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Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті Алқасының (2008 жылғы 27 ақпандағы №3) шешімі негізінде Абай 

атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршы журналының «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясын педагогика ғылымдары 

бойынша диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялайтын басылымдар тізбесіне енгізілгені туралы хабарлайды. 

На основании решения Комитета по контролю в сфере образования и науки (№3 от 27 февраля 2008 г.) Вестник КазНПУ 

им. Абая, серия «Начальная школа и физическая культура» внесен в перечень изданий для публикации основных научных 

результатов диссертаций по педагогическим наукам. 
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БОЛАШАҚБАСТАУЫШСЫНЫПМАМАНДАРЫНДАЯРЛАУДАҒЫ 

ПРОФЕССОРР.М.ҚОЯНБАЕВТЫҢҚОСҚАНҤЛЕСІ 

ВКЛАДПРОФЕССОРАР.М.КОЯНБАЕВАВПОДГОТОВКУБУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВДЛЯНАЧАЛЬНОЙШКОЛЫ 

 

ЕСКЕАЛУ 

 

СерікЖайлауҧлыПірәлиев–Академик,АбайатындағыҚазҰПУ-ніңректоры 

 

БүгінгітәуелсізҚазақстанжағдайындабілімберужүйесініңқайтақұрылуы,оныңадамгершіліккебағдарлан

ып,мәдениеттенкӛрінісалуыадамныңшығармашылықәлеуетініңашылуына,руханиқұнды-

лықбағдарыныңқалыптасуынаәсеретеді.ХХІғасырдарухыбиікмәдениетімізбенбілімиәлеуетіміздіжоғарыла

тушәкіртбақытынаялағанұстаздарқауымынабайланыстыекеніайғақ. 

Ӛмірденӛзорныңдытабуғажолбастайтын,үлгі-ӛнеге,ақыл-

кеңесберетінжанашырұстаздыңболуыүлкенбақыт.Ұстазшәкіртініңбіліміншыңдаушы,білімніңбиігінеқанат

қағып,талайасулардыбағынды-ружолындағыдемеушісі,әріқолдаушысыекенібарлығымызғааян. 

ЖасұрпаққатәрбиеберудіңнегізгібағдарлыидеяларыеліміздіңПрезидентіН.Ә.Назарбаевтың«Қазақстан-

2050стратегиясы:қалыптасқанмемлекеттіңжаңасаясибағыты»аттыхалыққажолдауыныңбастыназарыбілімб

еру,денсаулықсақтау,тілдердідамытужәнежұмыспенқамтусияқтыхалықтыңәл-

ауқатынарттырыпденсаулығынқорғауға,жастардыңсапалыбілім,саналытәрбиеалуына,салауаттыӛмірсалты

нӛрістетугеарналған.Олайболса,білімберужүйесініңбастыдамубағыты–

жасұрпақтыұлттықигіліктерменұлттықжәнежалпыадамзаттыққұндылықтар,рухани-

мәденимұраларсабақтастығынсақтайотырыптәрбиелеу.Демек,әрбірадамбілімнәрінесусындамасбұрынтәлі

м-тәрбиеденӛтеді.Ұстаз-дыңұлағаты–

шәкіртінебілімнұрынтӛкпейтұрыпсанасынасанқырлысәулеқұю.Осындайұлағатынұдайыкӛрсететінұстазда

рдыңбірі–бүгінгіқазақбастауышмектеппедагогикасыныңерекшеӛркендеуі-

не,мәртебесініңӛсуіненегізсалыпберген,педагог-

ғалым,педагогикағылымдарыныңкандидаты,профессорРомсейітМұхтанұлыҚоянбаев. 

Елбасы:"XXIғасырдабілімберуадамкапиталынаайналуда.Негізгіжүйесістратегиялықресустары-

менбәсекелесеаладыжәнесолайболуғатиіс.Елдіңдамудеңгейіосыарқылыбағаланатынболады"-

депатапкӛрсеткендей,бастауышбілім-

үздіксізбілімберудіңбастынегізі,алғашқыбасқышы.Осығанорайбалағабілімстандарты,типтікбағдарламаға,

бүгінгікүнніңталаптары-

мемлекеттікаралықбақылауғасәйкескӛлемдебілім,білікдағдыларынмеңгеруәрқашанкӛнетәртібінде.Бастау

ышмектеп-

олоқушытұлғасыменсанасыныңдамуышынайыжүретінерекшеқұнды,қайталанбайтынкезең.Р.М.Қоянбаевт

ыңпікірінше,“Бастауышсыныпоқушыларыныңтұлғасынқалыптастырудаақыл-

ой,ӛнегелік,еңбектік,әсемділіккетағампаздандық,күш-

қуаттәрбиесініңӛзарабайланысыбастымәселеболыптабылады.Кішімектепжасы-

тұлғаныңқұндысапаларынқалыптастырукезеңіделінген.Яғни,бастауышсыныпмұғалім-деріндаярлау–

жасӛспірімдіккезеңніңерекшеліктерінбіліп,тереңтүсінуіәрбаланыңдамуболашағыналдыналакӛруді,ӛзоқу

шыларыныңдамуындағыкӛмескіліктердідеркезіндеанықтап,уақытылыпедаго-

гикалықәсеретушараларынбелгілеудіқамтамасызету”-дегенпікірінқолдаймыз. 

Ұстаз–ұлағаттыесім.Шәкірттерінбілімнәріменсусындатып,тәлім-

тәрбиеберу,жақсықасиеттердібойынадарытып,адамгершілікрухтабағыт-

бағдарберудеұстаздыңеңбегізор.Сондықтандаоләрдайымқасиеттітұлғаретіндеерекшеленеді. 

«Ӛлмейтұғынартынасӛзқалдырған»-депұлыАбайайтқандай,педагог-

ұстазРомсейітағамызӛлмес,ӛшпес,ғылымимұрасынқалдырғанысӛзсіз. 

ҒалымдықтұлғасыкісіліккелбетіменкеліскенРомсейітМұхтанұлыныңұстаздықеңбегініңжемісіноныңӛзі

ніңісінжалғастырарелуденастамізденуші-

аспиранттарынағылымижетекшілікжасауындадепсанаймыз.Ғалымдықпенұстаздықтықатаралыпжүру,ізін

жалғастыраршәкірттәрбиелеуүлкенжүректі,білімдідебіліктіадамныңғанақолынынкеледі.Олкісініңбойынд

ағыізеттілік,кішіпейілділік,мейірімді-

лік,адалдықсияқтыадамгершілікқасиеттердіңоныңғалымдықжәнеұстаздықтұлғасынбиіктететүсеті-

нінұлыойшылЖүсіпБаласағұнидің: 
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Ғалымдар-тағыбіртоп,данааталған, 

Біліміхалықжолыннұрғамалған. 

Олардықаттысыйлап,сӛзінсүйгін, 

Біліміназ-кӛпболсынойғатүйгін,-дегенданалықсӛзіментүйіндеугеболады. 

Оныңбүкілсаналыӛміріжастардытәрбиелеуге,білімнәріменсусындауға,ұстаздыққызметкебайла-

нысты.РомсейітМұхтанұлы–

текжақсылыққаұмтылып,жақсыданүйреніп,әділеткеқамқорболыпқалыптасқан.ТекАбайатындағыҚазақұлт

тықпедагогикалықуниверситетғанаемес,бүкілҚазақстанғылымыныңмақтанышынаайналғанзиялыТұлға. 

Сондай-

ақ,қамқорболып,тәрбиесінкӛргенмыңдағанқанаттандырғаншәкірттерініңде,тағылымыналғанпедагогтар,ға

лымдаролкісініңозықдәстүріноданәріжалғастырыпкеледі. 

Ұрпақтәрбиесініңжәнебілімділігініңнегізі–

мектепболса,солбілімніңнегізіқаланатынбастауышсатыда.«Бастауышбілімберумазмұнымектептіңжалпыж

әнебейіндібілімберусыныптарындаберіле-

тінбілімдердіңғылыминегізінқалайды.Баланыңболашағы,оныңзиялылықдамуы,оқуыжәнемүддесі,келешек

те«еңбекіс-әрекетінеқатынасыкӛпжағдайдабастауышсыныптардағыбілімберумазмұныменанықталады»-

дегенпікіріРомсейітМұқтанұлыныңидеясыныңӛміршеңдігінкӛрсетеді. 

 

АСЫЛАҒАІРІТҦЛҒАЕДІ 

 

Қ.И.Адамбеков–п.ғ.д.,профессор,АбайатындағыҚазҰПУ-нің 

этномәдениетғылыми-біліморталығыныңдиректоры 

 

АлғашқыретРомсеитМұхтанұлымен2000жылдатаныстым.ОлкездеРомсеитМұхтанұлыАлматыМемлек

еттікуниверситетініңпедагогикажәнепсихологияфакультетініңдеканыеді,алменсолжылы«Спортжәнетуриз

м»академиясынануниверситеттіңректоры,академикТоқтарСальменұлыСадықов-

тыңшақыруыменжұмысорнынауыстырыпкелгенболатынмын. 

Оқужылыныңбасталуына10-15күнқалғандаменіңұялытелефонымаТоқтарСальменұлыхабарла-

сып:«Ертеңсағат10-дауниверситеткекеліпкет,сӛйлесетінбірсӛзбар»,-

деді.Меноғанәринеӛтетаңқалдым.Бірақ,ТоқтарСальменұлыменбұданбұрынбірге-

бірнешеретмәжілістерде,жиналыстардаболыптаныстығымызбареді.Оныңүстіне1995жылыдокторлықдисс

ертацияныТоқаңныңқолдауыменуниверситеттеқорғағанболатынмын.Оныңарасындабесжылуақытӛтіп,сол

уақыттаменСпортжәнетуризмАкадемиясындағылымжұмысыныңпроректорықызметінатқарыпжүргенедім

.КездесудеТоқтарСальменұлы:«Қайрат,біздебастауышмектеппедагогикакафедрасынамеңгерушікерек,соғ

анменӛзіңдіұсынғымкеліпотыр,соныбасқарсаңдегенойымбар»,-

деді.Әринеменолұсынысқабасындатүсінбейтаңқалып,ТоқтарСальменұлына:«Менбұрыннанденемәдениеті

жәнеспортсаласындакӛпжылдареңбекетіп,бастауышмектеппедагогикакафедрасынамеңгерушіболуымқиы

ншығар»,-

депедім.«Сеналдыменжұмысорныментаныс,деканРомсеитМұхтанұлыағаңменкездес,соданкейінжауабынб

ересіңдеп»,-меніфакультеткежіберді. 

Факультеттіментезтауыпалдым,себебіуниверситеттіңжетіқабатғимаратындапедагогикамаманды-

ғымүшесіретіндемәжіліскеқатысыптұратынмын.МенРомсеитМұхтанұлыныңкабинетінекелгенімдеалдынд

адеканаттажұмысістейтінекі-

үшсекретарьжәнелобаранттартүскішайынішіпотырекен.Меноларданкешірімсұрап,РомсеитМұхтанұлыӛзі

ндемаекендегенсұрымаоларолкісіменікүтіпотырған-

дығынайтты.Кабинеттіңесігінашып:«Кіругерұқсатпа?»-депедім,«ойҚайраткел,кір,ұялма»,-

депРекеңорнынантұрып,мағанқолынберіпамандасты.Бұданбұрынбізбіргебірдиссертациялықкеңестіңмүш

есіболып,мәжілістердекездесіптұратынбыз.Рекеңшырайлы,келбетікеліскен,нағызқазақтыңбатырларынаұқ

сасірітұлғалыазаматеді.Екеуімізасықпайшәйішіпкӛпәңгімелестік,аяғындамаған.«Осықызметкекел»,-

деп,орысшаайтқанда«Непожелеешь»,-деді. 

Қазақта«Ағаңныңүйі–ақжайлау»дейтінаяулыбіржақсысӛзбар.Туабіттідегдармінезбентұлға-

лыққасиет,жомарттықпенмәрттік,мейірімменқамқоркӛңіл–бәрібәрідеосыбірауызсӛзгесыйып-

ақтұр.Ал,осысӛзгелайықболабілу,оныңүдесіненшығуекініңбірініңқолынанкелебермейтінітағыанық.Құдай

ғашүкір,біздіңелмұндайарыстай,абыздайағаларғаешқашанкендеболғанемес.Бұлтуғанхалқымыздыңтағдыр

-

тарихыныңғасырларбойықалыптасқантәрбиетағылымының,салтдәстүрініңӛзгешебірӛнегесі,ерекшебірқас
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иетіболар. 

Әлбетте,жолайырықтажолкӛрсетіп,жӛнсілтеген,ақылберіп,тағылымтанытқанжандардыңболға-

нынаәрдайымқуанасың.Әсіресе,мемлекетпенқоғамныңшаруасынааз-кембелсенеараласқануақыты-

мыздаӛмірімніңӛзіжоғарыдағыабызағаларменбіздідежиікездестірді.Соныңбірідебірегейі–

кешеғанадүниеденӛткенхалқымыздыңаяулыперзенті,мемлекетжәнеқоғамқайраткері,ғұламағалым,педагог

-РомсеитМұхтанұлыеді. 

Бүкілсаналығұмырынқарақанбасыныңқамыүшінемес,туғанмемлекетіменұлтыныңжарқынболашағыжо

лынасарпеткен,дүбірмендүрбелеңгетолыХХғасырдағықазақтыңпедагогикасынзерттеп,300денастамғылым

иеңбек,4монографияжазғанРомсеитМұхтанұлындайтұлғаларбіздекӛпемес,жұлдыздыңшоғырындайғана.Қ

азақстанныңғылымыменбілімініңӛркендеуіне,республикадағыжоғарыоқуорындарыныңқалыптасуынақаза

қпедагогикағылымындағымыңдағанкадрлердіңқанаттаныпұшуынақамқорболғанмұндайтұлғалартіптіаз,са

усақпенсанарлықдеседеболады.Нағызазамат,нағызғалым,нағызқайреткер,нағызАғасондайболсакеректі!Ке

мелбіліміменкірпияз,бекзатмінезіқандайтазаболса,болмысыменжүріс-

тұрысына,кигенкиімінедейінкіржұқтырмайтындегдаржандықайданкӛрсектежазбайтанитынбыз. 

Қазақғылымыменбілімініңқарашаңырағыныңбірі-АбайатындағыҰлттықпедагогикауниверсите-

тіндежиырмажылданартықеңбекеткен,РәмсеитМұхтанұлыпедагогикажәнепсихологияфакультетін-

дедекандыққызметінбіразжылдарбойыатқарып,ардагерлікжасқакелгенсоңосыжұмысынмағанбірнешеретұ

сынғансоңаяғындаоғанкелісімбердім. 

Рекеңментонныңішкібауындайараласыпкеткенуақытымыздаосытұседі.Жиікӛрісіп,жиіақылда-

сыпжүрдік.Ағамыздыінілікізетпенӛзіміздептұратынмын.Қызметбабындағысыйластықкеле-

келеағаменінініңарасындатереңтүсіністікпенриясызқұрметкеұласты.Жасыратыныжоқ,мұндайбайланысор

тақісіміздіңтабыстылығыдакӛпықпалынтигізді. 

Халықтыңтағдыр-

талайынақатыстыәңгімеқозғалақалса,РомсеитМұхтанұлыӛзінеғанатәнкемелойменпарасаттықалыпқатүсет

інеді.Оныңәрдайымкесексӛйлеп,кесектурайтынмінезіқандайқарсы-

ластыңӛзінтығырыққатірейтін.Олкісіденкӛрген,үйренгентағыбірқасиет–

ешқашанадамбаласынбасшы,қосшы,жас,кәрідепбӛле-

жарғанынкӛрмеппіз.Қашанкӛрсеңдеқарапайымкӛпшіліктіңқалыңортасындажүрді.Сонысыменӛзісүйген,ӛз

інсүйгентуғанхалқынадасыралғы,сыйлыболды.Ақылытерең,сӛзіжүйелі,мәдениетібиік,болмысықарапайы

меді.ҰлыАбайдың«Ӛлдідеугеболама,айтың-

даршы,ӛлмейтұғынартынасӛзқалдырған?!...»дейтінӛсиетсӛзіосындайжандарғаарналсакерек. 

Рекеңбүгінарамыздажоқ.Бірақнағызазаматтың,нағызқайраткердің,нағызғалымныңізі,еңбегі,мұрасыме

млекеттарихыныңӛнебойындасайрапжатыр.Бізосындайағалардыңалдынкӛріп,ақылынтыңдап,тағылым-

тәрбиеалғанымыздыәрдайыммақтанетеміз. 
 

ӘОЖ878.012.02 
 

АБЗАЛЖҤРЕКТІ,ҦЛАҒАТТЫҦСТАЗ-ҒАЛЫМ 

 

Б.А.Әлмҧханбетов–

п.ғ.д.,профессорЫ.АлтынсаринБілімАкадемиясыныңакадемигі,«Құрмет»орденініңиегері 
 

БұлмақаладаРомсейітМұхамеджанұлыҚоянбаевтыңнегізгіғылымиіс-

әрекетіменбағыты,кеңдиапазондағықызығушылығыменбілімі,ұйымдастырушылықжәнебасқарушылыққабілеттеріжа

йлыбаяндаған. 

Тірексӛздер:Басшы,жетекші,ғалым,ӛшпейтінмәңгілікіз,ғылымимұра,аяулыаға,ұлағаттыұстаз,шығарма-

шылықізденіс 
 

Шәкірткеұстазболу–ірілік, 

Ұстазғаұстазболу–ұлылық! 

(М.Әлімбаев) 
 
Осыұлағатсӛзгекӛңілбӛлсектұп-тураРомсейітҚоянбаевқапішіпбойыналайықтапқұйыпқойған-

дайменпара–пар. 

Дүниедеүшнәрсеболжаусыз,олтолғақ,қонақ,ӛлім.Ӛлімешқашанайтыпкелмейді,ажалайлатаптырмайды.

Алдысайран,артыойрандүниедегеносы.Қаттыболсадақазақтыңқарасӛзінебасием.«Айттымболды–

кестімүзілдімен»жүретінқазағымааллажарболғай. 

Елім,жерім,тілім,Отаным,халқымдепжарқұлағыжастыққатимейжүргеназаматымызРомсейітҚоянбаева
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рамызданкеткеліжетіжылғатақапты. 

...Қазақтаобал,рақым,иба,қанағат,борышдегенұғымдарбар.Бұларескіденкележатсадаескірмеугетиістіас

ылдарымыз.Олардытеміретіккенәлқағыпкигендейәспеттеуімізкерек,қадірлеуімізкерек.Халық«Кӛргенсізд

есеашуланба–кӛргеніңненкӛрмегеніңкӛп»дегендеосықасиеттердіӛмірбойысіңіреберудінұсқапайтқан. 

Жастар!Бізтойданқайттыпкележатқанадамбыз,сіздертойғабаражатқанадамсыздар.Сауырынансипаттас

шуасудайжылдармынау... 

Жаңағасырғаалыпбарартарту–таралғыларыңныңеңқымбаты,еңқадірлісі–

мейірім,рақым,қанағатболғай!(Ғ.Мұстафин1984ж.«Жалынальманағы»Даналарданқалғансӛз). 

Жүзісүйкімді,тұлғасыкелістіРомсейітМұхамеджанұлыҚоянбаевжайлыестелік1980жылдардыңбасыАба
йатындағыҚазПИкомсомолкомтетініңхатшылығынанұстаздыққадамымныңалғаштабалды-
рығынаттауымеді«етіңтіріазаматекенсің»-депсолкездепарткоммүшелеріР.М.Қоянбаевбастауы-
менҚ.Ш.Шүленбаев,И.М.Тӛленбековпарткомхатшысысияқтыазаматтардыңқолдауыменкӛркем-

суретфакультетініңдеканыныңорынбасарынаұсынылыпректордыңқолдауыменқызметкекіріскенедім.Етқы
зуымен,жастықтыңмастығыменбелсеніпкірістікжұмысқа.СондаРекеңніңуақыттауыпмағанкеліпжұмысбар
ысыментанысаотырыпбаяуүнмен:«Кеңестікдәстүрұлттықӛнердіңӛрбуінеӛзүстемді-
гінжүргізуде,ұлттықтарихтұлғалардыбейнелеугежолберілмеуде,қазақбейнелеуӛнерініңқорыментарихызер
ттелмеуде,ӛнержайлыжазылғандиссертациялартіптімақалаларжоқтыңқасы.Ұлттықӛнердісараптауға,ұлтта
ланттарындаралауғаайрықшакӛңілбӛліпназараударукерек.Тӛлӛнерденнәралғанәрбірбейнелеуӛнерімұғалі

мдерініңұлтынаӛгейболмауыүшінұлттықкадрдаярлауғабарыншакүшжұмсалуытиіс»алсеносыныесіңесақт
айжүрдепназайтқанеді.Ӛткендісаралап,келешектіболжапшүкіршілікпенеңбекжолыжүріпжатты.Студентте
ргекӛркемдікбілімберуменэстетикалықтәрбиеберудіңдамуықоғамныңжалпыдамуыменбайланыстыболды.
БірдеР.Қоянбаевпедагогикада«дидакти-
ка»дегенқұдіретбаролқысқасыоқыту,үйретуәсіресеӛнертанумамандығынабайланыстыайтатынболсақоқу-
тәрбиеүрдісініңжаңаформасынегізіндетұжырымдамасыжасалуытиіс: 

- біріншіденоқужоспарыныңжүйесінайқындау; 
- екіншіденотандықӛнердіңқұндылығынбағалау; 
- үшіншіденотандықӛнердіәлемдікӛнерменсалыстыраотырыпзерттеу; 
- тӛртіншіденӛнердегікӛркемдікбағыттардыайқындау; 
- бесіншіденӛнердіңкӛркемдіктілінұғынуғаүйрету; 
- алтыншыданӛнердіңӛзіндіктәсілінжіктеу; 

Жоғарыоқуорнында,мектепкебейнелеуӛнеріноқытумәселесібойыншаалғашқызерттеулікжұмыс-
тартуындайбастады,мәдениетжәнеӛнероқуорындарыныңқызметінжетілдіруадамныңӛскелең,руха-
ниэстетикалықсұраныстарынқанағаттандыруғабағытталғанғылымиеңбектерқаралды:Қ.Әмірғазин,А.Қама
қов,Қ.Ералин,Е.Асылханов,Ж.Балкенов,Л.Сманов,Б.Әлмұхамбетов,Б.Байжігітов,Қ.Болатбаевжәнет.бканд
идаттық,докторлықдиссертацияларМәскеужәнеАлматығылымикеңестеріндеқорғалды. 

Қазіргідәуірдеӛнеріміздіңтарихынзерттеугетолықмүмкіндікбар.Кейбірсыңаржақтыкӛзқарасжойылыпж

аңару,жақсаружетілукезеңінебағыт-
бағдаралды.Әрадаміздегенінтабадыжәнеіріктепелектенӛткізеді,мүмкіншілігіболғаншақажымайізденістеб
олғанжӛндепкеңесбергеніРекеңніңкүнібүгінгедейінесімненкетпейді.Кешкіғұрымжұмыстаншығыпбұрынғ
ыКрасин,қазіргіШ.Уәлихановкӛшесініңбойындатізілеорындықтартұрушыеді,үйімізкӛршібірқорадабұрын
ғыКомсомолкӛшесіқазіргіТӛлебикӛшесіменШ.Уалихановкӛшесініңқиылысыорындыққақаздайтізіліпотыр
ыпалыпәңгімегекӛшушіедікШерханағамызайтқандай«Окембірдүние-ай». 

Рекең,сӛзтӛркінінмектептенбастаушыедішіркінескісӛз,мақал-
мәтелдеркеңіненнасихатталсаталайшаруаныңбетіберіқарареді.Халқымыздыңғажайыпқазыналы–
эпостардыдабалаларғаүйретсеретікелсежаттапалуғадағдыланса,батырларжырыменертегілердітамсанаәңгі
мелеседегенойларқозғаушыеді.Бірқауіп,аталарменәжелердебірте-
біртеорыстаныпбаражатыр.БіркездеРесейдефранцузтілінорыстіліненжоғарықойып«мәдениеттіадамфранц
узтілінбілукерек»дегенәңгімеболғанолнегеәкепсоқты.Ұлтымыздыңұшпаққашығаруүшінқазақоқығандары

ныңқай-қайсысыдаеңалдыменқазақтілін,оныңнеекенінбілуікерек.Мектепдегенің–
халықтыңболмысынанқайнапшықсағанақадіріартады. 

БелгіліғалымағамыздемогрфМақашТәтімқазақхалқыныңӛскелеңдігіжайлыкӛппроблемалардыкӛтеріпс
оныңшешужолдарынжобалапайтыпжатушыедіосығанорайРомсейітағамыздаурығабермейбұлмәселенібізд
іңқора75үйшешіпқойғантәрізді.Оғансебепболғанжағдайбылайеді.АбайатындағыҚазПИ-
дің50жылдығынаорайұстаздарға,жасмамандарғаӚкіметтарапынанТӛлебикӛшесіқиылысы-

нанбастапПушкинкӛшесінбойлай5қабаттыкірпішүйсалыныпсоған1983жылыкӛбісіжастариемден-
генеді,жаңаүйқұжаттаррәсімделуүстіндегазыбар,жарығыжоқоныелепжатқанжұртжоқай-дагу-гу.Қарама-
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қарсытұратынқорадағыкӛршілербұндайу-шуғаүйренбегенәсіресебасқаұлтӛкілдерібұлнеқа-
ланыңортасындажастарғадепжатақханасалғанбадепреніштерінбілдірді.Жылӛттіқорақарадомалақбалағато
лдыРекеңмәз,ӛтебалажанадамекен«Оймынаурахатболдығой»-қуанышықойнынасыймай. 

Адамзатбаласыӛзғұмырындадәмбұйыртыпқаншаелдіңдәмінтатып,қаншажердіңтопырағынбасыпжүрге
ндігінеқарамай,ӛзініңтуғанжеріненӛмірітамырынүзбейді.Туғанкіндікқаныңтамғанжерӛзіңніңбойтұмарын
СырдыңелінентүлепұшқанРекеңталай-

талайжауаптықызметтіңбасындаболсада,адамдыатақдәрежесінеқарайтаңдамайтын,адамгершілікізгіқасиет
терінеқарапбағалайтынбірегейкӛкірегішоттұлғаеді.Қолынанкелгеншеақылынайтыпкеңесінберіпкӛмекжас
ауғатырысатын,бірғажабы,кез-
келгенпендементілтабысыпотыратын,атақты,небіржәйқарапайымадамдарӛміріненқұндыматериалдар,тың
деректержинаудыжаныұнатушыеді. 

Адамзаттыңозықойлыӛкілдеріозаманнанбастапжарқынболашақжайындапікірайтып,жазыпкеледі.Алай

даосыкүнгедейінжарқынболашақадамзаттыңасыларманыболыпотыр.Әрхалықтыңәлемдікӛркениеткеқоса
рүлесісолхалықӛкілдерініңмағыналытіршілігіне,әржаңабуынұрпақтыңруханисабақтастығынжалғастырум
үмкіндігінебайланысты.Осыүрдістіңбастауы–білім,білімніңтұғыры–ұстаз. 

Ӛзініңмән-

мағынасы,игіістерініңмазмұны,адамзатӛркендеуінеқосарүлесітұрғысынанұстаздықӛмірғибраттығұмырде

угеболады.Әрбірадамныңүлкенӛміргеқадамбасуы,ӛзінқоршағанортаменәлемдітану,дүниегебіркірпішбол

ыпқалануы–ұстаздықеңбектіңнәтижесі.Жақсыадамныңӛмірденӛзіозғанмен,артындаӛшпейтінізіқалады. 

ХалқымыздыңданатуғанданышпанАбайдыңадамдыойтереңінебойлатып,тынымсызтолғандыра-

тынмынабірӛлеңшумағықаламұшынаоралыпотыр: 
Жасқартаймақ,жоқтумақ,туғанӛлмек, 

Тағдыржоқ,оданӛмірқайтакелмек. 

Басқаніз,кӛргенқызықарттақалмақ, 

Бірқұдайданбасқаныңбәріӛзгермек. 

Рас-

ау,шыретіпдүниеесігінашқанадамжерүстіндеӛлшеулісағатысоққандаартындағылардыӛкіндіріп,ӛмірденӛт

еріхақ.Тағдырдыңжазуыбіреугеерте,біреугекешкелерде–Алланыңбұйрығы. 

ДегенмендеРомсейітағаныңжарқынбейнесіӛзтәрбие,білімберген,адамболыпқалыптасуларына,ӛмірден

орнынтабуғабағытнұсқағаншәкірттерініңжүрегінде,қызметтесболып,құпиясыменсырымол,мәртебеліұстаз

дыңмамандықтыигеругежетелегеніс-әрекетіесіміздемәңгісақталады. 

Жалғызжұбаныш–

артындаісіменсӛзі,досжарандары,әріптестері,туыстары,шәкірттеріалғысынабӛленгенжарқынбейнесі.Осын

дайадамзаттыңаздаболсақасындажүріп,үлгіӛнегеалумүмкіндігінбергентағдырымызғашүкіршілікайтамыз. 

Олбарғұмырынелдіңкелешегіболатын,адамныңкӛңілітолатынжастардытәрбиелеугеарнады.Ӛзгегетәрб

иеберуүшін,ӛзітәрбиеліболудыертеойлады.Ізденді,оқыды,әргүлденнәржинағанбаларасындайбілімжидыон

ыңайғағыартындақалғанғылымиеңбектері. 

Рекең,әрдайымтүтінітүзушығатын,құтберекелішаңырақтыңбасыболса,үйдегіҚалданжеңгемізалтынқаз

ығыеді. 

Аралас-

қораласжүргендіктенжақсыбілеміз,екеуініңжарасымдыӛмірікімгеболсадаүлгі.Ӛсіріпотырғанбалашағасыб

ұлшаңырақтыңбақыты,қуанышы.Атаданәкеге,әкеденбалағажалғасынтауыпжатқанӛмірдіңруханижалғасы

ӛздері,біздерменсіздерартындақалғанбалалары,немерелері,шӛбереле-

ріболмақ.Артындаӛшпейтінізқалдырғанбақыттыадам,біліктіұстаз,ақылшыағаболабілгенкісі.Рекеңніңиман

серігібала-шағасыаманболғай! 
 

Резюме 

Вданнойстатьерассказываетонаучнойдеятельностиинаправлении,широчайшемдиапазонеинтересовиобразованнос

ти,организаторскихиуправленческихспособностяхРомсеитаМухамеджановичаКоянбаева. 

Ключевыеслова:руководитель,ученый,вечный,неугасимыйслед,научноенаседие,наствник,учитель,творче-

скийпоиск 
 

Summary 

Inthiscolleague-

talksaboutscienceandthedirectionthewidestrangeofinterestsandeducation,organizationalandmanagerialabilitiesRomseitaMuha

medzhanovichKoyanbayeva. 

Keywords:leader,ascientist,aneternal,unquenchabletrailscientificnasedie,fieldtrainers,teacher,creativesearch 
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АЗАМАТ,ҒАЛЫМ,ҦСТАЗ 
 

А.Н.Ильясова–АбайатындағыҚазақҰПУ-

ніңденемәдениетіпедагогтарындаярлайтынтеорияменәдістемекафедрасыныңмеңгерушісі,п.ғ.д.про

фессор 
 

БұлмақаладақызметтесболғанәріптесіИльясоваАлмаНагиевнаРомсейітМұхамеджанұлыҚоянбаевтыңнегізгіғылы

миіс-әрекетіменбағыты,кеңдиапазондағықызығушылығыменбілімі,ұйымдастырушылықжәнебасқарушы-

лыққабілеттеріжайлыбаяндаған. 

Тірексӛздер:Басшы,жетекші,әріптес,ұйымдастырушылық,басқарушылыққабілеттері,ғалым,ӛшпейтінмәңгі-

лікіз,ғылымимұра,аяулыаға,ұлағаттыұстаз,шығармашылықізденіс 
 

«Ӛліризаболмай,тірігеберекежоқ».Тағдырбірімізгеәріптес,бірімізгебасшы,жетекші,ал,бірімізгеұстазбол

ғанРомсейтМұқтанұлынұмытпай,ескетүсіріпжүруүлесінғанақалдырды. 

2008жылдыңқаңтарайының2күніАбайатындағыҚазҰПУпедагогика-

психологияфакультетінің«Мектепкедейінгіжәнебастауышбілімберупедагогикасы»кафедрасыныңпрофессо

ры,педагогикағылымыныңкандидатыРомсейтМұқтанұлыҚоянбаевдүниеденӛтті. 

РомсейтМұхтанұлыныңқазасыолкісінітанып-

білгендердіңбарлығын,достарын,әріптестерінқаттыкүйзелтті. 

Аяулыаға,азамат,ғалым,ұстазтуралыӛткеншақтаайтуӛтеауыр. 

Бірақ,«...ӛлдідеугеболамаайтыңдаршы,ӛлмейтұғынартындасӛзқалдырған»-

депАбайайтқандайРомсейтМұқтанұлышынмәніндегіпедагог,ғалымретіндеартындаӛлмейтін,ӛшпейтінмәңг

ілікіз,ғылымимұрақалдырды,ісінжалғастыратыншәкіртдайындады. 

ПрофессорР.М.Қоянбаев1939жылықаңтардың10күніСырӛңіріндедүниегекелген.1957жылыортамектепт

ібітіргенненкейінҚызылордақаласындағыН.В.Гогольатындағы(бүгіндеҚорқыт-

Атаатындағыуниверситет)педагогикалықинститутыныңфизика-

математикафакультетінеоқуғатүсіпоныойдағыдайтәмәмдады. 

Р.М.Қоянбаевтыңбүкілсаналыӛміріменіс-

әрекетіұстаздыққызметпеншектелгенжоқ,кеңауқымдаболды.Олқазақортамектептемұғалім,мектепдиректор

ыныңорынбасары,содансоңҚызылордаобылыстықпартиякомитетібіріншіхатшысының,ҚазақССР-

ыЖоғарыКеңесіПрезидумыныңтӛрағасы-ныңкӛмекшілеріқызметтерінатқарды. 

ҚандайқызметтежүрседеРомсейтМұқтанұлыныңбойындаұстаздықтыңтаразысыбасымболды.Сӛйтіп80-

шіжылданбастапРомсейтМұқтанұлыныңсоңғыкүнгедейінгіӛмірібұрынғы«КазПи»қазіргіАбайатындағыҚа

зақҰлттықпедагогикалықуниверситетіндеұстаздыққызметжәнеғылымижұмыспентығызбайланыстаболды.

Еңалдыменреспубликағаталайкадрлардыдаярлапшығарған,педагогикағылымыныңдокторы,профессорГ.А.

Умановбасқарғанжалпыуниверситеттікпедагогикакафедрасындамұғалім,кафедрамеңгерушісініңорынбаса

рыболыпқызметатқарды.Кеңдиапазондағықызығушылығыменбілімі,ұйымдастырушылықжәнебасқарушы

лыққабілеттері,қандайдаболмасынмәселегеӛзіндікпікірібарРомсейтМұқтанұлына(Бастауышоқытупедагог

икасыменәдістемесі»факультетін,оныңқұрамынаенетінбүгінгікүндегі«Мектепкедейінгібастауышмектепжә

непедагогика»кафедрасынұйым-

дастыруғамүмкіндікберіпоныңалғашқыдеканы,кафедрамеңгерушісіболды.ПрофессорР.М.Қоянбаев-

тыңбасшылығыменфакультеттебасқадамамандықтарашылды. 

РомсейтМұқтанұлыҚоянбаевтыңғылымиқызығушылығыҚазақстанғабелгіліпедагог,қоғамқайрат-

кері,педагогикағылымыныңдокторы,профессорҚ.Б.Бержановтыңбасшылығыменжәнеықпалыменқалыпта

сқанболатын.ӚкініштісіҚартбайБекенұлыдаӛмірденертеозды.СодансоңРомсейтМұқтанұлыӛзбетіншеғылы

мижұмысынжалғастырды.Алғашындағылымиіс-

әрекетісыныпжетекшісініңқызметінзерттеуменбайланыстыболды.1980жылыАбайатындағықазақпедагогик

алықинститутыныңғылымикеңесіндепедагогикағылымыныңкандидатығылымидәрежесіналуүшін«Совмес

тнаяработаклассногоруководителяиродителейпоприобщениюкопытустрашегопоколения»тақырыбынадис

сертацияқорға-ды.ПрофессорР.М.Қоянбаев1996-

2001жылдарыаралығындареспубликағағылымикадрлардыдаярлай-тынАбайатындағыАлМУ-

дыңғылымкандидатыдәрежесіналуүшінарнайыкеңестіңмүшесіретіндеӛзүлесінқосты.Ғалымпедагогтыңбас

шылығыменҚ.Ыбырайымжанов«А.Байтұрсыновбастауышмектепжайлыпедагогикалықмұралары»тақыры

бынакандидаттықдиссертацияқорғады. 
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Р.М.Қоянбаевуниверситетқабырғасындағынегізгіғылымиіс-

әрекетіменбағытыбастауышмектепмұғалімдеріндаярлаумәселесінзерттеугебайланыстыболды. 

НағызғалымретіндеРомсейтМұқтанұлыӛзініңұзақемесӛміржолындакӛптегеніргеліғылымиеңбектердеж

азды.Солжұмыстардыңарқасындаеңбегінелайықтықадірідеартты.Педагогикағылымыменқауымдастыққао

ныңжоғарыпедагогикалықоқуорындарыныңстуденттеріменұстаздарынаарнал-

ған«Педагогика»,«Жалпыбастауышбілімберупедагогикасы»,«Педагогикалықсӛздік»,«Педагогикаәдіснама

сыжәнепедагогикалықзерттеулердіңәдістер»,«Дипломдықжұмыстарытақырыптарыныңүлгісі»,«Бастауыш

мектепдидактикасы»,«Қысқашапедагогикалықсӛздік»аттыеңбектеріжәнекӛптегенғылымимақалаларыкеңі

нентанымал.Деседе,РомсейтМұқтанұлыныңайтқанынанайтарымолұстаз,ғалымеді. 

Әсіресе1929жылыӛззаманындағыұлттықпсихологияныескережазғанМ.Жұмабевтың«Педагоги-

ка»оқулығынанкейін69жылдықүзіліспен1998жылыжарықкӛргенқазақтіліндегіРомсейтМұқтанұлы-

ныңтӛлоқулығы«Педагогикасын»оқыпреспубликабойыншаталайкадрлардаярланыпшықтыжәнеәлдедедая

рланабередідепсенеміз.БұлеңбектіңмазмұнындаР.М.Қоянбаевтыңтекғылымипозициясыемес,соныменқата

рӛмірлікпозициясы,кӛзқарасы,қатынасы,адамгершілікжәнеазаматтықбейнесіанықкӛрінеді. 

Р.М.Қоянбаевтыңеңбектерініңмазмұныментанысуоларғажаңалықтың,ойдыңӛткілігінің,фактілергеқызы

қтыталдау,жаңатүсінікберутәнекендігінкӛрсетеді.Жастардыоқытументәрбиелеудіңтеориясыментәжірибесі

нде,педагогикағылымыныңдамуынакереметазаматтың,ғалымныңүлесіелеулі. 

Р.М.Қоянбаевтыңқызметтесболғанәріптестеріменшәкірттерінеолкісішынайыпатриотизмнің,ерліктің,жо

ғарыдәрежеліадамгершіліктіңжәнекәсіпқойлықтыңүлгісіболды.Аяулыаға,ұлағаттыұстаз,белгіліғалымРомс

ейтМұқтанұлыныңғылымиэстафетасынғанәріқарайжалғастырыпқоймай,оныңпедагогикатарихыментеори

ясынақосқанжекеүлесінзерттейтінізденушілертабылардепсенеміз. 

РомсейтМұқтанұлыӛзініңкүнделіктіӛміріменқызметіндежекебасынатәнмынадайқасиеттердібайқататын

қарапайымдылық,кішіпейілділік,жауапкершілік,жоғарыазаматтылық,ғылымдағышығарма-

шылықізденістігі,қажырлылық,еңбектегіқажымасқайраттылық.Қаншалықтықаттынауқастаныпжүрседебір

де-бірретӛзініңкәсібиміндетінатқарудан,қызметінорындауданбастартқанемес. 

БұлорайдаұлыорыспедагогіК.Д.Ушинскийдіңсӛзіескетүседі:«ввоспитаниивседолжноосновы-

ватьсяналичностивоспителя,потомучтовоспитательнаясилаизливаетсятолькоизживогоисточникачеловечес

койличности....Тольколичностьможетвоздейсствоватьнаразвитиеиопределениеличности,толькохарактероо

мможнообразоватьхарактер».К.Д.УшинскийайтқандайРомсейтМұқтанұлыжекебасыныңқасиеттерінегізінд

ебасқаадамныңқалыптасуынаықпалжасайалатынірітұлғаеді. 

Аяулыаға,ұлағаттыұстаз,белгіліғалымРомсейтМұқтанұлыжарқынбейнесіӛзіқатар,үзеңгілесжүрген,қыз

меттесболғанадамдардың,әріптестерінің,шәкірттерініңжүрегіндемәңгісақталады. 
 

Резюме 

ВнастоящейстатьеИльясоваАлмаНагиевна–коллега–

рассказываетонаучнойдеятельностиинаправлении,широчайшемдиапазонеинтересовиобразованности,организаторски

хиуправленческихспособностяхРомсеитаМухамеджановичаКоянбаева. 

Ключевыеслова:руководитель,коллега,организаторскиеиуправленческиеспособности,ученый,вечный,неугасим

ыйслед,научноенаседие,наствник,учитель,творческийпоиск 
 

Summary 

InthispaperIlyasovaAlmaNagievna-colleague-

talksaboutscienceandthedirectionthewidestrangeofinterestsandeducation,organizationalandmanagerialabilitiesRomseitaMuha

medzhanovichKoyanbayeva. 

Keywords:leader,colleague,organizationalandmanagerialskills,ascientist,aneternal,unquenchabletrailscientificnasedie,fiel

dtrainers,teacher,creativesearch 
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ПЕДАГОГ-ҒАЛЫМР.М.ҚОЯНБАЕВТЫҢӚМІРЖОЛЫ 

 

Р.Е.Каримова–ағаоқытушы,п.ғ.магистрі,АбайатындағыҚазҰПУ,Алматық. 
 

БұлмақаладаҚазақстанРеспубликасыныңбелгіліғалымы,ұлағаттыұстаз,педагогикағылымдарыныңкандида-

ты,профессорРомсейітҚоянбаевтыңӛміріжәнешығармашылығыжайлы,оныңбастауышмектеппедагогикасыныңнегізі

нқалағаны,бастауышмектеппедагогикасынаарнапоқулықтаржазыпкелешекұрпаққажеткізетіншәкіртдайындағаныбая

ндалған. 

Тірексӛздер:Ұлағаттыұстаз,белгіліғалым,бастауышмектеппедагогикасы,бастауышбілімберудіңпедагогика-
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сыменәдістемесі,мектепкедейінгі,бастауышбілімберужәнепедагогика,білімберужәнеоқытутеориясы,тәрбиетеориясы,

педагогикалықсӛздік,магистрлікдиссертация,білімстандарттары,оқубағдарламалары 

 

Атақтыпедагог-ғалымВ.А.Сухомлинский«Мұғалімдікмамандық–бұладамтану,адамныңкүр-

делідеқызықтышым-

шытырығымолруханижандүниесінеүңілебілу.Педагогикалықшеберлікпенпедагогикалықӛнер-

олданалықтыжүрекпенұғабілуболыптабылады»депұстаздықӛнергеерекшебағаберген. 

«Мұғалім–зортұлға,олкүнніңқұдіреттісәулесісияқты»-

К.Д.Ушинскийайтқандайбарлығыаяулыұстаздарғаарналғандай. 

«Халықмұғалімі-жасұрпақтыңруханидүниесініңмүсіншісі,ол–

ӛзініңеңқымбаттысы,еңқұндысысаналатынбалаларғаӛзініңүмітінартып,болашағынсеніптапсыратынқоғам

ныңсенімдіӛкілі.Осықасиеттердібойынасіңірген,педагогикалықшеберліктіңшыңыраушегінежеткен,ардақт

ыәке,ҚазақстанРеспубликасыныңбелгіліғалымы,ұлағаттыұстаз,педагогикағылымдарыныңкандидаты,про

фессорҚоянбаевРомсейітМұхтанұлы. 

Әрбірхалықтыңтарихындаоныңұлттықойпікіріменғылымның,мәдениеттіңалтындіңгегісияқтыдаратұлғ

аларболады. 

Осындайбіртуарадамдарқатарынанбастауышмектеппедагогикасыныңнегізінқалағанқазақтыңзиялыаза

маттарыныңбірі,Р.М.Қоянбаевтұлғасынаерекшетоқталудыжӛнкӛрдім. 
Бүгінгіқазақбастауышмектеппедагогикасыныңерекшеӛркендеуіне,мәртебесініңӛсуіненегізсалыпберген

,РомсейітМұхтанұлыҚоянбаев.Оныңұлағатқатолыұстаздықӛміржолыкімгеболсадағибрат. 
Ромсейітағаӛзініңмолпедагогикалықіс-

тәжірибесіндеізденіпқанақойғанжоқ,тереңмазмұнменмәнгеиеболғанбірнешебастауышмектеппедагогикас
ынаарнапоқулықтаржазып,соныкелешекұрпақ-қажеткізетіншәкіртдайындады. 

ПрофессорРомсейітМұхтанұлыҚоянбаев10желтоқсан1939жылыСырӛңіріндедүниегекелген1957жылы
ШиеліқыстағындағыОктябрьдің14жылдығыатындағықазақортамектебінтәмәмдағансоң,Н.В.Гоголь(қазірг
іҚорқытата)атындағыҚызылордапедагогикалықинститутыныңфизика-
математикафакультетінеқабылданып,1962жылыкәсіптікмамандыққаиеболды. 

Аталғаноқуорнынбітіргенненкейін1962жылықыркүйекайынанбастапҚызылордақаласындағы№17Ғани
Мұратбаеватындағықазақортамектебінде1969жылдыңқыркүйегінедейінәуелгікезінде(1962-

63ж)физикаматематикамұғалімі,кейінмектепдиректорыныңорынбасары(1963-69жж.)қызме-тінатқарды. 
1969жылданбастапҚызылордаоблыстықпартиякомитетініңғылымжәнеоқуорындарыбӛлімінің(1969-

73ж.)нұсқаушысы,оданәрі1973-
1978жылдарыоблыстықпартиякомитетібіріншіхатшысыныңкӛмекшісі,1979-1980жылдарыҚазақССР–
ЖоғарғыКеңесіТӛралқасытӛрағасыныңкӛмекшісіқызметінатқарады. 

Түрліқызметтератқаражүріп,1980жылыпедагогикағылымыбойынша«Сыныпжетекшісімената-

аналардыңоқушылардыағаұрпақтыңіс-
тәжірибесінеқатыстырудағыбірлесеатқаратынжұмыстары»аттытақырыптакандидаттықдиссертацияқорғад
ы. 

ҚандайқызметтежүрседеРомсейітМұхтанұлыныңбойындаұстаздықтаразысыбасымболды.Осыжылдың
ақпанайынанбастапӛмірініңсоңынадейінАбайатындағыҚазақпедагогикалықуниверситеті-
ніңпедагогикакафедрасындаұстаздыққызмететті. 

Осыоқуорнында1986жылдан1999ж.орташенінедейінБастауышоқытудыңпедагогикасыменәдістемесі(П
МНО)факультетініңтұңғышдеканы,1999-2000ж.бастауышмектеппедагогикасыкафедра-
сыныңмеңгерушісі,ал2000-
2004жылдарыжаңаданқұрылған«Бастауышбілімберудіңпедагогикасыменәдістемесі»факультеті,оныңқұра
мынакіретінқазіргі«Мектепкедейінгі,бастауышбілімберужәнепедагогика»кафедрасынұйымдастыруғаұйы
тқыболды.Ромсейітағаныңбасшылығыменбұлфакультет-

текӛптегенмамандықтарбойыншабілімберудіжетілдірді.Сондай-
ақғылымкандидатыдәрежесіналуүшінқұрылғанкеңестіңғылымимүшесіретіндебұлжұмысқадаүлесінқосты.
Ғалымпедагогағамыздыңбасшылығыменуниверситетіміздебастауышмектепмұғалімдеріндаярлаумәселесі
кеңінензерттелді. 

Ақылкеңесінжастарға,ғылымжолындаізденіпжүргеншәкірттерінеүйретуденжалықпағанғалымР.М.Қоя
нбаевтыңқаламынанпедагогикалықоқуорындарыныңстуденттеріменұстаздарынаарналған«Білімберужәне

оқытутеориясы»(1990),«Тәрбиетеориясы»бастауышоқытупедагогикасыныңжалпынегіздері»бастауышоқы
тупедагогикасыменәдістемесіфакультетістуденттеріүшінлекциялармазмұны(1992),«Қысқашапедагогикал
ықсӛздік»(1993),«Педагогика»Университеттерстуденттерінеарналғаноқуқұралы(1998),«Бастауышмектепд
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идактикасы»әдістемелікқұрал(2004),«Бастауышоқытупедагоги-
касыжәнеәдістемесінендипломжұмысы»әдістемелікқұрал(2004),«Жалпыбастауышбілімберупедагогикасы
»050102-
«Бастауышоқытупедагогикасыжәнеәдістемесі»мамандығыныңстуденттерінеарналғаноқуқұралы(2005),«П
едагогикалықсӛздік».Педагогтікжоғарыоқуорындарыныңоқытушыларыменстуденттеріне,әрісаламаманда
рынаарналған(2006),«050103-ПедагогикажәнеПсихология»маман-

дығыбойыншабакалавракадемиялықдәрежесінізденуүшіндипломжұмыстарытақырыптарыныңүлгісі«При
мернаятематикадипломныхработнасоисканиеакадемическойстепенибакалаврапоспециально-сти«050103-
ПедагогикаиПсихология»(2007),«Педагогикаәдіснамасыжәнепедагогикалықзерттеулер-
діңәдістері»(2007),«Дипломдықжұмыстақырыптарыныңүлгісі»,«Қысқашапедагогикалықтүсіндірме-
лісӛздік»,бұғанқоса«Магистрлікдиссертация»6N0102-
Бастауышоқытупедагогикасыменәдістемесімамандығыбойыншамагистрлікдиссертацияныорындауғаарна
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11. Подготовкаучителейначальныхклассовсвысшейквалификацийкакпед.Образования\\Межву-

зовскихсборникнаучныхтрудов.Алматы-1998 
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18. Педагогикалықбілімберусапасынарттыружолдары\\Хабаршы,АбайатындағыҚазҰПУ-2004–№2.–
6. 

19. Білімберудідамытутұжырымдамасыжӛніндеойпікірлер\\Хабаршы,АбайатындағыҚазҰПУ-2005.–
№1-7 

20. Бастауышмектептіңдамуболашағы\\Хабаршы,АбайатындағыҚазҰПУ-2005.№3.-9 
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6.№-2.11. 
23. Білімтуралызаңғасәйкес050102«Бастауышоқытупедагогикасыжәнеәдістемесі»мамандығыбойынш

амамандардаярлаудыңкейбірмәселелері.\\АбайатындағыҚазҰПУ2007.№3-14жасғалымдар-
дыңРеспубликалықғылымипрактикалықконференциясысекілдізерттеуеңбектеріжәнекӛптегенмақалалары

бүгіндеРеспубликаоқырмандарынажақсытаныс. 
А.Н.Ильясова–

қазақтыңұлыақыныМағжанЖұмабаевтың,педагогикатақырыбынзерттеп,ғылымиеңбекжазыпқалдырға
нынекініңбірібілебермейтінболар.Мағжанғалымретінде,педагогретінде1929жылы«Педагогикаоқулығ
ын»жазғанболатын.АлРомсейітағаболса,69жылдықүзі-
ліспен1998жылы«Педагогикаоқулығын»жазып,МағжанЖұмабаевжазғанпедагогиканыңзаңдыжалғасы
нжасапкетті.Бұлеңбекеліміздіңмұғалімдерқауымындада,педагогикалықоқуорындарын-
дарындадаасақұндыдүниеболаберетінісӛзсіз.БұлеңбектіңмазмұнындаР.М.Қоянбаевтыңтекғылымиұст
анымыемес,соныменқатарӛмірлікұстанымы,кӛзқарасы,қатынасы,адамгершілікжәнеазаматтықбейнесі
декӛрінеді–деген. 

«Ӛлмейтұғынартынасӛзқалдырған»-
депұлыАбайайтқандай,Ромсейітағаӛлмес,ӛшпес,ғылымимұрасынқалдырғанысӛзсіз. 

Табиғизеректілік,кемеріненасыптӛгілгенмолақылменбілім,зореңбекқорлық,сиреккездесетінұйымдасты
рушылыққабілетпентабандылықжәнеіскерлікРомсейітМұхтанұлыҚоянбаевтыңбойынатуабіткенқасиетбо
латын. 

Сондықтандаболарӛзітаңдапалғанғылымжолындабасқаларғаүлгі,ӛнегеболарлықтайеңбекетті.Мұныңӛз
іұрпақтаржалғастығыдеугетұрарлықтайіс.Себебі,ӛткендібілмейболашаққажолсалумүмкінемес. 

«Орташапедагогжайғанаайтады,жақсыпедагогтүсіндіріпайтады,ӛтежақсыпедагогойсалады,асқақпедаг
огтыңдаушыларынқиялғабӛлендіреді,рухынкүшейтеді»дегентамашахалықтықұғымдарбар.Оныңбүкілсан
алыӛміріжастардытәрбиелеуге,білімнәріменсусындауға,ұстаздыққызметкебайла-
ныстыболды.Елалдындасіңіргенеңбегінәділтаразылайтынболсақ,РомсейітМұхтанұлы–текжақсы-
лыққаұмтылып,жақсыданүйреніп,әділеткеқамқорболыпқалыптасқан,бірАбайатындағыҚазҰПУдыңғанае
мес,бүкілҚазақстанғылымыныңмақтанышынаайналғанзиялыТұлға.Олкісініңжеткенжетістіктеріталанттыл
ығымен,ішкі,сыртқымәдениеттілігімен,елгедегенсүйкімділігімен,білімділігі-
мен,парасаттылығымен,еңбекқорлығымен,зорадамгершілігіменкелді. 

Ә.Е.Жұмабаеваның-Р.Мұқтанұлы–студентқамынкӛбірекойлайтынбарлықкүш-
жігерінсолардыңсаналыбілімсаналытәрбиеалуынажұмсағанжан.Студентқауымыдаайтаркеңесіде,жазарыд
ажетер-лік,тағлымымолРомсейітағаменкездесіп,әңгімелесудіасығакүтетін.«Шәкіртсіз-
ғалымтұл»дегенқағиданыберікұстаныметкенРомсейітМұхтанұлыӛзініңұйымдастырушылықжәнеғылыми
жұмыста-
рыншәкіртдаярлаужұмыстарыментығызұштастырды.Осыуақытқадейіналдынанмыңдағанжасӛміргежолда
маалыпшықты.Бірі–кафедрамеңгерушісі,екіншісі–декан,алүшіншібіреуі-
жоғарғыоқуорындарыныңоқытушылары.Қазірдіңӛзіндеосымамандықтүлектерініңбіразыпедагогикағылы
м-
дарыныңдокторы,кандитатыатағыналыпүлгерді.ЕндешеболашақбастауышсыныпмұғалімдеріүшінРомсейі
тМұхтанұлыҚоянбаевбасқарған«Бастауышоқытупедагогикасыменәдістемесі»факультетікәсібидаярлықке
зеңіндегіжаттығуалаңы,ӛмірмектебіболатын. 

Сондай-
ақ,қамқорболып,тәрбиесінкӛргенмыңдағанқанаттандырғаншәкірттерініңде,тағылымыналғанпедагогтар,ға
лымдаролкісініңозықдәстүріноданәріжалғастырабередідепкӛңілгемедететеміз. 

Ұрпақтәрбиесініңжәнебілімділігініңнегізі–
мектепболса,солбілімніңнегізіқаланатынбастауышсатыдағыоқу-
тәрбиежұмыстарыемеспе?«Бастауышбілімберумазмұнымектептіңжалпыжәнебейіндібілімберусыныптары
ндаберілетінбілімдердіңғылыминегізінқалайды.Баланыңболашағы,оныңзиялылықдамуы,оқуыжәнемүдде
сі,келешекте«еңбекіс-
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әрекетінеқатынасыкӛпжағдайдабастауышсыныптардағыбілімберумазмұныменанықталады»-
дегенпікіріРомсейітМұқтанұлыныңидеясыныңӛміршеңдігінкӛрсетті. 

Ғылымменбілімжолындаұзақжылқызметатқарып,ӛшпесӛнегеқалдырғанұстаз,профессор,педагогикағы
лымдарыныңкандидатыРомсейітМұхтанұлыҚоянбаев2008жылықаңтардың2күнідүниеденӛтті.РомсейітМ
ұхтанұлыҚоянбаевтыңпедагогикамәселесінебайланыстымолмұрақалдырға-
ныжӛніндеболашақтаесіміелесіндемәңгіқалатынысӛзсіз. 
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Резюме 

Вданнойстатьеизлагаетсябиографияитворческаядеятельностьизвестногоученого,талантливогопедагогаРеспублик

иКазахстан,кандидатапедагогическихнаук,профессораР.М.Коянбаева,какосновоположникапедагоги-

киначальногообразования,еговкладвподготовкупедагогическихкадровначальногообразования. 

Ключевыеслова:Почетныйучитель,известныйученый,педагогиканачальнойшколы,педагогикаиметодиканачальн
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Summary 

Inthisarticleisdedicatedthebiographyandcreativeactivityofthefamousscientist,talentedteacheroftheRepublicofKazakhstan,th

ecandidateofpedagogicalsciences,professorR.M.Koyanbayev,asfounderofpedagogicofprimaryeducation,itscontributiontoprepa

rationofpedagogicalshotsofprimaryeducation. 
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ӘКЕМІЗДІСАҒЫНЫПЖҤРМІЗ... 

 

Г.Р.Қоянбаева–Р.М.Қоянбаевтыңқызы,филос.ғ.к.,доцент 

 

Тағдырдыңжазуынанешара...2008жылдыңқаңтарайының2-

жылдызында68жасқакелершағындадүйімжұртты,отбасымыздықасқағымсәттеқайғығасалып,асқартаудайә

кемізРомсейітМұхамеджанұлыҚоянбаевдүниеденӛтебарды.Ӛкінішӛзегіміздіотболыпӛртейді.Амалқанша,

тағдыр-

дыңжазуысолайболғансоң...Әкемізортажасқакелседебізгебереріәлікӛпеді.Биыләкемізтіріболғандажелтоқс

анайыныңоныншыжұлдызында75жасқатолатынеді.Адамныңӛміріде,ӛліміде,тағдырыдабәрі,бәрібірАллан

ыңқолындаекенірас.Әкеміздіңӛмірденӛткеніне7жылболсадабізүшінуйденуақытшашығыпкеткендейболып

тұрады.Кешкімезгілжақындағандаәкемжұмыстаноралатынсияқтыкӛрінеді.Оныңайтқансӛздері,ақылыжад

ымыздамәңгіліксақталады.Мен,балаларыныңүлкені,қызбалаболсамдаәкемменіменсырласқандыжақсыкӛр

етінеді.Әкемменталайӛзіеккенжемісағашы-

ныңтүбіндеотырып,ұзақәңгімелескенкүндерімәліесімде.Қазірсаяжайғабарғансайынәкемніңорныүңірейіп,

құлазыптұрғандайболады. 

Әкемағашотырғызып,күтіміменайналысып,баптағандыжақсыкӛретін.Алмаағаштарынӛзқолыменегіп,ӛ

сіретін.Жемісіндежеді.Жазғыдемалысбасталысыменжұртеласып,қырасыпжатқандаәкемсая-

жайынабаратын.«Меніңдемалысымосыжер»дейтін.Әдеттенемерелерінеалматергізіпқойып,ӛзімәзболыпкү

үліпотыратынеді.Ӛзіағашотырғызып,анамызғагүлектіретін.Әсіресе,сенбі,жексенбікүндерісолжергежинал

ып,мәре-сәреболатынедік.Саяжайғабарғансайынағаштардамұңайып,әкемдісағы-

ныптұрғандайкӛрінеді.Әкемізбенбіргежүргенкүндеріміз–бізүшінұмытылмас,бақыттысәттеріміз. 

Әкемізӛтебілімді,қарапайымадамболатын.Әрдайымжанындағыларғажақсылықтың,ізгіліктіңнұрын

шашыпжүретін.Ӛзінренжіткенкісілергедекешірімменқарайтын,қиналғандарғақолұшынберугеасығаты
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н,әсіресе,мейірімділігіжанымыздыжылытатаын.Күншуағындайжүрегіңдіжылыта-

тынмейірімінсағыныпжүрміз.Әкемізкезкелгенортада,кәріболсын,жасболсын,ӛзінеркінсезініп,тезтілта

бысыпкететін.Әкеміздіңосыістеріесімізгетүскенде,біздіңдебұлӛміргеәкеміздіңкӛзіменқарағымызкеле

ді. 

