Түйін сөздер: педагогикалық-әдістеме, халықтық   математика, білім беру, патриотизм, 
жүйе.

В статье говорится о том, что в решении задач как национальное воспитание личности, 
формирование нового казахстанского патриотизма в системе образования независимого 
Казахского народа в настоящее время, использование народной математики является 
необходимой актуальной педагогическо-методической проблемой.

Ключевые слова: педагогическая методика, народная математика, образование, 
патриотизм, система.

The article said that in the solution of problems as a national updringing of the person, the 
formation of a new Kazakhstan patriotism in the education system of the independent Kazakh nation 
currently using traditional mathematics is necessary relevant pedagogical and methodological 
problem.

Keywords: pedagogical technique, folk mathematics, education, patriotism, system.

Қазақтың халықтық педагогикасының құ-
рам дас бөлігі халықтық математиканы зерт  -
теумен және оны оқу-тәрбие үрдісінде пай  -
да лану әдістемесін жасаумен қазақ ғалым-
да  ры - тілшілер, әдебиетшілер, философтар, 
этно графтар, математиктер, математик-әдіс-
керлер, педагогтар айналысып, бірнеше 
ғылыми еңбектер жазды.

Тілші академик  І.К.Кеңесбаев 1946 жы лы  
«Қазақ ССР Ғылым академиясының хабар-
шы сы» журналында «Қазақтың үш, жеті, 
то ғыз және қырық сандарына байланысты 
ұғым дары» атты мақаласында сол төрт сан 
кез де сетін сөздерге мысалдар келтірілген 
[1].

1966 жылы академик Ә.Марғұланның 
редакциясымен шыққан «Ежелгі мәдениет 
куә лері» атты жинақта математик 
М.Исқақовтың «Түркі тілдес халықтардың 

ежел гі  арифметикасы» атты көлемді мақа ла-
сын     да табиғаттан тікелей алған сандар, ерте-
де   гі халықтықтардың қалай санағаны, ежелгі 
түр кі лердің арифметикасы, жиі айтылатын 
сан   дар, сан есімдер туралы түрлі халық тық-
тар дан шық қан ғалымдардың еңбектері ар қы-
лы тарихи мәліметтер берілген [2].

Ғалым-философтар Ә.Нысанбаев матема-
ти ка мен дін, Ғ.Ақпанбек қазақтардың 
дүние  та нымы туралы халқымыздың таным-
дық мұрасын ой таразысынан өткізіп, олар-
дың адам баласының ақыл-парасатына, көз-
қа ра  сына, сана-сезіміне, тәлім-тәрбиесі не 
күш   ті әсер ететінін жан-жақты әңгімелеген. 
Ал ғалым-астроном Х.Әбішев қазақтардың 
ауыз  екі шығармашылығындағы астрономия 
жә не ауа райы элементтерін, ғалым-мате ма-
тик М.Исқақов қазақтың байырғы кален да-
рын зерттеп, қазақ халқының астрономиялық 
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және метеорологиялық білімдері, этно граф 
С.Кенжеахметұлы ұлттық әдеп-ғұрып тар да-
ғы  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 сандары туралы 
халықтық түсініктердің мәні мен маңызын, 
соларға байланысты туындаған халықтық 
математикасының пайда болуы мен дамуын 
нақ ты дәлелдермен көрсеткен [3].

Әдебиетші Ә.Доспанбетовтың «Қырық 
қазы на» атты кітапшасында қазақ халқының 
ауыз әдебиетінде кездесетін ауызша есептер 
жинастырылған, олардың жауаптары да 
берілген. Сондай-ақ әдебиетші-ғалым 
Ш.Ибраевтың құрастыруымен жарық көр-
ген «Соқыртеке» кітабында қазақтың ауыз 
әде биетінің балалар ойындарындағы есеп 
ойын дары, олардың мазмұны, ойнау ере-
же ле рі қызықты сипатталған. Педагог-
ғалым Е.Сағындықовтың «Қазақтың ұлттық 
ойындары» кітабының «Оймен келетін ойын-
дар» атты бөлімінде 30-дан аса ойын есеп те рі, 
олардың жауаптары, балалардың ақыл-ойын 
дамытуға тигізетін әсерлері мен ықпал дары 
көрсетілген [4].

Математик-әдіскерлер Қ.Нұрсұлтановтың 
«Ертегі есептері», С.Елубаевтың «Қазақтың 
ауызша есептері», «Қазақтың байырғы 
қара есептері», «Дидактикалық ойындар 
және логикалық есептер», М.Сәрсекеевтің 
«Тәр бие леуші есептер», Л.Жакупованың 
«Математикалық сандықша» есеп жи на-
ғы» атты оқу құралдарын мектептегі мате-
ма тика пәндерінің бағдарламаларына 
ен діру үшін шығарылған [5]. Мысалы, 
С.Елубаевтың «Қазақтың байырғы қара 
есептері» көлемді есеп кітабында қазақ 
халқының ауызша тараған математикалық 
есептері жинақталып жүйелеген. Кітаптың 
бірінші бөлімінде қазақтың байырғы қара 
есептері (118 есеп) мен олардың шешулері 
мен жауаптары, ауыз әдебиетінің жұмбақ 
есептері, ұлттық ойын дары, сандар сыры, 
екінші бөлімінде қазақтың математикалық 
мәдениеті тарихи шолу және қазақ 
математиктерінің өмірбаяндары мен ғылыми 
еңбектеріне талдау жасалынған. Сол ав-
тордың «Дидактикалық ойындар және логи-
ка лық есептер» құралында 1 класс үшін - 45, 

2 класс үшін – 36, 3 класс үшін - 36 ойын-
ло ги калық есептер құрастырылып, олардың 
жауаптары мен шығарылу жолдары бойынша 
нұсқаулар жасалынған. Ал, Л.Жакупованың 
«Математикалық сандықша» есеп жина ғын-
да  оқушыларға адамгершілік, азаматтық, 
пат риоттық және дәстүрлі отбасылық тәр-
бие беруде қолданылатын есептер «Қазақ 
от басы», «Қазақтардың шаруашылығы», 
«Қазақтардың әртүрлі құқығы», «Қазақша 
сән дік бұйымдар», «Қазақ халқының тари-
хынан» тараулары бойынша есептер құрас-
ты ры лып, олардың шығарылу жолдары 
беріл ген.

Қазақтың халықтық математикасын үздік-
сіз білім беру жүйесінде пайдалану бойын-
ша бірнеше диссертациялық жұмыстар қор-
ға лып, олардың нәтижелері оқу-әдістемелік 
құралдар болып жарық көрді [6]. Мысалы, 
ең алғашқы жұмыс 1975 жылы қорғалған 
Қ.Нұрсұлтановтың «Очерки истории мате-
ма ти ческих знаний в Казахстане и воп ро-
сы использования ее материалов в педа-
гогическом процессе казахской школы» 
тақырыбына орындаған кандидаттық дис-
сер тациясында халықтық математика, 
халықтық педагогика, революцияға дейінгі 
Қазақстанда мектептік оқытудың әртүрлі 
жүйесінде математиканы оқытудың жайы, 
қазіргі қазақ мектептерінде математиканы 
оқытудағы тарихилық элементтер туралы, 
К.А.Өтееваның диссертациясында қазақ 
бастауыш мектебінде математиканы оқы-
ту да ұлттық ерекшеліктерді ескерудің әдіс-
темелік жағдайлары, Р.М.Сыздықтың дис-
сер тациясында мектеп жасына дейінгі ба-
ла  лардың математикаға қызығушылығын 
ха лық педагогикасы негізінде қалыптастыру 
әдістемесі, Н.Н.Медебекованың жұмысында 
бастауыш сыныптардың математика сабақ-
та р  ында ұлттық және дидактикалық маз-
мұн ды есептерді пайдалану арқылы 
оқу шы лардың көзқарасын дамыту, 
Г.Н.Жолтаеваның диссертациясында негізгі 
мек теп  те математиканы оқыту процесінде 
этно  пе дагогика элементтерін пайдалану 
әдіс  те ме сі, Ә.С.Сәрсекеевтің жұмысында 
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математиканы 5-9 сыныптарда оқытуда қазақ 
этнопедагогикасы элементтерін ұтымды 
пайдалану мәселелері қарастырылған.

Зерттеу нәтижелері әдістемелік құралдар 
болып, мектеп мұғалімдеріне оқушыларға 
ұлттық тәрбие беруде қолдануға ұсынылған. 
Мысалы, С.Елубаевтың «Ұлттық мазмұнды 
есептерді математиканы оқытуда пайдалану», 
Т.Р.Әлімбайдың «Математикадан кластан 
тыс жұмыстар және халық есептері», 
Р.Р.Бөрібекованың «Қазақ этнопедагогикасы 
материалдарын математика сабағында пай-
да лану», С.Т.Ерназарованың «Бастауыш 
мек тепте қазақтың қызықты математикасын 
пай далану бойынша әдістемелік нұсқаулар», 
С.А.Ұзақбаева мен Қ.С.Сарбасованың «Бас-
тау ыш сыныптардағы математика сабақ-
та рында қазақ этнопедагогикасын пайда-
лану», А.Е.Әбілқасымова, С.А.Ұзақбаева 

мен Қ.А.Сарбасованың «Қазақ этно пе-
да го ги касы материалдарын матема тика-
ны оқыту әдістемесінде пайдалану», 
А.Е.Әбілқасымованың «Ұлттық мектептер 
үшін этнопедагогика элементтерін мате-
ма ти калық білім мазмұнына алыну мәсе-
ле сі не», Ф.Қарғабаева, т.б. «Математика 
саба ғын да бастауыш сынып оқушыларына 
ұлт тық тәрбие беру жолдары», Р.Сыздық 
«Ха лық педагогикасы негізінде балалардың 
мате  ма ти каға қызығушылығын арттыру» 
құрал дары шықты [7].

Сонымен, бүгінгі таңда егемен Қазақ 
елінің білім беру жүйесінде жеке тұлғаға 
ұлт тық тәрбие беру, жаңа қазақстандық пат-
риотизмді қалыптастыру міндеттерін ше-
шу де халықтық математиканы пайдалану 
қа жет тігі өзекті педагогикалық-әдістемелік 
проблема болып отыр.
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Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің
«Ұлттық тәрбие және өзін-өзін тану» кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.д., профессор, 

ХПБҒА-ның академигі
А.Р.Сансызбаева

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің «Әлеуметтану» мамандығының 
1– курс магистранты

АҚСЕЛЕУ СЕЙДІМБЕКТІҢ «ҚАЗАҚ ӘЛЕМІ» АТТЫ ЕҢБЕГІНІҢ «ҚАЗАҚ ЕЛІ – 
МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫН ІСКЕ АСЫРУДАҒЫ ТАРИХИ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Мақалада Ақселеу Сейдімбектің «Қазақ әлемі» атты еңбегі қазақ болмысын, тарихын 
зерделеуге арналған, бүкіл қазақ даласын тербеткен тарихи құнды еңбек, ұлт руханиятының 
құнды қазынасы екеніне тоқталады. Оның әр шығармасында қазақ еліне тән тектілік, 
бекзаттылық, ұлттың биік рухы дәріптеледі. «Қазақ әлемі» - бүгінгі Елбасының ұсынып 
отырған «Қазақ елі - Мәңгілік ел» атты ұлттық идеясын іске асыруда негізгі тарихи ұстаным 
болатыны мақалада сараланып беріледі.

Түйін сөздер: Қазақ әлемі, қазақ болмысы, ұлт руханияты, тектілік, бекзаттылық, 
ұлттық биік рух, қазақ елі, мәңгілік ел, тарихи ұстаным.

В статье рассматривается труд Акселеу Сейдимбека «Қазақ әлемі», который посвящен 
изучению бытия и истории казахского народа. Автор указывает, что труд имеет историческую 
и национальную духовную ценность. В каждом произведении автора восхваляются 
высокий национальный дух, знатность и благородность, которые присущи казахам. В 
статье подчеркивается, что труд «Қазақ әлемі» может быть историческим принципом в 
осуществлении национальной идеи Президента «Қазақ елі – Мәңгілік ел»

Ключевые слова: Казахский мир, казахское бытье, национальная духовность, знатность, 
благородность, высокий национальный дух, вечная страна, исторический принцип.

The article discusses the work of Akseleu Seydimbek “Kazakh alemi”, which focuses on the 
life and history of the Kazakh people. The author points out that the work has a historical and 
national spiritual values. In each work, the author praised the high national spirit, nobility and 
nobility inherent in the Kazakhs. The article emphasizes that the work of “Kazakh alemi” may be 
the historical principle in the implementation of the national idea of the President of «Қазақ елі – 
Мәңгілік ел».

Keywords: Kazakh world, Kazakh mode of life, national spirituality, nobility, noble, high 
national spirit, the eternal country, the historical principle.

Бүгінгі Елбасы ұсынып отырған «Қазақ 
елі - Мәңгілік ел» ұлттық идеясын іске асыру-
да ұлт зиялыларының ой тұжырымдарының, 
еңбек терінің, ғылыми көзқарастарының алар 
ор ны ерекше. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан 
ұлт зиялыларының артына қалдырған мұра-
лары егемен еліміздің, қазақ елінің жас-
тарының бойындағы ұлттық, тарихи санасын 

қалыптастыруда негізгі ғылыми тұғырнама 
болып табылады.

Осы тұрғыдан алғанда Ақселеу 
Сейдімбек тің «Қазақ әлемі» ғылыми еңбе гі-
нің «Қазақ елі - Мәңгілік ел» идеясын қоғамда 
қалыптастырудағы тарихи маңыздылығына 
келетін болсақ, ғалымның «Қазақстан үшін 
іргетасы болатын жалғыз идея бар. Ол - Қазақ 
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идеясы. Қазақ идеясы ғана Қазақстанды дер-
бес мемлекет ретінде даралап, жалпы қазақ-
стан  дықтардың бүгінгі және тарихи перс пек-
тивадағы мақсат - мүдделеріне іргетас бо ла 
ала ды. Бұл тұрғыдан қазақ идеясын - ұлт  тық 
идея деп атауға болады», - деген ой - тұ жы-
ры  мы қазіргі таңдағы қазақ елі мәңгілік ел 
идея сымен ұштасып жатыр[1].

Ақселеу Сейдімбектің «Қазақ әлемі» ат-
ты еңбегінің «Ең үздік қазақ кітабы» деп 
бағалануы еңбектің тарихи, ғылыми ма ңыз-
ды лы ғын көрсетеді.

«Халықтың рухани әлемі де шимайлы із-
ге толы сонар секілді. Оның да ұзақ сонары, 
кел те сонары немесе қан сонары бар. Уақыт 
ара сы ұзаған сайын, ұзақ сонардағы із сияқты, 
халық болмысының байыбын бажайлау 
қиындай береді. Халық болмысының өтке

нін, бүгінін және болашағын біртұтас құ-
бы лыс ретінде қарағанда ғана шындықтың 
шоқ тығына қол тигізуге болады. Оның шы-
найы болмыс бітімі сол тұтас қалпында қа-
рас тыру арқылы танылады. Яғни, халық 
бол мы сының ұзақ сонары, келте сонары, 
қан сонары болғанымен мұның үшеуіде сол 
халық тың біртұтас ғұмырнамасы. Өмірдің 
сабақтастығы дейтін құдірет осы. Бұл 
сабақтастықты терең сезіне отырып, қайдан 
шыққаныңды, қай өрістерді шиырлап жү-
ргеніңді, енді қайда баратынынды пайым-
дау ға болады»,  дейді [2]. Расында да, ға-
лым халықтың тарихи болмысын ашуды 
сонарға теңей отырып, бастауы мен барар 
бағытын білген соң, бітімі мен болмысын, 
парқы мен нарқын білуі қажет екенін, қазақ 
әлемінің мәдениет пен өнер, салт пен дәстүр, 
парасат пен кісілік, тіл мен таным, ұлттық 
психологиясы елдің елдігі мен бірлігін 
айқындайтын негізгі құндылықтар жүйесін 
саралап береді. 

Өзінің тарихқа көзқарас атты тарих на ма-
сын да «қазіргі жер басып жүрген қазақ тар 
Батыс тан Шығысқа қарай аттағандардың бә-
рін ұлы қолбасшылар ретінде танып, олар-
дың үрім бұтақ зәузатына дейін жаттап өсті. 
Ал, Шығыстан Батысқа қарай жорық жаса-
ған дар шетінен жабайылар, қанішерлер ре-

тін де санаға сіңді. Сонымен қатар, ға лым 
«Даланың ауызша тарихнамасы», «Қазақ-
тың ауызша тарихнамасы» атты тың жанр-
лық атаулар дүниеге келтіре отырып, хал-
қы мыздың рухани биік парасаты, төлтұма 
қасиет терін асқақтата отырып, қазақ ғибра-
тын танытатын қазақтану ғылымының не-
гі зін салды. Оның әрбір еңбегінде, сөзінде 
көш пелі жұрттың өмір тіршілігі, ұлттық 
қасиетті қастерлеу, ұлттық ұғымдағы жөн – 
жобаны білу, қазақ жанының қисынды кел-
бе ті бейнелей отырып, ұрпақтан – ұрпаққа 
жет кен сөздік қордың баюына ат салысты.

Қойшығара Салғариннің естеліктерінен 
ғұла ма ғалым туралы «Ақселеу Сейдімбек-
тің азамат ретіндегі болмысын айғақ-
тай тын айқын қасиеттерінің ең бас ты-
сы – оның жалтақсыз ұлтжандылығы. Бұл 
ұлтжандылық – әйтеуір, бір ұлтқа тие сі-
лі болғандықтан қиқуға ілесетін пен де  ші-
ліктен ада, халқының қадір-қасие тін терең 
танып-түсінуден туындаған құр бан шыл 
ұлтжандылық. Содан да болуы ке рек, ол 
өзінің ғылыми-шығармашылық ізде ніс-
терінде ұдайы ұлттың рухани дәулетін есе-
леп, бұрын із түспеген соныға құлаш ұрып, 
жаңа лық қа жаршы болып, әсіресе, халық 
мұрасы ның еленбей жатқан сырларын 
түген  деп отыруға айрықша құштар. Ол үшін 
қазақ ұлтының тарих аясындағы болмыс-
біті  мі біртұтас киелі жаралым. ...Ақселеу 
Сейдімбек еңбектерінің ұдайы «қазақ» деп 
бас тал ып отыратыны да көп жайтты аңғартса 
ке рек: «Қазақ әлемі», «Қазақтың қара өлеңі», 
«Қазақ тың күй өнері», «Қазақтың ауыз ша та-
рихы», т.б. Сөз жоқ, осы аталған еңбек тер-
дің қай-қайсысы да тегеурінді де тың ой-тұ-
жырымдарымен қазақтануға олжа сал ған, 
ешқашан ғылыми-танымдық мәнін жой май-
тын  өміршең дүниелер.

Ақселеу Сейдімбек бұрын жиналмаған да 
зерт телмеген қара өлең мен күй аңыздарын 
ал ғаш рет рухани айналымға түсірді; ал ғаш 
рет қазақ эпостарының қара сөзбен наси-
хат талуына мұрындық болды; алғаш рет 
Гомер туындыларын қазақ оқырмандарына 
таныс тыр ды; алғаш рет тарихты жеке 
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тұлғалар арқылы зерттеу идеясына ден қой-
ды; Қазақстанда этнографиялық және этно-
логиялық ізденістердің жандануына ық-
пал етті; сөйтіп, көшпелілердің төлтума 
мәде ниеті деген категориялық ұғымның 
орны ғуына тегеурінді үлес қосты; қазақ-
тың музы калық мәдениетінде бес мектептің 
барын алғаш рет саралап танып, олардың 
даралық сипаты мен типологиялық 
тұтастығын айғақтап берді; қазақтың ән 
өнерінің тарихи-эстетикалық қасиетін алғаш 
рет кешенді қалпында танытуды мақсат 
еткен телехабарлар сериясын жасады; 
қазақтың ру-тайпалық жүйесін алғаш рет 
тарихи-этнологиялық, әлеуметтік-саяси 
жә не мәдени-рухани аяда зерделеп, қазақ 
ше жі ресінің қазақ тарихына қатысты түп 
дерек темелік мән-маңызын ашып берді; 
...халықтың рухани дәулетін сабақты жібіне 
дейін түгендеуді мұрат тұтқан ұлтжанды 
азаматтың қам-қарекеті екені кім-кімге 
де күмән келтірмесе керек. Осындай 
қасиеттерінің арқасында оның есімі халық 
арасында айрықша құрметке ие». 

А.Сейдімбек мұраларының ішінде зерт-
тел ген, жинақталған дүние қазақ елінің 
шежіресі. Оны ол өз ғылыми еңбектерінде 
баса айтты. «Менің қолыма 1,5-2 мыңдай 
шежіре түсті. Оның ішінде кейбір шежірелер 
былай басталады. «Мен өзім бір ғасырға куә 
болдым. Тағы бір ғасырға куә болғандардың 
сөзін естідім. Менің бойымда екі ғасырдың 
ақиқат сөзі бар». Ал екі ғасырлық тарихы 
жоқ елдер бар. Екі ғасырлық ақиқат сөз 
шежіреде тұр. Оның үстіне соңғы екі ғасыр 
қазақ тарихындағы өте тағдырлы ғасырлар 
болды. Демек, шежірелік айғақ-деректі көз 
көре отырып, оны қорытып, пікір біл дір-
меу менің рухани бағыт-бағдарым үшін 
қылмыспен пара-пар шаруадай еді...». 
Расында да, ғалымның жинақтаған дү ние-
ле рі, деректері бүгінгі «Қазақ елі – Мәңгілік 
ел» тарихнамасында негізгі құнды мұра бо-
лып  табылады. 

«Балталы бағаналы ел аман бол» атты 
шежірелік еңбекте де ұлы дала тарихына 
шо лу жасай отырып, үш жүздің құрамын, 

дала лық ауызша шежіреге, Еуразия көш-
пе лілерінің, оның ішінде түркі тілдес 
халықтардың тарихына біртұтас құбылыс 
ретінде ден қойып, жүйелілік тұрғыда 
қарастырады. Халқымыздың дәстүрлі ше-
жі ре шілдігіне құнды дерек көзі ретінде мән 
беріп, Шыңғыс ханнан бастап хандар мен 
сұл тандардың тарихы, түркі халықтарының 
ұлт ретінде қалыптасуы туралы сыр шертеді, 
ал үлгі үшін Найман тайпасының, оның Бал-
та лы, Бағаналы руларының шежіресін тара та-
ды. Ол «қазақ шежіресі өзінің тарихи дерек-
терге қанықтығы мен шыншылдығы жөні-
нен, тарихи таным үшін мейлінше құн ды көзі 
болып табылады»,  деп ерекше мән бе ре ді.

Сонымен қатар, ғалымның руларға бөлу 
туралы «тұңғыш рет қазақ ру-тайпаларының 
этникалық бөлік емес, бұл әкімшілік-
аумақтық, территориялық бөлік екенін 
қолмен ұстатқандай дәлелдеп отырмын. 
Демек, жүзге бөліну деген сөз барып тұрған 
ақымақтық, төл тарихын білмеушілік болып 
шығады...» деген қағидасы - XV ғасырдың 
ортасында Қазақ хандығының құрылғанда 
мемлекет іргесін қалыптастыру үшін 
тайпалық, рулық, жүздік құрылымдардың 
жасақталғанын негізге ала отырып, бүгінгі 
таңдағы руға бөлуге байланысты көптеген 
келеңсіз жағдайларға тосқауыл беретін бір-
ден - бір ұстаным болары дау туғызбайды.

Расында, Ақселеу мұрасын тану – ұл ты-
мыз дың кешегі мен бүгінін зерделеу, көшпелі 
жұрттың өмір тіршілігін тану, қат – қабат 
тарихты терең зерттеген, соңын сырына терең 
бойлатқан ғұлама – ғалым. Белгілі журналист 
Нұртөре Жүсіптің «Ұлан ғайыр қазақ әлемін 
түрек салып зерттеген адам бол са, сол адам 
осы - Ақселеу Сейдімбек. Аханның әлемі, ол - 
Алаш әлемі, Ахаңның әлемі ол - қазақ әлемі».

Оның соңғы ескерткіш тасына ойып 
жа зыл ған «Көктегі күнге, жердегі елге 
мейі рі мім қанбады» деген ғибрат сөзінен, 
еңбектерінен Ақселеу әлемінің өзіндік дара-
лы ғы мен даналығын, артындағы ұрпағына 
қал дырған қайталанбас жауһар мұралары 
ар қы лы  алаш рухын, қазақ рухын мәңгі сөн-
дір мей тін асыл қазына екенін көруге болады
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ДҮНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ ЖАС ЕРЕКШЕЛІК 
КЕЗЕҢДЕРІНІҢ СИПАТТАЛУЫ

Мақалада қазақ халқының ұлттық дүниетанымына сай жас ерекшеліктер кезеңіне 
бөлудің педагогикалық, психологиялық мәселелері қарастырылған. Қазақ халқының ұлттық 
танымы мен салт-дәстүріне ыңғайластырылған адамдардың жас ерекшелік кезеңдерін 
бөлудің қырлары айтылған. Адамдардың жас ерекшелік кезеңдерін бөлудің үш түрлі 
бағытты бар: бірінші психологиялық және физиологиялық ерекшеліктеріне, екіншіден 
қазақ халқының тұрмыс тіршілігіне байланысты мал шарушылығымен айналасу әрекетіне 
қарай, үшінші мүшел жасқа байланысты болатындығы атап көрсетілген. Бұдан басқа 
адамдардың ересектік кезеңдеріндегі іс-әрекеттеріне қатысты мінез-құлықты сипаттайтын 
аңыз әңгімелер баяндалған.

Түйін сөздер: жас кезеңдер, дүниетаным, ересек жас, мінез-құлық, психологиялық және 
физиологиялық ерекшеліктер

В статье рассматриваются педагогические и психологические проблемы разделения 
возрастных периодов в мировозрении казахского народа. Сказано о разных сторонах 
национального разделения возрастных периодов человечества казахского народа. Существует 
три направления в разделении возрастного периода человека: первое, по психологическим 
и физиологическим особенностям, второе, связано с условиями быта животноводством 
казахского народа, третье, связано так называемым циклом «мүшел жас» (старинное 
исчисление возраста человека по двенадцатилетнему циклу). Кроме этого приводится ряд 
мифов и рассказов связанных с характером действия в период зрелого возраста человека. 

Ключевые слова: возрастные периоды, мировозрение, зрелый возраст, характер, 
психологические и физиологические особенности

The article deals with pedagogical and psychological problems of separation age periods in the 
worldview of the Kazakh people. Said about the different sides of the national division of mankind 
age periods of the Kazakh people. There are three areas in the division of human age period: the 



38

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

first, on psychological and physiological characteristics, the second is related to the conditions of 
life of the Kazakh people in animal husbandry, and the third is related so-called cycle «мүшел 
жас» (old-age man calculus twelve-year cycle). In addition, given a number of myths and stories 
related to the nature of the action during the mature man.