Әкемізсаналыӛмірінұстаздыққаарнады.Жоғарыоқуорнынбітіргенненкейінмұғалім,оқуісініңмеңгерушіс

іболды.Соданжайлапкӛтеріліп,облыстықпартиякомитетінденұсқаушы,обкомныңбіріншіхатшысыныңкӛме

кшісі,ҚазақКСРПрезидиумпредседателініңкӛмекшісіболыпқызметатқарды.Қызмететежүріп,ғылымменай

налысудыдаұмытпады.1980жылдыңбасындакандидаттықдиссерта-

циясынқорғап,педагогикағылымдарыныңкандидатыдегенатақалды.Соданкейіндоцент,профессоратағынад

аиеболды.СолжылыАбайатындағыҚазақҰлттықпедагогикалықуниверситетініңпедагогикакафедрасынақы

зметкеорналасып,жастолқынғазаманғалайықбілімберді.Отызжылғажуықосыоқуорнындақызмететіпжүріп,

кафедрамеңгерушісіжәнедекандыққызметтідеатқарады.Мыңдағаншәкірттердайындады.Осыбілімберген,т

әрбиелегеншәкірттерін,әсіресе,үздікбітіргендерін,осыфакультеткежылсайынқызметкеқалдырыпотырды.Қ

азірұстаздықӛміріншәкірттеріжалғастырыпкеледі.Сӛздіңкезегінде«әршәкіртімбіртӛбе»дейтін.Солшәкіртт

ерініңкӛбіғылымжолынқуды.Бірікандидат,бірідоктор,бірікафедрамеңгерушісіболса,ендібіріпроректорқыз

метінатқарыпкеледі.Ӛзіғылымижетекшелікжасағаншәкірттерініңбіразыпрофессоратағынаиеболды.Қазіргі

таңдашәкірттеріәкемізгеарнапкабинеташқан.Солжердеәкеміздіңӛміржолыкӛріністапқан.Соңынанқалдырғ

анеңбек-

теріжетерлік.Жоғарыоқуорнынаарнапқазақтілінде«Педагогика»оқулығынжазды.Бірнешепедагоги-

калықсӛздіктер,кӛптегенметодикалықәдістемелікнұсқауларжазыпқалдырды.Әкеміздіңшәкірттерінкӛрген

де,әкеміздікӛргендейболамыз.Шәкірттеріәкемізӛмірденӛтседежылсайынтуғанкүнінатапӛтуүшінбіздіңоты

мыздыңбасынажиналады.Жатқанжерінебарыпқұранбағыштайды. 

Биылуниверситетбасшылығы,АбайатындағыҚазақҰлттықпедагогикалықуниверситетінің«Педагогика

жәнепсихология»факультетібіралқалыжиынғадайындықүстінде.Ол-

әкеміздің75жылдығы.Осыжиындыӛткізугеықпалжасағанпедагогикағылымдарыныңдокторы,профессор,у

нивер-ситетректорыПрәлиевСерікЖайлауұлынаайтаралғысымызшексіз.Олкісіәкемізбенбіркүндеқызмет-

тесболмаған.Халықтыңайтуымен,шәкірттерініңжеткізуімен,еңбектеріментанысқаныныңарқасындаосында

йигіісжасағалыотыр.«Сӛзіжақсының,ӛзідежақсы»дегендей,әкеміздіосылайбағалапжатқа-

ныСерікағаныңданалығы,білімділігі,ақылдылығы,кішіпейілділігідепбілеміз. 
«Ӛлім,ӛлім,ӛлімдеп,ӛкінемізнесіне 

Ӛлгенадамкӛмілмек,тіріадамғанесібе»демекші,қазіргітаңдаәкеміздіңүкілегенүмітінақтағанұл-

қыздарымыз.Әрқайсысымызӛзорнымыздытауып,елертеңіүшінаянбайқызмететудеміз. 

Тағыдасағынышымыздайсарғайғансарыалакүзкелді.Сенқызықтаған,жанарыңменаялапӛсір-

генағаштарыңныңтүбіндеотырып,сыршерткенкездерімесіметүсіп,еріксізкӛзімежасаламын.Саяжайыңо

рнында,ағаштарыңжемісінберіптұр.Ағаштарыңдыаялауғауәдебереміз.Сенкӛргенәдеміліктіендібіздеіз

депжүрміз.Мендебұләлемгесеніңкӛзіңменқарағымкеледі.Інілерімеӛзің-

дейқамқорболуғатырысамын.Жатқанжеріңжайлыжаныңтыныштықтаболсын!Баршамызсені,сеніңнұрл

ыбейнеңдіжадымыздасақтаймыз.Бізсіздіқаттыжақсыкореміз,сізгедегенсағынышы-

мызешуақыттадамылдамақемес... 

 

АСЫЛАҒА«АЛТЫННЫҢСЫНЫҒЫ» 

 

ДилбарЖҥнісоваҚуанышбекқызы–келіні 
 

«Алматыақшамы»газетініңкезекті№138нӛмірінде(6қараша2014ж.)АбайатындағыҚазақҰлттықпедагог

икалықуниверситеттіңпрофессорыРомсейітМұхамеджанұлыҚолнбаевтыескеалып,сағыны-

шынбілдіргенбалалары,немерелерініңхатыноқыпотырып,олкісініескеалудыпарызымдепесептедім. 

РомсейітМұхамеджанұлыменіңжолдасымабауырласағайыболыпкеледі,яғнимаған-

қайынаға.Алкӛзітірісіндеәріағайын,соныменқатарбалатәрбиелеуде,ұстазтәрбиелеудеқызметімізұштасыпж

атты.Ағайдыңшәкірттері№162СапарБайжановатындағы(менқызыметістеймін)мектеп-гимназиядапракти-

калардаболып,ӛздерінетәжірибеалып,шыңдалатын. 

Мектепұстаздарыашықсабақтарындаағайдың«Педагогика»оқулығына,педагогикалықсӛздіктеріне,мето

дикалықәдістемелерінесүйенеотырып,қалалық,республикалықсеминарларындакӛпшіліктіңкӛңіліненшығ

ып,жоғарыбағағаиеболғанеді. 

Салтымызбойыншаменқайынағамдыӛзағамдайсыйлап,құрметтеп,әрсӛзіменқимылынбағып,ретікелген

десәлемсалудыұмытқанемеспін. 
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Тойтомалақта,жиындардаағамыздыңӛзінеркінұстап,әдемі,жұмсақсӛздерменсӛйлемдердіпайда-

ланып,ортаныңтақырыбындӛптауыпотыратын. 

Ағамыздыңқазақхалқыныңдәстүртәрбиесіотбасынанбастауалатын,біротбасы-

үлкенмектепекенінұдайыескертетінеді. 

Ағаныескеалсақ,олкісітуралыоқыпбілгенсайынадамгершілік,тазалық,ізгілік,әдептіліктуралытереңойға

берілесін. 

Қазақта«Жақсылыққажақсылықәркісініңісі,жамандыққажақсылықеркісініңісі»дегенсӛзбар.Олкісіадам

баласынажамандықойламайтын,кексақтамайтын.Осымінезіесімізгетүскендекеудесіалтынсандықазаматаға

ныіздейміз.Ағамызнағызбекзаткісіеді. 

Менӛзімқашандаүлкендісыйлайтынадаммын.Ӛзімде,жолдасымАрыстанбектекӛпбалалыотбасы-

наншыққанбыз.Үлкенгеқұрмет,кішігеізетдегендіата-анамызжаскезімізденүйретті. 

Менешуақыттаағаларымныңалдынаншыққанемеспін.Себебіменадамныңмансабынаемес,алдыменжасы

ныңүлкендігінеқарайтынмын.Ағамызбіздіңалдымыздатұрғанасқартауеді. 

Үлкендергесӛзберу,жолберу,алдынкесіпӛтпеукейінгіжастарғасабақболардегенойдамын. 

Ромсейітаға:«Тәрбиесітүзелмей,елдіңкӛсегесікӛгермейді,отбасытүзелмей,болашақтүзелмейді»деушіеді

. 

Сондықтанотбасындаотырғандада,жастарменкездесугебарғандадаәңгіменітәрбиеденбастайтын.Әсірес

е,қызбаласынтәрбиелеудекейбірқағидаларғаерекшетоқталатын.Себебі:«Қызбаланытәрбие-леу-

ұлттытәрбиелеу»,«Қызбалаболашақжар,ана»,-дейтін. 

Ағаныңжүргенжеріылғидуманболатын,тұлабойыізгіліктенжаралғанасылжан,ағайын-туыстары-

ныңүлкенұйытқысыболабілді. 

«Ұстазеңбегініңжемісіноқушыларыныңжеткенжетістіктеріненкӛреді»демекшібүгіндеағамыздыңшәкір

ттерініңалмағанасулары,шықпағаншыңдарыжоқ.Солшәкірттерініңжетістігінкӛріп,кейдеағаныңарманыда

жоқшығардепойлаймын.Себебіағаӛзініңӛмірінжалғастыратыншәкіртқалдырды,жақсыигіниетқалдырды. 

Менкелінретіндеайтатыным:ағаныңбізгеқалдырғанаманатыкӛп.«Аманатқақиянатжасама»дегенқазақха

лқы.Ағаныңаманатынорындауғатырысамыз. 

Ағаларменқатартой-думанда,ӛлім-жітіктежүріпкӛптегенжақсысӛздеріесімдеқалды. 

Ағаныңдостарыкӛпеді.Әруақыттадостарынӛзініңотбасынанемесесаяжайғажиішақыратынеді.Достарын

қаттысыйлайтын«Аққудыатпа,досыңдысатпа»,«Туыстыңқаныбір,достыңжаныбір»,«Досадамныңжанашар

ы»,дейтін. 

Осыжоғарыдаайтылғанәңгімелердіңбәрінағамызбенкездескенсайынеститінедім. 

Ата-бабамызданосыуақытқадейінжеткенигіліктідәстүріміздіңбірі–қонақжайлық.Қонаққазақ-

тыңбӛлінбегененшісі.Бізқонақтыкүтудеалдымызғажансалмаймыз.Себебі«қонаққұтәкеледі»-

дейдіқазақ. 

Қонақкүтудекелінніңатқаратынроліүлкен.Қонақтықарсыалады,әдеппеншығарыпсалады.Үлкен-

дерденбатаалады.Менағағаталайретшайқұйыпберіп,батасыналдым.«Батаменелкӛгереді,жаңбыр-

менжеркӛгереді»дегенрасшығар.Мендекӛктеп,кӛгеріпотырмын. 

«Келіндегенкиелісӛз»,«Келінтуыспентуысты,елменелдіжалғастыратынадам»,«сенжарсың,анасың,ата-

ененіңкӛзайымысың,ағайынментуыстыңсәнісін»деп,күліпқоятын.Ағаныңкӛрегенділігі,ақкӛңілі,қамқорлы

қпейілі,адамгершілікасылқасиетібаршамызғаӛнеге,бәрімізгеғибрат.Ағаныңсоңындаӛнегеліотбасы,алтына

сықтайбалаларықалды. 

Ағаныңұрпағыналайықтығұмырберсін,ұрпағысалауаттыболсындегімкеледі. 

Ағайындардыадамгершілікрухыменбаулап,ӛнер-білімнәріменсусындандырып,адал-арам,обал-

сауап,жанашырлықпенжақындық,ӛзімшілдіксияқтыістердіңегжей-текжейліұғындырып,перзент-

терінкӛпшіл,отаншылболуға,ата-

ананыңбеделіненұсқанкелтірмеуге,кеңпейіл,кешірімдіболуғажетелепотырған. 

Ӛнегелітәрбиеліотбасынкӛреотырып,арамыздағытуыстықсыйластықбайланысынығаятүсті. 

ПарасатымолРомсейітМұхамелжанұлыСырбойындатүлегенқыранеді,туысқақадірлі,ерекше,құрметтіқа

йынағамеді. 

Жаныадал,әркездеағарухыментыныстап,аруағынәспеттеп,босағасынберік,шаңырағынбиікұстапотырға

набысынымҚалданМырзақұлқызына,әкеніңорнынжоқтатпасұл-

қыздарыңызғақұдайыцмденсаулық,ӛмірберсін,несібесіешқашантаусылмасын. 

 

АДАЛДОСЕДІ 
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ДосыШәдімҧратБимуратовжәнеҚаламқас 

 

МенРамсейтпеналғашрет1964жылыҒылымАкадемиясыныңматематикабӛлімшесіненҚызылорда-

ныңпединститутыныңфизикаматематикафакультетінежұмысауыстырғануақыттатаныстым. 

Рекең,пединституттыңфизикаматематикафакультетінбітіріп,қаладағыҒаниМұратбаеватындағыортамек

тептіңдиректорыныңоқу-

ісіжӛніндегіорынбасарыболыпқызметатқарадыекен.Кӛпұзамайобкомғанұсқаушы,соданкейінобкомныңІ-

шіхатшысыныңкӛмекшісіқызметінеауысты. 

Азуақытӛтпей-ақотбасылықтӛртжұпайнымасдосқаайналыпкеттік:Бектеміс-Базаркүл,Тұрғанбек-

Күлжамал,Рекең-Қалдан,Мен-Қаламқас.КейінБақытбекпенКүмісайқосылды. 

Шіркін,жастықшақ!Талай,талайқызықты,күлкіліоқиғаларкӛпболдығой.Оныңқайсібірінайтаберейін.От

ырысқакешегіпкелгенде«ӛзүлесінқалайсақтап,қалайоныіскеасыратындарымыздыайт-пай-

аққояйын».(КӛбінеРекеңкешігіпкеледі,І-шікӛмекшіғой).Есімебірнәрсетүсіпкетті,соныайтай-

ын:біздематематикадокторыЕлубаевСахабиддиндегенсоғысқақатысқанардақты,аңқау,баласияқтыағамызбо

лды.1975жылыолкісі«Жигули»автокӛлігіналған.Соны«сынақтан»(обкаткағаӛткізукерекдепмағанайтыпқой

мағансоң,ЖалағашауданыныңАққұмсавхозындағыӛзімніңтуғанінімАскербеккехабарласып,қонақапаратын

ымдыайттым. 

Соныменрульдемен,алдындаСәкеңағай,артындаТұрғанбекпенРекеңотырды.Бұлекеуідеволей-

болданқұрамакоманданыңмүшесі,екеуідебойшаң,қалжыңдарыжарасыптұратын,жігіттіңсұлтандары. 

Ендіжүрейінтұрғанда,Рекең:(екеуідеСәкеңніңшәкірттері),«Сәке!Тұрғанбекмашинағаотырсаболдыжолд

а,олотырғанжақтыңдӛңгелегіістеншығады»-

дерібарма?Сәкеңәрнәрсегекӛнгіш:«Асолайма?Депқуыстаныпқалды.Шамамен10кмжүргенде(КИЗ-

діңтұсында),солТүрекеңотырғандӛңгелекжелжіберіпқойыпты.БізРекеңекеумізнекүлерімізді,небасқадайбір

нәрсеайтылмайыңғай-

сызданыпмашинаданшықтық.Шалсақалақтап«бағанағысӛзрасекенғойдеп»арлыберіліжүріпжүр.Соныменү

нжоқ,басқадӛңгелексалыпауылғадажетіп,біркүнжақсыдемалып,қалағадақайттық-

ау.Рекеңніңосыбірауызсӛзіұмытылмайтыннәрсеекен. 

Кӛрұзамай1977жылыӘбдікаримовИсатайдыІ-шіхатшыдан,ЖоғарғыСоветпрезедумныңпредседа-

тельдігінеАлматығажұмысқаауыстырды.Рекеңдіӛзіменбіргеалакетті.Кетерінде,бізді–отбасыдоста-

рын,жұмыстағы,сыйласатындостарыментаныстырды.Достарыкӛпекен. 

Рекеңніңарқасында:ЕлубаевИсатай–Шынарымен,ТұрғанбаевМухан–

Салтанатымен,МуслимовӘли–Гүлбаһарыммендосболыпкеттік.Қазірде,осыдостардыңӛмірдебір-

екеумізғанақалдық,жұбайларынайтпағанда.Меносыӛмірдетуылыптұлабойытұныптұрғанарменұят,кіші

лікпенадамгершілік,сабырлықпенмаңғаздықұйығанүлкентұлғамендосболғанымды,сырлас,сыйлас,бол

ғанымдымақтантұтамын. 

Рекеңніңкӛзітірісіндеде,ӛмірденӛткендедеАГУұжымы,әсіресеӛзібасқарғанфакультетұжымына,оныңіші

ндешәкірттеріне(Әзия,Ұлбосын,Бауыржанжәнет.б.)шексізалғысымдыбілдіремін. 

Таңқалатыннәрсе,әрбірбелгілідаталарындаұжымы,әсіресешәкірттеріыңғайатсалысып,барлықшаралард

ыӛздеріӛткізіпжүреді.Ӛмірденозғанынадажетіжылболды. 

Қазақта:«Біржақсыменбіржаманәржердебар.Екіжақсықосылғанқайжердебар»–дегенқанаттысӛзбар. 

РекеңменҚалекеңбір-біріменүйлесімтапқан,арман-

мақсаттарыдабірдейжақсыжандар.Калеке!Ӛзіңізге,балаларыңменнемерелеріңезорденсаулықтілеймін. 

АдалдосРеке!Сеніұмытумүмкінемес!Жатқанжеріңжарық,Рухыңмәңгілікболсын! 

 

АБЗАЛ,АСЫЛАЗАМАТ 

 

Т.Мҧсатайҧлы–АбылайханныңжылдығынаарналғанАлтынмедальиегері, 

Халықаралық«Бейбітшілікәлемі»Қазақтворчестволықбірлестігініңмүшесі, 

Тӛтеншежағдайларминистрлігініңқұрметтіазаматы,ақын 

 

Ромсейтағаменбізкӛршіболдық,менолкездеТӛтеншежағдайларКомитетінде-Тӛтеншежағдайлар-

дыңалдыналужәнежоюдепартементінбасқарыпжүргенкезімболатын.Танертенертекетіп,кешкелетінуақыте

ді.Бірақсоғанқарамайбізсенбі,жексенбікүндеріесікалдындакездесіп,саясатжайындаәңгімеқұрып,біразжерг

едейінбарып,кешкішәйішугетарқайтынедікте,18.30дақайтажиналыпәңгіменіжалғастыратынедік.Сіздергет

үсініктіболуүшінментұрақтыКомпартиямүшесіболғандықтан-комму-
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нистболыпқалдымда,РомсейтОтанпартиясыныңмүшесіболғандықтансаясатжайындаекеуміздіңпікірімізқа

рама-қарсыкеліп,бір-

бірімізгеренжісіптарқайтынбыз.Бірақкӛпжағдайдамойындатып,құшақтасыптарқайтынедік.Ӛмірденӛтеріні

ңалдындаменіңкӛзімніңбіреуі-6,екіншісі-9болып26-

шыжелтоқсанкүніжылыоперацияғажататынболдым.КӛпешкімніңүйінебарабермейтінРомсейтаға,Тӛкежүр

шібірәңгімелесіпотырыпшәйішейікдеп,біздіңүйгекелдік.Жамалкелінікереметшәйберді,мағанбарлықжақс

ытілегінайтыпаман-есен,операциясәттіӛтсіндептілекбілдіріп,сағаттүнгі11-деүйінеқайтты. 

Мен29-

шыжелтоқсанкүніауруханаданшығыпкелсемРекеңренимацияғатүсіпқалыпты,соданшықпады,қандайсезім

талдық,солкүніменіменсағат11-гедейінотырғаны,меніменқоштасқаныекенінӛмірденӛткенкүнітүсіндім. 

Мұндайадамдарӛмірдеӛтесиреккездеседі. 

Мынаӛлеңсолкүніжылапотырыпжазғанӛлеңім:ажал,недегенқаталедің 
 

ЕЙ,АЖАЛ 

(профессорРомсейтҚоянбаевағаға) 

О,ажалнедегенқаталедиң, 

Тоймайтынадамзатқатажаледиң. 

Жұтасыңжан-жағыңдытаңдамай, 

Қашанғанабитедіқұлқыныңсенің. 

О,ажал,аямайсыңешкімдіде, 

Әлдімендеталасып,әлсізбенде. 

Нешетүрліамал,айлажасап, 

Әкеттің,отажал,кӛршімдіде. 

Қимаймын,алтынаға,ожаққамен, 

Сәттіліктілепүйгекелгенең. 

Сондағыайтқанберіліпестелікті, 

Ӛмірбойыаңызетіпайтыпжүрем. 

О,ажалнеткенқайырымсызең, 

Анамененбаланыжетіметкен. 

Енді-ендіжеттімдепжүргенінде, 

Қылбыраусапмоймынаалыпкеткен. 
 
О,ажал,сезіміңжоқ,қатқантассың, 

Жалынсадаадамзат,тоқтамайсың. 

Тастаериді,оажал,ебінтапсаң, 

Тоқтармаедің,ӛзенбопжаспенақсам. 

О,ажал,алғансайынқуанасың, 

Сенғана,кереметбопжұбанасың. 

Ауру,кәрілеріңдіалдымдеп, 

Адамзатты,ейтажал,жұбатасың. 

Жатқанжерің,ағатай,мамықболсын, 

Топырағыңторқабоп,жеңілболсын. 

Арттақалғанұрпағың,бақыттыбоп, 

Үйіңеқұт,береке,бақытқонсын. 

2.01.2008жыл 
ОразбайЖанҧзақ-ҚазҰПУ,Филологияфакультеті,Қазақтіліменәдебиеті,1-курс 
 

ҦЛАҒАТТЫҦЛЫАДАМ 

(Ғалым-ұстазР.М.Қоянбаевқаарнау) 

БергенненсоңАлламмағанбірбақыт, 

Жыржазамынбіздежақұт,бірдеақық. 

Бірсуынып,бірысынғанжүрегім, 

Бастықамшыбұлкүндеріжырғанық. 

Алпысекітамырымдыбалқытып, 

Қозғаусалдысанамакепжалқы,түп. 

Бірағатайелісүйгенкӛпісін 

Шабытымдышалқареттішалқытып. 

Бірбілеккеболадыбесбармаққұл, 

Ісететінбірлікқылынжалғапкіл. 

Бірліктебопбессаусақпенқаламым, 
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Қалмақшымынағамажырарнапбір. 

Ағасеніңеткенісіңкӛптым-ақ, 

Оғанкуәаспан,әлем,кӛк-тұрақ. 

ҚазыналыҚазҰПУдыкӛргенде 

Ағасеніңатыңескекептұрад. 

Талайӛрен,талайоттышынарлар, 

Сағаналғыс,ризалығыншынарнар. 

Талаймықтыдарындардыңмойнында, 

«Ұстазымыз–Ромсейіт» 

Дейтұғындайтұмарбар. 

Кӛппендегеұстазболдыңтымбӛлек, 

Мейірімменжүзбақытқамыңбӛлеп. 

Ағасеніңтӛккентерің,сірә,бұл, 

ҚазҰПУдыңоқытушыжастары, 

Ӛткізедікүндіӛзге,түндіерек. 

Ұстаз–ғалым,ұстанымыңкӛпкеүлгі, 

Біліміздепӛткізетінкӛптүнді. 

Сенжасағанеренеңбекбүгінде, 

Саналарғасанқазынашӛктірді. 

Ұлағаттыұстаз-ғалым,ұлыағам, 

Тамырыңдақаныңболыпмыңағам. 

Егермағанбірқұзіретберілсе, 

Ағасені,атаредім«ұлыадам». 

ӚзОтаныңойлағандаӛзұлын, 

Тарихыңнанестіледіесілүн. 

Ағасеніңтаңбаланыпсанаға 

ҚазҰПУдақалмақендіесімің. 

 

МЕНЖАСТАРҒАСЕНЕМІН 

Тарихсырынақтарайынӛркӛңілдіңжырымен, 

Ӛзгелердіңболақоймасӛлеңімесыныкем. 

Тәуелсізелсеніңбүгінабыройыңтымбиік 

Бүгінгіжас,сенелімніңтұраламастұғырыең. 
 
Құрбанболғансексеналтысерілерікешегі 

Намысытік,жігеріот,ыза-кегібеселі. 

Жасжүрегіжұртымдепжігертӛктіжауына 

Қызылқанбопас-суыда,табаныменкешері. 

Бүгінгіжасүлгіетедіерлердіңсолерлігін, 

Содантүзерсенімінде,сенімініңкемдігін. 

Жасынжігер,болатбілексолжастарымболмаса, 

Ӛреліісті,ӛнегеніжасайалмақендікім? 
 
Бойжеткеніарсақтаған,абыройынтікұстап, 

Туғанжердіңсуынішіп,жұпарыментыныстап. 

Азаматыарқасүйепбір-бірінесенетін 

Батырымдепәрістежолберетінырысқаақ. 
 
Бүгінгіжас-құзарбиікАлатаудыңасқары, 

Бүгінгіжас–кемелаңыз,ертеңгініңдастаны. 

Мағжансеніп,ақүмітінарқалатқанарқаға, 

Елдіктісүй,ерліктісүй,тәуелсізелжастары. 
 
Қане,кӛңіл,шарықта,қайғықашып,тарқамұң, 

Данадалам,мерейіңдіаспандаттыарқарың. 

Ауыздығыншайнайшапқанқұлажүйрік,сәйгүлік 

Менжастарға,жасӛренге,сенімімдіартамын. 
 
Естілетінәуенінен,жырынандаерекүн, 

Ойойласаойлағантектұңғиығын,тереңін. 

Санасынашегелегенелдіксенімнақышын, 

Ақазулыарланбӛріменжастарғасенемін. 

 

ӘОЖ37.13(457) 
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КІСІЛІКПЕНКІШІЛІКТІҢҤЛГІСІБОЛҒАНҦЛАҒАТТЫҦСТАЗ 

 

Б.З.Алтынкӛзов–ОңтүстікҚазақстанобылысы,Түлкібасауданы, 

Жанұзақатындағышағынкешендімектептіңмеңгерушісі 
 

Бұлмақаладаӛзініңбарғұмырынұстаздықмамандыққаарнағанжасмамандардыңжанашыртәлімгері,шәкіртте-

рініңсүйіктіақылшысы,үлкенұжымныңұйтқысыРомсейтМұқтанұлыҚоянбаевтуралышәкіртініңұстазынадегенсағыны

шы,оғандегенқұрметіменризашылығыбаяндалған. 

Тірексӛздер:Киелімамандық,сапалыбілім,саналытәрбие,ұлттықойын,баланыңқабілеттері,дамыту,ата-

дәстүр,салт-сана,әдет-ғұрып,шаңырақ,тектітұлға 
 
Мұғалімболу-

қашандаабыройлыдажауаптыіс.Соныңішіндебастауышсыныптыңмұғаліміболуүлкенжауапкершіліктіталап

етеді. 

Ӛзініңбарғұмырынұстаздықпенмамандыққаарнағанжасмамандардыңжанашыртәлімгері,шәкірт-

тердіңсүйіктіақылшысы,үлкенұжымныңұйтқысы,меніңұстаздықӛмірімніңбастауыболғанРомсейтМұқтанұ

лыҚоянбаевтуралыойқозғағымкеліпотыр. 

«Бастауышоқытупедагогикасыжәнеәдістемесі»факультетініңсолжылдардағыдеканы,ұстаздар-

дыңұстазыРомсейтМұқтанұлыҚоянбаевқаншамашәкірттерін«Ұстаз»аттықасиеттідекиелімамандыққа

баулып,сапалыбілімменсаналытәрбиеніңқырыменсырынқаншамашәкірттергемең-

герттідесеңізші.ҚазіргіуақыттаӛзітәрбиелепшығарғаншәкірттеріРеспубликамыздыңтүпкір-түкпі-

ріндеқызметатқаруда. 

МендеРомсейтМұқтанұлыҚоянбаевағамыздың1999-2001жылдардағышәкірттерініңбірімін.Деген-

менӛмірқызыққой,бірарнаменжүрмейді.Менӛзімкішкенекезімнентехникағақаттықызығатынмын.Ақырысо

лқызығушылығымжетелеп,инженер-механикдегенмамандықтытаңдадым.Менменинженер-

механикдегенмамандықтыендімеңгеребастағанда,90жылдыңбасында«қайтақұру»басталып,соңыОдақтың

ыдырауынаәкелді.Соныңнәтижесіндеелімізегемендігіналып,елдеуақытшатоқырауболып,дағдарысқаұшыр

адыдаменжұмыссызқалдым.Басқаларсияқтыменіңотбасымдақиындықтуды.ӚзімқаттықиналыпжүргендеА

лматыдағыінімдемалысқакеліп,меніңӛмірімеӛзгерісенгізді.Сенегеменелімізсекілдітәй-

тәйбасқанбаладайсың,еңбекжолыңдыӛзгертіп,ұстаздықмамандыққабарсаңшы,ӛйткенісенмұғалімніңбалас

ыемессіңбе?Негеәкежолынқумасқадепұсынысайтты.ӚйткеніменіңәкемАлтынкӛзЗарлық40жылдыңкӛлемі

ндешағынкешендімектептібасқарған,ұлағаттыұстаз.Әрине,олменіңкӛкейімеқонакетті.Сӛйтіпменарманқал

аАлматыға(СолкездегіАбайатындағыАлматымемлекеттікуниверситеті)қазіргіқазіргіАбайатындағыҚазақұ

лттықпедагогикалықуниверситеті,(бас-тауышоқытупедагогикасыжәнеәдістемесі)психология-

педагогикафакультетінесырттайоқуғатүстім. 

Мінеменіңкӛрнектіғалым,аялыұстазымРомсейтМұқтанұлыҚоянбаевпентаныстығымосылайбасталды.

Олкісініңжақсылығынменкӛпкӛрдім.Ауылданкелгенбізсекілдіауылдыңқарапайыпбала-

сынбауырынатартып,ӛзініңкӛрегендігінкӛрсетіп,жақсылығынаямады.«Бірауызжылысӛздіңқұдіре-

тін»РомсейтМұқтанұлыдансезінгенедім.Жылына2ретсессияғабарғандаағаменауылпроблемаларын,қаланы

ңкүйбіңтіршілігінайтыпарқа-

жарқаболыпқалатынбыз.СондайбіраяулыұстазымБауыржансеносымектепкеорналастаңба?Орналассаңқан

дайқызметатқарыпжүрсіңдепӛзініңкӛлкӛсір,дария-

дайақылынайтыпеді.Шынындадакемеңгерұстазымтұныптұрғандананыңкӛзіеді,тыңда-

ғансайынтыңдайбергіңкелетін.Соңғыкурстамендипломжұмысыныңтақырыбынтаңдайалмайжүргенболаты

н-мын.Сондапарасатпайымдыой-ӛрісікеңұстазымБауыржаносысеннегеқиналыпжүрсің,денешынық-

тырупәніненбересің,негедипломжұмыстақырыбын«Бастауышсыныптыңоқу-

тәрбиепроцесіндеұлттықойындардықолданудыңмаңызы»депалмайсың.Жалпыұлттықойынарқылыбаланы

ңқабілетте-рінжан-жақтыдамытуғажәнеата-дәстүр,салт-сана,әдет-

ғұрпымызданмағұлматтаржинауғаболадыдегенигіниеттерінқалайшаұмытуғаболады.Ұстазымныңұлағатты

лығының,данышпанкӛрегендігініңарқасындажоғарыоқуорнынқызылдипломментамамдадым. 

ӘринеменРомсейтМұқтанұлыныңӛзімеғанақатыстыестеліктерінбаяндапотырмын.Аяулыұстазы-

мыздың18жылдеканболыптұрғанкезіндегі«ПМНО»факультетінбітіргенменсияқтықарапайымауылбаласын

ажасағанжақсылығыменкӛрсеткеншарафатықаншамадесеңізші! 

АқынҒафуҚайырбековайтқандай: 
Ұстазболу-жүректіңбатырлығы 

Ұстазболу-сезімніңақындығы 
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Ұзтазболу-мінездіңжаншуағы 

Ұзтазболу-адамныңасылдығы,-

демекші,ұстаздардыңұстазыболған,меніңұстаздықмамандықтыжүрегімеұялатып,оныңқырыменсырынмең

герткенүлкенпарасатиесіРомсейтМұқтанұлыағамыздыңарқасындақазіргіуақыттаЖанұзақелдімекеніндегі

шағынкешендімектептіңмеңгерушісіболыпқызметатқарыпжүрмін. 

РомсейтМұқтанұлықайтысболдыдегенсуық,қайғылыхабарқұлаққаестілгенде,жанымқұлазыпесеңгірепқ

алдым.Үлкенменкішініңкӛңілкілтінтабатын,жан-

жағынатекжақсылықпенқуанышсыйлайтынасылағаныңкелбетікӛзалдымнанкетеремес.Әрине,туралапкелг

енажалғакімарашаболаалады?Осындайӛмірмектебініңүлгісіболғанаяулыұстазымыздыңбейнесіменозықой

ларыбаршашәкірттерініңсанасындамәңгіліккежаңғыратынысӛзсіз. 

ЕстелігімніңсоңындаайтарымасылағамыздыңаяулыжарыҚалданапайымыздыңотбасынабереке,бақыт,ш

аңырағынашаттық,тектітұлғаныңұрпақтарықызыГүлнарменұлдарыҒалымжан,Бауыржанжәненемерелерін

емерейлеріңізәрдайымбиікболсындептілеймін. 

 
ДаннаястатьяпосвященанаставникуРомсеитуМуктанулыКоянбаеву,проявившемузаботуомолодыхспециа-

листахипосвятившеговсюсвоюжизньобразованиюинауке,человеку,которыйсталдушойколлектива. 

Ключевыеслова:священнаяпрофессия,качественноеобразование,сознательноевоспитание,национальныеигры,сп

особностиребенка,развитие,древнийобычай,нравственныеценности,традициииобычаи,шанырак,человекзнатногорода 
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ПРОФЕССОРМ.ҚОЯНБАЕВТЫҢПЕДАГОГИКАЛЫҚСӚЗДІКЖАСАУТӘЖІРИБЕСІ:ДӘСТҤР

ЖӘНЕЖАҢАШЫЛДЫҚ 
 

Б.Т.Қабатай–п.ғ.к.,доцентАбайатындағыҚазҰПУ 
 
БұлмақаладапрофессорМ.Р.Қоянбаевтыңпедагогикалықсӛздікжасаутәжірибесіжәнепедагогикағылымыныңқыр-

сырынмеңгеругебеталғанәрбіржасүшінбағыт-бағдарыбаяндалған. 

Тірексӛздер:Қысқашапедагогикалықсӛздік,азаматтық,адамтұлғасы,іс-әрекет,қарым-

қатынас,тәрбиежүйесі,борыш,ереже,космос,мәдениет,саясат 
 

Қазақелініңтәуелсіздікалуыменқатармемлекттіктілретіндежарияланғанқазақтіліқұндылықдептанылуда
.Ӛткенімізгекӛзжіберсек,«қазақтіліҚазантӛңкерісінедейінтекхалықтыңауызәдебиетін-
де,тұрмысжәнеотбасындаауызекітілдәрежесіндекеңқолданылғаныболмаса,оныңмемлекеттіктұрғы-
дағықызметіжоқтыңқасыболды,баспасӛзбетіндеӛрісіӛтетарболғаныбелгілі»(1,29).Тіліміздіңмемлекеттікмә
ртебегеиеболуы–

тәуелсіздігіміздіңбастынәтижесі,онықоғамныңруханижаңаруынасайӛмірдіңӛзітуғызды.Жалпы«сӛздік»тер
минітілбіліміндеекімағынадақолданылады:1)белгілібіртілдің,диалектінің,әлеуметтіктоптыңнемесежекебір
жазушыныңлксикасы,сӛздікқұрамы;2)сӛздерменморфемалардың,сӛзтіркестеріменидиомалардыңт.б.әліпб
итәртібіменорналастырылып,түсінігіменаудармасыберілетінанықтамалықкітап.Кӛнетүркітілінде"лұғат"де
птеатаған.Түркіхалықтарыәлемдесӛздікжасаудаеңертебастағанхалықтардыңбірі.Атапайтқанда,атақтыМах
мұтҚашқари"Диуанилұғат-

иттүрк"(Түркісӛздігі)аттыеңбегін1073жылыжасапшығарғанеді.Сӛздіктесолкездегікӛптегентүркіхалықтар
ыментайпаларыныңтарихы,әдебиеті,әдет-
ғұрпы,тілі,қоныстануыжайындақұндымәліметтерберілген.Сӛздіктетүркітілдерінің31диалектілеріненонмы
ңғажуықсӛз,сӛзтіркесте-ріменарабшағааударылып,жан-жақтыталданған,300-
гежуықауызәдебиетіүлгілері,ӛлең-жырлар,мақал-мәтелдерберілген.Бұлсондайжан-
жақтыжәнетереңдайындалғансӛздікретіндеәлідеқұнынжоймаған.Мұнытілімізгетиекетіпотырғансебебіміз,

тіліміздегісӛзбайлығынанхалықтыңбүгінгісінғанаемес,ӛткендегісіндебілугеболады,ӛйткенітілхалықтыңӛт
кенӛмірініңкуәсі,бүгінгінің–шынды-
ғы.Ӛткендегісінбілгенхалықбүгінгісінедемығымболып,болашағындұрысболжайалады.«Қоғамдағынебірӛз
герістерқоғамдықсанадағытаным–білімдертүріндетілде«тіркеліп»жатады.Міне,тілдегіүз-
діксізболыпжатқанбұлүрдістіоныңлексикографиялықформатқатүскенсӛзбайлығы–
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яғнитүсіндірмесӛздігіненайқынбайқауғаболады»(3).Оғанқосажекеленгенғылымсалаларыныңдамуығылым
и-ұйым-
дастырушараларынатікелейбайланыстыекенінескерсек,сӛздіктержасауәрбірғылымныңӛрістеуіүшінасақа
жеттішартдептопшылауымызғаболады.БұлпікіріміздіңдұрыстығынХалелДосмұхамедұлы-
ныңсӛзідедәлелдейтүседі:«Біздіңтәжірибеміздеқазақтілі-
байтіл.Тексӛздеріғылымжолынасалыныпреттелмегентіл.Қазақтіліғылымжолынасалыныпреттелсе,ешбірж

ұрттыңтіліненкемболатынемес,бұғанилануымызкерек»(2,251). 
1993жылыжазылғанпрофессорР.М.Қоянбаевтың«Қысқашапедагогикалықсӛздік»құралыбірінші-

ден,педагогиканыңӛзалдынадербесғылымекендігіндәлелдеу;екіншіден,қазақтілінғылымтіліретіндеайналы
мғатүсірусияқтықиындакүрделіміндеттердішешугебағытталған.Олайдейтініміз,педагогикажӛніндегіғалы
мдарпікіріүшбағыттаӛрбіген.Біріншітопғылымӛкілдерініңойыншапедагогикаадамзатбілімдерініңпәнарал
ықаймағынқұрайды.Осыданмұндайкӛзқараспедагогиканыңдербестеориялықғылымекендігін,яғнипедагог

икалыққұбылыстардыңидеялықтүйініболарынтіптідемойындамайды.Бұлжағдайдапедагогикалықнысанре
тіндеәртүрлікүрделіболмысобъекттері(космос,мәдениет,саясатжәнет.б.)қабылданарысӛзсіз.Ендігіғалымда
ртобыпедагогиканыңбасқағылымсалаларынан(психоло-
гия,жаратылыстану,әлеуметтанужәнет.б.)алынғанбілімдердіжанаматүрдепайдаланып,оқужәнетәрбиеайма
ғындатуындайтынмәселелердішешугеикемдестірілгенқолданбалыпәнрӛлінтаңдады.Бұлайболғандапедаго
гикалықпрактиканыңіскеасуыменӛзгерістерінетұғырлытірекболартұтастайтеориялықнегізқалыптасуымү

мкінемес.Мұндайпедагогикамазмұныпедагогикалыққұбылыстардыңжекетақырыптарыжӛніндегікездейсо
қ,жүйеленбеген,байланыссыздеректержиынтығыкүйіндекӛріне-
ріекініңбірінеаян.Қазіргікезеңдеғылымменпрактикағаүшіншіғылымитұжырымӛзтиімділігіментанылыпот
ыр:педагогика-
ӛзіндікнысанымензерттеупәнінеиесалыстырмалыдербесбілімсаласы.Дәлосытұжырымдықазақтопырағына
әкелгенМ.Жұмабаевболса,педагогиканыңсырынтереңзертте-

генқазақғалымдарыныңбелортасындаР.М.Қоянбаевоныпсихологияғылымыменбайланыстырақарас-
тырып,педагогикағылымыныңнысандықерекшелігіжӛніндебатылойұсынды:«Педагогика-
саналыжәнемақсатқабағыттыұйымдастырылғанбарысретіндетәрбиежӛніндегіғылым.Педагогикатәрбиеба
рысыныңміндттерін,мәнін,заңдылықтарын,талаптарын,мазмұнын,түрлерін,әдістерін,тәсілдерін,жәнеоныт
иімдіқұрушарттарынзерттейді»(4,78). 

Тілӛзініңғасырларбойыжинақтаған«дүниеліктерін»сақтап,саралайотырып,ұрпақтан-
ұрпаққажалғасакеліп,сӛзқазынасынжаңалықтарменжасартатүседі.Бұрыннанбардыжинақтау,жаңанысарал
ау,мағыналықӛзгерістердікӛрсету,олардыдұрыстанып,орындықолдануғабағыт-
бағдарберусӛздіктердіңнысаналыміндеттерініңбіріболыптабылады.Мұндайміндеттердіңойдағыдайорынд
алуығалымНұргелдіУәлидіңпікірінше,«еңалдыменоныңтӛрттағанына,атапайтқанда: 

1) сӛзтізбеңбазалықкорпусына; 
2) сӛзтізбедегісӛздердіңанықтамасына(грамматикалық,этимологиялық,стилистикалықбелгілерге); 
3) сӛзмағынасыныңтүсіндірілуіне; 
4) сӛздікмақаладаберілетіндәйексӛзгебайланыстыболады»(3). 

Педагог-ғалымР.М.Қоянбаевтыңпедагогикалықсӛздігіносыталаптарғасайталдапкӛрейік: 
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1.Сӛзтізбеніңбазалықкорпусы.Сӛздікжасаужұмысы,әдеттегідей,еңалдыменсӛзтізбетүзуденбасталады.
Аталғансӛздіктіңсӛзтізбеқұрамынапедагогикағылымындажиіқолданыстағысӛздералынған.Құралдапедаго
гикасаласынақатыстыекіжүзгетартасӛздеріріктеліпалынған. 

2.Лұғаттықмақалалардатүсіндірілетінсӛздердіңанықтамасы.Ғалымныңаталмышеңбегіанықтама-
лыққұралретіндеқабылданады.Олтілжайындағыақпараттардыңкӛзі.Әрбірсӛздіктіпайдаланушысӛздікарқы
лыпедагогтікқұзіреткеқажеттітілдімеңгереалады. 

3.Сӛзмағынасыныңтүсіндірмесісӛздіктіңеңтүйінді,әріасакүрделібӛлігіболыптабылады.Сӛздіктесӛзмағ
ыналарынегізіненсипаттамажолментүсіндірілген,сондай-
ақанықтамаберутәсіліқолданылған.Сӛзмағынасыныңсәттіашылуы–
бірғанабасылымныңнемесебірғанасӛздікшініңжекеүлесіемес,бұрын-
соңдыжарықкӛргенсӛздіктергеқатысқанлексикографтардыңдатәжірибесіменкәсібибіліктілігі-нің,сондай-
ақтілзеректігініңденәтижесі.Ғалымныңсӛзмағынасынтанудадәлдік,нақтылық,түсінікті-
лік,азсӛзгекӛпмағынасыйғызушылықталаптарынұстанғаныбайқалады. 

4.Сӛздіктіңдәйектемеліккорпусы.Әрине,үлкенкӛлемдегімұндайеңбектіңнәтижеліаяқталуыүшіноныңле
ксикографиялықнегізі,практикалықбазаларыболуғатиіс.ПрофессорР.М.Қоянбаевбұлқұрал-
дыжасаудаанатіліміздіңсӛздікқорынтүгенделіп,ондағыәрсӛздіңмағынасыашылып,мәніанықталыпкӛрсетіл
генкӛптомдықтүсіндірмелісӛздіккесүйенген. 

Қорытакелгенде,тәуелсіздігіміздіңалғашқыжылдары«педагогиканыжан-
жақтыоқыпүйренудеғылымныңтүсініктерін,ұғымдарынжәнеатауларынмағыналықабылдаудапедагогтікоқ
уорындарыныңстуденттерінеқажетті»(5,3)аталғанпедагогикалықсӛздіктіңқұрастырылуынанатіліміздіңны
қбасыпкетуінежасалғанқадам,жасмаманғақамқорлық,батылдық,бірсӛзбенайтқандаазаматтықдепбағалауға
болады.Р.М.Қоянбаев«Қысқашапедагогикалықсӛздігінде»:«Азаматтық–
адамтұлғасыныңжетекшісапаларыныңбірі.Іс-әрекет,қарым-
қатынасжәнетәрбиежүйесіненқалыптасады.Азаматтықтыңмәніадамдықміндеттерінжәнеборыштарынсана
лы,белсендіатқару,құқынорындыпайдалану,қоғамбелгі-
легенережелердідәлорындауболыптабылады.Азаматтықадамтұлғасыныңпатриоттық,интернациона-
листік,еңбеккеқоғамдықтұрғыданқасиетіболыптабылады»(4,5)депжазады.Шынмәніндеӛмірдегіқандайдаб
олмасынмәселеніорындау,шешу,жүзегеасырубарысындатеказаматтықтанытқанпрофес-
сорР.М.Қоянбаевтыңаталмышеңбегіпедагогикағылымыныңқыр-
сырынмеңгеругебеталғанәрбіржасүшінбағыт-
бағдарболмақ.«Ағаұрпақтәжірибесіндегіжинақталғанбілім,білік,дағдыларменқаруланып,қоғамныңадалаза
матыболуғаұмтылған»(4,4)педагогмаманныңжұмысүстеліндежататынкӛмекшіжолсілтеуқұралыболарысӛз
сіз. 
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Бұлмақаладаӛнегелікӛсиетімен,ізгілікшапағатымен,еңбегіменелінекеңтанылған,білімділігіменбіліктілігі,парасатт

ылығыпенқарапайымдылығы,ақыл-
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парасатыменерекшеленгенқазақтыңбіртуаразаматыРомсейтМұқтанұлыныңжастарғаүлгі,істегеніс-

әрекеттеріғибратқатолыұстаздыққызметіменпедагогикалықмұраларыбаяндалған. 

Тірексӛздер:Білім,білік,тәлім-тәрбие,жетіаташежіресі,дастархандәстүрі,отбасы,бастауышмектеппедагоги-

касы,бастауышбілімберудіңпедагогикасыменәдістемесі,бастауышбілімберумазмұны 
 
Ұстаз!Осыбіржылыестілетінқарапайымсӛздіңастарындамағынасытереңқасиеттіұғымжатыремеспе?Ол

ұғым-

ұстазтұлғасыныңұлылығы.Кішіпейілділігіменқарапайымдылығы,парасаттылығыменбекзаттылығыұстазд

ықдепаталатынұлылықтыңӛлшемінеайналғанұстазымРомсейтМұқтанұлыҚоянбаевӛмірденӛткенімен,есім

ішәкірттерініңесіндемәңгіліккеқалғантұлға.Шынындада,қазақҰлтыныңбіліміменғылымыныңбастау-

арналарынажітікӛзжіберсек,дарадарынментуматаланттар,айқынкӛзқараспенбедерліқолтаңбалар,мыңсаніз

деніспенпарасаттылықтыңпарқынаӛшпесізқалдыр-

ғанРомсейтМұқтанұлыҚоянбаевтайтаутұлғаларұлттықбілімменғылымкеңістігініңнегізінқалыптас-

тырғанысӛзсіз. 

ҰстазымРомсейтМұқтанұлынатәнасаүлкенадамгершілік,кемшіліктердікешіребілетінкеңдік,қатардағыә

ріптестерініңқиындықтарынтүсінебілу,мүмкіндігіншеқолұшынберугедайындығы,кӛпсӛзденгӛрібатылдат

үбегейліістергебейімдікқасиеттері,бәрімізгеүлгіболарлықеді. 

Ӛнегелікӛсиетімен,ізгілікшапағатымен,еңбегіменелінекеңтанылған,ақыл-парасатыменерекшелен-

генқазақтыңбіртуаразаматыРомсейтМұқтанұлыныңжүргенжолыжастарғаүлгі,істегеніс-

әрекеттеріғибратқатолы,әрісікімгедеболсаӛнегеболатын,үлкенгетынысберетінініболабілген,кішіпейіл,шы

найыісіментанылғанәділбасшы,шеберұйымдастырушы,педагогикағылымыжолындатертӛккеналыпбәйтер

ек. 

РомсейтМұқтанұлыкезкелгенпедагогикалыққұбылыстыңшындықнегізініңқарама-

қайшылығыболаалатынынкӛребілгеніоныңғалымдықзеректігіменұштасады.Шынындада,бүгінгікүніоның

тереңойлыпедагогикалықпікірлеріменӛзектіұстанымдарынанкезкелгенмәселенішешубарысында,әсіресепе

дагогикағылымындакешенді-жүйеліқадамжасаудыңбастамасыекенінайқынаңғаруғаболады. 

1985жылданкейінпедагогикалықоқуорындарындажоғарыбілімдібастауышсыныпмұғалімдеріндаярлайт

ынбӛлімдерменфакультеттерашылабастады.Мақсатыбастауышсыныптарғаіргелібілімалып,жан-

жақтышығармашылықпенжұмысістейтінжаңатиптіәдіскерлердайындауеді.Солкезеңдепедагогикасаласын

дағысоныбағыттардыанықтапқанақоймай,бастауышоқытудыңпедагогикаменәдістемесімамандығыныңқа

жеттілігіналғашретсаралағанРомсейтМұқтанұлыеді.БолашақбастауышсыныпмұғалімдеріндаярлайтынАб

айатындағыҚазақҰлттықпедагогикалықуниверситетіндеРомсейтМұқтанұлыныңорныерекше.Әрсаланыңӛ

зкӛшбасшысыболадыемеспе?Кезкелгендамудыңжақын,орта,қашықболашағыболатынынпедагогиканыңте

ориясынжасап,ілгеріапарушыларежелден–

ақдәлелдегенболатын.Алжалпыбастауышбілімберудіңнегізгітетігі–

бастауышмектепмұғалімдеріндаярлауболыптабылатынынРомсейтМұқтанұлыныңкӛрегенділігідепайтуғаб

олады.Бастауышоқыту-

дыңпедагогикасыменәдістемесіфакультетініңқалыптасуымендамуы,жоғарыбіліктіғылыми-педагоги-

калықкадрлардыдайындауменбайланысты. 

Кезкелгенұжымныңӛсуіменӛшуі,ӛркендеуіментығырыққатірелуісолұжымдажұмысатқаратынмамандар

дыңбіліктілігіменолардыбасқаруға,тиянақтыжұмысатқаруғажағдайжасайбілуге,шама-

шарқына,тәжірибесіне,мінез-құлқыныңерекшеліктеріне,интеллектісінеқарайтиістіқызметорындарын-

дапайдаланабілугебайланыстыемеспе? 

РомсейтМұқтанұлынатәнбасшыретіндегіерекшеқасиеті-оныңістегеніс-әрекеттерініңжасампаз-

дығындаеді.Тағыбірбасшыретіндеерекшелігі,қоластындағықызметкерлердіңтағдырынажауапкерші-

лікпенқарайтын. 

РомсейтМұқтанұлығылымменбілімніңұшарбасындатұратынғылымсаласыпедагогикаға,оныңболмысы

менболашағынақатыстыпроблемаларыншешудеаянбай,сенімдікӛзқараспенкүшжігерін,ӛзіндікқағидалары

нұстанғанғалымеді.Педагогикағылымыныңнегізгіқағидаларынмыңдағанстудентжастарғаӛмірлікқұрал-

бағдарретіндесыйлағанұстазболатын.Тарихтыңбіршешушікезеңіндепедаго-

гикағылымыныңклассикалыққағидаларынсақтап,теорияғанегізделгенстратегиялықжоспаржасаудыуағызд

айтын.Яғни,педагогикағылымыныңбасымбағыттарындағытеориялықмәселелердішешугеәрдайымбелсенд

іқатысатын.Соныңбірдәлелі,егемендігімізгедейінболашақбастауышсыныпмұғалім-

дерінеарнапжазған«Педагогиканыңжалпынегіздері»,«Тәрбиетеориясы»,«Білімберуменоқытутеориясы»ат

тыоқулықтары.Аталғаноқулықтардәрісжинағыретіндестуденттердіңтүсініпоқуына,қабылдауынажеңілжаз

ылғанегемендігімізгедейінгіқазақтіліндеалғашқытӛлоқулықтареді. 
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РомсейтМұқтановичегемендігіміздіалғанғадейінгітарихикезеңдекүрделіпедагогикалықмәселелер-

дішешудесалмақтылықтанытып,оныдәуірдіңзаңдықұбылысыдепқарсыалды.Республикалық,университета

ралықконференцияларғақатысып,ӛзініңсындарлыпікірінғылымиқауымның,ұстаздар-

дың,шәкірттердіңсанасынасіңіребілді.Парасатты,ұтымдыпікіриесі-

РомсейтМұқтанұлыныңбарлықғылымиболмысыгуманистікұстанымдарғасайболатын. 

РомсейтМұқтанұлығылымда,қоғамдықӛмірде,шәкірталдындағыборышынӛтеудеайтулытұлға.Педагоги

кағылымынақосқанжаңалықтарыӛзініңӛміршеңдігімен,құндылығымендараеді.Соныңбірі-

бастауышбілімберумазмұныныңдамуболашағы.Бастауышбілімберумазмұнынанықтаудыңтеориясыментә

жірибесінеарнап1998жылыМ.Жұмабаевтың«Педагогика»оқулығынанкейінжарықкӛргенқазақтіліндегіРо

мсейтМұқтанұлының«Педагогика»аттытӛлоқулығы.Аталмышоқулықтанреспубликамыз-

дыңорта,жоғарыпедагогикалықоқуорындарыныңсанмыңдағанстуденттерібілімнәріменсусындауда. 

РомсейтМұқтанұлыныңбастықағидасышәкірттерінойлайотырыпталдаужасауғаоданшешімшығаруғаүй

ретуболды.Олӛзӛмірініңсоңғыкүндерінедейіншәкірттерінеқызмететті,студенттергедәрісберіп,педагогикан

ыңӛзектімәселелерінқозғап,жаңаәлемдікпедагогикалықойлаужүйесініңбағыттарынасипаттамажасады.Ата

пайтқанда,университеттің«бастауышмектепжәнеденемәдениеті»сериясыбойыншашығарылатынпедагогик

алықбасылым«Хабаршыда»2004жылы«Оқытудыңкредит-

тікжүйесінекӛшудіңкейбірмәселелері»,2005жылы«Білімберудідамытутұжырымдамасыжӛніндеой-

пікірлер»және«Бастауышмектептіңдамуболашағы»,2006жылы«Жалпыбастауышбілімберумазмұ-

ныныңдамуболашағы»,2007жылы«Білімтуралызаңғасәйкес050102-

«Бастауышоқытупедагогикасыжәнеәдістемесі»мамандығыбойыншамамандардаярлаудыңкейбірмәселелер

і»аттымақалаларындабастауышбілімберупедагогикасыныңӛзектімәселелерінежан-жақтыталдаужасады. 

РомсейтМұқтанұлыӛзініңмағыналыӛміржолымен,ішкіруханибайлығымен,адамиасылқасиеттері-

мен,ақыл-парасатыменбәрімізгеүлгіболғанТұлға. 

Туабіткендарақасиетімен,зерделілікпензиялылығы,парасаттылықпенқарапайымдылығы,білімді-

лігіменбіліктілігібасымбастауышбілімберупедагогикасыныңнегізінқалағантұңғышғалым-

педагогР.М.Қоянбаевстуденттердіңқамынкӛбірекойлайтын,солардыңсаналытәрбиеалуынаерекшеназарау

даратын.Студенттерменжиікездесіп,оларғақатыстымәселелердіәрқашандабіріншіорынғақоятын.Студентті

ңжекетұлғаретіндеқалыптасуына,олардыңуниверситетӛміріндегіқоғамдықжұмыстарғабелсенеараласуына

жағдайжасап,үнемібақылаудаұстайтын. 

Соныменқатар,ғалымұстаздыңғалым-педагогтардыдаярлаудағыеңбегіерен.Ғалымеңбегінжалғас-

тырып,келешекұрпаққатәнтәрбиемектебіноданәрідамытып,идеяларынтаратушышәкірттеріР.М.Қоянбаевт

ыңжетекшілігімендиссертацияларқорғады.Солардыңбірегейі«Бастауышбілімберусатысындақазақхалықдә

стүрлерінтәрбиеқұралыретіндепайдаланудыңпедагогикалықшарттары»тақырыбындакандидаттықдиссерт

ацияқорғағанСайдақметовБауыржанСейітбекұлы.Бірегейідейтінсебебім,БауыржанСейітбекұлыР.М.Қоян

баевтыңқазақхалықдәстүрлерінтәрбиеқұралыретіндепайда-

лануидеяларыннасихаттайотырып,қазақхалқыныңжетіаташежіресімендастархандәстүрініңәрбірқазақотба

сындаатаданбалаға,ұрпақтанұрпаққажалғасынтауып,Р.М.Қоянбаевтыңтәлім-

тәрбиелікқағидаларыныңжиынтығынтәжірибежүзіндеіскеасыруы.Шынындада,ұстазымныңпедагогикағыл

ымынақосқанидеяларыӛзініңӛміршеңдігімен,құндылығыменерекшеленуде. 

Ұстаздықету,ғалымболу,ғылымменбілімсаласынұтымдыұйымдастыруРомсейтМұқтанұлыҚоянбаевты

ңтұлғалықбейнесіннақтысипаттайды.Нағызұстаздықбиіккекӛтерілгенжандыірідепте,ұлыдептетануғалайы

қты.ҚазақтыңбіртуаразаматыР.М.Қоянбаевтың75жылдықмерейтойышәкірт-

терініңғанаемес,университетіміздіңмерейтойыдепбілемін.Ӛйткеніоләріптестеріменшәкірттерініңқұрметім

енсүйіспеншілігінебӛленгенрухыасқақ,ұстаздықісіұлағатты,шәкірттерініңталантынтереңтаразылайбілген,

бергеніненберерімолтұлғалыазаматеді. 

Ӛмірӛтседежақсыадамныңатыжадыңдасақталып,ұмытылмайтыны,керуенкӛшіжылжығансайын,уақытӛ

текелеоныңдаралық,даналықтұлғасыныңбиіктейберетінісӛзсіз.«Тауларалыстағансайын,биіктейтүседі»дег

енданалықсӛзұстазымРомсейтМұқтанұлынаарналғандайкӛрінедімаған.Ӛмірденозғанына7жылтолсада,он

ыңтұлғалықкелбеті,қоғамдағыорнытуралыәріптестерінің,шәкірттерініңмәңгіесінде. 
Резюме 

Вданнойстатьеизлагаютсяпедагогическаядеятельностьинаследиемудрогонаставника,настоящегоученого,уникаль

ногопедагогаРомсейтаМухтановичаКоянбаева,опытидеятельность,которогоявляютсяпримероминазиданиемдлямоло

догопоколения. 

Ключевыеслова:Знание,навык,воспитание,родословная(генеология),традициигостепреимства,семья,педагогика

начальнойшколы,педагогикаиметодиканачальнойшколы,содержаниеобразованияначальнойшколы 
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Summary 

Inthisarticleisdedicatedthebiographyandcreativeactivityofthefamousscientist,talentedteacheroftheRepublicofKazakhstan,th

ecandidateofpedagogicalsciences,professorR.M.Koyanbayev,asfounderofpedagogicofprimaryeducation,itscontributiontoprepa

rationofpedagogicalshotsofprimaryeducation. 

Keywords:Pedagogicsofelementaryschool,pedagogicsandtechniqueofprimaryeducation,pedagogicsofpreschoolandprimar

yeducation,theoryoftrainingandeducation,theoryofeducation,pedagogicaldictionary,masterthesis,standardsofeducation,training

programs 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕУПРАВЛЕНИЕ–

ЗАЛОГУСПЕШНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИПЕДАГОГИЧЕСКОГОКОЛЛЕКТИВА 

 

Р.К.Бекмагамбетова–

завкафедройобщей,возрастнойисоциальнойпедагогикиКазНПУимениАбая,д.п.н.,профессор 
 

Мақаланыңавторықазіргіжағдайдаболашақпедагогтардыдаярлаудыңсапасынарттырудастратегиялықжоспарлауд

ыңорнымаңыздыекенінатапкӛрсетеді.Мұндайжұмыстыатқару,текіскербасшыныңқолынанкеледі,соныңішіндеАбайат

ындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситетініңпедагогикажәнебастауыштыоқытуәдістемесіфакультетініңдеканы

болғанР.М.Қоянбаевтыңқызметінерекшеатапӛтугеболады. 

Тірексӛздер:стратегия,стратегиялықбасқару,педагогикалықмамандаярлаусапасы,нарықтықэкономика,басқаруқұз

ыреттілігі,басқарушы. 
 
Вусловияхпереходакрыночнойэкономикетребованияккачествуподготовкибудущегопедагогавозрос

ли,аизменившиесяусловиявызвалинеобходимостьпрофессиональногоуправленияпедагоги-

ческимколлективомипредполагаютграмотнуюработусперсоналом,четкуюирезультативнуюорганизаци

юпедагогическогопроцесса,вданномслучаенуженмудрыйруководитель,способныйстратегическимысл

ить. 

Управленческаякомпетентностьоченьвостребованасегодняшнемуруководителюобразовательногоучре

ждения. 