Keywords: age periods, worldview, mature age, character, psychological and physiological 
characteristics 

Қазақ халқының ұлттық дүниетанымына 
сай адамдардың дамуына байланысты жас 
ерек ше ліктер кезеңдерін бөлудің өзіндік 
жол  да рын жасаған. Халықтың ғасырлар 
бойы қалыптасқан салт-дәстүріне, тұрмыс 
тір  ші лігіне орай адам физиономиясының 
био  ло гия лық және психологиялық қыр-
ла рын ескере оты рып, жас кезеңдерге бө-
ліп қарастырған. Алды мен педагогика мен 
психология ғылы мын да адамның да му 
сатыларын әр жас кезең дерге бөліп, қарас-
тыр ғандығы туралы қыс қаша тоқ тал ған ды 
жөн санадық. Жас ерек шелік кезе ңі мен қоса, 
әр жастың өзіндік қабі лет ті лі гі мен айыр-
машылықтары болады. Зерттеушілер жеке 
тұлғаны оқыту мен тәрбиелеуде олардың 
жас ерекшеліктерін басты әрі негізгі қағида 
ретінде ұстанады. Сондықтан, жас кезеңдерді 
топтауға тоқталған ғалымдарымыздың пі-
кі рі  де әртүрлі жіктемелермен көрсетіледі. 
Мә селен, 

1 Гиппократтың жас кезеңдерінің клас си-
фи ка циясы (б.з.д. IV ғасыр):

- бірінші кезең – 0-7 жас;
- екінші кезең – 7-14 жас;
- үшінші кезең – 14-21 жас;
- төртінші кезең – 21-28 жас;
- бесінші кезең – 28-35 жас; 
- алтыншы кезең – 35-42 жас;
- жетінші кезең – 42-49 жас;
- сегізінші кезең – 49-56 жас;
- тоғызыншы кезең – 56-63 жас;
- оныншы кезең – 63-70 жас.
2 1965 жылы Мәскеуде өткен халықаралық 

сим  позиумда қабылданған жас кезеңдерінің 
жік телуі:

- жаңадан туылған бала – 1-10 күн;
- емшек еметін бала – 10 күннен -1 жыл;
- балалықтың ең ерте кезі – 1-2 жыл;
- балалықтың бірінші кезеңі – 3-7 жас;

- балалықтың екінші кезеңі – 8-12 жас ұл-
дар да, 8-11 жас қыздарда;

- жасөспірім шақ – 13-16 жас ұлдарда, 12-
15 қыздарда;

- бозбалалық шақ – 17-21 жас ұлдарда, 16-
20 қыздарда.

Орта (кемеліне келген) жас:
– бірінші кезең – 22-35 ерлерде; 21-35 

әйел дерде;
– екінші кезең – 36-60 ерлерде, 36-55 

әйел дерде;
– егде жас – 61-74 ерлерде, 56-74 

әйелдерде;
– қарттық жас – 75-90 ерлер мен әйелдерде;
– 90-нан асқан қарттар (ұзақ жасаушылар) 

[1, 36-38 б.].
Қазақ халқының этнопсихологиялық, эт-

но    пе да го гикалық ілімдерінде адамдар  дың 
жас ерек  шеліктерін кезеңдерге бөлу заңды-
лық     тары қалыптасқандығын айрықша атауға 
бо  лады. Ғалым, профессор К.Ж. Қожахметова 
«Казах  ская этнопедагогика: методология, 
тео  рия практика» - деген еңбегінде адам дар  -
дың жас ерекшеліктерін бөлудің ұлттық дү -
ние танымға негізделгендігін жазады. Жас 
кез  ең   дерге бөлудің үш түрлі бағытын ұсы-
на   ды: бірінші психологиялық және физио-
ло  гиялық ерекшеліктеріне, екіншіден қазақ 
хал қының тұрмыс тіршілігіне байланысты 
мал шарушылығымен айналасу әрекетіне 
қарай, үшінші мүшел жасқа байланысты. 
«Қазақтардың жас кезеңдерге бөлу тұр ғы-
ла ры бүгінгі күннің талабына сай келмеуі 
мүмкін» - делінген аталмыш еңбекте.

Қазақ халқының адамдардың жас ерек ше-
ліктерін бөлу бағыты психологиялық және 
фи зиологиялық тұрғыдан қарастырылады:

1. дүние келгеннен бастап бір жасқа дей-
ін  – нәресте,

2. бір жастан 7 жасқа дейін - сәби,
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3. 7 жастан 12 жасқа дейін ойын баласы,
4. 12 жастан 15 «сығыр», «ересек бала лар». 
5. 16жастан 19 жасқа дейін,
6. 20 жастан 30 жасқа «жас жігіт»,
7. 30 дан 40 жасқа дейін «дүр жігіт», «күр 

жігіт»,
8. 40тан 50жасқа дейін «ер түлегі»,
9. 50ден 60 жасқа – «жігіт ағасы»,
10. 60 жастан 70 жасқа дейін, «қарасақал»
11. 70 тен 80 жасқа дейін «ақсақал» [2, 220 б.].
Екінші бағыт бойынша қазақ дүние та ны-

мын да адамдардың жас ерекшеліктерінің 
психологиялық кезеңдерінің қазіргі ғылыми 
тұрғыдан жүйеленген теорияларына сәй-
кес келетін жақтары да бар. Мысалы: тұр-
мыс-тіршілігіне, шаруашылығына, физио-
ло гия лық жетілуіне сәйкес адамдардың 
жас ерекшіліктерін әртүрлі параметрлер 
бойын ша: қозы жасы 10 жасқа дейін, қой 
жасы 10-20 жас арасы, жылқы жасы 20-
30 жас, патша жасы 40 жастан жоғары деп 
шартты түрде бөліп қарастырған. Ересектік 
кезеңнің бастауы «жиырма бес жас» болып 
белгіленген, «жылқы жасы» - қырық жас 
болып айқындалған, «патша жасы» атауына 
сәйкес, шаруашылық және әлеуметтік 
мәртебесіне лайықталған қабілет-қарымды 
анықтап тұр» [2, 221 б.].

Үшінші бағыт: «мүшел жас»: 13, 25, 37, 
49, 61, 73, 85.... Бұл дәстүрлі ұғымды қазіргі 
уақытқа дейінгі сақталған қағидалардың 
бірі не санауға болады. Адамрдың өмірінде 
мү шел жас ерекше орын алады, әрбір 
мүшел жаста дағдарыстар болу мүмкін деп 
есептеген. Бұндай жасқа бөлу ересектер өмі-
рінде жауапты, әрі өзіне есеп беретін жас ке-
зең  болып табылады.

Адамдардың жас ерекшеліктерін кемел-
де нуі не қарай бөлінуі:

30 жас – орда бұзар; 40 жас –қамал бұзар, 
жігіт ағасы; 50 жас – ер жасы, ел ағасы; 60 
жас – дер шағы; 70 жас – мәр шағы; 80 жас 
– жер шағы; 90 жас шер шағы; 100 жас – қор 
шағы. 

Кезінде Жетес би былай сипаттаған;
Оңға келдім – ойнадым, қызығыңа той ма-

дым; 

Жиырмаға жеттім – бойладым, балалықты 
қой ма дым, жақсы сөзге сүйіндім. Жаман 
сөз ге күйіндім, барымды киіндім, сұлуларға 
шүйіл дім, жауларыма түйілдім. 

Отызға келдім – алтайы қызыл түлкі 
болдым, қыран бүркітке алдырмадым, құмай 
тазыға шалдырмадым, қатар құрбының көңі-
лін  қалдырмадым;

Қырыққа келдім – арғымақтай аң қыл да-
дым, тау тағысында саңқылдадым ақ алмастай 
жарқылдадым, құз қырандай шаңқылдадым, 
барымды жоқ деп сарқылмадым, 

Елуге келдім – биік қырға шықтым, ар ғы  
жағының алыс-жақынын байқадым, дәуле-
тім ді шайқадым;

Алпысқа келдім – алты тарау жолға түстім, 
қайсысының алыс-жақынын білмедім;

Жетпіске жеттім –жеңілгенімді білдім, ба-
ла мен келінге билігімді бердім, айдауында 
жүр дім; 

Сексенге келдім – оң жағым от сол жағым- 
су, артым- құз, қалай қозғалсам да тірлік деп 
біле алмады [3, 153-154 б.]. 

Бұдан қазақ ақындары мен жырау-
ларының шығармаларында адамдардың жас 
ерек ше лік теріне бөлу үрдісі кеңінен орын 
алғандығын байқаймыз. Олар адамдар дың  
әр бір жас кезеңдерін мінез-құлықын да ғы 
ерекшеліктер мен өзгерістерді пси хо ло гия-
лық тұрғыдан сипаттай білген. 

Осындай жасқа бөлу арқылы адамдардың 
келесі кезеңде сондай психологиялық көңіл-
күй күтіп тұрғандығын анықтап айтқан, әр 
жаста адамдардың қандай болу керектігін 
ашып көрсеткен.

Адамдардың жас кезеңдерін бөлуге бай-
ланысты қазақ аңыздарының мәнін жоға-
ры бағалауға болады. Ертегіде құдай адам-
ға, есекке, итке, маймылға отыз жас тан  
өмір сыйлаған. Адам баласы бұл жас қа  
қанағаттанбаған да есектен, иттен, май мыл-
дан артық қалған жасты өзіне қосып ал ған. 
Отыз жасқа дейін думанды қызыққа то лы 
өмір кешеді, кейін отбасын асырап сақ тау 
үшін есекше арқаланып тасиды 30 бен 50 
арасы, 50 мен 70 арасында өмірден көп  те-
ген қиыншылықтарға кездеседі, ит ше ырыл-



40

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

да сып, сөзтіркеспен айтқанда «итөмірді» 
бастан өткізеді, балаларын амандығын күзе-
тіп отырады, 70 – 90 жас аралығында май-
мыл дай еңкейіп немерлеріне кей кезеңде 
күл кі болып қалады деген ойды меңзейді. 
Осы ертегінің мәні ересек адамдардың жас 
кезең деріндегі іс-әрекеттерінің мазмұны 
мен құрылымын айқындап береді. 

Қазақ халқындағы жас ерекшелік кезең-
дер ге бөлудегі ересек адамдарға қатысты 
этно психологиялық ұғымдардың мәні тура-
лы  ойымызды тұжырымдадық.

Өмір философиясы тұрғысынан ал ған-
да да, ересек адамдардың есеймеген адам-
нан айырмашылығы - қалыптасқан фи зио -
логиялық және психологиялық функ  ция ларды 
меңгерген эмоционалды-ерік ті лі гін де. Ересек 
адам өзінің сана-сезімінің жо ға ры лығымен 
ерекшеленеді. Ол өз-өзін бас қа ра алатын, 
өз-өзін таныта білетін тұл ға лармен қарым-
қатынаста, моральді-адам гер ші ліктік қарым-
қатынаста жоғары тұра біліп, материалдық 
тұрғыда ешкімге тәуелсіз бола ды.

Ғалымдардың пайымдарына сүйене оты-
рып, арнайы бір іспен шұғылданатын өз өмі-
ріне жауапкершілікпен қарайтын әрбір адам 

ересектер қатарына жатқызады деуге бола ды. 
Әрбір ересек адамның қайталанбас 

мінезге ие тұлға болуына байланысты, 
мынадай ішкі психологиялық мотивацияларын 
атап өтуге болады: өз танымдық қажеттілігін 
өтеуі; жаңа дағдыны қолданып қанағаттануы; 
оқудан қанағат алу; мүдделері ортақ адам-
дар мен кездесу үшін; жұмыста табысқа жету 
үшін; басқа қажеттіліктерді өтеу үшін, т.б. 
Ал сыртқы әлеуметтік мотивациялар: жаңа 
жұмыс қызмет бабында жоғарылау, жаңа 
тех но ло гияларға бейімделу, айырылысу, 
үйлену (тұрмысқа шығу), сияқты өмір сал-
тын өзгертетін оқиғаларды дұрыс мең ге ру 
үшін оқу тәжірибесін жинақтайды. Ере сек 
адамдардың балалардан айыр ма шы лық та ры-
ның бірі – қалыптасқан физиологиялық жә-
не психологиялық қызметтерді меңгеруі мен 
эмоционалдық-еріктілігінде. Сонымен қа-
тар, ересек адам өзінің сана-сезімінің жоға-
ры лы ғы мен ерекшеленеді, өз-өзін бас қа ра 
алуымен, өзге тұлғалармен қарым-қаты наста 
өз-өзін таныта білуімен, өзінің мораль дік-
адамгершіліктік деңгейін қарым-қатынаста 
жоғары көрсете білуімен, мате риал дық тұрғыда 
ешкімге тәуелсіз болуымен сипат талады.
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әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Философия кафедрасының аға оқытушысы, философия 
ғылымдарының докторы

Р.Сауытбаева 
ҚазМемҚызПУ Қоғамдық-гуманитарлық пәндер кафедрасының оқытушысы, магистр

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ХАЛЫҚТЫҢ КӨҢІЛ-КҮЙ ДИНАМИКАСЫ: НАРЫҚТЫҚ, 
ҚҰНДЫЛЫҚТЫҚ, МАҚСАТТЫҚ АРНАЛАР

Мақалада халқымыздың психологиялық көңіл-күйі Қазақстан тәуелсіздік алған 
жылдардан бастап, бүгінгі күнге дейін материалдық жағдайға, нарыққа бейімделушілікке 
байланысты талданды. Талдау барысында халықтың көңіл-күйінің бірте-бірте артып 
отырғандығының динамикасы анық байқалды. Осыған байланысты, халықтың материалдық 
жағдайының артып отырғандығы да жанама түрде көрсетілді, түптеп келгенде, нарықтық 
сананың қалай өрбіп келе жатқандығы туралы тұжырымдар жасалды. 

Түйін сөздер: Адамзат, Қазақстан, психологиялық көңіл-күй, болашаққа сенім, 
дағдарыстар, материалдық жағдай, қоғамдық сана, нарық, құндылықтар

В статье  психологический  настрой  нашего  народа  был  проанализирован  по 
материальному состоянию, адаптации к рынку с года приобретения Независимости до наших 
дней. В ходе анализа заметка динамика роста народного настроя. В связи с этим, показано 
улучшение материального состояние народа. В итоге, сделаны выводы о том, как развивается 
рыночное восприятие.

Ключевые слова: человечество, Казахстан, психологический настрой, вера в будущее, 
кризисы, материальное положение общественное сознание, рынок, ценности.

In the article the psyhchological mood of our people was analysed on the material state, 
adaptations to the market from the year of acquisition of independence to our days. During an 
analysis there is a note of loud speaker of height of folk mood. In this connection, an improvement 
is shown material the state of people. In the total, drawn conclusion about that, how market 
perception develops.

Keywords: humanity, Kazakhstan, psychological mood, faith in the future, crises, material 
position is public consciousness, market, values.

Адамзат қоғамы тарихындағы бар лық 
үдерістер тұтасынан алғанда, адам пси хи-
ка   сымен тікелей шартталып отырылады не  -
месе одан тыс бола алмайды деп айта ала-
мыз. Сондықтан, психология ғылымы  ның 
дамуына, оның ғылыми пәнаралық интег-
ра ция лануына байланысты қоғамдық саяси-
әлеуметтік өмірді зерттейтін салалар өркен-
дей  бастады. 

Саяси өмір жағдайының ортақтығы негі-
зін де адамдар ұжымдарында, әлеуметтік 
топ тар да, жеке адамдарда туындайтын 

сезімдердің, көңіл-күйдің, әдет-ғұрып тар-
дың, мінездің ерекше белгілеріне назар ау-
да ру қажеттігіне баса көңіл бөлетін–саяси 
пси   хо логия, қоғамдағы болып жатқан өз-
герістердің барлығын топ, ұжым, қоғам пси-
хологиясымен тығыз байланыстыратын, тіп -
ті оған детерминанттайтын – әлеу мет та ну да -
ғы психологизм т.б. қазіргі кезде өркениеті 
елдерде қарыштап дамып, айтарлықтай 
мәр те беге көтеріліп, тіпті таза тәжірибелік 
бағыт та да оңды нәтижелерге жетіп келеді. 
Бұрын саяси идеология психологиялық 
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тәсілдерді стихиялы түрде қолданатын бол-
са,  қазір  жүйелі жоспарланған бағытта бұ-
қа ра   лық сананы тез, қалай, қандай арнаға 
бұру қа жет  тігімен де шұғылданады. 

Олай болса, біздің еліміздегі халықтың 
психологиясын, оның  жалпылама  даму 
бағы тын, түйткілді тұстарын зерттеу де тек 
ғылы ми-теориялық қана емес, тәжірибелік 
маңызы бар іргелі саяси-әлеуметтік 
мәселелердің бі рі  болып табылады. Осыған 
байланысты, біз, Қазақстан тәуелсіздік 
алғаннан кейінгі қоғамдық психологияны, 
әсіресе, халықтың кө ңіл күйінің 
динамикасына, нарыққа бейім де лу шілікті 
және материалдық жағдайды негіз ге ала 
отырып, жалпылама шолулар жасай мыз.

Тәуелсіздік алған жылдары қоғамдық-
экономикалық формацияның, яғни, социа-
лис тік базистің нарықтық қатынастарға 
бет бұрған кезеңі болатын. Сондықтан да, 
нарық тық сана әлі қалыптаспаған, кеңестік 
са на әлі өз күшінде сақталып тұрған шақ еді. 

Осыған байланысты, жалпы қоғамдық 
психологияда: өткенді аңсаушылық (бәрібір 
сол бұрынғы қоғамға жуық арада ораламыз, 
бұрынғы күйіміз жақсы еді, шіркін ком му-
низм болды ғой т.б. түсініктер), жаңаға үр-
ке қараушылық (сұрқия капитализмнің ке-
ліп жеткендігі, нарықтық қатынастардың 
социодарвинистік жақтарының туғандығы, 
яғни, қатаң сұрыпталу заманының кел ген-
дігі) т.б. көңіл күй орын алды. Себебі, халық-
тың тұрмыс деңгейі тым төмен болды. Бұл 
шама мен 1989-1992 жылдар аралығы. 

Одан кейін, қоғамда түсінбеушілік дағ да-
рыстық психология орын алды: сана да ғы – бұ-
рын  «жағымды» кедейдің, ен ді «жа ғым сызға» 
айналуы, «жағымсыз» байдың «жа ғым дыға» 
айналуы, бұрынғы алыпсатар қылмыс кердің 
коммерсантқа айналуы сияқты парадоктар, 
«заманға бейімделген жа ңа тұрмысты қалай 
бастау керек» де ген сияқты интроспекциялық 
сауалдар т.б. қоғамдағы жалпы психологиялық 
алаң ды «кезіп жүрді». Кейбірінің болмаса, 
көп ші лі гі нің тұрмыс деңгейі төмен болды. 
Жабайы нарық тық психология кең етек жайды 
(рэкетерлік, қандай жолмен болсын пайда 

та бу т.б.). Бұл шамамен, 1992-1995 жылдар 
ша ма сына сәйкес келеді.

Одан соң, нарыққа бейімделуге ұмты-
лу шы лық психология қалыптасты. Қоғам-
дық психология түңілушіліктен, бола шақ қа 
деген сенімсіздіктен азат болып, ин фан тиль-
діктен арылу қажеттігін түйсініп, «әр кім 
материалдық жағдайын өзі түзеу керек ті гі» 
туралы ұстанымдар қалыптасып, ол бір те-
бірте нығая түсті. Халық болашаққа мақ сат-
тар құра бастады. Материалдық жағдай жал-
пы лама алғанда, ілгері басты, бірақ жабайы 
на рық тық психология жалғасын тапты. Бұл 
шама мен 1995-1998 жылдарға сәйкес келеді.

Келесі кезекте, прагматистік психология 
белең алып, жабайы нарықтық санадан, өр-
ке ниетті нарықтық санаға өту кезеңі бол-
ды: пайда, нәтиже, іскерлік, жетістік т.б. құн-
ды лық болуы тиіс екендігін қоғамдық сана 
түйсінді. Өткенді аңсау жойылды десе де 
болады, адамдар болашақпен өмір сүруге 
ұмтылды, нарықтық қатынастарға бас иді, 
оны мойындаушылық немесе көнбістік 
психология орнықты. Халықтың, жалпы алған-
да, материалдық жағдайы көтеріле түс ті.  Бұл 
шашамен 1998-2002 жылдарға сәйкес ке ле ді.

Одан соң, қоғамдық психологияда әркім 
өз болашағын жасау идеалы құрылды. 
Нарық тық қоғамға, мемлекетке деген 
жағым сыз көзқарастар сейіле бастады. «Өзі-
нің кемшілігін өзгеден көру» (түгелдей мем-
ле кет ке жаба салу) проекциясы қоғамдық 
сана да саналы-бейсаналы болса да түсінілді. 
Халық тың тұрмыс жағдайы жақсара түсіп, 
опти мис тік пен өзіне ғана сену қажеттілігі 
тура лы «Рух» қалыптасты. Бұл шамамен 
2002-2005 жылдар шамасына сәйкес келді. 

Әрі қарай дүниеге көзқарастық пара диг-
ма өзгере бастады, санадағы психологиялық 
ре во люция аяқталды, қоғамдық пси хо ло-
гия дағы халықтың көңіл күйінің жақсаруға 
қарай бет бұрған динамикасы өрістей берді. 
Әлеуметтік уақыттың қысқаруы адамдарды 
іскерлікке, тәжірибеге ұмтылдырды, бос 
сөзділік пен құр қиялдаудың қажетсіздігін 
сезі ну бас талды. Жабайы нарық жойылып, 
«Пайдамен» қатар, «ұрпақ», «ілім-білім», 
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«түсі ністік», «руханилық», «өзара келісім» 
сияқ ты құндылықтар басты қажеттіліктердің 
бір і  не айналды. Яғни, қоғамдық санада үс-
тем  дік етіп келген «Пайда» (әсіресе, ма-
териалдық) өзінің таза абсолютті билігінен 
айрыла бастады, дегенмен, құндылық ретін де 
сақталды. Өнер мен ғылым өзінің заңды таби-
ғи мәртебесіне қарай бет түзеді. Бұл шамамен 
2005-2010 жылдарға сәйкес келеді. 

Одан соң, «қанағатсыздық пен шүкір-
шіл дік» дилеммасының заманы келді, плю-
ралистік-постмодернистік дүниеге көз қа-
рас психологиясы орнықты. Яғни, пайда-
құ мар лық немесе барға қанағат ету сияқ ты 
парадигмалар өмір сүрудің негізгі ұс таным-
да рына айналды және осы бағытта қоғамдық 
психология екіге айрылды, көптүрлі және 
әрбағыттағы дүниеге көзқарастарға да ерік 
берілді. Халықтың тұрмыс жағдайы біршама 
жақсарды. Оптимистік көңіл-күй, болашаққа 
деген сенім және оны құру модельдері, 
өмір лік бәсекелестікте жеңіске жету, өзінің 
тағды ры үшін жауапкершілік т.б. маңызды 
құндылықтарға айналды. Бұл шамамен 
2010-2014 жылдарға сәйкес келеді. 

Әрине, бұлай   бөлу  шартты, субьектив-
тілік: бә  рін абсолоютті түрде бірдей бағалау 
мүм кін емес және әрбір психикалық қалып 
әркім де әр түрлі деңгейде, ол – жыныс, жас, 
ұлттық, кәсіптік, тағдырлық, жеке мате риал-
дық жағдайлық т.б. ерекшеліктерге бай ла-
ныс ты болып келетіндігі күмәнсіз. 

 Сонымен қатар, көрсетілген хронология 
да шартты, себебі, ол еліміздің  әр  аймағында, 
әр облысында, әр отбасында, тіпті, әрбір 
адамда әр түрлі кезеңдермен шартталады, 
ажы ра тылған кезеңдер өзара кірігіп те ке-
те ді. Бірақ, ғылымдағы экстраполяция, 
жал пылау, орта есепке келтіру т.б. тәсілдер 
қашан да тұтас бір бейнені жасап шығаруды 
қалайды.

Сондықтан біз үшін жалпылама бейне 
маңызды. Бұл – өткен және қазіргі кезең 
«түсі рілімі».

Бұл өмір шындығының тәуелсіздік ал ған -
нан бүгінгі күнге дейінге жалпылама сурет-
темелік бейнесі: халықтың көңіл-күйі мен 

болашаққа  деген сенімнің бірте-бірте пози тив-
ті түрде  өрістеп  отырғандығы. Осы қазақстан-
дық тұтас бейнеге байла ныс ты, саясаттану  шы, 
әлеуметтанушы ғалым дар дың сараптамаларына 
назар аударсақ, біз дің пікірлеріміз де қуаттала 
түседі. Жас тардың белсенділігі 2000 жылдан 
бас тап күшейе түсті [1,25б.]. «Әлеуметтік оп-
ти мизм Қазақстанның және тәуелсіздік, тұрақ-
тылық және экономикалық өсіммен туын да ған 
қазақстандықтардың негізгі артық шы лық тары 
болып табылады» [2,114б.]. Бүгінгі қазақ-
стандағы оптимизмді С.Т. Тәжібаев пен Т.А. 
Козырев сынды зерттеушілер кезіндегі «аме-
ри калық арман» сияқты ұстанымдармен бай-
ланыстырады да, бәйтерек рәмізінің ша быт та-
ндырушы ролін атап өтеді [3,121б.].

Келесі кезектегі ең басты және күрделі 
мәсе лелердің бірі – «болашақтағы халықтың 
көңіл-күйінің динамикасы қалай болмақ» 
деген сауалға келіп тіреледі.

Елдің экономикалық-саяси, әлеу мет тік -ру

хани тұрғыдан дамуының бас ты шарт тарының 
бірі – қоғамдық пси хо ло гия да ғы көңіл-күйге 
тікелей байланысты екен ді гін тағы да ескере 
түссек, келесі кезекте «ота нымызда осындай 
оңды көңіл-күй кли матын қалай жалғастыру 
қажет және оны қалай өркендету керек» деген 
сауал ма ңыз ды бо лып шығады. Ол үшін дәл 
қазіргі көңіл-күй дің беталысының әртараптанған 
кел бетіне те ре ңі рек назар аударымыз қажет.

2013-2014 жылдардан бастау алған плю-
ра лис  тік психологияны біз шартты үшке бө-
ліп  көрсетуімізге болады: 

1.Депрессиялық ахуал: жастар ара сын-
дағы өмірден түңілушілік, әлемдік эко но-
ми калық және экологиялық дағдарыстар 
ая сындағы алаңдаушылық, осыған сай 
ұрпақтың қамын ойлаушылық, мате-
риалдық немесе әлеуметтік жағдайларына 
байланысты ел ішіндегі бәсекелестік,  
моральдік және ұлттық құн ды лық-
тардың құлдыраушылығына бай ла ныс ты 
күмәнданушылық, жалпы экзис тен циал-
дық қанағатсыздық, әлеуметтік уақыт тың 
жеделдеуіне байланысты бәріне үлгеріп 
қалу жанталасы т.б.

2. Қалыптылық жағдай: өзіне сенімділіктің 
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нығаюы, отбасылық жеке «қаржылық қор-
лар ға» деген сенімділіктің артуы, өмір сү ру 
менеджементін игеріп алушылықпен жай  ба-
рақаттану, еліміздегі бейбітшілік пен тұрақ-
тылыққа деген ризашылдықтың орны ғуы, 
«басқа салғанды көрерміз, елмен бірге міз» ғой 
деген шүкіршілдік ділдің қай та өрістеуі, өмірді 
оптимистік бағытта кө ре білу нүктесінен 
қараушылдықтың идео ло гия сы ның әсері т.б.

3. Шабытты идеал: әр бағыттағы құр 
идеологиялар мен өмір шындығын түй сін-
геннен кейінгі даналық, «аз біліп, бәрін білу» 
экстазымен өмір сүру, өмірді шоу ретінде 
қабылдау мен карнавалдандыру, өмірдің мәні 
тек қана байлық емес екендігіне көз жеткізу 
арқылы – әркім өзі қалаған өмірін сүруге 
құқық қа деген көңілі толушылық, біреулер 
дін  нен, біреулер нақ өмірдің өзі нен, біреулер 
сол адасудың өзінен, ал енді біреу лер тазалық 
пен адалдықтан, енді біреулер «бәрі де бәрібір» 
ұстанымынан өмірдің мағы на сын түйсіну т.б. 

Міне, алдағы еліміздегі халықтың көңіл-
күй психологиясының болашағын осы 
үш арна арқылы іздестіруіміз орынды деп 
ойлаймыз. Бұл жерден мынадай спекуляция 
жасау ға болады: қайсысы артса, болашақта 
сол болады. Сәйкесінше, оптимизм де, бей та-
рап  ты лық та, пессимизм де орнатуға болады. 
Ең басты сауал«шындығында қалай бо луы 
ық ти мал?». 

Ендеше, нақты тұжырым жасамас бұ рын, 
мынадай формуланы басшылыққа алға ны-
мыз жөн: адамның психологиялық көңіл-күйін 
оның материалдық жағдайы анық та майды, 
психологиялық көңіл-күй, сол пси хо логиялық 
көңіл күйдің өзін анықтай ала  ды. Ендеше, 
болашақтағы көңіл-күй - адамның материалдық 
жағдайы немесе өмі  рі нің сәтті болғандығы 
емес, «өзінің өмі рі не өзінің риза болушылығы» 
ықтимал деп бол жамд ай аламыз. Бұндай фокус 
адам зат тық тәжі рибе тарихында, сонымен 
қатар қа зақ дүниетанымында да бұрыннан-ақ 
бар құ бы лыс.

Елбасы Н. Назарбаев өзінің соңғы жол-
да уында халыққа оптимистік көңіл-күй ор-
на ту ды да назардан тыс қалдырған жоқ. 
Біріншіден, оның еуропадағы дағдарыстар 
тура лы айтуы, қайсібір түңілушілік, жа быр-
қау лық туғызу үшін емес, сол дағдарыстарды 
біздің жеңе білуге тиіс екендігі туралы ща-
быт және жеңетіндігімізге деген сенім ұялату 
еді. Екіншіден, ел ішіндегі болашаққа сенім-
нің маңызды ахуал екендігін түй сі ніп, жалпы 
өміршеңдікке ұмтылатын «Қазақстан-2050» 
стратегиясын әзірлеп, Мәң гі лік елді 
стратегиялық идеал ретінде ұсы нуын тағы да 
қайталап, нақтылап айтты [4,3б.]. Үшіншіден, 
бұл бағдарламалардың же мі сін, әсіресе, қазіргі 
жастар көретіндігін ба са айтып, жарқын 
келешектің үлгісін қа лып тастырған еді. 
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Мақалада Елбасының «Нұрлы жол – болашаққа бастау жолы» атты Қазақстан халқына 
Жолдауында - жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыру XXI ғасырдағы Қазақстан 
мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры, жаңа Қазақстандық патриотизм дегеніміздің өзі 
– Мәңгілік Ел, ол – барша Қазақстан қоғамының осындай ұлы құндылығы тұрғысынан 
саралай отырып, ұлттық патриотизм ұғымының мағынасын ашып көрсетеді.

Түйін сөздер: халық, ұлттық, патриотизм, құндылық, болашақ, идея.

В статье проанализировано Послании Президента «Нұрлы жол – путь в будущее» 
народу Казахстана, именно то, что формирование нового казахстанского патриотизма 
непоколебимый идейный постамент, новый казахстанский патриотизм – это Вечная 
Страна, это – великая  ценность целого Казахского общества, также раскрыто значение 
национального патриотизма

Ключевые слова: народ, национальный, патриотизм, ценность, будущее, идея.

In the article it is analysed Message of President of «Нұрлы жол is a way in the future» of 
people of Kazakhstan, exactly that, that forming of new Kazakhstan patriotism a steadfast 
ideological pedestal, new Kazakhstan patriotism, is Eternal Country, it is a great value of whole 
Kazakh society, the value of national patriotism is also exposed.
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Қазақстан Республикасы Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың 2014 жылғы 11 қара ша-
да ғы Жолдауында жаңа қазақстандық пат-
рио тизм ді қалыптастыруға аса мән берді. 
«Біз Жалпыұлттық идеямыз – Мәңгілік Ел-
ді басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің да му 
даңғылын Нұрлы Жолға айналдырдық. Қа-
жыр лы еңбекті қажет ететін, келешегі ке мел 
Нұрлы Жолда бірлігімізді бекемдеп, аян-
бай тер төгуіміз керек. Mәңгілік  Ел – елдің 
бірік тіруші күші, ешқашан таусылмас қуат 
кө зі. Ол «Қазақстан-2050» Стратегиясының 
ға на емес, XXI ғасырдағы Қазақстан мем-
ле ке ті нің мызғымас идеялық тұғыры! Жаңа 

Қазақстандық патриотизм дегеніміздің өзі 
– Мәңгілік Ел! Ол – барша Қазақстан қо-
ға мының осындай ұлы құндылығы. Өт кен 
тарихымызға тағзым да, бүгінгі бақы ты мыз-
ға  мақтаныш та, гүлденген келешекке сенім 
де «Мәңгілік Ел» деген құдіретті ұғымға 
сый ып тұр. Отанды сүю – бабалардан ми-
рас болған ұлы мұраны қадірлеу, оны көз дің 
қарашығындай сақтау, өз үлесіңді қо сып, 
дамыту және кейінгі ұрпаққа ама нат етіп, 
табыстау деген сөз. Барша қазақ стан дық тар-
дың  жұмысының түпкі мәні – осы!

«Мәңгілік Ел» идеясының бастауы тым 
тереңде жатыр. Осыдан 13 ғасыр бұрын 
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Тоны көк абыз «Tүркі жұртының мұраты – 
Мәң гілік  Ел» деп өсиет қалдырған. Бұл біздің 
жал пы ұлттық идеямыз мемлекеттігіміздің 
тамы ры сияқты көне тарихтан бастау ала ты-
нын көрсетеді. Жалпыұлттық идеяны өмір-
шең ететін – Елдің бірлігі. Ауызбіршілік 
қаш қан, алауыздық тасқан жерде ешқашан 
да жалпыұлттық идеялар жүзеге асқан емес. 
Қазақстанның шыққан шыңы мен бағын-
дыр ған биіктерінің ең басты себебі – бірлік, 
бере ке сі.

Біз тұрақтылықты бағалай білгеніміздің 
арқа сын да бүгінгі табыстарға жеттік. Еш- 
к ім  ді кемсітпей, ешкімнің тілі мен ділін 
мансұқтамай, барлық азаматтарға тең мүм-
кін дік беру арқылы тұрақтылықты нығай  тып 
келе міз. Біздің кейінгі ұрпаққа аманаттар ең 
басты байлығымыз – Ел бірлігі болуы керек. 
Осынау жалпыұлттық құндылықты біз әрбір 
жастың бойына сіңіре білуге тиіспіз [1].

Міне, бүгінгі Елбасының ұсынып отыр    ған 
ұлт   тық идеясы ата -бабаларымыз мұ рат  ет-
кен қазақ елін - мәңгілік ел ретінде қалып тас-
ты ру  қағидасы ұрпақтан - ұрпаққа жалғасын 
тау ып отырғаны белгілі. Бабаларымыз ар-
ман да ған ұлы мұрат іске асу үстінде.

Қазақ халқы елі мен жерін жауға бермей 
ұрпақтарына аманаттауы бұл ұлттық рухтың 
биік шыңы деуге болады. Қазақ халқы  ның 
та рих ында ұлттық рухтың биіктеу шыңы әр 
кез ге тарихи оқиғалардан көрініс береді. Ол 
түр кі халқының ерлік дәстүрі, Алтын Орда тұ-
сындағы  және  ХҮI-ХҮIII ғасыр  лардағы қа-
зақ халқының басындағы қиыншылықтарға 
төтеп беруі, ХIХ  ғасырдағы  патша  саясатына 
қарсы күресі, ХХ ғасырдың басындағы қа  зақ 
зиялыларының ұлт тәуелсіздігі үшін атқарған 
ерен ерліктері, екінші дүниежүзілік соғысы, 
Желтоқсан оқиғасы, еліміз тәуелсіздік ал-
ған нан кейінгі тарихи оқиғалар, т.б.

Қазақ деген терминінің өзі ер, ер жүрек 
де ген мағынадан туындағандықтан, ұлттың 
бойындағы қасиеттер де ұрпақтан-ұрпаққа 
жал ғас қан мұра іспеттес. Философ-ға лым 
М.Изотов патриотизмді ұлттық, жалпы-
ұлт тық және жалпықазақстандық тұрғыда 
қарас тыра отырып, ұғымдарға жеке-жеке 

тоқталады [2]. «Ұлттық патриотизм – өзі нің 
туған жеріне, өз ұлтының бірлігі, мә де ние ті, 
тілі, дәстүрлеріне деген сезімінен туын дай-
ды,  жалпыұлттық патриотизм – Мемлекет 
ха лық тарының бір бөлігі екенін түсінуі, 
әртүр лі ұлт өкілдірінің өз Отанына деген 
махаб баты пен шынайы сүйіспеншілігі, 
жал пы қазақстандық патриотизм – рес-
пуб ли ка халықтарының ажырамас бөлігі 
екенін түсінуі, махаббат сезімі, Қазақ-
стан Республикасына деген шынайы сүйіс-
пен ші лі гі, халық пен отанының мүддесін 
қорғау азаматтық парызы» деген  тұжырым  
жасайды [2, 45].

Жалпы патриотизмді адамгершілік, сая си 
принцип және адалдық, мақтаныш, сүйіс-
пен шілік, сезім тұрғысынан қарастырады. 
Пат риот тық тәрбиенің философиялық аста-
ры на, даму үрдісіне үңілетін болсақ, түп та-
мыры Түркі қағанатынан бастау алатынын 
ауыз және жазба әдебиет үлгілеріне шо лу 
жасағанда айқын аңғарамыз. Түркі жұр ты-
ның ұлттық ерлік дәстүрі негізінде оқушы 
жас тардың бойында патриоттық сезімді 
қалып тастыру ерекше орын алады. 

Ғылыми еңбектерді зерделейтін болсақ, 
патрио тизм ді қалыптастыруға себін тигізетін 
қасиет ті белгілер: ұлттық сана - сезім, ұлт-
тық мақтаныш, ұлттық салт-дәстүрлер, әдет 
- ғұрыптар, парыз, намыс, бірлік және мін-
дет. Патриотизм сапа, сенім тұрғысынан 
негізделіп, сезім арқылы көрініс береді. 
Ұлт тық парыз, мақтаныш, намыс, сезім, са-
на,  рух, т.б. құндылықтар ұлттық идеяның 
не гіз гі көрінісі болып табылады.

Ал Қазақстандық патриотизмі көп ұлт-
ты Қазақстан үшін бірлік пен елдікті сақ тай 
отырып, демократияландырылған, әлем дік  
өркениеттен орын алу идеологиясы негіз-
гі діңгек болып табылады. Бұл жерде ел 
Президентінің тұжырымы бойынша «Қазақ-
стан да ғы ұлтаралық жарастықтың негізгі 
атамекеннің иесі - қазақ халқы өз мойнына 
алуы керек. Өйткені халқымыз ұлтаралық 
жарас тықты, сыртқы дүниемен өзара тиімді 
ынты мақ тастықты жүзеге асыра алса ғана 
өзі нің өркениетті мемлекетіне ие бола 
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алады»,-деп қазақстандық патриотизмді қа-
лып тас тырудың негізгі тірегі қазақ халқына 
үл кен үміт артады.

ХХI ғасыр  жаһандану  үрдісі  бүкіл  әлем ха-
лық   тар ын біріктіру арқылы өркениеттілікті 
сақ  тап қалу барысында бар күш - жігерін 
жұм сап отырған тұста патриотизм ұғымы 
кең тұрғыда тек Отан емес, әлемдік тұрғыда 
қарас тырылуды қазіргі қоғамдағы және 
әлем де гі даму үрдісі талап етеді. 

Бүгінгі жаһандандыру үрдісі тұрғысынан 
алатын болсақ, патриотизм ұғымы - халықтар 
мен ұлттардың өз Отанына, мемлекетіне де-
ген сүйіспеншілігімен қатар, әлемдік даму-
дың тыныштығы мен бейбітшілігін сақтау 
үшін барлық күш жігерін жұмсау. ХХI ғасыр 
ұрпағын тәрбиелеуде ұлттық мәдениет пен 
өркениеттік даму үрдісін өзара сабақтастыра 
отырып тұлғаның бойындағы патриоттық 
құн дылықтарды қалыптастыруымыз керек.

Тұлғаның бойындағы патриоттық құн-
дылық - қазақ патриотизмі (ұлттық пат рио-
тизм), Қазақстандық патриотизм, жал пы-
адам зат тық патриотизм арқылы көрініс бере 
отырып, тұлғаның бойында құндылықтың 
жоға ры көрсеткіштері -парыз, намыс, ұлттық 
та рих, ұлттық салт-дәстүр, сезім, таным, ұлт-
тық рух, т.б. қалыптасады. Тұлғаның бойын-
дағы патриоттық құндылықтарды қалып тас-
тырудың негізгі көзі – отбасы, әулет, әлеу меттік 
орта, аймақ, мемлекет, әлемдік кеңіс тік [3]. 

Осы тұрғыдан алып қарағанда патрио-
тизм - тұлғаның бойындағы сапалық бел гі.  
Патриоттық құндылықтар негізінен пат риот-
тық сезім, патриоттық таным, патриоттық 
сана, патриоттық болмыс, т.б. қамтиды. 
Пси хологиялық тұрғыда патриоттық құн ды-
лық тар сапаға айналып, іс-әрекет (тұлғаның 
«мені») тұрғысынан көрініс беруі қажет.

Патриотизмнің күре тамыры сақ, ғұн 
дәуір лерінен, Күлтегін, Тоныкөк, Алтын Ор-
да батыры Ер Едіге, ХҮI-ХҮIII ғасырда елі 
мен жері үшін жан аямай күрескен Жалаң төс, 
Қарасай, Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай 
т.б. бастау алады. Сонымен қатар, ұрпақтан-
ұрпаққа жалғасқан мәдени-рухани мұралар, 
тастағы жазбалардағы өсиет, нақыл сөздер 

жас ұрпақ бойындағы ерлік сезімін оя тып, 
туған жерге деген сүйіспеншілігін қа лып тас-
ты ру ға игі ықпал етеді. 

Біздің заманымыздан бұрынғы I мың 
жыл дық тың орта шенінде парсының сына 
жазу мәтінінде «сақтар» жалпы атпен бел-
гі лі болса, грек авторлары азиялық «скиф-
тер» деп атаған. Олар негізінен көш пелі 
мал шаруашылығымен және суар ма лы 
егіншілікпен шұғылданып, темір бұйым-
дарын жасауды игерген. Көршілер тай па лар-
мен сауда-саттық және мәдени қарым-қаты-
нас тар жасады. Сақтардың аса жауынгер 
тай па болғаны да ежелгі тарихтан белгілі.

Л.Н.Гумилев өзінің «Көне түріктер» ат-
ты еңбегінде ҮI ғасырдың аяқ кезінде 
түркі тайпаларының аса жаужүрек болу-
ын, шығысында қалың Қытайдан, ба ты-
сын да Византиядан, түстігінде Персия мен 
Үндістаннан, солтүстігінде Русь мем ле ке ті нен 
үнемі қорғанудың қажеттігінен деп тү сін ді ре ді.

Ұлы ерліктің туы іспеттес «Авеста» кіта-
бында халықтың ерлік пен елдік дәстүрімен 
қоса, рухани-имандылық рухын дәріптейтін 
фило софиялық шығарманың тууы да түркі 
тектес халықтардың тарихының ерекшелігін 
көрсетеді. Сақ дәуіріндегі Геродоттың, 
Томирис патшаның ұлының, массагеттердің 
ерліктері ұрпақтан-ұрпаққа жеткен ұлы ерлік 
бо лып табылады. Көне түркі мәдениеті, 
әсі ресе сақтар дәуірі мәдениеті жөнінде 
А.П.Окладниковтың, Ә.Марғұланның, 
К.Ақышевтың археологиялық еңбектерінде 
де жан-жақты қамтылған. Дүниені дүр 
сілкіндірген аң терілерінің, қару-жарақ та ры-
ның, тастағы жазу-таңбалардың классикалық 
нұс қа лары, әсіресе Есіктен табылған 
«Алтын адам» қаңқасы көне тарихтың көзін 
ашқан дай болғаны көпке аян. Міне, мұның 
бә рі ежелгі түрік тайпаларының жауынгер, 
мал шы ғана емес, он саусағынан өнер там-
ған іскер ұста, заңгер, мүсінші екенін де ай-
ғақ тайды. Осыдан келіп «сегіз қырлы бір 
сыр лы» азамат тәрбиелеу ежелгі ел дәстүрі 
бо лып саналғанын көреміз.

Әр бір тарихи дерек көзін зерделейтін бол-
сақ, жеке адамның тарихынан бастап белгілі 
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бір халықтың тарихнамасын көреміз. Тарих-
қа көз жіберу арқылы жеке адамның өмір 
дерегінен бастап бүкіл бір ұлттың тарих на-
ма сын зерделейміз.

Қазақтардың ата тегі ержүрек сақтар екен дігі 
негізгі ғылыми дереккөздерінің бірі «Қазақ стан 
ұлттық энциклопедиясында» нақты ла нады. 
«Қазақтар – түрік, моң ғол, үнді-иран тектес, 
Қазақстан тер ри то рия сын да тіршілік еткен 
Евразия даласының көш пелі үштігінен тараған 
сақ, ғұн, үйсін тай па ла рының қосындысынан 
құралған ежелгі ха лық», - деп атап көрсетуі 
түркі қағанаты тұсынан бұрын, сақ, ғұндардың 
мұрагер ұр па ғы екенін көреміз.

Жоғарыдағы тарихи деректерге талдау жа-
сай келе және қазақ деген халықтың басынан 
өт кен тарихи жағдайларға байланысты 
патриотизмнің дамып қалыптасуын мы на-
дай кезеңдерге бөліп қарастыруды жөн көр-
дік: Сақ дәуіріндегі патриотизм; Ғұн кезең-
де гі патриотизм; Түркі қағанаты тұсындағы 
патриотизм; Алтын Орда тұсындағы пат рио-
тизм; ХҮI-ХҮIII ғ.ғ. қазақ халқының патрио-
тиз мі; ХIХ ғасырдағы патриотизм; ХХ ғасыр-
дың басындағы патриотизм. Екінші дүние-
жүзілік соғыс кезіндегі патриотизм; 1986 
жылғы қазақ жастарының патриоттық рухы; 
ХХI ғасыр әлемдік жаһандандыру үрдісі 
кезіндегі жаңа Қазақстандық патриотизм [3].

Патриотизмнің дамып, қалыптасуының 
тарихи алғы шарттарын айқындағанда түркі 
тектес халықтардың шығу тегінен бастап, 
әр кезеңдегі ерлік-жауынгерлік дәстүрінің 
мазмұнын ашу арқылы түркі халқының 
патриотизмінің ерекшелігін айқындауға бо-
лады. Белгілі ғалым Л.Н.Бакаев «народ в 
жилах которого течет кровь Кабанбай ба ты-
ра, Богенбай батыра народ, в которых дух 
несгибаемого и мудрого, Бауыржана Мо-

мышулы такой народ может проявить му-
дрость и волю и преодолев все труд нос ти и 
препятствия на своем пути, пос троит сощное 
казахское государство в Цен траль ной Азии», 
-деп атап көрсеткендей ха лық  жадында 
«Абылай ғасыры – ерліктің ға сы ры», «Батырда 
Қаракерей Қабанбайдан ас қан батыр жоқ, 
үйсін Төле биден асқан би жоқ» деп халық 
жадында мәңгі сақталуы, баба ларымыздың 
елін, жерін қорғаудағы ерен ерліктері ұрпақ 
тәрбиелеуде негізі орын ала ды.

Қазақ халқының тарихи даму үрдісіне ғы-
лыми-педагогикалық тұрғыда талдау жа сай-
тын болсақ, қазақ ұлтының ұлт болып қалып-
тасу кезеңі Түркі қағанаты тұсынан бас тап 
ешкіммен салыстыруға келмейтін жо ға ры 
патриоттық рухта дамығанын ғы лы ми-зерттеу 
көздерінен айқын аңғарамыз. Хал қы мыздың 
менталитетіне тән жауынгерлік жә не ерлік, 
тәлім-тәрбиелік мұрасының тарихы өт кен 
ғасырлар қойнауынан басталады. Ха лықтың 
жоғалып кету қаупі бір сәт толас та ма ған сол 
кездерде де күнделікті іс-әрекеті, тұр мыс 
салты елін, жерін, арын қорғауға бағыт талған. 

Көпұлтты Қазақстан үшін жаңа Қазақ-
стан дық патриотизмді қалып тас ты ру дың 
негізгі бағыттары – еліміздегі тәуел сіз-
дік пен бейбітшілікті нығайту және сақтау, 
ұлтаралық келісушілікті дамыту арқылы 
әлемдік өркениет биігінен көріне білу.

Елбасының «Нұрлы жол – болашаққа 
бас тар жол» атты Қазақстан халқына Жол-
да уын да - жаңа қазақстандық патриотизмді 
қалып тас тыру XXI ғасырдағы Қазақстан 
мем лекетінің мызғымас идеялық тұғыры, 
жа ңа Қазақстандық патриотизм – Мәңгілік 
Ел идеясының негізі, ол – барша Қазақстан 
қоға мы ның рухани құндылығының көрсет-
кі ші деп бағалауға болады.
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МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ СТУДЕНТТЕРДІ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУДІҢ 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ

Мақалада еліміздегі мүмкіншілігі шектеулі балалар жайлы айта келіп, мүмкіндігі 
шектеулі балаларды оқыту және тәрбиелеудің негізгі міндеттерінің қатарына бала тұлғасын 
толық қалыптастыру, танымдық әрекеттерін дамыту, оларды қоғамның тең құқылы мүшесі 
ретінде ортаға қосылуы жайлы қарастырылған.

Түйін сөздер: мүмкіншілігі шектеулі, бала, таным, дамыту, қоғам, оқыту, құқылы 
мүше.

В статье написано о детях с ограниченными возможностями, помимо основных 
обязанностей, как обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями, 
существуют обязанности как полное формирование личности ребенка, развитие 
познавательных действии, адаптировать к среде как полноправного члена общества.

Ключевые слова: ребенок с ограниченными возможностями, познание, развивать, 
общество, обучать, правоспособный член.

The article is written about children with disabilities, in addition to the basic duties as training 
and education of children with disabilities, there are responsibilities as a complete formation of 
the child’s personality, cognitive development action to adapt to the environment as a full member 
of society.

Keywords: child with disabilities, learning, develop, society, teaching, legal capacity member.

Бала құқықтары туралы Конвенцияда мүм-
кін дігі шектеулі бала жасына қарай әлеу мет-
тендіруді қамтамасыз ететін орта да толыққанды 
және лайықты өмір сү руі не көмектесетін 
ерекше күтім, білім жә не дайындық алуға 
құқылы делінген [1]. Осыған орай, өскелең 
ұрпақты әлеу мет тендірудің әрбір жаңа кезеңіне 
әлеуметтік институттардың белгілі бір түріне 
сәйкес келіп отырады. Мысалы: мектеп, 
орта, отбасы т.с.с. Әрбір әлеуметтендіру 
институтының өс ке лең ұрпаққа тигізетін 
әсерінің тиімділігі көп жағдайда қоғамда 
қалыптасқан қо ғам дық қатынастар жүйесінің 
ықпалына тікелей бай ла нысты. 

Болашақ ұрпақты әлеуметтендіруде, 
әсі ре се мүмкіндігі шектеулі студенттерді 

әлеу мет тендіру процесі көпқырлы. Өйт ке-
ні, олардың жеке тұлға ретінде қалып та-
суы ның бастапқы кезеңі оқыту мен тәр бие-
леу мектептегі жылдармен сәйкес келеді. 
Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеумет-
тенді ру бойынша атқарылатын жұмыс 
олардың психологиялық ерекшелік те-
рін ескере отырып, жүйелі жә не  үздіксіз 
жүргізілгенде ғана тиімді бо ла ды. 
Студенттерді әлеуметтендірудің бағдар ла ма-
сы әкімшілік, психолог және педа го ги ка лық 
ұжымның бірлесуімен әрбір мекемеге же ке 
жасалынуы қажет. Оған адамның қа лып-
та суына әсер етуші факторлар ескеріледі: 
өмір сүру жағдайы – тұрмыстық және геог-
рафиялық (елді мекен түрлері: қала, ауыл); 
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физикалық (адамның дене бітімі, ағзасына 
қатысты жағдайы) мүмкіндігі (сырқаттануы 
және онымен туындаған қозғалысы, 
қарым-қатынасы, оқуы т.б); ой өрісінің даму 
деңгейі;  жасы  және  жеке  ерекшеліктері.

Сондықтан да жалпыға бірдей жарамды 
етіп ұсыныс беру қиын. Бірақ мүмкіндігі 
шектеулі студенттерді дамыту мен ортаға 
бейімдеу мәселесін психологтар зерттей 
келе, оларды әлеуметтендірудің кейбір ма-
ңыз ды жақтарын қарау мүмкіндігін көрсетті. 
Негізгі мәселе – адамдармен өзара әрекет те-
су ге дайын еместігі, қоғамның оларға деген 
көзқарасының жақсы қырынан көрінбеуі. 

Олай болса, қоғамның алға басуы мен 
болашағы, көбіне көп мектептің бүгінгі жас 
ұрпақты қалай оқытып, тәрбиелеуіне не ге 
және қалай үйрететіндігіне тікелей бай ла-
ныс ты. 

Әлеуметтендіру институты ретіндегі 
жал пы және арнайы білім беретін мектепте 
өске лең ұрпақты оқытып, тәрбиелеудің, яғ-
ни оларды жан – жақты әлеуметтендірудің 
негіз гі мақсаты етіп енді ғана қалыптасып 
ке ле жатқан мемлекеттік құрылыстың демо-
кра тиялық принциптеріне берілген, білімді 
мең герген, келер ғасыр талабына жауап бере 
ала тын, жоғары рухани ұлттық сезімі оян ған, 
өз бетімен ғылыми тұрғыдан ойлауға қабі летті, 
адам құқығын құрметтеудің маңызын түсінетін, 
өз дігінен денсаулығын нығайтуға, эстетика  лық 
тал ғамын қалыптастыруға, әр дай ым әлеумет-
тік белсенділік танытуға дайын, нарықтық 
қатынастар жағдайындағы әр қилы өмірде өз 
бетімен іс істеуге мүмкіндігі мол интеллекті, 
мақсат-мұраты және мүд де лері, адамгершілік 
пен мінез-құлық мәде ние ті толық жетілген 
дүниеге берік көз қа рас тағы өзін де, өзгені де 
құрметтейтін, өзіне-өзі сенімді жеке тұлға 
үлгісіндегі жаңа ұр пақты даярлауды ұсынамыз.