Вэтойсвязихотелосьбывспомнитьопытработыталантливогоруководителя,известногоученого-

педагога,долгиегодывозглавлявшегофакультетпедагогикииметодикиначальногообучениявКазах-

скомнациональномпедагогическомуниверситетеимениАбаяКоянбаеваРомсеитаМухтановича. 

ВажнейшимипрофессиональнымичертамиРомсеитаМухтановичабылиумениеприниматьобосно-

ванныерешенияибратьнасебязанихответственность,умениеанализироватьивыбиратьстратегиче-

скиепозициииоперативноуправлятьвреальноммасштабевремени. 

Онумелгибкорегулироватьисвоевременновноситьизменениянафакультетевответназапросыокружающе

йсреды,эффективноиспользовалимеющиесяресурсыивозможности. 

Приразработкестратегиидеятельностифакультетаонмогустановитьприоритетныенаправления. 

Стратегическоеуправлениефакультетомопиралосьначеловеческийпотенциал. 

Процессстратегическогоуправлениянафакультетепредусматривалнесколькоэтапов:целеполагание,стра

тегическийанализ,разработкастратегиииреализациястратегии. 

Вразработкуданногопроцессапривлекалисьегоединомышленники:профессораКараевМ.А,Рахме

товаС.Р.,МендекеноваР.Т.,ОспановТ.К.идр. 

Наэтапецелеполаганияопределялиськоллективноцелиизадачидеятельностивпределахстратегиче-

скогоуправления. 

Наследующемэтапеосуществлялсятщательныйанализипрогнозированиепедагогическойситуации,инаэт

ойоснове–исследованиепроблеморганизации,связанныхсдостижениемпоставленныхцелей. 

Наэтаперазработкистратегиипредусматривалосьнескольковариантоврешенийпоставленныхзадач,соста

влялсяподробныйпланреализациистратегии. 

Наэтапереализациистратегиипроводилсястрогийконтрольосуществлениянамеченныхпланов,корректир

овкадеятельностииоценкапроделаннойработы. 

РомсеитМухтановичхорошовсегдавладелтекущейситуацией,умелонаправлялвнужноеруслодеятельнос

тьпедагогическогоколлектива. 

Успехдеятельностифакультета,возглавляемогопрофессоромР.М.Коянбаевым,вомногомзависелотискус

стваделовогообщенияссотрудниками,эмоциональногонастрояпедагоговистудентов,умениясоздатьблагопр

иятныйсоциально-психологическийклиматвколлективе. 
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Онумелрасполагатьксебелюдей,былзнатокомчеловеческойдуши,могучитыватьиндивидуально-

психологическиеособенностипартнерапообщению,умелслушатьрядомсидящегочеловека,искреннепризна

валположительныечертыдругихлюдей,незаметнодавалпочувствоватьчеловекусвоюзначи-

мость,повышалиподдерживалихавторитет. 

Длянеговежливое,уважительноеотношениеклюдямбылонормойповедения.Онмогправильноорганизова

тьвзаимоотношениесосвоимиподчиненнымиистудентами. 

РомсеитМухтановичникогданедемонстрировалсвоегоруководящегоположения,былвниматель-

нымидоброжелательным,избегалнотаций,обоснованноизлагалсвоемнение. 

Оченьхорошимкачествомвнембылоумениеподдержатьразговорналюбуютему,высказатьсвоюточкузрен

ия,ненавязываясвоегомнения. 

Онбылвеликолепныморатором,обладалзамечательнымдаром–

сделатьучастниковобщениясвоимединомышленником,превратитьпротивоположныемненияпоповодутехи

лииныхдействий,решенийвсовпадающие. 

Какхорошийруководитель,РомсеитМухтановичумелонаправлялмежличностныеотношениявколлектив

е,приегоруководственебылосклок,сплетен,интриг,конфликтов,разобщениялюдей,излиш-

нейнапряженности,быластабильность,всемыжилиединойсемьей.Целостностьколлективадостига-

лосьзасчетсближениямнений,оценок,интеллектуальныхиличностныхособенностей.Вколлективебылсозда

нблагоприятныйклиматирежимтруда,атакжегибкаясистемастимулированияимотивацииперсонала. 

РомсеитМухтановичмогладитьслюдьми,ведьэтонаиважнейшеепрофессиональноекачестворуководител

я,путемобщенияформируетсяколлектив,именнопутемобщенияруководительнаправляетдействиясвоихпод

чиненных. 

Р.М.Коянбаевобладалвысокойкультуройуправленческогообщения,этикойповеденияруководите-

ля,умелвлиятьнапозициюподчиненного. 

Онвеликолепнопонимал,чтопреподавательскийперсонал–

этоглавныйресурсобразовательнойорганизации,поэтомувысокоценилчеловеческийфактор,создавалкорпор

ативныйкомандныйдухвколлективе,вовлекалпедагоговвреализациюполитикиицелейфакультета,оценивал

ианализировалудовлетворенностьивовлеченностьперсонала,еговозможностьсамостоятельноприниматьре

шениявразличныхситуациях. 

РомсеитМухтановичособоевниманиеуделялорганизацииучебно-воспитательногопроцесса. 

Организацияучебногопроцессанафакультетепредусматривалочетыреосновныхнаправления: 

-

учебныезанятия(информациюопроведениизанятийонбрализустстудентов,скоторымитеснообщался,посещ

ениязанятийППС); 

-методическаяработа; 

-организационно-методическаяработа; 

-воспитательнаяработа. 

Вполеегозрениябыливсегдастуденты,необычноонстроилснимисвоюработу.Онпостояннодавалстудента

мвозможностьпочувствоватьсобственнуюзначимость: 

-привлекалстудентовквыполнениюразличныхзаданий; 

-учитывалмнениестудентов; 

-отмечалхорошуюработустудентов; 

-внимательновыслушивалмнениестудентов,неподавлялих,апоощрялихинициативу; 

-уважалличноедостоинствостудента; 

-интересовалсясостояниемделстудентов,ихпроблемамиизаботами; 

-давалвозможностьвысказыватьсвоюточкузрения; 

-умеловлиялнапозициюстудента. 

ПрофессорР.М.Коянбаевобладалполитическойзрелостью,широкимкругозором,деловымикачествами,у

мениемстратегическимыслить,организаторскимиспособностями,высокойкультуройповедения,хорошимзн

аниемдела. 

Последниегодыхарактерработыруководителейзначительноусложнился,управлятьколлективамистанов

итсявсетруднееиответственнее.Этопредполагаетнеобходимостьповышенияответственностиипрофессиона

лизмаруководителейфакультетов,управленческиеработникивновыхусловияхсталкива-

ютсясострымипротиворечиями. 

Вусловияхповышенияролисовременныхруководителейвузовособоговниманиязаслуживаетположитель

ныйопытпрофессиональнойдеятельностипрофессораР.М.Коянбаева. 
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Резюме 

Авторстатьиотмечает,чтовсовременныхусловияхстратегическоепланированиеиграетбольшуюрольвповышениика

честваподготовкибудущихпедагогов.Вэтомделебольшаярольпринадлежитхорошемуруководите-

лю,кчислукоторыхотносилсябывшийдеканфакультетапедагогикииметодикиначальногообученияКазахскогонационал

ьногопедагогическогоуниверситетаимениАбаяР.М.Коянбаев. 

Ключевыеслова:стратегия,стратегическоеуправление,качествоподготовкипедкадров,рыночнаяэкономика,управ

ленческаякомпетентность,руководитель,персонал 
 

Summary 

Theauthorofarticlenotesthatinmodernconditionsstrategicplanningplayslargeroleinimprovementofqualitytrainingoffuturetea

chers.InthiscasethebigrolebelongstothegoodheadKoyanbayevR.M.whichnumbertheformerdeanofpedagogicsfacultyandtechniq

ueofelementaryeducationoftheKazakhnationalpedagogicaluniversitynamedafterAbay. 

Keywords:strategy,strategicmanagement,qualityofpreparationofpedkadr,marketeconomy,administrativecompetence,head,

personnel 

 

ӘОЖ37.01:33(512.122) 

 

БЕЛГІЛІПЕДАГОГР.М.ҚОЯНБАЕВТЫҢҚАМҚОРЛЫҒЫНАНБАСТАЛҒАН 

ТАРИХИБІЛІМНІҢТҤЙІНІ 
 

Б.Т.Берлібаев–т.ғ.д.,Алматыэнергетикажәнебайланысуниверситетініңпрофессоры 
 

БұлмақаладаатақтыпедагогР.М.Қоянбаевтіңтарихибілімберудамуынадегенкӛзқарасытуралы,осымәселебойыншаб

олашақұрпаққақалдырғанойларыайтылады. 

Тірексӛздер:Адалдос,арменұят,кішілік,адамгершілік,сабырлықпенмаңғаздықұйығанүлкентұлғамендосболу,сырл

ас,сыйлас 
 
Халықта«Ұлықболсаң-кішікбол!»,сондай-ақ«Әкімболсаң–халқыңажақынбол!»-

дегенкереметтаңғажайыпмәтелдербар.ОсындайнәрлісӛздердібойынажинайбілгенРамсейітағаныңӛмірден

ӛткені-недекӛздіашып-жұмғаншаміне,8жылдайболыпқалыпты.Ӛмірдіңосыншамажылдамдығынаарамыз-

данӛткенқадірлідос-жаран,қамқоршыаға-

інілердіескеалғандабіледіекенсің.БүгіндеРамсейітаға,менүшінқамқорболабілгендерарасындаұмытылмаса

дамдардыңбірінеайналыпотыр. 

Әрине,олмағанбірденқамқоршыболғанжоқ:Жоғарыбиліктежұмысістепкеліп,АбайатындағыҚазПИ-

дегі«Педагогика»кафедрасынажұмысқаорналасқанбетіболукерек,тарихфакультетініңстуденттікаудитория

сынаншығабере,оныңкімекенінстуденттерденсұрап-

білдім.Осыданбастапбізжиікездесетінболдық.Менсабаққакелгенде,олсабақтаншығыпбаражататын.Менон

ыалғашкӛргендеоныңсымбатыменкӛркінеқызықтым:Боиысұңғыла,кеудесінтікұстайтынкӛріктіадамныңбе

тбейнесі-небұйралауқоютолқыншашымінсізжарасыптұрды.Жүріс-

тұрысынанбайсалдылықты,сӛйлегенсӛзіненсабырлылықты,бергенақыл-

кеңестеріненізгілікпенрақымдылықты,кӛпшілікортадағыпікірталастаұстамдылыққасиеттердібірденбайқау

ғаболатынеді. 

Жүре-

келенақтырақсұрастырабілсем,жоғарыбиліктегіадамдарменбіразжылдарбойыістесболғанекен.Алғашқыои

ым,оныңүлкенбиліктенкетіп,педагогтыққызметкекелуіболатын.Ширекғасырбіргеболсақта,менолжӛніндее

шуақыттасұрағанемеспінжәнеешкімненбілгімдекелмеді.Негеекенінбілмеймін,оныңтӛңрегіндегіадамдард

ыңбірде-біріолтуралыәңгімеқозғамайтын. 

Бірде,меніңұстазымӚжетбекӚмірзақовкүтпегенжерденменен:Зайцовтыкӛрдіңбе?-демесібар-ма.Менаң-

таңмын.Мынаұстазымкімдімеңзептұр-депойланғанымсоледі,этажданРамсейітағакӛрінді.Әлгіұстазым:Е-е-

е,мінеӛзідекелді-деп,үшеумізжамырайамандасыпкеттік.Амандық-

саулықтанкейінӚжекең,ӛзініңрсызтілімен:Оу,Зайцевсенқайдажүрсің?-

депқағытажӛнелді.Анаутүкмәнбермей:Ей,сенонандаанарғатіліңдікелтірмеймісің?-

деп,Ӛжекеңніңжанынатигенболды.Оныңсабырлылығынкӛргенменіңойыма«Ұлықболсаң,кішікбол!»-

дегенсӛзтүсекетті.«Іздегенге-сұраған»-

дегендей,аңғалӚжекеңдіорнынақойғанРекең,ӛзараәңгімелесіпкетебарды.Жаңылмасам,олардыңарасы2-

3жасболукерек,«Бесжасбелқұрдас»-дегендей,екіқұрдастың,(менүшінекіұстаздың)сонда-

ғыкетісімаған,бұлкүндесағымсияқтыелестейді. 

Иә,егерРекеңніңмағандегенқамқорлығынакелсек,олӛзіншебіртӛбеәңгіме:1993жылболукерек,менісолке
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здегіфакультетақсақалыболыпесептелетінТәукешӘлімғазиевичНайзағаринніңқалауыбойыншатарихфакул

ьтетініңдеканыныңтәрбиежқніндегіжәнесыртқыбӛлімніңорынбасарлығынаұсынды.СолкездегідеканБайға

быловНариманСағынтаевичмағанойлануғамүмкіндікбергенде,бірін-

шікездескенадамымРамсейітағаболды.Бұлкездеекеумізкәдімгідейтанысыпқалғанедік.Оныңесесінеол,мені

менбіргефакультеттіңбұрынғыдеканымарқұмШәбденӘділхановқажақынжүретінедік.Оғанмән-

жайдыайтып,ақылсұрадым.Олменіңжасымдысұрады.Мен40-қакелгенімдіайттым.Олтаңыр-

қап,«Менсеніңәліжасекеніңдібілмейдіекенмінғой,40дегенқылшылдағанжасемес-

пе?Нағызқамалалатынжасқакеліпсің.Менсеніңорныңдаболсам,олқызметтентартынбағанболаредім.Бірақӛ

тесақболуыңкерек,егерсағанбіреулерорқазабастағанынсезсең,ешойланбастанолқызметтендеркезіндеӛзерк

іңменбастартабілгеніңдедұрыс»-деп,ӛзтәжірибесіменбӛлісті.«Тағыбірайтарым,-

дедіол,сенШәбденгежақынжүргенадамсың,кейбіреулерсеніуақытшапайдаланғысыкеледі.Қолайлыбірсәтт

е,сеніқызметіңненсырғытуыдамүмкін.Бұлжердеүлкендипломатияжатыр,қайткендедеабайболғаныңдұрыс!

»-

депшығарыпсалды.ОсыданкейінСүйенішСәбиденовичНұрқасынов,ӚжетбекӚиірзақов,ЖанұзақҚасымбае

в,БолатАқназаровсияқтытағыдабіразұстаздарымменақылдасқанымда,олардаРекеңайтқанғажақынкеңеске

рді. 

Жүре-келебәріРекеңайтқандайболыпшықты.Біржылішіндекӛпнәрсегекӛзімжетіп,әлгіқызмет-

тенӛзеркімменбастартуыматуракелді.(Оныңӛзіӛзіншебірәңгіме.)Егер,сондақасарысқанболсам,менқазіргід

әрежемніңӛзінедежетеалмағанболаредім.Қазіройласаммен,дәлсолкездеоқпеноттыңортасындажүргенекен

мін.Оғанешқандайкүмәнімжоқ.Тіпті,меніңкӛзімшеменікӛреалмайтын«педагоксымақтардың»кейбірі«ініс

ымақтарына»мененозыпкетужӛніндеақылайтыптұрғанынбайқа-

ғанымда,менәлгілердіңжүзінежиркенішпенқараушыедім.Олардыңендібіреулеріменімендосболғанбопжүрі

п,ымыраластарыменӛзараоңашақалғанәңгімелеріндеменібесіншіэтажданлақтыруғадаярекенінестігенімде,

олардыңменойлағаннандақатігезекенінекӛзімжететүсті.Сонда,Рекеңайтқансабырлылықпенсақтықдегенсӛ

здересіметүсетін.Міне,шынқамқорлықдепосыныайт,басымақиыністүскендеРекеңайтқандай,мағанқазылға

нордансытылыпшығабілдім. 

Бүгінгітаңда,жаңағыымыраластарреспубликағаасабеделдітарихшы-

профессорЖанұзақҚасымбаевқа«Парасат»ордениніңиегеріболуғақамқоршыболғансыпжүріп,ақырысолда

наадамныңкүмәндіӛліміненкейін,оныңкафедрасындатаратыптынды.Алоныңадалшәкірттерінжан-

жаққакетугемәжбүрледі.«Ӛзіжоқтыңкӛзіжоқ»-

дегендей,оларбасқасынбылайқойғанда,ӛздерінеадалқамқоршы-

ларыболабілгенпрофессорТәукешӘлімғазиевичНайзағариндібірсәтескетүсіріп,оныңқұрметінекабинеттеа

шаалмады.Құдай-

ау,олдүниеденқайтқанда,оныңӛлімінекеліп,біруыстопырақсалмағаноныңкейбірінілерінініңқылығынкӛрге

нде,жағамдыұстағанымбар.Алоларатыдардайтарихфакуль-

теттіңӛзінӛлерменкүйгежеткізіп,орнынансушыққандайетіпбасқаорынғакӛшуінетосқауылболаалмай,дәрме

нсіздіккӛрсетті.Бүгінде,арысыКеңесодағына,берісіреспубликағатанымалболғансолтарихфакультетітарапк

етудіңқарсаңындатұр.Міне,«Әлінбілмегенәлек»-

дегеніміздіңӛзідеосышығар.Сондабұларданнеүміт,неқайыр!Оларменүшіннешетүрліқулық-

сұмдықтытіршілігінеарқауетіп,әйтеуіржербасыпжүргенмүсәпіп,бейшараларғана. 

1995ж.РеспубликалықБаспаКомитетіненшығарылып,ҚазақстанРеспубликасы«Білімминистрілігіалқас

ыныңшешіміменбекітілгенқазақпедагогикалықэнциклопедиялықсӛздігіндегі»«білу»сӛзінебайланысты,«Бі

лімніңеңқарапайымтұрмыстықформасыжасбалалардакездеседі»[1,90-

б.]дегенанықтамаменкелісеалмадым.Егермұндағы«жасбала»депотырғанымыз,мектепжасынадейінгіжаста

-ғыларболса,білімесігінжаңаашыпотырғанбаланықалайбілімдідепайтамыз.«Сонымен,–

дейдіжаңағыэнциклопедияда–білім–табиғатпенқоғамдамуындағыфактілерді,ұғымдарды,заңдардымеңге-

рудіңнәтижесі».Бұланықтамаменкеліскенжағдайдажаңағы«жасбала»қоғамментабиғатзаңдарынмектепкед

ейін-ақбіліпкелсе,ондаоныоқытудыңкерегіболмайқалады. 

Шындығы,мұндағымәселе,білімгеқатыстыемес,білугеқатыстыайтылғандепойлаймыз.Осыбілусӛзініңо
рысшаданқазақшағааудармасыдаӛзмағынасындаорынтабаалмайжүргенінайтсақ,ӛкінішүстінетағыдаӛкіні
шқосыпаламыз.Мысалға,орыстіліндегі«знание»,«знания»,«образование»,«позна-

ние»дегенсӛздердіңтүсіндірме–аудармасықазақша-
орысшасӛздіктердіңбәрінденегізіненбілімсӛзініңмағанасынбереді.Біздіңше,«знание»–«білу»;«знания»–
«тереңбілу»;«умение»–«біліктілік»;«образо-вание»–
«білім»депаударылса,ғылымиізденістедешатасуғаорынберілмейтінтәрізді.Айталық,бізқазіргедейінбілімді
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тұрмыстық,ғылымғадейінгіжәнеғылымитеориялықдепбӛліпкелсек,ендіжоғары-
дакӛрсеткентүсіндірмегеорай,білімніңтұрмыстықсаласымен–
білументереңбілу;ғылымғадейінгісаласымен–біліктілікайналысып,білімүлесіне–
ғылымитеориялықсаласықалса,бәріорын-
орнынакелетінсияқты.Қазақпедагогикалықэнциклопедиялықсӛздігіндегі«білугеқұштарлық»[1,93-б.],–
дегенсӛзтіркестерінбірғана«Білу»дегенсӛзбеналмастырсақ,мұндағы«у»дегендыбыстыңӛзі«құштарлық»сӛ

зініңдемағынасынбередідепойлаймыз. 
1980-

шіжылдарданбастапболсакерек,АбайатындағыҚазақпедпгогикалықуниверситетініңжанынанағартуминис
трлігібекіткенпедагогикалық–
тематикалықғылымижинақтанРамсейітағаныңмақалаларыноқижүріп,жаңағыжоғарыдағыойларымдыоған
баяндапбердім.Олпедагогикағылымынанжетікбілімініңбарекендігінбайқатаотырып,болашақтаменіңҚазақ

стандағытарихибілімніңқалыпта-
сып,дамумәселесіменайналысуымакеңесберді.Сӛйтіпмен,докторлықдиссертациямныңалғашқытақырыпт
ықнұсқасыносыРамсейітағаданалғанедім.Кейінбайқағанымдай,олменіңболашағымаазықболатынқамқорл
ықжасағанекен.Менболсам,ӛзімніңдокторлықдиссертациямдағыметадологиялықұстанымымдыосыбілімні
ңӛзінеанықтамаберуденбастадым: 

«Біліктілік»сӛзіорыстіліндегі«умение»дегенсӛздіңмағынасынберіптұрсада,орысша-

қазақшасӛздіктердеолсӛздіептілік,іскерлік,шеберлік,істейбілудепаударған.Егеросышұбалаңқысӛздердібір
ғана«біліктілік»сӛзіменалмастырсақ,«умение»сӛзіӛзініңқазақшаиесінтабады.1993жылыМосквада«Больша
яРоссийскаяэнциклопедия»баспасыныншыққан«Российскаяпедагогическаяэнциклопедия»депаталатын2т
омдықжинақтың1-шітомының331-
ібетіндегі«знания»сӛзінеберілгентүсініктемебіздіңойымызғақанатбітіретүседі.Ондабылайделінген:«Наосн
овезнаниявырабатываютсяуменияинавыки.Знаниямогутбытьдонаучными,житейскими,художественными(

какспецифическийспособэстетическогоосвоениядействительности,научными(эмпирическиеитеоретическ
ие).Житейскиезнания,основывающиесяназдравомсмыслеиобыденномсознании,являютсяважнойориентир
овочнойосновойповседневногоповедениячеловека.Этаформазнанияразвиваетсяиобогащаетсяпомерепрогр
ессанаучногознания.Втожевремясаминаучныезнаниявбираютвсебяопытжитейскогопозна-ния»[2,331-
б.].Демек,жан-
жағыңдытереңбілгесінғанабіліктіліккеорынберіледі.Ал«познания»сӛзініңқазақшатүсіндірмесітағыдабілім

,мағлұмат,танудепаударылса,шындыққатек«тану»сӛзіналғандұрыс.Әрі«білу»сӛзіненкейін«тану»сӛзініңор
ыналуыныңлогикалыққисыныдабар.Себебі«білу»сӛзіжекенәрсенібілуменшектелсе,«тану»сӛзі«білуден»ке
йінгі«тереңбілу»ұғымынажақынкеледі.Сонда«біліктілік»«тереңбілуден»кейінтуындайды,яғниРесейсӛздіг
індеайтылғандай,«білікті-лік»«тұрмыстықтанымның»тәжірибелерінӛзбойынаіріктейді. 

Ендіжоғарыдағыпікірімізгеқайтаоралсақ,исламдініғылымдыдатеріскешығармай,оныңадамзат-
тыңӛмірсүруінежеңілдікберужолыніздестіргенрӛлінжоғарыбағалайды.Тектүркітілдестердіңисламдінінеде

йінгіғылымнанхабарсыздығыжаңаданӛміргеенгізілгенқарапайымғылымжетістігінқұдайісіменбайланысты
руғаәкелді.Осыарадаисламдінінемойынсұнутіптенкүшейгентәрізді.Алсолкезде(IX-
XIғғ.)ғылымменайналысқанбіршоғырадамдароныңӛміршеңдігінкӛргенмен,халықтыңнегізгіденініңсауатс
ыздығыменбілімсіздігіғалымдардыңболашақжұмыстарынаылғидекесірінтигізіп,ақырыәл-
Фарабибастағанкӛптегенданалардыкӛңілкӛкжиегіненәріасырмайтастады. 

Осыжоғарыдаайтылғандарғаорай,білімніңҚазақстандағығылымилықтарихыныңкейбірэлементте-

ріарабтартанбасталадыдепайтуғанегізбар.Албұғандейінгікӛшпелілердіңтарихиоқиғаларментабиғиқұбылы
стардысезінуі,түйсінуібілімарқылыемесбілу,тереңбілужәнебіліктілікарқылыболғанбілімніңқалыптасуына
дейінгіүрдіс(процесс).Қазір,білімменғылымқарыштапалғакеткензаманда,адамүшінтабиғаттыңқұпиясыны
ңбәріәліашылыпболмағаныменсанассақ,білімгедейінгітабиғаттыңқыр-сырынбілу–
түркілергедеоңайсоқпады.Адамтарихыеңәуеліосытабиғатпенбайланыстыболса,олтабиғат-
тыңсырынбіртіндептереңбілуменбіліктілігінқалыптастыруарқылығанаӛзортасыннығайтып,гүлден-

діріп,бүкіладамзатжасағанӛркениеттіліккеәркімӛзүлесін,ӛзіндікерекшелігіменәкелді.Табиғаттыжекехалық
тарӛзініңбілгеніментаниды.Соларқылыалдымен,отбасыныңжақсылығынтілейжүріп,қоршағанортадаәбден
бейімделгесінқоғамдыққатынастарғадаӛзініңбілгеніменараласады.Ақырыәлемдікадамдарӛркениетінедесо
лӛзіндікбілуіарқылығанаүнқосаалады[3,20-22-б.]. 

 
1  Қазақпедагогикалықэнциклопедиясӛздігі.–Алматы:Республикалықбаспакабинеті,1995.–185б. 

2  Российскаяпедагогическаяэнциклопедия/Гл.ред.В.В.Давыдов.–М.:БольшаяРоссийскаяэнциклопедия,1993.–608с. 

3  БерлібаевБ.Т.Қазақстандатарихибілімніңқалыптасуымендамуы:тарихи-теориялықзерттеу(1920-

2001жж.):тарихғылымдар.д-рығылымидәрежесіналуүшіндайынд.дис.,07.00.02;07.00.09.–Алматы,2010.–354б. 
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Резюме 

ВданнойстатьерассматриваютсявзглядыизвестногопедагогаР.М.Коянбаеванаразвитиеисторическогообразования,

егоназиданиябудущемупоколениюученыхподанномувопросу. 

Ключевыеслова:Верныйдруг,честьисовесть,душевность,сердечность,выдержкаивеличавость,дружбасвеличестве

ннымчеловеком,близкийдруг,уважениедружей 

Summary 

ThisarticlediscussestheviewsofR.M.Koyanbayevtherenownededucatorofhistoryeducation,itsedificationforfuturegeneration

sofscientistsonthisissue. 

Keywords:loyalfriend,honorandconscience,warm-

heartedness,geniality,enduranceandstateliness,friendshipwithmajesticperson,respectoffriends 

 

ПРОФЕССОРР.М.ҚОЯНБАЕВ–

ҚАЗАҚСТАНДАБАСТАУЫШБІЛІМБЕРУПЕДАГОГИКАСЫНЫҢНЕГІЗІНҚАЛАҒАНТҦҢҒЫ

ШҒАЛЫМ-ПЕДАГОГ 

 

Қ.Бӛлеев–п.ғ.д.,ҰлттықБілімакадемиясыныңакадемигі, 

Таразинновациялық-гуманитарлықуниверситетініңпрофессоры, 

Л.Бӛлеева–п.ғ.к.,Таразинновациялық-гуманитарлықуниверситетініңдоценті 

 

БүгінгітаңдаҚазақстанРеспубликасыныңмемлекеттікжалпығаміндеттібілімберустандартындағы«Жоға

рыкәсіптікбілім»саласында«Бастауышоқытупедагогикасыменәдістемесі»мамандығыбойыншаболашақбас

тауышмектепмұғалімдерінсапалыдаярлаубастыміндеттерініңбіріболыпсаналатыныайрықшакӛрсетілген. 

Бастауышмектепмұғалімдерінкәсібидайындаудажоғарыпедагогикалықоқуорындарындаоқытыла-

тын«Бастауышбілімберупедагогикасы»пәнініңалатынорныменрӛліайрықша.Ӛйткеніболашақмұғалімбаст

ауышбілімберупедагогикасыныңнегіздерін,бастауышмектептетәрбиежұмысынұйымдастырудыңтеориясы

ментехнологиясын,бастауышмектептеоқытылатынбарлықпәндердіңәдістемесінжәнебастауышмектептібас

қарудыңғылыми-

әдістемелікнегіздерін«Бастауышбілімберупедагогикасы»оқупәнінмеңгергендеғанаолӛзініңкәсібижұмысы

надаярболуғанегізқалайды. 

Қазақстандаболашақбастауышмектепмұғалімінкәсібидайындаубойыншақажеттібастауышмектеппедаг

огикасынтұтастайқамтитын2005жылыжарықкӛргенР.М.ҚоянбаевпенҚ.Т.Ыбыраимжанов-

тың«Жалпыбастауышбілімберупедагогикасы»аттыоқуқұралы[1]. 

Құралтӛртбӛлімнен,отызбіртараудантұратын«Бастауышоқытупедагогикасыменәдістемесі»мамандығы

студенттерінеарналып,қазақтіліндешыққантұңғышеңбек. 

Біріншібӛлім«Жалпыбастауышбілімберупедагогикасыныңнегіздері»депаталып,ондағыбестараудат

ӛмендегідеймәселелерқарастырылған:жалпыбастауышбілімберупедагогикасы,онытанусаласы,негізгіұғым

дарыжәнеәдіснамалықнегіздері;оқу-тәрбиеніңбіртұтасбарысы–оқушылардыжан-

жақтыдамытудыңнегізгіқозғаушыкүші;оқу-тәрбиебарысынкүшейтуменқолайлыетунегізіндеғылы-

миұйымдастыру;педагогикадаадамжасынкезеңдергебӛлу,педагогтікмамандықжәнемұғалімтұлғасы. 

Бұлбӛлімматериалдарыстуденттердібастауышбілімберупедагогикасыныңтеориялық-әдіснамасы-

менқаруландырып,олардыбастауышмектепмұғалімініңтұлғасыментаныстырады. 

Екінші«Тәрбиетеориясы»бӛлімініңонекітарауындакелесімәселелербаяндалған:тәрбиебарысы-

ныңмәні,тәрбиеніңжалпыәдістері,оқушыларұжымынұйымдастырументәрбиелеу,саяси-

идеялықтәрбие,материалистікдүниетанудықалыптастыру,оқушылардыӛнегеліккетәрбиелеу,оқушылардые

ңбеккетәрбиелеу,оқушылардыңәсемдіккекӛзқарасынтәрбиелеу,оқушылардыңденетәрбиесі,құқық-

тықтәрбие,бастауышмектептегісыныптантыстәрбиежұмыстары,мектеп,отбасыжәнееңбекұжымда-

рыжұртшылығыныңбірлескентәрбиежұмысы,мектептентысмекемелер. 

Бұлбӛлімматериалдарыболашақбастауышмектепмұғаліміноқушыларментәрбиежұмысынұйымдастыру

дыңтеориясыжәнетехнологиясыменқаруландырады. 

Үшінші«Білімберужәнеоқытутеориясы(дидактика)»аттыбӛліміндегісегізтараудақарастырыл-

ғанмәселелер:білімберужәнеоқытутеориясы,оныңмазмұныменміндеттері,оқытубарысыныңмәні,оқытупри

нциптері,мектептегібілімберумазмұны,оқытубарысынұйымдастыруформалары,бастауышмектептегіоқыту

дыңәдістері,бастауышсыныптабілімдітексеружәнебағалау,педагогикалықбілімберудіңмаңыздымәселелері

. 

Бұлбӛлімстуденттердібастауышсыныптаоқытылатынбарлықпәндердіңәдістемесінигеругедаярлайды. 

Тӛртінші«Мектепжҧмысынбасқарудыңғылыми-
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әдістемелікнегіздері»бӛлімініңалтытарауындақарастырылғанмәселелер:Қазақстандахалыққабілімберужү

йесі,мектеп–

педагогикалықпроцестібасқарудыңорталығы,қазіргікезеңдегімектепбасшысыныңрӛлі,мектепжұмысынбас

қарудағыхалықпедагогикасыныңкейбірмәселелері,үйелмен–

халықпедагогикасыныңнегізі,балаларменжастарұйымдары.Мұндағымектепжұмысынбасқарудағыхалықпе

дагогикасыныңпайдаланылуықазақэтнопе-дагогикасығылымындабұрын-

соңдысӛзболмағанзерттеудіқажетететінинновациялықавторлықидея. 

Бұлбӛлімматериалдарыболашақбастауышсыныпмұғалімдерінбастауышмектепжұмысынбасқарунегізд

еріментаныстырып,олардыхалықтықпедагогикаарқылымектепжұмысынбасқаруғажәнеотбасындабалаларғ

аұлттықтәрбиеберугеүйретеді. 

Сонымен,мазмұндықталдауғаалынғаноқуқұралыавтордыңкӛпжылғызерттеужұмысыменіс-

тәжірибесініңнәтижесі[2-

6],олбастауышбілімберупедагогикасынтұтастайжүйеліқамтығанжалғызеңбекекендігіпрофессорР.М.Қоян

баевты–Қазақстандабастауышбілімберупедагогикасыныңнегізінқалап,мазмұнынжасағантұңғышғалым-

педагогболғандығындәлелдейтіншындықпенақиқат. 

 
1 ҚоянбаевР.М.,ЫбыраимжановҚ.Т.Жалпыбастауышбілімберупедагогикасы.Оқуқұралы.–

Түркістан:Тұран,2005.–432б. 

2 ҚоянбаевР.М.Бастауышмектеппедагогикасыныңжалпынегіздері.Лекцияларкурсы.–Алматы:ҚМПУ,1992.–

106б. 

3 ҚоянбаевР.М.Білімберужәнеоқытутеориясы.Оқуқұралы.–Алматы:ҚМПУ,1990.–120б. 

4 ҚоянбаевР.М.Тәрбиетеориясы.Оқуқұралы.-Алматы:ҚМПУ,1991.–82б. 

5 ҚоянбаевР.М.Қысқашапедагогикалықсӛздік.-Алматы:АлМУ,1999.–62б. 

6 ҚоянбаевЖ.Б.,ҚоянбаевР.М.Педагогика.Оқуқұралы.–Алматы:Эверо,2004.–420б. 
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ЗАМАНАУИМЕКТЕПТЕПЕДАГОГМАМАНДАРДЫ 

ДАЯРЛАУМӘСЕЛЕЛЕРІЖӘНЕБІЛІМБЕРУДЕГІ 

ИННОВАЦИЯЛЫҚТЕХНОЛОГИЯЛАР 

ПРОБЛЕМЫПОДГОТОВКИПЕДАГОГОВДЛЯСОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЫИИННОВАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИИВОБРАЗОВАНИИ 
 

УДК:379.33 

 

КВОПРОСУОВОСПИТАНИИНАНАЦИОНАЛЬНЫХТРАДИЦИЯХ 

 

А.С.Тотанова–к.п.н.,профессорКазНПУимениАбая 
 

Национальныетрадициипредставляютсобойустойчивыеявлениятехсфержизнедеятельностинарода,которыерегули

руютсяфункциямиобщественногосознанияихарактеризуютсяустойчивостью,стереотипностьюипреем-

ственностьюивыступаюткакдолговременныйфактормассовойрегуляцииобщественныхявлений.Национальноесвоеоб

разиевоспитанияпроявляетсяукаждогонародакаксвоеотличительное,самобытное.Национальноевоспита-

ниеявляетсяоднимизглавныхприоритетовиорганическимкомпонентомразвитияобразования.Воспитаниемолодежина

национальныхтрадицияхпредставляетсобойспециальноорганизованный,целенаправленныйпроцессстановленияграж

данина. 

Ключевыеслова:традиции,национальныетрадиции,национальноевоспитание,национальнаясистемавосп

итания 

 

Традицииявляютсяоднойиздревнейшихформрегуляцииотношенияличностииобщественныхгруппкпри

родеивомногомпредопределяютвоспитаниеподрастающегопоколениявдухеуважениязаконовприродыипо

ниманияважностисоблюденияэкологическихпредписанийизапретов.Традициииобычаи,обрядыиграютваж

нуюрольввоспроизводствекультурыивсехсфердуховнойжизни,вреали-

зациимноговековыхусилийсменяющихдругдругапоколенийделатьжизньбогаче,содержательнее,впреемств

енностиновогоистарого,вгармоничномразвитииобществаиличности.Традициипредставля-

ютсобойсложноесоциальноеявлениеипредставляютсобойпрочноустоявшиесяиунаследованныеотпредшес

твующихпоколенийиподдерживаемыесилойобщественногомненияформыповедениялюдейиихвзаимоотно

шенийилипринципы,покоторымразвиваетсяобщечеловеческаякультура[1;2]. 

Народныетрадициипринятоотноситькчислуэтническихпризнаковнации,считатьиходнимизважнейшихэ

лементовнациональнойспецифики.Внихвоплощаютсяотдельныесторонынациональнойкультуры,национа

льногосамосознания,нравственно-психологическиеаспектыжизнинации,особенно-

стивзаимоотношениймеждулюдьми.Традициивыражают,преждевсего,характеробщественныхотношений,

складываются,чтобызакреплятьрезультатыэтойдеятельности,втомчислеитрудовой.Г.Н.Волковуказываетн

ато,чтотрадиции,будучиэлементамикультуры,такжеслужатсвоегородамеханизмами,способом,спомощьюк

оторогосоциальныйопытпередаетсяотпоколениякпоколению.Ониобразуютобъективнуюформуисторическ

огопроцесса,посколькудостижениякультуры,включаю-

щиевсебятрадиции,создаютсянеоднимпоколениемлюдей[3].Однойизособенностейтрадицийиобычаевкакс

редствавоспитанияявляетсяихдиалектическаявзаимосвязьсобщественныммнением.Особенностьвоспитате

льноговоздействиятрадициииобычаевзаключаетсявтом,чтоононеограничи-ваетсякаким-

тооднимпериодомвжизничеловека.Каждыйчеловек,живявобществе,всевремянаходитсявсфередействияего

традицийиобычаев.Выполнениеэтихтребованийипредписанийоказы-

ваетзначительноевлияниенаформированиемировоззрения,культурычувствиповеденияличности,наееотно

шениекобществу.Традициииобычаиявляютсядалеконечастнымделом,авсегданаходятсяподжесткимконтро

лемнетолькообщественногомнения,ноигосударства.Такимобразом,отражаяобъек-
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тивныеусловияжизниобщества,традициизакрепляютболеесущественныеэлементы,способствуютихпреемс

твенности.Традиции,какунаследованная,стереотипнаяформасоциальнойрегуляции,имеютособоезначение

ввоспитанииподрастающегопоколения.Ониникомуненавязываютвзглядыиспособыповедения,авключаютч

еловекавпрактическиедействия,скоторымибезвнутреннегосопротивлениявоспринимаютсяпредставленияи

нормыпоступков. 

Вдоиндустриальномобществебольшинствочерткультурыпередавалосьчерезтрадицию,поэтомуононазы

ваетсятрадиционным.Всовременномобществееесильнопотеснилирадио,телевидение,пресса,библиотеки,ш

колы,университеты.Онивыступаютосновнымиканаламипередачипрошлыхзнаний.Вкачестветрадицийвыс

тупаютопределенныеобщественныеустановления,нормыповедения,ценности,идеи,обычаи,обряды,общест

венныеустановления,вкусы,взгляды.Теилииныетрадициидействуютвлюбомобществеивовсехобластяхобщ

ественнойжизни.Посферераспространениятради-

циимогутдействоватьвовсемобществеилитольковотдельнойобластиобщественнойжизни,характе-

ризоватьотдельныегруппылюдей,семьи,нооченьредкоилипочтиникогдаотдельныхиндивидов.Вначалетрад

ициипередавалисьнеосознанно–

черезнаучениеиподражание.Сусложнениемкультурыонивоспроизводилисьужеосознанноиоформлялисьсл

овесно.Еслитрадициисуществуютдесяткиисотнитысячлет,онимогутпревратитьсявсоциальныйинститут.Н

азаречеловечествапарныйбракбылредкимявлением,нопостепенносталтрадиционнымиовладелвсеминарод

ами.Ещепозжеонпревра-

тилсявинститутсемьи.Всоциологиитрадициипонимаютименнокакмеханизмвоспроизводствасоциальныхи

нститутовинорм,когданеобходимостьсохраненияэтихнормоправдываетсясамимфактомихсуществованияв

прошлом. 

Традициивыполняетрядкультурныхфункций:устанавливаютпреемственностькультуры;служатканалом

храненияипередачиинформациииценностейотпоколениякпоколению;выступаютмеханиз-

момсоциализациилюдей;выполняютселективнуюфункциюотбораподобающихобразцовповеденияиценнос

тей.Исходяизэтого,традицииможноклассифицировать,взявзаосновутакиеоснования,каксодержание,прина

длежностькразличнымгруппамисферапроявленияможноразделитьнатригруппы.Посодержаниювыделяютс

яследующиевидытрадиций:трудовые,учебные,боевые,бытовые,спортив-

ные.Есливосновуклассификацииположитьпризнакпринадлежностикразличнымгруппам,тоследуетуказать

такиевидытрадиций,какобщенародные,национальные,классовые,территориальные,возраст-

ные,внутригрупповые,профессиональныеисмешанные.Еслиисходитьотсферыпроявления,топоявля-

ютсяполитические,моральные,художественные,правовыеирелигиозныевидытрадиций. 

Характернымичертамитрадицииявляетсявсеобщность,массовость,устойчивость,долговечность,эмоцио

нальнаяпривлекательность.Смыслихсостоитвсохранениинеизменностиунаследованныхформповедения,вб

ережномотношенииксложившемусяранееукладужизникакккультурномунаследиюпрошлого,вовниманиин

етолькоксодержаниюповедения,ноикеговнешнимпроявлениям,кстилю,врезультатечеговнешняяформапов

едениястановитсяособенноустойчивой.Активныйотбориформиро-ваниетрадиции–

постояннаязаботаобществанапротяженииегоистории.Вновыхусловияхсохраняют-

сятрадиции,которыеимеютзначениеиценность,т.е.те,которыеспособствуютпреемственности,разви-

тиюдеятельности,резконепротиворечатлогикеотношениясубъектакобъекту(илисубъекту),естественноисто

рическомуходувещей.Становлениетрадицийозначает,какправило,иформированиеопределенногообществе

нногомнения.Сдругойстороны,общественноемнение,отражаяназревшиетребованияжизни,способствуетоб

новлениюиразвитиюпрогрессивныхтрадиций.Именнообществен-

ноемнениеконтролируетвыполнениетребованийтрадицийиобычаевкаждыминдивидом,воспитываяубежде

нностьвихправомерностиинеобходимости.Такимобразом,черезобщественноемнениеобычаиитрадицииока

зываютповседневноевлияниенаповедениекаждогочеловека,наегообразжизни,мышление,убеждения.Дляст

ановленияличностикаждогочеловекабольшоезначениеимеетиспользова-

ниевпрактикеработыпрогрессивныхтрадицийнарода.Человекнеможетстатьличностьювнеокружаю-

щейегосоциальнойсреды,азначитвненарода,главногосубъектаистории.Традициииобычаи–

этопамятьнарода,сохраняющаявсеценноевистории,одноизсредств,обеспечивающихпрогрессивноеразвити

еобществазасчет«удержанияположения»изстарого. 

Народныетрадициииобычаи,составляяобязательныйкомпонентсистемывоспитания,всестороннеиглубо

ковоздействуютнавесьпроцессформированияличности.Ониспособствуютвыработкеумолоде-

жицельногомировоззрения,предполагаютусвоение,использованиеипополнениеопытастаршихпоколений.

Пропагандируяиразвиваяих,мыимеемвозможностьяркоиубедительнопоказатьмораль-

ныеидуховныеценностижизнииокружающегомира.Поэтомуобращениекпрогрессивнымнароднымтрадици
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ямвделеформированияличности–этообъективнаянеобходимость,вытекающаяиззадачвоспи-

тания.Именнонародныетрадициикакпосланиеколлективногоопытаустанавливаютисторическуюсвязьпоко

лений.Воспитаниедетейнатрадицияхпозволяетчерпатьубежденияизсамогочистогородника–

народногоопыта.Нашипредкиотносилиськприродномуокружениюкаксовокупностидухов-

ныхиматериальныхценностей,подтверждениемтому–оставленныенамвнаследствонациональныетрадиции. 

Национальныетрадициипредставляютсобойустойчивыеявлениятехсфержизнедеятельностинарода,нац
ии,которыерегулируютсяфункциямиобщественногосознания(национальнаякультура,семейныйбыт,язык,х
удожественноетворчество,психологияповеденияиобщения).Национальныетрадициихарактеризуются,пре
ждевсего,устойчивостью,стереотипностьюипреемственностьюивысту-
паюткакдолговременныйфактормассовойрегуляцииобщественныхявлений[4].Онивоспринимаютсяличнос
тьюкакнепререкаемаяистинаисоблюдаютсянепутемморальногопринуждения,адобровольно.Каждоепокол

ениевыбираетсоответствующиевременитрадициииотказываетсяотустаревших.Нацио-нальность–
(термин,производныйотслова«нация»)–этоопределеннаягенетическая,социально-эконо-
мическаяикультурнаяобщностьлюдей,социальнаяхарактеристикапредставителейконкретныхнаций.Перво
начальноданныйтерминиспользовалсядляобозначениянародности,т.е.этническихобщностей,историческип
редшествующихнации.Позжеиспользуетсятакжедляобозначениянацийидругихэтническихобщностей,насе
ляющихстрану,котораяобладаеттойилиинойформойнационально-терри-

ториальнойавтономии.Позволяетвыявитьпринадлежностьчеловекаилигруппылюдейкопределеннойнарод
ностиилинации(например,впереписинаселения,анкетномопросе,системепаспортногоучета).Взападноевро
пейскихязыкахпонятие«национальность»используетсяглавнымобразомдляобозначениягосударственнойп
ринадлежности(подданства)людей,вотличиеотобозначенияэтническойпринадлеж-
ности,длячего,какправило,используетсядругойтермин–«этническаянациональность».Втрадицион-
номпониманиичеловекможетпринадлежатьтолькооднойнациональности. 

Педагогическаясущностьнациональныхтрадицийсостоитвследующем: 
 составляютосновноесодержаниевоспитания,служатформойкультурнойсамозащитынации; 
 выступаютсредствомирезультатомвоспитательныхусилийнароданапротяжениимногихстолетий; 
 объединяютнавысокихморальныхосновахвсеэтносы,которыепроживаютвтомилииномрегио-

не,отстаиваютсвободуиравноправиемладшегоистаршегопоколений; 
 надежнозащищаютнациональнуюсамобытностьнарода,ориентируютнапрофессиональноесамоопреде

ление,связанноестрадиционнымирегиональнымипромыслами; 
 воплощаютвсебеминувшее,современноеибудущеенарода,обосновываетсяегоправонасобствен-

нуюжизнедеятельностьитворчество,передаютвеличиеморальныхосновнации; 
 сохраняютипередаютопытнародадляукрепленияпорядкаинормжизнилюдейвопределенныхсоциальны

хусловияхиэтнографическихобстоятельствах; 
 предоставляютвоспитаниюопределенноенациональноенаправление,обеспечиваютобъединениенацио

нальныхиобщечеловеческихценностныхприоритетовиндивидуума. 
Национальноесвоеобразиевоспитанияпроявляетсяукаждогонародакаксвоеотличительное,самобытное(

культура,язык,обычаи,традиции).Этосвоеобразиемывидимтакжевповедениилюдей,уменииразговариватьи
обсуждатькакие-
либопроблемы,выстраиватьвзаимоотношенияиналаживатьсотрудничество.Национальноевоспитаниеявляе
тсяоднимизглавныхприоритетовиорганическимкомпонентомразвитияобразования.Восновенационального

воспитаниядолжныбытьположеныпринципыгуманизма,демократизма,преемственностиинаследственност
ипоколений,толерантности.Цельнациональноговоспитания–
обретениемолодежьюсоциальногоопыта,наследованиедуховныхдостояний,достижениевысокойкультуры
межнациональныхвзаимоотношений,формированиеличност-
ныхчертграждан,духовности,физическогосовершенства,морального,эстетического,правовогофакто-
ров,экологическойкультуры.Посути–

этокультурамежнациональногообщения,гдепризнание,понимание,принятиеособенностейкаждогочеловек
аинародавцеломреализуютсявовзаимодействии,винформационной,коммуникативнойсферахдеятельности
человекаипередачеопытаикультурногонаследияотпоколениякпоколению.Национальнаясистемавоспитани
яопределяетсянациональнымменталитетом,демонстрирующимсвоиценностимирувцелом,другомународу,
другомучеловеку.Проблеманациональныхценностейвобразовании,региональноесвоеобразиевоспитаниядо
лжнырассматриватьсянаосновеобщечеловеческих,философских,гуманистическихподходов.Сточкизрения

ученых,национальноевоспитаниеиобразованиеявляютсяорганическойчастьюразвитияобщества.Национал
ьныеценноститолькотогдастановятсяценностямиобразования,когдаонинедопускаютпротивопоставленияо
дногоребенкадругому,когдаониучаткаждогоизнихпониматьнациональныечувствадругого,видетьвеличиеи
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историческуюзначимостьвкладакаждогонародавкультуруидухов-ноеразвитиечеловечества. 
Насегодняшнийденьнациональноевоспитаниемолодежиявляетсяактуальнымвопросом.Вцеляхстабилиз

ацииэкономикистраны,повышенияпатриотическихчувстввозникаетнеобходимостьвнацио-
нальномвоспитании.Дляреализацииданноговопросанеобходимоправильнорасставитьакцентывдуховномст
ановленииновогопоколения.Актуальностьвоспитаниямолодежиочевидна,приэтомнеобходимоучитыватьи
предыдущийопыт,сохраняянациональныеобычаи,такиекакчеловечность,уважениекстаршимимладшим,го

степриимность,справедливость,умивеличественностьнации,искус-
створечи,соприкосновениесвоихнациональныхценностейсдругими,огромноекультурное,духовноеинравст
венноенаследие.Подвоспитаниемолодежинанациональныхтрадицияхпонимаетсяспециальноорганизованн
ый,целенаправленныйпроцессстановлениягражданина,воспроизведениетехтрудовых,нравственно-
бытовых,художественно-
эстетичныхзнаний,уменийинавыков,которыебылиусвоеныивнедренынародомвжизньвтечениевсегоперио

дасуществования.Такимобразом,воспитаниенатради-цияхреализует,во-
первых,глубокоеивсестороннеепознаниеродногонарода,т.к.традициивыступаютсвоеобразнымгенетически
мкодомнации;во-
вторых,осознаниекаждыммолодымчеловекомсамогосебякакнеотъемлемойчастисвоегонарода,нации;в-
третьих,формированиесамобытнойиндивидуальности,необходимостидляэтогосамообученияисамовоспит
ания.Воспитаниенатрадицияхуспешноосуществ-

ляетсявобщейдеятельностиобразовательныхивнеучебныхучреждений,семьи. 
 
1 ВоловикВ.И.Преемственностьпоколенийитрадицииобщества.–М.,1973. 

2 БаллерЭ.А.Традициивмногонациональномобществе.–Минск,1990. 

3 ВолковГ.Н.Этнопедагогика.–М.,2000. 

4 БабаковВ.Г.,СеменовВ.М.Национальноесознаниеинациональнаякультура.–М,1996. 
 

Тҥйін 

Ұлттықсалт-

дәстүрлерқоғамдықсанақызметтеріарқылыреттелетінжәнетұрақтылықпенсабақтастықнегізіндеқоғамдыққұбылыстыү

здіксізбұқаралықреттеуфакторыретіндехалықтыңӛмірсүруініңтұрақтықұбылысынкӛрсетеді.Тәрбиеніңұлттықсипаты

әрхалықтыңӛзіндікерекшелігі,тұрмыс-тіршілігі.Ұлттықтәрбиебілімдамуы-

ныңбастынегізіжәнеорганикалықкомпонентіболыптабылады.Жастарғаұлттықтәрбиеберуазаматтыңқалыпта-

суыныңмақсаттыбағытталғанарнайыүрдісі. 

Тірексӛздер:дәстүр,ұлттықдәстүр,ұлттықтәрбие,тәрбиеніңұлттықжүйесі 
 

Summary 

Nationaltraditionsarepersistentphenomenaofthosespheresoflifeofthepeople,whichregulatesthefunctionofsocialconsciousnes

sandcharacterizedbyresistance,stereotypicalandcontinuityandactasapermanentfactorintheregulationofmasssocialphenomena.N

ationalidentityeducationmanifestedineverynationasitsdistinctiveidentity.Nationaleducationisatoppriorityandtheorganiccompon

entofthedevelopmentofeducation.Educatingyouthonnationaltraditionsisaspeciallyorganized,purposefulprocessofbecomingaciti

zen. 

Keywords:traditions,nationaltraditions,nationaleducation,nationaleducationsystem 
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ИЗУЧЕНИЕСТРУКТУРЫИСТРОЕНИЕАНИЛИНАССОЛЯМИДВУХИ 

ТРЕХВАЛЕНТНЫМИМЕТАЛЛАМИ 

 

Д.А.Абдыбалиев–д.х.н.,профессор, 

Р.М.Султаналиева–профессор, 

Ж.С.Асаналиев–преподователь, 

И.Козубай–преподователь 
 

Тажрыйбадаалынганхимиялыктатаалтуздардынаныккристаллдыктузулушунӛээболгондугун

жана чондуктарыкӛрсӛтӛт. 

Кристаллуячаларынынчондуктарыатайыѳзунчѳэсептӛӛлӛрдүннегизиндежанакошумча«COMPHYSLABORATOR

Y»программасынколдонуп,кристаллторчолорунун:а,в,с, жанаVчондуктарынынӛлчӛмдӛрүэсептелген. 
 
Сцельюизученияструктурыистроениялюбогосложногохимическогосоединения(иливещество),необход

имоидостаточноидеальновырашенныемонокристаллы[1,2]. 

Ксожалениюнапрактикеневсегдаудаетсяполучитьидеальновыраженныеодноосныемонокристал-
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лы.Последнеевремябурнымразвитиемнаукииинформационнойтехнологииширокоиспользуетсякомпьютер

ысовременноговыпускадлярешениянекоторыезадачипофизикетвердоготела. 

Тогдаостаетсяхимикомсинтезироватьоднородныеполикристаллическиесоединениеметодомфизико-

химическийрастворимости,либохимическимпрепаративнымспособам[1-3]... 

Специальноприготовленныеобразцыизпорошкаснимаетсядифрактограммы,нааппаратеДРОН-

1,5медныманодомсникелевымфильтром.Полученныедифрактограммырассчитываетсяспомощьюмикроск

опомМИР-12иимеемрядзначенийотносительныхинтенсивностейлинии исоответствую-

щиеиммежплоскостныерасстояния /nв . 

Далеерентгенофазовыеданные и спомощьюметодамипробиошибок,проводитсявычис-

лениепоустановлениюпараметровнеизвестнойэлементарнойячейкикристаллическойрешетки[4-7]. 

Послетрудоемкоговычисленияимеемзначениеследующихпараметровэлементарнойячейки;a,b,c,α,β, ио
бъемыV.Этивеличиныуточняютсяспомощьюпрограммам[5,6]иполученныерезультатыприведенывтаблице

1. 
Следовательноизполученныхпараметровэлементарнойячейкивидно,чтокристаллическиерешетки,имею

т,формытриклиннойимоноклиннойсингонии. 
Используя,некоторыеприемыинженернойграфикисосноваминачертательнойгеометриипостроеныпрост

ранственноеизображения,такжетипыиформыэлементарнойячейки[8](рис.1ирис.2): 
Зная,кристаллографическиепараметровэлементарнойячейкиможновычислить:длинымолекулы,атакжер

адиусыанионов-катионов,количествоатомовсодержащейвэлементарнойячейкеиихобъемы. 
Такимобразом,экспериментальновычисленныекристаллографическиеикристаллохимическиепараметр

ыприведеныв(табл.2).Установленовзаимосвязиивзаимоотношениепараметровэлементарнойячейкимеждус
обой.Такиеданныенеобходимокаксправочныйматериаловдляспециалистовструктур-
щиковизанимающихсявэтойобластипофизикетвердоготела. 

Изтаблицы2видно,чтолинейныеразмерымолекулизменяетсявпределахот1,01до2,547нм,аихдиаметрыко

леблетсяот1,01до1,347нм,атакжеколичествоатомов[2,5,6]содержащейвэлементарнойячейкиколеблетсяот5
до7. 

Сцельюдальнейшегопродолжениеизучениясвойствэтихпараметровэлементарнойячейки,былипостроен
ырядграфиковзависимостейвнекоторыхпараметровмеждусобой[рис.3,4,5]. 

Нарисунке3видно,чтодляслучая(с/а)имеетсядваэндоэффектапри442,59кг/кмольи709,38кг/кмоль,чтоозн
ачаетвсоединениивозможноидетпроцессвосстановительнаяреакция,адлявторогоокислительнаяреакция,пр

иобразованиикомплексныханилиновыхсоединений. 
Длясоотношенияс/вобнаруживаетсяэндоэффектпри345,8кг/кмоль,длясоединенияCu

2 6 5 2,иззамалогосодержанияатомаводорода,видимореакцияпротонированияанионаидетмедленнее,ч
емпосравнениювсоотношениивеличиныс/а. 

Изрисунка4видно,чтонакривой(с/аотL)имеетсяодинэффектпридлинемолекулу2,27нм,адлявеличиныс/в
появляетсяодинэндоэффектпридлинемолекулы1,79нм;чтоэтосоответствуетхимическо-

мусоединениюCu . 
Каквидноизрисунка5,чтодляпервогослучаясувеличениемсоотношениявеличины

умереннорастетдлинымолекулы,длявторогослучаянаблюдаетсяпровалыкривойнаточкахот0,638до0,647
нм,от0,677до0,741нм,адалеенаблюдаетсясувеличениемсодержаниеатомовводородаизменяетсярадиусы

. 
Такимобразом,намибылиизученывсевозможныевзаимосвязиивзаимозависимостьизменениеихарактер

ыпараметровэлементарнойячейкикристаллическойрешетки. 
Длядальнейшегоисследованиехимизмаипроцессапроисходящиевышеназванныхусловиях,необхо-

димодетальноеизученияипродолжениеработы. 
ВЫВОДЫ: 
1. Впервыеопределеныкристаллографическиеикристаллохимическиепараметрыэлементарнойячейкик

ристаллическойрешетки:а,в,с, . 

2. Построеныпространственныеизображенияиформы,установленотипыэлементарнойячейкикристалли
ческойрешетки. 

3. Вычисленыдлинымолекулу,радиусыанионов-катионов,количествоатомовсодержащейвэлемен-
тарнойячейкиатакжеобъемыэлементарнойячейки. 

4. Полученныерезультатымогутбытьиспользованыкаксправочныйматериалприпроведениипрактическ
ихзанятийпофизикетвердоготела. 

 
1 МиркинЛ.И.Рентгеноструктурныйанализ.Получениеиизмерение.–М.:Наука,1976.-с.8-10. 
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Резюме 

Используяэкспериментальныхданных и величины,можноустановитьиопределитьпараметровнеизве-

стнойэлементарнойячейкикристаллическойрешетки:а,в,с, иV. 

Уточнениеэтихпараметровпроводитьсяспомощьюпрограмм«COMPHYSLABORATORY».Соединениекристаллиз

уетсявтриклиннойимоноклиннойсингонии. 

 

Summary 

Usingexperimentalofdate and siresitispassibletosetanddefinethecrystallinegrofes:а,в,с, andV. 

Classificationoftheseparametersavecontuctedwithhelpingprogram«COMPHYSLABORATORY»withsoltstwoandthree. 

Connectionof withsoltstwoandthreevalencymetalcrystallireciroftriclineandmonoclingysingoniya. 

 

УДК:379.33 

 

“ЛИИНБИЛИМБЕРҤҤ”АРКЫЛУУОКУТУУПРОЦЕССИНӚРКҤНДӚТҤҤ 

 

Ж.Жакшылыков–ЭларалыкАтатүркАлатооуниверситети 
 

Булмакалабилимберүүнүаныничиненокутуупроцессинбүтүндӛйбирсистемакатарыизилдейт.КыргызжанаКазакпе

дагогикасына“лиинбилимберүү”түшүнүгүнкиргизүүмаселесинсунуштайт. 

Ачкычсӛздӛр:Демингдин14кӛрсӛтмӛсү,системалыккӛзкараш,лиинбилимберүү 

  

Кандайганасистемажепроцессболбосун,анынэффективдүүбашкарылыпжаткандыгынобъективдүүбаало

ооңойэмес.Бирок,кӛптӛгӛнбашкаруусистемаларысубъективдүүлүктүминимумгатүшүргӛнжолжоболорду

жанаыкмалардысунуштайт.Булбашкаруусистемаларыныничиненсапаттуубашкарууфилософияларынынне

гизиндеДемингдин14кӛрсӛтмӛсү,“Тойотаӛндүрүштүксистемасы”,“Лиин6сигма”,“Кайзен”,“Лиинӛндүрүш

желиинбилимберүү”жана“сапаттуубашкаруунун8принциби”сыяктуусистемалардымисалгаалсаболот. 

БулардыничиненДемингдин14кӛрсӛтмӛсүнӛтаяныпокутуупроцессинсапаттуубашкаруусистемасыжана

анынмоделинтүзүүбоюнчаизилдӛӛжүргүзүлӛт.Негизимурдагымакалалардабулкӛрсӛтмӛлӛркеңириталкууг

аалынган.Булжолкуизилдӛӛнүнӛзгӛчӛлүгүдеталдуутүшүндүрмӛлӛрдүберүүсүндӛжанаадамбаласынынтул

кубоюнасалыштырууӛзгӛчӛлүгүндӛжатат. 

Биринчиден,Демингдин14кӛрсӛтмӛсүнокутуупроцессиндеколдонуубоюнчаталдоожүргүзӛбүз.Булжер

деарбиркӛрсӛтмӛнү(4ганакӛрсӛткүчалынды)окутуупроцессинбашкаруунункомпоненти,шартыжефункция

сыкатарыколгоалып,бирдиктүүбашкаруусистемасынтүзүүгӛаракеттенебиз.Дүйнӛдӛгүэңидеалдуусистема

–

буладамзатынынтулкубою,дегиэлеинсандынӛзү.Дененинарбиркомпоненти,функциясы,процесстерибириб

иримененжанаайлана-

чӛйрӛменентыгызбайланыштаболуп,натыйжадабулкомплекстүүсистемажашоосунулантууда. 

Демек,окутуупроцессинбашкаруусистемасынадамбаласынынденебоюнасалыштырыптүзүүидеясынеги

здүүлүгүнкӛрсӛтӛт.Тӛмӛндӛгүкӛрсӛтмӛлӛрбашкаруусистемасынынкомпонентиболуумененбирге,адамды

нтулкубоюнунмүчӛлӛрүнӛпараллелдүүбайланыштырылат.Натыйжада,системанынмоделиӛзүкелипчыгат. 

1. Мекеменинжекомпаниянынмаксаттарынжанатилектеринкамтыганбилдирүүнүтүзүпчыгуужана

аныбардыкиштегендергежайылтуу.Жетекчиликбулбилдирүүгӛболгонишениминжанааткаруугаболгонка

алоосунардайымкӛрсӛтүптуруугатийиш. 
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Окутуупроцессинбулжердегисистемакатарыалсак,иштегендербуларокутуучулар,студенттер,алардына
та-
энелери,күчтүүстуденттердимекемесинежумушкаалгысыкелгенишкерлердүйнӛсү,мамлекетжанажалпысы
нанкоомчулукболупсаналат.Максаттардыокутуупроцессининакырындаалынатурганжыйынтыктар,окут
уучумененстуденттинпроцесстеныраазыболушу,студенттинтурмушкажарамдууболчуилим,билимжанакӛ
ндүмдӛргӛээболушусыяктуунатыйжалардесекболот.Ушулӛңдүү,Демингдинбиринчибаскычынынарбирсӛ
зүнталдоотолукмүмкүн.Мисалы,максат-
тилектердикамтыганбилдирүүнүпроцесскебайланышыбарбардыкадамдаргажайылтуумаселесиӛтӛмаанил
үү.Эңоболуокутуучуӛзүбулбилдирүүнүжакшытүшүнүп,студенттердинарбиринежеткирүүсүталапкылынат
.Студенттердината-
энелеринежеткирүүнүнканчалыктаасириболот,пайдасыбарбыдегенсуроогодагыжоопиздесеболот.Ошондо
йэле,университеттинбүтүрүүчүлӛрүменентүздӛн-
түзиштешкенбизнесчӛйрӛсүнӛжеткирүүнүнкаражаттарыкандайболуугатийиш?Тиешелүүишкерлергетүзж
еткирүүтуурабыжеинтернетсыяктуумассалыкмаалыматкаражаттарыаркылууберүүжетиштүүбү?Мынаушу
лсыяктуумаселелердибулкӛрсӛткүчтүналкагындачечүүкерек.Акырында,университеттинжетекчилигижана
сабаккатиешесибарболгонбардыкокутуучуларгадагыбулбилдирүүнүтаасирдүүжолдордуколдонупжеткирү
үшартыкоюлат.Булиш-
чаралармененмаксаткатолуккӛңүлбуруужанапроцесскечыныкласмененкиришүүнатыйжасыкӛздӛлӛт.Булб
иринчикӛрсӛткүчтӛнегизгитемамекеменинмаксатыжанамиссиясы.Максаттыоңкӛзгӛ,миссиянысолкӛзгӛса
лыштырабыз.Анткени,системамаксатынкӛздӛйжӛнӛгӛндӛмиссиясынатескериабалболбошукерек.Оңкӛзме
неналдыгаумтулупчуркаганучурда,солкӛзмененойгобатыпмиссияныэстетутууабданмаанилүү.Экикӛзачыл
гандамаксатты,жабылгандамиссияныэстӛӛидеясыдакызыктуужанатүшүнүктүү.Кӛрсӛткүчтүнэкинчисүйл
ӛмүндӛжетекчиликтинжоопкерчилигижӛнүндӛайтылат.Процесстинбашкаруучуларыкоюлганмаксаттыкӛз
дӛй,миссиягаылайыкишалыпбарышыкерекжанаайтылганбилдирүүгӛбиринчиболупӛздӛрүнүнишенгендер
индемонстрациялоогомилдеттүү.Булжердемаксаттыжанамиссияныкӛзмененсалыштыруунунканчалыктӛп
келишинайтакетүүабзел.Мисалыкӛзкээдекарайтбироккӛрбӛйт.Мындайчаайткандааңдабайтжеэлесалбайт.
Бүгүнкүкүндӛбашкаруучулардынкӛпчүлүгүмаксаткоюунубилетбирокагаболгонишениминчӛйрӛсүнӛкӛрс
ӛтӛалбайт,балкимагаӛзүдатолукишенбейт.Ошондуктан,окутуупроцессинбашкарганокутуучубилдирүүдӛа
йтылганмаксаттаргакӛзүнчоңачыпишенүүсүкерек.Андансоңбашкалардыишендирүүсүоңойжанатаасирдүү
болот. 

2. Ардайымжаңыфилософиялардыүйрӛнүү.Башкачаайтканда,дүйнӛдӛгүжаңылыктарданкабардарбо
луумененбирге,пайдалууларынишкеашыруу.Булжаңылыкжогоркужетекчиликкекерекболгондойэле,мекем
енинарбирмүчӛсүнӛтиешелүү. 

Сабактагыэскиметоддордурадикалдуутүрдӛколдонобербей,ааламдашыпжаткандүйнӛдӛгүжаңылыктар
дыбиздикимененсалыштырыптурууазбел.Булпроцесскежогорудасаналыпӛткӛнарбирмүчӛнүтартууӛзүнчӛ
санат.Бүгүнкүкүндӛинновациядегенсӛзабданпопулярдууболупжатат.Булӛзүжаңылыктыжанажаңылануун
утүшүндүргӛнжӛнӛкӛйсӛз.Ансыздаидеалдуусистемалардыннатурасындажаңылануубар.Мисалы,адамдын
тулкубоюӛзүнӛзүжаңыртып,жаңыланып,ӛрчүпӛнүгүптурат. 

Ушулсыяктуу,окутуупроцессиндегисырткыжанаичкикатышуучулардынбардыгыжаңылыккадаярболуп
,инновациягарадикалдуумамилежасаганданалысболуусукерек.Тескерисинче,жаңыфилософияларгаачыкб
олуументалитетинекандайжолдормененээболобуздегенсанаанытартышыабзел.Дене-
боймененсалыштыруудажаңыфилософияиздӛӛжеинновациялардыалыпкелүүнүадамдынмурдунаокшотоб
уз.Жалпыгамаалымболгондоймурун-
аңкыганжыттыжактырган,жаманжыттычанганжанаӛзгӛчӛжыпаржыттардыиздегенорган.Демек,мурунгаок
шоштуруумененсистеманынбулкӛрсӛткүчүнӛнпроцесскепайдалуужаңыойлорду,пикирлерди,философиял
арды,инновациялардыдегиэлежаңылануутенденциясынкүтӛбүз.Окутуупроцессинбашкаруудабүгүнкүкүнг
ӛчейинкелипжеткентажрыйбалардыэскеалуумененбирге,элдикменталитетибизгетууракелгенжаңыойлорд
удагыкабылалуубуззаконченемдүү.Булкӛрсӛткүчтӛгүнегизгимаселелердинбирӛӛсүбул-
сабактанмурдажесабактынучурундажаңылануумеханизимиништетүүнүнжол-
жобосуништепчыгууболупсаналат.Мисалы,окутуучуӛтүлүпжаткансабактынтемасынынактуалдуулугунун
деңгээлинкантиптекшеретжанабулӛңүттӛгүжаңытенденциялардыкандайчажуурулуштурупсабакӛтӛт?Муг
алимдинжаңылануугаоңкӛзкараштаболуусункамсыздоонунжолуэмне?Дегиэле,студенттержанамекеменин
администрациясырадикалдуужаңылануугадаярбы?Мынаушулсыяктуумаселелербулкӛрсӛткүчтүналкагын
дачечилишикерек.Адамдынденесиндемурундундагыбирфункциясытазадемалуунукамсыздооболупсанала
т.Демекжогорудабелгиленгендей,процесстинмаксатынажанамиссиясынатууракелбеген,студенттергепайд
асыболбогон,коомгозыяныболотурганойлорду,пикирлерди,идеялардыжанафилософиялардыэлектенӛткӛр
үүмилдетибар. 
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3. Процесстиӛнүктүрүпбаанытүшүрүшүчүн,каталардытекшерүүнүнмаксатынтууратүшүнүпмаан
иберүү. 

Булкӛрсӛткүчтүокутуупроцессинеыңгайлаштыруудажемиштүүиш-
аракеттердиаткаруу,теккекеткенубакыттыазайтуу,сабактытүшүнбӛйкалганстуденттердинсаныназайтуу,са
бактынсапатынанааразыболгондордунпропорциясынтүшүрүүж.б.сыяктуумаанидеколгоалуукерек. 

Сабактагыкетирилгенкаталардыжебайкалбагантерстаасиринтийгизгенсебептердиизилдӛӛгӛмааниберү
ү.Булардыналдыналуунукӛздӛӛ.Маанисижоктойкӛрүнгӛнүменен,жыйынтыктынегативдүүӛзгӛрткӛнушул
себептердитуураанализдӛӛ.Студенттердинсабаккакӛңүлкошмамилежасашынынсебептеринизилдеп-
таппайулантылабергенсабакнегизсизжанажыйынтыксыз.Мындайокутуупроцессиненмаксаттуунатыйжакү
түүболсопайдасыз. 

Окутуупроцессининжүрүшүндӛбардыкдефекттержанакемчиликтерстандарттыктүрдӛкаттоогоалыныш

ыкерек.Арбирсабактакӛзӛмӛлдӛнгӛнкаталартуруктууанализденипалардыазайтуужетакыралыпсалууиш-

чарасыкӛрүлүшүзарыл.Булжердебаяндамастатистика(descriptivestatistics)жанастатистикалыкпроцессконтр

олдоо(statisticalprocesscontrol)каражаттарынколдонууоюпайдаболот.Анткеничогулганмаалыматтыинтерпр

етациялаппроцесстинкатышуучуларынабилдириптуруумилдетитурат. 

Булкӛрсӛткүчтүденебойгосалыштыруудаакыл-

эстинбулагыболгонмээорганынаокшоштурабыз.Арийне,мээмаалыматтардыжыйнайт,анализдейт,ойжүгүр

түүпроцессинеӛбӛлгӛтүзӛтжанаадамбаласынынчечимчыгарууфункциясынкамсыздайт.Катанытуурадан,ак

тыкарадан,кемчиликтитолуктан,пайдалуунупайдасызданайырмалапажыратуупроцесстериоруналганорган

катарыбилебиз.Демек,3-кӛрсӛткүчтүбашталгычкатарымээорганынаокшоштуруунунегиздүүдепойлойбуз. 

Процесстинкемчиликтеринебайкоожүргүзүүишиӛзүнчӛчоңмаселе.Окутуучукаталардыбайкоожүргүзүү

учурундаканчалыксабаккакӛңүлбӛлӛалат?Жеболбосокаттооишинстуденттераткарабы?Студенттербулишк

еканчалыккомпетенттүү?Жеболбосожогоркуокуужайларындаатайынштатачылышыкерекби?Мынаушулс

ыяктуусуроолордунжообунтабуубулмаселенинӛзӛгүдесекболот.Анткениийгиликушулсуроолордуничинд

екамтылган.Штатачуумаселесинсунушкатарыкиргизүүидеясынегиздүүдепайтсакболот.АмерикаКошмоШ

таттарындагымамлекеттикмекемелердинбардыгыжокдегендебиринженер-

менеджержеболбососапаттуубашкарууадисииштетүүгӛтийиш.Демек,ӛлкӛбүздӛбулпрактиканынишкеашы

пкалуусуажепэмес. 

4. Бардыкиш-

аракеттердиналдыгажылуусунжалгызганаакчажесандыккӛрсӛткүчтӛрмененӛлчӛгӛндүтоктотуу. 

Мисалы,студенттинпроцесстинакырындаээболотурганбилим,билгичтик,кӛндүмжанатарбиясынбирган

аэкзамендердинорточобаасымененбаалоотакжанатолукболбойт.Булкӛрсӛткүчнегизипарадокстуудурат.Жа

лпыалгандапроцесстибашкаруудапараметрлердиӛлчӛӛ,алынганжыйынтыктардыанализдӛӛжанакорутунду

чыгарууоруналат.Бирок,булкӛрсӛткүчтӛакчажанасандыккӛрсӛткүчтӛрмененӛлчӛгӛндүтоктотуужӛнүндӛс

ӛзболупжатат.Демекпарадокскосебепболбогондойортожолдутабууабзел. 

Булӛңүттӛ,окутуупроцессининсапаттыккӛрсӛткүчтӛрүндеталдууаныктоо,ӛлчӛӛжанаанализдӛӛмененб

ирге,инсандыкфакторлордудагыунутпай,сандармененганачектелбей,системанынартараптуулугунэскеалуу

керек. 

Окутуупроцессиӛзүкомплекстүүпроцесс.Анындалилипроцесстеадамбаласынынкатышуусу.Адамбарже

рдекомплекстүүлүкоруналат.Мисалы1-

кӛрсӛткүчтӛмаксаткоюубар.Окутуучулардынарбирининтабитиарбашкаболушузаконченемдүүкӛрүнүш.Де

мекарбирокутуупроцессининартүрдүүбашкарылуусунжанаартүрдүүмаксаткоюлупкалуусунайтуумүмкүн.

Бирок,сапаттуубашкаруунуннегизгишарттарынынбирикатарыстандартизациялооэсептелет.Кандайабалбо

лсодаокутуупроцессинбашкаруукадамдарыстандартталышыкерек. 

Демингдинбардыккӛрсӛткүчтӛрүндӛадамресурстарычоңрольойнойт.Алардыной-мүдӛӛсү,каалоо-

тилектери,маселеничечүүыкмасы,кӛзкараштарыж.б.артүрдүү.Такушундайабалдабул4-

кӛрсӛткүчфункциясынаткарат.Системаныништебейжетоктопкалуусунуналдыналат.Кӛрсӛткүчтӛрбоюнча

аткарылыпжатканиш-

аракеттердинбалансынкӛзӛмӛлдӛйтжанастандарткашайкештигинтекшерет.Корутундулапайтканда,радика

лдуукадамдаргажолбербейтжанатакырэлесистеманынкыймылдабайкалышыныналдыналат.Демек,ардайы

мортожолдукӛрсӛтүптурат. 

Булкӛрсӛткүчтүомурткаларгаокшоштурабыз.Омурткалардененинбардыкмүчӛлӛрүмененбайланышат.

Омуртканынбелгилүүбирбӛлүгүфункциясынжоготсоагатиешелүүмүчӛдагыфункциясынжогототжетолукк

андууиштебейкалат. 

Мисалы,кӛздүмаксаткоюугасалыштырганбыз.Омуртканынкӛзмененбайланыштуубӛлүгүбузулсажеоор

уса,таасирикӛзгӛтийетдагыкӛздүнфункционалдуулугутӛмӛндӛйт.Ошолсыяктуумаксаткоюубоюнчабаланс
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болбосо,бардыкиш-аракеттерсанмененжекагазжүзүндӛганааткарылсаанда1-

кӛрсӛткүчмаанисинжогототжечалаиштейт.2-

кӛрсӛткүчбоюнчаокутуупроцессининкатышуучуларыжаңыойлоргоачыкболушукерек.Ааламдашуумаалы

ндагысабагынатиешелүүбардыкжаңылыктардысистемалуубилүүгӛтийиш.Ошолэлеучурдастуденттердинм

оралдык,педагогикалыкжанапсихологиялыкабалынатерстаасиринтийгизетурганмаалыматтардыэлектенӛт

кӛрүүмилдетиунутулбашыкерек.Мынаушулсалыштырманыдененинбардыкмүчӛлӛрүбоюнчаталдоотолук

мүмкүн. 

 

 
 

 
 

Сүрӛт1:Окутуупроцессинбашкаруунунмодели 

(1жана2:кӛз-максаткоюу;3:мурун-
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жаңылыктаргадайымакулактүрүү;6:ооз-айтылгансӛздүаткаруужепландалганиш-

чараныуюштуруу;7:тиштер-дайымапроцесстиничкижанатышкыкардарларымененкеңешүү,ой-

пикиринугуу;8:мээ-эрудициягаээболуугаумтулуу;9:жүрӛк-

сапатордосунийгиликтүүиштетүү;10:канжанакантамыр–

процесстинкатышуучулары,иштиаткаруучулар,бардыкинсанресурстары,педагог,студенттер,сапатордосун

унмүчӛлӛрүж.б.). 
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Резюме 

Даннаяработаисследуетиделаетсистемныйподходксфереобразованиявцелом,вчастностикучебномупроцессу.Пред

лагаетвнестиновуюпонятию“лиинобразование”всистемукыргызскогоиказахскогообразования. 

Ключевыеслова:14принциповДеминга,системныйподход,лиинобразование 

 
Thisarticleresearchestheeducationsystemwhole,specificallytheteachingprocessbasedonsystemapproach.Also,itsuggests“lea

neducation”asanewnotioninKyrgyzandKazakheducationsystem. 

Keywords:Deming’s14points,Teachingprocess,Systemapproach,Leaneducation 

УДК371.3 

 
ОКУТУУПРОЦЕССИНДЕМААЛЫМАТТЫКТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

КОЛДОНУУНУНБАГЫТТАРЫ 

 
С.С.Эрдолатов–ЭларалыкАтатүркАлатооуниверситети 

    
Булмакаладаокутуупроцессиндемаалыматтыктехнологиялардыколдонуунунбагыттарыжӛнүндӛайтылат. 

Ачкычсӛздӛр:Билимберүү,Мудл,окутуупроцесси,маалыматтыктехнология 

 
Маалыматтыктехнологияларкоомдунаркандайтармактарындаактивдүүколдонулууда.Республикабызд

ынжогоркутехникалыкокуужайларындамаалыматтыктехнологиялардыпайдаланууокуупроцессинжакшыр

туу,коомдунталабынаылайыктууадистердидаярдоо,жаңыланганбилимдергеээболуумаксатынкӛздӛйт.Ала

раркылууилимийизилдӛӛиштери,дүйнӛлүкмаалыматалмашуусистемасынжакшыртууаракеттери,професси

оналдыкбилимберүүсистемасынреформалаштыруужанакомпьютерлештирүүбагыттарыишкеашырылууда. 

Айрыкчаинтернетбулактарыинсандарүчүнартараптуумаалыматтардыалуугамүмкүнчүлүктүзүполтурат

.Мындаймүмкүнчүлүктӛнбилимберүүсистемасыдакурукалганжок.Билимберүүсистемасындакомпьютерди

ктехнологиянынколдонулушукүндӛн-

күнгӛӛрчүпбаратат.Бирок,мындайжаңылыктарӛлкӛбүздүнбардыкаймактарынтолуккамтыдыдепайтуугаал

иэрте. 

Окутуупроцессининмазмунудидактиканыннегизгимаселелерининбири.Окутуупроцессининмазмунуки

мге,кандайкӛлӛмдӛгүбилимди,кандайдеңгээлдеберүүкеректигинаныктайт.Демек,тигилжебулокуумекемес

иүчүнокутуупроцессининмазмунуболупалдын-

алабекитилгенбилимдин,билгичтиктинжанакӛндүмдӛрдүнсистемасыэсептелет.Окутуупроцессининмазму

нустуденттердинартараптанӛнүгүшүнӛ,алардынойлонуу,ойжүгүртүүишмердүүлүгүнӛжанаӛзалдынчаэмге

ктенүүсүнӛшарттүзүүсүзарыл. 

Жогоркуокуужайларындагыжүрүпжатканкомпьютерлештирүүдӛнсоң,кафедралардастуденттердиништ

еринекӛзӛмӛлжүргүзүү,маалыматресурстарынбӛлүштүрүү,кафедрагатийиштүүболгонпредметтербоюнчао

кутуунунэффективдүүлүгүнжогорулатуужанамаалыматтыктехнологиялардыокуупроцессиндепайдалануу

боюнчауламжаңыпроблемаларпайдаболууда. 

Жогорудабелгиленгендейокуужайдынбардыкадистиктерибоюнчаокуупроцессиндемаалыматтыктехно

логиялардыпайдаланууазырынчатийиштүүкӛрсӛткүчкӛжетишеэлек.Мындайабалкафедралардынлаборато

риялыкиштерибоюнчафондуларынынжоктугунан,предметтербоюнчастуденттердиокутуудаокутуунунтий

иштүүпрограммалыккамсыздоолорунунжетишсиздигинен,окутуучулардынкомпьютердеиштӛӛ,пайдалану

умүмкүнчүлүктӛрүнүнжанакӛндүмдӛрдүнжоктугунанж.б.пайдаболууда. 

Окутуупроцессиндемаалыматтыктехнологиялардыколдонуунунбагыттарыдепаталгандыктан«Обьекти

втехнологиясы-ObjectIFtechnology»,«Мудлэлектрондукокутуукаражаты-(Moodle-ModularObject-

OrientedDynamicLearningEnvironment)»сыяктуумаалыматтыктехнологиялараркылуутехникалыкбагыттаок

уганстуденттердинбилимсапатынӛркүндӛтүүдӛколдонулат. 

Обьективтехнологиясыкаражаттары2006-жылдынаякчендериндеиштелипчыгып,2007-

жылдынсоңундаГерманиялыкокумуштууларкомандасытарабынанпрограмматүзүүдӛграфикалыканализде
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рдижасоодооңойжанатаасирдүүболушункӛрсӛтӛт. 

Мудл(Moodle-ModularObject-

OrientedDynamicLearningEnvironment)дегенанглистилиненкоторгондоМодулдукОбьект-

ОриенттикДинамикалыкҮйрӛнүүЧӛйрӛсүдепаталыпкӛбүнчӛпрограммажасаганстуденттергежанапедагог

икалыктармактаиштегендергепайдалууболупэсептелет.НегизиненМудлэлектрондукокутуукаражаты1990-

жылдарыбашталганКуртинтехнологиялыкуниверситиндетүзүлүпбаштаган. 

Мудлэлектрондукокутуукаражаттарывиртуалдыкокутуучӛйрӛсүдепаталат.Булокутуукаражаттарыдүйн

ӛдӛпопулярдууболупдинамикалыконлайнвебсайтыстуденттерүчүнколдонуугаберилген.Аныиштетүүүчүн

Вебсервергекурулуусукерекжеболбосомугалимдинжекекомпьютеринекурулупандандагыпрофессионалду

уболуусуүчүнандавебхостингкомпаниясынакурулгандаиштепбаштайт. 

 

 

  
1-сүрӛт.Мудлэлектрондукокутуукаражаты 

 
Мудлнегизиненэлектрондукокутуукаражатыжанастуденттергедисциплиналарды,бааларды,үй-

тапшырмаларын,кыскачаэкзамендердиӛткӛрүүгӛ,дисскусия,форумжанабашканерселердижасоогомүмкүн
чүлүктӛрүболот.Мудлачыккоддорумененбулдегенкоддорунуниверситеттинжемугалимдердинкаалоосуна
жарашаӛзгӛртүүгӛмүмкүнчүлүктүзүлӛт.Мудлэлектрондукокутуусистемасынакысызкомпьютергежүктӛпа
луугажанаколдонуугамүмкүнчүлүкбаржанаошондойэлелицензияалуунуталапкылбайт. 

МудлэлектрондукокутуусистемасыАмерикакошмоштатында6000университетколдонупкележатат.Мис
алгаалсак,Охайоуниверситети,Нью-

Йоркуниверситети,Канадауниверситети,ЖаңыЗеландиятехникалыкуниверситети,Атабаскауниверситетиж
анаошондойэлеЕвропанынИспания,Германиясыяктуумамлекеттердагыколдонупкелишет. 

ОшондойэлеМудлэлектрондукокутуукаражатымектептердедагыколдонуугамүмкүнчүлүктӛрүбар,окуу
чуларфорум,чат(онлайнсүйлӛшүүпикиралмашуу)жанавикисыяктуумүмкүнчүлүктӛрүнӛаябайкызыгышат.
Ошондойэлеүй-тапшырмаларынокутуучубергенкӛнүгүүлӛрдүжасапкелүүгӛмүмкүнчүлүктүзүлӛт. 

Мудлэлектрондукокутуукаражатынтӛмӛнкҥлӛрколдоноалат: 

1. Университеттер 
2. Лицейлер 
3. Башталгычмектептер 
4. Мамлекеттикишканалар 
5. Ден-соолукборборлору 
6. Аскердиккурулуштар 

7. Абажолдору 
8. Жекеүйрӛнүүчүлӛр 
Мудлэлектрондукокутуукаражатыныннегизгиӛзгӛчӛлҥктӛрҥтӛмӛнкҥдӛй: 

1. Ишаракеттер(математикалыкжанасӛзтабууоюндары) 
2. Булактардынтүрлӛрү 
3. Суроолордунтүрлӛрү(тест,туура,катажанатолтуруутүрүндӛ) 

4. Маалыматкиргизүү(маалыматтарбазасы) 
5. Графикалыктемалар 
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6. Колдонуучуметоддору(колдонууүчүнсырсӛзжазуутүрүндӛ) 
7. Сабактыалууметоддору 
8. Фильтирлӛӛ 
Мудлэлектрондукокутуукаражатыдистанттыкокутуукаражатыкатарыдагыколдонулат.Маселен,Д.М.А

жыбаевӛзүнүндиссертациялыкизилдӛӛсүндӛМаалыматтыккаражаттардынжардамымененстуденттердинта
аныпбилүүишмердүүлүгүнүнӛнүгүшүаттууилимийдиссертациясынкоргогон.Андыктанизилдӛӛчүнүнмакс

атыЖаңымаалыматтыктехнологиялыккаражаттардыколдонуумененкелечектегиинформатикажанаматемат
икаокутуучуларынынтааныпбилүүишмердүүлүгүнүнӛнүгүшүнүнпедогогикалыкшарттарыништепчыгууб
олгон. 

Кыргызстандынжогоркуокуужайларыдистанттыкбилимберүүнүнайрымбирэлементтеринколдонупкел
ишет.Изилдӛӛчүлӛрдистанттыкбилимберүүнүмамлекеттикдеңгээлдеӛнүктүрүүбагытындагыукуктукнегиз
дердинжоктугунбелгилешет.Теориялыкизилдӛӛнүннатыйжасындажанатоптолгонтажрыйбаларгаылайыкд
истанттыкбилимберүүнүнжетишкенжанажетишпегенжактарыаныкталган. 

ДистанттыкбилимберүүдӛдүйнӛлүкстандартдепэсептелгенMoodleпрограммасыколдонулупкелет,булп
рограмманыннегизиндестудентӛзүнӛыңгайлууучурдутандапалуунуннегизиндеокуусунжүргүзӛт.Moodleп
рограммасыныннегизиндеишалыпбарууС.НааматоватындагыНарынмамлекеттикуниверситетинде2010жы
лданбериколгоалынууда. 

Эмитехнологиядегентүшүнүктүталдапкӛрсӛк: 
“Педагогикалыктехнология”түшүнүгүтрадициялуупедагогикагажаңыданэлекиргенимененазыркыкүнд

ӛкӛпчүлүктүнколдоосунаээболуп,мазмунутеориялыкжактанталданып,жалпыланып,ошолэлеучурдапракти
калыкколдонулушудаартараптанизилдӛӛгӛалынууда.Технологиятүшүнүгүпедагогикагаӛндүрүштӛн,ӛндү
рүштүктехнологияданкирген.Анынмазмунужӛнӛкӛйлӛтүпайтсактӛмӛнкүчӛ. 

Окутуутехнологиясы–
окутуунунмаксатынажетүүүчүнтандалыпалынганметоддорду,ыкмаларды,каражаттарды,уюштурууформа
ларынокуучуларгабилим,таалим-
тарбияберүүдӛжанаӛнүктүрүүдӛколдонуунуннатыйжалуужолу.Мындайжолдордунтүрүӛтӛкӛпболгондукт
анкӛпчүлүкучурдаокутуунунтехнологияларыжепедагогикалыктехнологиялардепайтылат.Мындаалгачкыч
ийкизат(сырьѐ)–окуучу.Сырьѐнуиштетүү–окутуупроцессинуюштуруу.Продукт–
тийиштүүбилимгеээболгон,таалимтарбияалган,денежанаакыл-
эсжагынанӛнүккӛнокуучу,башкачаайткандамектептинбүтүрүүчүсү. 

Педагогикалыктехнологияӛзүнүнмазмунунаокутуутехнологиясынанбашкадагыатайынтехнологиялард
ыкамтыйт.Алардынкатарынабилимберүүнүнмаксатын,мазмунунжанаокутуупринциптеринаныктоо,окуту
упрограммаларын,окуукитептеринтүзүүтехнологияларынкошуугаболот. 

Мектептинтүрүнӛ,класстынбаскычтыкдеңгээлине,окуучулардынкурактыкӛзгӛчӛлүктӛрүнӛ,окулуучуа
ркандайпредметтердинмазмунуна,окуужайынынматериалдык-
техникалыкбазасына,мугалимдердинӛздӛрүнүнтеориялыкжанакесиптикдаярдыгына,окуужайындатүзүлгӛ
ншарттаргажарашаокутуунунаркандайтехнологияларыиштелипчыгат,колдонулатжанажалпыгатаратылат. 

Акыркыучурдадидактикалыктехнологияжӛнүндӛкӛпсӛзболгонумененалтехнологияныиштепчыгуунун
механизми,башкачаайткандаокутуутехнологиясынтүзүүнүнтехнологиясыжӛнүндӛкӛпсӛзайтылбайт.Бизд
иноюубузча,дидактиканынтокэтержеримынаушунда. 

Окутуутехнологиясыништепчыгуунунмазмунубири-
бирименентыгызбайланыштаболгонэкиэлементтентурат: 

а)окутуунунбилимберүүчүлүк(дидактикалык)максатынаныктоо; 
б)максаткажетүүнүкамсызкылуучудидактикалыкпроцесстердитүзүү. 
Окутуутехнологиясынегизиненокутуунууюштуруу,аныннатыйжалуулугунжогорулатуумаксатынкӛздӛ

йт.Азыркыучурдаалардыжаңытехнология,маалыматтыктехнология,окутуунунинтерактивдүүметодужана
формасыдепатапжүрүшӛт. 

Маалыматтыктехнологиятүшүнүгүӛзүнүнмазмунунатӛмӛнкүкомпоненттердикамтыйт:маалыматтытүз
үү;алардысактоожанааралыккаберүү;маалыматтыкабылалуу;маалыматтысактоожанакеректӛӛталабынаыл
айыкалардыкайраиштетүү;маалыматтыпайдаланууж.б. 

Компьютердиктехнология–
маалыматтыктехнологияныкомпьютердиктехниканыколдонупишкеашыруу,аркандайкоммуникациялард
ыпайдалануу. 

Окутуутехнологиясы–
билимберүүнүнмаксатынажетүүнүнметоду,каражаты,уюштурууформасыжанашарттары,жыйынтыктоо,ба
алоо,коррекциялоосыяктууэлементтердиӛзичинекамтыйт. 
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Бұлмақаладаболашақмұғалімдердікәсібидайындаудақолданылатынобъектілі-бағдарлыжобалаудыңтеория-

лық,психологиялықерекшеліктерісипатталады.Жоғарыоқуорнындастуденттердібағдарламалауғаоқытуүдерісін-

деобъектілі-бағдарлыжобалауқағидаларынасүйенгенжӛн.Қолданылатынобъектілі-

бағдарлыжобалауәдіснамасыоқытудыңбірнешеәдістемеліккезеңдерінқамтитыныайтылады. 

Тірексӛздер:объектілі-

бағдарлыжобалау,ғылым,жаңатехнологиялар,компьютерлендіру,жаңаақпараттықтехнологиялар,мамандар 

 
Қазіргіқоғамдаболыпжатқанәлеуметтік-экономикалық,саясиӛзгерістер,күннен-

күнгеүдепкележатқанинтеграциялықүрдістер,еңбекнарығындағыбәсекелестіктіңартуыжоғарыоқуорнынбі

тіретінмамандарғақойылатынталаптардыкүшейтуде.Сондықтандажоғарыоқуорындарындауақытталабына

сайбілімменғылымдыигерген,сауаттыдасалауатты,шығармашыл,кәсібиқұзыретті,функциональдысауатты

ақпараттықмәдениетіқалыптасқанмамандардайындаудыңқажеттілігіартуда. 

«Қазақстан-2050»стратегиясы«Қалыптасқан-

мемлекеттіңжаңасаясибағыты»аттыЖолдауда:«Біздіңжастарымызоқуға,жаңағылым-

білімдіигеруге,жаңамашықтаралуға,білімментехнологияныкүнделіктіӛмірдешебердетиімдіпайдалануғатиі

с.Бізбұлүшінбарлықмүмкіндіктердіжасап,еңқолай-лыжағдайларменқамтамасызетуімізкерек»-

депбілімсаласынныңалдыназорміндетжүктелген[1].ҚазақстанРеспубликасындабілімдідамытудың2011-

2020жылдарғаарналғанМемлекеттікбағдарлама-

сындаэкономиканыңтұрақтыдамуыүшінбілімніңсапасынарттыруарқылыадамикапиталдыдамытуалғақойы

лыпотыр[2]. 

Жоғарыоқуорындарындаоқуүдерісіндеболашақмамандаярлаудамынадайбастыміндеттердіңшешімінта

бу:кәсіптіңжетікжолдарынмеңгергенмамандаярлау;кәсібипәндердіигеруменқатар,адамгершілік,рухани-

мәдениқұндылықтардымеңгерген,жан-

жақтыжекетұлғанытәрбиелеу;болашақмұғалімніңқоғамдағыәлеуметтікбелсенділігінарттыру;жалпыпедаго

гикалық,әдіскерлікіскерлігінарттыру;ӛзбетіншебілімалабілуқабілеттерінқалыптастыру;функциональдықс

ауаттылығынүздіксізарттырыпотырудағдысынқалыптастырубастымәселеболыптабылады. 

Сондықтанболашақмұғалімдердіақпараттықтехнологияқұралдарынжасауғаоқытумазмұныныңобъектіл

імоделінқұруғаобъектілі-бағдарлыжобалаудыңжалпықағидаларынқолданубіздіңзерттеуіміз-

діңӛзектімәселесіболыптабылады. 
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Жоғарыоқуорындарындағыинформатикажәнеинформатиканыоқытудыңтеориясыменәдістемесікурста

рыныңшеңберіндеболашақмұғалімдердізаманитехнологияларғажәнеолардыоқытуәдістемесіменжабдықта

рынаоқытуұсынылады.Оқытумазмұнынтаңдаудажәнеқандайдабірортадаоқытуәдістемесінжасаубарысынд

ағалым-әдіскерлерқолданғаныңғайлардыназардаұстаумақсатқасайкеледі. 

Объектілі-

бағдарлыжобалаудыақпараттықтехнологияқұралдарынаоқытумазмұнынжобалауқұралыретіндетиімдіқолд

ануүшінобъективтіалғышарттаржасайтынобъектілі-

бағдарлыжобалауүдерісініңқағидаларынатапкӛрсетеміз: 

- Технологиялығы; 

- Объектіліыңғайдыңбағдарламалықжүйелердіжәнеқұралдардыжасаусаласынанзаманибағыттарғасәйк

естігі; 

- Модельдіңанықтығыжәнеикемділігі; 

- Объектілі-бағдарлыыңғайдыңтабиғилығы. 

Осыжағдайлардыболашақмұғалімдердіобъектілі-бағдарлыжобалаунегізіндекәсібидайындауүдері-

сінеқатыстыталдауларжүргізуарқылыашамыз. 

Технологиялығы.Объектілі-бағдарлыжобалау–

пәндіксаланысапалықұрылымдаудықамтамасызететінжобаланатынжүйеніңлогикалықжәнефизикалыққұр

ылымынқұружәнеұсынуүшінаспапболыптабылады[3].Объектілі-

бағдарлыыңғайдыңтеоретиктеріоны«технология»ретіндеемес,«әдіснама»ретіндежиісипаттайды.Мұндайт

ерминологиякелесілердіескереотырыпанықталады: 

1.Технологияекіқұраушыдан:«әдіснамаданжәненақтыіскеасыруқұралдарынан»тұрады[4].Объектіліыңғ

айға«нақтыіскеасыруқұралдарынқолдану»-бұлобъектілімодельдіңнегізіндесәйкесін-

шебағдарламалыққамсыздандырудыаутоматтытүрдеқұрудықамтамасызететінқандайдабіргипотети-

калықжасауқұралдары.Қазіргікездеосысалабойыншатеориялықзерттеулержүргізілудежәнеолардыпрактик

алықтұрғыдатексеружүзегеасырылуда.Соныменбірге,бағдарламалаутеоретиктеріатапкӛрсеткендей,«бағда

рламалаудыңқұрамындағылымныңдаӛнердіңдеэлементтеріболады.Инженер-

бағдарламашыныдайындаудабағдарламағақойылатынталаптарданолардыорындайтынкүрделібағдар-

ламалықжүйегедейінгіжолдықамтитынәмбебапәдістіңболмайтындығынатапкӛрсетеміз»[5]. 

2.«Кез-

келгентехнологияәдіснамасыныңқұрамынамыналаренеді:ӛндірістікүдерістіжекелегенӛзарабайланысқанж

әнебағыныштықұраушылар:кезеңдер,амалдарғадекомпозициялау;амалдардыжәнежекелегенпроцедуралар

дыорындаубойыншанұсқау-жазбалардың(инструкциялардың)детермин-

делгендігі»[4,92б.].Объектіліжобалаудыңӛзегі,әдістемені«талапбойыншақамтамасызетуүшінкелесіобъекті

лердіңжиынтығыретінде»қарастыраотырыпжүйенібӛліктергебӛлетінобъектілі-

бағдарлыдекомпозицияболыптабылады.Объектіліжобалауәдіснамасыныңдетерминделгендігіосыүдерістіқ

ұрайтынкезеңдердіңанықталғандығыментүсіндіріледі(яғнимәндіфункциялардыанықтау,объектілер-

дітаңдау,олардыңарасындағықанынастардыжәнеӛзараәрекеттердіайқындау,объектілімодельдіқұраушыла

рдысипаттау);осыкезеңдердііскеасыруүшіннегізболыптабылатынтеориялықтұрғыданегізделгенәдістердің

жиынтығыныңболуы. 

Осыайтылғандардынегізгеалаотырыпобъектіліжобалауүдерісініңкезеңдерінжәнебіздіңзерттеужұмысы

мызбойыншаолардыңмәнділігінқарастырайық. 

1. Объектілердітаңдаужәнесипаттау. 

Оқып-үйренетінқұралдардыңмәндіфункцияларыменбайланыстыобъектілердіңкластарынерекше-

леумынадаймүмкіндіктербереді: 

- дидактикалыққағидалардыескереотырыпжасалынғанстратегияларменобъектілі-

бағдарлыжобалаудыңобъективтікритерийлеріненегізделеотырып,олартуралыұғымдардыжәнеолардыңқұр

ылымдарынқалыптастыруқажетболатынобъектілердіңнегізгікластарынатапкӛрсету; 

- оқып-үйренетінқұралдардыңспецификалықерекшеліктерінжәнеоныңбасқақұралдарменбайланы-

сынайқындау. 

2. Объектілерарасындағықарым-қатынас. 

Объектіліжобалаукластарарасындағықатынастардыңтипінайқындау,бұлқатынастардынақтылаужәнекӛ

рнекітүрдеолардыұсынумүмкіндігінбереді,мұныбасқақұралдардықолданубарысындаіскеасыруғадаболады

. 

Объектілерарасындағықатынастардыайқындаужәнеолардыңқуатынбағалау,объектілерарасында-

ғыӛзарақатынастардыанықтайтынобъективтікритерийлергенегізделеотырып,оқытудыңпәндікаймағынқұр
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ылымдаумүмкіндігінбереді. 

3. Объектілердіңӛзараәрекеттесуі. 

Объектіліжобалауобъектілерарасындағыайқындалғанқатынастарменӛзараәрекеттесушаблондары-

ныңнегізіндеолардыңӛзараәрекеттесутәсілдеріннақтылауүшінқұралдарұсынады.Соныменқатар,формальді

құралдар–ӛзараәрекеттесудісипаттауүшінсценарийлерұсынылады. 

Бұлұсынылғанқұралдармынадаймүмкіндіктердібереді: 

- оқып-үйренугеқажетболатынамалдардыңнегізгітүрлерін,олардыоқып-

үйренудіңкӛпдеңгейлітізбегінанықтау; 

- қандайдабіроперациялартобынорындауерекшеліктерін,олардыңбасқаоперацияларменӛзарабайланыс

ыннақтылау. 

Объектіліыңғайдыңбағдарламалықжүйелерменқұралдардыжасаудыңқазіргібағытынасәйкесті-

гі.Соныменобъектілі-бағдарлыжобалау–

кӛпфункциялыбағдарламалықжүйелердітиімдіжасаумүмкіндігінберетінқазіргізаманғытехнология.Бағдарл

амалықортаныңобъектілімоделінқұрубарысындажасаушыларқұрылатынортаныңқызмететумақсаттарын,о

нықолдануаймағыныңспецифи-

касын,қолданылатынқұралдардыңмүмкіндіктерінжәнет.б.талдауданбастайды.Ақпараттықтехнологияқұра

лдарынаоқытумазмұнынобъектіліжобалаубарысындакеріүдерістііскеасыруқажет,яғнидайынжүйебойынш

а(табиғатқабаламалыжүйеқұралдарымен)оқытумазмұнынжобалаубарысындақолдану–

«қайтақұру»мақсаттарыныңспецификасынескеруарқылыоныңобъектілімоделінқандайдабіржуықтаудәреж

есімен«қалпынакелтіру»[6]. 

Сондай-ақбағдарламалыққұралдардыңдамуыныңқазіргікезеңінсипаттайтынекібағыттыатапкӛрсетейік: 

- жасауүдерісінаутоматтандырумүмкіндігінберетінжобалауменсипаттаудыңәмбебапқұралдарынқолдан

у(UML,CASEтехнологиялары); 

- бағдарламалыққұралдарарасындаӛзараәрекеттесудіқамтамасызетуге,бірыңғайтехнологияларды,жалп

ыкітапханаларды,жүйеніңбағдарламалықресурстарынқолдануғаұмтылу. 

Мысалы,MSOffiseпакетінқұраушыларүшінқолданудыңұқсасинтерфейсі,іскеасырудыңбірыңғайидеолог

иясытәнболады,сондай-ақмұндайүрдісбағдарламалаужүйелерінде(C++,Delphi,Java),әртүрліМҚБЖ-

де(MsAccess,FoxProжәнеParadoxWindowsүшін),графикалықжәнеWeb-редакторлардажалға-

сады.DelphiортасындабірнешеМҚБЖ(Dbase,Paradox)жұмысістейді.MSOffiseпакетініңшеңберіндеәртүрліқ

ұраушылармен(MsWord,MsExcel,MsAccess)ӛзаражәнебасқаорталарменақпараталмасумүмкіндігінберетінт

ехнологияіскеасырылған. 

Объектілі-

бағдарлымодельдіболашақмұғалімдеринформатикағаоқытумазмұнынсипаттауүшінқолдануоқып-

үйренетінжүйелерарасындағыбайланыстыанықтау,бірыңғайқұраушылардыжәнеолардыоқып-

үйренуреттелігінайқындаумүмкіндігінбереді[7,8]. 

Модельдіңашықтығыжәнеикемділігі.Болашақмұғалімдергеоқытылатанинформатика,информати-

каныоқытудыңтеориясыменәдістемесі,объектіге-

бағытталғанпрограммалаужәнет.б.кӛптегеносыбағыттағыкурстарбілімберужүйесініңнеғұрлымдинамикал

ыдамитынресурсыақпараттықтехнология-ларментығызбайланыстаболыпотыр.Оқытуүдерісіндебұлоқып-

үйренетінақпараттықтехнологияқұралдарыныңнұсқаларыныңұдайыжаңартылуымен,мұғалімгеқажеттіжа

ңақолданушыорталардыңжәнебағдарламалаужүйелерініңпайдаболуыменкӛріністабады. 

Қандайдабірқұралғаоқытумазмұнынсипаттайтынбаламалыобъектілімодельдіңболуы,мұғалімгежаңанұ

сқадапайдаболғанӛзгертулердіңроліменмәнділігіннеғұрлымнақтырақтүсіну,оқытуүдерісін-

деіскеасырылатынжағдайлардыескереотырыпоқытумазмұнынаӛзгертулеренгізуқажеттігітуралышешімқа

былдаумүмкіндіктерінбереді. 

Объектілі-бағдарлыыңғайдыңтабиғилығы.Объектілі-бағдарлыыңғай–жүйеніңмәндіфункциялары-

ныңшеңберіндеболатынӛзгертулергеқатыстыжеткіліктітұрақтытабиғи,түсініктімодельқұрумүмкін-

дігінбереді.Классификациялаутеориясынасәйкес«қоршағанортанытануүшінадамдарүшыңғайдықолданад

ы: 

1) тәжірибеарқылыалынғанжекелегенобъектілердіңқұрылымы,олардыңмәндіқасиеттеріменобъектілір

арасындағыбайланыстарытуралыақпараттықбарлықбілімдердіажыратыпбӛлу; 

2) бүтінменоныңқұраушыларыарасындағыайырмашылықтардыорнату; 

3) объектілеркласынайқындаужәнеолардыңарасындағыайырмашылықтардыорнату. 

Объектілі-бағдарлымодельәртүрлікластардыңӛкілдеріболыптабылатынжәнебелгілібіранықтал-

ғанқасиеттерібар,ӛзарабайланысқанжәнеӛзараәрекеттесетінобъектілердіңжиынтығытүріндегіжүйеніңлоги
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калыққұрылымынсипаттайды.Сондықтанобъектілімодельменұсынылатынақпаратжоғарыдакелтірілгеның

ғайғатолығыменсәйкескеледіжәнеосығансәйкесобъектіліжобалаудыәртүрліпәнаймағынқұрылымдауаспаб

ыретіндеқолдануүшінобъективтіалғышарттарбарболады.Объектіліыңғайғанегізделгеноқытумазмұнынжо

балауболашақмұғалімдергеинформатиканыоқытудыңтеория-

сыменәдістемесібойыншажүргізілгензерттеулердеқалыптастырылғанОӘЖ(оқытудыңәдістемелікжүйесіні

ң)элементіретіндеоқытумазмұнынақойылатындидактикалықталаптардыорындаудықамтама-

сызетумүмкіндігінбереді. 

Осытұрғыдаоқытуүдерісіндебағдарламалаутіліненстуденттердіңбілімдісапалыигеруі,белсенділіккӛрсе

туі–ақпараттықтехнологияқұралдарынаоқытумазмұнынобъектілі-

бағдарлыжобалаунегізіндеқұзырлымамандаярлаудыңалғышарттарыныңбірі.Бұлкездемынаұғымдарқалып

тастырылады:массив,жазу,жиын,функция,класс,объект,мұрагерлік,жоба,форма,оқиға. 

Дербесжағдайда,ғылымилықталаптарыоқытумазмұныныңинформатиканыңпәндікаймағыныңұғымдар

ынасәйкестігімен,соныменқатар,информатиканыңтанымдықәдістерініңбірі–

модельдеудіқолдануменқамтамасызетіледі.Мазмұндакӛрсетілгенғылымибілімдердіңжалпылауталаптары,

орталыққұраушыларыабстракциялаужәнеалынғанабстракциялардыреттеуболыптабылатынобъектіліжоба

лаудыңмәнділігіменқамтамасызетіледі.ОбъектіліыңғайдықолданужобаланатынОӘЖ-ніңмақсат-

тарынасәйкесоқытумазмұнындаұсынылғанбілімніңжәнеіскерліктердіңтолықтығынқамтамасызетумүмкін

дігінбереді. 

Оқытумазмұнындакелтірілгенбілімніңлогикалықберіктігіменқайшылықсыздығыталаптарыобъек-

тіліжобалаудыңтеориялықтұрғыданегізделгенжәнепрактикалықтұрғыдатексерілгенәдістерінқолда-

нуменқамтамасызетіледі.Объектіліжобалауәдіснамасыбілімніңбірмәндіжәнеоныұсынудыңмүмкінформас

ынұсынады,кӛпдеңгейліесептержүйесініңұғымдарын,олардыңарасындағыбайланыстардыерекшелеуарқы

лыбіліммазмұнынқұрылымдаудықамтамасызетеді. 

Оқытумазмұнынобъектіліжобалаудыңтехнологиялығыоныңкезеңдерініңдетерминділігімен,жобаланат

ынбіліммазмұныноқытудыңмақсаттарыменшарттарынантәуелдітүрдетүзетумүмкіндігініңболуыменӛрнек

теледі. 

Оқытумазмұнынұйымдастырудыңмодульдікқағидасықандайдабіроқулықфункцияны:теориялықмәліме

ттердішолу,баяндау;есептеуарқылыматериалдыбекіту;шығармашылықесептердішешу,ӛзін-

ӛзібақылау,дүниетанымдыкеңейту,практикалықдағдылардықалыптастыружәнет.б.орындайтын,логикалық

аяқталғанматериалдардыоқулықматериалданерекшелеудіұсынады.Мазмұндықұрудыңмодульдікқағидасы

оқытумақсаттарыменшарттарынантәуелдітүрдемодульдердіңкейбірінтаңдау,олардыалмастырумүмкіндігі

нбереді,яғнимазмұнныңбірнешемүмкіндігі–

вариативтілікқағидасықамтамасызетіледі.Пәндікаймақтыбелгілібіранықталғанқасиеттерібаржәнеанықта

лғанміндеттердіорындайтынӛзараәрекеттесетінобъектілердіңжиынтығытүріндеұсынужүйеніңмәндіфункц

ияларыменжәнеоларорындайтынамалдарментікелейбайланыстынегізгіобъектілердіерекшелеумүмкіндігін

береді.Мұндайобъектілердіңжиынтығыбазалықмодульдіқұрайды.Қосымшафункциялардыжәнеоныменбай

ланыстыамалдардыорындайтынобъектілердіңнегізіндематериалдытереңоқып–

үйренуүшінмодулдерқалыптасады.Соныменқатар,объектілімодельобъектілерменорындалатынамалдаржи

ыныныңнегізіндеболашақмамандардақалыптастыруқажетболатынпрактикалықдағдылардыанық-

тауғажәнекүрделілігіәртүрлідеңгейдегіжаттығуларжүйесінжасауғакӛмектеседі.Жаттығулардыңкүр-

делілікдеңгейінанықтауүшінқалыптастырылатынобъектілерменамалдардыңсанынқолдануғаболады. 

Сондықтанбаяндалғантеориялықмағлұматтарнегізіндеобъектілі-

бағдарлыжобалаудыақпараттықтехнологияқұралдарынаоқытумазмұнынжобалауаспабыретіндеқолдануды

ңқажеттігіжәнемақсатқасәйкестігітуралықорытындыжасаумүмкіндігінбереді. 

 
1 ҚРПрезидентінің«Қазақстан-

2050»стратегиясықалыптасқанмемлекеттіңжаңасаясибағыты»аттыҚазақстанхалқынаЖолдауы. 
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Резюме 

Встатьеописанытеоретические,психологическиеособенностиобъектно-

ориентированногопроектированияприменяемыевпрофессиональнойподготовкебудущихучителей.Впроцессеобучени

ястудентовпрограммирова-ниюввузенеобходимоосновыватьсянапринципыобъектно-

ориентированногопроектирования.Применяемыеметодологииобъектно-

ориентированногопроектированиясостоятизнекоторыхметодическихпериодовобучения. 

Ключевыеслова:объектно-

ориентированноепроектирование,наука,новыетехнологии,компьютеризация,новыеинформационныетехнологии,спец

иaлисты 

 
Summary 

Inarticlethetheoretical,psychologicalfeaturesofobject-

orienteddesignappliedinvocationaltrainingoffutureteachersaredescribed.Inthecourseoftrainingofstudentsinprogramminginhigh

ereducationinstitutionitisnecessarytobebasedontheprinciplesofobject-orienteddesign.Theappliedmethodologiesofobject-

orienteddesignconsistofsomemethodicalperiodsoftraining. 

Keywords:object-orienteddesigning,science,newtechnology,computerization,newinformationtechnologies,experts 
 

УДК:378.021.3:153.9.020.40 

 

МАСТЕРСТВОПЕДАГОГАВРЕШЕНИИПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХЗАДАЧ 

 

А.К.Айтпаева–к.п.н.,доцентКазНПУимениАбая,г.Алматы 
 

Мұғалімніңбалалардыңжасжәнежеке-

психологиялықерекшеліктерінтүсінуіжәнеесепкеалуы,курделілікдеңгейіәртүрліпедагогикалықміндеттердішешудегіп

едагогтіңшеберлігінетәуелдіболады.Педагогикалықшебер-

ліктіңдеңгейінтәрбиеленушілердіңӛзарақатынастарынкӛрсететіннәтижелеуібойыншабағалауғаболады. 

Тірексӛздер:Педагогикалықшеберлікті,кәсібимақсаттар,кәсібибіліктілік 

 

Насовременномэтаперазвитияобщества,вчастности,системыобразования,проблемапедагогиче-

скогомастерстваявляетсянаиболееактуальной.Сегодняпедагогунеобходимобытьмобильным,уметьподстра

иватьсяподпостоянноменяющиесяусловияпрофессионально-

педагогическойдеятельностиврамкахреформированияобразования.Вэтомслучаеуместноговоритьомастерс

твепедагогаврешенииосновныхпрофессионально-педагогическихзадач. 

Педагогическоемастерство–достаточносложноепонятие.Оновключаетвсебямножествокомпонен-

тов.МойпедагогинаставникпрофессорКоянбаевР.М.определялпедагогическоемастерствочерезтакоепонят

ие,как«педагогическоевоображение».Оно,поегомнению,заключалосьвуменииучителяпоста-

витьсебянаместоученикаивсоответствиисэтимстроитьсвоюработу. 

Впедагогическойнаукебольшоевниманиеуделяетсянаучнойосновемастерстваучителя.Так,ученые-

педагогиА.С.Макаренко,В.А.Сластенин,Р.М.Коянбаеввидятосновупедагогическогомастер-

ствавуменииучителяприменятьнаучныетеоретическиезнаниявсвоейпрактическойдеятельности,инымисло

вами,–

способностьиспользоватьсвоизнанияврешениипедагогическихзадач.Исходяизэтого,можноутверждать,что

всписоктребованийкучителю-

мастерувходятнетолькоегопрактическиеумения,ноидостаточнообъемныйзапасспециальныхзнаний.Следо

вательно,чтобыумелосоединитьнаучнуютеориюспрактикой,педагогунеобходимовсовершенствевладетьна

выкамитеоретическогомышления. 

ПрофессорКоянбаевР.М.основупедагогическогомастерствавиделвзнаниипедагогомсвоегодела.Онутве

рждал,чтосамивоспитанникиценятучителяисчитаютегомастеромсвоегодела,есливидятичувствуют,чтоону

веренноиспользуетсвоиразнообразныезнанияиумения.КоянбаевР.М.былуверен,чтоучитель,невладеющий

основамипедагогическогомастерства,неспособенрешитьпедагогическиезадачи:«Янаопытепришѐлкубежде

нию,чторешаетвопросмастерство,основанноенаумении,наквалификации». 

Педагогическоемастерствопредставляетсобойгармоничноесочетаниезнанийиуменийучителя.Впедагог

икеестьнесколькоточекзрения,рассматривающихмастерствопедагогасданнойпозиции. 
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АвторбольшогоколичестваработвобластипедагогикиВ.А.Сластенинклассифицируетуменияпедагога,св

язанные,преждевсего,ссинтезомтеорииипрактическойдеятельности,следующимобразом: 

 умениесоотноситьтеоретическоесодержаниеучебногопроцессасконкретнымипедагогическимизадача

ми,которыенеобходиморешитьпедагогувпроцессесвоейпрофессиональнойдеятельности; 

 умениеприменятьнапрактикеимеющиесязнания,приводятемсамымвпоследовательноедвижениевесьп

едагогическийпроцесс; 

 умениепониматьсложныевзаимосвязикомпонентовпедагогическогопроцесса[7,с.42]. 

Такимобразом,впроцессерешенияпрофессиональныхзадачпроявляютсяключевые,базовыеиспециальны

екомпетенциипедагога,которыевсвоейсовокупностисоставляютпрофессиональнуюкомпетентность,подкот

оройпринятопонимать«специфическуюспособность,необходимуюдляэффек-

тивноговыполненияопределенногодействиявконкретнойпредметнойобластиивключающаяузкоспе-

циальныезнания,особогородапредметныенавыки,способымышления,атакжепониманиеответствен-

ностизасвоидействия»[6,с.54]. 

Рассматриваявопросыпрофессиональногомастерствавпедагогическойдеятельности,ученые-педаго-

гипредложилитакоепонятие,как«педагогическаятехника»,котороеопределяетсякаксовокупностьзнаний,ум

енийинавыковучителя,спомощьюкоторыхонорганизуеткомплекснуюработусдетьми. 

Впонятие«педагогическаятехника»входитнетолькотеоретическаябазасовременногоучителяиегоопытпр

актическойработы,ноидвижения,жесты,мимика,атакжеинтонация.Помнениюученых,педа-

гогическаятехника,позволяетучителюдатьучащимсяобразецсоциальногоповедения,дисциплинирует. 

Крометого,педагогическоемастерствозависитиотгражданскойпозицииучителя,еголичностныхиделовы
хкачеств,сформированностипрофессиональногосамосознанияипрофессионально-
ценностногоотношенияксебекакпредставителюпедагогическойпрофессии.Профессионально-

ценностноесамоот-
ношениепедагогаопределяетегоотношениексебевпрофессиональнойдеятельности,аименнокпроцессусвоег
опрофессиональногостановленияисамореализациивпространствеивовременипрофес-
сиональнойдеятельности,воссоздающейпутеминтеграцииразличныхаспектовсвоего«Я»впрофессии(Я-
действующее,Я-взаимодействующее,Я-живойорганизм,Я-существующее,Я-
осуществляющееся),переходящихвцелостныйобраз«Я-профессиональное». 

Такимобразом,можноопределитьосновныекомпонентымастерствапедагога,необходимыеемудлярешен
ияпрофессионально-педагогическихзадач: 

1.Профессионально-педагогическаякомпетентностьпедагога. 
2.Владениепедагогическойтехникой. 
3.Высокийуровеньобщейипедагогическойкультуры. 
4.Гуманистическаянаправленностьдеятельности(идеалы,интересы,ценности,гуманистическиеотношен

ия). 
5.Профессиональныекачества(любовькдетям,интеллигентность,ответственностьит.д.). 
6.Сформированностьпрофессиональногосамосознанияисамоотношения. 
7.Творческиепедагогическиеспособности. 
Внастоящеевремявпедагогическойпрактикебольшоевниманиеуделяетсяпоследнемукомпонентупедагог

ическогомастерства,таккакименноонпомогаетучителюприменятьсвоиумениявпостоянноменяющихсяусло

виях.Творческаядеятельностьпедагогапредполагаетгибкостьмышления,способностькпрогнозированию,ге
нерированиюидей,рефлексии,стремлениексовершенствованию.Восновесвоейдеятельностьпедагогаэврист
ична,направленанарешениепрофессионально-педагогическихзадач. 

ПомнениюученыхВ.А.Кан-КаликаиН.Д.Никандрова,втворческомпроцессепедагогаодновремен-
ноилипоследовательнодолжныосмысливатьсяразныепедагогическиезадачи.Преждевсего,этодолжнабытьо
бщаяпедагогическаязадачавсейдеятельностиучителя,которая,вконечномсчете,определяетивседеталитворч

ескогопроцесса,выступаякакегообщаяконцепция.Затемдолжнаосмысливатьсяэтапнаяпедагогическаязадач
а,связаннаясконкретнымэтапомпедагогическойдеятельностивучебнойиливоспитательнойсфере.Наконец,в
каждоммикроэлементепедагогическогопроцессадолжныосмыс-
ливатьсяпостоянновозникающиеситуативные(частные)педагогическиезадачи[4,с.28-29]. 

Исследуяобщепедагогическиеуменияучителя,Р.М.Коянбаевсчитает,понятия«педагогическоемастерств
о»и«педагогическаязадача»неразделимыми.«Чемвышеступенькиумений,тембольшевличнойумелостикаж

догоучителянаучногознания,наосновекоторогонаходятсяоптимальные(илиблизкиекним)решения»[8,с.105
]. 