Бұл міндеттің ойдағыдай іс жүзіне асуы 
үшін, қажетті шарттар туындайды және оны 
іске асыру қажет. Олар:

1. Психологиялық қолдау көрсету
2. Мүмкіндігі шектеулі студенттердің 

ішкі егемендігін қалыптастыру;
3. Педагогтардың мүмкіндігі шектеулі 

студенттермен жұмыс жасауға дайын болуы
Еліміз арнайы білім беру қазіргі уақытта 

әлемдік  мүмкіндіктері шектеулі студенттерді 
оқыту мен тәрбиелеу, түзету мен дамытудағы 
жетекші бағыттарына лайық даму жолында. 
Ең негізгі бағыты – ерте жастан түзету, 
педагогикалық-психологиялық қолдау көр-
се ту, кемістігі бар тұлғаларды қалыпты тұл-
ға лармен біріктіріп (инклюзивті) оқытуды 
ұйым дас тыру. Инклюзивті білім негізіне 
қалан ған идеология: барлық адамдарға 
бірдей қарым-қатынасты қамтамасыз ету, 
бірақ мүмкіндігі шектеулі жандарға ерекше 
жағ дай жасау. Жалпы және арнаулы білім 
бере тін мекемелерді қарама-қарсы қоймай, 
қай та жақындатып, арасындағы шекарасын 
аша ды. Балалар өздерін еркін сезіну үшін, өз 
құр дас та рымен бірдей болу үшін мекемеде 
әр түр лі шаралар ұйымдастырылады. Мүм-
кін дігі шектеулі жандарды әлеуметтік ортаға 
бейім деу, кіріктіру барысында әр түрлі 
кездесу кештер, үйірмелер, фестивальдар, 
спорт тық жарыстар, байқаулар, сайыстар, 
саяхат тар, сапарлар, концерттер өткізуге 
бола ды. Олар әлеуметтік кіріктірудің тиім-
ді  түрлері болып саналады. Қызықты жә не 
тартымды шаралар коммуникативтік сапа-
лар ды қалыптастырып, өзін-өзі білдіру, өзін-
өзі ашу, өзін-өзі тану үрдістерін жеделдетуге 
мүмкіндік береді және әлеуметтік бейімделу 
үшін қолайлы жағдай жасалады. Инклюзивті 
кеңістікті жасау мәселесін нақты іске 
асыру таяу жылдарда мүмкіндігі шектеулі 
тұлғаларды әлеуметтік және медициналық 
- педагогикалық қолдаудың ұлттық жүйесін 
дамытудың негізгі перспективасы бол  ып та-
бы латынын  атап өту керек. Бұл проблеманы 
ше шу мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың 
сапалы білім алуына, оның сыртқы әлеммен 
байланысындағы кедергілерді, ұт қыр лық 
проблемасын, архитектуралық ортаға қол 
жетпеуін, құрбыларымен және үлкен дер-
мен  байланысының жұтаңдығын жоюға, 
мә дени құндылықтарға қол жеткізуіне жә-
не дене тәрбиесі мен спортта жағдай жа-
сау ға мүмкіндік береді. Мұндай жағ дай-
да мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды қол дау 
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белгілі бір жеңілдіктермен және артық шы-
лық тар мен шектеліп қалмайды – ол оның 
әлеуметтенуі мен жекелік дамуына кедергі 
болатын үрдістерді шектеуді жоюға, сапалы 
өмір салтына деген заңды құқықтарды 
бақылауға мүмкіндік беретін әлеуметтік 
қызмет тердің жүйесін білдіреді. 

Еліміздегі мүмкіншілігі шектеулі балалар 
санының көбеюі, денсаулық сақтау, білім 
және әлеуметтік қорғау салаларының осы 
мәселеге көңіл бөлуін талап етіп отыр. Жыл 
санап мүмкіншілігі шектеулі балаларға 
деген қоғамның көзқарасы өзгеріп, оларды 
қоғамның бір мүшесі ретінде қарауға бет 
бұрды. Үкіметіміздің мүмкіншілігі шектеулі 
балаларға арналған көптеген көмектерінің 
ішінде үйде әлеуметтік көмек беру ерекше ор-
ын алады. Үйде әлеуметтік көмек беру барлық 
мүгедек балаларға емес, олардың ішінде  өз-
өзіне  қызмет етуі төмен, қозғалысы нашар, 
үйде оқитын, үйде тәрбиеленетін және 
ешқандай бағдарламамен оқуға жарамсыз 
балалар мен жасөспірімдерге көрсетіледі. 
Осы орайда әлеуметтік қызметкердің 
міндеті кеміс балалардың жан айқайын 
қоғамға жеткізу, яғни бала ағзасындағы 
ауытқулар мен бөгеттердің себеп-салдарын 
анықтап, олардың  отбасындағы қарым - 
қатынастарын дамытып, дені сау баламен 
араласуына жағдай туғызу.

Мүмкіндігі шектеулі балалардың өмірге 
келуі шын мәнінде отбасын психологиялық 
өзгерістерге алып келеді. Ауытқушылығы 
бар баланың отбасында алғашқы күннен 
бастап ата-анасының ұнжырғасы түсіп, 
күйзеліске тап болады. Ата-аналарының 
қор шаған ортамен қарым-қатынасы үзіледі, 
қаты нас аясы тек туыстары, дәрігер, 
мұғалім дермен ғана шектеледі. Баланың 
мінез-құлқы, тәртібіндегі өзгерістер ата-
ана ның күткеніндей, ойындағыдай болмай, 
ата-анаға қайғы мен мазасыздық жағдайын 
әке ле ді. Сол себепті отбасындағы өзара 
қарым-қатынастар бұзылады, әрі қиындыққа 
тіреледі. Тіпті кей жағдайда отбасының 
бұзылуына (ажырасуға дейін) әкеледі. Сон-
дық тан мұндай балаларды тәрбиелеуде 

ата-аналарға тек педагогтардың ғана емес, 
арнайы мамандардың да көмегі қажет. Тәр-
бие леу барысында жас ерекшеліктерін ескере 
отырып, балаларды шешім қабылдай алуға, 
өзін - өзі қамтамасыз етуге, еңбекке, тәртіп 
мәдениетіне, ұжымда еңбек ете алатындай 
деңгейге бейімдеу қажет. Мұндай ба ла лар дың 
тәрбиесі өзара жақсы түсіністікті қажет етеді 
және оларды болашаққа сенімді көзқараспен 
қарауға тәрбиелеудің мәні зор. Мүгедек 
балалардың жанұяда тәрбиелеудің бір-біріне 
қарама - қарсы екі түрі кездеседі. Олардың 
бір түрі «шектетілгендер», яғни ата-анасы 
баланың жан-жақты, материалдық жағы-
нан толық қамтамасыз етеді, бірақ оның 
ішкі әле міне үңіліп рухани қажеттіліктеріне 
терең бойлай бермейді. Тіпті кейде баланы 
жазалайды. Бұндай отбасындағы балалар 
іштей күйзеліске түседі, ата - аналарының 
сүйіспеншілігіне, махаббатына лайық емес-
піз деп ойлайды. Олардың көңіл - күйі түсіп, 
өз-өзіне сенімсіздік пайда болады. Осыдан 
келіп балалардың тіл дамуында, танымдық 
қызметінің қалыптасуында, тәрбиесінде 
әр түрлі кемшіліктер пайда болып, зияты 
төмендеп, білім деңгейі тежеледі, екінші бір 
жағдай баланы шектен тыс қамқорлыққа алу, 
мұндай ата-аналар бала алдындағы «кінәсін» 
сезініп оны тым бос ұстап, еркелетеді. 
Кез-келген өтінішін орындауға тырысады. 
Мұндай ортада өскен бала бұйығы келеді. 
Өз-өзіне сенімсіз, әлжуаз болып өседі. Мұн-
дай балалар әлеуметтік даму жағынан түрлі 
қиын дық тар ға тап болады.

Арнайы педагогиканың дамуының қазіргі 
кезеңінде дамуында ауытқуы бар балаларға 
білім беруге ықпал ету мәселесі өте өзекті 
орынды алуда. Бұл мәселені шешуде әлеу-
мет тік қызметкерлердің орны ерекше. Әлеу-
меттік педагог – арнайы (түзету) білім беру 
мекемесінің қызметкері, ол барлық инсти-
тут тардың өкілдері (педагог, психолог, 
дәрі гер, әлеуметтік қызметкерлер, құқық 
қорғау органдарының қызметкерлері, ең-
бек ұжымы және ата-аналар) және басқа да 
қызығушылық танытқан тұлғалармен ты ғыз 
қарым-қатынаста болады. Арнайы (түзе ту) 
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мекемелеріндегі әлеуметтік педагог іс-әре-
ке тінің негізгі мақсаты төмендегідей болып 
табылады:

 - бала тұлғасының дамуы (дене, әлеу мет-
тік,  рухани және ақыл-ойының дамуы) үшін 
жа ғымды жағдай жасау;

 - баланың әлеуметтік бейімделуінде ке-
шен ді көмек көрсету;

 - өмірлік кеңістікте баланы қорғау;
 - бітіруші түлектердің кәсіби бағдарлануы 

мен интернаттан кейінгі өмірінің бейім де-
луі не көмек көрсету.

Дамуында ауытқушылығы бар немесе 
мүм кіндігі шектеулі баланы тәрбиелеуші ата-
ана лардың басына түскен ауыртпашылықты 
азайту мақсатында үкіметіміздің 6 балаға 
бір әлеуметтік қызметкер беруі балалар мен 
олардың ата-аналары үшін үлкен көмек. Бұл 
қызметкерлер аудандық еңбек, жұмыспен 
қамту және халықты әлеуметтік қорғау бөлі-
мі  нен келеді. Сондықтан мүмкіндігі шек-
теулі баланың қоғамның толыққанды мүше сі 
ретінде сезінуін қалыптастыру жолында әлеу-
меттік қызметкердің алатын орны ерек ше. 

Әлеуметтік қызметкер мүмкіндігі шектеу-
лі балалардың ата-аналарына оларды дұ рыс 
дамыту және тәрбиелеу мақсатында тө мен-
де гі дей ұсыныстар береді:

 - Баланың ерекшелігін дұрыс түсініп, 
қабыл да ңыз.

 - Балаңызға үнемі шыдамдылық пен 
сүйіс пен ші лік танытыңыз.

 - Әрқашан өз-өзіңізге сенімді болып, 
бала ңызға ішкі жағымсыз қобалжуларды 
көр се те бермеңіз.

 - Үй тұрмысына байланысты жұмыстарды 
балаңызбен бірге атқаруға тырысыңыз.

 - Балаңызға көмек беретін арнайы маман-
дар мен тығыз байланыста болыңыз.

Мүмкіндігі шектеулі балалардың пси хо-
ло гия лық-педагогикалық түзелуіне, ме ди-
ци на лық оңалтуға бала тағдырына жауап-
ты ұстаздар, дәрігерлер, әлеуметтік қыз-
меткерлер бірлесіп ата-анамен тығыз бай-
ла ныста жұмыс атқарғанда ғана, олар өзін 
қо ғам ның толыққанды мүшесі ретінде сезі-
нуі не жол ашылады.

Өзінің кәсіби мақсаттарына қол жеткізу 
үшін әлеуметтік педагог басқарудың мем-
ле кет тік органдарының өкілдерімен, қоғам-
дық ұйымдар, білім беру мекемелері, ден-
сау лық сақтау, халықты әлеуметтік қор ғау 
ұйымдары, басқа муниципальды ұйым дар-
дың өкілдерімен қатынас құруы қажет.

Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту жә-
не тәрбиелеудің негізгі міндеттерінің қата-
ры на бала тұлғасын толық қалыптастыру, 
таным дық әрекеттерінің дамуы, оларды 
қоғам ның тең құқылы мүшесі ретінде ортаға 
қо су болып табылады.

«Арнайы түзету мекемелеріндегі әлеу-
меттік педагогтың іс-әрекеті келе сі бағыт-
тар ды қамтуы керек: диаг нос ти ка лық бол-
жау; түзете білім беру мен әлеуметтік-мә-
де ни; функционалды-ұйымдас ты ру шы лық;  
құ қықтық бағыттар».

Диагностикалық болжау жұмысының 
барысында әлеуметтік педагог тәжірибелік 
психологпен бірлесе отырып, балалардың 
тұлғалық және жас ерекшеліктерін зерттеп, 
баланың жеке және әлеуметтік дамуына 
кедергі келтіретін факторларды анықтайды, 
олардың жеке ерекшеліктерін ескере оты-
рып, тұлға дамуының түзету кешенді жос па-
рын  өңдейді.

Түзете білім беру мен әлеуметтік-мәдени 
бағыттың мәні ол әлеуметтік, ұлттық, мәдени 
және басқа да кедергілер оқыту процесін 
қиындатқан жағдайда көмек көрсету ретінде 
көрініс табады. Сонымен қатар мұнда педа го-
ги калық ұжыммен, әсіресе, жас маман дармен 
кеңес беру жұмысы жүзеге асыры ла ды. 

Функционалды-ұйымдастырушы  лық ба-
ғыт ты іске асыру процесінде әлеумет тік пе да-
гог бір жағынан, оқушылар мен мектеп әкім-
шілігі арасында, екінші жағы нан, сабақтан 
тыс жағдайда әлеуметтік қыз мет тер дің 
арасында байланыстырушы қызметін атқа-
рады. Сонымен бірге ол мектеп әкімшілігі 
мен от басыларға бітіруші түлектердің кәсіби 
бағ дар лануы бойынша көмек көрсетеді. 
Еңбек ке оқыту профилі туралы шешім 
қабыл да мас бұрын мектеп терең әлеуметтік 
тал дау жасап, жұмыс орындарының болуын 
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зерт теуі қажет. Мұндай әлеуметтік талдау 
әлеу мет тік педагог басшылығымен жүзеге 
асы ры ла ды.

Әлеуметтік педагог қызметінде профи лак   -
тикалық  бағытты ерекше атап өткен  жөн. Тұл-
ға     аралық  қарым-қатынас  дағдылары және 
оқушылар мен мектепке әсер ететін көптеген 
әлеуметтік факторларды үйлестіре отырып, 
әлеуметтік педагог ұжымда туындайтын 
кикілжіңдерді реттеп, оқушылардың әртүр-
лі жас ерекшелік топтарымен болатын 
жағымсыз жағдайлардың алдын алу шара-
ла рын ұйымдастырады. Әлеуметтік педагог 
іс-әрекетіндегі құқықтық бөлім ең маңызды 
болып табылады, өйткені мұнда интернат 
педагогтары мен оқушыларының құқық-
тық ағартушылық міндеттері, сонымен бір ге 
полиция мен сот органдарындағы тәрбие-
ле нушiлердiң мүдделерiнiң өкiлдiктерi мін-
дет тері біріктіріледі. Мұнда әлеуметтік 
педа гог міндетіне баланың заңды беделінің 
ақпа рат тары  мен  құжаттарын жинау 
бойынша жұмыс жатады, яғни, ата-
аналарын, туыстарын іздес тіру, қамқор 
болушы адамның құжат тарын дайындау, 
бітіруші түлектердің тұрғын үй алуы үшін 
құжаттарын дайындау және т.б жатады.

Түзету мекемелеріндегі әлеуметтік-педа-
го гикалық көмек қызметі төмен де гі дей 
принциптердің негізінде құры ла ды: жұ-
мыстағы объективтілік, шешім қабыл дау да-
ғы тәуелсіздік, жеке ық пал ету, гуманизм, 
адам тұлғасының құнды лық та рын да ғы 
принциптер т.б.

Әлеуметтік педагог арнайы (түзету) мек-
те бін де жұмыс жүргізу арқылы балалардың 
әлеу меттік-эмоционалдық, дене жағдайы, 
ақыл-ой дамуымен байланысты күрделі 
мәсе ле лерді шешуге және балалардың сәт ті 
түрде әлеуметтенуіне мүмкіндік бере оты-
рып, оларға жан-жақты қолдау көрсетеді. 
Әри не, қазіргі таңда мүмкіндігі шектеулі 
бала лар мен жұмыс жүргізу барысында 
шешімін таппаған  мәселер жеткілікті. Соның 
алдын алу жолдарын анықтау үшін тәжірибе 
алмасу жұмыстары жүзеге асырылуы керек.

Егер әлеуметтік педагогикалық үрдісте 

мүм кіндігі шектеулі балаға алғашқы сәт тер-
де көмек беру үшін оның отбасын, ол өмір 
сүріп отырған ортасын зерттеп, талдай алсақ, 
онда баланы өзі өмір сүрген әлеуметтік 
ортаға араластыру, бейімдеу, әлеуметтендіру 
мәселелеріне белсенді қатыстыру мүмкіндігі 
туады. Тек осы жағдайда ғана әлеуметтік педа-
го ги калық үрдісін дұрыс ұйымдастырып, 
түрлі әлеуметтік кедергілерге қарсы тұра 
алатын, білімді, мәдениетті, еңбекқор же-
ке тұлғаны қалыптастыру мүмкін болар еді. 
Бұл қасиеттерді бала бойына дарыту үшін 
мүмкіншілігі шектеулі балалардың пси хо ло-
гия сын терең, жетік меңгеру керек.

Әлеуметтік бейімдеудегі, тәрбиелеудегі 
кем ші лік терді жеңу үшін ата- аналар мен 
бірігіп арнайы түзету жұмыстарын ұйым дас-
тыру қажет және оны неғұрлым ерте бастаса 
соғұрлым әлеуметтік бейімделуде нәтижелі 
бо ла ды.

Қазіргі Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі 
балаларды анықтау жүйесін ұйымдастыру 
жұмыстары қолға алынған. Дамуында ауыт-
қуы бар балалар ерте кезден анықтау мақ са-
тын да, Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақ тау Комитеті, ерте сәбилік жастағы бала-
лар дың жүйке-психикалық дамуына, алғаш-
қы дәрігерлік-санитарлық жәрдем беру 
пунк те рінде скрининг жасау міндеті болды.

ҚР «Білім туралы» Заңындағы 6 бапқа 
сәйкес: «білім беру саласындағы жергілікті 
өкіл ді атқарушы органдардың құзыреті – 
мүмкіншілігі шектеулі тұлғаларды оңалтуды 
және әлеуметтік бейімдеуді қамтамасыз ету» 
туралы айтылады [2].

«Бала  бойындағы кемістігін толықтыру-
дың екі түрлі ерекшелігі бар, оның бірі – бала 
психикасының даму шамасына орай тәрбие 
талаптары, екіншісі – кемістігін қалпына 
кел ті рудегі өз бойындағы ерекшеліктері мен 
мүм кіндіктері» - деп Л.С.Выготский атап 
көр се теді [3]. Бала бойындағы кемістікті 
әлеу мет тік жолмен толықтыруға болады. 
Ол үшін кемтар балаларға үнемі қамқорлық 
көр се тіп, оқыту мен тәрбиелеу істерін 
жүйелі түрде жүргізіп отыру керектігіне 
ерек ше мән берген. Әрбір баланың бойында 
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мүм кін ші лігі мен ерекшелігі болады, тек 
оны ашып, қолдау көрсетіп, дамыту қажет. 
Әр бала өзінше жеке тұлға болып табыла-
ды.  Бала дамуындағы ауытқушылық – бұл 
түсіністік шеңберіндегі қателік. Айна ла сын-
дағылардың қанағаттанарлықсыз қатынасы 
бұл жетіспеушілікке әкеледі, ал бұл аурудың 
емес, қоршаған ортаның мәселесі. 

Мүмкіндігі  шектеулі  баланы қоғамға ен -
гі зу дің қиындығы, бір жағынан бала дамуын-
да ғы дене және психологиялық ауытқулары 
бол са, екінші жағынан әлеуметтік жүйенің 
дұрыс қалыптаспағандығы, мүмкіндігі 
шектеу лі баланың қалыпты өмір сүруіне ке-
дер  гі келтіреді. 

Әлеуметтенудің мәні адамның қоғамға 
бейімденіп, жекеленуі болып табылады. 
Тұл ғаны әлеуметтендіруде тек қана қоғам 
емес, ең бірінші әрбір адам белсенді рөл 
атқа руы тиіс. Мүгедек бала еркіндікті, әлеу-
мет тік интеграцияны қамтамасыз ететін 
орта да толыққанды және лайықты өмір 
сүруі не көмектесетін ерекше күтім, білім 
жә не қажетті дайындық алуға құқылы.

Мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларды 
қоғам ға қосудың екі жолы бар екенін атап 

өту ге болады:
1) Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды 

қоғамға қосуды және қоғамның мүгедек 
бала лар ды  өздеріне қабылдауға деген 
дайын ды ғын қарастырады.

2) Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды қор-
ша ған ортаға бейімделуін қарастырады. Бұл 
кезде мүмкіндігі шектеулі тұлға қоғам ға 
қосылудың объектісіне айналады, яғни олар-
дың әлеуметке үйлесімді түр де ену мүм кін-
дік терін шектейді. Әлеумет тік ортаға енгізу 
–әлеуметтік қатынас тың  жалпы жүйесіне 
және баланың өз жағ дайы на қарай білім алу 
ортасына мүм кін  ді гі шектеулі балалардың 
әлеу мет  тік бейімделуін қалыптастыру. 
Бе йім   де  лу – бұл жеке тұлғаның 
әлеу   мет   тік құ  ры лым дарға енуі. 
Мүм  кін  дігі шектеулі ба лаларды әлеуметтік орта-
ға енгізудің не гіз гі бір фак торы – ортаны мүм-
кінді гі шек теу лі баланы қабылдауға дайын дау.

Әлеуметтендіру бұл процесс белгіленген 
әлеуметтік жағдайларды жеке тұлғаны 
қалыптастыру, әлеуметтік тәжірибелерді 
меңгеру процесі, бұл кезде адам сол ортада, 
топта қабылдаған мінез-құлық ережесіне 
қалыптасып кетеді.
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Н.А Шойынбасова

Алматы қаласы Бостандық ауданы №21 гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ СӨЙЛЕУГЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН 
ДАМЫТУ

Мақалада мемлекеттік тілде оқушылардың сөйлеуге қызығушылығын дамыту мәселесі 
сөз болады, оқушылардың диалогтік сөйлесу және тіл мәдениеті туралы ғалымдардың 
пікірлері, диалогтік сөйлесу түрлері қаралды. Қазақ тілін оқыту әдістемесінде тарихи 
қалыптасқан бастапқы қағидалар бар: оқу материалын меңгеру, дидактиканың жүйелік, же-
ңіл  ден  ауырға  деген  ұстамы, теория  мен тәжірибенің байланыстығы, көрнекілікті қолдану. 
Қазақ тілін тиімді оқыту үшін модульдік технологиясы қолданады. Осы технологияның бір 
ерекшілігі - қабылдау қабілеттерін танымдық жағдайлар арқылы дамыту, белсенді сөздік 
қорын дамытуға бағыттайды. Сабақтарда жағдаяттық сөйлесулер, оқыта үйрету ойындар 
және диалогтік сөйлесулер қолданылады.

Түйін сөздер: оқушы, диалог, мемлекеттік тіл, әдіс, модульдік технология, дамыту.

В данной статье «Мемлекеттік тілде оқушылардың сөйлеуге қызығушылығын дамыту» 
рассмотрены мнения ученых о проблеме диалоговой речи и культуры речи учащихся, типы 
диалоговой речи. В обучение казахскому языку есть исторически сложившиеся принципы: 
усвоение учебного материала, дидактическая систематизация, изучение от легкого к 
сложному, связь теории и практики, применение наглядности. Для успешного изучения 
казахского языка применяется технология модульного обучения. Особенность этой 
технологии – развитие способностей через познавательные ситуации, активного словарного 
запаса. На уроках применяются ситуативные диалоги, развивающие игры, разные виды 
диалоговой речи.

Ключевые слова: ученик, диалог, государственный язык, метод, модульная технология, 
развитие.

In this article, «Мемлекеттік тілде оқушылардың сөйлеуге қызығушылығын дамыту» 
considered opinions of scientists about the problem of dialog speech and the speech of students, 
types of dialog speech. In the Kazakh language teaching has historically principles: learning, 
learning management, study from easy to difficult, the connection between theory and practice, 
the use of clarity. For a successful study of the Kazakh language applies the technology of modular 
training. The feature of this technology is the development of skills through cognitive situation, 
active vocabulary. The lessons apply situational dialogues, educational games, different types of 
dialog speech. 

Keywords: student, dialogue, the official language, method, modular technology, development.

Ел тәуелсіздігін тіл тәуелсіздігімен ас тас-
ты ра қарап, туған тілдің тұғырын биіктету 
қамы қолға алынғалы да біраз уақыт болып 
қалды. «Қазақстан Республикасындағы тіл 
саясатының тұжырымдамасы», «Қазақстан 
Рес публикасындағы Тіл туралы Заң» сияқты 

стратегиялық маңызы бар құжаттардың дү ние-
ге келуі осы бағытта жасалған оң қа дам дар. 

Тіл қарым-қатынас құралы. Адамның ой-
өрісін, мәдени дәрежесін, ақыл-парасатын, 
рухани байлығын көрсететін айна. Тіл 
мәдениетінің өзектілігі әрқашан ескеріліп, 
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қай халық болса да бұл мәселені айналып 
өткен емес. «Өнер алды - қызыл тіл» деп қа-
зақ халқы да сөйлеу шеберлігіне үлкен мән 
берген. Қазіргі  таңда  тіл  мәдениетінің көкей-
тестілігі арта түсті. Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Тілдерді қолдану мен 
дамы ту бағдарламасында»: «Тілді дамыту 
- Қазақстан Республикасы мемлекеті саяса-
тының аса өзекті бағыттарының бірі», 
сондай-ақ «Мемлекеттік тілді оқыту дың  
саны мен сапасына көңіл бөлу ке рек» 
делінген. Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «Қазақ-
стан ның болашағы қазақ тілінде» - деп тұжы-
рым дай ды. Ал қазақ халқының тіл келешегі 
мектеп оқушыларында. Көптеген ғылыми-
педаго ги ка лық әдебиеттерді, мерзімді бас-
па сөз ақпараттарын талдап-зерттей келе, 
бүгінгі күнгі оқушылардың сөз саптауы 
көңіл аударарлық көпшілігінің тіл мәдениеті 
төменгі деңгейде деген қорытынды жасауға 
болады. Олар өз ойларын дұрыс, түсінікті 
етіп жеткізе алмайды, басы артық бос 
сөздерді көп қолданып, ойын шашыратып 
жібереді.

Көтеріп отырған мақаланың тақырыбы 
мен қойған мақсаттар мен міндеттер осы ған 
байланысты. Тілші-ғалым Р. Сыздықова: «Сөй-
леу дегеніміз - сөздерді дұ рыс орнымен қол  дану 
(лексикалық), дұ рыс құрастыру (син таксистік),   
дұрыс   қиюластыру (морфологиялық), дұрыс 
дыбыстау (орфоэпиялық), сауатты жазу 
(орфографиялық), тілді әсерлі етіп жұмсау 
(лингвостилистикалық) нормаларын ұстану, 
орнықтыру,  жетілдіру», - дейді [1].

А.Жапбаров тіл мәдениетінің жоғары 
болуына мынадай талаптар кояды:

 - сөздің жүйелі, анық, түсінікті болуы;
- сөздің тілдегі орфоэпиялық, грам ма ти-

ка лық, лексикалық нормаларға сай дұрыс 
құрылуы;

 - сөздердің қажет еткенде бейнелі, көр-
кем, эмоциялы болуы;

 - сөздердің тыңдаушы немесе оқушының 
жағ дайына, ортаның қажеттілігіне сай бо-
луы. [2,139 б.].

Соңғы жылдары диалог арнайы зерт те-
ле бастады. А.Қ.Айтбенбетованың «Ауыз-

екі және көркем шығарма мәтініндегі диа-
лог: лексикалық, синтаксистік және сти-
лис тикалық сипаттама» (2007) атты зерт-
теуінде ауызекі сөйлеу және көркем шы-
ғар ма мәтініндегі диалогтық лексикалық, 
син таксистік, стилистикалық ұқсастықтары 
мен айырмашылықтары айқындалған, олар 
қа зақ және орыс тілі материалдарымен 
сал ғас тырыла, пайда болу табиғатының, 
қыз метінің негізгі көрсеткіштері бір-
дей екендігі көрсетіледі [3]. Ал Г.С. 
Иманғалиева «Типология диалога» (на 
материале казахского и русского язы ков) 
(1999) еңбегінде диалогтарды екі тілдің 
материалдары негізінде психо линг вис ти ка-
лық, этнолингвистикалық, әлеуметтік- лин-
г вис тикалық факторлар арқылы салыстыра 
зерт тейді [4].

Енді біз осы уақытқа дейін белгілі болған 
орыс ғалымдарының еңбектеріндегі диа лог-
тың түрлерін атап көрейік:

а) Қостау диалогы – екі сөйлеуші де бір-
бірінің пікірімен келісіп, бірін- бірі то лық-
ты рып отырады.

ә) Полемикалық диалог – сөйлеушінің бі-
рі екіншісінің сөзін қақпайлап, сөзбен қақ-
ты ғысып отырады.

б) Нақтылау диалогы
в) Эмоционалды қарсылық білдіру диа ло гы 
г) Сұрақ – жауап диалогы 
д) Сұраққа кері реакцияны білдіретін диа лог
е) Жауапқа қарама-қарсы сұрақ бағыттау 

диалогы
ж) Сұраққа модальдық әсерді білдіретін 

диалог.
Қазақ тілін оқыту әдістемесінде тарихи 

қа лып тасқан бастапқы қағидалар бар. Олар: 
оқу материалын саналы меңгеру, дидак-
тиканың жүйелік және жалғастық ұстам да-
ры,  жеңілден ауырға деген ұстамы, теория 
мен тәжірибенің байланыстығы, көрнекілікті 
тиім ді қолданылуы және тағы басқалар.