Педагогическаязадача–
этонеотъемлемаячасть,фундамент,двигательвсегопедагогическогопроцесса.Исследуяпедагогическоем
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астерствоврешениипедагогическихзадач,мыиспользовалиследующееопределениезадачиБ.Ф.Спирина
иМ.Л.Фрумкина:задача–
это«…результатосознаниясубъектомдеятельности,целидеятельности,условийдеятельностиипроблемы
деятельности(про-блемызадачи)»[8,с.9]. 

ВтрудахВ.А.Сластенинамынаходимследующееопределениепедагогическойзадачи:«Подпедаго-
гическойзадачей…следуетпониматьосмысленнуюпедагогическуюситуациюспривнесеннойвнеѐцельювсвя

зиснеобходимостьюпознанияипреобразованиядействительности»[7,с.337]. 
Такимобразом,педагогическоемастерствозаключаетсявпоискенаиболееэффективногорешениясредису

ществующих,рациональноманализеиотборерешений. 
Ещѐоднимважнейшимаспектомпедагогическогомастерстваявляетсяспособностьучителяпривлечькреш

ениюзадачисамихвоспитанников.Впедагогикесуществуетнесколькоклассификацийпедагогиче-
скихзадач.Насинтересуетклассификация,основаннаянапедагогическихцелях.Всоответствиисэтим,педагог

ическиезадачиделятсяна: 
 стратегические(достаточностандартныезадачи,решаемыебольшинствомпедагоговежедневно); 
 тактические(вытекаютизстратегических,представляютсобойчастьрешениястратегическихзадач); 
 оперативные(возникаютвнезапно,вопределенный,отдельновзятый,моментдеятельностиучителя). 

Эффективностьдеятельностипедагогаопределяется,преждевсего,тем,какимобразомунегополуча-
етсясоотнестирешенияразныхтиповзадачвкомплексе.Особыйинтересздесьвызываютоперативныепедагоги

ческиезадачи,таккаконичащевсегоносятвнезапныйхарактеритребуютотпедагогавысокогоуровняразвитият
еоретическогоитворческогомышления,сообразительности,быстройреакции,атакженемедленногопринятия
мер. 

Какправило,привысокомуровнепрофессионализмапедагогможетиметьвсвоемарсеналенаборспособ
оврешениязадачиуметьприменитьегоксоответствующейпедагогическойситуации.Важнозаметить,чтод
ляоднойитойжепедагогическойзадачивсегдаможетбытьнайденонеодно,амно-

жестворешений(нормативныхспособов)взависимостиотличнойипрофессиональной«Я-концеп-
ции»педагога. 

Мастерствоврешенииразнообразныхпедагогическихзадачразногоклассаиуровнясложностизависитиотп

ониманияиучетаучителеминдивидуальныхпсихологическихивозрастныхособенностейдетей.Еслиначинаю

щийинеопытныйучитель,какправило,прирешениипедагогическойзадачинамечаетмногоспособовеерешени

я,тодостаточноопытныйпедагог,мастернеперебираетготовыеварианты,анамечаетреальнуюпрограммудейс

твийкаждыйраззаново,исходяизконкретныхусловий. 

Такимобразом,профессиональноемастерствоучителя,главнымобразом,состоитвегоумениимаксима

льноиспользоватьсвоитворческиеитеоретическиевозможностидлянаиболееуспешноговоспитанияиобр

азованияучащихся.Оценитьуровеньпедагогическогомастерстваможнопорезуль-

татам,представляющимсобойизменения,произошедшиенетолькоссамимивоспитанниками,ноивотнош

енияхмеждуними. 
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Резюме 

Вданнойстатьерасматривалосьмастерствоврешенииразнообразныхпедагогическихзадачразногоклассаиуровнясло

жностизависитиотпониманияиучетаучителеминдивидуальныхпсихологическихивозрастныхособенностейдетей. 

Ключевыеслова:Педагогическоемастерство,профессиональныезадачи,профессиональнаякомпетентность 

 
Summary 

Masteryinthedecisionofvariouspedagogicaltasksofdifferentclassandlevelofcomplicationdependsfromunderstandingandacco

untbytheteacherofindividualpsychologicalandage-

relatedfeaturesofchildren.Estimatingthelevelofpedagogicalmasteryispossibleonresults,beingchanges,happeningnotonlywithpup
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ilsbutalsoasbetweenthem. 

Keywords:Pedagogicalmastery,professionaltasks,areaprofessionalcompetence 
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Мақаладаойынныңпайдаболуы,дамуы,жәнетұлғаныңқалыптасуындағыалатынорнықарастырылады.Ойынныңтео

риялықмәніашылып,тереңтоқталыпталқыланады. 
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ОйынныңпедагогикалықтеориясыментәжірибесінжасаудаН.К.Крупскаяныңеңбегізор.Олбалаларойын

ынмақсатқабағытталған,әлеуметтік,шығармашылықіс-

әрекетретіндежаңатүсініктіенгізді.Н.К.Крупскаяойындыӛсіпкележатқанағзаныңқажеттілігіретіндеқарасты

рып,осықажеттілітіекіфакторментүсіндірді:біріншіден,баланыңқоршағанӛмірдітаныпбілугеұмтылуы,және

екіншіден,ӛзінетәнеліктеумен,белсенділікпен.«Ойын–

қоршағандытанутәсілі»,соныменқатаролбаланыңденекүшіндамытады,ұйымдастырушықабілеттердің,шығ

армашылықтыңдамуына,балаларұжымыныңдамуынаықпалетеді.Мектепкедейінгішақтабалалардыңбастыі

с-әрекетіойынболатын,олқарым-қатынасқаүлкенмүмкіндікберетін.Мектепкекелгенуақыттанжетекшііс-

әрекетоқуғаауысады.Бірақбаланыңмектепкеауысуындаіс-

әрекетіндеқатаңӛзгерістержасаудыңқажетіжоқ.Солсебептідемектептеоқукезеңіндеойынәрекетіоқытумент

әрбиелеуденегізгіорындыалуыкерек.Н.К.Крупскаяныңдұрысескертуібойынша,«мектепойынғаазуақытбӛл

еді,балағабірденересекадамныңәдістеріменіс-

әрекеткебағыталудыталапетеді.Олойынныңұйымдастырушылықрӛлінбағалайбермейді.Ойыннанкүрделіса

бақтарғаауысутымжылдамӛтеді...». 

Н.К.КрупскаяданкейінойынғабаладамуыныңқұралыретіндеА.С.Макаренконазараударды.Оныңпікірін

ше,ойын–бұлтұлғаныңқалыптасуындағымаңыздытәрбиефакторы[1].Ойын–

теккӛңілдіуақытӛткізуемес.Оләрдайымбаланыңәрекеттенуінталапетеді,солсебептідееңбеккедаярлануүрдіс

іболыптабылады.Ойынболашақазаматтыңӛміріндегіміндеттіемеснәрсеболыпкӛрінеді,бірақшынынакелген

дежоғарықуатты,ақылды,ӛзбетіншеәрекететудіталапетеді.«Ойынбаланыңӛміріндемаңыздыорындыалады,

-депжаздыА.С.Макаренко.–

Балаойындақандайболса,ӛскенненкейінжұмыстадасондайболады.Солсебептідеболашаққызметкердітәрби

елеуойыннанбасталады...»[2].А.С.Макаренконыңайтуынша,«ойнамайтынбалаларұжымынағызұжымбалал

арұжымыболаалмайды[2].Ұлыпедагогтыңсӛздерінқайталайтынболсақ,ойынбалағақажеттінәрседепбілеміз

,ӛйткенідәлосыойындабалаӛмірлікқажеттіпсихикалықпроцесстерменқасиеттерқалыптастырылады.Соным

енқатар,ойынбалағатаныс,ондабалаӛзіныңғайлысезінеді.Осымәселепедагогтарғаүлкенартықшылықбереді.

А.С.Макаренконыңайтуыбойынша,ойындыпедагогикалықүрдіскеенгізуқажет,ойынбалатұлғасыныңдаму

ыныңбірден-біржолыболыптабылады.Автордыңпікірібойынша,балаларойыны–бұлпедагоги-

калықтұрғыдансауаттыұйымдастырылғанойын,тәрбиелеушіойын.Ойын–

тәрбиеӛзіндіктәрбиегеалмасатынқұрал.Әрине,егербұлойындұрысәріжақсыболса. 

Педагогикадаойынжәнеоныңпедагогикалықбасқарылуымәселесінзерттеунеғұрлымдамыды.Мысалы,о

йынмәселесіА.П.Усованыоныңғылымиіс-әрекетініңалғашқықадамдарынанбастапқызық-

тырды.Олойынжәнеоныпедагогикалықбасқаруконцепциясынжасаудаүлкенүлесінқосты.Автордыңескерту

ібойынша,ойын–балалардыңӛзбетіншеорындайтыніс-әрекеті.Бұлойындыбалалардыңӛміріменіс-

әрекетінұйымдастыруформасыретіндеқарастыруғанегізболды.Балалардыңойынәрекетініңдамудәрежесіой

ынәрекеттерініңмазмұныменорындайбілуіскерлігіменсипатталады.А.П.Усовабалалардыңшынайықарым-

қатынасыныңдамуындаойынныңмаңыздылығына,олардызерттеуқажетті-

лігінесілтейді.Оныңпікірібойынша,ойындаұжымдытәрбиелеудегімаңыздысапақоғамдастықсапасыдамиды

.А.П.Усованыңпікіріншеойындыбасқаруоқытудыбасқарудандакүрделіжәнеқиынісболыптабылады,бұлбас

шылықтереңбілімдерменүлкенпедагогикалықшеберліктіқажететеді[3]. 

Д.В.Менджерицкая–балаларойыныныңтеориясыментәжірибесініңнегізінқалаушыболыптабыла-

ды.Оныңосыбағыттағызерттеулеріізденістердіңтереңдігіжәнежаңалықтардыңайқындығыменерекшеленед
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і.Оныңеңбектеріндегіойынбаланыңерекшетәжірибелікіс-әрекетіжәнеоныжан-

жақтытәрбиелеудіңқұралыболыптабылатыныдәлелденді.Соныменқатар,олбалалардысабақтаоқытуменой

ынмазмұныдамуыныңарасындағыбайланыстыанықтапберді[4]. 

ОйынпедагогикасыныңпсихологиялықнегіздерінЛ.С.Выготский,А.Н.Леонтьев[5],Д.В.Эльконин-

нің[6],А.В.Запорожецтің[7]еңбектеріненкӛреаламыз,оларбаланыңойынәрекетініңмазмұныменқатарқұрыл

ымыныңдаәлеуметтіктарихишартқатәуелділігінұсынды,соныменқатароныңбалапсихи-

касыныңәртүрліпсихикалықүрдістерініңжәнежекетұлғасыныңдамуынаықпалынмеханизмдерінзерттеугед

еназараударды. 

ОйынтеориясыныңдамуынаЛ.С.Выготскиймаңыздыүлесінқосты.Автордыңайтуынша:«Ойынныңмазм

ұнындадамудыңбарлықтенденцияларыбар:олдамукӛзіжәнежақынаймақтықдамудыжасайды;ойынбарысы

ндақажеттіліктердіңӛзгерісіменжалпымінездіңӛзгерісіанықталады». 

А.Н.Леонтьевтің[5]тұжырымдауынша,баладамуыныңеңертекезеңдеріндеойын–

ойыншықарқылызаттарғадегенадамзаттыққатынас,оныменадамзаттықәрекететуіскеасады.Балаойынкезін

деқоршағанортаныңшынайыәлеміненмеңгергендерінәрекеткекелтіреді,оныңмазмұнындаӛзініңӛміргедеге

нқатынасынбілдіреді. 

Ерекшемәдениқұрылымретіндетүсіндірілетінбалаларойыныныныңәлеуметтіктабиғатытуралытезис,Д.

Б.Эльконинніңзерттеулеріндеқарастырылады.Оныңпікірінше,ойынқоғамдамуыныңбелгілі–

біркезеңіндепайдаболадыжәнебалалардыңересектерӛмірінеараласудағыұмтылысынжетілдіруқұралыболы

птабылады,ӛйткеніересектердіңкүрделіӛндірістікәрекетібалағатікелейқатысуғамүмкін-

дікбермейді.Авторойынныңмазмұнынкелесішеайқындайды:-бұлересекадам,оныңіс-

әрекетіменбасқаадамдарменӛзарақатынасы,яғни«адамдарарасындағықатынас,заттарменәрекеттестікарқы

лыорындалады;адам–затқатынасындаемес,адам–адамқатынасында». 

А.В.Запорожец,П.Я.Гальперинніңойәрекетініңкезеңдікдамутеориясынасүйенеотырып,ойынпсихикалы

қпроцестердіңқалыптасуыныңӛзіндікматериалдықкезеңіболыптабылады,олӛзкезегіндебалағатүсініктікӛр

некі-

әрекеттіктүрдеэмоциялықтартымдыбейнелердіжасапшығаруғамүмкіндікбереді.А.В.Запорожецойынныңм

әнінқоршағанортазаттарыменқұбылыстарыныңжалпыламатиптікбейнелерініңжүйесінжасауғажәнеоларды

ңәртүрліқұрылымдарынмүмкіндікбереді«баланыңкейінгідамуынақиялдыңжәнебейнелікойлаудыңқабілетт

еріндамыуынбағалауӛтеқиын[7,8].Демек,ойынжекешығармашылықӛніміретіндеемес,әлеуметтікортаныңы

қпалымен,баланыңәлеуметтіктәжірибенімеңгерунәтижесіндедамиды. 

Психологиялық-педагогикалықәдебиеттердіталдаунәтижесіойыніс-

әрекетіндебастауышсыныпоқушыларытекбілімдерменіскерліктердімеңгеріпқанақоймайды,соныменқатар

олардыңбойындаойшаәрекететебілуқабілетініңқалыптасуынадаықпалетеді. 

Қазақғалым-педагогтардыңойынтуралыкӛзқарастарыдаерекшеқызықтымазмұналады. 

АбайҚұнанбаевтыңеңбектеріндеқазақхалқыныңбүкілӛмірініңмаңыздыбӛлігіналатынұлттықойындарға

үлкенназараударылады.Абайхалықойындарыныңбаланыңруханидамужәнеденедамуыжақсыықпалететіні

нтүсінебілді. 

ПедагогикағылымыныңдамуынаЖүсіпбекАймауытовтың«Тәрбиедегіжетекшілік»тақырыбындағыеңбе

гімаңыздыүлесқосты,оныңмазмұнындабілім,оқыту,дамудидактикасысияқтыпедагогикалықұғымдарқараст

ырыладыжәнебалатәрбиесініңмаңыздылығынақтыланады.Еңбастысыойындыолтұлғаныңдамужәнетәрбие

леуқұралыретіндеерекшеатапӛтеді. 

АхметБайтұрсынов–

атақтыпедагог,ағартушы,қазақтіліндегіалғашқыоқулықтардыңавторы.Олбалалардыанатілінеоқытуды

дидактикалықойындарғаүлкенмәнберді.«Қазақтіліндеоқыту»тақырыбындағымақаласындаолбылайде

йді:«...Тәрбиешілернемесемұғалімдербаланыңкӛңіл-

күйіменпсихологиясынескеруіқажетжәнедеоныңақыл-ойжәнеденелікдамуыіс-

әрекеттеболыпжатқанындабілуіқажет»[8]. 

20-30жылдарыоқытупедагогикасыменпсихологиясыныңтеориялықмәселесінқарастырудыағарту-

шы,ақын–

МағжанЖұмабаевүлкенүлесқосты.Авторбалаларойыныныңпсихологиялықмәнінатапӛтеді:«Баланыңойла

уы,қиялдауыоныңойынындакӛрінеді,балаүшінойын–

еңбек.Ойынкезіндебалақоршағанортанытаныпбіледіжәнебелгілі–бірбілімдердімеңгереді»[9]. 

М.Жұмабаевойын–баланыңӛзәрекетіекеніннақтылайды. 

Қазақағартушыларыныңеңбектеріндеойынғатәрбиемендамуәдісіретіндетеориялықнегіздерғанаберілме

йді,соныменқатарқазіргіжағдайдаӛзектімәселенітиімдішешудеқолдануғаболатынтәжірибе-лі-
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педагогикалықматериалдаберіледі. 

ҚазақтыңхалықойындарыныңәлеуметтікжәнепедагогикалықмәнділігіМ.Т.Тәникеевтің,Т.Ш.Қуа

нышевтың,Е.С.Сағындықовтыңқазіргізерттеулеріндеанықталады.Авторлардыңпікірін-

шеқазақойындарыойынғақатысушылардыңұжымдықӛзарақатынасынқалыптастыруға,халықтыңсалт-

дәстүрі,тұрмысыжайлытүсініктерінжәнебілімдерінкеңейтеді. 

М.Т.Тәникеевтіңтұжырымдауынша,ұлттықойындардыңпайдаболутарихынталдаунегізіндедұрысбағабе

руменоныңсипатықажет,ӛйткеніәрхалықӛзініңәлеуметтік-

мәденижәнеэкономикалықшарттарынасәйкесӛзінетәнойындықұрастырады. 

Е.Сағындықовӛззерттеуіндехалықойындарынсабақүстіндежәнесабақтантыстәрбиежұмыстарын-

дақолдануәдістемесінжасады,мұғалімдерментәрбиешілердің,ата-

аналардыңбірлескенәрекетініңтәжірибесінжалпылайды. 

Е.Сағындықовтыңкӛзқарасынжалғастырады.Авторбастауышсыныпоқушыларыныңтәрбиелеуменоқыт

удақазақтыңұлттықойындарыныңмаңызынатапӛтеді,мектептетәрбиелеу–

білімберуүрдісіндеұлттықойындардықолданужолдарынқарастырады,балалардыңүрдісіндегіӛзбетіншеәре

кететуібарысындаұлттықойындардықолданушарттарыменәдістерінанықтайды. 

ЕгерЕ.СағындықовпенТ.Иманбековтіңеңбектеріндебастауышсыныпоқушыларынаұлттықойындард

ықолдануқажеттілігіқарастырылғанболса,Т.Ш.Қуанышевтіңзерттеулерібалаларменӛзжұмысындаұлтт

ықойындарындақолданаалатынболашақденетәрбиесімұғалімдаярлауғабағыт-талған[10,11,12]. 

Педагогикалықүрдістіңқұрылымынаойындыталдайкеле,тӛмендегідейзаңдылықанықталды:педагогика

лықүрдістеойынбаланыңіс-

әрекетіндетекӛзініңтабиғижағынанпсихикалыққұбылысретіндеғанакӛрінбейді,соныменқатарпедагогикал

ыққұбылысретіндедесипатталады.Мұндайсипаттаойынтекпедагогикалықүрдістіңнегізіндеғанаорыналады

. 

Бұлзаңдылықбірденпайдаболғаноныңолтектәрбиедамуыныңбелгілі-біркезеңіндеғанапайдабол-

дынемесеойынпедагогикалыққұбылысқатекарнайыпедагогикалықміндеттішешудеғанақолданады. 

Педагогикалықүрдістеойынбалаларіс-

әрекетіретіндекӛрінсе,алпедагогикалыққұбылысретіндеоләртүрліқызметатқарады: 

Тәрбиеқұралыретіндегіқызмет; 

Оқытудыұйымдастыруформасықызметі; 

Тәрбиеніұйымдастыруформасықызметі; 

Балалароқытументәрбиелеутәсілдеріжәнеәдістеріқызметі. 

Қазіргіғылымибілімнегізіндеойынадамныңгинетикалықалғашқыжәнеӛзбетіншежүретініс-

әрекетформасыболыптабылады,оладамныңдүниенітаныпбілудегіқажеттілігінқанағаттандырады.Ойын–

бұлтабиғаттыңтірікереметі.Олшектеуліжәнежеткілікті,оладамғабүкілӛміріндеқуанышсыйлайды.Олбасқаі

с-әрекетке,оныңмазмұныменқатынасынарттыраотырып,жеңілауысады. 

Ойынныңмаңыздыерекшеліктерініңбіріадамныңбарлықмүмкіндіктеріменқабілеттерінбелсендіре-тініс-

әрекеттібереді. 

Соныменқатар,ойынкелерұрпақтыңболашақӛміргедаярлыққызметінорындаушытабиғижәнежаңашади

дактикалыққұралретіндемазмұналады.Ойындаӛмірдібейнелейотырып,балақарым-

қатынастыңәлеуметтікқажеттіформаларынжәнееңбекіс-

әрекеттіңалғашқыдағдыларынмеңгереді.Соныменбірге,ойынәрекетінтаңдауеркіндігі«жақындаму»аймағы

ның(Л.С.Выготский)қалыптасуы-

наықпалетедіжәнеолӛзкезегіндетұлғаныңдамуыныңнегізіретіндеанықталатынинтеллектіментұтас«Мен-

нің»қалыптасуынаықпалетеді.Шешімқабылдаудықамтамасызететінақыл-

ойәрекеттерініңқалыптасуындаойынтәжірибесіқұндыерекшелікболыптабылады.Әрдайыммәселелікжағда

йдаболаотырып,балабіртіндепӛмірдіңбарлықжағдайларындадабірдейқолданаалатынақыл-

ойәрекеттеріндағдыларынмеңгереалады.Бірақеңмаңыздысы,оларменбіргеэкстермалдыжағдайлардашешім

қабыл-

даудағдыларыдақалыптасады.Оныңмазмұнынауақыттыңжетіспеушілігі,ақпараттыңжетіспеушілігіжәнеқа

былданғаншешімдердіңнәтижесініңнақтылығыбайқалады. 

Қорытындылайкеле,ойынәрекетішынайыӛмірдіңжағдайларынабейімделген,жаңаұрпақтыңтірші-

лікәрекетінеқабілеттердіқалыптастыратынбірден-біржолыдеугеболады. 
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Резюме 

Вданнойстатьерассматриваетсявозникновениеиразвитиеигр,еероливформированииличности.Атакжеобсуждается

теоретическийсмыслигрвразвитииребенка. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯНАПРАВЛЕННОСТЬИПРОФЕССИОНАЛЬНОЗНАЧИМЫЕКАЧЕСТВА

ПЕДАГОГА 

 

А.К.Айтпаева–к.п.н.,доцентКазНПУимениАбая,г.Алматы 
 

Педагогтұлғасыныңбағыттылығыкәсібиіс-

әрекеттежәнежекеленгенпедагогикалықжағдайяттардакӛрінісбереды,адамныңбіртутасбейнесін,қабылдауынжәнеміне

з-құлықлогикасынанықтайды.Педагогикалықбағытты-

лықтыңдамуы,педагогеңбегініңпәндіксаласынанпсихологиялықсалағамотивациясыныңалмасуықоқушылардыңтулға

сынадегенқызығушылығынаықпалӛтеді. 

Тірексӛздер:Педагогикалықшеберлікті,кәсібимақсаттар,кәсібибіліктілік 

 

Личностьпедагога(ееценностныеориентации,смыслы,идеалы)характеризуетсяпедагогическойнаправле

нностьюиопределяетсущностьпедагогическойдеятельностииобщения:радичеготрудитсяпедагог,какиеонст

авитзадачиицели,какиевыбираетспособыисредствадостиженияцелейирешениязадач.Поэтомуличностьявл

яетсяцентральнымфакторомвтрудепедагога. 

Какотмечала,МарковаА.К.структураличностипедагогавключает: 

 мотивациюличности(направленностьличностииеевиды); 

 свойстваличности(педагогическиеспособности); 

 интегральныехарактеристикиличности(педагогическоесамопознание,творческийпотенциал). 

«Мотивацияличностиобусловленаеенаправленностью,включающиеценностныеориентации,моти-

вы,цели,смыслы,идеалы.Направленностьличностиопределяетсистемубазовыхотношенийчеловекакмируи

самомусебе,смысловоеединствоегоповеденияидеятельности,создаетустойчивостьличности,позволяяпроти

востоятьнежелательнымвлияниямизвнеилиизнутри,являетсяосновойсаморазвитияипрофессионализма,точ

койотсчетадлянравственнойоценкицелейисредствповедения»[1,c.41]. 

Вцеломвнаправленностипедагогамогутбытьвыделены: 
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 гражданская; 

 познавательная; 

 самообразовательнаянаправленность. 

Педагогическаянаправленность–этомотивациякпрофессиипедагога,главноевкоторойдействи-

тельнаяориентациянаразвитиеличностиучащегося(онанеограничиваетсялюбовьюкдетям).Устойчи-

ваяпедагогическаянаправленность–

этостремлениестать,бытьиоставатьсяпедагогом,помогающееемупреодолеватьпрепятствияитрудностивсво

ейработе.Направленностьличностипедагогапроявляет-

сявовсейегопрофессиональнойжизнедеятельностиивотдельныхпедагогическихситуациях,определя-

етеговосприятиеилогикуповедения,весьобликчеловека.Однакоупедагогаэтотобликприобретаетпоройутри

рованныечерты,выражающиесявизлишнейназидательности,категоричностисуждений,поэтомуиногдапеда

гогаможноузнатьсразу.Известно,чторазвитиюпедагогическойнаправленностиспособствуетсдвигмотиваци

ипедагогаспредметнойстороныеготруданапсихологическуюсферу,интерескличностиучащихся[2]. 

Способностипедагогаобычнорассматриваюткакиндивидуальныесвойстваличности,способствую-

щиеуспешномувыполнениюегодеятельности.Педагогическиеспособностиопределяюткакиндивиду-

альныеустойчивыесвойстваличности,состоящиевспецифическойчувствительностикобъекту,средствам,усл

овиямпедагогическоготрудаисозданияпродуктивныхмоделейформированияискомыхкачествличностивосп

итуемого[3]. 

Вуправленческиепедагогическиеспособностивходят:способностивлиятьнаотдельныепоступ-

кидругогочеловекаиегоповедениевцелом,обращатьсякмотивамицелямучащегосяичерезнихуправлятьп

оведением,непревращатьуправлениевманипулированиедругимчеловеком[4].Выделя-

юттакженеявные,скрытыепедагогическиеспособностииярковыраженные,компенсируемыеинекомпенс

ируемые. 

Имеютсяидругиеподходыканализупедагогическихспособностей.Например,КузьминаН.В.выделяетслед

ующие: 

 коммуникативные; 

 организационные; 

 гностические[5]. 

Естественно,чтокаждаяизвыделенныхпедагогическихспособностейможетпроявлятьсявразныхситуация

х,втомчислеивтворческих,гдетворчествопедагогаснеизбежностьютранслируется,перехо-

дитвтворчестворебенка.Поэтомуодноизважныхкачествпедагогакактворческойличности–

этоисключительновысокийуровеньэмпатии,или,пооченьудачномувыражениюиназваниюкнигиВ.Леви,«Ис

кусствобытьдругим»[6].Ичемвышеспособностьпедагогаксочувствию,состраданию,сопе-

реживанию,наконец,ксотворчеству,темвышеегопрофессионально-

творческиерезультаты.В.Леви,характеризуяразнообразиетворческихпроявленийпедагога,показывает,чтоп

едагог,взависимостиотситуации,можетбытьнаблюдателем,контролером,наставником,исследователем,вра

чом,товарищем,критикомитакдалее.Навопрос«Генийобщения,каковон?",В.Левивыделяетследующиекачес

тва: 

 «Плюсинтерес.Огромноелюбопытство,колоссальнаяжадностьклюдям,отсюдаповышенноевнимание,

итонкаянаблюдательность,ипревосходнаяпамятьнавсе,касающеесядругого... 

 Минустревожность.Привсейживости,подвижностиэтотчеловекнаредкостьспокоен.Центрыстрахакакб

ынедоразвиты:беспечностьдобеззаботности.Замечательно,однако,что,покрайнеймере,в90случаевиз100эта

беспечностьоказываетсямудростью.. 

 .Плюсобратнаясвязь.Выещевзглядываете,аонвзглянулужетрижды,ипонимаетеВашвзглядкакстарогоз

накомого...Высокаячувствительностькизменениям...Способностьлегко,быстроперестраи-

ваться,превосходнаяподвижностьпсихики–

свойствоврожденное,ноиподдающеесятренировке.Сопутствующиекачества:ловкость,тактичность,находч

ивость,остроумие,артистизм. 

 Плюсартистизм.Богатствожестовиинтонаций;превосходныйрассказчик,имитаторимим.Вкускподроб

ности,ксочнымдеталям.Неистощимыйигровойазартнекарточногоигрока,аребенка,жаждуще-

гожитьразнымижизнями. 

 Плюсагрессивность.Приобщемфонедоброжелательностииблагодушиягенийобщениянелишенагресси

вности,котораяпроявляетсяредко,нометко... 

 Плюсоптимизм.Оптимизмкакубеждение,какжизненнаяустановка,иоптимизм,каксостояние,ощущени

ерадостибытия–вещиразные,хотяивзаимосвязанные. 
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 Минуспредвзятость.Отсутствиепредрассудков.Совместнаяневосприимчивостьккаким-

либопосторонниммнениямочеловеке,равнокакититуламизваниям,заграждающимсущность. 

 Плюссимпатия.Ирядпедагогическихпринципов,которымируководствуетсятворческийработаю-

щийпедагог:«Принциппервый–вникни.Принципвторой–

создайблагоприятнуюатмосферу.Принциптретий–неунижай.Принципчетвертый–возвышай»[7,с.85]. 

Всеавторыуказываютнато,чтосуществуютспособностиобщиеиспециальные.Кобщимспособно-

стямониотносят,преждевсего,способностиинтеллектуальные:хорошуюпамять,сообразительностьидругие.

Кспециальнымспособностямотносятте,которыенеобходимыдляуспешностивыполненияспециальныхвидо

вдеятельности. 

Показателямуровняобщихспособностейупедагога,какправило,являетсяуспешностьобучениявсреднейш

колеипедагогическомучебномзаведении.Ноеслибыдляовладениямастерствомбылобытакоеположение:кто

отличноучитсявпедагогическомучебномзаведении,тотстольжеуспешносправ-

ляетсяссамостоятельнойпедагогическойдеятельностью.Однаконаблюдаютсяслучаи,когдачеловекучитсябл

естяще,ассамостоятельнойработойсправляетсяплохо.Довольночастыипротивоположныеслучаи:студентне

особенноуспешноучится,анасамостоятельнойработебыстроовладеваетпедагогиче-

скиммастерствомипополняетзапастеоретическихзнаний.Следовательно,дляуспешногоовладенияпрофесси

ейнеобходимыспециальныеспособности[8]. 

Уровеньспециальныхпедагогическихспособностейпроявляетсявглубине,разносторонностиинфор-

мации,которуюпедагогаможетполучитьобособенностяхразвитиясвоихучащихся;вбыстротеперестройкисв

оейдеятельности. 

Рядавторов,такиекакА.К.МарковаиЛ.М.Митинавыделяютследующиепсихологическиекачествасамогоп

едагога,важныедляегопедагогическойдеятельности.Перечислимих. 

Педагогическаяэрудиция–

запассовременныхзнаний,которыепедагоггибкоприменяетприрешениипедагогическихзадач. 

Педагогическоецелеполагание–

потребностьпедагогавпланированиисвоеготруда,готовностькизменениюзадачвзависимостиотпедагогичес

койситуации.«Педагогическоецелеполагание–

этоспособностьпедагогавидетьсплавизцелейобществаисвоихсобственныхизатемпредлагатьихдляприняти

яиобсужденияучениками»[9,с.54]. 

Входеанализапедагогическихситуацийразвертываетсяипедагогическоемышлениекакпроцессвыявлени

яимвнешненезаданных,скрытыхсвойствпедагогическойдеятельностивходесравненияиклассификацииситу

аций,обнаружениявнихпричинно-следственныхсвязей. 

Особыйинтересздесьпредставляетпрактическоепедагогическоемышление.Этоанализконкретныхситуа

цийсиспользованиемтеоретическихзакономерностейипринятиянаосновеэтогопедагогическогорешения.«П

рактическоемышление–этовсегдаподготовкакпреобразованиюдеятельности,направ-

ленномнавнесениевнееизменений.Практическоемышлениеосуществляетсяобычновусловияхдефицитавре

мени,имеетограниченныевозможностидляпроверкипредположений»[10,c.20].Вариан-

томпрактическогопедагогическогомышленияявляетсядиагностическоемышлениепедагога–

анализотдельныхчертребенкаисвязываниеихвоединосучетомпрогнозированияразвитияличности. 

Дляанализамышленияпедагогаважносопоставитьдваеговида: 

 аналитическоедискурсивное,развернутоевовремени,имеющиевыраженныеэтапы; 

 интуитивноемышление,котороехарактеризуетсябыстротойпротекания,отсутствиемчетковыраженных

этапов,минимальнойосознанностью. 

Педагогическаяинтуиция–

это«быстрое,одномерноепринятиепедагогомпедагогическогорешениясучетомпредвидениядальнейшегора

звитияситуациибезразвернутогоосознанногоанализа»[11,с.21]. 

Важнойчертойпедагогическогомышленияявляетсяпедагогическаяимпровизация–

нахождениенеожиданногопедагогическогорешенияиегомгновенноевоплощение,совпадениепроцессовсоз

данияиприменениеприихминимальномразрыве. 

Резюмируявышеизложенное,отметим,чтовходеизученияпедагогомдетейисамогосебясовершен-

ствуетсятакжеиряддругихпрофессиональноважныхкачеств. 

Педагогическаянаблюдательность,зоркость,педагогическийслух–

пониманиепедагогомсущностипедагогическойситуацииповнешненезначительнымпризнакамидеталям,пр

оникновениевовнутрен-

ниймирребенкапомалоприметнымнюансамегоповедения,способностьповыразительнымдвижениямчитать
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человекакаккнигу. 

Педагогическийоптимизм–

подходпедагогакребенкусоптимистическойгипотезой,сверойвеговозможности,резервыеголичности,спосо

бностьвидетьвкаждомребенкетоположительное,начтоможноопереться. 

Педагогическаянаходчивость–

умениегибкоперестраиватьтруднуюпедагогическуюситуацию,придатьейположительныйэмоциональныйт

он,позитивнуюиконструктивнуюнаправленность. 

Педагогическоепредвидение–

умениепредвосхищатьповедениеиреакциюдетейдоначалаилидозавершенияпедагогическойситуации.Пред

усматриватьихисвоизатруднения. 

Педагогическаярефлексия–

обращенностьсознанияпедагоганасамогосебя,учетпредставленийдетейоегодеятельностиипредставленийр

ебенкаотом,какпедагогпонимаетдеятельностьребенка.Рефлексияозначаетосознаниепедагогомсебясточкиз

рениядетейвменяющихсяситуациях.Педагогуважноразвиватьусебяздоровуюконструктивнуюрефлексию,п

риводящуюкулучшениюдеятельности,анекразрушениюеепостояннымиколебаниями.Педагогическаярефл

ексия–

этосамостоятельноеобращениексамоанализубезтого,чтобыотнегоэтопотребовалаадминистрацияучебногоз

аведения. 
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Резюме 

Вданнойстатьерасматриваласьпедагогическаянаправленностьпедагогаиегопрофессиональнозначи-

мыекачества. 

Ключевыеслова:Педагогическаянаправленность,профессиональнозначимыекачествапедагога 
 

Summary 

Theorientationofpersonalityofteachershowsupinallhisprofessionalvitalfunctionsandinseparatepedagogicalsituations,determ

ineshisperceptionandlogicofbehavior,alllookofman.Developmentofpedagogicalorientationisassistedbythechangeofmotivationo

fteacherfromthesubjectsideofhislabourtothepsychologicalsphere,interestinpersonalityofstudents. 

Keywords:Pedagogicalmastery,professionaltasks,,areaprofessionalcompetence 

УДК:37.035:323(574) 

 

ЖАСТАРҒАЕЛБАСЫНЫҢ«МӘҢГІЛІКЕЛ»ИДЕЯСЫАРҚЫЛЫОТАНСҤЙГІШТІКТӘРБИЕБ

ЕРУДІҢПЕДАГОГИКАЛЫҚНЕГІЗДЕРІ 

 

А.Қ.Дҥйсенбаев–п.ғ.к.,Қазақ-орысхалықаралықуниверситетініңдоценті,Ақтӛбеқ., 

А.Ақжолова–ф.ғ.к.,АбайатындағыҚазҰПУ,ағаоқытушы,Алматық. 
 

АталғанмақаладажастарғаЕлбасының«Мәңгілікел»идеясыарқылыотансүйгіштіктәрбиеберудіңпедагогика-

лықнегіздеріқарастырылады.Қазіргіуақытта«Қазақстандықкеремет»дегенұғымнегізіндетәрбиежүйесінқұруымызкере

к.Оныңнегізіндеқазақұлтының–

құдыреттілігі,имандылығы,адамгершілігі,патриоттықтәрбиесітуралынасихаттаудыңмаңызызор.Авторқазақхалқының

жастардыңбойындаотансүйгіштіктәрбиеберудіқалыптастырумәселелерінеталдаужасайды. 

Тірексӛздер:Қазақстандықкеремет,патриотизм,отансүйгіштіктәрбие,қазақстандықпатриотизм,«Мәңгілікел»идеяс

ы,ұлттықтәрбие,қазақпатриотизмі 
 
ҚазақстанРеспубликасыныңәлеуметтік-

экономикалықдамуынжеделдетуге,қоғамныңсаясижәнеруханиӛмірісаласындағыміндеттердіқайтажаңарту

ғабағытталғанидеялық-тәрбиежұмыстарымемле-
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кеттіңстратегиялықбағдарыменанықталды.Еліміздіңтәуелсіздікалып,егемендіккежетуіқазақхалқы-

ныңжәнереспубликадатұратынбасқадахалықтардыңұлттықдүниетанымыныңӛсуінежағдайжасады. 

Қазақстанныңжоғарғыоқуорындарындастуденттергеқазақхалқыныңэтностықерекшеліктерін,тарихыме

нмәдениетін,сондай-ақхалықтыңбатырұл-

қыздарыныңерлікістеріндәріптеужастарғапатриоттықтәрбиеберудіңжәнеонықазіргіжағдайдазерттеудіңқа

жеттілігінарттыратүседі. 

ҚазақстанРеспубликасындабілімберудідамытудың2011-

2020жылдарғаарналғанМемлекеттікбағдарламасыныңнегізгіміндеттерініңбіріқазақстандықпатриотиз

мге,биікмәдениетке,адамқұқықтарыменбостандықтарынқұрметтеугетәрбиелеуболыптабылады.Бұлжа

старғаэтнопедагоги-

калықнегіздебілімберіп,патриоттыққатәрбиелеуісіненұсқауәріоныңқажеттілігінайқындайтынбағдарла

мадеугеболады[1]. 

Соңғыжылдарықалыптасқантәрбиежүйесікӛпшілікжағдайдасӛз,ұран,мәліметтіксипаттаболып,жоғарыо

қуорындарындағыстуденттердіңміндеттітүрдеқоғамдықпайдалыіс-әрекеткеқатысуынқарас-

тырмады,оларғапатриоттықтәрбиеберубағытындамытудықиындатты.Мұныңӛзіқазіргікездежоғарыоқуор

ындарындатәрбиеберумәселесінежаңашакӛқарастұрғысынанқараудыжәнестуденттердіңпатриоттықсана-

сезімін,сапаларын,мінез-

құлқынқалыптастырудыкӛздейтінтәрбиеніңформаларыменәдістерінжетілдірудіталапетеді.Бұлбүгіндебайс

алдылық,табандылық,батылдылық,батырлық,қайсар-

лықтуралыбілімғанаемес,ӛнегеліккӛрсетуқажетболыпотырғануақыттаасамаңызды. 

Қазіргіуақытта«Қазақстандықкеремет»дегенұғымпайдаболды.Олтекбастамасы.Оғаннағызсайболуүшін

жан-жақтыдамуымызкерек.Қазақұлтының–

құдыреттілігі,имандылығы,адамгершілігікӛзінен,жүрегіненкӛрініптұрған,патриоттығыішіндеұйыпжатқан

кеңхалық.Бүкілбілімберужүйесіарқылыосылардысыртқашығару,жоғарғыдәрежегекӛтеруқажет,олүшінсап

алыпатриоттықтәрбиекерек.Бұл-

сырттанғанакелетінәсеремес,оліштеншығатын,дамитын,қалыптасатынерекшеқасиет.Ол-

қазақменталитетініңғасырларбойықалыптасыпкележатқанхалыққатәнсанаменкелгенойлаунәтижесі. 

ҚазақстанРеспубликасыныңегемендіелболыпанатілініңмемлекеттіктілболуыменқатарӛткентарихымыз

дықайтақарап,ондағыруханиқұндылықтардыелеп-

екшепжәнеруханиқұндылықтардыңқорынаӛлшеусізүлесқосатынмұраларынзерделепзерттеубүгінгіұрпақт

әрбиесініңкерегінежарату,ӛзектімәселелердіңбіріболуда. 

ҚазақстанРеспубликасындабілімберусаласыбойыншақоғамныңбүгінгікүнгіталабыәрбірадамдыОтанын

сүюге,туғанжерінқұрметтеуге,ата-бабаныңозықсалт-

дәстүрлерініңқұндылығынмақтаныштұтуға,әлемдехалықтарарасындағыбейбітшілікүшіндостықтынығайт

уғабағытберудеталмайеңбекетудіқажетсанайды.Сондықтанболашақмамандардыңпатриоттықтәрбиесінеер

екшемәнберу,олардыңбойындапатриотизміқалыптастыруқоғамболашағыныңӛркендеуін,еліміздетынышт

ықпенбейбітшіліктіңмәңгілікқанатжаюынқамтамасызететініанық.Ӛйткеніпатриотизмәлемдегібейбітшілік

үшінкүреспен,адамзатӛмірінеқауіптӛндіретінтермоядролық,экологиялықжәнетеррорлықапаттыңалдыналу

мен,халықаралыққатынастардықұруменжәнеәлемдегіжаңатәртіптердібекітумен,ӛзаратүсіністіктінегізгеал

умен,тәуелсізелдерменжәнебасқадамемлекеттерменкӛршіліктатуластықпен,іскерлікынтымақтастықпенты

ғызбайланыстаболуменӛлшенеді. 

Студенттербойындапатриоттықсананықалыптастырутекқанажиынӛткізуменшектеліпқалмауытиіс.Бұл
бағыттаатқарылатынжұмысжоғарыоқуорындарындаоқу-

тәрбиепроцесініңеңӛзектісі,еңмаңыздысыболыпбелгіленуіқажет. 
Қазақстандапатриоттықтәрбиеніңбіртұтасжүйесіжасалып,әсіресеқазақстандықпатриотизмдіқалыптаст

ырудағырӛлішынайыбағалануытиіс.Сондықтандаүкіметтарапынанарнайыбағдарламаларқабылдануытиіс.
Олармерзімдібаспасӛздердетолығыменжарияланып,солқабылданғанбағдарламалар-
дыңжүзегеасырылуыныңнәтижелерібасылымбеттеріненкӛріністауыпжатса,жастардыңбойындақазақстанд
ықпатриотизмқалыптастырудаоңшешімболареді.Саяси-

әлеуметтіктұрғыданбүгінгікүнгіерлікрухыжәнеотансүйгіштіктәрбиемәселесібойыншағалымР.Б.Әбсаттаро
валғашқылардыңбіріболып,«қазақстандықпатриотизм»ұғымынатүсінікбереді:«Қазақстандықпатриотизмд
егеніміз–
Қазақстандаӛмірсүретінбарлықұлттардыңотансүйгіштіксезіміменбірлігі»[2,124].Зерттеушініңпікі-
рінше«қазақстандықпатриотизмнің»еліміздіңтәуелсіздігіннығайтудажәнехалықтардостығыннасихат-
таудамаңызызорболыптабылады.БұлреттеҚазақстанРеспубликасыныңбірлігіментұтастығыжәнеәлеуметті
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кдамуынасипаттамаберіледі.Патриотизмдегеніміз–Отанғадегенсүйіспеншілік,әрбіраза-
маттыңмемлекеталдындағыборышынжанқиярлықпенорындау.Ал«Қазақстан»ұлттықэнциклопедия-
сында:«Отаншылдық,отансүйгіштік,патриотизм(грек.patris–Отан)-
адамныңОтанына,туғанеліне,оныңтіліне,салт-дәстүріменмәдениетінедегенсүйіспеншіліксезімі»,-
депанықтамаберілген[3,218]. 

Ал,қазақстандықпатриотизмҚазақстаназаматыныңӛзіносыелдіңтӛлбаласы,нағызазаматыретіндесезінге

нде,Қазақстандыӛзініңтуғанелі,Отаныдепесептегенжағдайдағанақалыптасадыдейкеле,Қазақстанныңпатри
отықандайболукерекекенінбелгілесек,ондаоныңерекшеліктерімынада: 
 Қазақстанбірұлттымемлекет.Ондатұратынұлтӛкілдері«Мәңгілікқазақелінің»тілін,ділін,дінінқұрметте

пжәнеазаматыекендігінемақтантұтуытиіс; 
 ҚазақстандатұратынбарлықдиаспораӛкілдеріОтандықорғауғадайынболуғаміндетті; 
 Қазақстанхалықтарынұлыдержавалықпатриоттықсезімгеұмтылдырумақсатындақазақстандықғажайы

пқасену; 
 ҚазақстанРеспубликасыныңазаматыныңОтанынқорғауғадегеноңкӛзқарасынқалыптастырып,Қаза

қстанРеспубликасыныңқарулыкүштерініңәскерқатарындаболатынынаұлттықпатриоттықсезімінтудыр
у; 
 Қазақстанныңәрбіразаматы«ҚАЗАҚ»туғанынбақыттысезінуіқажет; 
Әрбірхалықтыңтарихиӛміріндеқолжеткізгенеңқұндыдүниелері–

руханижәнеадамиқасиеттері,құлықтылық(моральдықнормалар)үлгілерібар.Сондықтандаәрбіржаңаұрпақү
шінмәндітәрбие-
ұлттықтұрғыдағытәрбиеүлгісіболыптабылады.Ӛйткені,мұндатәрбиеніңнегізінзамандарбойықалып-
тасыпкелгенасылруханиқұндылықтаржәнебиікізеттілікпенқұлықтылықтұрғысындағыұрпақтан-
ұрпаққажалғасыпжататын,адамныңадамдыққасиетіннығайтып,әріасылдандыратүсетін,халықтыңданалық
ӛмір-салтынантуындапотыратынбұлжымасережелерменқағидаларқұрайды.Ұлттықтәрбие–

адамӛмірініңалтынарқауы.Ұлттықтәрбиежалпыадамзаттықруханиқұндылықтардыжоққашығармай-
ды,қайтасоларменүндесіпжатады.Бұларбір-бірінбайытып,құнарландырыпотырады.Ұлттықтәрбие-
дентереңдепнәралғанадам–
руханибайадам.Ондайадамжалпыадамзаттықтұрғыданмәденижәнеруханиқұндылықтардыбойынатезірексі
ңіреді,сӛйтіп,толықәрікәміладамдәрежесінетезірекжетеді.Ұлттықменталитет–
тұныптұрғанруханиқазына.Халықтыңтіліменмәдениетіболсын,салт-дәстүріменнаным-сеніміболсын–

мұныңбәрідеәрбірхалықүшінасылдақымбаттыруханидүниелер.Әсіресе,наным-
сенімніңәрбірхалықтыңӛміріндеалатынорныӛзгеше.Халықтықдәстүрлерӛзініңқоғамдықмәнінжойып,отба
сылықмәнгеғанаиеболды.Оныңӛзібертінкеле,мектеп,жоғарыоқуорындарыныңтәрбиежұмыстарыныңнегіз
дерінекірді.ЗерттеушіС.Т.Иманбаеваӛзінің«Оқушылардыұлттықжауын-
герлікдәстүрарқылыерліккебаулудыңпедагогикалықнегіздері»аттығылымидиссертациясында:«Жауынгер
лікдәстүрдегеніміз–тұтасқазаққолыныңжауынгерліксипаттағыәзірлігінүзбейұстауы»,-

дейді.Мұндақазақбатырларыныңерлігі,батырлығыжәнесоғысбарысындағыжеңістеріжәнеолардыжасұрпақ
қаотансүйгіштіктәрбиеберудепайдаланужолдарыкӛрінісбереді[4,17]. 

Жоғарыоқуорындарындастуденттергеқоғамдықбелсенділігінегізіндепатриоттықтәрбиеберуісініңмаңы
зызорекенінбізӛззерттеулеріміздебайқалды.Ӛйткеніегемендіелболғансоңсолелдіңелдікбелгі-
сіұлттықпатриотизмтәрбиесіайқынкӛрінугетиіс.Ұлтыныңнаным-сенімдерін,саясикӛзқарастарыменбағыт-
бағдарын,ұлттыңәрбіразаматыӛзұлтыныңерекшеліктерінтаныпбілуікерек.Ұлттыңсалт-дәстү-

рінеқұрметпенқарау,оныңтіліменділін,дінінсыйлау,жетістіктерінешаттану–
ұлттыңәрбірӛкілініңазаматтықборышы.Біздіңзерттеуіміздекӛтеріліпотырғанұлттықпатриотизмерекшелікт
ерістуденттер-діңӛзұлтыныңтарихын,батырларыменбіртуартұлғаларыныңерлікістерінбілуіненегізделеді. 

 
1 НазарбаевН.Ә.ҚазақстанРеспубликасындабілімберудідамытудың2011-2020жылдарғаарналғанмемле-

кеттікбағдарламасы//ЕгеменҚазақстан,2011,№258. 

2 АбсаттаровР.Б.Национальныепроцессы:Особенностиипроблемы.–Алматы:«Ғылым»,2005.–248с. 

3 Қазақстан.Ұлттықэнциклопедия.Т.7./Басред.Б.Аяған.–Алматы:«Қазақэнциклопедиясының»Басредак-

циясы,2005.–728б. 

4 ИманбаеваС.Т.Оқушылардыұлттықжауынгерлікдәстүрарқылыерліккебаулудыңпедагогикалықнегіздері:пед.ғы

л.канд....автореф.:13.00.01.–Алматы,1995.–23б. 
 

Резюме 

Встатьерассматриваютсяпедагогическиеосновыпатиротическоговоспитаниячерезидею«Вечнаянация»Президента

.Внынешнеевремядолжнысоздатьсистемувоспитаниянаосновепонятия«Казахстанскоечудо».Важностьэтойсистемывт

ом,чтопропагандируетсямогущество,вера,нравственность,патриотическоевоспитание.Авторанализируетпроблемыфо
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рмированияумолодежичувстваказахстанскогопатриотизма. 

Ключевыеслова:Казахстанскоечудо,патриотизм,патриотистическоевоспитание,идея«Вечнаянация»,нацио-

нальноевоспитание,казахстанскийпатриотизм. 

 

Summary 

Inarticlearecoveredthepedagogicalbasicsofpatrioticaleducationthroughidea"Theeternalnation"ofthePresident.Inpresenttime

hastocreateaneducationalsystemonthebasisoftheconcept"KazakhstanMiracle".Importanceofthissystemthatthepower,belief,mor

al,patrioticeducationispropagandized.TheauthoranalyzesformationproblemsatyouthoffeelingoftheKazakhstanpatriotism. 

Keywords:Kazakhstanmiracle,patriotism,patrioticaleducation,idea"Theeternalnation",nationaleducation,Kazakhstanpatrio

tism 
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СОВРЕМЕННАЯМЕТОДИКАОБУЧЕНИЯИНОСТРАННЫМЯЗЫКАМКАКНАУКА:ПРОБЛЕМ

ЫИПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Г.Т.Джамангараева–КазНПУимениАбая, 

Ш.Б.Калбергенова–УниверситетАлматы,магистр,г.Алматы 
 

Бұлмақаладашеттіліноқытудыңәдістемесіғылымныңӛзектімәселесіретінде,жекеәдістеменіңшеттіліноқытудыңтео

риясыныңәдістемелікұсыныстарыныңерекшеліктерінкӛрсетеді.Әртүрлідеңгейлілікантропоцен-

тричность,пәндікбайланысретіндесипатталып,әдістеменіңфилософиямен,лингвистикамен,психологияжәнедидактика

менбайланысынаерекшемәнберіліп,талдаужасалынған.Әдістеменіңғылымретіндеобъектік-

пәндіксаласыныңерекшелігінегізделіп,әлеуметтік-

қоғамдықдамудыңобъективтікзаңдылықтарыныңгуманитарлықсаламентығызбайланыстығыорыналған. 

Тірексӛздер:пәнаралықбайланыс,әлеуметтік-қоғамдықдаму,объективтізаңдылық 

 

Настоящаястатьяпосвященаанализуспецифическиххарактеристиксовременнойметодикиобученияинос

траннымязыкам(МОИЯ)какнауки,еестатусуиместувсистеменаучногопознания.Какизвестно,вначалесвоего

пути(началопрошлоговека)МОИЯтрактоваласькаксовокупностьприемовипоследова-

тельностьшагов,используемыхучителемдлятого,чтобыучащиесяусвоилинеобходимоесодержаниеобучени

яиностранномуязыку(ИЯ).Первымивозникалитакназываемыечастныеметодики,вкоторыхдавалосьописани

епрактическихшаговпообучениюучащихсяконкретномуИЯ.Постепенно,померенакопленияпознавательны

хнаблюденийвобластипреподаванияИЯиихобобщений,складывалосьметодическоенаучноемышление,кот

ороеужевсерединепрошлоговекасформировалообщуюметоди-

ческуюнаучнуюкартину.ИменносэтогопериоданачинаетсязолотойвекотечественнойМОИЯкакса-

мостоятельногонаучногонаправленияипонятие«методика»обученияИЯприобретаетрасширительноезначе

ние.Представители«золотогопоколения»методистов,кчислукоторыхсполнымправомможноотнестиА.А.М

иролюбова,И.В.Рахманова,И.Л.Бим,С.К.Фоломкину,Н.И.Гезидр.,велиинтенсивныйимноголетнийнаучно-

познавательнойпоискдоказательствтого,чтометодикаестьнепростаясовокуп-

ностьрекомендацийипредписаний,позволяющихорганизоватьучебныйпроцесспоИЯ.Иминакопленбогаты

йфондметодическихзнаний,представляющийМОИЯкакнауку,исследующуюцели,содержа-

ние,методы,средстваиспособыобученияИЯивоспитаниясредствамиИЯ,–науку,позволяющуюис-

следоватьэффективностьразныхмоделейобученияиностраннымязыкам.Впоследниедесятилетияны-

нешнегостолетияМОИЯтрактуетсякактеорияобученияИЯ,представляющаясобойстрогоструктури-

рованнуюсистемузнанийозакономерностях«приобщения»обучающегосякновойдлянеголингвокуль-

туре(язык+культура)вовзаимосвязисроднымязыкомиисходнойкультуройобучающегося[2,c.54]. 
Такимобразом,современнаяМОИЯпрошласложныйибогатыйпутьнаучногопознания:отисключи-

тельноэмпирическогоосмысленияпроцессаобученияИЯдотеоретическогообоснованияцелостной,развиваю
щейсясистемынаучныхпонятий,способовисредствметодическогонаучногопознания.Онадоказаласвоюспос
обностьформулироватьсобственныетеоретическиепостулатыврамкахисторическиобусловленной,социаль
ноикультурнодетерминированнойвсвоемразвитииметодической(концепту-
альной)системыприобщенияучащегосяклингвокультурномуопытуиреализоватьихвконкретныхучебныхма
териалах,технологиях,средствахобучения,вреальномучебномпро1Поднаучнойкартиноймирамы,вследзаВ.
С.Степиным,понимаемобобщеннуюхарактеристикупредметаисследованиянауки,т.е.обобщенныесхемы-
образыпредметаисследования,посредствомкоторыхфиксируютсяосновныесистемныехарактеристикиизуч
аемойреальности[13,с.197]. 

Поэтомунекоторыйскептицизм,выражаемыйнередкопоотношениюкстатусуМОИЯкакнаучнойдисципл
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ины,являетсяпроявлениемопределеннойнеосведомленностиидилетантства[16,c.78]. 
НастановлениеМОИЯкакнаукиоказывалииоказываютвлияниеразличныефакторы.Книмследуетотнести

,преждевсего,тезадачи,которыевконкретнуюисторическуюэпохупередметодическойнаукойвыдвигаетобщ
ество.Помимоэтого,влияниенаМОИЯоказываетсостояниедругихнаук.Еетеоретиче-
скиепостулатывсегдаучитывалииучитываютпарадигмальныйвзглядфилософовидидактовнафеноме-
ны«образование»и«обучение»,лингвистов–
на«образязыка»какосновногообъектаисследования,психологов–
напроцесспознанияиучения.ЭтимобусловленмеждисциплинарныйхарактерМОИЯкакнауки,котораявсвои
хизысканиях,связанныхстеоретико-методологическимобоснованиемметодиче-
скихфеноменовиформулировкойсобственнойсистемыпонятий,незамыкаетсявсвоемсодержанииинеограни
чиваетсяисключительновнутреннимирезервамисамосовершенствования,аконтактируетсдруги-
минаучнымиобластямии,преждевсего,сфилософией,лингвистикой,психологией,педагогикойидидактикой.
Втожевремяследуетиметьввидуиещеодинважныйфактор,обусловливающийспецифи-
куметодическогопознания.ЭтопредшествующаяисторияметодовобученияИЯиактуальноесостояниеразвит
иясобственнометодическойнауки.Всвязисэтимважноиметьпредставлениеотом,какиеособен-
ностихарактерныдляМОИЯнасовременномисторическомэтапееебытования.Нанекоторыхизнихостановим
сяподробнее[14,c.153]. 

Какизвестно,МОИЯкакнаучнаядисциплинасвязанасобразовательнойсредой,котораясоздаетсячеловеко
мивкоторойонявляетсяглавнымдействующимлицом.ЭтодаетоснованиеотнестиМОИЯкчислугуманитарны
хнаучныхдисциплин,которые«концентрируютсявокругпроблемычеловека»[8,с.274]иисследовательскийпр
едметкоторыхвключаетвсебя«человека,егосознаниеичастовыступаеткактекст,имеющийчеловеческийсмы
сл»[13,с.9],«ценностно-смысловые»измерения. 

Вгуманитарнойсферетеснопереплетаютсяобъективныезакономерностисоциально-
общественногоразвитияииндивидуальныеинтересы,мотивы,потребностиивозможностиконкретногочелов
ека.ПоэтомуМОИЯкакгуманитарнаянаукаориентирована,преждевсего,нарешениесоциально-практиче-
скихзадач,связанныхсреализациейактуальныхпотребностейобществавизученииегогражданаминеродныхя
зыковисповышениемкачестваязыковогообразования.Приэтомона,опираясьнаобъектив-
ныезакономерностиобщественногоразвитияинауки,учитываетценностно-
смысловыевзаимосвязи,возникающиевобществе,вобразовании.Этоположениепридаетметодическомупозн
аниюнеповтори-муюсущностнуюособенность–антропоцентричность. 

Антропоцентричностьпроявляется,преждевсего,впринятиисовременнымиметодистамиантропо-
центрическойпарадигмынаучныхисследований[3],потребовавшей«разворота»научногопоискавсторонусп
особностичеловекакнеродномуязыку,егообщихиключевыхкомпетентностейкакконститу-
ирующихличностныххарактеристик.Вконтекстеданнойпарадигмыличностькаждого,ктовключенвобразова
тельнуюдеятельностьвсфереИЯ,становитсяестественнойточкойотсчетаванализеиобосно-
ваниизакономерностейиноязычногообразования. 

Именноличность,находящаясявизмерении,поменьшеймере,двухлингвокультур,признаетсявсоврем
еннойлингводидактикекакценность[6;14],приэтомособуюзначимостьприобретаюттакиекатегории,как:
личностныйопыт,эмоции,мнения,чувства.Этодаетоснованиеувязыватьиноязыч-
ноеобразованиенетолькос«присвоением»обучающимсяопределеннойсовокупностииноязычныхзнани
й,навыковиумений,ноисизменениемегомотивов,отношений,личностныхпозиций,систе-
мыценностейисмыслов.Вэтомисостоитосновнаяцельиноязычногообразованиянасовременномэтапеего
развития[4]. 
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2ГальсковаН.Д.Соотношениедидактики,лингводидактикииметодикиобученияиностраннымязыкам//Методикао

бученияиностраннымязыкам:традицииисовременность.–М.:Титул,2010. 
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2011.-№7. 
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Встатьерассматриваютсяактуальныепроблемыметодикиобученияиностраннымязыкамкакнауки,вскрывают-

сяфакторы,обусловливающиеспецификуееразвитияотметодическихрекомендацийичастнойметодикидотеорииобучен

ияиностраннымязыкам.Особоевниманиеуделяетсяанализувзаимосвязейметодикисфилософией,лингвис-

тикой,психологиейидидактикой,атакжеописаниютакихеехарактерныхчерт,какмеждисциплинарность,антро-

поцентричность,разноуровневость.Обосновываетсяспецификаобъектно-

предметнойобластиметодикикакнаукиатакжевгуманитарнойсферетеснопереплетаютсяобъективныезакономерностис

оциально-общественногоразвития. 

Ключевыеслова:межпредметнаясвязь,социально–общественноеразвитие,законобъективности 
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МЕКТЕПЖАСЫНАДЕЙІНГІБАЛАЛАРДЫҢКРЕАТИВТІОЙЛАЙҚАБІЛЕТТЕРІНҚАЛЫПТАС

ТЫРУДЫҢҒЫЛЫМИНЕГІЗДЕРІ 

 

А.А.Алимбекова,К.Б.Малдыбаев–АбайатындағыҚазҰПУ, 

Жалпы,жасерекшелікжәнеәлеуметтікпедагогикакафедрасыныңағаоқытушылары 
 

Мақаладамектепжасынадейінгібалалардыңкреативтіойлайқабілеттерінқалыптастырудыңғылыминегіздеріберілге

н.Адамныңшығармашылықпенойлауқабілеттерінбілімберужүйесіндемектепкедейінгіоқу-тәрбиеүрдісі-

ненбастаудыңӛзектілігіайқындалған.Креативтіойлаумәселелерініңалыс,жақыншетелдердежәнеҚазақстанғалымдары

ныңидяларыталданған. 

Тірексӛздер:ақыл-ой,баланыңдамуы,креативтікойлау,шығармашылықойлау,таным,ақпарат,сана,қызығу-

шылық,таным,қажеттілік,қоршағанортат.б. 
 
ҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентіН.Ә.Назарбаевтың2014жылдың17қаңтарындағыҚазақстанхалқ

ынаЖолдауында«Қазақтыңмәңгілікғұмырыұрпақтыңмәңгілікболашағынбаяндыетугеарнала-

ды.Ендігіұрпақ–мәңгілікқазақтыңперзенті.Ендеше,қазақелініңұлттықидеясы–

Мәңгілікел!»[1]деді.Бұлсӛздібілімберусаласындажүргенадамдарқазіргіқоғамдықпрогрестіңзаңдылықтары

нантуын-дағанғылымменбілімніңжәнетәрбиеніңайрықшабасымдылықалуыдептүсінуімізқажет.Қазақстан-  

дасоңғыжылдарықабылданғанқұжаттардыңмазмұныадамзатдамуыныңжаңакезеңінежаңабілімберужүйесі,

жаңаоқытужүйесі,жаңабілімберуфилософиясыменжаңабілімүлгісісәйкескелукеректігінміндеттепотыр.Со

ныңбіріоқу-тәрбиеүрдісіндежастардыкреативтіойлайбілугебаулу. 

Адамныңкреативтіойлауқабілеттерінбілімберужүйесіндемектепкедейінгіоқу-

тәрбиеүрдісіненбастаудыңмаңызызор,себебібалатәрбиесіотбасынанкейін,күрделібілімберужүйелеріндежа

лғасады.Осындайкүрделібілімберужүйесініңалғашқыфундаменті-

мектепкедейінгіоқытументәрбиелеуұйымдары. 

«ҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентіН.Ә.Назарбаевтың«Қазақстан-

2050»стратегиясықалыптасқанмемлекеттіңжаңасаясибағыты»аттыҚазақстанхалқынаЖолдауынд

а:«...туукӛрсеткішініңжоғарылығын,жалғасыпжатқандемографиялықӛсімдіескерекеле,мен«Балапан»б

ағдарламасын2020жылғадейінұзартуғашешімқабылдадым.Үкіметпенәкімдердіңалдынабалалар-

дымектепкедейінгібілімберужәнетәрбиемен100%қамтуғақолжеткізуміндетінқоямын»[2]деген. 
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Елбасыныңбұндайміндетқоюыныңастарында,азаматтыққоғамдаӛмірсүріп,оныңдамужолдарын-

даеңбекетуүшін,қажырлы,қайратты,алдынабірмақсаттармеңзеп,олардыорындауғаатсалысаотырып,ӛзбеті

ншеізденеалатын,жаңалықтарғақұштар,білімді,ӛзініңіс-

әрекеттеріүшінжауапбереалатын,сынитұрғыданойлайқабілеттеріқалыптасқан,қиындықтардыжеңебілетін,

қажымайтын,белсенді,парасаттытәуелсізҚазақстанныңсаясы-

әлеуметтік,экономикалықдамуынажәнереспублика-

ныңӛркениеттіелдерқатарындаӛмірсүруүшінеңбекететінелжандыазаматтардайындаусаясатытұр.Алжаңаза

манталаптарынасайқұрылғанмектепкедейінгіұйымдарсапалыадамдаркапиталындамыту-

дыңнегізіболыптабылады. 

ҚазіргіМемлекеттікжалпығаміндеттімектепалдыдаярлықжасындағыбалалардыжан-

жақтыдамытуарқылыкреативтіойлауқабілеттерінқалыптастыруғабағыттылғанбілімберустандартыныңмаз

мұны,бір-

біріментығызбайланысты«Денсаулық»,«Қатынастық»,«Таным»,«Шығармашылық»,«Социум»бі-

лімберусалаларыныңмақсатынанықтапотыр.«Таным»білімсаласында«Сенсорлық-танымдыққұзыр-

лықтыңсдандарты:ақпараттыестесақтаужәнеқоршағанортанызерттеудіңбағыттарыкӛрсетілген[3]. 

Стандартқасәйкесдайындалған«Балбӛбек»,«Алғашқықадам»,«Зерекбала»,«Бізмектепкебарамыз»бағда

рламаларыоқу-

тәрбиеүдерісіндебалалардыңденсаулығынкүтугежәнежекебасмәдениетінтәрбиелеугебайланыстыалғашқы

түсініктерінқалыптастыру,дүниетанымынқалыптастырумақсатындажаңаақпараттымеңгеругеқызығушыл

ығынтудыру,яғниӛзбетіншекітап,журналдароқып,түрлібағдарламалардыкӛру,яғнишығармашылықойлауд

ағдыларынигеруінебағытталған[4,5,6,7]. 

Баланыкреативтіліккебаулуқазақхалқындағасырларбойыжалғасқан.Қазақхалқыбаланыңақыл-

ойыныңдамуынаүлкенмәнберген.Қазақхалқындаәжесініңертегісіменӛскенбала-

зерек,ойғажүйріккеледідегенпікірқалыптасқан.Абайдыңақындығына,шығармашылығынаЗереәжесіненест

іпӛскенертегілеріменӛсиетіізгіәсерінтигізген.СоныменқатарШ.Уалихановтыңұлттықмәдениетпенруханиқ

ұндылықтыигеруінезорықпалыеткенәжесіАйғанымболғанынжақсыбілеміз. 

Мектепкедейінгібалаларменбастауышсыныпоқушыларыныңдамуерекшеліктерітуралыелеуліпедагогик

алықидеяларайтқанР.М.Қоянбаевхалықпедагогикасыныңбаланыңақыл-

ойындамытуаәсерінзерттейкелеғылымианықтамаберген:«Халықпедагогикасыбойыншаақыл-

ойтәрбиесідепшәкірттердіңойлауқабілеттерін,сана-

сезіміноқужәнееңбекпроцесіндедамытудыайтады»дейотырабаланыңақыл-

ойкүштерін,шығармашылықпенойлауынабағыттауүшінкәсібимамандар,яғнитәрбиешілермақсаттытүрдеіс

-

әрекетінұйымдастырабілулерікерек.Себебібаланыңойланудеңгейіжоғарлағансайыноныңболашақташығар

машылықпенойланумүмкіндігіқалыптасады.Креативтіойлауәрадамға-

жаңаидеялардыұсынуғажәнежаңамүмкіндіктердікӛруге,мәселелердітиімдішешугеықпалетеді.Р.М.Қоянба

евПедагогикалықсӛздігінде«Креативтік-

тұлғаныңсалыстырмалыберіктігінсипаттайтынқұрамасы,шығармашылығыныңқабілетін,шығармашы

лықдарындылығыныңдеңгей»деген.Бұныңбарлығыбаланыңшығармашылықойлауынқамтамасызететінтан

ымқызығушылығыменбайланыстыжүзегеасады.Ғалымтанымжәнеқызығушылыққағылымдарынталдапғы

лымианықтамаберген:«Танымпсихикалықпроцестердің(түйсік,қабылдау,зейін,ойлау,сӛйлеут.б.)дамуыме

нбіргебаланыңпсихикалыққасиеттеріде(қабілет,бейімділік,мінез)қалыптасабастайды.Осығанбайланыс-

тыойлаудыңқабылдағыштық,бақылағыштық,білугеқұмарлық,ізденпаздықсияқтыболымдыжақта-

рыдажетілетүседі[8]дейді.Бұданбіздіңтүсінгеніміз-

танымқоғамдықтәжірибеніңдамуыментәуелдіадамойлауындашындықтыңбейнеленужәнеқайтажаңғыруба

рысы,нәтижесіәлемжайлыжаңабілім-дер.Балақоршағандүниенітанымарқылыигереді.Ал,таным–

адамныңжаратылыссырын,ӛмірініңмәнін,ақиқатәлемді,объективтішыдықтыбілуқабілеті.Танымадамныңш

ығармашылықізденісіментығызбайланыстадамып,оныңбілімі,адамгершілікмақсаттарықалыптасып,қоғам

дық-тарихипроцесте-гіӛзорнынайқындауынаықпалетеді. 

ТанымныңқалыптасуүдерісіндегіжаңазаңдылықтардыңашылуыД.Локктыңатыментығызбайла-

нысты.Олӛзінің«Адамныңсанасытуралытәжірибе»(1690ж.)еңбегіндебаланыңпсихикасыӛмірбарысындақа

лыптасатынындәлелдеді.Д.Локк«баланыңсанасытуылғандатазатақта,оғанӛмірӛзбелгілерінқалдырады»дег

енпікіріжоғарыдаайтылғанғылымиойларменұштасыпжатқанынкӛреміз,яғнибалаӛміргежан-

жақтыдамуғақабілеттіболыптуылады,алосықабілеттероныңқоршағанортасы-

наналынатынақпараттарғақызығушылықтанытунәтижесіндедамып,қалыптасады.Қорытаайтқанда,бірінші
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ден,баланыңӛзінқоршағанәлемменсалыстыруы,яғнисубъектпенобъектініажыратуы.Бұғанӛзіндіксана,ӛзін-

ӛзітану,ӛзін-

ӛзібағалаужатады.Екіншіденбаланыңӛзінежәнеқоршағанәлемгедегенқатынасы,оныңсезімі,жантебіреністе

рі,күйзелістеріжатады. 

«Қызығушылық-танымдыққажеттіліктіңкӛрінуформасы.Олтұлғаныңіс-әрекеттіңмақсатта-

рынмағыналысезінугетұлғаныңбағыттылығынқамтамасызетедіжәнесоныменбіргебағдарламаға,ісәрек

еттітолықжәнетереңбейнелейтінжаңадеректерментанысуғажәрдеметеді...»[8]. 

Әлеуметтанушылардыңдәлелдеуібойынша,қажеттілік-қызығушылық-құндылықмінез-

құлыққатүрткіболатынбіріздіқатынастарқатарынқұрайды. 

Қажеттіліктіңиесіжекеадамнемесеқоғамболаалады.Қажеттілікіс-

әрекеткетүрткіболып,алғышарттықұрайды.Соныменқатар,іс-

әрекетӛзініңдамуыныңбарысында,текадамғағанатән,шығарма-шылықсипаттағы,адамқажетінеіс-

әрекеттібағыттайтынжаңақажеттіліктердітудырады. 

Қажеттіліктенкейінқызығушылықтудырудесек,олтуралыпсихологиялықсӛздікте"қызығушылықдегені

міз-

дүниедегізаттарменқұбылыстардыбелсенділікпентаныпбілугебағытталғанадамныңжекеерекшеліктерініңб

іркӛрінісі"[169].депкӛрсетілген. 

Қажеттілікпенқызығушылыктыңӛзарақатынасыныңдиалектикасы:себеппенсалдардыңорыналмастыраа

луларында.Руханиқажеттіліктіңнегізіндедамығаноқырмандыққызғушылықүнеміқанағат-

танырылудыңбарысындабелгілібірәдебиеттіоқуғадегентұрақтықажеттіліккедейінартады,албұлқажеттілік

жаңақызығушылықтытудырады(біздіңжағдайымыздасалауаттыӛмірсалттыұстануқызығу-

шылығын).Оқырмандыққызығушылықтықалыптастыраотырып,сыртқыықпал(педагогикалықарнайыүдері

с)қоғамдыққажеттіліктіжекетұлғалыққаауыстыраалады.Жалпыоқырмандыққызығушылық,әдебиеткедеге

ноқырмандыққызығушылықтыарттыраотырып,жаңабаспаӛнімініңтиражынаәсеретеалады,алоныпайдалан

уоқуғадегенқажеттіліктіжаңғыртады. 

Жалпыәлеуметтікдеңгейдегіқажеттілікпенқызығушылықтыңбайланысыныңмәніқоғамдықӛмірде-гікез-

келгенқұбылыснемесеоқиғаолардапайдаболғанқызығушылықпенбайланыстыболуында;қоғам-

дағықажетіліккедежәнеқызығушылыққадаобъективті-

субъективтісипаттағыдиалектикатән.Бұлформауланыңмәнімынада:танымдықкызығушылықтызерттегенға

лымдарокырмандыққызығушылық-

тытанымдыққызығушылықтықалыптастырудыңбірфакторыретіндеқарастырады:«Мықтытанымдыққызығ

ушылыкәрбіроқушыныңдамуыныңбарысындакездесебермейді.Олӛтедарақасиетжәнеолкӛптегенфакторла

рдыңәсерінен(текоқудаемес,соныменқатарбосуақытындаӛзініңсүйіктіісіменайналысуыныңбарысында;тек

оқулықпенғанаемес,тағыдабасқакӛптегенақпаратқұралдарыарқылы;мұғалімғанаемес,ата-

аналары,жолдастарыныңжәнет.б.кӛмегімен)қалыптасады».Сондықтанбаладаеңалдыментанымдыққызығу

шылықтыңалғашқықадамыәдебиеттердіӛзбетіншеоқуғақызығушылы-ғынқалыптастыруқажет. 

Әлеуметтану,психология,педагогикаменбасқадаадамтануғылымдарыныңқарқындызерттеуі-

ніңпәніболыптабылады.Философиялықэнциклопедиялықсӛздіктеқызығушылықұғымына«қызы-

ғушылық(латыншаinterest–мағынасыбар,маңызды)әлеуметтікіс-

әрекеттергеқатысатынжекеадамдардың,әлеуметтіктоптардың,кластардыңтікелейниеттерінен,себептер

інен,ойларынан,идея-ларынанжәнет.б.тұратынәлеуметтікіс-

әрекеттердің,оқиғалардыңнақтылысебептерідегенфилосо-фиялықтүсінікберілген»[159]. 

Қызығушылықтыңәдіснамалықнегізіежелгіжәнеортағасырфилософтарыныңеңбектеріненбастауалған.

Жекеадамныңӛзініңматериалдықмүдделеріүшінжан-

жақтыкүресінӛзтеориясыныңнегізіетіпалғанТомасГоббсжекеқызығушылықты,ақшалайқызығушылықтыж

әнежаңақоғамдыққұрылысқызығушылықтарынбӛліпкӛрсетті[169]. 

Гераклит,Демокрит,Протогор,Гиллей,Сократ,Аристотель,Цицеронжәнет.бқызығушылықтықоғамдықж

әнежекеқызығуретіндеқарастырып,қоғамдыққызығушылықтардыңнегізіндежекеқызығу-

шылықтардыңқалыптасатындығытуралықұндыпікірлерайтқан.СоныңішіндеЕжелгігрекфилософыАристот

ель«қызығу»терминіпайдаболмайжатып,бұлқұбылыстыадамныңруханитабиғатыныңнегізіболыптабылат

ынтанымғаұмтылысретіндеанықтады. 

ХVІІІғасырдыңфранцуз-

материалистеріД.Дидро,Ж.О.Ламетри,К.А.Гельвеций,П.А.Гольбахжекеадамбасқаадамныңойларынӛзініңқ

ызығуына,ақылыныңсипатынажәнеқоғамдағыалатынорнынатәуелділігінебайланыстыбағалайды,сондай-

ақ,кезкелгенұжымжәнехалықӛзініңқызығушылығынақарайқалыптасадыдептүсіндіругеталпынған.Францу
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зматериалистеріқызығудыңқоғамдықсипатынаназараудараотырып,кезкелгенқызығуӛзін-

ӛзіжақсыкӛрусезімінентуындайды.Адамтабиғатынанашулынемесемейірбанемес,ӛзқызығуынабайланысты

ӛзгередідепқызығушылықтыадамныңсезімдіктабиғатынаніздеген.Осытұрғыдан,Гельвецийдіңтабиғатаясы

нқұдіреттітабиғизаңықалайбилесе,адамныңмінез-

құлқыменқызметін«қызығузаңдары»солайбилеп,соғанбағыныштыорындаладыдегенпікіріорынды[18,19].

Оныңпайымдауынша,қызығуадамныңбелсенділігінеәсерететіннегізгіфактор-

лардыбіріктіретін,басқашаайтқанда,табиғифизикалыққажеттілік,құмарлықболыптабылады.Матери-

алистерадамдарӛзініңәрекетіндеәрқашанқызығудыбасшылыққаалыпотыруытиісекендігінескертіп,«қызығ

у-

адамдыәрекетсіздіктенжәнежалқаулықтаназатететін,оғаналғажылжуғакүшберетінжалғызынталандырушы

»дегенпікірдіайтады. 

Немісклассикғалымдарықызығушылықтыақылғабайланыстытүсіндірудімеңзеген.Канттыңпайым-

дауынша,ақылменқызығукерек,бірақбұлжағдайдаақыл-

адамныңжекеқызығуларыныңсарапшысыболыптабылатындығынайтқан.Сондай-

аққызығушылықтеориясыныңдамудағымаңыздырӛлітуралы«қызығуадамтабиғатынанегізделген,әлеуметт

ікбәсекелестікжағдайындадамитынұмтылыс»деппайымдады.ГегельКанттыңартыншақызығудыңтабиғаты

жӛнінде,«тарихтытереңірекқарастырудан,адамныңәрекетіолардыңқажеттіліктерінен,құмарлықтарынан,қ

ызығуларынанпайдаболады...жәнеоларқоғамдабастырӛлдіатқарады»дегенпікіргекеледі.Мұндайкӛзқарасо

бъективті,яғниадамныңәрекетіндежәнебелсенділігіндекӛрінетінмаңыздыәлеуметтікқызығудыжүзегеасыр

удыңқажеттілігінкӛрсетеді. 

Жоғарыдааталғанфилософтарқызығушылықтыәлемдікақыл-

парасатпен,ешбіршартқатәуелсізидеяменбайланыстырса,бүгінгізаманфилософтарықызығушылықтыжаса

мпазкүшкетеңейді.Солсебептендеқызығушылықтуралыберілгенанықтамаларнәтижесіәртүрлісападакӛрін

еді: 

– 

қызығушылықәртүрліжағдайда,объектіні,шарттардыжәнесалалардызерттеугебайланыстытуындайды; 

–осыкұбылысқақарайжекетұлғаныңбарлықнегізгіпсихикалық функцияларыӛзініңбейне-

сінтабады; 

–

қызығушылықжалпытүсінікаясындаемес,соңғы«кестенің»деңгейіменжиіқарастырыладыжәнеалынғансип

аттамабүкілболмысқатаралады. 

Қорытаайтқанда,философтарқызығушылықмәнінзерттейкеле,олқұбылыстармензаттардыңқасиеттеріме

нмаңыздыбайланыстарытанып-

білушісубъектідентәуелсізӛмірсүреді.Түйсіктерменқабылдаулардыңжәнеақыл-

ойдыңнәтижесіндебіззаттарды,олардыңқасиеттерінтанып-білеміз.Бұдан,қызығукатегориясы–

ішкікедергілергеқарсыәрекеткебағытталғанқайшылықтүсінігіменанықталып,дүниенітанып-

білудіңмәнінегізіндеқұбылыстардыңадамсанасындабейнеленедідептұжырымдаған. 

Қоғамдықжәнежекеӛмірдеешнәрсеадамдардыңқызығуынсызорындалмайтындықтан,қызығушы-

лықмаңыздыәлеуметтіккатегорияболыптабылады.Қызығушылықмәселесінфилософиялық-

әлеуметтіктұрғыдаРесейғалымдарыА.Г.Здравомыслов,М.В.Демин,Д.А.Кикнадзет.б.еңбектерінденегіздеге

н.Педагогикағылымындабаланыңтанымдықбелсенділігіменқызығушылығытұлғаныңәрекеттіккүйіменбілі

мдімеңгерубарысындағыоқуғаұмтылуымен,ақыл-ойыныңжетілуімен,еріктіккүш-

жігеріменкӛрінетініайтылады. 

Қошағанортаданалғанақпараттанымарқылыбаланыңруханиәлемінееніп,белгілібірмәнгеиеболады.Қор

шағанортақұбылыстарынтанып-білутанымдыққажеттіліктеннемесеақпараттыққажетті-

ліктентуындайды.Баладатанымдыққызығушылық,танымдықіс-әрекет,танымдықбелсенділік,таным-

дыққажеттілікжаңаақпараттыққажеттіліктіңпайдаболуынаәсерінтигізеді. 

И.И.Юзвишинақпараттыққажеттілік-

ӛмірдіңбарлықсаласындағытіріменӛлініажырататыннегізгіатрибуттардыңбірідепсанайды[10]. 

Мектепалдыдаярлықтобыныңбалаларындаақпараттыққажеттілік,ақпаратқақызығушылықдеңгейіӛтежо

ғарыболады. 

Мектепжасынадейінгібалаларматериалдық,рухани,қызығушылыққажеттілігіналдыменотбасынаналад

ы.Бұлжастағыбалаларқолайсызжағдайдақорғанышіздейдіжәнетанысемесзаттытанып-

білугеқызығушылықтанытады. 

Мектепалдыдаярлықтабалалардыңбойындабілімдімеңгеругеқажеттіқасиеттерді,тұлғалықсапалар-
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дықалыптастырып,креативтіойлауқабілеттеріндамытудақоршағанортаарқылыберілетінақпараттармәселес

ікүрделіүдеріскеайналыпотыр.Бұлӛзкезегіндемектепкедейінгібілімберуұйымдарыныңоқу-

тәрбиежұмыстарыныңжоғарыдеңгейдеұйымдастырылуынталапетеді. 

Жоғарыдакелтірілгенпікірлерадамбойындағықасиеттердіңбарлығыбалағакішкентайынаналдыменжақы

нқоршағанортасыарқылыберілгенақпараттарнәтижесіндеқалыптасатынындәлелдейді. 

Балапсихологиясыестігенін,кӛргенінӛзіншеойындақортып,кӛзалдындаелестетіп,қияләлемінеенеді.Әсір
есебалатүрліертегілерменаңызәңгімелерденестігендерініңішінденежаман,нежақсыекенінсынитұрғыдабаға
лап,сондағыжағымдыіс-әрекеттергееліктеугетырысады. 

К.Д.Ушинскийбалатәрбиесіндеауызәдебиетініңрӛлінеерекшетоқталакеткен:«Ертегілер–халық-
тықпедагогиканыңалғашқыжәнетамашаүлгілері.Ертегілердегідейхалықтыңасқанданалықтәрбиесі-
менпара-паркелетінбірде-

біртәрбиеқұралыжоқ».«...Балатәрбиесіндеқұрғақнасихаттангӛріқызықтымәтінніңатқарарқызметіүлкен.Со
лсебептіхалықпедагогикасындамәтіндержанрларындабарыншатүрлендіреқамтукӛзделеді.Ертегі,аңыз,әңгі
ме,ӛлеңтүрлеріменқатарсанамақ,ұйқасынтабусекілдіойынтүрлеріндепайдаланғанжӛн»депатапкӛрсетеді[1
1]. 

Баланыңтүрліақпараттардықызығақабылдауыкӛпзаттарментікелейбайланысты,соныңбіріхалықауызәд
ебиеті.ҚұныжоқмұраларыментарихтаатықалғанАбай,Ш.Уалихановсияқтыбелгілітұлғалар-

дыңдүниетанымыныңқалыптасып,тұлғалықкӛзқарасының,азаматтықбиікқасиеттерініңжетіліп,сынитұрғы
данойлауқабілеттерініңқалыптасуынаАйғанымжәнеЗереәжелеріненестігенхалық-ауызәдебие-
тініңықпалызорәсереткенінбілеміз. 

Балатәрбиесінеерекшекӛңілбӛлетінқазақотбасыныңерекшелігідүниегекелгенбалаата-
әжесініңтәрбиесінеберілген.Балаата-
әжесіарқылықызықтыақпараттаралыпотырған.Оларсолақпараттарнәтижесіндежақсы-

жамандыажыратып,үлкен-кішінітанибастайды.Ӛміртәжірибесікӛрсеткендейата-
әжетәрбиесіндегібаланыңтіліертешығып,жағымдымінез-құлқықалыптасып,кез-
келгензатқасынитұрғыдынқарауғажәнебағалауғадағдыланып,үйшаруасынабейімделедіжәнеүлкендердіңа
расындаелгезек,тілалғыш,мейірімдіболыпӛседі.Ата-
әжеменнемереарасындағытуыстықбайланысӛтенәзікәріберіккеледі.Баланыңжасжәнедербесерекшелігінес
әйкесжүйелі,сапалыберілгенақпараттаррухани-

адамгершілікқасиеттерініңжетілуіне,интелектуалдықдамуынаоңәсеретеді.Нәтижесіндебаланыңдүниетаны
мыкеңейіп,ересекӛміргеәлеуметтенуүрдісіндеүйлесімділіктеболады. 

Адамныңшығармашылықпенойлауысананыңжемісі. 
Л.С.Выготский«Санаменпсихиканыңсырларынешқандайнеәдіснамалық,неқағидалықайла-

әрекетпеншешеалмайсың»,-деген[15]. 
СанатуралыпікірлерінЛ.С.Выготскийтұжырымдайкеле:«Психологиялықтұрғыдансананыңбарекенд

ігікүмәнтуғызбайды.Оныңасамаңыздыақиқатекеніанық...Санаменпсихиканыңзертте-
лумәселесінақты,әрібатылқойылып,ғылымитәжірибеарқылыобъективтіжолменшешілмей,жаңапсихол
огиядаілгерібасумүмкінемес»[15]деген.СоныменқатарЛ.С.Выготскийӛззерттеуалаңын«психологияш
ыңы»(санапсихологиясы)депанықтап,психологияның«үстірт»(мінез-құлықтеория-
сы)және«астырт»(психоталдау)түрлерінеқарсытұрады.Олсанаға«мінез-
құлыққұрылысыныңмәселесі»ретіндеқарады. 

Санағаберілгенғылымианықтамалардасана–
адамтанымындаобъективтішындықтыидеалдытүрдебейнелеудіңформасы. 

Санаадамныңӛзболмысыменқоршағанортаданберілетінақпараттардыңмән-
жайын,мазмұныменұғымынбілудебелсендіқызметатқаратынпсихологиялықпроцестер,яғнитүйсіну,сезіну,
қабылдау,ойлаут.б.заңдынәтижесіболыптабылады.Сондай-ақ«сана–
қоғамдықӛмірбарысындақалыптасқанқоршағанәлемніңжалпыланғанжәнесубъективтіүлгісі,сӛздержәнесез

імдікбейнетүріндегіақиқаттыңеңжоғарғыпсихикалықкӛрінісі[16].Яғниадамсанасыныңдамуысырттанберіл
етінақпараттарғатікелейтәуелдікеледі.Баласанасыарқылыойлауменсӛйлеуге,қоршағанортаданалғанақпара
ттарданбейнелерментүсініктердіңжиынтығыныңжалпыланғанүлгісінжасауғақабілетті.Балақоршағанортад
аналатынақпараттарғақызығуы,жаңақұбылысты,заттытанып-
біліп,есінесақтауы,жауапіздеуісанаарқылыжүзегеасадыДемексанабарлықақпараттарнегізінжүйелейтінорт
алық. 

А.В.Ганзенӛзініңғылымизерттеужұмысыныңнәтижесінде«жалпығылымибеснегіз»дегентүсінік-
тіқолданып,одансананыңсипаттамаларыншығарады.А.В.Ганзенсананыңақпараттықабылдауқұрылымынж
асайотырып,психиканытӛмендегішесипаттайды: 
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- сана+зейін+жады-интеграцияқызметі; 
- қабылдау+сезіну+түйсіну-қарсыәрекеткӛрінісіқызметі; 
- ойлау+елестету+сӛйлеу–белсендікӛрінісқызметі; 
- жанкүйзелісі+жантебіренісі+сезім–қарсыәрекеттіреттеуқызметі; 
- ерік+түрткі+әрекет–белсендіреттеуқызметі[17]. 
БалалардыңбойындаадамғатәнсапалардыӛтеертекезденқалыптастырудакӛпеңбекатқарғанКеңеспедагог

тарыныңбіріВ.А.Сухомлинскийдесекқателеспейміз.Баланыңдамуыменәлеуметтенуінтеория-
лықжағынанғанаеместікелейтәжірибедесынағанВ.А.Сухомлинскийбаласанасыныңқабылдауытуралымын
адайтұжырымжасайды:«Балаойлайды...мұныңӛзіоныңмисыңарықабығынейрондары-
ныңбелгілібіртобықоршағандүниеніңобраздарын,картиналарды,заттарды,құбылыстарды,сӛздердіқабылда
йды,сӛйтіпӛтенәзікнервклеткаларыарқылы-
байланысканалдарынанӛткендейсигналдарӛтеді.Нейрондаросыақпараттарды«ӛңдейді»,оныжүйегесалады,

топтастырадыжәнежалғастырады»[18]. 
Практикпедагогтыңбұлтұжырымдамасынанбаласанасындақоршағанортаданалынғанәрбірақпаратӛңде

ліп,жасынасәйкесдеңгейдетүсінедіестесақтайды,жәнеонықажетінеқолданаалудәреже-
сінежетеді.Баланыңсанасындағыақпараттаржиынтығыоныңбілім,білік,дағдысынқұрайды. 

Баласанасыныңбелгілібірқызметінежауапберетінқұрамдасбӛлшектерітӛмендегідейболыпкеледі: 
1. Танымдықүдерістер(сезіну,қабылдау,ойлау,естесақтау).Бұлардыңнегізіндеқоршағанәлемтуралыбіл

імдердіңжиынтығықалыптасады; 
2. Субъектпенобъектініажырату(ӛзінқоршағанәлемменсалыстыру,«Мен»және«Менемес»дегендіаж

ыратабілу),бұғанӛзіндіксана,ӛзін-ӛзітану,ӛзін-ӛзібағалаужатады; 
3. Адамныңӛзінежәнеқоршағанәлемгедегенқатынасы(оныңсезімі,жантебіреністері,күйзелістер

і); 
4. Шығармашылық(креотивті)ойлауқабілеті(санаменойлаудың,қиялдың,кӛздіңкӛмегіменбұғандейін

болмағанжаңабейнелер,түсініктерқалыптастысады); 
5. Әлемніңуақыттықбейнесінқалыптастыру(ӛткенкүндерестесақталады,алқиялболашақтыңүлгісінжа

сайды); 
6. Іс-әрекеттіңмақсаттарынқалыптастыру(санаадамныңқажеттіліктерінеқарайіс-

әрекеттіңмақсаттарынқалыптастырып,баланы(адамды)соларғақолжеткізугебағыттайды. 
Балақайкездеболмасынқоғамныңәлсіз,ерекшеқамқорлықтықажетететінәлеуметтіктобынажатады.Алқаз

іргібалалартуралыайтатынболсақ,оларӛтекүрделіқоғамдаӛмірсүруде.Нақтырақайтқанда,қазіргібалаларқоғ
амдыжайлағанэкономикалықжәнеэкологиялықдағдарыс,қарқындытехни-калықдаму,күнделіктісан-
қилыӛзгеріпотыратынжаңаақпараттарзаманындаӛмірсүругемәжбүр.Соныменеліміздіңболашақтаӛркениет
тімемлекеттердіңқатарындадамиберуіүшін,білімберуісіменайналысатынкәсібимамандарғанаемес,елімізді
ңбарлықересектоптарыжоғарыдаайтылғанмәселелер-
діескеріп,баланыңәлеуметтенубарысындаберілетінтүрліапараттардыдұрысжәнетиімдіжеткізугеүлкенжауа

пкершілікпенқараудыӛздерініңазаматтықміндетіміздепсанағандарыабзал. 
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Резюме 

Встатьепредставленынаучныеосновыформированияудетейдошкольноговозрастаспособностейккреативно-

мумышлению.Авторомопределенаактуальностьтого,чтоспособностилюдейккреативномумышлениювсистемеобразов

анияследуетначинатьвдошкольномучебно-

воспитательномпроцессе.Такжепроведенанализработученыхдальнего,ближнегозарубежьяиКазахстана,вкоторыхрасс

мотреныпроблемыпокреативномумышлению. 

Ключевыеслова:развитиеребенка,интеллект,креативноемышление,творческоемышление,познание,инфор-

мация,потребность,окружающаясреда 

 

Summary 

Inthefollowingarticleisconsederedthetheoreticalmeaningsofcriticalthinkingofpreschoolagechildren.alsointhearticleareexam

inedtheman'scriticalthinkingskillsintheeducationprocess.thethemeofcriticalthinkingareresearchedintheforeigncountriesandkaza

khstan'sscientist. 

Keywords:developmentofthechild,intelligence,creativethinking,knowledge,information,requirement,environment 
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БАСТАУЫШСЫНЫПОҚУШЫЛАРЫНЫҢПАТРИОТТЫҚТӘРБИЕСІНҚАЛЫПТАСТЫРУДА

ХАЛЫҚМУЗЫКАСЫНЫҢӘСЕРІ 

 

К.Б.Малдыбаев,Қ.Е.Ағыбай–АбайатындағыҚазҰПУ, 

Жалпы,жасерекшелікжәнеәлеуметтікпедагогикакафедрасы 
 

Бұлмақаладабастауышсыныпоқушыларыныңпатриоттықтәрбиесінхалықмузыкасыарқылыдамытудыңжолдарықа

растырылған.Бастауышмектептегімузыкасабағынаарналғанбағдарламалардыңмазмұнынажан-жақтыталдаужасалған. 

Тірексӛздер:патриоттықтәрбие,дамыту,музыка 

 

ҚазіргітәуелсізҚазақстанжағдайындаоқушыларынабілімжәнетәрбиеберетінмектептіңалдынақойылаты

нерекшеталап-

еліміздіңертеңінойлайтынқасиеттіазаматқалыптастыру.Бастауышсыныпоқушыларыныңсана-

сезімінұлттықпатриотизміноятуқазірқоғамдағытәрбиеніңалғақойғаннегізгімақсатыболуықажет.Бұндаұлтт

ыққұндылықтардыоқушылардыңбойынасіңіріптәрбиелеуекендігіндеешқандайкүмәнжоқ. 

«Адамғаеңбірішіншітәрбиеберілуікерек,тәрбиесізберілгенбілім–

азаматтыңқасжауы,олкелешектеоныңбарлықӛмірінеапатәкеледі»,-дептіӘл-

Фарабибабамыз.Осыданӛзтағдырынӛзішешугеқолыендіжеткенхалқымызғаұлттықруханиболмыстыдұрыс

қалыптастыруасақажетекендігінбайқаймыз. 

Патриоттықтәрбиеніңмақсаты–

жалпыпедагогиканегізіндетұлғаныңнемесеәлеуметтіктоптыңпатриоттықіс-

әрекеткесаналытүрдеұмтылысынсипаттайтынсаяси-

моральдық,кәсіби,психологиялықжәнеденеқасиеттерінқалыптастыруболыптабылады. 

ҚазақхалықыныңжанашарыШ.Уәлихановӛзініңпатриоттықсезімінбылайбейнелейді:“Меніңпатриотты

қсезімімірбітсандығындай(матрешкасияқтыбірсандықтыңішіндебірсандық,оныңішіндетағыбірсандық)ме

неңалдыменӛзотбасымды,туған-туыстарымдықадірлеймін,одансоңауыл-аймақ,ел-

жұртым,руластарымды,одансоңхалқымды,одансоңсібірорыстарын,Ресейжұртынқадірлеймін”-

дегенекен[1]. 

Ұрпағынойламайтынхалықболмайды.Онсызӛсіп-ӛну,ілгерілеужоқ.Халықтықоқу-

тәрбиеісініңнегізгімақсаты–

жалпыадамды,еңалдыменбаланысұлулықхабардаретеотырыптәрбиелеу.Оқументәрбиеалдындаата-

анада,тәрбиешіменұстазда,адамдықоршағанұжымда,тіптікӛшедегікездейсоқхалықтажауапбереді.Солсебе

птіпәндердіоқытуғамысалдыалыстаніздемей-ақхалқымыздыңпайдала-ныпкелгенұлттыққұрал-

саймандарын,ұлттықатауларынқолдануғаболады. 
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А.В.Сухомлинскийдіңайтуыбойынша«...музыканыңәрбірсӛзімәңгілікфресканыңӛтенәзікнақышысекілд

і,әрбірсӛздеәрбірбейнедерухы,шығармашылықкүшініңойыныбар.Музыка-халықмәдениеті-

ніңруханибайлығы,оныталдауарқылыбалатуғанхалқынжүрегіментаныпбіледі»[2]. 

Қазақхалқыпатриоттықтәрбиедеғасырларбойысақталып,ауыздан-ауызғакӛшіпотырғанхалқымыз-

дыңруханимұрасыныңбелдібірбӛлігі–батырларжырынжан-жақтыпайдаланған. 

Қазақмектептерінебейімдегенбағдарламалароқушыларғамузыкалық-

эстетикалықтәрбиеберуде,оныңмузыкалықмәдениетінкӛтерудемаңыздырольатқарды.Ұлттықмузыкаматер

иалдарыныңнегізін-

дежасалған(фольклор,халықкомпозиторларыменҚазақстанкомпозиторларыныңшығармалары)бағдарлама

оқушылардыңвокалдықәнайтутехникасындамытуда,естуқабілетінарттыруда,нотасауатынмеңгертудеықпа

лызорболды.БұлорайдаМ.Х.Балтабаевтыңжетекшілігіменжасалған«Елім-

ай»бағдарламасынатауғаболады[3]. 

Бағдарламаныңмақсаты-оқушыларбойынаӛзұлтыныңәдет-ғұрып,салт-

дәстүрінсіңіру,ондағыәсемдікіэмоционалдықтұрғыдақабылдайбілугемүмкіндіктертуғызу. 

Негізгіміндеттері: 
1. Халықтықән-

күйлердіңмазмұнымен,шығутарихымен,авторларыныңӛміріментаныстыруарқылыбалалардыңсанасынату
ғанхалқынадегенқұрметпенмақтанышсезімінұялату,ұлттықрухтысіңіру,ұлттықӛнерсаласыныңмәденидеңг
ейінкӛтеру. 

2. Балалардыән-
күйдіңӛзіндіккӛркемдікерекшеліктерінкӛре,ажырата,талдайбілугедағдыландыру,музыкалықшығармашыл
ыққабілеттерін(естігенәуендіестесақтау,ырғақтыұғабілу,екпіндісезебілут.б.)дамытуғаықпалету. 

3. Ұлттықӛнерлер:ән,күй,би,ою-ӛрнектерарасындағы(мәселен,әуенменбояулар,әуенменқимыл-
дар,қимылдарменсызықтарт.б.)ӛзараүндестікті,байланысты,ұқсастықтыкӛребілуге,олардыңӛзіндіктілінтү
сініп,эстетикалықтұрғыдақабылдайбілугеүйрету. 

4. Ауызәдебиетіүлгілерін(мақал-
мәтелдер,жұмбақ,жаңылтпаш,қаламақ,санамақойындары,ертегіт.б,)ойынтәсіліжәнеәуенжаттығуларының
сӛзітұрғысындапайдалануарқылыбалалардыңқиялындамытып,ойынұшқырлау,сӛзӛнерінедегенқызығушы

лығынаартырып,тілінширату,тапқырлыққа,байқампаздыққатәрбиелеу,руханиӛрісініңкеңеюінежәрдемдес
у. 

5. Балалардыата-бабамұрасы-
домбырааспабындаойнауғаүйретуарқылыкүйӛнерінедегенқызығушылығьшарттыру,күйӛнерісаласынантү
сініктерінмолайту,күйсазыныңәсемдігінжүрексезімменқабылдайбілугедағдыландыру. 

Бағдарламаныңбасакӛрсететінбіререкшелігі-

оныңтақырыптыққұрылымы.Әрбіртоқсанныңӛзтақырыбыбар.Iтоқсан-«Сарыарқа»,IIтоқсан-
«Тұлпар»,IIIтоқсан-«Аққу»,IVтоқсан-«Елім-
ай»депаталады.Олсабақтансабаққабіртіндеп,бірізділікпен,жүйелілікпен,күрделене,толықтырылаашылады
.Тӛрттоқсанныңаралығындада,барлықоқужылдарыныңаралығындадаішкісабақтастықжүзегеасыпотырады
.Барлыққосымша,жанаматақырыптарнегізгітақырыптарғатәуелдіжәнесоларменбайланыстымеңгеріледі. 

Тақырыпаттарықазақхалқыныңдәстүререкшелігінебайланыстытуындаған.Оныбағдарламабӛлім-

дерініңмазмұныайғақтайды: 
«Сарыарқа»-

қазақхалқыныңкеңжазирадаласы.Бұлсимволдықмәнібарсӛзкӛптегенсалаларғасипаттамабереалады.«Сары
арқа»десе,кӛзалдыңақазақжерініңбүтіндейдерліктабиғатыныңсұлукӛ-рінісікеледі.«Сарыарқа»-
қазақхалқыныңтыныс-тіршілігінің,күйініш-
сүйінішініңкуәгері.«Сарыарқа»десе,қазақхалқыныңдарханкӛңілі,кішіпейілдшігі,қонақжайлылығыелестей

ді.«Сарыарқа»-қазақжерібайлығыныңнышаны. 
Халықтың«Сарыарқаны»поэтикалықшығармалардажырлауы,сәндік-қолданбалыӛнердепайдала-

нуы,музыкағақосыпшырқауытуғанжерментабиғаттаналғанэстетикалықәсерінен,оғандегенсүйіс-
пеншілігінентуындасакерек. 

Мінеосыәсер,осысүйіспеншілік,осымақтанышсезімбаланыңэстетикалықмәдениетінің,адамгер-
шілік,музыкалықтәрбиесініңбастауыболуықажет.Ӛйткені,ӛмірдегібарлықізгілікОтанға,елгедегенсүйіспен

шіліктенбасталады. 
«Тұлпар»-қазақхалқыныңтӛрттүлікмалыныңішіндегікиелісі,айнымассерігі.Олжайындаайтыл-

ғанәңгіме,жыр,ӛлең,ертегілер,мақал-
мәтелдерменәсерлітеңеусӛздерӛтекӛп.Мысалы,КендебайдыңКерҚұласы,ҚобыландыныңТайбурылы,Алпа
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мыстыңБайшұбары,ҚамбардыңҚараҚасқасыбалаларменжеткіншектердіңжадындажатталыпқалады. 
Бағдарламаауызәдебиетіүлгілеріненгізудегімақсат-ұрпақтанұрпаққамирасболыпкелгенхалық-

тыңбайқазынасын,оныңтаңдаулаүлгілерінжеткіншекұрпақтытәрбиелеуқұралынаайналдыру,нақты-
рақайтқанда,олардыңкӛркемдік,музыкалық,эстетикалықталғамыменмәденидеңгейінжоғарылату. 

Бағдарламамазмұнынаауызәдебиетіжанрларынанбалаларғаүлгіболарлықтай,тәрбиелікмаңызызоршыға
рмаларенгізілген.Шығармалардытаңдаудаолардыңжасерекшеліктеріескерілді.Бӛлімдердіңәрсабақтардаәр

түрліатпенжұмбақталыпберілуіде,мәселен,«Ойлантап»,«Кімтез»,«Кӛркемдік-дидакти-
калықойындар»,«Музыкалықребустаршешу»балалардыңназарынаудару,қызығушылығынарттырумақсат
ынантуындапотыр. 

Ә.Райымбергенов,С.Райымбергеновалардыңән-күйпәнібойыншажасалған«Мұрагер»аттыбағдар-
ламасықазақортамектебініңбастауышсыныптарынаарналған.Бағдарламаныңнегізгімақсаты-
анатілін,дінін,дәстүрін,ӛнерін,әдет-

ғұрпынбіліп,ӛзінхалқыныңасылқазынасыныңмұрагерісезінетін,елін,туғанжерін,атамекенінсүйетінқазақаз
аматынтәрбиелеу. 

Бағдарламатӛмендегідейпедагогикалықміндеттердікӛздейді: 
1) домбырасүйемелдеуіменәнайтып,күйтартудыүйрету,қазақтыңбасқадахалықаспаптарынмеңгертіп,а

йтысӛнерініңдәстүріментаныстыру; 
2) қазақтыңкейбірқолӛнертүрлерінүйретіп,оқушылардыңкӛркемдік ой-жүйесінқалыптастыру; 

3) балалардыңшығармашылықынтасын,ой-ӛрісін,қиялындамыту; 
4) дәстүрліӛнерарқылықайырымдылыққа,адамгершілікке,ізгілікке тәрбиелеп,мәдениетті,жан-

жақтыадаметіпшығару,«Мұрагер»аттыбұл бағдарламаныңбастымақсаты-
балаларғадомбыраүйретуарқылыолардыңжалпыхалықӛнерінедегенынта-
ықыласынарттыруболыптабылады. Домбыраүйретухалықтықмузыкапедагогикасыныңжүйесібойынша, 
нотасызүйретуәдістемесіненегізделеді. 

Сабақтаою-ӛрнекӛнерітуралымолұғым-түсінікберіледі.Жалпыбілімберетінмектептіңоқыту-
білімберужоспарындаәрӛнерсаласыбойыншапәнсабақтары(қолӛнер,бейнелеуӛнерісабағы,кейбірмектепте
рдехореография(би)сабақтарыт.б.)бар.Оғанжоспарлы45минутуақытпентиесілісағаттарбӛлінеді.Әрине,ата-
бабаданмирасболғандәстүрліӛнеріміздібалаларғатаныстыру,онымеңгерту–
игіліктііс.Бірақәрбірпәнӛзсипатын,ерекшелігінсақтаугатиісдепойлаймыз.Мәселен,қолӛнерібойыншакиізба
су,кілемтоқу,текемет,сырмақжасау,ұлттықкиімдердегі,сәулетӛнеріндегі,зергерлікбұйымдардағыою-

ӛрнектерментереңдетиянақтытанысып,оныдәстүрлітехнологиябойыншаапплика-
цияретіндежасау,бұйымжасаудыңкомпозициялықзаңдылықтарынүйрену,хореографияэлементтеріменбей
нелеуӛнері,яғнисуретсалуәліппесінмеңгерумузыкаменбірліктежүргізіледі. 

Бағдарламаның«музыкатындау»бӛлімінежасағанталдауавторлардыңоғанқазақхалықаспаптықмузыкас
ынжүйеліенгізудімақсаттұтпағандығын,күйлердітыңдауғаұсынғандадидактикалықпринцип-тердіоқта-
тектеғанаұстанатындығын,шығарманытыңдатуғаарнайыәдістемежасалмағандығынбайқа-

тады.Мәселен,«Мұрагер»аттыән-күйпәнібағдарламасының1-сыныбында-24күй,2-сыныбында-
14күйтыңдатужоспарланса,3және4-сыныптардакүйтыңдатутіптіескерілмеген.Керісінше,бұлбағдарла-
малардакүйдітыңдатудангӛрі,оныбалағаойнап-үйретугеназараударылады[4]. 

Ш.Құлманованыңжетекшілігіменбастауышсыныпоқушыларынаарнапұлттықмузыканегізіндежасалған
«Ән-күй»пәнібағдарламаларыныңмазмұны«Ән-күй-халыққазынасы»аттыбарлықсынып-
тарғаортақтақырыпаясынашоғырландырылған.1,2,4-

сыныпбағдарламаларынақтытақырыпбойыншаекіжартыжылдықтықамтиды[5]. 
1-сыныпбағдарламасының1-шіжартыжылдығыныңтақырыбы:«Сырлыдасаздыәуен»,ІІ-

сі:«Күмбірлегенкүміскүй». 
2-сыныпбағдарламасының1-шіжартыжылдығыныңтақырыбы:«Әнменкүй-халықүні»,ІІ-

шіжартыжылдығыныңтақырыбы:«Аңыз-ертегіәлеміндегіәнменкүй». 
3-

сыныпбағдарламасытӛрттоқсаннантұрды.Тоқсантақырыптары:«Эпоссарыны»,«Ақыл,нақыл,ӛсиет»,«Айт
ысӛнері»,«Күйтартыс». 

4-сыныпбағдарламасының1-шіжартыжылдығыныңтақырыбы:«Қосарна»,П-
сініңтақырыбы:«Халықмузыкасыныңәлемдікарнағаұласуы»депаталады. 

Бағдарламаларғаортақмақсат:музыкаӛнеріарқылыруханижағынанбай,халықмузыкасынӛмірдіңбейнесі
ретіндетүсініпқабылдайтынжәнеонысүйетін,халқымыздыңәдет-ғұрыптарыменсалт-дәстүрле-

рінқастерлеп,классикалықмузыканыжәнебасқахалықтардыңӛнерінқадірлейбілетінжекетұлғанытәрбиелеу. 
Ортақміндеттер:халқымыздыңмузыкалықшығармашылығынабалалардыңсүйіспеншілігіноятып,онықұ
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рметтеугетәрбиелеужәнеӛзхалқыныңәдет-ғұрпыменсалт-
дәстүрлеріжӛніндетүсініктерінқалыптастыру;балалардыңәсемдікке,сұлулыққадегенсезіміндамыту,оларды
халқымыздыңаспаптық,әншілікшығармашылығынанэстетикалықләззат,әсералуғатәрбиелеу;музыканыңӛ
мірменбайланысты-
лығынтүсіндіреотырып,халықшығармашылығыныңкӛнезаманменосызаманғысабақтастықдәстүрінебалал
ардыңназарынаудару;баланыңмузыкалыққабілетініңдамуьшатүрткіболу,ырғақтысезіну,естибілужәнеесте

сақтауқасиетінтәрбиелеу;музыканытыңдаужәнеәнайтубарысындамузыкалықсауатты-
лықэлементтеріненбілімберу;музыкатыңдаужәнеорындаубарысындаоғаншығармашылықпенқарау-
ғатәрбиелеу,қызығушылығыменқиялындамыту. 

«Ән-күй-халыққазынасы»тақырыбы1-4-
сыныптардыңәрқайсысыныңмузыкалықматериалдарынанкӛріністауыпотыр,мақсатыменміндеттерісоғанс
әйкестендірілген.Әрбіртоқсандық,жартыжылдық,жылдықтақырыптардыбелгілеудежүйелілікпенбірізділік

сақталып,келесітоқсанжәнесыныппенбайланыстырылаотырып,негізгіаталғантақырыптыңмәніашылады.Б
ағдарламағаенгентақырыптарбылайшажүйеленген: 

1. Сырлыдасаздыәуен; 
2. Күмбірлегенкүміскүй; 
3. Аңыз-ертегіәлеміндегіәнменкүй; 
4. Әнменкүй-халықүні; 

5. Эпоссарыны; 
6. Ақыл,нақыл,ӛсиет; 
7. Айтысӛнері; 

8. Күйтартыс; 

9. Қосалқа; 

10. Халықмузыкасыныңәлемдікарнағаұласуы. 

Музыкасабағыәнайту,музыкатыңдау,музыкалықсауаттылық,шығармашылықтапсырмаларжәнебасқада

қосымшаіс-шаралартәріздімузыкалықіс-

әрекеттіңнегізгітүрлерініңбірлестігіненқұрылған.Бүгінгітаңдабүкілқазақмектептеріосыбағдарламаменжұм

ысжасауда. 

Соныменқорытакелгендебастауышсыныпоқушыларыныңпатриоттықтәрбиесіндемақсаттытүрдехалық

музыкасыныңтүрлерінжүйеліпайдалануғаболареді. 
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Резюме 

Вданнойстатьерассмотреныпутиразвитияпатриотическоговоспитания,уучениковмладшихклассовиспользуян

ароднуюмузыку.Проведенразностороннийанализнасодержанияпрограммыуроковмузыкивначальнойшколе. 
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ПРИМЕНЕНИЕИНТЕРАКТИВНЫХМЕТОДОВОБУЧЕНИЯ 

ВОБРАЗОВАТЕЛЬНОМПРОЦЕССЕ 

 

Б.О.Жанкушков–старшийпреподовательКазНПУимениАбая 
 

Встатьеобосновываетсяактуальностьпроблемыформированиясубъектнойпозициибудущегоучителявпроцессеобуч

ениявшколе.Предлагаетсятехнологияразвитиявзаимодействияпреподавателяиученикавобразова-

тельномпроцессечерезреализациюинтерактивныхобразовательныхтехнологийкаксредствакачественногостановления

личностиобучающегося. 
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Ключевыеслова:субъектнаяпозиция,технологияразвития,интерактивныеметоды 

 

Применениеинтерактивныхметодовобученияужепопулярныеметодическиеинновации.Самопонятия«и

нтерактивный»означаетспособностьвзаимодействоватьилинаходитьсяврежимебеседыилидиалогаскем-

либоиличем-либо,например,ссобеседником,текстомиликомпьютером. 

Интерактивноеобучение–(отлат.inter«между»+action«действие»)–

этообучение,погруженноевобщение.Этообучениекаксовместныйпроцесспознания,вкоторомзнаниедобыва

етсявсовместнойдеятельностичерездиалог,политологучащихсямеждусобойиучителем. 

Интерактивноеобучениеподнимаеткачествообразованияиповышаетмотивациюучащихсявизуче-

ниимногихпредметов.Иглавнымпреимуществомиспользованияинтерактивногооборудованияявляют-

ся:использованиеобширнойбиблиотекиресурсовприподготовкекзанятиям,интерактивноемоделиро-

вание,отображениекарт,разработкаточныхматематическихидругихсхем,диаграмм,возможностьпроведени

явиртуальныхопытовиэкскурсий.Интерактивноеоборудованиепозволяетсоздавать,адапти-

ровать,интегрироватьтекст,картинки,тесты,лабораторныеработы. 

Темсамым,форминтерактивногообучениясуществуетмножество,наиболееизвестныеизних–

«вертушка»,«аквариум»,когдагруппаработает,остальныевнимательнослушаютиделаютвыводывконце,«мо

зговойштурм»«дебаты»ит.д. 

Всеониоснованынагрупповомвзаимодействииучастниковсэмоциональнойвовлеченностьюиактивность

юкаждоговпроцессеработы.Всвязисэтимгрупповыеработыявляютсясредствомсамопоз-
нанияипознаниявстречныхлюдей,формируютмировоззрение,способствуетличностномуразвитиюипонима
ниюпоступковимотивовповеденияокружающих,развиваютустудентовкоммуникативнуюкомпетентность. 

Интерактивноеобучениеэффективно,еслиобсуждаетсякакая-
либопроблемавцелом,окоторойимеютсяпервоначальныепредставления,полученныеранееназанятиях.Обсу
ждаемыетемынедолжныбытьузкими.Важно,чтобыуровеньобсуждаемойпроблемыпозволялперейтиотузки

хвопросовкширокойпостановкепроблемы.Вданномслучае,этоможетзначитьобладаниедостаточнымколиче
-
ствомлексическихединицпообсуждаемойтемекаждымучастником,длятого,чтобыкаждыймогпринятьучаст
иевработе,высказыватьсвоемнение[1]. 

Существуетнесколькоправилорганизацииинтерактивногообучения:вработудолжныбытьвключе-
нывсеучастникигруппы. 

1. Разместитьстолытак,чтобыучастникимоглисвободнопообщатьсявмалойгруппе. 
2. Предупредитьвсехучастниковотом,чтобывсепроявлялитерпимостьклюбойточкизрения,уважатьправ

окаждогонасвободуслова,уважатьегодостоинство. 
3. Предварительнаяразминкадляснятиязакрепощенности,скованности,предоставлениевозможно-

стидлясамореализации. 
Лучшеконечно,когда,еслибудутзаранееподготовленыматериалыдлятворческихбесед. 

Интерактивноеобучениепредполагаетвзаимодействиеучащегосясучебнымокружением,когдаучащийся
становитсяполноправнымучастникомучебногопроцесса.Кинтерактивномуобучениюотно-
сятсяметоды,которыеспособствуютвовлечениюучащегосявпроцессполученияурока,ролевыеуроки. 

Используемпринципфункциональностикинтерактивномуобучению,т.е.моделированиеязыковогоматер
иала: 

а)лексическаяединица; 

б)устойчивоесловосочетание; 
в)предложение; 
г)небольшойрассказитолькозатемужеорганизациядиалогов. 
Учитываяуровнипреподавания,необходимоуделятьвниманиерациональномупостроениюори-

ентировочнойосновыдействий,чтовключаетсистемуопор,указаний,ориентиров,памяток,ключе-
выхматериалов,дифференцированныхпостепениоказанияпомощиучастникамсразнойязыковойподгото

вкой[2]. 
Поисточникуполученияинформации,ориентирыможноразделитьнаграфические(схемы,таблицы,модел

и,т.д.),вербальные(правила,инструкции,памятки,т.д.). 
Напервомуровневосновномпользуемстатическиеориентиры,содержащиезначительнуюдолюинформац

иивготовомвиде.Этомогутбытьзадания.Связанныесзаучиваниемлексическихединиц,повторомих,подборо
мсинонимов,антонимов,вопросов,оборотов,т.д.Например,предлагаемаятемаобсужденияовзаимоотношени

яхмеждулюдьми.Разминкуможноввестивинтереснойинтегрирующейформе:показомфрагментовизфильмо
в,отображающихлюбовь,вражду,жалость,дружбуит.д. [3]. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясы, №4(43), 2014 ж. 

75 

Второйуровеньпреподаванияпредлагаетполусамостоятельнуюдеятельность,прикоторойпроисхо-
дитпереходотанализаконструкцийкавтоматизацииихвосприятия,вниманиеориентируетсянасмысло-
вомсодержании(спостепеннымсвертываниемориентиров).Этобеглоечтениетекста(сканирование)споследу
ющимнахождениемспециальнойинформации,чтениепервыхстроккаждогоабзаца,дляпосле-
дующегоответанавопросочемэтоттекст,задание–
найтислова,окоторыхговорилинаэтомзанятииcопределениямикнимит.д.Толькозатемужепереходимкболее

тщательномучтениютекста. 
Итольконатретьемуровнепобуждающее–

направляющаядеятельностьпреподавателявызываетсамостоятельную,творческуюдеятельностьучастников
,связаннуюсоценкойсобытий,поискомответовдлярешенияпроблемныхзадач,дискуссиейит.д. 

Основныехарактеристикиинтерактивногообучения: 
 комфортныеусловияобучения,прикоторыхученикчувствуетсвоюуспешность,своюинтеллекту-

альнуюсостоятельность,чтоделаетпродуктивнымсампроцессобучения; 
 идетобмензнаниями,идеями,взглядами; 
 развиваютсякоммуникативныеуменияинавыки; 
 применяетсяиндивидуальная,парнаяигрупповаяработа; 
 осуждаемыетемытребуютнетолькологическогомышления,ноитолерантности,уважениякчужомумнен

ию. 

Обучениевинтерактивномрежимереализуется,еслинанацеленыучебныезаведенияилиситуации.Дляэтог
огодятсязаданиясоткрытымответомилинесколькимивариантамирешения. 

Интерактивныйметодтребуетбольшевремени,чеммонологучителя,нообеспечиваетпониманиематериал
а,закреплениеидетбыстрееилегче.Интерактивныеметодыобученияспособствуютформиро-
ваниятакихкачеств,какуважениеправидостоинствачеловека,мирныйспособразрешенияконфликтов,сотруд
ничество,терпимость,уважение,ит.д. [4]. 

Сутьинтерактивногообучениясостоитвтом,чтопрактическивсеучастникиоказываютвовлеченны-

мивпроцесспознания,ониимеютвозможностьпониматьпоповодутого,чтоонизнаютидумают,востребовансу

бъективныйопытучащихсяиформируетсяихличностнаяпозиция. 
 
1 АриянМ.А.«Путисовершенствованияпрофессиональнойкомпетенцииучителяиностранногоязыка».Иностранны

еязыкившколе.- №1,2003. 

2 БурдинаМ.И.«Дополнительныематериалынаанглийскомязыкедлястаршихклассов».Иностранныеязыкившколе.- 

№3,2001. 

3 КомаровА.С.«Творческийподходкпланированиюурокаанглийскогоязыка».Иностранныеязыкившколе.- №4,2003. 

4 КолобановаЛ.Н.Интерактивныеметодыобучениявсовременнойшколе.Методикапреподавания.- №2,2010. 
 

Тҥйін 

Мақалада келешек мұғалімнің жеке ӛзінің тұлғалық позициясың мектеп оқыту процесінде дамыту жағдаяттары 

қарастырылған. Жеке тұлға қалыптасуда интерактивті оқыту технологиясын қолдану арқылы оқыту үдерісіндегі 

оқытушы мен оқушының ӛзара іс-әрекеттестігінің технологиясының дамуы мақалада кӛрсетілген. 

Тірек сӛздер: субъектілі позиция, дамыту технологиялары, интербелсенді әдістер 
 

Summary 

Inarticlelocatestheactualityproblemofformationofasubjectpositionoffutureteacherinthecourseofteachingatschool.Thetechno

logyofdevelopmentofinteractionoftheteacherandpupilineducationalprocessthroughrealizationofinteractiveeducationaltechnolo

giesasmeansofthehigh-qualityformationofthepersonalityisoffered. 