Қазақ тілін  модульмен оқыту – әдістемелік 
жүйе. Сондықтан модульмен оқыту теориясы 
өзі не тән ұстамдар жүйесіне негізделеді. 
Оқу технологиясының бір ерекшілігі - оның 
білім ді меңгеруге емес, тұлғаның танымдық 
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қа білеттерін және танымдық процестерді: 
яғни жадының алуан түрлері (есту, көру, 
қимыл және т.б.) ойлауды, ынтаны, қабыл-
дау қабілеттерін арнайы жасалған оқу және 
танымдық жағдайлар арқылы дамытуға, 
сондай-ақ тұлғаның қауіпсіздігін, өзін-өзі 
өзектілендіру,  өзін-өзі бекіту,   қарым-қатынас, 
ойын, танымдық және шығармашылық 
қажет тіліктерін қанағаттандыруға; белсенді 
сөз дік қорын (ауызша және жазба тілінде) 
да мы ту ға бағыттайды.

Жоғарыда аталған мақсаттарға бағыт та-
луы оқу процесін мұқият құра білген жағ-
дай да оқушылардың білім сапасын едәуір 
арты руға және білім стандарты бекіткен 
оқу материалын барлық оқушылардың жүз 
пайызға меңгеруін қамтамасыз етуге мүм-
кін дік береді.

Бұл барлық оқушылардың үш деңгей 
бойын ша өзінің дайындық оқу қабілетіне 
бай ла ныс ты әр оқушының өз деңгейінде 
оқу материалдарын меңгеруін қарастырады. 
Барлық тақырыптар бойынша оқушылар 
оқып аудару, сөйлеу, тындау, жазу, кө ру 
дағдыларын барлық модульдерде қол да на 
беруіне болады. Білім алуда жайдан күр-
де ліге жоғарлау оқушылардың шығар  ма-
шылық қабілеттерін ашып, оқу материалын 
түсініп, қолдана білу сатысына көтерілуіне 
себепкер болады. Осы жағдай оқушыларды 
сынып ішінде бірнеше шағын топтарға 
бөліп сұхбат, монолог құру, жұппен 
жұмыс, пікірталастар, диспуттар арқылы 
ойын технологиясын жағдаят жасау әдіс-
тәсілдерін қолдану арқылы жетуге болады. 
Бұл жерде мұғалімнің алатын орны бағыт-
бағдар беруші ретінде болып отыр. 

Оқушы қазақ тілінің тілдік материалын 
білмей,  ойын байланысты түрде басқаға жет-
кі зе алмайды. Сондықтан да орыс мектеп-
те рінде орыс тілді оқушыларға жаңа сөздің 

мағынасын мына жолдармен мең гертемін:
 затты көрсете отырып, оның атын ал-

ды мен қазақша соңынан орысша және ағыл-
шын ша айту;

 сөздің орысша баламасын беру 
(суре тін көр се ту ге келмейтін, дерексіз зат 
есімдер, оның түсін білдіретін, не қимылды 
біл ді ре тін сөздер, т.б.);

 сөздердің мағынасын антоним немесе 
сино ним арқылы түсіндіру;

Негізгі  бөлімде  әр  оқушы бір-бірі  не мәтін-
ді оқып береді, танысады, негізгі ұғымдарды 
ажыратады. Әр деңгейге қойылған сұрақ-
тар ға жұппен бірге отырып жауап береді. 
Сөз дік көмегімен оқу мен қатар аудару жұ-
мы сын жасайды. Сонымен осы бөлімде оқу-
шы лардың мәтінді қаншалықты түсінгені 
анықталады. Бірінші, екінші сабақтарда 
оқушылар жаңа білім алады. Негізгі сұхбат 
бөлімде модульді әр түрлі бөлімдерге бө-
ліп, саралап, жеңілден күрделіге өту жағы 
қарас ты рыла ды. Оқу материалдарын 
оқушылар ға белгілі бір мөлшерде беріп 
отыра мын. Кейбір тақырыптарда материал 
үлкен көлемде берілсе, кейбір тақырыптарда 
аз көлемде беріліп, тиімді меңгеру үшін 
әр түрлі жұмыс түрлері арқылы нәтижеге 
жетуді қарастырамын. Мысалы: «Қазақстан 
Республикасы», «Шешендік өнер», «Тұңғыш 
ғалымдар» деген 9-сыныпта кездесетін 
модульдерде оқушыларды үш топқа бөлемін. 
Лексикалық тақырыпта тірек-сызба арқылы 
жоғарыда айтылған тілдік және сөйлесу 
жаттығулары арқылы түсіндіремін. 

Модуль   аяқталып, нәтиже  сабақ  кезін   де  те-
ст    жұ  мысы   беріледі   және де  ауызша  бақы лау 
сұрақ тары беріледі, бақылау сұрақтарына жа-
уап беру кезінде, оқушылардың қаншалықты 
ма териалды меңгергені түсінікті болады. 
Мы на диаграммаларға қарасақ модульді қан-
ша лық ты меңгергені анық болады.
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Кей модульдерде ізденіс, шығармашылық 
ашатын тапсырмалар ұсынамын. 

Мысалы, 9-шы сыныпта «Табиғатты қор-
ғау», «Қазақ халқының салт-дәстүрлері», 
«Қолөнер», «Музыка. Музыка аспаптары» мо-
дульдерінде жоба технологиясын қол да на мын.

Бұл жобаның мені қызықтырғаны – бала-
лардың әр саладан алған білімдері үлкен 
мәселені шешуге мүмкіндік береді. Осы 
атал мыш жұмыс белгіленген нәтижеге же-
тіп, қорытынды шығаруға бағытталған. Жо-
ба дайындау кезінде оқушылар топқа, жұп қа 
бөлінеді және де жеке тапсырманы орын-
дауға да  болады. Топпен, жұппен орын-
дау кезінде әр оқушының өз рөлі бола ды.  
Жұмыс жоспарын құру, көрнекілік дайын-
дау, қорғаудың сценариін жасау, жинал ған 
мәліметті талқылау, іріктеу. Әр жобаның өз 
сценарийі болады: өзекті мәсе ле ні белгілеу, 
қорғау, сөзжұмбақ болса, ше шу, қорытындылау, 
қойған сұрақтарға жа уап беру. Жоба дайындау 
кезінде оқу шы  көптеген ақпарат ішінен нақты 
тақы рып қа байланыстысын алады. Және де 
оқу шы лар дың қызығушылығын тудыратын 
жұмыстың та ғы бір түрі – флипчарт дайындау. 
Бұл топ тық жұмыс болғандықтан, әрбір қаты-
су шы ның өз рөлі болады. Оқушылар мәтінді 
мең ге ріп, тү сініп, өз ойларын еркін түрде 
жазуға мүмкіндік беріледі. 

Сұхбат немесе ауызша бөлімде оқу шылар-
дың сөйлеу, диалог құру, танымдық тақы-
рып тар бойынша ой тұжырымын жеткізу 
жағына үлкен мән беремін. 

Жағдаяттық сөйлесу. 9-сыныпта «Ұлттық 
киім» тақырыбын өткенде мынандай жағдай 
беріледі. Базарда екі әже кездесті. Екеуінің 
тұрмыс-жағдайы екі бөлек. Біреу қала тұр-
ғы ны, екіншісі қарапайым ауыл тұрғыны. 
Осы ны ескерсек, олардың арасында қандай 
ауыз екі сөйлесу болуы мүмкін (Екі әженің 
рө лін ойнау).

 «Отбасы мүшелерінің сыртқы келбеті» 
модулінде мынадай жағдаяттық сөйлесу: 
Сы пайы, тәрбиелі ағалы-сіңілі тәрбиесі тө-
мен отбасына қонаққа келді. Олардың қа-
рым-қатынасы қалай болды?

Оқушылардың сөйлеу дағдыларын 
қалып тастыру, сөздік қорын байыту, тілін 
дамы ту, яғни олардың тіл туралы білімін 
ға на меңгерту емес, қазақ тілінде сөйлеуге, 
пі кір алысуға үйрету, қазақ тілі мұғалімінің 
не гіз гі мақсаты деп ойлаймын.

Қазақ тілі сабағында жаңа материалды 
оқу шылардың көңіліне мықтап ұялатып, 
сана лы түсінік беру үшін оларды сабаққа 
қызық тыра  білу аса маңызды. Оқушылардың 
қызы ғу шылықтарын арттыру мақсатында 
өза ра коммуникативтік қарым-қатынас 
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жа сау үшін міндетті түрде әр сабақта 
М.М.Жанпейісованың «Модульдік оқыту 
тех но логиясы» бойынша жүргізілетін оқыта 
– үй ре ту ойындарын қолданамын. Оған «Өз 
жар тың ды тап», «Мені түсін», «Сандарды 
ес те сақтау», «Сиқырлы сандықша», «Сөз 
жа рысы», «Сөзді әшекейле», «Тізбек», 
«Білім паздар» ойындары жатады. «Шеңбер 
бойын ша әңгімелеп беру» ойынын қазақ 
тілі сабақтарында тиімді қолдануға болады. 

Ойын ның мазмұны: бастаушы оқушы көзін 
жауып ортада тұрады. Орнынан айналып 
кез келген адамды көрсетеді. Көрсеткен 
адам мәтінді әңгімелей бастайды. Жас 
ерекшеліктеріне байланысты сынып оқу шы-
ла ры өздерінің білімдерін көрсетуге құмар-
лық та ры артады. Жалғасын сағат бойынша 
басқа оқушылар жалғастырады. Осы ойын 
оқу шының есте сақтау қабілетін, тілін, ел 
ал дын да сөйлеу қабілеттерін арттырады.
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№83мектеп-гимназияның қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі

ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ІЗГІЛІК ҚАСИЕТІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ДИАЛОГ ЖӘНЕ ОНЫҢ МӘНІ

Бұл мақалада қоғамға өмірлік маңызды мәселелер жайында дұрыс пікір таластыра 
алатын, өз көзқарасын дәлелдей отырып, демократиялық саясат жүргізе білетін ізгілікті, 
толерантты, адамгершілігі мол, диалогқа түсе алатын білімді азаматтар қажет екендігі 
айтыла келіп, болашақ ұрпақтың жеке тұлға болып қалыптасуында білім беру жүйесінің 
ізгілік бағыт алуы, атап айтқанда, оқушыларды диалог арқылы ізгілікке тәрбиелеудің 
ерекшеліктерін айқындап, оны оқыту жүйесінде ұтымды пайдалану қажеттілігі сөз болған.

Түйін сөздер: ізгілік, диалог, оқыту, оқушы, қоғам, қалыптастыру.

В статье написано о необходимости обществу грамотных гражданинов, способных 
выражать личное мнение по жизненно важным вопросам, доброжелательные, толерантные, 
гуманные, умеющие вести диалог, демократическую политику, доказывая свою точку зрения, 
также о добродетельном направлении системы образования в формировании будущего 
поколения как личность, а именно определены особенности воспитания доброжелательности 
с помощью диалога, о необходимости выгодного использования в системе образования.

Ключевые слова: доброжелательность, диалог, обучение, учащийся, общество, 
формировать.

The article is written on the need literate society citizen, capable of expressing a personal 
opinion on vital issues, benevolent, tolerant, humane, able to engage in dialogue, democratic 
politics, proving his point of view, as a virtuous direction of the educational system in shaping the 
future generation as a person, and it is determined especially education goodwill through dialogue, 
the need to beneficial use in the education system.

Keywords: kindness, dialogue, learning, student, society, form.

Қоғамда бүгінгі таңда жас ұрпаққа бі-
лім беру мен тәрбиелеу және әлеуметтік-
экономикалық өзгерістер адам санасындағы 
күр делі жаңғыру процесімен астаса жүріп 
жатыр. Бұл мәселе 1995 жылдан бастап қат-
ты қолға алынды. Осыған байланысты сол 
кез де арнайы Қазақстан Республикасында 
гуманитарлық білім беру тұжырымдамасы 
жасал ғаны белгілі. Онда: 

«Қоғамды ізгілендіру – ХХІ ғасырдың 
табал дырығындағы өркениетті дамудың 
талабы, мұның өзі әлеуметтік қатынастарды 
ұйым дастырудың тиімді нысандарына қол 
жетуіне байланысты болып отыр. Әрі бұл 
қаты нас тар да алдымен әлемнің тұтқасы 

ретінде адам аса айшықтана көрінуге тиіс» 
деген [1]. Білім беруді ізгілендіру адамзат 
үйлесімділігін қалыпқа келтірумен ғана 
шектелмейді, жаңа «рухани педагогика» 
пара диг маларын қайтадан өңдеп шыққанды 
құптайды. Өйткені қоғамның ізгі ойлары мен 
моральдық құндылықтары білім берудің адам-
гершілік-рухани ұстанымдарына тәуел ді  келеді.

Адам бойындағы асыл қасиет – ізгілік 
қасиеті сонау ІХ ғасырдан бері айтылып 
келеді. Адамның жеке тұлға ретіндегі 
сапалық көрсеткіштерінің бірі-оның бойын-
дағы ізгілік қасиетінің болуы бүкіл адам зат-
тық құндылықтардың іргетасын қалайды. Бі-
лім берудегі ізгілендіру идеясын жүзеге асы-
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ру  барлық білім беру жүйесінің, әсіресе, мек-
тептің міндеті. Қоғамның жаңа дәуірге көшу 
процесі жағдайында халықтың ғасырлар 
бойы жинақталған ізгілік мұрасына ден 
қоюы – адамгершілік, адамзаттық  прогрестің 
айқын көрінісі.

«Қазіргі уақытта қоғамдағы әлеуметтік 
өзгерістерге байланысты шиеленіс, халық-
ара лық білім беру жүйесін ұлттық тұлға ның 
дамуына бағыттау арқылы адамды қалып-
тастырудың тиімді жолдары қайта қара-
лып, жаңа көзқарастар орнығуда. Әрбір жас 
азамат тың жүрегінен ізгілік орын алса, бола-
ша  ғы зор, рухы жоғары ел боларымыз анық 
деп ойлаймын» - деген Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев өзінің жолдауында [2]. Осыдан-ақ 
сонау ерте заманнан айтылып келе жатқан 
ізгілік идеясының қазіргі күнде жаңа мәнге 
ие болғанын байқаймыз.

Ізгілік – адамсүйгіштік, адам мен адамдық 
мін дет терге құрметпен қарау адамның өзін-
өзі тануынан, өзіне өзі баға беруінен баста-
ла ды. Ол адамның өзінің өмірдегі орны мен 
өмір сүрудің негізгі өзегі мен мән-мазмұнын 
тү сінуі.

Педагогикалық тұрғыдан ізгілік адамдар 
арасындағы қатынастардың сүйіспеншілікке 
негізделуі, адамның ар-намысын, абыройын, 
ар-ожданын құрметтеу, жоғары адамгершілік, 
парасаттылық қасиетпен қамқорлық жасау, 
адамды сүйе білу, қадірлеу деп анықталады.

Бүгінгі қазақстандық философтар да өз 
еңбектерінде гумандық қасиеттердің қалып-
та суына көп көңіл бөлген. Солардың бірі 
Д.Кішібеков  өзінің  философиялық  еңбегінде 
адам бойындағы кісілік қасиеттердің үш 
түр лі дәрежесін көрсетеді:

1. Әрбір адам ең алдымен адамзат қауы-
мының мүшесі. Шыққан нәсілінен, ұлтынан, 
табынан, жынысынан, туған жерінен тәуелсіз 
есті адамның барлық өкілдеріне ортақ жалпы 
адамзаттық қасиеттер. Олардың қатарына 
қуану, қайғыру, балажандық, ананы сүю, 
арамдық-зұлымдықтарға, әділетсіздікке те-
ріс  қараушылық, махаббат жек көрушілік, 
әділ дік ті ұнату т.б. жатады.

2. Әр адамның физиологиялық ерек ше-

лі гі нен жоғары жүйке жүйесінің қыз меті-
нен туатын және оның тек өз басына тән 
психологиялық ерекшеліктері. Бұлар оның 
мінез-құлқында, қимылы мен жүріс-тұры-
сында, сөйлеу ыңғайында адамдармен қа-
рым-қатынасында болады.

3. Адам белгілі бір елде, тарихи дәуірде, 
белгілі дәрежеге жеткен материалдық және 
рухани мәдениет жемістерімен сусындап 
өседі [3].

Осылардың бәрі қосылып, адамның жан-
дүниесінде өзінің ізін қалдырады және сол 
уақыт ішінде анықтала, екшелене келіп, 
тарихи ортаның, мәдениет дәрежесінің адам 
санасы мен психологиясында кескінделген 
идеалды бейнесін құрайды. Педагогикада 
ізгілікті білім беру оқушыларға ұлттық 
және адамзаттық құндылықтар негізінде 
білім беру болса, ізгілік тәрбиесі ұрпақты 
құн ды лық тар арқылы дамытуға, мәдени 
дағдыларды игеруге, өз жауапкершілігін 
арт тыру ға тәрбиелеу болып табылады.

Адамгершілік екі жақты әрекет арқылы 
пайда болады. Ол бір жағынан адамның 
өзін-өзі тани білуі, екіншіден, өмір сүру 
үшін күресу, тұлғаның құндылық қасиетті 
бағалауы және оның ізгілікке жат іс-әрекетті 
танып білуі қажет, ізгілікті әлеуметтік құ бы-
лыс  ретінде қарағанымыз жөн.

Қоғамдағы қазіргі кездегі қайта құру, эко-
но миканы дамытудағы жаңа стратегиялық 
бағ дарлар, қоғамның жедел ақпараттануы 
мен қарқынды дамуы білім беруге қоятын 
талап тарды түбірімен өзгертуде. Әлемдегі 
көп теген мемлекеттердің білім беру жүйесі 
білім берудің мақсатын , мазмұны мен 
технологияларын оның нәтижесіне қарап 
баға лайды. Білім берудің қазіргі кездегі 
мақсаты білім алып, білік пен дағды-
машыққа қол жеткізу ғана емес, солардың 
негізінде дербес, әлеуметтік және кәсіби 
біліктілікке – ақпаратты өзі іздеп табу, талдау 
және ұтымды пайдалану, жылдам өзгеріп 
жат қан бүгінгі дүниеде лайықты өмір сүру 
жә не жұмыс істеу болып табылады.

Қазір педагогикалық қауымдастық  тың ал-
дында білім берудің жаңа моделін құрудың, 
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сынақтан өткізу мен енгізудің ауқымды 
міндеттері тұр, оның жүйесінің негізгі 
ұстанымдары «Қазақстан Республикасының 
2015 жылғы дейінгі білім беруді дамыту 
тұжырымдамасында» көрсетілген [4]. Тұжы-
рым даманың  негізгі  мақсаты: «Әлемдік білім 
беру кеңістігінде ықпалдастырылған және 
жеке тұлға мен қоғамның қажеттіліктерін 
қанағаттандыратын көп деңгейлі үздіксіз 
білім берудің үздіксіз моделін қалыптастыру 
үшін білім беруді дамытуға стратегиялық 
басымдықтарды белгілеу» болса, мін де ті: 
«білім беруді басқаруды одан әрі демо к ра-
тия ландыру негізінде қазақстандық білім 
беру моделінің жұмыс істеуінің заңнамалық, 
нормативтік, құқықтық базасын жетілдіру; 
білім берудің мазмұны мен материялдық-
техникалық базасын жақсарту; білім сапа-
сын бағалаудың ұлттық жүйесін құру; білім 
беруді, ғылым мен өндірісті ықпалдастыру; 
әлем дік білім беру кеңістігіне ықпалдасу» 
болып табылады.

Білім беру, оның деңгейлері мен мазмұны 
Қазақстанның білім беру жүйесінде жүйелі 
өзгерістер әкелмек. Осыған байланысты 
білімнің мазмұнын, оқыту әдістері мен сабақ-
ты ұйымдастыру, нысандарын жетілдіру 
бүгін гі күннің басты талабы. Сондықтан 
бүгінгі оқушыларды ертеңгі қоғам талабына 
сай бір маман иесі етіп тәрбиелеу үшін бел-
гі лі бір мақсат болуы керек.

Сол себепті қазіргі кезде мамандық атау-
лы ның барлығы да бейімділікті, ептілікті, 
шапшаңдықты, ерекше ой қызметін, мол 
шығармашылық мүмкіндікті, өзін қоршаған 
ортамен тез қарым-қатынасқа түсе білу, сөз 
жарыстыру, өзгергіш жағдайларға жыл дам 
бейімделгіш, өзін қоршаған түрлі жағ дай-
лар ға тез икемделіп қана қоймай, оларды ке-
рек ті бағытына бұра білу қабілеттілігін қа-
жет етеді.

Бұл тұрғыда Қазақстандағы білім беру ді 
халық ара  лық стандартқа сәйкстендіру мақ-
са    тын  да қабылданған 12 жылдық оқытудың 
маңызы зор. Мұнда білім берудің негізгі 
басым дық тары  ретінде нәтижеге бағытталған 
білім тұ жырымдамасы даярланып, оның 

негізгі көрсеткіштері ретінде компетенттілік 
ұстанымдарына көшу бағыты айқындалған.

12 жылдық оқытудың негізгі мақсаты: 
оқу шыларды әлеуметтік жағынан қорғау; 
білім сапасын арттыру; әлемдік білім кеңіс-
ті гі не ену. Ал басты басымдылығы білім 
маз мұнының тұлғаға бағытталғандығымен, 
білім ді ізгілендірумен, әдіснамалық құра-
ма ның іргелілігін қамтамассыз етуімен, оқу 
жүк темесінің көлемін оңтайландырумен, 
оқу шы денсаулығын сақтаумен көрсетіледі.

12 жылдық мектепте оқушы тұлғасын 
дамыту үш басқышта жүзеге асыру қарас ты-
рыл ған.

І басқыш – бастауыш білім беру 
(1-5-сыныптар). Оқу ұзақтығы 5 жыл. Бұл 
кезеңнің негізгі мәні – оқушылардың оқу 
әрекеттерін қалыптастырып, сауаттандыру, 
олардың  даралығын  ашу, оқу әрекетін игер  ту. 
Осы басқыштағы мақсаттардың орын  далуы 
міндетті мектепке дейінгі тәрбие мен мек  теп 
ал ды дайындықтың болуына байланысты 
болғандықтан, бірінші сыныпқа бала 6 
жастан бастап қабылданады, осы сатыдағы 
негізгі құзіреттіліктің қалыптасуын қам та-
мас сыз етеді.

ІІ басқыш – негізгі орта білім беру 
(6-10-сыныптар). Оқу ұзақтығы 5 жыл. Бұл – 
негізгі мектеп, онда ғылым негіздері мең гер-
ті леді. Игерілген білім, білік, дағдылар мен 
әрекеттердің базалық тәсілдеріне негізделген 
базалық мәдени деңгей мен дүниетанымын 
қалыптастыру. Бұл басқыштағы білім 
мазмұны бұрынғы бағдарламаларға қара ған-
да жеңілдеу. Онда оқушының қабілеттерін 
да мы ту, оқу әрекетін меңгеруге жағдай жа-
сау ойластырылған.

ІІІ басқыш – жалпы орта білім беру 
(11-12-сыныптар – бейіндік мектебі). Оқу 
ұзақ ты ғы – 2 жыл. Оларды бейінді мектеп 
деп атау қабылданған. Бұл басқышта негі-
зі нен мамандық таңдау, кәсіпке бағдарлау 
мә се ле лері кәсіби мектеп, кәсіби лицей, 
коллед ж дер арқылы жүзеге асырылады.[5]

Тұжырымдай келгенде, жоғарыда айтыл-
ған жайттарды жүзеге асыру оқушылардың 
диалог арқылы ізгілік қасиетін қалыптастыру 
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үшін білім және іскерлік, тәжірибелік дағ ды-
лар ды дамыту қажет деп есептейміз.

Осы туралы Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақ-
стан халқына жолдаған «Қазақстан - 2030» 
стратегиялық  бағдарламасында: «Диалог-
тың ықтимал барлық нысандарын көтер ме-
леу, сондай-ақ адамдар арасындағы өзара 
бай ла ныс қарым-қатынасты күшейту арқылы 
біз біртіндеп ұлттық ынтымағымызды ны-
ғай тып, ұлттық әлеуетімізді ұлықтаймыз», - 
деп, айқын етіп атап көрсетті [6,12]. Шын мә-
нін де, Президенттің бұл сөзінен бүгінгі күн-
ге қажетті ойлау үлгісі мен әлемдік тәртіп тің 
қалыптасуының ұштасуы кезіндегі диалог-
тік өзара қарым-қатынастың дамуына, адам-
ның тұлғааралық, жалпы қоғамдық қарым-
қаты настарының барлығы қарым-қатынас 
ар қы лы іске асатындығына нақты да анық 
мән бергенін байқаймыз.

Сондықтан, бүгінгі заман талабына 
жал пы білім беретін мектептің алдында 
жаңаша міндеттер қойылып отыр. Өйткені 
қарым-қатынас – бүгінгі педагогикада жеке 
тұлғаны қалыптастыру мен дамытудың тиім-
ді шарттары болып табылатын білім-білік, 
ақыл-ой, дағды, тәжірибе, мәлімет алма су-
лар ды қажет ететін субьектілердің өзара іс-
әрекеті. Ол адамды құрал емес, тұлға ретінде 
танып білуді, тұлғаның қалыптасуына педа-
го ги калық жағдай туғызуын әлеуметтік шы-
найы лығы мен өзін-өзі дамытуын талап етеді.

Сол себепті болашақ ұрпақтың жеке 
тұлға болып қалыптасуында білім беру 
жүйесінің ізгілік бағытын алуы, атап 
айтқанда оқушыларды диалог арқылы ізгі-
лік   ке тәрбиелеудің ерекшеліктерін айқын дап, 
оны оқыту процесінде ұтымды пайда ла ну 
қажеттілігі туындайды. Оқытуды ізгі лен-
дірудің басты белгісі оқушы бойында білім 
алуға  деген құштарлықтың қалыптасып, даму 
үрдісінің тұрақты болуымен сипатталады. 
Т.С.Сабыров өз зерттеулерінде: «Оқыту – 
баланың рухани дамуын қамтамассыз етеді. 
Сондықтан, оқыту мен дамудың ара сын-
да ты ғыз байланыс болады» десе, ғалым 
Р.М.Қоянбаев «Білім беру – екі жақты ба-
рыс. Бұл барыста оқыту мен оқу бірігеді. 

Оқушының белсенді еңбегінсіз білім алу 
мүмкін емес», - дейді [7]. Ал Л.С.Выготский 
оқытудың басты міндеті – баланың ішкі 
күштері мен мүмкіндіктерінің дамуы үшін 
жағдайлар жасауы деп түйіндейді [8].

Нақтылай келгенде оқыту процесінің 
логикалық және психологиялық заңды лық-
та рын, оның жалпы қағидаларын білу мұға-
лім ге оқу жұмысын ұйымдастырған кезін де, 
ізгілікті ең негізгі қасиет ретінде көр се ту ді 
міндеттейді. Бұл жалпы қағидалар ди дак ти-
ка да оқыту принциптері деп аталады.

Оқыту принциптері дегеніміз барлық 
оқы ту процесінде және түгелдей оқу пән-
де рін де басшылыққа алынатын негізгі қағи-
да лар, педагогикалық талаптар жүйесі. Осы 
талаптар негізінде өз тәжірибемнен өткі зіл-
ген кейбір сабақтардың қысқаша сипат та-
масын бергенді жөн көрдім. Бұл сабақта оқу-
шы лар топ бойынша жұмыс істейді. Әр топта 
5-6 адамнан болады. Оқушылар өздерінің 
қалау лары бойынша, сыныптың өзара әре кет-
терінің ерекшелігіне байланысты өзде рі нің 
аттары мен фамилиялары жазылған үстел-
дер де отырады. Тақтаға сабақ тақырыбы мен 
эпиг ра фы жазылып қойылады.