Keywords:subjectposition,technologyofdevelopment,interactivemethods 

 

УДК:379.33.67 

 

БАСТАУЫШМЕКТЕПОҚУШЫЛАРЫНАҚАЗАҚТІЛІНТАНЫМДЫҚІС-

ӘРЕКЕТАРҚЫЛЫДАМЫТУ 

 

Г.Нареге–М.Дулатоватындағымектеп-гимназияныңқазақтілімұғалімі, 

А.Ж.Садреймова–

АбайатындағыКазҰПУ,Білімберупсихологиясыжәнеәлеуметтіккоммуникациясыкафедрасыныңағаоқыт

ушысы 
 

Бұлмақаладақазақтілінтанымдықіс-

әрекетарқылыдамытаотырыпоқытудыңмақсатыменміндетінежетудікӛздейотырып,оқушылардыңқазақтілінедегенқыз
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ығушылықтарын,олардыңшығармашылыққабілеттіліктеріндамытуқарастырылған.Соныменқатарбастауышсыныптар

дыңқазақтіліпәнініңтақырыбыбойыншаойлаупроце-

сініңтүрлерін,формаларын,операцияларынпайдаланаотырып,құрастырылғанмұндағытапсырмаларжүйесідамытаоқыт

уидеясынжүзегеасыруғамүмкіндікбереді,себебіолоқушыныңойлауын,елестетужәнеестесақтауқабілетін,ынтасыменбе

лсенділігінарттыратындығыкӛрсетілген. 

Тірексӛздер:сана,ойлау,оқыту,тәрбие,тұлға,қарым-қатынаскоммуникативті 

 

Қазіргітаңдағыбілімберудіңбарлықсатыларындағытүбірліӛзгерістероқытупроцесіндегіжаңашакӛзқарас

ты,білімберудіңжаңатиімдітехнологиясының,белсендіоқытуәдістерініңкеңінененуінтуындатыпотыр.Елімі

здіңболашағыӛскелеңұрпақтыңруханибайлығымол,білімді,кәсібибіліктілігіжаңалыққасайжоғарыдәрежед

еболуынқажететіпотырғаныбелгілі. 

ЕлбасыН.Ә.Назарбаевтың“2030жылғадейінгіхалыққаарнаған”үндеуіндебүкіладамзаттыңдамумәселесі

не,оныңішіндеоқу-ағартусаласыныңӛсіп-ӛркендеуіжайлыайтылғанысанасыбиік,ойытерең,кӛзіашықкез-

келгеназаматқааянекендігіайтпасадабелгілі[1]. 

Оқушылардыңбілімсапасынақазіргітаңдақойыларталаптыңӛсуібілімдіигерукӛрсеткіштеріқұрылымын

ыңӛзгерісіндекӛріністабуда,әріосымәселеніңдидактиктерменпедагогтарзерттеулеріндекӛпқарастырылуыд

асептігінтигізіпотыр.Осымәселегеорай,білімсапаларыныңкӛрсеткіштерінанықтаудымақсатететінтүрлішек

ӛзқарас,қатынастардыбӛліпкӛрсетудіжӛнкӛрдік. 

П.Я.Гальперинніңпікірінше“Біздіңқоғамдабалағаұғымдардықалыптастырудыңбастыжолы–

олмектептегіоқупроцесімұндайоқытудыңжаңаұғымдардыңмазмұныоныңмәндібелгілеріәуелбастан-

ақтураберіледі[2,39б.].Түсініктердіңтабиғатыӛтекүрделіобъективтідүниеніңсубъективтібейнесіретін-

деадамбасындағытүсініктердітікелейзерттеумүмкінемес.Адамныңтүсініктерісӛзбентуындауымүмкінемес

кӛптегензерттеулеркӛрсеткендейбірзатжайлынақтытүсініктіқалыптастыруүшінолзаттыңқұрылысынжұмы

сістеунегізін,себебінбілукерекекендігінде.Балаӛзініңтүсінігінтолықтыруүшіноныылғиӛзгертіпнақтылапот

ыруықажет.Түсініктердіңнегізгіқайнаркӛзі–

объективтіболмыс.Оқытументәрбиепроцесіндеосыобъективтіболмыстызерттеуменқабылдауғабағыттайот

ырыпоқыту-шыбаланыңтүсініктерінқалыптастырыпдамытады. 

В.В.Давыдовайтуыбойыншаоқуміндетінқоюоқушылардыңматериалдыигерутәсілдерінмеңгеріп,оныбас

қаміндеттердішешукезіндеқолданабілудентұрады.Бұлоқуіс-

әрекетініңнегізгімақсатыболыптабылады[3,16б.]. 

Қазіргікездеәрмемлекетӛзегемендігіналғанәрұлттыңӛзтілінегізгіболып,басқатілдержанаматілболыпоты

рғанкезде–

оқупроцесініңнегізгіқұрылымыдаӛзгерістергеұшырайды.Мұғалімніңқызметіоқушылардыңтанымдықіс-

әрекетініңқалыптасуын,олардыңбір-бірінеәсерін,ӛзараәрекететуінескеру-

гемәжбүретеді.Соныменоқушылартанымдықоқуіс-

әрекетідеңгейініңинтеграциялануынабайланыстыбілімшеберлігіартатүсіп,ӛзұлтыныңтілімен,мәдениетіме

н,әдебиетімен,болмыстіршілігіментанысатүседі.Соныңнәтижесіндеәрсыныптаолардыңӛзіне,ӛзгегедегенқ

ызығушылығыартыптанымыкеңейеді. 

АлЮ.К.Бабанскийкӛрсеткен“Оқуменоқытубірлігі–оқытупроцесініңзаңдылығыболыптабыла-ды”–

дегентұжырымыдидактикалықсананыңбелсенділік,ӛзбетіншелікпринциптерінентуындайды[4].Мұндағыа

йтылыпотырған“оқу”мен“оқыту”ұғымдарыоқытушыменоқушыныңқызметітұрғысынантүсіндіріледі. 

Қазақстандықжәнешетелдікғалымдардыңдидактикалықоқытупроцесіндегіконцепцияларклассифи-

кациясыкӛбінеұқсаскеледі.ОқытутеориясыменигерубелгісібойыншаЮ.К.Бабанскийберілгензаңдылықтар

даноқытушыныңжетекшілікроліненоқытудаалатыноқушылардыңсаналылығы,ӛзбетіменжұмысістейалаты

ндығыәрібелсенділікқасиеттерібайқалады.Оныңпікіріншеоқупроцесіндеарнайыжүйелілікпсихологиялықз

ерттеудіқажетететіноқытупроцесініңдидактикалықпсихологиялықескертпесінеенгізіледі-деді. 

Л.В.Занков“Түрлідидактикалықжүйебойыншажұмысістейтінбастауышсыныпмұғалімдерініңпсихолог

иялықерекшіліктері”мақаласындақалыптасқаноқытужүйесікішібастауышкезеңіноқушыныңжекетұлғасын

ыңдамуындағымейліншежемісті,табыстыкезеңдепқарайды. 

Баға,жүйесіндеқолданылғанкүндедебірбелгінемесе,оқытунәтижесінсырттайбезендіруқұралыретіндебо

лады.Мұғалімӛзжұмысыныңтабыстылығынүлгерімніңжалаңкӛрсеткіштерібойыншаемес,оқушылардыңда

муындағыалғажылжушылыққақарапбағалап,қорытады[5,80б.]. 

Балалардыңақыл-

ойқабілетінанықтағаннансоң,Л.С.Выготскийдіңайтуыншаәрбірбекітілгентапсырманы2ретқайтажаңғырту

керекдейді.“Алдыменесептіоқушыӛзбетіменқалайорындайтынды-

ғын,алсодансоңесептіүлкендеркӛмегіменқалайшығаратындығынкӛрукерек”,-
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дейді.Тиімдідамытубағалауыныңбарысындабаланыңжалпыдамуынбағалауарқылыемес,еңалдыменбағалау

дыңнегізі-оқуәрекетіарқылыжүзегеасатындығынүнеміестесақтаукерек. 

Ал,бағалаужоқжердетүзету,толықтырылуенгізілмегендіктен,оқытуісітұңғиыққатірелерісӛзсіз. 

Қорытакеле,жоғарыдаайтылғандардыбірсӛзбентопшылағанда,дамытубағалауыныңтүрлерінқысқа,түрд

емектепмұғалімдеріүшінекінұсқаушықұралретіндеберугеболады: 

1.Мектептәжірибесіндемұғалімніңүстемдікқұралыретіндегіжәнетекоқушыныңоқуәрекетініңнәтижесіб

олатынбағалауданаулақболуыкерек.Бағалауоқупроцесіндебүкілқатынасушылардыңәреке-

тінежәнеоқупроцесініңбүкілжақтарынқамтуына(әдіс,тәсілжәненәтиже)қараукерек.Мұғалімбағасыоқушыл

ардыңӛзін-ӛзібақылауынауыстыраалмайды. 

2.Бағалаудыңтиімдіжүзегеасуыүшінмұғалімніңоқушытапқантүзету,әдіс-тәсілдерінедұрысқарым-

қатынасыныңболуышарт.Оқушылардыңтүрлі,соныңішіндежеке,ӛзіндікоқуміндеттеріншешудегіталаптар

ы,ұжымдықсалыстыруларыныңпайдаболуы,ӛзараталқылау–мінебұныңбарлығыоқу-

танымдықмотивтердіңқалыптасуынаәкеліпсоғатынынестесақтаукерек. 

Ал,бұлжағдайдыңбарлығысӛзсіз,мұғалімнентереңкәсіптікдайындықты,шеберлікті,табандылық-

ты,асатереңқабілеттіліктіқажететеді. 

Ы.Алтынсаринмұғалімніңжадынамынажәйттімықтапшегелейді:”Олкімменістесболыпотырға-

нынешуақыттадаұмытпауыкерек.Егербалаларбірдеменітүсінбейтінболса,ондаоқытушыолардыкінәламауғ

атиіс.Олбалаларменсӛйлескендеашуланбай,жұмсақсӛйлесу,шыдамдылықетуікерек,екіұштыастарлысӛз,ор

ынсызтерминдердіқолданбауыкерек”,-депмұғалімніңтәлімгерлікжұмысынасынайтады[6,89б.]. 

Оқытуғақызығушылықтыңпайдаболуын,дамуынжүзегеасыратыннегізгіжағдайлардыерекшелепбӛлуге

болады. 

1. Танымдыққызығушылықтардыңдамуына,меңгерілетінпәнгедеген,ақыл-
ойеңбегініңӛзінедегенсүйіспеншіліктердіңдамуынаоқушыныңӛзбетіменізденуіәріжаңабілімдіашудан,про
блемалыміндет-тердішешудентұратыноқытудыңосындайұйымдастырылуыкӛмектеседі. 

2. Оқуеңбегібасқаеңбексияқтытүрлішеболғанжағдайдағанақызықты.Біржақтымәліметтер,бірдейәреке
ттәсілдеріадамдытезжалықтырады. 

3. Оқытылатынпәнгедегенқызығушылықпайдаболуыүшін,берілгенпәндітұтастайжәнежекелегенбӛлім
дерініңоқылуқажеттігін,маңыздылығынтүсінуміндеттітүрдеқажет. 

4. Жаңаматериалертерекмеңгерілгенбілімдерменнеғұрлымкӛбірекбйланыстыболса,соғұрлымолоқушы
ларғақызықтыболады.Оқушылардабұрыннанбарқызығушылықнегізіндежаңақызығудыңпайдаболуыдажа

ңаматериалдамуыменсабақтас. 
5. Оншажеңілдеемес,оншақиындаемесматериалқызығутуғызбайды.Оқытуқиынболуытиіс,бірақкүшже

тетіндей. 
6. Неғұрлымоқушыжұмысыжиітексерілсежәнебағаланса,соғұрлымоғанжұмысжасауқызығырақболатү

седі. 
7. Оқуматериалыныңашықтүстілігі,эмоционалдылығыжәнемұғалімніңжекебасыныңтолғануы,мазасыз

дануыоқушығаүлкенкүшпенәсеретеді,пәнгедегенқатынасынаәсеріболады. 
Ізденгіштік,проблемалыоқытудыңнегізгіқозғаушысеріппесі-

оқушыларғақойылатынсұрақтарментапсырмаларжүйесі. 
Еңмаңыздыдегенсұрақтартүрінетоқталайық.Еңбіріншікезектегісұрақтардақарама-

қайшылықтаркездесетінсұрақ.Бұлеңалдымен–бұрынғыескіұғымдарменжаңабілімдерарасындағықарама-
қайшы-лықтуғызатынсұрақтар. 

Конструктивтіәрекетпенбайланыстыжоғарыізденістікақыл-ойбелсенділігінтудыратынтапсырма-
лароқушыданбаз-
біреулердіңлогикалық,фактілік,стилистикалықт.б.қателіктерінжӛндеуінталапетеді.Үнеміқателердітабу,жӛ
ндеу,түсіндіру-Ш.А.Амонашвилиқолданатыноқытудыңбірден-бірәдісіболады[7,89б.]. 

ПсихологА.П.Липкинакішібастауышоқушыларыныңауызшатүсінігініңдамуерекшеліктерінзерттегенға
лым.Оныңзерттеуінше,қысқатүсінікайтуұзаққақарағандабалаларғаоңайғатүседі.Егербалалардымәтіндегіқ

ысқағана,текбастысынайтудысұраса,оларжиіжағдайдамәндімазмұндықсәттердіұмытыпкетеді,сӛйтіпмәтін
ніңмазмұныақсайды. 

Мәтіндіқысқартужәнеондағытекбастыныбӛліпкӛрсету–
бұлоқушыүшінбірғанаміндетемес,екіміндетболадыжәнебіруақыттаекеуіншешуқиынғатүседі. 

Еңбастыныбӛлубалағақиын,ӛйткенібалаүшінбарлығыбастысекілдіболады. 
Бастыныбӛлудегіқиналумәтіндімазмұндықбӛліктергебӛлеалмауғаәкеліпсоғады:кейбір2-

шісыныпоқушыларымәтіндеқаншасӛйлемболса,соншабӛлікбардеп,алендіӛзгелерімәтіндімазмұнға,мәніне
қарапемесазатжолғабағдарланаотырабӛледі. 
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Алендіодандақиынырақболғанміндет-бӛлінгенмәтінгеатқоюдаболды. 
А.И.Липкинаӛззерттеулеріндемәтінгеатқоюдакездескенқиыншылықтардыайтыпкетедіжәнемұндайатқо

яалмаушылықІ-шісыныптағылардың88%-нда,екіншісыныптағылардың68%-ндаанықтал-
ған.Оданоқушыларбастауышты,баянадауышпенауыстырыпқателескен.Мысалы:”Жүгіріпүйгебалалар”сӛй
леміндебастауышсыныпоқушылары“жүгіріп”сӛзін–бастауыш.Себебі,сӛйлемніңбасын-даІ-ші”тұрдеген. 

Жалпыныжәнебастыныбӛлеалмауұғымдымеңгерубарысындағымаңыздықиындықтарға,инвари-

анттылыққаәкеліпсоғады. 
“Инварианттықұғымынмеңгеру,-дедіамериканғалымыДж.Брунер,-

педагогтыңойынакіріпшықпайтынбалаларүшінқиындықболыптабылады”.Инварианттықұғымынабайланы
стыұлышвейцарпсихологыЖ.Пиаже,балаларментәжірибежүргізгенпсихологН.А.Менчинскаяақыл-
ойдамуытуралыбылайдейді:”Ақыл-ойдамуыныңнағызмәндікӛрсеткішіоқушыларүшін–
нақтыданабстрактініжеңілдеңгейдеқарау,абстрактіліұғымдармензаңдарданпрактикалықәрекеттергеауыса

дыжәнекерісіншепрактикалықәрекеттерденұғымдарға,танымдықміндеттердішешугекӛшеді”.Әрбірміндет
тішешунемесеқандай-дабірәрекеттіңорындалуыарнаулыақыл-
ойоперацияларының“тізбегін”шешудіталапетеді. 

Анатілі: 
-

балатілдікжағынансӛйлемдіерекшелейді.Сӛйлемқұрайды,сӛйлемдегісӛздердішектейді,сӛздердібуынғабӛл

еді,екпінқояалады; 
-

баласӛздегіәріп,дыбыстыажыратады,сӛздіңдыбыстықталдауынжасайды.(дауысты,дауыссыз,жуан,жіңішке
депажыратады); 

-

баласӛздегіұяң,қатаңдауыссыздардыажыратады,әрекет,заттыңатын,сипатынкӛрсететінсӛздердіайырады,т

үбірлессӛздердітабады; 

-баласӛздіңтолықдыбыстықталдауынжасайды,сӛздіңтүбірі,жалғау,шылау,жұрнақтыажыратады; 

-сӛзтаптарытуралыжалпыұғымыболады; 

-сӛзтаптарытуралыұғымыкеңболады,сӛйлемдімүшелерге,алсӛздіқұрылысынақарапбӛледі. 

7.Жалпылау: 

-біркласқажататыннақтызаттарарасындағыұқсастықтытабады(ӛрік-алма); 

-түрлікласқақатыстызаттарарасындағыұқсастықтытабады(шкаф,едент.б); 

-балақарапайымжалпыұғымдарарасындағыұқсастықтытабады(махаббат-жеккӛру); 

-түрлікласқажататынзаттардысуреттейтінұғымдарарасындағыұқсастықтытабады(килограмм-

километр); 

-балаабстрактіліұғымдарарасындағыұқсастықтытабады. 

Бастауышсыныптардыңқазақтіліпәнініңтақырыбыбойыншаойлаупроцесініңтүрлерін,формала-

рын,операцияларынпайдаланаотырып,құрастырылғанмұндағытапсырмаларжүйесідамытаоқытуидеясынж

үзегеасыруғамүмкіндікбереді,себебіолоқушыныңойлауын,елестетужәнеестесақтауқабілетін,ынтасыменбе

лсенділігінарттырады.Оқытушыәржаңатақырыптытүсіндіргенсоң,оқушы-

ларғаоныӛзбетіменмеңгеругемүмкіндікбереді(5-10минут).Біздамытушыэксперименткеосыуақыт-

тыпайдаланаотырып,сабақтықорытындылауда“Тіректапсырмаларды”ұсындық.Бұлпсихологиялықдиагнос

тикалықжұмыстыңмақсатыүшкезеңдеорындалады.Біріншікезең-бұлоқушылардыңоқулық-

пенжұмысжасапүйренуінжәнеӛзбетіменізденудағдысынқалыптастырады,білімсапасынарттырады.Екіншік

езең(керібайланыс)-сабақтыңәртүрлібӛліміндеоқытушыменоқушыарасындағықарым-

қатынастыңдұрысқалыптасуыжәнебірін-

біріжақсытүсінугемүмкіндікбереді,яғнибұлтапсырманыңорындалукезеңі.Мұндаоқушыларалғанбілімдерін

тереңдетіпдамытуғажәнежүйеліқорытындыжасау-ғаүйренеді.Үшіншікезең-

бұлоқушылардыңшығармашылыққабілеттілігінарттырады.Мұндаоқыту-

шыжекебаланыңойлауқабілетінеқарайпсихологиялықжаттығуларұсынып,диагностикалықтексеру-

лержасалынады. 

Қорытакелгенде,қазақтілінтанымдықіс-

әрекетарқылыдамытаотырыпоқытудыңмақсатыменміндетінежетудікӛздейотырып,оқушылардыңқазақтілі

недегенқызығушылықтарын,олардыңшығар-

машылыққабілеттіліктеріндамыту,әрбіроқушыныңойлаумүмкіндіктерінжетілдіруүшінжағдайжасаунегізгі

мақсатымызболды. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясы, №4(43), 2014 ж. 

79 

 
НазарбаевН.А.Қазақстан-

2030:Процветание,безопасностьиулучшениеблагосостояниявсехказахстанцев.ПосланиеПрезидентастранынародуК

азахстана.–Алматы:Білім,1997.–С.12. 

ГальперинП.Я.Психологиямышленияиучениеопоэтапномформированииумственныхдействий//Исследованиемыш

лениявсоветскойпсихологии.–М.:МГУ,1988.-145с. 

ДавыдовВ.В.Содержаниеиструктураучебнойдеятельности.–

Вкн.:Формированиеучебнойдеятельностишкольников.-М.,1982.-С.10-21. 

БабанскийЮ.К.Проблемаповышенияэффективностипедагогическихисследований:Дидактическийаспект.-

М.,1982.-192с. 

ЭльконинД.Б.Психологияобучениямладшегошкольника.-М.:Знание,1974.-64с. 

АлтынсаринЫ.Таңдамалышығармалары.-Алматы:Ғылым,1955.–Т.1.–54-68бб. 

АмонашвилиШ.А.Воспитательнаяиобразовательнаяфункцияоценкиученияшкольников.-М.:Педагогика,1984.–

193с. 

 
Резюме 

Вэтойстатьерассматриваютсявопросыусвоениянормиправилказахскогоязыкачерезактивнуюпознаватель-

нуюдеятельность.Развитиетворческихспособностейумладшегошкольника.Вместестемпоказаныспособыразви-

тиямышления,воображенияиинтересакязыку. 

Ключевыеслова:сознание,мышление,обучение,воспитания,личность,общение,коммуникативность 

 
Summary 

InthisarticlequestionsofassimilationofnormsandrulesoftheKazakhlanguagethroughvigorouscognitiveactivityareconsidered.

Developmentofcreativeabilitiesintheyoungerschoolstudent.Atthesametimewaysofdevelopmentofthinking,imaginationandinter

estinlanguageareshown. 

Keywords:consciousness,thinking,training,education,personality,communication,communicativeness 
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НЕОБХОДИМОСТЬПОЯВЛЕНИЯКУРИКУЛУМАИПРИМЕНЕНИЕМЕТОДОВИНТЕРАКТИВ

НОГООБУЧЕНИЯ 
 

Г.К.Мехтизаде–диссертантАзербайджанскогоПедагогическогоУниверситета 
 
ДаннаяработавыполненаприфинансовойподдержкеФондаРазвитияНаукиприПрезидентеАзербайджанскойРеспуб

ликиГрант№EİF-Mob-5-2014-2(17)-14/11/5 

ThisworkwassupportedbytheScienceDevelopmentFoundationunderthePresidentoftheRepublicofAzerbaijanGrant№EİF-

Mob-5-2014-2(17)-14/11/5 
Встатьеописываютсяхарактерныеособенностиобразованиявсовременныйпериод.Показываетсяособаязначи-

мостьсозданияиприменениякурикулума.Всеэтосоздастусловиядляформированиявперспективеобщемировогообразов

ательногопространства. 

Встатьеисследуетсявозможностиреформыкурикулума.Обучениехарактерическоеособенностикурикулумапросмот

риваютсявэтомэтапе. 

Встатьепишетсяоинтерактивныхметодов,которыедаютвозможностьповышениюкачествазнаниявосприни-

маемыхвпроцессеобученииобихсущности. 

Показываетсядругимисловами,интерактивноеобучение–

это,преждевсего,диалоговоеобучение,входекоторогоосуществляетсявзаимодействиемеждуученикомипреподавателе

м,междусамимиучениками. 

ВтожевремявстатьебылаподчѐркнутаосновнаястратегическаяцельвАзербайджанскойсистемеобразованияэтоформ

ированиесовершеннойличности.Народныйконцептуальныйдокументзанимаетбольшойспектрвинтер-

активныхметодахобучения.Исследуютсяиспользованияобученияинтерактивнымметодом.Крометого,интерак-

тивноеучениесословомпоказываетэтовначалеучениядиалогапрошедшеевремядляшкольниковимеждусобойимеждупе

дагогамиимеютобщение. 

Ключевыеслова:Содержаниеобучения,курикулум,глобализациямира,инновационныеметодыобучения,стратегия

обучения 
 

Мирменяетсякаждыйдень,онникогданеперестаѐтразвиваться.Чтобынеотставатьвразвитии,мыдолжнык

аждыйденьработатьнадсобой,иблагодаряупорномутрудуобеспечитьсохранениеполучен-ныхдостижений. 

СэтойточкизренияцветафлагаАзербайджанскойРеспубликииихрасположениеприобретаютдополнитель

ныйскрытыйсмысл.Такжеможнопроследитьопределѐнныйпараллелизмвприоритетепоставленныхцелейпе
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реднашейсистемойобразования:граждане,воспитанныетакойсистемойобразо-

вания,впервуюочередьявляютсяпатриотами,гордящимисясвоиминациональнымикорнямиипривя-

занныекним,атакжеявляютсялюдьмиссовременнымивзглядамиобладающимиглубокимипознания-

ми,знающимитрадицииинравственныеценностисвоегонарода. 

Данныйпериодставитновыецелипередсистемойобразования.Этицелинашлисвоѐотражениевновойучебн

ойпрограмме-Курикулуме2008-2009года.Ранеецельюсистемыобразованиябылоприви-

тиеученикамразличныхнавыков,способностейизнанийпоразличнымпредметамипредметнымоблас-

тям.Внастоящиймоментцельюсистемыобразованияявляетсяформированиеулюдейсовременногомировоззр

ения,национальныхиобщечеловеческихценностей,атакжеспособностейотвечающихвызовамданногоперио

даитекущейобстановки.Другимисловами,современнаясистемаобразованиядолжнаформироватьсовершенн

уюличность,котораябылабыконкурентоспособнойиотвечалабытребованиямсовременногоглобальногомир

а. 

Реальностьвтом,чторазвитиесовременногогосударстваможетбытьдостигнутотолькоспомощьюобразова

ния.Мировойопытпоказывает,чторазвитиелюбойстранынезависитотприродныхресурсов,азависитлишьотс

пособностиобратитьданныебогатствавчеловеческийкапиталсвысокимтворческимпотенциалом. 

ВсвязисэтимПрезидентАзербайджанскойРеспубликиИльхамАлиев,обладаядаромпредвидения,отметил

:«Мыдолжныпревратитьэкономическиепотенциальныеценностивчеловеческийкапитал.Нефть,Газ-

этодарвеликогоАллаха,мыуспешноегоиспользуем.Нораноилипоздноэтиприродныересурсыистощатся.На

шизнанияимудростьобеспечатустойчивоеразвитиенашемугосударствунапротяжениимногихлет.Саморазв

итиегосударстваведущуюрольиграетненефтьигаз,аназнания,научно-

техническийпотенциал,новыетехнологии.Стратегия,построеннаянаосновеэтойконцептуаль-

ноймысли,превращаетэтитребованиявконечнуюцель(2.15). 

Всовременноммиреразвитиеиинтеграцияцивилизациивступиливсвойновыйболеевысокийпериод.Наэто

мэтапе,какивовсехобластях,ускорениереформвсистемеобразованиявсоответствиистребованиямиглобализ

ованногомирасостоитвукреплениипроцессовунификациидолжнорассматри-ватьсякакглавнаяпроблема. 

ПрезидентРоссийскойАкадемииОбразованияакадемикИ.Никандровигруппаегоколлеготметили,чтоизм

ногихсерьѐзныхпроблем,стоящихпередсистемойобразования,важноеместозанимаетунифи-

кацияобразования.Ониуказывали,чтопроблемы,возникающиепередсистемойобразования,впервуюочередь

обусловленыорганизациейфундаментальныхпедагогическихисследований,первичнойпедаго-

гическойподготовкииунификацииобразования(5). 

Основныецели,стоящиепередэтойпрограммой,этоиспользованиепередовогоопытасистеммирово-

гообразования,учетипретворениевжизньпрогрессивноговосприятиянациональныхособенностейиистории,

учетинтересоврыночнойэкономики,улучшениекачестваобщегообразованияпутѐмулучше-

ниярезультатовобразованияучеников.АтакжереализациявАзербайджанесистемыобразования,направленно

йнавысокуюрезультативностьиохватывающуюличностьучеников(3.14). 

Реформы,проводимыевпрограммеобразованияАзербайджанскойРеспублики,охватываютрешениетаких

актуальныхвопросов,какучетобщенациональныхинтересов,высокихморальныхкачествучащих-

сянаосновенациональныхценностей,систематизацииконкурентноспобностииформированиядвиженияотна

циональнойкобщечеловеческойшкалеценностей.Потомувозниклаостраянеобходимостьсозданиянационал

ьнойконцепции,охватывающейипозволяющейрешитьактуальныепроблемыуказанныеранее. 

Приподготовкекурикулумабылвнимательноизученипроанализированпередовойопыттакихгосударствк

акСША,Россия,Голландия,Австралия,Англия,Финляндия,Швеция,Турция,Канада,Молдова,Казахстанатак

жедругихгосударств.Рабочиегруппыпроводилипостоянныеобсуждения,принимаязаосновуобъективныевы

воды. 

Проектныевариантыкурикулумов,подготовленныесостороныэтихрабочихгрупп,былинеоднократ-

нообсуждены,ивконечномитоге,былипоэтапнопредставленыдляоценкичитателямвреспубликан-

скойспециализированнойпресседляпедагогов–«ПедагогАзербайджана»,«Проблемыобразования»(4). 

Втожевремяэтипроектыкурикулумовбылиотправленынаэкспертнуюоценкуспециализированныхорган

изацийвтакиестраныкакСША,Австралия,Голландия,ивконечномитоге,получилиположитель-

нуюоценку.Международныеэкспертыоценилиданныепроектыкаксоответствующиеуровнюпередо-

выхевропейскихгосударств. 

Наконецвсеэтипредложениябылиобобщенывокончательныйвариантпринятогокурикулума,которыйбы

лопубликованвспециальнонапечатанномдляэтогожурнале«Курикулум»(1-3номераза2008-

йгод),вжурнале«Научныепроизведения»издаваемымИнститутомпроблемобразования,атакжеввидеотдель

ногоучебногопособия,котороевпоследствиибылопереданопедагогамдляпостоянногоизученияииспользова
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ния. 

Подготовкапрограммыкурикулумовкрайнетяжѐлыйпроцесс.Вэтотпроцессвовлекаютсявсе,ктоспособен

принятьвэтомучастие(специалисты,учителя,родители,ученикиит.д.).Вмировойпрактикепринятововлекать

специализированныеструктуры.Такиеструктурысобираютвокругсебянаиболееактивныегруппы,которыеис

оставляютсистему,включающуюсодержаниеитехнологиинаиболеесоответствующиетребованиямобществ

а. 

Внекоторыхслучаяхозвучиваютсямыслиосоставленииучебныхкурикулумоводнимилинескольки-

милицами.Особенночѐткоэтопрослеживаетсявстарыхучебныхпрограммах.Такиепрограммыбылисубъекти

внымсуждениемнесколькихлиц. 

Втожевремяпривлечениенаиболеезаинтересованныхвобразовательномкурикулумегрупп(специа-

листы,учителя,родителииученики)имеетболееобъективныйхарактер.Поэтомувразвитыхгосудар-

ствахвпроцессеразработкекурикулумовобращаютсяктехнологиитворческихмеханизмовспециализи-

рованныхрабочихгрупп. 

ПоэтомувАзербайджанебылаиспользованаподобнаятехнология.В2005-омгодувсоставеструкту-

рыИнститутапроблемобразованиябылсозданЦентрКурикулумаисэтогопериодавреспубликеначинаетсяпер

иодкурикулумдвижения.Сотнипедагогов,работниковминистерстваобразованияприня-

лиучастиевобсужденияхиопределениипредварительныхнаправлений.Вконечномитогеобъединилисьоколо

23рабочихгрупп,состоящихиз400участников,имеющихправоголосаприсозданииконечнойверсиикурикулу

ма.ЭтирабочиегруппывозглавилитакиевидныеучѐныеНациональнойАкадемиинаукАзербайджана(НАНА)

какчлен-

корреспондентНизамиДжафаров(роднойязык),ЯгубМахмудов(история),ВагифАббасов(химия),профессор

ыСамедСеидов(английскийязык),ФахретдинВейсалов(немецкийязык),МирзалиМургузов(физика),Сабир

Мирзоев(математика),МусеибМусеибов(геогра-

фия),АгаджанАбиев(физическаякультура)(согласнопроектуНациональногоКурикулумаобщегообразовани

яАзербайджанскойРеспубликиБаку-2006). 

СогласнопроцедурамВсемирногоБанка,быливыбраны95национальныхсоветников,которыесовме-
стносвсемирнопризнанной«CHITOgrope»(Голландия)далинеобходимыеконсультациивпроцессеразработк
икурикулума. 

Такимобразом,в2006годуутверждениетакихстатусныхдокументовкак«Общаяконцепциянацио-
нальногообразованияАзербайджанскойРеспублики(НациональныйКурикулум)»,азатемв2007годукурикул

умпопредметамдляI-IVклассов,превратилосьвзначительноесобытиевсистемеобразователь-
ныхпроцессовреспублики(1.3). 

Ситуациясприменениемкурикулума,восновномопределяетсяожидаемымотношениемучениковкпроцес
суобучения,атакжетем,вкакойстепениэтоотвечаетпринятымстандартам. 

Говоряязыкомспециалистов,«Здесьоченьчастоупускаетсяоченьважнаядеталь.Этоотношениятипапедаго
г-

ученик»(6).Когдаречьидетобоптимизацииучебногоматериала,имеетсяввидунетолькопроцессусвоениясост
ороныучащихсятемыисодержанияурока,ноиболееважныйвопрос,какимобразомиоткудаучащиесямогутдоб
ыватьинтересующуюихинформациюпотемеурока.Остановимсянаэтомпроцессеподробнее.Какиранееунасе
стьбольшаяпотребностьвкачественныхучебникахиметодическихпособиях.Уровеньобразованиявзначитель
нойстепенизависитоткачестваисодержанияпоследних.Чтобырешитьпроблемунужносмотретьвеѐкорень.А
корнемявляетсяавторэтогоучебникаилипособия,еслибытьболееточным,токоллективавторов,которыеопира

ютсянакурикулум,какнанациональнуюстратегиюобразованияисоздаютучебныепособия(2.19). 
Втожевремя,согласносовременнымтребованиямпередсотрудникамисистематическогообразова-

нияпомимонаписанияучебниковтакжестоитзадачасозданияучебно-
методическихпособийиметодик,механизмов,дидактическихматериаловит.д.,формирующихпроцессмышл
енияиразвитияличности,ивсѐэтоопираясьнасовременныеинформационно-коммуникационныетехнологии. 

Сцельюкачественногонаписанияучебныхматериалов,процессобученияавторовданныхпособийстандарт

амновогокурикулумабылвзятнамиподособыйконтроль.Даннаяработазаключаласьсознакомлениемсосновн
ымитребованиями,стандартамиианти-
стандартами,которыезатемдолжныбылипревратитьсявпредметурокаиспособамоценкиучебныхпособийдля
ихпригодности. 

Вторымстратегическимнаправлениембылпроцессмодернизациичеловеческихресурсов,вовлечѐн-
ныхвпроцессепреподавания.Этопозволяетприменятьинновационныеметодыобучения,подготовитьопытны

хпедагогов,которыеспособствуютэффективномуусвоениюсодержанияучебныхматериалов. 
Системаобразованиянеможетбытьэффективнойбезсоответствующегоуровнязнанийиспособно-
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стейпедагоговработающихвнутринеѐ. 
Этопривелокнеобходимостисозданиятакогодокументакакнациональнаяконцепциякурикулума,который

отвечалбыобщечеловечискимстандартамвобразовании. 
Согласноконцепциинациональногокурикулуманашлосвоѐприменениеинтерактивноеобучение. 
Даннаяконцепцияподразумеваетвполнеконкретныеипрогнозируемыецели.Цельсостоитвсозда-

ниикомфортныхусловийобучения,прикоторыхстудентилислушательчувствуетсвоюуспешность,своюинте

ллектуальнуюсостоятельность,чтоделаетпродуктивнымсампроцессобучения,датьзнанияинавыки,атакжес
оздатьбазудляработыпорешениюпроблемпослетого,какобучениезакончится. 

Другимисловами,интерактивноеобучение–
это,преждевсего,диалоговоеобучение,входекоторогоосуществляетсявзаимодействиемеждуученикомипре
подавателем,междусамимиучениками. 

Задачамиинтерактивныхформобученияявляются: 

 пробуждениеуобучающихсяинтереса; 
 эффективноеусвоениеучебногоматериала; 
 самостоятельныйпоискучащимисяпутейивариантоврешенияпоставленнойучебнойзадачи(выбородног

оизпредложенныхвариантовилинахождениесобственноговариантаиобоснованиерешения); 
 установлениевоздействиямеждуучениками,обучениеработатьвкоманде,проявлятьтерпимостьклюбой

точкезрения,уважатьправокаждогонасвободуслова,уважатьегодостоинства; 

 формированиеуобучающихсямненияиотношения; 
 формированиежизненныхипрофессиональныхнавыков; 
 выходнауровеньосознаннойкомпетентностиученика. 

Прииспользованииинтерактивныхформрольпреподавателярезкоменяется,перестаѐтбытьцентральной,о
нлишьрегулируетпроцессизанимаетсяегообщейорганизацией,готовитзаранеенеобхо-
димыезаданияиформулируетвопросыилитемыдляобсуждениявгруппах,даѐтконсультации,контро-

лируетвремяипорядоквыполнениянамеченногоплана.Участникиобращаютсяксоциальномуопыту–
собственномуидругихлюдей,приэтомимприходитсявступатьвкоммуникациюдругсдругом,совместнореша
тьпоставленныезадачи,преодолеватьконфликты,находитьобщиеточкисоприкоснове-
ния,идтинакомпромиссы. 

Длярешениявоспитательныхиучебныхзадачпреподавателеммогутбытьиспользованыследующиеинтера

ктивныеформы: 

 Круглыйстол(дискуссия,дебаты); 

 Мозговойштурм(брейнсторм,мозговаяатака); 

 Деловыеиролевыеигры; 

 Case-study(анализконкретныхситуаций,ситуационныйанализ); 

 Мастеркласс. 

Вданныхметодическихрекомендацияхпредложеныкрассмотрениюведущиеинтерактивныеформыобуче

ния.Существуютидругиевидыинтерактивногообучения(методики«Займипозицию»,«Дереворешений»,«П

опс-

формула»,тренинги,сократическийдиалог,групповоеобсуждение,интерактивнаяэкскурсия,видеоконферен

ция,фокус-

группаид.р.),которыеможноиспользоватьвпроцессеобученияучеников.Крометого,преподавательможетпри

менятьнетольконынесуществующиеинтерактивныеформы,атакжеразработатьновыевзависимостиотцелиза

нятия,т.е.активноучаствоватьвпроцессесовершенствования,модернизацииучебногопроцесса. 

Следуетобратитьвниманиенато,чтовходеподготовкизанятиянаосновеинтерактивныхформобученияпер

едпреподавателемстоитвопроснетольковвыборенаиболееэффективнойиподходящейформыобучениядляиз

ученияконкретнойтемы,аоткрываетсявозможностьсочетатьнесколькометодовобучениядлярешенияпробле

мы,что,несомненно,способствуетлучшемуосмыслениюстудентов.Представляетсяцелесообразнымрассмот

ретьнеобходимостьиспользованияразныхинтерактивныхформобучениядлярешенияпоставленнойзадачи. 

Принципыработынаинтерактивномзанятии: 

 занятие–нелекция,аобщаяработа; 

 каждыйучастникимеетправонасобственноемнениеполюбомувопросу; 

 нетместапрямойкритикеличности(подвергнутьсякритикеможеттолькоидея); 

 всесказанноеназанятии–неруководствокдействию,аинформациякразмышлению. 

Такимобразом,встатьестатьерассмотреныосновныехарактерныеособенностиобразованиявРеспу-

бликеАзербайджанвсовременныйпериод. 
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Тҥйін 

Мақаладабілімберудіңқазіргізаманғасайүлгілеріненсӛзқозғап,оныңішіндеКуруклумдіқолданудыңерекшебелгілері

кӛрсетіледі.Жәнежаһанданудакуруклумніңмүмкіндіктерітуралыдабаяндалады.Оқытудыңбасқадаинновациялықәдісте

рітуралыоныңбілімберусапасынаоңдыықпалынанмысалбереді. 

Интерактивтібілімберу–

оқытушыменоқушыарасындажүретіндиалогтықоқытуболуыменқатар,мақаладакӛрсетілгендейАзербайджанныңбілім

беружүйесіндегіерекшеліктертуралыбаяндайды. 

Кілтсӛздер:тәлім-

тәрбиеніңмазмұны,куруклум,әлемніңжаһандауы,оқытудыңинновациялықәдісі,оқытустратегиясы 
 

Summary 

Thearticledealswiththetypicalfeaturesoftheneweducationsysteminmoderntime.Thecreationofthecurriculumshowsthatthisne

weducationsystemisveryimportantinmoderntime.Itwillofferallfacilitiesofformingoftheworld-wideeducationsystem. 

Thearticledealswiththenecessityofthecurriculumreform.Evolutionprocessofcuricula,technologiesoftheirpreparing,theimport

antcharacteristicfeatureshavebeencommented. 

Inthisarticleitaboutinteractivemethodicaltechnologyanditscontentswhichgivetheopportunityofknowledgequalityandtheproc

essofteaching. 

Thepeculiarityoftheknowledgeisdescribedinmoderntimesinthisarticle.Theformingandapplicationofcurriculumareshown.All

ofthesewillbeplacedintheglobaleducationsystem.Bytheway,themainstrategicideaisnoticedinAzerbaijaneducationsysteminthisar

ticle.Besides,interactivetrainingwithwordsshowsthatthebeginningofteachingdialoguesinthepasttensehasconnectionforpupilsam

ongusandteacher. 

Keyword:Educationalcontent,Curriculum,globalizedworld,innovationmethodofeducation,strategyofeducation 

УДК:379.66.23 

 

ҚАЗАҚТІЛІСАБАҚТАРЫНДАДИДАКТИКАЛЫҚОЙЫНДАРДЫПАЙДАЛАНУ 
 

Г.И.Уайсова–АбайатындағыҚазҰПУ-ніңпрофессоры,п.ғ.к. 
 

Мақаладабастауышсыныптағықазақтілісабақтарындадидактикалықойындардыпайдаланутуралымәселеқарастыр

ылған.Белгіліпедагогтардыңойынтуралыпікірлерінесүйенеотырып,оқытуүдерісіндедидактикалықойындыпайдалануд

ыңмаңызыкӛрсетілген.Қазақтілісабағындақолданылатындидактикалықойынтүрлерітопқабӛліпкӛрсетіліп,солардықол

данутәсілдеріұсынылған. 

Тірексӛздер:бастауышсынып,әдістеме,дидактикалықойын,ойындықтәсіл,фонетика,мәтін,сӛзтаптары,синтаксис 
 
Балаларғатиянақтыбілімберуүшінмұғалімкүнделіктітәжірибедеқолданатынбастыәдістемелікмәселелер

інмеңгермейінше,пәндіоқытунәтижелерініңсапасын,оқушыбелсенділігінарттыруымүмкінемес.Сондықтан

бастауышсыныптардақазақтіліноқытудаоқушылардыңжаттандымеңгеруінжою,оқуүдерісінсапалыұйымда

стыраотырыпоқушыбелсенділігінарттырумұғалімніңәдістемелікшеберлігіндеекендігісӛзсіз.К.Д.Ушински

й:«...ӛзсабағындабарлықоқушылардытартабілуі,белсенділігіноятабілуімұғалімніңкӛрсеткіші»,–дейді[1]. 

Бастауышсыныпоқушыларыныңбілугедегенынтасыменмүмкіндігінтолықпайдаланужәнеолардыоқуүде

рісіндеүздіксіздамытыпотыру,сабақбарысындаалғанбілімдерінпрактикадақолданудағдыла-

рынқалыптастыруүшінойынэлементтерінпайдаланудыңорныерекше. 

Дүниегекелгенсәбидіңертеңгіүлкеназаматтыққажалғасатынжекебасыныңбастыбелгі,бедеріоныңбүгінгі

ойынәрекетіүстіндеқалыптасабастайды.Ойындабаланыңшығармашылықмүмкіндіктері,эмоциональдықкӛ

ңіл-күйіжәнеерік-

жігерібүршікатыпбілінеді.Л.С.Выготский,А.Н.Леонтьев,Д.Б.Эльконинсияқтыбелгіліпсихологғалымдар:«

Ойын–баланыңӛзіндікӛмірі»»,–

дегенортақтұжырымжасайды.Сондықтаноқытуүдерісіндедеойынтүрлерінұйымдастырудыүнеміескеріпот

ыруқажет.Ӛйткеніойын,еңалдымен,оқушыныңой-

ӛрісін,қиялындамытып,сӛйлеутілініңжетілуін,еркінпікіралысу,диалог,монологтүріндеӛзарасӛйлесумашық

тарынқалыптастырады.Оқытудақолданыла-тынойынәдістері–
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ойынныңнақӛзіемес,ойынтүріндегіәдіс.Оллогикалық,дербесорындалатынжаттығужұмыстарынабалалард

ыңзейінінаударып,қызықтырумақсатындақолданылады.ОйынныңтанымдықсипатыжӛніндеА.М.Горький:

«Балаойындысүйеді.Ойнағанданеболсасоныңбәрімендеойнайды.Олӛзініңайналасындағыдүниеніойынүсті

ндетезтаниды.Баласӛзбендеойнайды,осысӛзбенойнағандаӛзанатілініңнәзікәсерлерінүйренеді»,–

дегенболатын. 

Ойындабалаларпрактикажүзінде,олардыңтүсінуінеқолжетерлікмінез-құлықтыңморальдынорма-

ларынтаниды,бастапқыадамгершілікқұндылықтардымеңгереді.Әрине,бұлардыңбәрістихиялытүрдеемес,е

ресектердіңжәнеүлкенбалалардыңбасқаруыменжүзегеасады. 

Сабақүдерісіндебелгілібірмақсаткӛздеп,материалдымеңгертумақсатындақолданылатынойындар-

дыңбірі–дидактикалықойын. 

Дидактикалықойындардыңарғытегіойындыӛлеңдерменқимылдыұштастырунегізінде,кӛпнәрсегеүйрете

тінойындаржасағанхалықпедагогикасындажатыр.Оны«Ұшты-

ұшты»,«Сақинасалмақ»,«Тақиятастамақ»т.б.ойындарынанкӛругеболады. 

Дидактикалықойындабалалардыңойынәрекетінетәнқұрылымэлементттерініңбәріміндет,мазмұ-

ны,ойын(элементтері),әрекеттері,ереже,нәтижебар. 

Дидактикалықойынбелгілішарттардықанағаттандырады: 

-ойынныңсабақтақырыбына,мақсатынасәйкестігі; 

-ойынбаланыңлогикалыққабілеттерінжетілдіретіндей,әсерететіндейболуыкерек; 

-ойынбаланымақсаттыұйымдастырушылық,жеңімпаз-ұстамдылық,сабырлылыққатәрбие-

леуікерек; 

-ойынсабақтыңмақсатыніскеасыруғаоқушыларғақажеттібілікпендағдықалыптастыруғакӛмекте-

сетіндейболуытиіс. 

Дидактикалықойындардыңбалалардықоршағанортаментаныстырудағырӛлідеерекше.Ойынүстіндеоқу

шыӛзінеүлкенадамныңбелгілібірсоциалдықфункциясынқабылдайды.Оныӛзіс-

әрекетіндежүзегеасыруғатырысады.Балалардыңдидактикалықойындарғадегенқызығушылығыойынәрекет

іненойлауәрекетіне,ақыл-

ойдыдамытуғаберілгенлогикалықжаттығуларғаауысады.Мысалы,рӛлдік«Капитандар»ойыныналайық.Бұл

ойындыойнаубарысындабалаларелестетуәрекетіарқылы«кеменіжүргізеді»:ойындағырульдіоңға,солғабұра

йды,кеменіңжүзуіне,қозғалысынатәндыбысырғағыншығарады.Бұләрекеттерарқылыоқушыларкемекапита

ныныңрӛлінойнайды.Алдидактикалықжағынаналғанда,оларкапитанныңойлауәрекетінееліктейді,мұғалімн

іңалдыналажасағантүсіндірмесі-

несүйенеотырып,кемені«берілгенбағытбойыншажүргізеді».Мұндайойындарарқылыоқушыӛздігі-

ненжұмысістеугеүйренеді,ӛзбетіменойыннанқорытындышығаруғамашықтанады.Сондай-

ақойынбарысындағыіс-

әрекеттердібелгілеу,балалардыңорынтәртібінанықтау,түрлірӛлдердібӛлісут.б.баланыңой-

санасыныңдұрысқалыптасуынаәсеретеді. 

Оқытудыңойындықтәсілдерідидактикалықойындарӛзаратүсінушілікті,ынтымақтастықты,бірлес-

кеншығармашылықтыорнықтыратынортақахуалдақолданыстапқанжағдайдағанашынайыойындықяғнибал

алареріктітүрдетаңдапалатынтәсілдергеайналаалады. 

Сабақтаойындыжүргізудіңсәттіболуытолығыменмұғалімгебайланыстыболады.Педагогоқушы-

лардыңшығармашылықойынынұйымдастыруыкерек,олардыойынғаенгізуіжәнеқызықтыруыкерек. 

Олүшіннеқажетжәненеістеукерек? 

1.Ойындарепродуктивтіоқытужағдайындағықатынастармүмкінемес(еліктеу,имитация,модель-

дергееліктеу)және«мұғалім-оқушы»ӛзарақатынастарынақұрылады,бұлқатынастармұғалімніңмәрте-

бесіненегізделеді.Ойынкезіндемұғалімтоптағысенімділікатмосферасын,оқушылардыңқойылғанмақсатқаж

етудегіӛзіндіккүштерінесенімділігінқұруыкерек.Оныңкепіліретіндемұғалімніңмейірбан-

дылығы,такт,мадақтау,оқушылардыңәрекетінқолдауалынады[2]. 

Мұғалімоқушылардыңсӛзін«Қатеніжӛнде»,«Бірсәтке,сендұрысайтпадың»дегенескертутипіндегісӛздер

менбӛлмеуікерек.Бұндайескертулероқушылардымазаландырады,ойынныңжылдамдығынбұзады,ойындық

арапайымсабақтыңүлгісінеайналдырады,оқушылардыңойынғадегенқызығушылы-

ғынтӛмендетеді.Кӛптегенойындардажеңімпазсӛйлеудіңдұрыстығыментапсырмалардыорындаудыңжылда

мдығыүшіналғанұпайсандарыбойыншаанықталады.Сӛйлеудіңдұрыстығынбақылаудыойынкезінде,еңбірін

шікезектемұғалімжүргізеді,оданбасқаеңжақсыдайындалғаноқушылардыңарасынанарбитрлерсайланады.О

лардыңміндеті–қателескеноқушыныәдептітоқтатужәнеоныңқатесінтүзеу. 

Оқытутәжірибесіндедидактикалықойындардыңбірнешетүріқалыптасқан.Олардымазмұнынақарайшарт
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тытүрдемынадайтоптарғабӛлугеболады: 

1) оқушыларданорындаушылықәрекеттіталапететінойындар; 

2) ӛтілгенматериалдыескетүсіруәрекетінталапететінойындар; 

3) балалардыңіс-әрекетінтүрлендіріпкӛрсететінойындар; 

4) ізденужәнешығармашылықтықажетететінойындар; 

5) логикалықойлауды,қырағылықтықажетететінойындар; 

6) сӛздікойындар. 

Дидактикалықойын–

бүкілтәрбие,білімберужүйесініңбәрінедеқатыстыбастықұралдардыңбірі.Дидактикалықойындардыңқай-

қайсысыболсынбалалардыңкӛңіл-

күйінкӛтеріпқоймайды,білімдерінарттырып,ойлампаздық,тапқырлық,сенсорлыққасиеттеріндамытуғаықп

алетеді.Дидактикалықойынтүрлерінқазақтіліноқытубарысындакеңінентүрлендіріп,жаңасабақтыӛтукезеңі

нде,бекітужұмысын-дабірнешетопқабӛліппайдалануғаболады. 

Бізбастауышсыныптардақазақтіліноқытубарысындақолданылатынойындардытӛмендегішетоптауғабол

ады: 

1. Фонетиканыоқытудақолданылатынойындар; 

2. Мәтіндіоқытудақолданылатынойындар; 

3. Сӛзмағынасынжәнесӛзқұрамыноқытудақолданылатынойындар; 

4. Сӛзтаптарыноқытудақолданылатынойындар; 

5. Синтаксистіоқытудақолданылатынойындар. 

Ендіосылардыңкейбіреулерінетоқталыпӛтейік. 

Фонетиканыоқытудақолданылатындидактикалықойындар 

«Іздегенәріпбарма?»ойыны. 

Ойын1-

сыныптаәліппеніоқытукезіндепайдаланылады.Олоқушылардыңүйренгенәріптердітолықмеңгеруіне,ыждаһ

аттыболуынаықпалетеді. 

Ойынтәртібі:Мұғалімоқушыларғабірсӛздідауыстапоқиды.Егеролсӛзішіндегікемәріптерӛздеріндебарбо

лса,оқушыларқолдарынкӛтереді.Алжоқболса,қалпыншаотырабереді.Мұғалімқолкӛтергеноқушылардыңбі

реуіненсұрайды.Олоқушытабылғанәріптіңсӛздіңқайжеріндекелетініңайтыпбереді. 

Мысалы,мұғалім:тай,ат,атасӛздерінайтқанболса,оқушыларіздегентәрпініңтайсӛзіндесӛздіңбасында,

атсӛзіндесӛздіңаяғында,алатасӛзіндесӛздіңортасындатұрғанынайтыпберуікерек. 

ЕгермұғалімАнасӛзінайтса,оқушылароғанӛздерінеқажеттіәріпболмағандықтан,қолдарынкӛтермейді. 

Мәтіндіоқытудақолданылатынойындар 

1.«Тапқырлар»ойыны.Ойлануға1минутуақытберіледі.Түбірі«тапты»дегенсӛздежұрнағы«қасқыр»деге

нсӛзде,жалғауы«балалар»дегенсӛздекездесетінсӛздітап.Немесе,түбірі«ойын»дегенсӛзде,жұрнағы«аспаз»д

егенсӛзде,жалғауы«қыздар»дегенсӛздекезедесетінсӛздітап. 

2.«Суретшілер»ойыны.Бұлойынныңшарты–ұсынылғанбелгілерібойыншазаттысуреттеу.Сауыс-

қанның,балықтың,тиінніңтүрлі-түстісуретіберіледі,уақытбелгіленеді,жоспарыберіледі,осысуреттей-

тінсӛздердіқатыстырыпсипаттаумәтінінқұрастырады(Бір-бірініңжауабынтексереді,толықтырады). 

Тапсырманыорындапбіткенсоң,әртоптанбір-

біроқушышығып,заттыңсипатыноқыпшығадыда,солбойыншасуретінбояпшығады.Топтыңжұмысыұтымд

ысӛздердіқолдануына,салғансуретінеқарайбағаланады. 

Сӛзмағынасынжәнесӛзқұрамыноқытудақолданылатынойындар 

1.«Сӛзденсӛзшығару»ойыны.Бұлойынныңшарты:берілгенсӛздіңішіндегіәріптерденбірнешесӛзойлапш

ығаруларытиіс.Мысалы,кемпірқосақсӛзіненмынадайсӛздершығаруғаболады:кемпірқос,сақ,ақ,кем,ем,кір(т

ұту). 

2.«Сыңарымдытап»ойыны.Бұлойындымағынасықарама-қарсысӛздердітанытудапайдала-

нуғаболады. 

Тату-... 

Дұрыс-... 

Жақсылық-... 

Батыр-... 

Сӛзтаптарыноқытудақолданылатынойындар 

1.«Ойлан,тап»ойыны.Ойынныңшарты:берілгентапсырмабойынша,керектібуындынемесесӛздітезтауы

пайтуқажет.Кімтез,әрідұрысайтса,солоқушыұтады.Мысалы,мынадайтапсырмаберугеболады:біріншісӛзді
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ңжалғасы,екіншісӛздіңбастауыболатынбуындытап 

кес(...)дікдәл(...)мепар(...)за 

2.«Артықсӛздітап»ойыны.Бұлойынбалалардыбайқағыштыққаүйретеді.Белгілібірқатардағысӛздердіңі

шіненсолтопқажатпайтынсӛздітезтауыпайтуытиіс. 

Негеолсӛзартықдепойлайсың? 

Шай,сүт,нан,айран,кітап,балық,қаймақ. 

Ұшты,жүгірді,отырды,Сәуле,оқыды. 

Алма,ӛрік,шие,бидай,құлпынай. 

Қорытаайтқанда,оқушыларойынарқылыоқуматериалынжеңілтүсініп,тереңмеңгередіжәнеоныұзақуақы

тбойыестесақтайтынболады,солпәнгеқызығушылығыартатүседі.Дидактикалықойындардаберілгентапсыр

малароқушылардыңсабақташығармашылықпенжұмысістеуінеигіықпалынтигізеді.Солсебептідебастауыш

сыныпқазақтілісабағындақолданылатындидактикалықойындардыңтиімдітұстарынайқындап,ұтымдыойын

түрлерініріктеудіңмаңызызор. 

 
1СухомлинскийВ.А.Жүрекжылуыбалаға.- Киев,1989. 

2ЛяпинаГ.А.Игракаксредствоактивизацииучебновоспитательногопроцесса.- А.,1975. 

3Дидактикалықойындар(құрастырғанК.Оразбекова). - А.,1990. 

 
Резюме 

Встатьебылрассмотренпутииспользованиедидактическихигрнаурокеказахскогоязыкавначальныхклассов.Согласн

омнениемизвестныхпедагоговбылопоказанозначениедидактическихигрвучебномпроцессе.Дидактиче-

скиеигры,которыеиспользуютсянаурокахказахскогоязыкаразделенывгруппыитакжепредлагаетсяметодыихиспользов

ания. 

Ключевыеслова:начальнаяшкола,методика,дтдактическаяигра,фонетика,текст,синтаксис 

 
Summary 

InthearticletheuseofdidacticgamesatKazakhlanguagelessonforprimaryclasswasconsidered.Accordingtoopinionsoffamouse

ducatorstheimportanceofdidacticgamesinteachingprocesswasshown.DidacticgamesthatareusedduringKazakhlanguageclassare

dividedintogroupsandmethodsofusingthemaresuggestedaswell 

Keywords:Pedagogicsofelementaryschool,pedagogicsandtechniqueofprimaryeducation,pedagogicsofpreschoolandprimar

yeducation 
 

ДҤНИЕТАНУДЫ ОҚЫТУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ 

МҤМКІНДІКТЕРІ 
 

Г.Ғ. Арынова – Абай атындағы ҚазҰПУ, аға оқытушы 
 
ХХІ ғасырда білім берудің ӛзіндік үлгісі қалыптасуда. Білім берудегі басты мақсат бірінші орынға 

шәкірттің білігі мен дағдысын емес, оның тұлғасын, білім алу арқылы дамуын қойып отыр. Мұндай 

міндеттерді шешу мұғалімдерден мектептерде оқушыларға берілетін ғылым негіздерін олардың болашақ 
іс-әрекетінің берік негізі әрі тірегі болатындай етіп оқытуды, оқу-тәрбие үдерісін, білім мазмұнын жаңар-
тумен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әр алуан құралдарын қолданудың тиімділігін арттыру-дың, 
оқытудың жаңа технологиясын қолдануды талап етеді. Осындай талаптардың бірі – оқушының дүниета-
нымын қалыптастыру. Дүниетанымның қалыптасуына адам, қоғам, табиғат бӛлімдері тірек болады.  

Дүниетаным – тұтастай алғанда адамның білімі мен нанымы, ар-ұждан мұраттары мен әлеуметтік 

құлықтың реттеушісі, саяси бағдар, қоршаған ортаға психологиялық және эстетикалық кӛзқарас қалып-
тастырушы. Бұның бәрі дүниетану деңгейінің адамзаттың даму эволюциясына байланысты ӛзгеріп күрде-
лене түсетінін айғақтайды. Егер адамның дүниетанымы, біріншіден, қоғамның дамуымен байланысты 
ӛзгерсе, екіншіден, сол қоғамдағы халықтың сана-сезімінің ӛсуі, білімді меңгеру мүмкіндігіне қарай 
ӛзгеріп отырады. Сол дүниені танып білу әдістері мен оларды қаруландыру жолын іздестіру – біздің 
негізгі мақсатымыз. Осындай мақсаттан оқыту үдерісінде инновациялық технологияларды пайдалану 

қажеттігі туындайды. 
Инновация ұғымын қазақ тілінде алғаш анықтаған ғалым Немеребай Нұрахметов. Ол: «Инновация, 

инновациялық үрдіс деп отырғанымыз білім беру мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану 
және таратуға байланысты бір бӛлек қызметі» – деген анықтама ұсынды [1]. Ал педагогикалық энцикло-
педияларда тӛмендегідей анықтамалар берілген: «инновация» сӛзі латын тілінен енген – новый, яғни 
аударғанда «обновление – жаңарту», «новинка – жаңалық», «изменение – ӛзгеріс» деген мағына береді. 
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Инновация дегеніміз білім беру, тәрбиелеу жұмысына жаңалықты енгізу, яғни жаңа әдіс-тәсілдерді, 
амалдарды, құралдарды, жаңа концепцияларды жасап, оларды қолдану деп анықталған. Бұл айтылғандар-
дан инновация ұғымын ғалымдар әртүрлі түсінетіндігі байқалады: 

1)жаңалық, жаңаны енгізу, жаңарту үрдісі; 
2) ӛзгеріс; 
3) құрал, әдіс. 

К.Бұзаубақова оқу-тәрбие үдерісіне педагогикалық жаңалықтарды енгізудің мынадай тӛрт кезеңнен 
тұратынын кӛрсетеді: 1 – жаңа идеяны іздеу, 2 – жаңалықтарды ұйымдастыру, 3 – жаңалықтарды енгізу, 4 
– жаңалықтарды бекіту [2, 102-103]. Демек, инновациялық технологияларды пайдалану үшін алдымен 
қандай технологияны қолдану тиімділігін анықтап алу, содан соң оны оқыту үдерісіне енгізіп, одан әрі 
бекіте түсу қажет екен. 