Сабақтың тақырыбы: Шешендік 
сөздердің ізгілікті құндылықтары

Көкірек таза болмаса,
Көз тазасы не керек.
Ниетің таза болмаса,
Тіл тазасы не керек.

Сабақтың мақсаты:
Тәрбиелік: Ізгілік толеранттылық қасиет-

тер ді қалыптастыру.
Сабақ төрт блоктан тұрады.
Бірінші блок – икемделу. (мәселеге 

ену). Берілген тақырыптың эмоцияналды 
және интеллектуальды деңгейінде алынған 
тақырыптың көкейкестілігін анықтайтын 
мұға лімнің  кіріспе  сөзі. Мұғалім оқушылар-
ға адам бойындағы ізгілік қасиеттері туралы 
баяндайды.

Екінші блок – эмоционалдық. Сабақтың 
мақсаты сабаққа қатысушылардың сезімін 
қозғау, эмоциялық көңіл-күй туғызу. 
Ынталандыру материялы ретінде әр топқа 
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бірден шешендік сөздерден үзінділер және 
соған орайластыра таңдалып алынған фото-
суреттер ұсынылады. Осыған орай біз келесі 
мәтіндерді таңдадық:

1. «Асан қайғының жерге айтқан сын да ры»
2. «Жақының үшін жақсының жаға сы нан 

алма»
3. «Қазбек пен Бұқар жырау»
4. «Көкірек таза болмаса...» 
Оқушыларға мәтінді оқыта отырып, 

мәтін мазмұнына сәйкес келетін суреттерді 
таңдатамын. Содан соң әр топтан бір адам 
шығып, өз таңдауын түсіндіреді. Диалог 
жүргізе отырып, оқушыларға өз сезімін дәл 
жеткізуге көмектеседі, мүмкіндігіне қарай 
мәнерлеп оқу арқылы автордың және өзінің 
көңіл-күйіне талдау жасауды үйретеді. 
Фотосуреттер көрермен бейнесін туғыза 
отырып, көңіл-күйді тану мен бейнелеуге 
көмектеседі.

Үшінші – интеллектуалды блок. Мақ-
са ты: ізгілік туралы ой қозғау, құндылық 
жай лы ой алмасу. Ізгілік, өзіндік іс-әрекет, 
толе ранттылық туралы қанатты сөздерді 
пайдалана отырып, өзіндік талқылауларды 
ұйым дастыру. Ол үшін әр топқа үстел үстіне 
жайылған үлестірмелі қағаздарда жазыл ған 
афоризмдерді таңдайды және оның мәнін 
ашады. Әр топтың өз қалауынша бір адам 
сөйлейді. Мұғалім диалог жүргізе оты рып, 
белсенді тыңдау тәсілін қолдану арқылы оқу-
шыларға өз ойын дәл жеткізуге және оны те-
реңірек түсінуге көмектеседі. Мүмкінді гінше 
топты ортақ шешімге келтіруге тырысады.

Төртінші – шығармашылық блок. 
Мақсаты: өз ойын жеткізе білу. Материал 
алдын-ала дайындалады, соңынан демонс-
тра ция, комментарий және талқылау ұйым-
дастырылады. Оқушылармен бірге мәсе-
лені шешудің топтық ізденісі өткізіледі. 
Шығармашылық тапсырма нәтижесінің 
презентациясын жасайды. Сабақ соңында 
олар ға «Өзіңді өзің тексер», «досыңның 
білі мін тексер» т.б тақырыптарда кроссворд 
құрас тыру тапсырылады,сабақта кеңесшілер 
(кон сул тант тар) жұмыс істейді, өзара тек се-
ру,  бақылау жүзеге асады.

Оқыту процесі – тұтас педагогикалық 
про цестің бір бөлігі. Ол  берік және дәл бі лім 
алу, таным жолындағы  оқушылардың қи мы-
лы на байланысты  болады. Оқыту процесінің 
ерекшелігі – мұғалім  мен  оқушылардың 
мақсатқа бағытталған өзара әрекеттесуінің 
барысында шәкірттерге білім беру мін-
деттерін шешуге байланысты болады. Оқыту 
процесінде оқушылардың ақыл-ойы да ми-
ды, танымы, практикалық іскерлігі жә не 
дағдысы қалыптасады. Оқыту процесі деге-
ні міз – оқушы мен мұғалімнің өзара әреке-
ті не бағытталған мақсат көзделген про цесс 
деген ойды қуаттаймыз.

Мұның қозғаушы күші – білім десек, біл  ім-
нің негізі мектеп қабырғасынан бас талаты  ны 
айдан анық. Білім адамға әр алуан ақпаратты, 
өтіп жатқан оқиғаларды талдау мен бағалау 
қабілеттерін беріп, ойлауды дамытады. Сол 
себепті де жастардың болашаққа деген бағыт-
бағдары отбасында, мектеп қабырғасында, 
қоғамда, яғни бүкіл қоршаған дүние ортасын-
да қалыптасады. Қазіргі іскер адамдарға 
шешендік керек, қоғамдық-әлеуметтік маңыз-
ды мәселелерді жете және жемісті талдай алу 
қабілеті қажет. Олар өз ойларын түсіндіре, 
дәлеледей алуы керек, өз әріптесінің пікірі-
не құлақ аса отырып,оны іштей түсінуге және 
оны дұрыс қабылдауға үйренуі қажет. Сондық -
тан да оқушылар диалогқа түсе білуді, сөзталас 
өнерін, пікірталас шеберлігін үйренуді мақсат 
етуі керек. Сол себепті оқушылардың диалогты 
жай әңгіме деп түсінбей, диалог арқылы өз 
жол да сының ойын ізгі түрде түсініп, кез келген 
жағдайда сабырлылықпен қарауға үйрету 
қажет. Дұрыс құрылған диалогта оқушылар 
бір-бірінің ойын дұрыс түсінеді, ал жолдасы-
ның пікірі, дәлелі дұрыс болмаған жағдайда 
оған кешіріммен қарап, бір-бірімен сөзге 
келмей, бір-бірін тыңдай біліп, оны іштей 
дұрыс қабылдауға үйренеді.

Ендеше қоғамға өмірлік маңызды мәсе ле-
лер жайында дұрыс пікір таластыра ала тын, өз 
көзқарасын дәлелдей отырып, демо кра тиялық 
саясат жүргізе білетін ізгілікті, толерантты, 
адамгершілігі мол, диалогқа тү се  алатын 
білімді азаматтар қажет.
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Демек, болашақ ұрпақтың жеке тұлға 
болып қалыптасуында білім беру жүйесінің 
ізгілік  бағыт алуы, атап айтқанда, оқу шы-
лар ды диалог арқылы ізгілікке тәрбиелеудің 

ерекшеліктерін айқындап, оны оқыту жүйе-
сін де ұтымды пайдалану бүгінгі күннің бас-
ты  талабы болып отыр.
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ

Бұл мақалада біріншіден «Ғылыми – әдістемелік негізінде оқушылардың функционалдық 
сауаттылығын қалыптастыру» мәселесі, оның ішінде «Білім берудің мазмұнын жаңарту 
функционалдық сауаттылықтың негізі», «Оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
дамыту тетіктері», екіншіден, «Жобалау қызметі негізінде оқушылардың зерттеушілік 
мәдениетін дамыту жолдары» атап айтқанда «Жобалау және зерттеу жұмысын 
ұйымдастырудың негізгі қағидалары», «Қазіргі кездегі оқушылардың зерттеу іс–әрекетін 
түсіну мәселелері жан–жақты қарастырылып, сараланып талданды.

Түйін сөздер: жобалау, оқушы, білім беру, жаңарту, дамыту, функционалдық 
сауаттылық.

В статье расcмотрены и проанализированы, во-первых, задача «Формирования 
функциональной грамотности учащихся на научно-методической основе», а именно «Основа 
функциональной грамотности обновление содержания образования», «Механизм развития 
функциональной грамотности учащихся», во-вторых, «Пути развития исследовательской 
культуры учащихся на основе проектной деятельности», а именно «Основные правила 
организации проектной и исследовательской деятельности учащихся», «Вопрос понятия 
исследовательской деятельности нынешних учащихся».

Ключевые слова: проектирование, ученик, обучать, обновить, развивать, 
функциональная грамотность.

In the article adduced and analyzed, firstly, the problem of «The formation of functional literacy 
of students in the scientific and methodological basis,» namely, «The basis of functional »literacy 
update the content of education», «The mechanism of the development of functional literacy of 
students,» and secondly, «Ways of development of research culture of pupils on the basis of project 
activity», namely «Basic rules for the organization of design and research activities of students», 
«The question of the concept of the current research activities of students»

Keywords: design, disciple, train, update, develop, functional literacy.

Оқушылардың функционалдық дамуы 
туралы мәселе алғаш рет Елбасының 2012 
жыл ғы 27 қаңтардағы Қазақстан халқына 
«Әлеуметтік – экономикалық жаңғырту – 
Қазақ станның дамуының негізгі бағыты» 
жол да уында көтерілген. 

Осы стратегиялық маңызды мәселені ше-
шу тұлғаның  негізгі функционалдық са па  сын: 
бел сенділігін, шығармашылық ой лау қа бі ле-
тін қалыптастыру және бей та ныс жағдайда 
мәселенің шешімін таба бі луін, кәсіптік 
даму жолдарын таба білуін, өмір бойы оқуын 

қалыптастыруға тікелей байланысты. Білім 
алушылардың функционалдық қабілеттері 
мектеп жағдайында қалыптасуға тиісті.

Функционалдық сауаттылықтың жал пы 
бағы ты ретінде жалпы білім беру мектеп-
те рін дегі азаматтардың интеллектуалдық, 
рухани және дене дамуы, олардың білімін 
әлемдегі жылдам өзгеріс жағдайында әлеу-
мет тік жағдайға бейімдеу Қазақстан Респуб-
ликасында білім беруді дамытудың 2011-
2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағ-
дар ла ма сында көрсетілген. 
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Жолдаудағы тапсырмаға байланысты 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 
жылғы 25 маусымдағы №832 қаулысымен 
Оқушылардың функционалдық сауат тылы-
ғын  дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға 
арнал ған Ұлттық іс-қимыл жоспары қабыл-
дан ды. 

Ұлттық жоспарда оқушылардың функ-
цио налдық сауаттылығын дамыту процесін 
ғылыми–әдіснамалық, оқу–әдістемелік, ма-
те риал   дық–техникалық қамтамасыз ету-
дің іс–шараларын жүргізу көзделген. Ол 
оқушы  лардың функционалдық сауат ты лы-
ғын арттыруды Қазақстан Республикасында 
бі  лім сапасын көтерудің басты мәселесі ре -
тінде қарап, оның бір өзектілігін, толық ты-
ғын және іс – әрекет жүйелігін қамтамасыз 
ету   ге бағытталған. Аталған жоспарда:

- оқушылардың функционалдық сауат ты-
лы ғын дамытудың отандық және халық ара-
лық тәжірибелерін зерделеу; 

-оқушылардың функционалдық сауат ты-
лы ғын дамыту жөніндегі жүйелік шараларды 
іс ке асыру тетіктерін анықтау;

- білім беру мазмұнын: стандарттарды, 
оқу жоспарларын және оқу бағдарламаларын 
жа ңар ту ды қамтамасыз ету;

- оқу процесін оқу – әдістемелік қам та ма-
сыз  ету. 

Функционалдық сауаттылықтың ең 
кең анықтамасы бойынша оны тұлғаның 
әлеу мет тік бейімділігінің, адамзаттың әр 
салалы қызметімен     білімі арасындағы 
интеграциялық байланыс деңгейін 
анықтайтын шама ретінде қарастыруға 
болады. Қазіргі жылдам өзгеріс 
жағдайындағы әлемде функционал  дық 
сауат ты лық адамдардың әлеуметтік, мәдени, 
сая си және экономикалық қызметтерге қар-
қын ды араласуын, адамдардың өмір бойы 
оқу ын қамтамасыз ететін негізгі база   лық 
фак тор лар дың бірі болып есептеледі [1.27-
29].

Сауаттылықтың жаңа деңгейін қалып тас-
ты руға көптеген әлеуметтік факторлар және 
қазіргі кезеңдегі қоғамдық басылымдар: өн-
ді ріс тер мен гуманитарлық процестердің 

терең технологияландыруы, даму процесінің 
жаһандануы, қызметтердің жүйелендірілуі 
жә  не  кәсіпкерленуі, әлеуметті   қатынастардың 
нарықтануы және т. б. әсер етеді. 

Сауаттылықтың мынадай параметрлері 
маңызды: тілдік, компьютерлік және ақпа-
рат тық,графикалық, заңдық, азаматтық, қар-
жы лық, экологиялық және т. б. 

Функционалдық сауаттылық біліммен, 
іскер лікпен және дағдылармен ғана шек-
тел мей, солардың негізінде әр елдің өзін дік 
ерекшеліктері ескеріле отырып, қалып та са-
тын құзыреттіліктермен анықталады.

«Функционалдық сауаттылық» деген 
түсінік 20- ғасырдың 60-жылдарында 
ЮНЕСКО құжаттарында пайда болған, 
одан кейін осы түсінік ғалымдар мен педа-
гог тардың еңбектерінде коптеп қолда ны-
ла  бастады. Функционалдық сауаттылық 
деп  - кең жағдайда адамзаттың сан-сала лы 
іс – әрекеттері мен білімнің интег рация лық 
байланысын, тұлғаның әлеуметтік бейім-
де лу тәсілдерін айтады. Әлем тез өзгеріп 
жат қан да функционалдық сауаттылық 
адамдар дың әлеуметтік, мәдени саяси 
және экономикалық іс – әрекеттерге арала-
суын анықтайтын, «өмір бойы оқу» пара-
диг ма сын іске асыру жолындағы негізгі 
базалық факторларына айналды.  
Функционалдық сауаттылықтан күтілетін 
нәтиже білім алушылардың түйінді және 
пән дік құзыреттіліктерді (практикалық жағ-
дайларда және әлеуметтік бейімделу про це-
сін де оларды тиімді қолдана білу) меңгеруі 
бо лып табылады. 

Функционалдық сауаттылықтың мәні–
танып білу әдістерін, ойлану операциясын, 
ана ли ти калық практикалық тәсілдерді, бар-
лық іс – әрекеттерге тән әдістерді меңгеру. 

Қазіргі таңдағы әр түрлі сауаттылыққа 
өзі не тән функционалдық сауаттылылық 
сәй кес келеді. Сауаттылықтың мынадай түр-
ле рі бар: 

а) жалпы мәдени – жаратылыстану, қоғам-
дық және гуманитарлық ғылымдар бойын-
ша, сонымен қатар тарих және қазіргі көр-
кем мәдениет бойынша білімнің болуы;
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б) іс – қимылдық – жай адамдық қасиет-
тер дің нормалары, қызметтік және басқа 
да этика, жағдайға қарай іс – қимыл жасау 
тура лы білім және оларды түсіну;

в) әдіснамалық - теориялық білім мен 
әлеу мет тік тәжірибенің интеграциясы негі-
зін  де білімді және өмірді түсінуді терең мең-
ге ру. 

г) әлеуметтік – коммуникативтік – бас қа-
лар ды түсіне білу, сөйлеу тілі арқылы жә не 
басқалай берілетін « тілдерді» түсіну дағ ды-
ла ры және бірге іс – қимыл жасау; 

д) технологиялық – кәсіптік қызмет сала-
сын да мәселелерді тиімді және құзіретті ше-
ше  білу қабілеті;

е) экономикалық – шаруашылық қыз мет-
тер дің теориялық білім негіздерін, эконо ми-
ка лық байланыстар мен қатынастың негізін 
түсі ну; нақты қаржылық – эономикалық 
жағ дайды талдай білу;

ж) азаматтық – құқықтық – кең қоғамдық 
аспектіде өз құқықтарын және міндеттерін 
білу және түсіну; 

з) саяси – билік пен мемлекеттің әлеу мет-
тік табиғатын түсіну, жалпы істерді жүргізу 
жә не ортақ мүддені қорғау туралы ептілік 
жә не дағдылар.

Функционалды сауаттылық немесе құзі-
рет тілік деп көп жағдайларда теориялық 
білім мен қоғамдық өмірдің әр саласындағы  
(экономика, технология, саясат, мәдениет) 
практикалық тәжірибені тиімді үйлестіру 
арқылы білім алушылардың әлеуметтік өмір-
де гі мәселелерді нормативтік тұрғы да  талдау, 
шешу қабілетін айтады. Функционалдық 
сауат тылық терминімен қатар жоғары білім 
көлемінің, интелектуалдық әлеуеттің, руха ни  
әлемнің дамуы жатады [2. 17-18].

Біздің елімізде функционалдық сауат ты  -
лық ты арттыруға  бағытталған реформа жүр-
гі зі луде. Оның   негізі  оқушылардың функ-
цио налдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 
2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс – 
қи мыл жоспары болып табылады. Жоспар 
бойынша көрсетілген тапсырмаларға сәйкес 
Қазақстан оқушыларының функционалдық 
сауат ты лы ғын дамытудың барлық 

факторлары ескеріліп, тетіктері ұсынылатын 
болады. Бұл  жоспарда  функционалдық са    у ат-
ты лықты арттырудың негізгі төрт механизмі 
қарас тырылған. Біріншісі– оқытудың маз мұ-
ны мен әдіснамасын түбегейлі жаңарту. 

Екіншісі–оқытудың нәтижелерін баға-
лау дың жүйесін жаңғырту. Функционалдық 
сауаттылықтың дамуы білім алушылардың 
оқу жетістіктерін бағалауға жаңа кри те рий-
лер: «білім – түсінік – қолдану – жүйелеу 
және жалпылау» арқылы қол жеткізуді көз-
дей ді. Мұндай жүйені енгізу әлемдік тәжіри-
белер ді талдауды талап етеді. 

Үшінші тетік балалардың білімдерінің 
қалыптасуына, тәрбиесіне ата – аналардың 
белсенді араласуын талап етеді. Ол үшін ата 
– аналарға арнап семинарлар, тренингтер, 
жаңа әдіснамалар жасау керек. Мұның нә-
тижесінде қоғам мен білім берудің арасында 
жаңа байланыс жүйесі жасалатын болады. 

Төртіншісі–қосымша білім беруді дамыту 
қажеттігіне арналады. Инновациялық нысан-
дар мен жаңа технологиялар: интерактивті 
балабақша паркі, технопарктер, музеййлер, 
ғылыми үйірмелер және т.б. іске қосылады. 

Бұл тетіктер тұлғаның кәсіптік өзін-
дік дамуына    және оқушылардың 
шығармашылық жұмысқа деген 
қажеттіліктің туындауына әсер етеді. 

Ұлттық жоспарды жүзеге асыру оқу-
шылардың функционалдық сауаттылы ғын 
қалыптастырудың негізін қалайтын бола ды. 
Соның арқасында әлемдік талаптар ға  сәйкес 
орта мектептің жаңа моделі қалып та са ды. 

Оқытудың аса маңызды бағыттарының 
бірі оқытушылардың жеке бастарының әр-
түр лі жұмыстарды, оның ішінде зерттеу 
және жобалық жұмыстарды жүргізе біл уін, 
сонымен қатар оқушылардың инте лек туал дық 
әлуетін арттыруға бағытталған қабі лет терін 
дамыту болып табылады. Функ цио налдық 
сауаттылықты арттыру жаңа критерийлер: 
«білім – түсіну – қолдану – жүйелеу және 
жалпылау» бойынша оқу жетістіктерін 
бағалаудың жүйесіне негіз де леді. Сонымен 
қатар, әр деңгей бойынша баға лаудың жаңа 
критериалдық  жүйесін анықтау қажет болды. 

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ
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Қазіргі кездегі білімнің жаңа парадиг ма-
сына байланысты оқушылардың функ цио-
нал дық сауаттылығын қалыптастыру үшін 
«зерттеу мәдениетін» меңгерудің маңызы 
зор. 

Ғылыми әдебиетте «зерттеу мәдениетін» 
түсіндіретін әртүрлі анықтамалар бар. 

Зерттеу мәдениеті дегеніміз – зерттеу 
қызметін жүргізуге қажет білім, ептілік, 
дағды және құзіретті және теориялық және 
практикалық мәні бар зерттеу әрекетінің 
сиратегиясы мен тактикасын анықтайтын 
көзқарасты айтады. Зерттеу мәдениетінің 
жалпы құрылымында үш инварианттық: 
когнитивтік-бағалау, операциялық-әрекет-
тік  және бағалық-мотивациялық компонент 
бар. Оқушылардың зерттеу мәдениеті жоға-
ры сыныптарда қалыптасады.  Осы анықта-
ма ға сүйене отырып, оны жобалау іс-әре-
кеті мәдениетіне бейімдеу арқылы оқушы-
лар дың жобалау және зерттеу жұмысының 
мәдениеті мынадай негізгі критерийлермен 
сипатталатынын байқауға болады: зерттеу 
мотивациясы, ойлаудың ғылыми стилі, 
зерттеуге ақпараттық және технологиялық 
дайындық, шығармашылық белсенділік. 
Бұл критерийлер оқушылардың жобалау 
іс-әрекетінің табыстылығын анықтауға 
бағытталған. 

Білім беру ұйымдарындағы оқушылардың 
жобалау және зерттеу жұмыстары пси-
холо гиялық – педагогикалық, оқу – әдісте-
ме лік, ұйымдастырушылық және басқа да 
проблемаларды кешенді шешудің сауат-
ты ғылыми тәсілінің болуын талап етеді. 
Мұғалімдерде жобалау және зерт теу техноло-
гия ларын меңгеру үшін тиісті деңгейде 
ғылыми – әдістемелік даярлықтарының 
болуы қажет. 

Білім алушылардың зерттеу іс-әрекеті 
– шешімі алдын-ала белгісіз (табиғаттың 
заңдарын көрсету тәжірибесінен өзге) шығар-
ма шы лық, зерттеу мәселелерін шешуге бай-
ланысты теорияны зерделеу, зерттеу әдісін 
таңдай ала білу және оны өз мақсатында 
қолдана білу, өз материалдарын жинау, оны 
талдау және жинақтау, өзіндік қорытынды) 

болуын ескеретін оқушылардың әрекеті бо-
лып т абылады. 

Жобалау – зерттеу іс-әрекеті – жобалау 
бойынша мақсат пен мәселелерді анықтауға, 
әдісте мелерді таңдау ұстанымдарын анық-
тау ға, әдістемелерді таңдау ұстанымдарын 
анық тауға, зерттеуді жүзеге асыруды 
бағалауға, керек ресурстарды анықтауға 
бағыт талған іс-әрекет зерттеудің ұйым дас-
ты ру шеңбері болып табылады. 

Оқу зерттеуі және ғылыми зерттеу. Білім 
саласындағы зерттеудің негізгі түйіні ол 
– оқулық зерттеу болып табылады. Оқу 
зерттеуінің негізгі мақсаты «үлкен» ғы-
лымд ағыдай обьективтік жаңа нәтиже алу 
емес, тұлғаларды дамыту болып табылады. 
Егер ғылымдағы негізгі мақсат жаңа білім 
өн ді ру болса, білім саласындағы зерттеудің 
мақ саты – оқушылардың функционалдық 
дағ ды ларын жетілдіру, зерттеу түрінде 
ойлау қабілетін дамыту, субьективтік жаңа 
білім ге (әр оқушыға маңызды да жаңа бо-
лып табылатын, өзіндік іс-әрекеттермен 
жинақталған білім) байланысты білім 
процесіндегі оқушылардың тұлғалақ 
позициясын жандандыру. 

Сондықтан зерттеу іс–әрекетінің негізінде 
білім беру процесін ұйымдастыруда бірін ші 
орынға зерттеуді жобалау мәселесі шыға-
ды. Оқушылардың зерттеу жұмысын жоба-
лау дың негізіне соңғы жүздеген жылдарда 
қалыптасқан зерттеудің моделі мен әдіс-
на масы алынады. Бұл модельде кез-келген 
зерттеуге тән бірнеше қалыптасқан кезеңдер 
бар. Дегенмен оқушылардың зерттеу жұмыс-
та ры оқулық зертеу жұмыстарына ғана тән, 
ғылыми қоғам дайындаған дәстүрлер не гі-
зін де жүргізіледі және дамиды. 

Оқу зерттеуі іс-әрекетіндегі субъект-
объект қатынасының дамуы. Қалыптасқан 
оқу процесінде стандарттық позициялық 
схе ма «мұғалім-оқушы» жүзеге асырылады. 
Мұға лім білім береді, оқушы білім алады, ол 
проце сс қалыптасқан дәстүрлі сынып – сабақ 
тәсі лі түрінде өткізіледі. Зерттеу іс-әрекетін 
да мы ту барысында бұл тәсілде қарама – 
қай шы лықтар туады: сынып тақтасында 
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көрсетіліп берілетін білімнің дайын эталоны 
жоқ, табиғатта көрінетін құбылыстар дайын 
тәсілдермен түсіндіруге жатпайды, нақты 
жағдай ларға байланысты өзіндік талдауды 
қажет етеді. Бұл қоршаған ортадағы түсіну-
де гі білім саласындағы объект-субъектілік 
парадигманың эволюциялық өзгеруіне, 
біртін деп «әріптес – әріптес» бірлестігінің 
туын дауы на әкеліп тірейді. 

Кейбір ТМД елдерінде оқушылардың 
зерттеу іс-әрекетінде бұрыннан қалыптасқан 
дәстүрі бар. Мысалы, бір кездерде жасөс пі-
рім дердің ғылыми – техникалық қоғамдары, 
кіші ғылым академиялары жұмыс істеген 
болатын. Бұл іс – әрекеттердің негізгі мақсат-
та ры мектеп бітірушілерін жоғары оқу 
орындарына түсуге және болашақта ғылыми 
– зерттеу институттарына жас кадрларды 
даярлау болып табылатын. Қазіргі жағдайда 
бала лардың оқу жүктемесін азайту мәселесі 
өзекті болып тұрғандаи «оқушылардың 
зерттеу іс–әрекеті» деген терминнің мағы на-
сы аздап өзгеріске ұшырады. Онда кәсіптік 
бағдарлау компоненті, зерттеу жұмысының 
жаңалық факторлары азайып, білім беру 
сапа сын арттыру аспабы ретінде ғылыми іс-
әрекет түсінігіне байланысты білім беру маз-
мұ ны ның маңызы артты.

Зерттеу іс-әрекетінің жобалау мен 
конструктивтік іс-әрекеттерінен айырма шы-
лы ғы. Зерттеу іс-әрекетінің негізгі нәти же сі 
зерттеу рәсімінің негізінде әртүрлі шын дық-
ты анықтайтын интеллектуалдық өнім бо-
лып  табылады. 

Зерттеу мәселелерін іске асырудың ерекше-
ліктері. Зерттеу тақырыбына жастар дың 
жасына, психологиясына байланысты белгілі 
бір талаптар қойылады. Жасөспірімдердің білім 
деңгейінің әлі де жеткіліксіздігіне, көзқарастың 
толық қалыптаспағанына, өзін дік талдау 
деңгейлерінің толық дамымауына байланысты 
оларға зерттеу саласында көп тапсырма беру 
олардың жалпы білім дең ге йіне, дамуына 
нұқсан келтіруі мүмкін. Сон дықтан ғылымның 
кейбір мәселелерін зерт теу ді мектептерде 
жүргізу тиімді бол мауы да мүмкін. Мұндай 
ғылыми мәсе ле лер оқушылардың жобалау, 

зерттеу жұ мыс тарын жүргізудің жалпы 
талаптарын қана ғат тан ды руы қажет. 

Күрделілігі бойынша мәселелерді жік теу. 
Мұндай мәселелерге қойылатын талап тар ға 
эксперименттік материалдардың көлемі нің  
математикалық аппараттардың, пән ара лық 
талдаудың шектеулігі жатады. Экспе ри-
менттік деректерді талдау күрделілігі бой-
ын ша мәселелер практикалық, зерттеулік 
және ғылыми болып бөлінеді. 

Зерттеу нәтижесін көрсете білу. Қазіргі 
кезеңде зерттеу нәтижесін көрсете білудің 
ма ңызы барлық жұмыстар үшін аса зор. 
Зерт теу жұмысының нәтижесін көрсетудің 
бір неше қалыпты көрсеткіштері бар: тезис-
тер, ғылыми мақала, ауызша баяндама, 
дис сертация, монография, мақала. Осы әр 
көрсеткіштің тілі, көлемі, құрылымы анық-
талған. Нәтижелерді көрсетуде жетекші мен 
оқушы алдын ала қай жанрда жұмыс істей ті-
нін анықтап алулары керек, содан кейін сол 
жанрдың талаптарына сәйкес жұмыс іс теу-
ле рі тиіс.

Функционалды оқу сауаттылығын бағалау-
ға қойылған талаптарды орындау бойынша 
білім алушылардың оқу жетістіктерін баға-
лау да мынадай корсеткіштер қамтылған. 

Бақылау – өлшеу материалдарының қоры.
Оқытудың әр мезгілінде оқушылардың 

ког нитивтік іс – әрекеттерінің көлемін, ерек-
ше лі гін және оқу материалдарының көлемі 
мен мазмұнын ескеретін әр түрлі бақылау-
дың мақсатына сәйкес ашық және жабық 
тесті лер түрі ретінде бақылау – өлшеу мате-
риал дарының қоры жасалуы керек.

2. Білім алушылардың сауалнамасы.
3. Білім беру ұйымдарының кадрлық  әлеуеті. 
4. Білім беру ұйымының материалдық ре-

сур сы. 
5. Балалардың білім мен тәрбиесіне мен 

тәрбиесіне ата – аналардың белсенді ара ла-
су ын қамтамасыз ету [3. 4-5].

Осы аталған көрсеткіштер оқушылардың 
функционалдық сауаттылығына тікелей әсер 
ететін функционалдық көрсеткіштер ретінде 
олардың оқу жетістерін бағалау барысында 
ескеріледі.
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Әр   оқушының оқу жетістігі (білімі, еп ті лігі, 
дағдысы, құзыреті) ҚР мемлекеттік жалпы ға    

міндетті білім беру стандарттарында көрсе-
тілген талаптарға сәйкес крийтерилер мен 
көрсеткіштер бойынша бағаланады. 

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау (12 жылдық оқытудың құрылымы мен 

мазмұнын жетілдіру бойынша экспериментке қатысушылар үшін әдістемелік ұсынымдар). 
– Астана, 2006. – 29б. 

2 Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012 – 2016 
жылдарға арналған ұлттық іс – қимыл жоспары (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2012жылғы 25 маусымдағы № 832 қаулысымен бекітілген).

3 Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 
стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыз-
дағы №1080 қаулысы.

Қазақтың тағдыры, келешекте ел болуы да мектебінің қандай негізде 
құрылуына барып тіреледі. Мектебімізді таза, берік һәм өз жанымызға 

(қазақ жанына) үйлесетін негізде құра білсек, келешегіміз үшін тайынбай-ақ 
серттесуге болады

Мағжан Жұмабаев.
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ӘОЖ 376
С.Б. Құлжахметова

№83 мектеп-гимназияның қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі

ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ КЕШЕУІЛДЕГЕН БАЛАЛАРДЫҢ ОЙЛАУ 
ҚАБІЛЕТІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ МЕН ДАМУЫНДАҒЫ КЕДЕРГІЛЕР

Бұл мақалада психикалық дамуы кешеуілдеген балалардың ойлау қабілетінің 
қалыптасуы мен дамуындағы кедергілер жайында сөз қозғалады. Ғылыми және 
практикалық зерттеулердің барысында психикалық дамуы кешеуілдеген балалардың білім 
алуы мен танымдық қабілеттерінің ерекшеліктеріне ерекше көңіл бөлінген. Сонымен 
қатар, психикалық дамуларындағы ауытқушылықтарына қарай жіктеліп көрсетіледі.

Түйін сөздер: ойлау, даму, психика, қабілет, ауытқушылық, дамуы кешеуілдеген бала.

В данной статье пишется о препятствиях в формировании и развитии способности 
мышления у детей с психической отсталостью. В ходе научных и практических 
исследований уделяется особое внимание особенностям образования и познавательных 
способностей детей с психической отсталостью. А также, классифируется по отклонениям 
в психическом развитии.

Ключевые слова: думать, развиваться, психика, способность, отклонение, ребенок с 
отсталым развитием.

This article is written about the obstacles in the formation and development of thinking 
skills in children with mental retardation. In the course of scientific and practical research pays 
special attention to the peculiarities of education and cognitive abilities of children with mental 
retardation. And also, is classified in the deviations in mental development.

Keywords: think, evolve, psyche, ability, deflection, a child with retarded development.

Қазіргі өркениетті заманымызда қоғам да-
ғы алға қойылып отырған ең өзекті мін дет-
тер дің бірі-арнайы білім беру жүйесіндегі 
жетістіктерді дамыта отырып, оны жаңаша 
бағытта ұйымдастыру нәтижесінде жан-жақ ты 
жетілген тұлғаны қалыптастыру бо лып  отыр.

Өкінішке орай елімізде психикалық да-
муы кешеуілдеген балалар тобын, соңғы 
көр сет кіш бойынша 35-40 процентке 
жуығын нерв тік- психикалық сферасы 
зақымданған мек теп ке дейінгі балалар 
құрайды. Демек, келе шек ұрпақтың 35-40 
пайызы ойлау қабі ле ті белгілі бір дәрежеде 
шектелген жан дар болып табылмақ. 
Олардың қоғамға ара ла сып, білім алуына 
қатысты, Қазақстан Республикасының 
«Білім беру заңының» 20–шы бабында 
мүмкіндігі шектеулі балаларға ар найы 
білім беру мәселелеріне арнай тоқ тап  
өткен[1]. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 2002 
жыл дың 11 – шілдеде «мүмкіндігі шектеулі 
бала  лар  дың құқықтары мен оларды әлеу-
мет   тік қамсыздандыру туралы» [2] заңы қа-
былданды. Бұл заңда: «Барлық мүмкіндігі 
шектеулі  балаларды  тәрбиелеу мен оқытудың 
ерекше түрін ескере отырып. Оларды арнайы 
ме ке мелерге орналастыру, оларға жағдай 
жа сау. Психологиялық – медициналық – пе-
да го гикалық консултациялар арқылы бала-
лар ды үйде оқыту мен тәрбиелеуді қолға алу. 
Әрбір мүмкіндігі шектеулі тұлғалар Қазақ-
стан Республикасының заңы бойынша білім 
алу ға құқығы бар» делінген. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі бел гі-
лей тін тәртіппен және мөлшерде, мүге дек тер  
қата рындағы кемтар балаларын жеке оқы ту 
жос парына сәйкес үйде тәрбиелеу мен оқы-
ту ға жұмсаған шығындарының өтемін алуға 
құқығы бар.
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Психикалық дамуы кешеуілдеген балалар 
тобын зерттеу ХХ ғасырдың  50 жылдарынан 
бастап қолға алына бастады. Проблеманы 
зерттеумен айналысқан ғалымдар: 
М.С.Певанер, Т.А.Власова, К.С.Лебеденская, 
В.В.Коволев, П.Е. Сухарева, В.И.Лубовский 
т.б. бала дамуының ерекшеліктеріне қарай 
өз пікірлерін ортаға салып, ғылыми көз 
қарастарын білдірді. 

Психикалық   дамуы  кешеуілдеген 
бала   лар дың ойлау қабілеті төмен болады. 
Олардың көңіл-күйі төмендеп, енжар, 
ашуланшақ, жы лауық келеді. Мұндай 
жағдайлар әртүрлі пси хикалық, соматикалық 
аурулардан кейін пай да болады.

Минималдық мидың дисфункциясының 
астениялық түрінде – балалардың танымдық 
қабілеттерінен бөлек ступор ретінде бай-
қа ла ды. Бұл түрдегі балалар бір сөйлемді 
қайталайды. Балалардың сөздерінің мағы-
на ла ры болмайды. Мұны вербигерация деп 
атаймыз. Айналасындағылардың айт қан да-
рын қайталауды эхоалия деп атаймыз. Олар-
дың әрекетін қайталауды. эхопрактия деп 
атайды. Жалпа алған балалардың барлық 
әре кет терін негативизм деп атайды. Сол 
себеп тен, педагогтар мен ата – аналардың 
атқа ратын жұмыстары өте зор. Олар зор 
шыдам дылықпен, оқу процесі кезінде өз 
балаларының іс-әрекеттеріне, ерек ше лік те-
рі не назар аударғаны жөн.

2. Минимальдық ми дисфункциясының 
реак тивті, гиперактивті түрі. Гиперактивті 
бала лар-оқыту процесі кезінде өздеріне баға 
бе ре алмайды. Олар ауытқушылықтарын ак-
ти ви зациялауды қажет етеді. Мұндай бала-
лар шыдамсыз келеді.

Психикалық  дамудың кешеуілдеуі – ол 
пси   хикалық  патологияның ішіндегі кең 
тарал ған түрі. В.В.Ковалев [3] психикалық 
даму дың  ин теллектуальдық жетіспеулішіктің 
үш негізгі түрін атап көрсетті.

- Дизонтогенетикалық түрдегі жетіспеу-
ші лік – психикалық дамудың кешеуілдеуінің 
меха ни змімен байланысты.

- Энцефалопатиялық түрдегі жетіспеу ші  лік – бас 
миының органикалық жетіс пеу ші лі гі мен байланысты.

- Интеллектуальдық түрдегі жетіспеушілік 
– есту анализаторы мен көру мүшелерінің 
ауыт қу шы лықтарымен байланысты.

Психикалық дамудың кешеуілдеуінің 
келе сі этиопатогенетикалық принципіне 
сүйе не отырып, Т.Е.Сухарева психикалық 
даму дың интеллектальдың темптерін көр се-
те  біл ді.

 - кемшілікті қоршаған орта мен жә не 
патологиялық жағдайлармен бай ла ныс ты-
ры луы;

Интеллектуалдық кемшіліктің ас те ния-
лық,  соматикалық жағдайларымен байланыс 
ты  рылуы; Инфатилизмнің әр деңгейіндегі 
бұзы  лыс тары мен байланыстырылуы;

Екінші интеллектуальдық кемшіліктің 
есту, көру, жазу, оқу әрекеттерімен байла 
ныстырылуы;

Интеллектуальдық кемшіліктің функцио-
нал дық – динамикалық және резидуальдық, 
орта лық нерв жүйесінің зақымдануымен 
бай ла ныстыруға болады.

Психикалық дамудың кешеуілдеуін 
Ю.Г.Демьянованың топтастыруының келе-
сі дей түрлері көрсетілген:

Церебрастениялық синдромдары;
Психофизикалық инфантилизм синдром-

да ры;
Невропатологиялық синдромдары;
Балалар салдануының синдромдары;
Жалпы сөйлеу тілінің дамуының синдром-

да ры;
Есту қабілетінің бұзылысының негізгі 

син дром дары;
Көру қабілетінің ауыр жағдайларындағы 

синдром дары;
Соматикалық аурулар жағдайындағы син-

дром  дары.
Осы аталған психикалық дамудың 

кешеуіл деуінің әрбір топтамаларына клини-
ка лық тұрғысынан сипаттама беріп кетсек:

Церебрастениялық синдром жағдайын да-
ғы психикалық дамудың кешеуілдеуі.

Бұл топтың негізгі этиологиясы – жүк-
ті лік тің немесе туу кезіндегі, баланың 
алғаш қы айларындағы соматикалық ауру-
лар ға тап болуы және ми бөліктерінің 
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соққыға ұшырауымен сипатталады. Нев-
ро ло гия лық зерттеулер бойынша, олар дың 
симтомдарында нерв жүйелерінің бұзы лыс-
та рының болуының өзі анықталып отыр. 
Бұл синдром көп жағдайда пайда бо луы на 
байланысты, көп көңіл аударғанды қа жет 
етеді. Оның бір бағытта болмауы, пси хи ка-
лық ауытқушылықты одан әрі ұлғайтады.

Электроэнцефалографикалық зерттеулер 
нәтижесінде, бас миының құрылымдарын 
тексере отырып, ми жүйелеріндегі локальды 
өзгерістерінің болғандығын дәлелдеп отыр. 
Осы типке жататын балаларда, әдетте 
кеңістікті бағдарлауы, естіп, қабылдау, ес-
те сақтау процестері әлсіз болады. Ес те 
сақтауының бұзылысынан, балалар қимыл-
дық әрекеттерді, сюжеттік суреттердің 
топта ма ла рын, сондай – ақ ритмикалық 
сурет тер ді естерінде ұзақ сақтай алмайды. 
Жыл  мезгілдерінің аттарын, апталарды, ай-
лар  ды тіпті де қысқа өлең шумақтарын да 
ес те сақ тай алмайды.

Танымдық қабілеттерінің бұзылысы 
барысында – қабылдау мен ойлау процес те-
рі не ерекше мән беріледі. Мектепке дейін-
гі жастағы балаларда сөйлеу тілінің арт та 
қалушылығы басым келеді. Оқу проце сін де 
балалардың цереброастениялық син дром-
да ры анық байқалады. Осының негізінде, 
бала лар пассивті, ашуланғыш, шыдамсыз 
күйін де болатыны белгілі.

Психофизикалық инфатилизм жағдайын-
да ғы синдромдар. Психикалық даму ке ше-
уіл  деуі нің бұл түрі үш түрлі деңгейде анық-
та  ла  ды. 

Жалпы сөйлеудің бұзылысы кезіндегі 
пси хи ка лық дамудың кешеуілдеуі.

Сөйлеудің бұзылуы көбінесе ойлау 
әрекет теріне кері әсер береді. Осы уақытта 
вербаль дық – логикалық ойлауда дамудың 
кем шіліктері анық байқалуда.

Ойлаудың бұзылуы – ауыр жағдай кезінде 
де, мектептің жағдайына да кері әсер етеді.

Есту қабілетінің бұзылуының ауыр жағдайын-
дағы психикалық дамудың ке ше уіл  деуі.

Есту қабілетінің бұзылысы – көбінесе 
сөйлеу тілі қабілетінің бұзылысымен тығыз 

бай ланысты. Осы қатынастардың негізінде, 
саңы рау балаларда вербальдық – логикалық 
ой лау қабілеттері төмен болады.

Сөйлеу тілі қабілеттерінің бұзылу сал-
да рынан, бұл балалардың түсініктері де 
аз болады. Олардың абстракциялау, қа-
рым – қатынас жасау дағдылары ең төмен гі 
жағдайда болатыны анық. Есту қабі ле тінің 
бұзылысы кезінде, бұл топтағы бала лар-
дың жалпы жағдайлары өзгеріске ұшы-
райды. Осы уақытта бұл балалар инфан-
ти лимзнің қылықтарын қайталай оты рып, 
өзін — өзі бақылаулары шектеледі. Осы-
ның нәтижесінде, саңыраулық -тың әсері ми 
қызметінің, органикалық жағынан төмен-
де уі не әкеліп соғады. Бұл дегенеміз, яғни 
цере броастениялық синдромының негізгі 
көрініс тері байқалады.

Көру қабілетінің ауыр жағдайындағы 
пси хи ка лық дамудың кешеуілдеуі.

Көру қабілетінің артта қалушылығы – 
бала ның моторикалық сферасының бұзы лы-
сы на негіз болады. Сондай-ақ, кеңістікті бағ-
дар лауы бұзылады. Соқырлықтың бұзылуы 
алуан түрлі әрекеттер негізінде анықталады: 
пән дік – маникулятивті; ойындық.

Көру қабілетінің ауыр жағдайында, яғни 
эмоциональдық – ерік сферасы бұзылады. 
Бұл топтағы балалардың барлығы тұйық тау, 
өзімшіл, өзідерінің әрекеттерін қоры тын ды-
лай алуы мүмкін.

Соматикалық аурулар жағдайындағы пси-
хи ка лық дамудың кешеуілдеуі.

Соматикалық ауруларда – астениялық 
син дром дар пайда болады. Осы синдром-
дар физикалық және психикалық жағ дай лар 
кезінде анықталады. Көптеген бала лар да 
эмоциялық ерік сфераларының тұрақ сыз-
ды ғы мен қатар, ашуланғыш  жағдайдағы 
қылық тары болады. Осы топтағы балалар 
невроз дық  көңіл – күйде болатыны 
анықталды. [4.37].

Пихикалық  дамудың кешеуілдеуінің 
негіз гі себебі: эмоциональдық және сен сор-
лық депривациялық болып табылады. Пси-
хи ка лық депривация – баланың танымдық 
қабі ле ті нің белсенді болуының орнына, оның 
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бұзылуына әкеледі, сондай – ақ психикалық 
ауытқушылықтың белгілері қалыптасады.

Психикалық дамуы кешеуілдеген 
балалар бірініші сынып кезінде, мектептің 
әлеуметтік жағдайына бейімделе алмайды. 
Баланың танымдық қабілеттері және 
эмоциональдық – ерік сфералары, көп 
жағдайда қиындықпен, мектептің дағды ла-
рымен байланыса алады. Осының нәти же-
сінде Ю.Г.Демьянованың негізгі топтас ты-
руы бойынша, психикалық дамуы кешеуіл-
де ген балалардың дизонтогенездік түрлерін 
анық тауға мүмкіндік береді.

Психикалық дамудың кешеуілдеуінің 
алуан түрлі симптомдары кездеседі, сондай – 
ақ психикалық функциялардың темптерінің 
тез пайда болуына мүмкіндік бере отырып, 
үшін ші кемшіліктің пайда болуына негіз 
бола ды. Психикалық кемшіліктердің ал дын 
алу үшін ерте жастан клиникалық, пси хо-
ло гия лық – педагогикалық диогностикалау 
жұмыс тарын жүргізудің маңызы артып 
отыр. [5.10-11].

В.В.Лебединская мен Ю.Г.Демьянованың 
психикалық дамудың кешеуілдеуін әр түрлі 
көз қарастар бойынша, топтастыруларында 
өзіндік ерекшеліктері мен қасиеттері бар. 
В.В.Лебединскаяның психикалық дамудың 
кешеуілдеуінде, басқа дизонтогенездік 
жағынан айырмашылығы барын көреміз. 
«Дизонтогенез» ұғымының негізгі синонимі 
– «Анамалияның дамуы». Дизонтогенез-
онто генез дамуының қандай да бір кезіндегі 
орга низм дамуының бұзылысы болып табы-
лады. Психикалық  дизонтогенез-психикалық 
функцияның жетілуі және реттілігі кезіндегі 
психикалық дамудың негізгі патологиясы 
болып табылады. Психикалық дамудың 
теже луі тұлға мен интеллект әрекетінің жү-
ре пайда болған кемшіліктерін ажыратып 
қарас тыруда қажет етеді.

ХХ ғасырда отандық ғылымда онто генез-
дің негізгі мазмұны, баланың пәндік әрекеті 
мен қорытындылануы деген ұғыммен ен-
гі зіл ді. Онтогенезді зерттеуде балалардың 
пси хо логиясының басты негізгі белгілері 
алын ды. Осы ретпен онтогенез үғымы 

педагогика мен психологияға еніп, жалпы 
психи каның жеке дамуының үрдістерін 
берд і. Психикалық дамудың кешеуілдеуінің 
негіз гі заңдары деп – адамның бір жастан 
екін ші жасқа өтуіндегі психологиясымен қы-
лы ғындағы болатын өзгерістерді, яғни осы 
өзгерістердің себептерін, белгілерін сипат-
тай тын өзгерістердің жиынтығын айтамыз.

Психика дегеніміз – адамның рухани күй 
және ішкі сезіміне, миға тән қасиет. Пси хи-
ка биологиялық эволюцияның жемісі жә-
не жалғасы. Ол сыртқы құбылыстар мен 
заттардың көрінісін бейнелейді. Ал пси-
хи калық дамудың рефлекторлық дамудың 
сипаты – оның объективтік жағдайға 
тәуелділігін, қабылдау жүйесі мен оның қыз-
ме тінің атқару заңдылықтарын көрсетеді. 
Адамның психикасы, оның қимыл әрекетін 
реттейтін, қоғамдық қатынасқа бейімдейтін, 
жаңаша бір құрылымның негізін құрады. 
Осыдан адам психикасының дамуының жеке 
бір тұлғалық, әлеуметтілік заңдылықтары 
қалыптасады.

Девианттық қылықтар қоғамда бекітілген 
нормаларға қарсы қылықтар жүйесі немесе 
жеке қылықтар болып табылады. Осындай 
қылықтар, әлеуметте қолдау табатын және 
осы әлеуметте қолдау таппайтын болып 
екіге бөлінеді. Әлеуметте қолдау таппайтын 
қылықтарға, қылмыстық іс-әрекеттер және 
жөнсіз әрекеттер жатады. Осы тұрғыдан 
қарастырар болсақ, ауытқушы қылықтар 
деп – адамның орныққан құқығы немесе 
өн гелілік нормалардан ауытқитын, осы 
нор ма ларды бұзатын құқытарды айтады. 
Ауытқушы қылықытар балалар мен жас 
өспірімдердің әкімшілік жазалау шараларын 
қолда ну ға апарып соғатын, құқық нор-
маларын үйретуді қажет етеді. Сондай – ақ 
ауытқушы қылықтар физиологиялық жә не 
паталогиялық негізде де анықталып отыра-
ды.

Физиологиялық негіздегі ауытқумалы 
күй дің (ашу, ыза, үрей) психикаға әсері 
күш  ті болғанмен де, адамды оның салдары 
үшін жауап кер шіліктен босатпайды. Пата-
ло гиялық негізде ауытқымалы қылықтар 
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адамды бір сәтке сана – сезімінен айырып, 
мақ сатсыз, қауіпті іс-әрекеттер жасауға итер-
ме лейді. Бала организимі мен нерв жүйе сі-
нің дамуы негізінде, оның психикалық қыз-
меттерінің жұмыстары дами түседі. Пси хи-
калық қызметтің басты механизмі – ми дың 
үлкен жарты шарлар қабығының әре ке  ті 
болып саналады. Жалпы психиканы ай-
наладағы объективтік шындықтың невр 
жүйе міз ге бейнеленуімен сипатталады.

Таным процестерінің (түйсік, қабылдау, 
зейін, ойлау, сөйлеу т.б.) дамуымен бірге 
баланың психикалық қасиеттері қалып та-
сады. Осыған байланысты ойлаудың қабыл-
дағыштық, бақылағыштық, білуге құш-
тар лық тапқырлық, ізденімпаздық сияқты 
жағым ды, болымды жақтары жетіле түседі 
[6.62].

Психикалық дамуы кешеуілдеген бала-
лар да, сөйлеу тілі қызметінің бұзылуы жиі 
кездеседі. Сөйлеу тілінің қызметінің бұ зуы 
этиопатогенетикалық фактролармен ты ғыз 
байланысты. Психикалық дамудың кешеуіл-
деген балаларда, сонымен қатар психико 
маторлық дамуының бұзылыстары да 
кездеседі. Психикалық дамуы кешеуілдеген 
бала мектепке барар кезінде, баланың 
білім деңгейі жеткіліксіз, қоршаған орта 
туралы түсініктері аз, яғни жүйелі ойлау 
операциялары болмайды, бір бағытта интел-
лек туал дық іс-әрекеттері болмайды.

Ғылыми және практикалық зерттеулердің 
барысында психикалық дамуы кешеуілдеген 
бала лардың білім алуы мен танымдық 
қабі леттерінің ерекшеліктеріне ерекше 
көңіл бөліне бастады. «Психикалық 
дамудың кешеуілдеуі» деген тер мин ба ла-
лардың минимальдық – органикалық же-
тіспеушілігімен орталық нерв   жүйелерінің 
зақымдануы деген мағынаны береді.

Психикалық дамуы кешеуілдеген бала-
лар арнайы түзету мектебінің алтыншы 
түрін де білім алады. Бұл балалардың эмо-
цио налдық – ерік сфералары тұрақсыз, 
солар дың ішінде ойлау деңгейлерінің әлсіз-
дігі, есте сақтауының төмендігі, қабыл-
дауының тұтастығының болмауы, зейін-

дерінің шашыраңқылығы сияқты бел гі-
лерімен сипатталады. Психикалық да му дың 
кешеуілдеуінің  паталогиясы – бас миы-
ның функционалдық және қимылдық әре-
кеттермен байланысты. Бұл топтағы бала лар-
дың айырмашылығы: олардың оқу процесіне 
деген үлгермеушіліктерінің болмауы мен 
оның танымдық процестерінің қызметтерінің 
бұзылыстарының болуы. Кейбір аспектілері 
бойынша, осы эмоционалдық ерік сфе ра ла-
ры ның бұзылыстары кейде жас мөлшергеде 
байланысты өзгеріп отырады [7.5-6].

Арнайы педагогикада, дефектология 
ғылымында психикалық дамуы кешеуіл де-
ген балалар тобын ХХ ғасырдың орта сы-
нан бастап практикалық жағынан зерт теу 
жұмыстары жүргізіле бастады. Дамуын да 
ауытқушылығы бар балалардың таным-
дық қабілеттерін зерттеуде, ең алды мен 
олардың эмоциясына басты назар ау да рыл-
ды. Осының барысында бұл балалардың 
эмо ция сының, көп жағдайда өзгеріске 
ұшырай тыны анықталды. Дамуында ауыт-
қу шылығы бар балалардың қалыпты бала-
лар  дан ерекшелігін мынада: оалырдың 
әлеу мет тік ортаға бейімделе алмауынан, 
мі нез – құлықтарының өзгеріп отыруымен, 
іс-әерекеттерінің бір мақсатқа бағыт тал-
ма ғандықтан ерекшеленеді. Сондай-ақ бұл 
бала лардың сабаққа деген үлгермеушілігі, 
таным дық қабілеттерінің бұзылыстары мен 
дағды ларының ауытқушылықтарымен де 
сипат талады.

Психикалық дамудың кешеуілдеуіне 
байла нысты өз пікірлерін ұсынушы 
М.С.Певзнер, Т.А.Власова баланың эмоцио-
нал дық ерік сфераларының қалыптасуына 
көп көңіл берумен бірге, нейродинамикалық 
бұзылулардың жеке сипаттамасына да ерек-
ше назар аударды. Соған сәйкес психикалық 
дамуы кешеуілдеген балалардың сипат та ма-
ларының негізін анықтап, яғни ол психикалық 
және психофизикалық инфан тилизм түріндегі 
анықталатын және ерте балалық шақтағы 
орталық нерв жүйесінің зақымдануынан, оның 
организмінің асте ния лық, церебрастениялық 
жағдайларға ұшы райтынын анықтаған.
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Қазіргі таңда ең өзекті мәселелердің бірі– 
ол оқу процесіндегі балалардың дамуын 
-дағы ауытқушылықтарды дефференциалды 
зерттеудің маңызы болып отыр. Дамуында 
ауытқушылықтары бар балаларды оқыту 
мен тәрбиелеуде, олардың потенциальдық 
мүмкіндіктерін тиімді ескере отырып, бала 
бойындағы кемшіліктерді толықтай компен 
-сациялауға және түзетуге болады. Ол үшін 
үздіксіз дайындық пен мамандардың еңбегі 
қажет. Психикалық дамуы кешеуілдеген 
балалардың танымдық қабілеттерін тексеру 
үшін тәжірибелік эксперимент жұмыстары 
жүргізілуі керек. Аталмыш эксперимент 
психикалық дамуы кешеуілдеген балалар-
ға арналған арнаулы түзету мектеп немесе 
арнаулы балабақшасында ұйымдас ты ры ла ды. 

Анықтауышы эксперимент барысында пси-
хикалық дамуы кешеуілдеген балалардың 
таным дық қабілеттерін диагностикалау мақ-
сатында мынадай зерттеу әдістері қол да ныл ды. 

Қабылдауын зерттеу;
Есте сақтауын зерттеу;
Ойлау қабілетін зерттеу;
Зейінін зерттеу.
«Кілемді немен толықтырамыз»
Бұл әдістеменің мақсаты-баланын көр не-

кі міндеттерді шеше отырып, аз уақыт ішін-
де және шапшаң көрген нәтижелердің бейне-
ле рін есте сақтай отырып, оларды тәжірбие 
жүзінде пайдалана алуын тексеру. Бұл 
әдістеме бойынша балаға 5 сурет көрсетеміз. 
Оны көрсетпес бұрын балаға суретте екі кі-
лем және кілемнін тесілген жерлерін жамау 
үшін маталардын кесінділері бейнеленген, 
кілем нің суреттері және жамаулары бір-
бірі нен айнымайтындай болып келеді. Осы 
міндетті шешу үшін суреттін төменгі бөлі-
гін де орналасқан маталардын бірнеше кесін-
ді ле рі нен кілемнін суретіне анағұрлым келі-
сім ді сін таңдаймыз.

«Пішіндерді таны»
Бұл әдістеме баланың есте сақтау қабіле-

тін тануға арналған. Әдістемеде балаларға 
12 су рет бейнеленген суреттер топтамасы, 
келе сі нұсқаулармен қоса ұсынылды:

«Сен дер дің алдарыңда 5 сурет қатарласа 

орналасқан.  Сол жақтағы сурет басқаларынан 
қос тік сызықпен бөлінген және оң жақтағы 
қа тар да орналасқан 4 суреттің біреуіне ұқ сас. 
Не ғұрлым тезірек ұқсас суретті тауып оны 
көр сету қажет». Алдымен, байқап көру үшін 
0 нөмерінде бейнеленген қатардағы сурет-
термен шешуді ұйғарады. Ал кейін экспе ри-
мент баланың ол міндетті шешкенше жүргіз-
і леді. Бірақ бала осы уақытқа дейін бар лық 
міндет терді орындай алмаса 1,5 минут тан 
артық жұмсауға болмайды.

«Бұл жерде не артық?»
Бұл әдістеменің мақсаты – баланың 

бейнелі –логикалық ойлауымен ой операция-
ла ры ның, талдау және жалпылау процестерін 
зерттеуге арналған. Әдістемеде балаларға әр 
түрлі заттар бейнеленген суреттер жинағы 
мен келесі нұсқаулар қоса ұсынылды.

«Әрбір суреттегі бейнеленген 4 заттың 
біреу артық зат болып табылады. Суреттерге 
зейін қойып қарап, қай заттың артық және 
не ге артық екенін анықта». Міндетті шешу 
үшін 3 минут уақыт беріледі.

«Тауып ал және сызып таста»
Бұл әдістеменің мақсаты – зейіннің 

өнім ділігін және тұрақтылығын анықтауға 
арнал ған. Балаға 6 сурет көрсетіледі. Бұл 
сурет те кездейсоқ орналасқан қарапайым 
пішін дердің суреттері берілген: мысалы 
саңы рауқұлақ, үй, шелек, доп, гүл, жалау т.б. 
Зерттеу жүргізудің алдында бала келесі маз-
мұн дағы нұсқауды орындауы тиіс: «Қазір біз 
сені мен мынадай ойын ойнаймыз: Мен саған 
өзіңе таныс заттардың суреттін көрсетемін, 
мен баста деп айтқанымда, сен осы суреттің 
жолымен мен атаған заттарды тауып сызып 
отырасың. Аталған заттарды тауып үстінен 
сызу мен «Тоқта» деген сөзді атағанға дейін 
орындалуы қажет. Содан кейін мен сенің 
суретіңдегі тоқтаған жеріңді белгілеймін, 
және қайтадан жалғастырамыз. Осылайша 
тапсырылған заттарды суреттеп тауып, 
сызып отырасың». Бұл әдістемеде бала 2,5 
ми нут жұмыс жасайды. Осы уақыт ішінде 
оған бес рет қатарынан әрбір 30 секунд 
сайын «Тоқта» және «Баста» деген сөздерді 
айта ды. Міне осылай біз олардың танымдық 
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ерек ше лі гі не баса назар аудара аламыз. 
Арнаулы мектептерде қазақ тілін немесе 

орыс тілін оқыту барысында «таным про це-
сін» қолдана отырып білім береміз. Таным 
процесінің негізгі түрінің бірі – сөйлеу, 
адамдардың дыбысты тіл арқылы өзара қа-
рым – қатынас процесін «сөйлеу» деп атай-
мыз. Бұл қарым – қатынасты әр адам өзінше, 
тіл құралдары арқылы іске асырады. Ал тіл 
болса сол құралдардың (дыбыс, сөз, сөйлем)
осылардың арасындағы байланыс жүйесі, 
яғ ни дыбыс қоры  және сөздік қоры сондай 
– ақ грамматикалық формалары болып табы-
ла ды. Тіл қоғамдық даму барасында, амал-
дар дың өзара сөйлесу, қарым – қатынас жа-
сау процесінде пайда болған, сөйтіп адам 
дай ын тілді игерген. Ойлау мен сөйлеу бір 
– бірі мен өте тығыз байланысты екендігі 
анық. Осы ерекшелікке назар аудара отырып, 
бала ны сөйлете отырып ми қыртыстарының 
қайта жаңғыруына немесе қалпына келіп да-
муы на ықпал етеміз. Мүмкіндігі шектеулі 
балалармен жұмыс жасағанда мүмкіндігінше 
диф ферен циальды диагностика жасау 
барысында балаларды мақтап, мадақтап 
отыру қажет. Ұстаздардың балаға бұлай ық-
пал жасауы, баланың потенциальдық мүм-
кін діктерінің артуына мүмкіндік береді.

Психикалық дамудың кешеулеуін 
тудыратын себепке байланысты әр түр-
лі клиникалық көріністері болады. Психи-
ка лық дамудың тоқталуы негізінде мидың 
зақым дануы, естің, назардың, еңбек қабі-
летінің, мақсат-тылықтың бұзылуы жа тыр. 
Интеллектуальдық кемістік пен мақсат-
ты лықтың бұзылуы аурудың көрінісінде 
маңызды орын алады. Мұндай жағдайда ас-
тениялық көріністер басым болады. Интел-
лектуальдық өнім тәуліктің уақытына және 

бас қа себептерге байланысты біркелкі бол-
майды. Мысалы, таңертең есепті шығару 
кешке қарағанда оңай болады. Кей уақытта 
интеллектуальдық кемістік ауру адамның 
жү ріс-тұрысы жеңілденіп, шыдамдылығы  
азаюы на байланысты. Басқа жағдайлардағы 
ауру дың көрінісінде, керісінше ауру адам сыл-
быр, баяу болып, қозғалу қабілеті төмендейді.

Психикалық дамуында ауытқушылығы 
бар балалардың танымдық қабілеттерін тек-
се ру ге, ең алдымен олардың эмоциясына на-
зар аударған жөн. Бұл балалардың эмоциясы 
кө бі не се өзгеріске ұшырап отырады. Бұл 
балалардың қалыпты балалардан ерек ше лі-
гін айтар болсақ, яғни олардың әлеуметтік 
ор та ға  бейімделуімен, мінез – құлықтарымен 
жә не іс-әрекеттерімен ерекшеленеді.

«Психикалық дамудың кешеуілдеуі» 
деген ұғым–балалардың минимальдық – 
ор га никалық жетіспеушілігі, сондай–ақ 
орталық нерв жүйелерінің зақымдалуы де-
ген мағынаны береді. Психикалық дамуы 
кешеуіл де ген балалардың эмоционалдық – 
ерік сфераларының тұрақсыздығы, со ның 
ішінде ойлау деңгейлерінің әлсіздігі, есте 
сақтаудың төмендігі, қабылдаудың тұтас ты-
ғы ның болмауы, зейіннің шашыранқылығы 
сияқ ты белгілері анықталды. Кейбір аспек ті-
лері бойынша алғанда балалардың эмо цио-
нал дық ерік сфералары жас деңгейлеріне 
байланысты өзгеріп те отырады.

Оқу процесі мен әдістемені өткізу бары-
сын да, балалардың зейіндерінің шашыраңқы 
болатыны анықталды. Психикалық дамуы 
кешеуілдеген балалардың танымдық қабі-
лет терін тексеруге ең алдымен олардың эмо-
ция сына назар аударылды. Себебі, бұл топ қа 
жататын балалардың эмоциясы көп жағ дай-
да өзгеріске ұшырап отырады.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Қазақстан Республикасының білім беру заңы. 30 тамыз. 1995.
2 Н.Ә.Назарбаев. Мүмкіндігі шектеулі балалардың құқықтары және оларды қамтамасыз 

ету заңы. Астана – 11 шілде. -2002.
3 Ковалев В.В. Семиотика и диагностика психических заболеваний у детей и подростков. 

М., 1985.-425с.



79

МҰҒАЛІМГЕ КӨМЕК

4 Бабкина Н.В. Особенности позновательной деятельности и ее саморегуляции 
дошкольников с задержкой психического развития//Дефектология. 2002.№5

5 Поддубная Н.Г. Некоторые особенности непроизвольного запоминания у детей с 
задержками психического развития // Дефектология. 1975. № 5.

6 Переслени Л.И., Мастюкова Е.М., Чупров Л.Ф. Особенности словесно-логического 
мышления младших школьников в аспекте диагностики интеллектуальных нарушений // 
Журн. невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 1989.-260С.

7 Переслени Л.И. Механизмы нарушения восприятия у аномальных детей: 
психофизиологическое исследование. М., 1984.-198с.

ӘОЖ 37.041
А.Н.Аязбаева

№83 гимназияның қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі

ОҚУШЫЛАРДЫ ӨЗІНДІК БАҚЫЛАУҒА БЕЙІМДЕУДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
НЕГІЗДЕРІ

Мақалада қазіргі кезеңдегі оқытудың басты проблемасы – өзіндік оқуға, өзіндік бақылау-
ға және өзіндік бағалау әрекеттеріне үйрету шешілуін күтіп тұрған проблема екендігін айта 
келіп, өзіндік бақылау білігі адамға өз қабілетін, қызығушылығын, бейімділіктерін жүзеге 
асыруға, жеке басының дамуына және қоғамда белгілі бір әлеуметтік рөлді орындауға 
жағдай туғызатындығы сөз болады.

Түйін сөздер: өзіндік оқу, өзіндік бақылау, өзіндік бағалау, қоғам, оқыту.

В статье написано о том, что основной проблемой обучения нынешнего времени является 
обучение самостоятельному обучению, самоконтролю и самооценке, также о том, что 
способность самоконтроля создает возможности осуществить свой спасобности, интересы, 
склонности, развитию личности и выполнять определенную социальную роль в обществе.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, самоконтроль, самооценка, общество, 
обучение.

In the article it is written that the basic problem of educating of present time is educating to 
the independent educating, self-control and self-appraisal, also that ability of self-control creates 
possibilities to carry out the ability, interests, inclinations, to development of personality and to 
execute a certain socil role in society.

Keywords: independent educating, self-control, self-appraisal, society, educating

Қазіргі кезеңде мектеп алдында оқы-
ту  жү йесін жаңартып қайта құруға бай-
ла   ныс  ты бірнеше маңызды проблемалар 
тұр. Бұл процесс оқу-тәрбие процесінің 
тео рия сы мен практикасындағы түбе гей -
лі өзгерістермен қатар жүреді. Бі лім пара-
диг ма сының ауысуы, білім маз мұ ны ның 
жаңа руы, «мұғалім-оқушы» қа ты на сы на, 

оқу шылардың құқықтарына жаңаша қа рау 
тәсіл дерін тудырады. Осы заманғы пе да-
гоги ка оқушыны оқу әрекетінің субъектісі 
ре тін  де қарастырады. Соның салдарынан 
оқу есте сақтау функциясынан ақыл-ой да-
мы  ту процесіне, алған білімін өмірде пай-
да ла нуға, білімнің статистикалық моде-
лі  нен ақыл-ой әрекетінің қалыптасқан 
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жүйесіне, орташа оқушыға бейімделген 
оқы ту дамытып оқытуға айналады. Қазіргі 
мектептегі оқытуда оқушы – оқытудың 
нысаны, ал мұғалім субьектісі ретінде 
мойындалған модель бойынша жүргізіліп 
келеді. Бұл модельдің қысқаша мазмұны – 
тұлғаны дамыту емес қалыптастыру болып 
табылады. Яғни басты рөл мұғалімде, ал 
оқушы тек нұсқауларды орындаушы. Мұн-
дай оқыту нәтижесінде жауапкершілігі аз, 
қолынан іс келе қоймайтын, кәсіби шеберлігі 
төмен, өмірге нашар бейімделген енжар адам 
қалыптасып шығары белгілі нәрсе.

Мектептегі оқу процесінің жаңа даму 
кезеңі оқушының білімінің, дағдысының 
деңгейін көтеру қажеттілігімен ғана емес, 
оқу шылардың танымдық мүмкіндіктерін 
де көтеруімен тығыз байланысты. Мектеп 
өмірі нің түбегейлі өзгеріске ұшырауы жағ-
дайын дағы, оның ішінде оқу процесінің 
элемент тері оқушылардың танымдық 
мүмкін діктеріне сәйкес білімді қажет етуін 
толық қанағаттандыратын құралдар мен 
әдістер іздестірілуде. Солардың бірі оқу-
шылардың өз бетінше өз білімін бақы лап, 
бағалауға арналған дидактикалық құрал-
дар ды пайдалану арқылы өзіндік бақылауға 
бейім деу болып табылады.

Оқушылардың  танымдық  әрекетін бас-
қару әрбір оқушының жеке психологиялық 
ерек ше лік терін ескеру арқылы жүргізіледі. 
Біз К.Вазинаның «Егер оқушының өзін қор-
ша ған ортада дербес, белсенді және жайлы 
өмір сүруіне жағдай жасағымыз келсе, онда 
оны қоршаған ортамен ғылыми сауатты қа-
рым-қатынас жасауға үйретуге тиіспіз. Ал, 
оның әмбебап тәсілі - әрекет» деген пікірін 
қол дай мыз [1,19].

Оқушылардың оқу процесінде өзіндік 
жұмыс тары, өзіндік бақылауы және өзіндік 
баға лауы өзіндік іс-әрекет түрлеріне жата ды. 
Сондықтан, осы заманғы білім беру сала-
сының алдында тұрған міндеттерді шешудің 
басты шарты болып оқушылардың өзде рі нің 
оқу әрекеті арқылы оқыту процесін жетіл-
діру болып табылады. Осы тұрғыдан өзіндік 
бақылау оқушының оқу жұмыстарын орын-

дауды реттеуі және бағалауы арқылы іске 
асады. Өзіндік бақылау оқу әрекетінің ма-
ңызды компоненті бола отырып, оның то-
лық жүзеге асуына ғана емес, оқушының 
өз әрекетін бақылап нәтижелерін бағалауға, 
жос парлауға, болжауға, қимыл жоспарын 
қай та құруға, сөйтіп нәтижесінде білімін, 
білі гін жетілдіре түсуге мүмкіндік береді.

Өзіндік жұмыс пен өзіндік бақылау шығар-
машылықпен, яғни белсенді ақыл-ой әреке-
тімен тікелей байланысты. Жастардың өзіндік 
жұмыс арқылы белсенділікпен білім алуы, 
В.Лениннің айтуынша «адамзат білімі нің 
барлық жиынтығын өз бойына сіңіруі» осы 
заманғы білімнің ірге тасы болып та бы ла ды.

Өзіндік бақылау – оқыту процесін 
белсендірудің бір тәсілі. Өзіндік бақылаудың 
атқаратын қызметінің бірі оқушы жауап кер-
ші лігін арттырумен байланысты. Дәлірек 
айтсақ, ол оқу жұмысының орындалу про-
це сін реттейді, реттеу арқылы оқушы не 
істелінді, нені істеу керектігін біліп оты ра-
ды, орындалған жұмысты жөндеп ың ғай лас-
тырады. Сондай-ақ, оқушының пәнге қызы-
ғу шылығын арттырып, білім сапасының 
артуына жағдай жасайды. Өзіндік бақылау 
та ным дық әрекеттің бір компоненті ретінде 
оның құрылымында айрықша орын алады: 
бақы лау әрекеттің өзіне бағытталады және 
оқу шының өзіне субьект ретінде қарауына 
мүм кін дік береді. Бірақ, оқушылар өзіндік 
бақы лауға орындалатын жұмысқа немесе 
оның бір бөлігіне қойылатын талаптар тура-
лы нұсқау беру; өзіндік бақылауды жүзеге 
асы ратын әдіс-тәсілдермен таныстыру жә не 
сол тәсілдерді игеру және қолдануға ар нал-
ған жаттығуларды орындату арқылы арнайы 
үй ре тілуі тиіс.

Мен өз тәжірибемде оқытудың бақылау 
жә не өзіндік бақылау әдістеріне баса назар 
ау дарамын. Оқыту үрдісінің құрылымында 
оның бағалаушы-шешуші компонентінің ма-
ңызы зор. Жыл бойы оқушылардың оқу үл-
ге рімін тексеру мен бағалау оқытудың бел гі-
лі  кезеңдеріне тығыз байланысты.

Бұл топқа бақылаудың ауызша әдіс те-
рі дербес, фронтальді, тығыздалған сауал-
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намалар жатады. Соңғысы дара жұмыс-
тар дың қателіктерін жоюға негізделген. 
15-20 минут аралығында кішкене топтың 
оқушылары тақтаға қысқа жазулар жазумен, 
карточкамен жұмыс істеумен айналысса, 
кей бір оқушылар жауап алушы мұғалімнің 
орнында болуы мүмкін. Нәтижесінде сынып-
тың жартысы бағаланса, келесі жолы екінші 
жар тысы бағаланады. Ал мұғалім бүкіл осы 
жұмыс тарды үйлестіріп тұрады.

Бақылаудың жазбаша әдістеріне әр түрлі 
өзіндік қорытынды жұмыстар: диктант, маз-
мұн дама, шығарма, реферат, баяндама т.б. 
жа та ды.

Көптеген педагогтар мен психолог ғалым-
дардың пікірінше орта мектеп оқушыны 
жеткілікті түрде өзіндік білім алуға, алған 
білі мін бақылауға үйрете алмай келеді.

Жалпы өзіндік жұмыстар оның ішінде 
өзіндік білім бақылау тек педагогикалық 
проб лема ғана емес, ол әлеуметтік проблема 
да болады.

Мұғалім оқушылар әрекетін, мысалы 
өзіндік бақылаудың тиісті мақсаттарын 
қалып тастыруы үшін оған оқу процесінде 
реті мен саналы түрде қолдана алатын мақ-
сат тар жүйесі қажет. Себебі, педа го ги ка-
лық әрекет мақсаттарының жүйесі негі-
зінде қоғамдық қатынастармен бай ла ныс -
ты мемлекттік мақсаттар жатады. Педа  го-
гикалық әрекетте ол мақсаттар оқу тәр бие 
процесін басқаруға көшірілген яғни ауыс ты-
рылған. Обьективті заңдар негізінде осы лай  
көшіру немесе ауыстыру мұғалімнен мы на-
лар ды анықтауды талап етеді:

1) Мемлекеттік мақсаттарды жүзеге асы-
руды қандай оқыту, тәрбиелеу мақсаттары 
қамтамассыз етеді?

2) Адамды дамыту, белсенді шығар-
ма шылық әрекетке даярлау үшін қандай 
қоғам дық қатынастар түрлеріне әсер ету 
керек?

Мұндай шешілуі қиын күрделі мәсе ле-
лер ді анықтауы үшін мұғалім өте жоғары 
пси хологиялық-педагогикалық компетентті 
болуы тиіс, яғни олар өзі осы мәселеге ар-
найы үйретілуі керек.

Оқыту процесінің мазмұны дүниенің да-
муы ның обьективті заңдарымен анықталған 
қоғам дық қатынастар жүйесінің нормалары 
әре кетінде пайдаланылуы тиіс. Ол үшін 
мұғалімнің қолында нағыз өмірдің алуан 
түр лілігі мен бірлігін бейнелейтін оқу 
пәнінің жүйелі мазмұны болуы керек. Оқу 
пәндері мазмұнының өзіндік логикасы, нақ-
ты оқыту мерзімі анықталып, өзара тығыз 
байланыста болуымен қатар оларды мұғалім 
саналы ұғынып жеке бас әрекетінің негізіне 
басшылыққа алулары тиіс.

Қазіргі кезеңдегі оқытудың басты 
проблемасы – өзіндік оқуға, өзіндік бақы-
лау ға және өзіндік бағалау әрекеттеріне үй-
рету шешілуін күтіп тұрған проблема күйін-
де қалып отыр. Басқаша айтқанда, осы лай 
оқыту ішкі мақсат-қажеттіліктердің да мы-
тылмауының кесірінен оқушылардың бел сен-
ді таным процесін әрекеттің әлеуметтік-мә де-
ни тәсілдерімен қамтамассыз ете ал май ды.

Өзіндік бақылау білігі адамға өз қа бі ле-
тін, қызығушылығын, бейімділіктерін жү-
зеге асыруға, жеке басының дамуына жә не 
қоғамда белгілі бір әлеуметтік рөлді орын-
дауға жағдай туғызады. Нәтижеге бағ-
дарланған оқыту жағдайында өзіндік ба қы лауға 
бейімдеу компетентті, сапалы әзір лік тен өткен, 
шығармашылық белсенділік дең гейі жоғары өз 
білімін, білігін әртүрлі әре кет аясында қолдану 
сияқты әлеуметтілік қа жеттілікті тиімді 
қанағаттандыратын бі лік болып табылады. 
Көптеген ғылыми әде биет терде зерттеушілер 
(Ю.К.Бабанский, Л.С.Выготский, В.Я. Ляудис 
т.б) тұлғаның ер кін дамуы негізіне адамның 
өзгелерге жә не өзіне қарым-қатынасы, адамның 
бел сен ділігін анықтауды өзіндік бағалауды жат-
қы зады. Өзіндік бақылау өмірдің әр қилы жағ-
дайларында адамға таңдау жасатады. Адам-
ның құндылықтар, қажеттіліктер деңгейін 
анық тап, оның әрекетінің әрі қарай дамуының 
тиім ділігіне әсер етеді. Ал өзіндік бақылау 
оқу шының өзіндік жұмысын орындау про це-
сін реттеп біліміндегі кемшіліктерді жоюға, 
өзінің интеллектуалдық біліктерін түзетуге, өз 
әрекетін бағалауды жүзеге асыруға мүмкіндік 
береді.
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Сондай-ақ, өзіндік бақылау өзін тану, өз 
ойларын жүзеге асыру, өзіндік даму, өзін 
тәрбиелеу, ғылыми пәндерді игеруді өзіндік 
оқу арқылы кеңейту сияқты оқушының жеке 
басының қажеттіліктерін де қамтиды.

Қазіргі таңдағы білім саласының алдын да 
тұрған міндеттерді шешудің маңызды шарт-
та рына оқушылардың өздерінің толыққанды 
оқу әрекеті арқылы оқыту процесін жетілдіру 
жатады. Осыған байланысты өзіндік бақылау 
маңызды рөл атқарады, себебі ол оқушының 
оқу жұмысын орындау процесін реттейді, 
жағымды және жағымсыз тұстарын анықтап 
түзетуге, оқу танымдық әрекетін бағалауға 
мүм кіндік береді.

В.С.Цетлиннің пікірінше оқушы оқытуды 
өзі нің жеке басының қалыптасуы мен дамуы-
ның шарты екендігін саналы ұғынып мойын-
дауы және өзін тұлға деңгейіне көтерудің, 
тұл ға болып тәрбиеленудің бірден-бір құра-
лы ғылыми білім алуды мақсат тұту, - деп қа-
был дауы тиіс [2].

Осы заманғы зерттеу материалдарына 
сүйе не отырып ( Г.Ковалева, Н.Кучугурова) 
мұға лім нің ең басты кемшілігі оқушының 
өз білімі мен білігі деңгейін бағалап пайым-
дауына жағдай туғызбауы, - деп есеп те лі не-
тіндігін білуге болады. Осы ой көптеген ға-
лым дардың зерттеулері нәтижесінде дәлел-
ден ген [3].

Т. Ильина «үлгеріміне қарамастан әр-
бір оқушының жеке мүмкіндіктерін ашу-
ға жағдай туғызу керек. Егер баға оқу-
шы тұлғасының басты критерийі бо лып 
есептелмесе тұлғаның дамуын демок ра тия-
лан дыру бағыттары тиісті нәтижесін берер 
еді», - деп есептейді [4,3].

Оқушыларды өзіндік бақылауға бейімдеуі 
ар нал ған жұмыстар білімді жинақтап жүйе-
леу ге, тиімді педагогикалық тәжірибені қо-
ры тын ды лауға мүмкіндік береді.

Қорыта айтқанда, оқыту процесіндегі өз  ін-
дік жұмыс арқылы өзіндік бақылау де  геніміз 
оқушының қолы жететін түпкі нәтижені, 
оның жолында кездесетін қиындықтарды ал-
дын-ала болжау қабілетімен білінетін өзінің 
оқу танымдық әрекетін барлық кезеңдерде 

са налы түрде басқарып жоспарлай бақылай, 
ба ға лай және реттей алуы, алынған нәтижені 
үлгі мен обьективті салыстыра алуы. Өзіндік 
ба қы лаудың деңгейі оқушының өзіндік жұ-
мыс қа қаншалықты үйретілгендігіне тікелей 
тәуел ді. Өзіндік бақылау кезінде әрбір оқу-
шы ның жұмыстың орындалу реттілігін және 
нәти же лерін өздерінің бақылап тексеруі – 
өзін дік жұмыстың міндетті элементі болып 
табы лады. Өзіндік бақылаудың негізіне оқу-
шы ның өзінің іс-әрекетімен мінез-қылығын 
бел сенді түрде реттеу жататын тұлғаның 
ерек ше лік тері жатады.

Өзіндік жұмыспен, өзіндік бақылау және 
өзіндік бағалау ұғымдарының өзара тығыз 
бай ланысы жай ғана қосынды ұғым емес 
сапа жағынан жаңа түзіліс, тұтастығымен 
іш кі құрылымының ортақ мақсаттарын біл-
ді реді, оқу танымдық әрекеттерін жетілдіріп 
тұл ға ның дамуына әкеледі.

Қазіргі таңда өзіндік жұмыстар мен 
өзін дік бақылауға арналған қазақ тіліндегі 
дидактикалық құралдар саны аз, әсіресе 
өзін дік бақылау кезінде көмекші құрал рө-
лін атқаратын анықтамалық әдебиеттер 
жоқтың қасы. Дидактикалық құралдардағы 
тапсыр маларды құрастыруда обьективтілік, 
жүйелілік жариялылық ұстанымдары толық 
өз дәрежесінде жүзеге асырылуы әлде де 
проблема күйінде қалып отыр. Көптеген 
дидактикалық оқу құралдарында өзіндік 
жұмыстарға арналған тапсырмаларды дең-
гейлеп беру дәстүрге айналмаған. Қол да-
ныс та ғы дидактикалық құралдарда білімді 
бақы лау кезінде жүзеге асырылатын ой лау 
операцияларының барлық түрлерін (анализ, 
синтез, жалпылау, қорытындылау, салыс ты-
ру, жүйелеу, тұжырымдау және т.б) жүзеге 
асы ра тын тапсырмалар саны жетімсіз. Өзін-
дік бақылаудың барлық талаптарымен кри-
те рийлеріне толық сай келетін оқу-таным-
дық тапсырмалардың түрлерін жетіл діру 
қажеттілігі туып отыр. Қазақ тілін де гі 
компьютерлік бағдарламалар және элек трон-
дық оқулықтар саны жеткіліксіз, тапсыр-
ма лар сапасы жағынан өзіндік бақылауға 
бейім деу талаптарына сай келе бермейді.
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