Жалпы алғанда, инновациялық технологиялардың мақсаты – оқытуды ізгілендіру, яғни оқу құралдары 

оқушылардың ӛздігінен танымдық іс-әрекетін жүргізе алатындай болуы. Жаңаша оқытудың негізгі 
түрлері: оқытудың дербес және топтық түрлері болып табылады. Бұл жерде алға қойылған мақсат – 
оқушыға деген сенім, оның ӛз ісіне жауап беру мүмкіндігіне сүйеніп беделі мен қадір-қасиет сезімін 
дамыту. Осы мақсатта кейінгі жылдары кеңінен таралып, жиі қолданылып жүрген инновациялық техно-
логиялар қатарында дамыта оқыту технологиясын, деңгейлік оқыту технологиясын, модульдік оқыту 
технологиясын атауға болады. 

Дамыта оқыту – күрделі құрылымды, біртұтас педагогикалық жүйе. Оның нәтижесінде әр оқушының 
ӛзін-ӛзі ӛзгертуші субъект дәрежесіне кӛтерілуі кӛзделіп, оқыту барысында соған лайық жағдайлар 
жасалады. Дамыта оқытудың дәстүрлі оқытудан айырмашылығы: кӛздеген мақсатында, мәнінде, мазмұ-
нында, дамытудың негізгі факторында, мұғалімнің рӛлі мен атқаратын қызметінде, әдіс-тәсілдерінде, 
оқушының білім алу белсенділігінің түрінде, оқу үдерісіне қатысушылардың әрекеттестік ерекшеліктерін-
де, олардың қарым-қатынас сипатында, танып-білу үрдісін ұйымдастыру түрлерінде т.б. 

Деңгейлеп оқыту технологиясы деңгейлік тапсырмаларға негізделген. Ресей ғалымы В.П.Беспалько 
бұл деңгейлерді тӛртке бӛлңіп қарастырады: бірінші деңгей – міндетті, оқушылық; екінші деңгей – 
алгоритмдік, үшінші деңгей – эвристикалық және тӛртінші – шығармашылық деңгей [3]. Осы аталған 
инновациялық технологиялар дүнтиетану сабақтарында ұтымды пайдаланылып жүргенін атап айтуға 
болады. Сол сияқты модульдік технология да дүниетану сабақтарында үлкен бӛлімдердің соңында 
оқушылардың білімін жинақтап бекіту мақсатында қолдануға оңтайлы. Сонымен оқушыларды жан-

жақты дамыта оқыту үдерісін қамтамасыз ету үшін олардың ойлау қабілетін, қиялын жетілдіру, шыңдау 
мақсаттарын жүзеге асыруда бұл аталған технологиялардың мәні зор. 

Дүние – қоршаған орта, табиғат бүкіл әлем, олай болса бұған енбейтін, оның құрамына кірмейтін бірде 
бір зат не құбылыс жоқ. Адам дүниені ӛмір бойы танып білумен, оның таусылмас ерекшеліктерін 
бақылап, байқаумен айналысатыны анық. Бірақ оның сырын түгел біліп шегіне шыға меңгеру мүмкін 
емес. Дүниені ӛз дәрежесінде танып білу бір адамның меңгерген білім деңгейі мен оның мазмұнына 
байланысты жүзеге асады.  

Табиғат заттары және адам қолымен істелген заттар жайындағы ілімді дүниетану пәніне енгізіп, оны 
оқушыларға ұғындыру арқылы адам мен табиғат арасындағы байланысты кӛрсету іске асырылған. Ӛмір 
талабына сай баланың дүниетануын ғылыми қоршаған дүниеден білім беруді мектеп қабырғасында 
жүзеге асыруды кӛздеген мұғалімдерден кӛп еңбек талап етеді. 

Оқушылардың дүниетанымының қалыптасуына эмоция мен логикалық ойдың мәні зор. Бұл екеуі де – 
адамның ішкі сезімі, жан әрекеті. Сыртқы шыңдықтың сезімге әсер етуінен түрлі хабарлар миға жетіп, 
эмоция тудырады да, ой осыған орай шешім қабылдайды. Ой – қорытынды шығарып, шешім қабылдау 
тірегі десек, эмоция оның кӛзге түсетін нәтижесі ретінде сыртқа шығатын күйі (қобалжу, ренжу, қуану, 
құптау және жоққа шығару) түрі. Осыған қарап, эмоция мен ойдың кӛзқарасын қалыптасуына тікелей 
әсер ететінін кӛруге болады. Бір затты не құбылысты танып білуде олар үнемі қатар жүреді. Ал танып 
білу нәтижесінде дүниетаным қалыптасады. Баланың бойындағы мұндай қасиеттерді ойын технологиясы 
арқылы аша түсуге болады. Ӛйткені ойын үстінде оқушылар түрлі эмоция мен сезімдерге бай болады. 
Демек, ойын арқылы оқушының қуану, ренжу, ептілік, шапшаңдық, достық, алғырлық қасиеттері дами 
түседі. 

Дүниетанымдық қабілеттің керектігі адам баласының бүкіл ӛмірі табиғат аясында, қоғам ортасында, 
олармен қарым-қатынаста ӛтетіндіктен, ол қатынастардың әдіс-тәсілдерін меңгеруі тиіс. Мұндай әдіс-
тәсілдерді бала жастан қоршаған орта туралы білім алу арқылы меңгереді. Мәселен, әр затты байқау, 
бағдарлап қарау, олардың түр-түрін сезіну арқылы қасиеттерін айқындай түсу мұның бәрі адамда бірден 
пайда болатын икемдік пен іскерліктер емес. Ол жүйелі меңгерілген білім нәтижесінде қалыптасады. 
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Қоршаған ортаға үнемділік кӛзқарас, жаңашырлық, кішіпейілділік осының бәрі де оқушылардың 
дүниетанымы негізінде әдетке айналатын қасиет. Қазіргі жағдайда қоғам дамыған сайын табиғи орта 
байлығы ӛте тез қарқынмен ұқыпсыз пайдаланылуда. Болашақ қоғам иесі – оқушылардың осы мәселені 
ерте бастан жете түсініп, ысырапқа жол бермеуі үшін олардың қоршаған ортаға гуманистік кӛзқарасын 
қалыптастыруымыз керек.  

Бастауыш сыныптағы «Дүниетану» пәнінің білім берудегі маңызы – оның мазмұнының негізгі мектеп-
те оқытылатын білім жүйесімен сабақтастығында. Бұл сабақтастықтың негізінде берілетін білімнің 
перспективтілігі жүзеге асады. Сонымен қатар білім берудің әр буыны бір-бірінен бӛлініп, жекеленіп 
қалмай, ӛтілген және келешекте алатын біліммен де сабақтасады. 

Айналадағы дүниемен таныстыру кезінде оқушылардың ӛздігінен атқаратын іс-әрекеттеріне баса 
кӛңіл бӛлініп, дербестігін арттыруға мүмкіндік беріледі. Мұғалімнің мақсаты проблемалық жағдай 
туғызып, оны шешудің жолын оқушылардың ӛздеріне жүктеу болады. Алты жасар бала үшін кӛріп 
тұрған заттары мен құбылыстарын талдап, сипаттап айтып беру үлкен психологиялық дайындықты талап 
етеді. Қабылдаудың сезімге бай болуы бала творчествосының рухани күші мен эмоциялық ӛрлеусіз бала 
миы клеткаларының дамуы мүмкін емес дегенге кәміл сенуге болады. Бала миында болатын физиология-
лық үдерістерде эмоциялық байланысты: қарбаластық ӛрлеу, елігу сәттері де ми сыңарлары қабығының 
клеткалары кӛп энергия жұмсайды, бірақ сонымен бір мезгілде организмнен кӛп энергия да алады. Егер 
алты жасар балаға қоршаған дүниеден білім беру кезінде оның жанына әсер ететіндей сезімдер туғыза 
алсақ, олардың ақыл-ойын, қиялын, адам қатынастарының күрделі де сан алуан дүниесіне енгізе аламыз. 

Дүниетану сабағында жаңа технологияларды қолдану арқылы біз оқушыларға еліміздің табиғатты, 
табиғи байлығы, экономикасы, ғылымы мен мәдениеті, этика, әдеп, эстетика, құқық пен ӛнері, адам – 
адам, адам-қоғам, адам-табиғат арасындағы қарым-қатынас түрлері жайында ғылыми ұғымдар беріле-ді. 
Пәнді оқытып меңгеру барысында оқушылар дүниенің үш құрамдас бӛлігі: адам, қоғам, табиғат саласы-
нан білім алады. Басқаша айтқанда, биология, химия, география, физика пәндерінің алғашқы іргетасы 
қаланады десек те болады. Оқушыларда қоршаған дүние заттары, құбылыстары, табиғат, экология туралы 
ғылыми түсінік қалыптасады. Сонымен қатар тарихи деректер жайында жалпы мағлұмат алып, халықтың 
салт-дәстүрі, тұрмыс-тіршілігі, табиғат-тіршілігі, табиғат байлығы, мәдени-әдеби, кӛркем-қолӛнер шығар-
машылығы арасындағы байланысты, сабақтастықты кӛре білуге үйренеді. Дүниетану пәнінен алған 
ұғымдарын басқа пәндермен байланыстыру арқылы дүниенің тұтастығы жайында жүйелі білім негізі 
қалыптасады. 

 
1Нұрахметов Н. Жаңаша оқыту талаптары \\ Қазақстан мектебі, 1997. 

2 Бұзаубақова К.Ж. Жаңа педагогикалық технология. - Тараз, 2003. 

3 Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М., 1989. 
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Егемендіелболып,ӛркениеткебетбұрғанқазақстанныңжастарыертеңгімемлекеттірегі.Солтірекнықта,бер

ікболуыүшінбәсекегеқабілеттітұлғақалыптастыру,кәсібибіліктімамандардайындауқазіргітаңдаӛзектімәсел

елердіңбіріболыптабылады.Тұлғаныңтанымдықіс-әрекетінқарым-

қатынасарқылыдамытудыңкӛкейтестілігібүгінгітаңдаәсіресекәсібимаманқалыптастырудаӛтемаңызды. 

Соныменқатар,Қазақстанныңтәуелсіздігіегемендімемлекетретіндемәндідәрежедеболашақмаманиелері

ніңкоммуникативтіқабілеттілікдеңгейлерімен,кәсібибіліктідамусапасыменқамтамасызетудіалғашқыорынғ

ақояды.Қазақстанныңболашағыменоныңдамуынжалғастыратынмамандыдаярлаутуралымәселелердіалғақ

ояды.Демек,іргелібілімдіжан-

жақтымеңгерген,бастамашыл,еңбекнарығыменәрқилытехнологиялардыңауысыптұратынталаптарынабейі

мделгенжәнетекӛзініңісінжақсыбілетінғанаемес,соныменбіргеқажеттіжағдайдакүрделімәселелердіӛзішеш

еалатынмамандаярлаубүгінгітаңдаӛзектiмәселелердiңбiрi.Әринемұндаймәселенішешутұлғаныеңалдымен

қарым-қатынасқұралыменқамтамасызетуболыптабылады. 

Бүгіндеқарым-

қатынасбарлықадамзатқауымыүшіннегізгіәрібастыбайланысқұралыекендігісӛзсіз.Алқарым-

қатынасбілімінмеңгерутікелейтанымдықіс-әрекеттіңдамуынқамтамсызетеді. 

Қарым-қатынасбірлескеніс-

әрекет,ӛзараәрекеттесушісубъектілердіңбелсендіұйымдасқанжүйесіретіндеқарастырылып,жан-

жақтысипатталған.Бірлескеніс-әрекеттегіқарым-

қатынасерекшеліктерініңкӛрсеткіштеріжасалған.Тұлғаүшінерекшеқарым-

қатынастуралыбілімдер,соныңішіндетанымдықіс-

әрекетініңдамуындаерекшеорыналадыжәнеосыжағдайларпсихологиялықмәселелердіңшешімінтабуменан

ықталады[1]. 

Қарым-қатынас–адамдардыңбір-біріменәсерлесужәнебір-

бірінеәсеретупроцестерініңжиынтығыболыптабылады.Олтекадамдардыңбір-

біріменақпараталмасуғанаемес,соныменқатаролардыңарасындағыэмоциялықбайланыстыңболуынаықпал

етеді. 

Жекетұлғаныңқалыптасуымендамуындағықарым-

қатынасролінсипаттайотырып,В.М.Бехтеревбылайдепжазды:«Түрлітұлғаларӛздерінқоршағанортаменқат

ынасжасағандатүрлішежағдайғатапболады.Адамбасқаларменнеғұрлымбайжәнетүрлішеқарым-

қатынасжасаса,соғұрлымтұлғаныңдамуысәттіжүзегеасады». 

В.Н.Мясищевтің1970жылыБүкілОдақтықСимпозиумдажасағанбаяндамасындақарым-

қатынасжайлыбылайдейді:«Адамдардыңбір-

біріменқатынасжасауыолардыңӛзараараласуларыменсипаттала-ды.Яғниқарым-

қатынасжасауарқылыадамныңтүрлібелсенділіктері,жағымдыжәнежағымсызмінез-

құлықтарыкӛрінеді.Адамдардыңбір-біріменқарым-

қатынасжасауындағысебептердіанықтайотырып,әрбірадамныңтектұлғалыққасиеттерінеғанаемес,сонымен

қатарсӛйлесукезіндегіәрекеттергедемәнберді.Оныңбұлжайлыжазғаны:ӛзараеркінқатынасарқылышынайы

қарым-

қатынаспайдаболады,алеркіндікжоқжерде,бірадамныңкелесібірадамғатәуелдіболуыкезіндекерісіншежасы

рынқарым-қатынаспайдаболады. 

А.А.Леонтьевтіңпікірінше«Қарым-

қатынастыинтериндивидуалдыемес,әлеуметтікфеноменретіндетүсінукерек;оныңсубъектіретіндеиндивидт

іемес,әлеуметтіктопнемесетұтасқоғамдыалукерек»-депқарастырады[2]. 

Қарым-қатынастызерттеубарысындаәрғылымбұлпроцестіәржақтанқарастырады.Қарым-

қатынасұжымдықеңбектеғанамаңыздыорыналмайды.Адамныңтұлғаболыпқалыптасупроцесініңӛзі,оныңқ

оғамдықадамғаайналуықарым-қатынассызмүмкінемес.Дамығантұлғағақарым-

қатынасқажеттіліккеайналады. 

Адамныңеріктібелсенділігініңбарлықтүрлерінсубъект-объектілікжәнесубъект-

субъектілікдепбӛлуқабылданған,алғашқысы–іс-әрекеткатегориясына,алекіншісіқарым-

қатынаскатегориялары-нажатқызылады. 

Ісәрекеттісубъект-

объектіліӛзараәрекетретіндеқарастырусубъектініңмақсатқабағытталғанбелсенділігіменобъектінің«әрекетс

іздік»реактивтілігінқарамақарсықоюғанегізделедіжәнебұладамныңжалпыламатүсінігіндеісәрекетсубъекті

сіретіндебейнеленеді.Бұлӛзқажеттіліктерінескереотырып,ӛзмүмкіндіктерінпайдаланыпжәнетүрліқосымш

ақұралдардыжасап,адамобъектініқалайдаӛзгертеді,оғанәсеретеді,жаңабайланыстарғажәнеқатынастарғаенг
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ізеді,яғнионыассимиляциялайды. 

Алосындайӛзараәрекеттесулердекездесетінақпараталмасудыайтатынболсақ,ондаолқарым-

қатынасемескоммуникацияболыптабылады,яғниақпараткӛзіменақпараттықабылдаушыарасындағыақпара

ттықбайланыс,бірақонымеханизмдеремесадамдаржүзегеасырады. 

Қарым-қатынасбарысындаадамдарӛзініңжәнебасқалардыңалдындаӛзіндікпсихологиялықерекше-

ліктердіашады,кӛрсетедіжәнетүсінеді.Адамныңпсихологиялыққасиеттеріқарым-

қатынаснәтижесіндепайдаболады,дамиды,ӛзгереді.Басқаларменарақатынасжасайотырып,адамқоғамдықер

ежелерді,нұсқаларды,білімменіс-әрекеттәсілдерін,жалпыәлеуметтіктәжірибеніӛзбойынасіңіреді.Қарым-

қатынаснәтижесіндеадамжекетұлғаболыпқалыптасады. 

В.А.Кольцованыңмәліметтерібойынша,қарым-

қатынаскүшті,орташажәнеәлсізқатысушыларғатүрлішеәсеретеді.Олардыңкӛбібірлескенәрекеттіңарқасын

дакүштілердеңгейінекӛтеріледі[3]. 

Қарым-қатынастыӛзараәсеретуфакторларыретіндедеқарастыруғаболады.Бұлжағдайдақарым-

қатынастұлғаныңӛмірсүруініңфакторыретіндеқарастырылуыкерекжәнекерісіншеде,тұлғақарым-

қатынастыңфакторыдаболаалады.Тұлғалықфакторретіндегіқарым-

қатынастафункцияларәртүрліболыпкеледі.Еңбастысы,қарым-

қатынастұлғаныңтереңқажеттілігі,дәлірекайтқанда,онықанағаттан-

дырудыңшартыжәнеқұралыболыптабылады.Қарым-қатынассызадамныңӛзін-ӛзіжүзегеасыру,ӛзін-

ӛзібілдіруменӛзін-

ӛзібекітусияқтыұмтылыстарыменбайланыстыболатынжекеқажеттіліктердіқанағаттандырумүмкінемес. 

Қарым-қатынас–адамзатқатынасыныңкүрделітүрі.Кез-келгентұлғааралыққарым-

қатынасадамдарарасындағыжайбайланысемес,одандатереңфункцияныбілдіреді.Әрине,басқаларменқарым

-қатынасдеңгейітүрлітұлғаларүшінәртүрлі.Бұлиндивидтіңинтро-

немесеэкстроверттілікдеңгейінебайланыс-

тыболыпкеледі.Осымендетұлғаныңпсихологиялықгенетикасыныңдеңгейіанықталады[4].Соныменқатар,б

ұлтұлғалықерекшеліконыңбасқаадамдарменбайланысорнатудағықиындықтаболаалады.Бірақбұлжағдайда

қарым-қатынастұлғаныңӛмірлікфакторыретіндегіӛзрӛлінжоғалтпайды. 

Қарым-

қатынасмәселесіпсихологияныңӛзектімәселелерініңбіріболыптабылады,ӛйткенітұлғақалыптасуыныңнегіз

гіфакторыжәнеадамныңбастаушыәрекетініңтүріретіндеқарым-

қатынасбаладамуыныңеңнегізгішартыретіндеқарастырылады.Қарым-

қатынассубъектілерініңӛзіндікфункционал-дыжүктемелерібар.Мысалы,А.А.Брудныйбойыншақарым-

қатынастыүшмынадайбастапқыфункция-ларғабӛледі:белсендіруші-әрекеткеитермелеуші;интердиктивті–

тиымсалушы,тежеуші;дестабилиза-циялаушы–қорқыту,намысқатиерсӛздержәнет.б,жәнеқарым-

қатынастыңтӛртнегізгіфункциялары:инструменталды–іс-әрекеттіқарым-

қатынасарқылыкоординациялау;синдикативті–қауым,топқалып-

тастыру;ӛзінкӛрсету;тасымалдаушыфункцияларыкӛрсетілген.Соңғыфункцияпедагогикалыққарым-

қатынасүшінерекшеқызықты,ӛйткені“бұлфункцияоқытунегізіндежатыр:тұлғаныоқытуқарым-

қатынасарқылыжүзегеасады...” 

Педагогикалыққарым-қатынасмәселесінеарналғанжұмыстардапедагогикалыққарым-қатынаскате-

горияларыбӛлініпалынғанжәнеұйымдастырылған,соныменқатароныңқұрылымыментиімділігініңсынибағ

асысипатталған(А.А.Леонтьев,А.А.Бодалев,В.А.Кан-Калик,Г.А.Ковалев,С.В.Кондратьев). 

А.А.Леонтьевпедагогикалыққарым-

қатынастыңтиімділігінкелесідейанықтайды:бұлоқуәрекетініңшығармашылықсипатынжәнеоқушыныңтүр

ткісініңдамуынажақсыжағдайжасайтыноқуүрдісіндегіоқытушыныңоқушыменқарым-

қатынасы,олтұлғаныңдұрысқалыптасуыүшіноқытудыңжекебӛлікте-

ріндежағымдыэмоциялықклиматтықамтамасзетеді,психологиялықкедергілердіңтуындауынақарсытұрады,

балаларұжымындағыәлеуметтік-

психологиялықүрдістіңбасқарылуынқамтамасызетедіжәнеоқуүрдісіндеоқытушыныңтұлғалықерекшелікте

рінжоғарыдәрежедеқолдануғамүмкіндікбереді. 

Адамныңұжымішіндегіӛзіндікерекшелікбейнесі«Мен»-бейнесіоныңӛзіндікмінез-құлқыменіс-

әрекетін,солұжымішінденендейқызметатқарып,қандайорыналатынынкӛрсететінкезкелгенадамныңдаралы

қсипаты.Адамныңдаралықбасынатәнқасиеттерменсипаттар,оныңерекшеліктеріменӛміркезеңіндетүрлітоп

тарарасындақалыптасқанмінез-

құлқыныңкӛріністері,солмінезерекшеліктерініңқандайтоптарменұжымарасындаӛміркешкеніжайлыбелгілі
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ізқалдырыпотыратынбейнелеріненқұра-

латынмінезендіадамныңтүрліортағабейімделіптіршілікетуіүшіноныңтұтастүрдегіпсихологиялықӛзіндікпо

ртретіжасалады.Мұндайӛзіндікадамбейнесініңжасалуыүшінмынадайекітүрліталапқойы-лады.Оныңбірі–

адамӛзініңбойынан,мінез-

құлқындағыұнамсызсипаттарменжағымсызқылықтарданарылуғакүшжұмсап,кісілікқасиеттеріменазаматт

ықболмысынқалыптастыруғаұмтылады;екіншіӛзбасындағымінезініңолқылықжақтарынтолықтырып,кісілі

кқасиетіненұқсанкелтіретініс-

әрекеттеріменқылықтарынанарылуүшінкүреседі.Сӛйтіполӛзініңдаралықбейнесінқалыптастыраотырып,«е

ндіменкімболуымкерек,ӛзімқарым-

қатынасжасапараласатынтопарасындақандайролатқарамын»нендейістердіістеугемүмкіншілігімбар?Деген

сұрақтарқойып,алдынабелгілімақсатқажетудікӛздей-

ді.Осындаймақсаттарменжүзегеасыружолындаолӛзгеадамдарменқарым-қатынасқатүседі. 

Қатынасжасауадамныңдаралықмінезқасиеті.Олмынадайсатылардантұрады: 

1)Ӛзгелерменқарым-қатынасорнатуғаниетбілдіруі. 

2)Қатынасжасайтынәріптестерініңкімдерекенінтаныпбілугеықыласбілдіріп,оларжайындақажет-

тімәліметтералуғаұмтылады.Әрбірәріптесіменӛзініңӛзарақатынасыныңнендейролдератқаруыжайлыелест

еріпайдаболады.Әріптестерініңкімдерекенін,таныпбілугемәнберіп,менолардыңарасын-

дақандайорыналамындеп,ӛзгелердіңпікіріменсанасады.Ӛзінӛзгелердіңорнынақойып,ішкіжан-

дүниесініңсырынабарлаужасайды. 

3)Қатынасжасаушысеріктеріжайындаӛзаратілдесіп,ұғынысудыңжолыніздестіреді:егеролартілтабысаал

атынбелгілііс-әрекетболса,атқаруғакіріседі.Іс-

әрекетүстіндеұжымішіндегіәріптестердіңкімдерекенінаңғарып,олардыда,ӛзіндетаныпбілетіндейдеңгейгек

ӛтеріледі. 

4)Қарым-қатынасжасап,тілдескенәріптестернендейістердіатқарааладыжәнеолардыңіс-әрекетіменмінез-

құлқында,қабілетінденендейжағымдыісібар,ұнамдықасиеттеріменолқылықтарыкездеседідегенжәйттердіа

нықтап,кімніңкімекенінбілетінболады.Егержалпытілтабысыпкетеалмайтындайжәйттербайқалатынболса,о

ндақатынасқатүскенадамныңӛзгелерменәріқарым-

қатынасжасаудыңпайдасызекенінаңғарып,оларданӛзінаулақұстауғатырысады. 

Адамныңкүнделіктіӛміріндемаңындағыларментілдесіппікіралысуыұжымішіндеболсада,нақтыжағдайл

арментүрліситуацияларғатәуелдіболыпотыратындығыақиқатжәйт.Мұндайжәй-

жапсарларәрбірадамныңалдынақоятынмақсатыментіршіліктұтқиылдарынадатәуелдітүрлішесипаттақалып

та-садыда,оныңӛзіндікұстанымына,мүддесінесәйкесболуынталапетеді. 

Соныменқарым-қатынасдегеніміз–

ғылымәріӛнер.Бұлшығармашылықпроцесс.Қатынасжасау,ӛзгелерментілтабысу-

әрбірадамныңӛміртәжірибесіне,біліміне,тапқырлығыменақыл-ойынабайла-

ныстыжүзегеасыпотыратынтіршілікмұқтаждығы.Тілтабысыпӛзгелерменқатынасорнатуәрбірадамныңӛзін

дікталғам-тілегін,ықылас-ынтасын,жалпыадамғадегенадамикӛзқарасынжететүсінудіталапетеді.Қарым-

қатынаснәтижесіндеадамныңкісілікқасиеті,ӛзгелергедегенқамқорлығыменжанашырлықсезімі,гуманитарл

ықкӛзқарасықалыптасады.Тіршілікортасыменӛмірсүрудіңсаналуансырларынбіліп,жекебасыныңқадір-

қасиетінарттырады.Адамӛзінӛзгелердіңорнынақойыпбайқап,оныңішкідүниесініңсырындабарлапбіледі. 

Адамныңӛзгелерментілдесіпқарым-

қатынасжасайбілуіжалпыадамиқасиеттердіңасақажеттітүрініңбірі.Күнделіктіӛмірдекездескенадамменаш

ық-жарқынсӛйлесіппікіралысатынболсақкӛңіліңашылып,жандүниеңсергиді. 

Қорытакелгенде,қарым-

қатынасорнатудытӛмендегідейадамныңішкідүниесінеқатыстықасиеттеріойлауыменсаналыәрекеті,ал,келе

сібӛлшегіадамныңмінез-

құлқыменӛзгелерментілтабысыпбірлесіпәрекетжасайтынқатынассипаттарынбілдіреді. 
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3КольцоваВ.А.Опытэкспериментальногоизученияпознавательнойдеятельностивусловияхобщения. -
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Резюме 

Встатьерассматриваетсязначениепсихологиивзаимоотношенийприактивностиличностиворганизациидеятельност
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и.Человеческоеобщениеможетрассматриватьсянетолькокакактосознанного,рациональнооформлен-

ногоречевогообменаинформацией,ноивкачественепосредственногоэмоциональногоконтактамеждулюдьми.Ономног

ообразнокакпосодержанию,такипоформепроявления.Таккакобщениесегоднядлявсегочеловеческо-

гообществаявляетсяглавнымсредствомсвязи. 

Ключевыеслова:Личность,общение,действие,интроверсия,экстраверсия,коммуникативный,интериндивиду-

альный,индивид,эмоция,воля,мышление,поведение,психология 

 

Summary 

Inarticlevalueofpsychologyofrelationshipatactivityofthepersonalityintheorganizationofactivityisconsidered.Humancommu

nicationcanbeconsiderednotonlyastheactoftheconscious,rationallyissuedspeechexchangeofinformation,butalsoasdirectemotion

alcontactbetweenpeople.Itisdiversebothaccordingtothecontents,andinamanifestationform.Ascommunicationforallhumansociet

yistodaythemainmeansofcommunication. 

Keywords:Personality,communication,action,introversion,ekstraversiya,communicative,interindividualny,individual,emot

ion,will,thinking,behavior,psychology 
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студент4курсаспециальности«Социальнаяпедагогикаисамопознание»кафедрыобщей,возрастнойисо
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Встатьеактуализируетсяпроблемаформированиягражданскойпозиции,социальнойактивностиподростковчерезвов

лечениеобщественно-

значимыевидыдеятельностимолодѐжи,однимизкоторыхявляетсяволонтѐрскаядеятельность.Авторамиопределеныпри

нципыисоциально-педагогическиеусловиярешенияданнойпроблемы,чтоявляетсяцельюдальнейшегоисследования. 

Ключевыеслова:гражданскаяпозиция,социальнаяактивность,социально–педагогическиеусловия 

 

Глобальныесоциальные,экономические,политическиеикультурныеизменения,происходящиевсовремен

номобществе,предъявляютновыетребованияквоспитаниюподрастающегопоколения.Разви-

вающемусяобществунеобходимыинициативныелюди,которыемогутсамостоятельноприниматьрешениявс

итуациивыбора,способныксотрудничеству,отличаютсямобильностью,динамизмом,конструктивностью,об

ладаютчувствомответственностизасудьбустраны,заеесоциально-экономиче-

скоепроцветание.Всвязисэтимособуюактуальностьсегодняприобретаетпроблемаразвитиясоциаль-

нойактивностимолодежи. 

Вопросывоспитаниясоциальнойактивностиличностивсегдабыливцентревниманияпедагогики.Востребо

ванныесегодняидеиовоспитанииобщественнойактивностиподрастающихпоколениймынаходимвтрудахН.

К.Крупской,A.C.Макаренко,В.А.Сухомлинского,С.Т.Шацкого.Современныетеоретико-

методологическиеподходыкразвитиюсоциальнойактивностимолодежиполучилиобоснова-

ниевработахБ.З.Вульфова,P.A.Литвак,М.И.Рожкова. 

Кнастоящемувременипроведенрядисследований,направленныхнаизучениеотношениямолодѐжикобще

ственнойдеятельности(Г.Г.Николаев,JI.A.Сивицкая,О.Б.Скрябина,Е.Л.Федотова,С.Б.Шаргородскаяидр.),п

оископтимальныхусловийиэффективныхметодовразвитиясоциальнойактивностиличности(АндержановаЗ

.А.,В.М.Бейлин,Н.В.Бушманова,И.Д.Гаврильев,Е.М.Карпова,КонвисарѐваЛ.П.,А.Р.Лопатин,О.В.Соловьев

,В.В.Умановский,А.Я.Школьникидр.). 

Современныепедагоги,психологи,философыисоциологисчитают,чторазличныедобровольческиеобщес

тва,объединѐнныедвижениямолодѐжи,однойизкоторыхявляетсяволонтерскаядеятельностьмолодѐжи,нето

лькоможетпомочьрешитьмногиесоциальныепроблемыподрастающегообщества,ноиспособствоватьуспеш

нойсоциализацииподростков,развитиюсоциально-

значимыхкачествюношейидевушек,формированиюунихактивнойжизненнойпозиции.Поэтомуизучениево

спитательныхвозмож-ностейволонтерскогодвиженияприобретаютсегодняособуюактуальность. 

Темсамым,актуальностьзаданнойнамитемыопределяетсясложившимисяпротиворечиямимежду: 

•возрастающейрольюволонтерскогодвижениявсоциальномразвитииобществаинедостаточнойразработа
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нностьюеготеоретическихоснов; 

•потребностьювсоциальноактивноймолодежи,безкоторойневозможнодальнейшееэкономическое,полит

ическоеикультурноепреобразованиесовременногообществаинедостаточномиспользованиивоспитательны

хвозможностейволонтерскогодвижения; 

•необходимостьюразвитиясоциальнойактивностимолодежиинедостаточнойразработанностьюнаучно-

методического,технологическогообеспеченияосновволонтѐрскогодвижения. 

Однако,несмотрянаимеющийсясущественныйинтересученыхизначительностьполученныхрезультатов

впроведѐнныхисследованиях,собственноинтересуемыйнамиаспектразвитиясоциальнойактивностиподрос

тковвпроцессеволонтерскойдеятельностинерассматривался.Донастоящеговреме-

ниневыявленытакжевоспитательныевозможностиволонтерскогодвижения,неразработанаэффектив-

наямодельразвитиясоциальнойактивностимолодеживусловияхволонтѐрскойдеятельности. 

Втожевремя,следуетсказать,чтореализацияволонтерскойдеятельностисопровождаетсяопре-

деленнымитрудностями,чтонередкоразочаровываетеесубъектовинередкоприостанавливаетуча-

стиевней.Укаждоговолонтераэтитрудностисвои,ихпреодолениетребуетиндивидуальногопод-

хода.Социально-педагогическоесопровождениекакразимеетсвоейцельюоказатьпомощьипод-

держкукаждомуучастнику. 

Волонтерство-

перспективное,позитивномотивированноеи,хорошосебязарекомендовавшеесредствостимулированиясоци

ализациимолодогопоколения,включенияеговобщественнуюжизньсраннеговозраста.Онопозволяетзаложит

ьвюномпоколенииосновыдляформированиячеловеческихначал,качествживыхичувствующихлюдей,актив

ных,мыслящихграждансвоейстраны.Волонтерскаядеятельностьвыполняетфункциюнравственноговоспита

ния,возрождениевмолодежнойсредефунда-

ментальныхценностей,такихкак,патриотизм,милосердие,справедливость,гуманность,отзывчивостьидруги

хважныхценностей. 

ВолонтѐрствоилиВолонтѐрскаядеятельность(отлат.voluntarius–добровольно)-

этоширокийкругдеятельности,включаеттрадиционныеформывзаимопомощиисамопомощи,официальноеп

редос-

тавлениеуслугидругиеформыгражданскогоучастия,котораяосуществляетсядобровольнонаблагоширокойо

бщественностибезрасчѐтанаденежноевознаграждение[1]. 

Волонтерскоедвижение-этодобровольнаяформаобъединениядлямобилизациисоциальнойиници-

ативы,достиженияобщественнозначимыхцелей,совместногорешенияобщихпроблем,способствую-

щаяличностномуростуегоучастниковиразвитиюсоциальнойактивностимолодежи[1]. 

Ссоциально-педагогическойточкизрения,волонтѐрство-

этодобровольновыбранноерешениечеловекаоказатьпомощьокружающейсреде,людям,человеку,оказавше

мусявтруднойжизненнойситуации.Втакойдеятельности,безусловно,проявляютсягуманистическиекачеств

аличности,утвержда-

етсяпотребностьбытьполезнымобществу.Оноспособствуетцелесообразному,ответственномупроявле-

ниюувоспитанниковсоциально-

значимойобщественнойдеятельности,направленныенасоциализациюиформированиетакихважныхкачеств,

какдоброта,милосердие,состраданиеивзаимопомощь. 

Какотмечает,АндержановаЗ.А.,восновесоциализациивоспитанниковлежитизменениемировоззре-

ниявсоциальнойзначимости,важностисвоейроли,способностибытьнужнымиполезнымчеловеку.Социальна

яактивностьвоспитанников,обусловленнаявнутреннимипотребностямиличностиинаправ-

леннаянавыполнениеобщественнозначимыхзадачявляетсяоднимизважныхфакторовуспешностиихсоциал

изации.Онаопределяетготовностьиспособностьвоспитанниковкобщественнойинициативе,социальномутв

орчеству,ответственности,засвоидействия;передобществом,атакжепомогаетемувпреодолении:неудачиош

ибок;продуктивномувыходуизкризисныхситуаций;реализациямсоциальнойактивности,способствуетразви

тиюсоциальныхкачествличности,стимулируяеесоциализацию[2]. 

Социально-педагогическоесопровождениеволонтерскойдеятельностипредставляетсобойорганизо-

ванныйсоциально-педагогическийпроцесс,предполагающийкомплексцеленаправленныхпедагогиче-

скихдействий,ориентирующихвоспитанниковнаволонтерскуюдеятельность;прогнозирующийпробле-

мыитрудностивоспитанникавволонтерскойдеятельности;оказывающийсодействиевихпредупрежде-

нииипреодолении. 

Технологиясоциально-

педагогическогосопровожденияволонтерскойдеятельностипредставляетсобойлогическизавершеннуюпосл

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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едовательностьэтаповпедагогическицелесообразныхдействий,способствующихнаиболееполномусамостоя

тельномупроявлениювоспитанникавволонтерскойдея-

тельностии,включаетследующиеэтапы:целевой;выборатехнологии,реализациятехнологии,контроль-но-

оценочный.Даннаятехнология:реализуетсясучетом;индивидуальногосвоеобразиявоспитанникаи;реальных

проблем,которыевозникаютунегов.процессевовлечениямволонтерскуюдеятельность. 

Детско-

юношескаяобщественнаяорганизацияальтруистическойнаправленностизанимаетважноеместовмотивиров

ании,стимулированииисопровождении-волонтерскойдеятельностимолодѐжииподростков.Она-

определяетнаиболееважныесферыдлясамореализацииволонтѐрства,разъясняет,учит,вовлекаетиорганизует

социально-

педагогическоесопровождение,основываясь,навозможностяхкаждогоподростка,своеобразииегопотребнос

тей.Одновременноонапроводитспециальнуюподготовкусубъектовсоциально-

педагогическоговолонтѐрства,разрабатываетдлянихрекомендациипововлечениювоспитанниковвволонтер

скуюдеятельностьиобеспечениеихцелесообразнымсоциально-педагогиче-скимсопровождением[3]. 

Возможностиволонтерскогодвижениявразвитиисоциальнойактивностимолодежиобусловленыреализац

ией,преждевсего,следующихпринципов: 

 добровольностьювключенияволонтероввразличныевидысоциально-ценнойдеятельности; 

 правомвыборасредствдостиженияцелейприсовместномрешениипроблем; 

 признаниемравенстваличныхиобщественныхпотребностей; 

 осознаниемсобственнойсоциальнойзащищенностиволонтеровприготовностизащищатьинте-

ресыдругих; 

 сочетаниемсамоуправленияспоследовательнымразвитиемдемократическихначалвуправлении;нефор

мальностью,нестандартностьюсодержаниядеятельности; 

 разновозрастнымсоставомучастников; 

 целенаправленнымиспользованиемобученияивоспитаниякаксредствадостижениясоциальнозначимых

целейиличностногороставолонтеров. 

Вовлечениемолодеживдеятельностьволонтерскихорганизацийсоздаетновуюситуациюразвития,врезуль

татекоторойподростокперестаетвосприниматьсамогосебякакбесполезногоиотверженногочленаобщества.Т

еперьонможетоказатьпомощьдругому,а,значит,меняетсяегосоциальнаяроль,онастановитсяпозитивно-

активной. 

Дляразрешениявышеуказанныхнамипротиворечийипроблем,нанашвзгляд,необходимыследую-

щиесоциально-педагогическиеусловия: 

 активизациявзаимодействияреспубликанских,городскихволонтѐрскихдвиженийсошколами,различны

миучебно-воспитательнымиучреждениями; 

 актуализациямотивационнойсферыволонтеровиихвыходаврефлексивнуюпозицию; 

 использованиевработеличностно-

ориентированныхтехнологийразвитиясоциальнойактивностимолодѐжииподростков; 

 свободныйвыборволонтерамивидовиформсоциально-

значимойдеятельностисучѐтомвозрасташкольников; 

 социально-

педагогическаясопровождениепереходапроцессаразвитиясоциальнойактивностиподросткаврежимсамораз

витиясоциальнойактивности. 

Такимобразом,успешностьреализацииволонтерскойдеятельностивомногомзависитотподготов-

ленности,развитостиопределенныхнавыковиумений,необходимыхврешениипроблемнуждающегосявпомо

щичеловека,групплюдей.Вэтойситуациинеобходимосоднойстороныобучатьволонтеров,сдругойсторонып

омогатьвпреодолениитрудностей,которыевозникаютвволонтерскойдеятельности. 

Нашадальнейшаяисследовательскаязадачанаправленаименнонасоциально-педагогическоесопро-

вождениеволонтерскойдеятельностимолодѐжииподростков,цельюкоторогоявляется–

выявлениенаиболееэффективныхспособов,формисредствпривлеченияподростковвволонтѐрскуюдеятельн

ость,гдебудутсоблюдатьсяследующиепринципы:ориентированностьнаконкретногоподросткасучетомегои

ндивидуально-

личностныхособенностейиподготовленностикакволонтеракконкретнойпрактическойдеятельности;подгот

овленностьорганизаторов-

волонтѐровизмолодѐжнойсреды,способныхнаучитьмладшихосновамволонтерскойдеятельностиврешении

конкретныхзадачопределеннойкатегориисоциально-
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уязвимыхлюдей;авторитетностьидейственностьволонтерскойдеятельностивусловияхдетско-

юношескихобщественныхорганизаций,организуемыхвмассовыхобщеобразовательныхшколах,атакжевучр

ежденияхдополнительногообразования. 
 

1 Википедия:https://ru.wikipedia.org 

2 АндержановаЗ.А.Социально-

педагогическоесопровождениеволонтѐрскойдеятельностивоспитанниковдетскогодома:Автореф...дисс.канд.пед.на

ук:13.00.02–Теорияиметодикаобученияивоспитания(пообластямиуровнямобразования)–М.,2011.–24с. 

3 КонвисареваЛ.П.Волонтерскоедвижениекакфакторразвитиясоциальнойактивностимолодежи:Дисс…канд.пе

д.наук:13.00.02–Теорияиметодикаобученияивоспитания(пообластямиуровнямобразования)–М.,2006.–211с. 
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Мақаладажасӛспірімазаматтыңұстанымының,әлеуметтікбелсенділігінiңқоғамдық-мәндітартуарқылықалып-

тастырумәселесікӛкейтеcедi.Олқызметтiңбiрiволонтѐрлiкқызмет.Авторларменосымәселеніұстанымдарыменпедагоги

калықшарттарыанықталады,яғнибiздiңзерттеуіміздіңмақсатыболыптабылады. 

Тірексӛздер:азаматтықпозиция,әлеуметтікбелсенділік,әлеуметтік–педагогикалықшарттар. 

 

Summary 

Inarticletheproblemofformationofacivicstand,socialactivityofteenagersthroughinvolvementsociallysignificantkindsofactivit

yofyouthoneofwhichisvolunteeractivity.Authorsdefinedtheprinciplesandsocialandpedagogicalconditionsofthesolutionofthispro

blemthatisthepurposeoffurtherresearch. 
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КВОПРОСУСОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙПРОФИЛАКТИКИАДДИКТИВНОГОПОВЕДЕНИЯПОДРОСТКОВ 

 

Л.М.Нарикбаева–д.п.н.,профессорКазНПУим.Абая, 

БолатГульнур–

студент4курсаспециальности«Социальнаяпедагогикаисамопознание»кафедрыобщей,возрастнойисо

циальнойпедагогикиКазНПУим.Абая 
 

Встатьерассматриваетсяпроблемасоциально-

педагогическойпрофилактики«аддиктивногоповедения»подростков,раскрываетсясущностьданногопонятия,причины

ипризнаки.Даѐтсяпоэтапностьработысоциальногопедагогасданнойкатегориейдетей. 

Ключевыеслова:социально-педагогическаяпрофилактика,аддиктивноеповедение,социальныйпедагог 

 

Каждыйчеловекстремитсяккомфортномусостоянию,но,ксожалению,вповседневнойжизниононевсегдад

остижимо.Всегдаестьмножествофакторов,«мешающихжить».Втакихслучаяхучеловекавозникаетчувствоп

сихологическогодискомфорта.Большинстволюдейдлявыходаизстрессовогососто-

янияиспользуют:своивнутренниересурсы,обращаютсязапомощьюкдрузьям,близкимлюдямилипростопере

жидают-«времялечит»,считая«проблемные»периодыестественнымиявлениемжизни. 

Людииспользуютразличныеспособы,чтобысправитьсясострессом,снятьусталость,расслабиться.Дляодн

их-этоеда,длядругих-спорт,музыка,компьютерныеигры,рыбалка,чтение,работа,коллекци-

онированиеит.д.Внормеэтиспособыподдержанияпсихологическогокомфортанемешают,апомогаютиявляю

тсянеотъемлемымисоставляющимиполнокровной,насыщеннойэмоциямииобщениемжизни.Еслижетакойс

пособставитсявоглавуугла,отодвигаянавторойпланвсеостальное«жизненное»,«человеческое»,можноговор

итьовозникновении«аддиктивногоповедения».Вероятностьвозникнове-

ния«аддикции»вышеулюдей,которыеструдомпереживаютдажекратковременныеи«незначитель-

ные»затруднения,неумеютсправлятьсясжитейскимистрессами. 

Аддиктивноеповедение-

однаизформдеструктивногоповедения,котораявыражаетсявстремлениикуходуотреальностипутемизменен

иясвоегопсихическогосостоянияпосредствомприеманекоторыхвеществилипостояннойфиксациивнимания

наопределенныхпредметахилиактивностях(видахдеятельности),чтосопровождаетсяразвитиеминтенсивны

хэмоций[1].Этотпроцесснастолькозахваты-

ваетчеловека,чтоначинаетуправлятьегожизнью.Человекстановитсябеспомощнымпередсвоимпристрастие

м.Волевыеусилияослабеваютинедаютвозможностипротивостоятьаддикции. 

(англ.addiction-зависимость,пагубнаяпривычка),вширокомсмысле,-

https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ощущаемаячеловекомнавязчиваяпотребностьвопределѐннойдеятельности.Вболееузкомсмысле,этопатоло

гиче-скоевлечениекчему-

либо,чтоувеличиваетрискразвитияпсихическихзаболеванийи/илисвязаносперсональнымиилисоциальным

ипроблемами[2].Терминчастоупотребляетсядлятакихявлений,каклекарственнаязависимость,наркомания,н

онынеприменяетсяикнехимическимзависимостям[2],например,поведенческим,примерамикоторыхмогутс

лужить:интернет-зависимость,игромания,шопоголизм,психогенноепереедание,фанатизмит.п. 

Учѐныевыделяют5этаповформированияаддикции: 

1.Начало(исходнаяточка)-

возникновениеификсациявсознаниисвязимеждупереживаниеминтенсивногоизмененияпсихическогос

остоянияиприемомопределенноговещества(илиосуществ-лениемкакого-

либодействия).Человекспредрасположенностьюкаддиктивномуповедениювмоментосознанияданнойс

вязинаэмоциональномуровнепонимает:«Этомое!».Фиксацияпроисхо-

дитнезависимооттого,положительныеэмоциииспытывалчеловекилиотрицательные-

главноедлянегоинтенсивностьпереживания. 

2.Аддиктивныйритм-

устанавливаетсяопределеннаячастотаобращенияксредствуаддикции,покатольковмоментыпсихологическо

годискомфорта.Установлениюаддиктивногоритмаспособствуют:а)особенностиличности(низкаяпереноси

мостьдажекратковременныхзатруднений);б)тяжелаяличнаяжизнь(болезниисмертьблизких,потеряработы);

в)ограниченныйвыборстратегийвыходаизстресса.Междупервымивторымэтапамиможетпройтинесколькол

ет. 

3.Аддикциякакчастьличности-

учащениеаддиктивногоритмаформируетстереотипреагированиянапсихологическийдискомфорт.(«Поруга

лась-надосъестьшоколадку»).Вчеловекевозникаюткакбыдвеличности-

«здоровая»и«аддиктивная».«Здоровая»стремитсякобщению,боитсяодиночества.«Аддиктивная»,наоборот,

стремитсякуединению,можетобщатьсятолькостакимиже«аддиктами»(например:коллекционерыпредпочи

таютобщатьсястакимижеколлекционерами,итолькопоповодуколлекции). 

Этотэтапсопровождаетсявнутреннейборьбойдвухсоставляющихличности,издесьещемогутвозникатьпе

риодыпрекращенияаддикцииилизаменаоднойаддикциинадругую.Умногихаддиктовнаэтомэтапесуществуе

тиллюзияполногоконтролянадсвоимиэмоциямииправильностисвоегоповеде-

ния.Учеловека,общающегосясаддиктом,вэтомпериодевозникаетощущение,чтоонобщаетсясразнымилюдь

ми(толькосегоднячеловекобещалбольшеникогданеигратьвказино,завтраонможетобманутьсцельюполучен

ияденегдляигры,послезавтра-злобнообвинитьвовсемвас). 

Самоепечальное,чтоаддиктавсостояниистремленияк«своемуощущению»невозможноразубедить.Навсе

доводыунегобудетготовыйответ:«Маркимневажнее,чемлюди,ониникогданеподведут...»,«Вселюдипьют...

»,«Живемодинраз,съемещепирожное...»ит.п. 

4.Доминированиеаддикции.Наэтомэтапечеловекпогружаетсяваддикциюиизолируетсяотобщества.Прои

сходитнарушениемежличностныхотношений-

неможетобщатьсядажестакимижеаддиктами.Окружающиенаэтомэтапезамечают,что«этоуженетотчеловек

»,былаяличность«ушла»,разрушилась. 

5.Катастрофа.Аддикцияразрушаетнетолькопсихику,ноиздоровье.Наблюдаетсяобщеепренебре-

жениексебе,ксвоемуорганизму,кличнойгигиене.Нефармакологическиеаддикциитожеразрушаютздоровье,

булимия(этопсихическоерасстройство,восновекотороголежитпостояннаяозабоченностьедой)приводитко

жирению,азартныеигры-

кзаболеваниямсердца.Возвратитьсякпрежнейжизниуженевозможно,таккакздороваячастьличностиужеразр

ушена.Человекпотерялсемью,квалификацию,работу,унегосерьезныефинансовыепроблемы.Поэтомуаддик

ты-частыенарушителизакона. 

Такимобразом,различаютследующиевидыаддикции: 

1.Химическиеаддикции:а)зависимостьотпсихоактивныхвеществ;б)алкоголя;в)наркотиков;г)таблеток(тр

анквилизаторов,барбитуратов,ит.д.);д)табака. 

2.Нехимическиеаддикции:а)переедание;б)голодание;в)коллекционирование;г)сексуальная;д)азартныеи

гры;е)трудоголизм;ж)компьютерныеигры,интернет;з)религиозныйфанатизм. 

Желаниеаддиктаизменитьнастроениепоаддиктивномумеханизмудостигаетсяспомощьюразлич-

ныхаддиктивныхагентов.Ктакимагентамотносятсявещества,изменяющиепсихическиесостояния:алкоголь,

наркотики,лекарственныепрепараты,токсическиевещества.Искусственномуизменениюнастроенияспособс

твуеттакжеивовлеченностьвкакие-
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товидыактивности:азартныеигры,компьютер,секс,перееданиеилиголодание,работа[3]. 

Видыаддиктивногоповеденияимеютсвоиспецифическиеособенностиипроявления.Онинеравно-

значныипосвоимпоследствиям.Уаддиктов,злоупотребляющихалкоголем,наркотикамиидр.веществами,раз

виваетсяинтоксикация,нарядуспсихологическойзависимостьюпоявляютсяразныеформыфизическойихими

ческойзависимости,чтосвязановсвоюочередьснарушениемобменавеществ,поражениеморгановисистеморг

анизма,наблюдаютсяпсихопатологическиеявленияилично-стнаядеградация.Привовлеченностивкакую-

тодеятельностьразвиваетсяпсихологическаязависимость,болеемягкаяпосвоемухарактеру.Новсеэтивидыоб

ъединяютобщиеаддиктивныемеханизмы. 

Очевидно,чтонеобходимасвоевременнаясоциально-

педагогическаяпрофилактикатакогоявлениясредидетей,особенновсовременныйпереходныйпериодразвит

ияобществасобширнымкризисомпрактическивовсехсферахжизнедеятельностиобщества-

экономической,политической,социальной,нравственной. 

Социально-педагогическаяпрофилактикааддиктивногоповеденияподростковкаксамогокритическо-

говозрастапредусматриваетпервичную,вторичнуюитретичнуюформы.Первичнаяпрофилактика-

представляетсобойпредупреждениевозникновенияудетейдефектов,отклоненийвпсихическомразви-

тии.Вторичнаяпрофилактика–

предупреждениепереходанарушенийразвитиявхроническиеформы,возникновениявторичныхдефектов.Тре

тичнаяпрофилактика–социальнаяадаптациялиц,страдающихдефектами[4]. 

Традиционноработапопрофилактикеаддиктивногоповеденияосуществляетсяарамкахдвухметодо-

логическихподходов:информационногоиповеденческого. 

Согласноинформационноймоделидеятельности,есличеловекзнаетобопасностидляздоровья«негативног

о»стиляповедения,тоонначнетотноситьсякэтомуповедениюотрицательноибудетотнеговоздерживаться.Вк

ачествеметодовреализацииглавногопринципадеятельностивданномслучаеиспользуются,восновном,морал

ь,давлениеизапугивание. 

Модельморализированияосновананаутверждениибезнравственностиодурманивания,противореча-

щегопостулатаминормамобщества.Модельзапугиваниявсяческиэксплуатируетидеюопасностипотреблени

янаркотиковиалкоголя.Такимобразом,вэтихмоделяхпотенциальномупотребителюпредлагаетсяинформаци

яотносительнодействияпсихоактивныхвеществ,ихпоследствияириска,скоторымсвязаноихпотребление,но

отсутствуетразвитиеповеденческихнавыковипривычек. 

Согласноповеденческоймоделидеятельности,неисключающейпервой,основнойакцентсконцентри-

рованналичностныхисоциальныхаспектах,зачастуюболеезначимыхдлячеловека,нежелифакторы,связанны

есвозможнойбудущейболезнью.Вкачествеметодовиспользуютсясамооценкаисамонастро-

енностьназдоровыйобразжизни. 

Врамкахаффективно-

просветительскоймоделиспотенциальнымипотребителямипроводитсяработапоформированиючувствасам

оуважения,системыличностныхценностей,вкоторыхнетместанаркоти-

камиалкоголю.Модельукрепленияздоровьяпоощряетразвитиеальтернативныхпривычек(спорт,активныйд

осуг,здоровыйобразжизни,режимтруда,питанияит.п.),которыемогутстатьбарьером,препятствующимповед

ению,наносящемувредздоровью,ислужитхорошей«заменой»наркотикамиалкоголю.Разновидностьюэтойм

оделиявляетсямодельукрепляющихфакторовилитакназываемая«копинг-

стратегия».Вееосновележатнаблюденияотом,чтоздоровыелюдиобладаютресурсами,помогающимиимспра

витьсяснагрузкой,повышеннымитребованиямисреды,стрессамииконфликтамибезпримененияодурманива

ющихвеществ. 

Такимобразом,вповеденческихмоделяхсоциально-педагогическойпрофилактикибольшоевнима-

ниеуделяетсявыработкеспомощьюсоциальноготренинганавыковпринятиярешений,совладенияструдными

ситуациями,стревогой,навыковрешенияпроблемобщенияипроблемыотказаотпотребле-

ниянаркотиков,несмотрянадавлениесвоегоокружения.Особаярольвразвертываниипрофилактиче-

скойработыпринадлежитобразовательнымучреждениям-

среднимшколам,социальнымпедагогамипсихологам. 

Однако,традиционновсреднихобщеобразовательныхучрежденияхпрофилактическаяработасребенкомв

данномнаправлениибылавозложенаназавучейповоспитательнойработе,ноэффективностьотихработы,ксож

алению,какизвестно,низкая.Внастоящеевремябольшаязаслугаиответственностьврешенииданныхвопросов

лежитнасоциальныхпедагогах. 

Социально-

педагогическаядеятельностьпопрофилактикеаддиктивногоповеденияшкольниковдолжнареализовываться
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ввидекомплексаинформационных,профилактических,реабилитационныхмероприятий,атакжепутеморган

изацииразличныхдосуговыхсфержизнедеятельностидетей. 

Первоначальнаядеятельностьсоциальногопедагога,направлена,преждевсего,наисследование«внешнейс

редыобитания»подростка. 

Исходяизэтого,оченьважнымявляетсятщательноепроведение1этапаработы–

диагностической.Надиагностическомэтапе,предусматривающемвсвоюочередьликвидациюфакторовриска

приобще-

ниядетейкспиртному,социальныйпедагогдолженосуществитькомплексвидовдеятельности:провестисбори

нформацииоребенке,склонномкупотреблениюнаркотиков,спиртныхнапитковидругихзависи-

мыхвеществ;изучитьиоценитьреальныеособенностиличностиподростка;выявитьинформациюосемьеребен

ка;изучитьисточникинегативноговлияниянаребенкаиустойчивостиегокэтомудавлению;определитьалкогол

ьныхлидеров;изучитьнегативныефакторы,провоцирующиенаркотизациюиалкого-

лизациюребенка,изучитьвлияниенаребенкамикросреды. 

Диагностическаядеятельностьсоциальногопедагогапроисходитпосредствомопроса(устногоилиписьмен

ного)самогоподростка,егородителей,классногоруководителя,принеобходимостидругихзначимыхдляребен

калюдей.Применяетсястандартизированноеинтервьюирование,наблюдение,изуче-

ниедокументациинасемьюиребенка.Врезультатесоциальныйпедагог«ставит»социальныйдиагнозразвития

ребенка,вовлеченностиеговпроцесснаркотизациииалкоголизации,определяетдальнейшиеконкретныезадач

исоциально-

педагогическойдеятельностисребѐнком.Имимогутбыть:профилактика,коррекция,реабилитацияиликомпле

кскаких-

тодругихмероприятий.Напрогностическомэтапеон,наосновепоставленногодиагноза,социальныйпедагогдо

лженразработатьконкретнуюцеленаправленнуюсоциально-

педагогическуюпрограммудеятельностисребенком,склоннымкнаркомании,алкоголизмуипсихотропнымве

ществам,котораяпредусматриваетэтапныеизмененияиконечныйрезультатсоциаль-

нойадаптации,коррекцииилиреабилитации. 
 
1 КорленкоЦ.П.,ДонскихТ.А.Семьпутейккатастрофе.-Новосибирск,1990. 

2 СвенцицскийА.Л.Краткийпсихологическийсловарь.-М.,1983–108с. 

3 БернЭ.Игры,вкоторыеиграютлюди.Люди,которыеиграютвигры.-СПб.:Специальнаялитература,1995. 

4 Социально-

педагогическаяработапопрофилактикеаддиктивногоповеденияуподростков:http://knowledge.allbest.ru/ 
 

Тҥйін 

Мақаладажасӛспірімнің«аддиктивтiктәртібінің»әлеуметтік-педагогикалықалдыналуыныңмәселесіқарасты-

рылады,айтылмышұғымныңмәнi,себептерiжәнебелгілерiашылады.Айтылмышбаласанатымен,әлеуметтікпедагогтын

кезеңдікжұмыстарыберіледі. 

Тірексӛздер:әлеуметтік-педагогикалықалдын-алу,аддиктивтікмінез-құлық,әлеуметтікпедагог 

 

Summary 

Inarticletheproblemofsocialandpedagogicalpreventionof"addiktivnybehavior"ofteenagersisconsidered,theessenceofthiscon

cept,thereasonandsignsreveals.Thephasingofworkofthesocialteacherwiththiscategoryofchildrenisgiven. 

Keywords:socially-pedagogicalprevention,addiktivnybehavior,thesocialteacher 
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Встатьерассматриваетсяпроблемамногодетныхсемейкаксоциально-

педагогическоеявление.Приведенаклассификацияпроблеммногодетныхсемейиактуализируетсясоциально-

педагогическаязадачакомплекснойподдержкиипомощи. 

Ключевыеслова:многодетныесемьи,социально-педагогическоеявление,комплекснаяподдержка 

 

РеспубликаКазахстансегодняпереживаетсложноевремяизмененийвнаправленностиобщественно-

горазвитияирадикальныхпреобразований,стремясьвыйтинадорогуобщемировойцивилизации.Вдействител

http://knowledge.allbest.ru/
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ьностиэтотпроцесссопряженсобширнымкризисомпрактическивовсехсферахжизнедея-

тельностиобщества-экономической,политической,социальной,нравственной.И,неслучайно,впроцес-

сетакогопереходногопериодавопросыинститутасемьиисемейноговоспитаниявыходятнапервыйпланвсамы

хразличныхаспектахжизнедеятельностиобществаииндивида. 

Семья-

базиснаяосновапервичнойсоциализацииличности,именноейпринадлежитведущаярольвоспитанияподраст

ающегопоколения,посколькуссемьиначинаетсяпроцессусвоенияребенкомобщественныхнормикультурны

хценностей,приобретениякоммуникативныхуменийинавыков,опытачеловеческоговзаимопонимания,проф

ессиональноесамоопределение.Всемьескладываютсянравствен-

ныйобликихарактерребенка,егоотношениеклюдямиокружающейдействительности.Поэтомуобществонем

ожетбытьбезразлично,чтопроисходитвкаждойсемье. 

Социологическимиисследованияминеразвыявлено,чтовлияниесемьинаребенкасильнее,чемвлияниешко

лы,улицы,средствмассовойинформации.Следовательно,отсоциальногоклиматавсовре-

меннойсемье,духовногоифизическогостановлениявнейдетейвнаибольшейстепенизависитуспеш-

ностьпроцессовформированияличности,развитияисоциализацииребенкавцелом. 

Естественно,чторешениеэтихнасущныхзадачнеограничиваетсятолькосамойсемьѐй.Необходимооказан

иегосударственной,социальнойипсихолого-

педагогическойподдержкисемье,таккаклюбоеобщество,независимоотегосоциально-

экономическогоиполитическогоустройства,заинтересовановформированииздоровых,высоконравственны

хисоциальноактивныхграждан. 

Существуеттипологиясемейсоциальногориска,тоестьвыделениесемей,которыевсилуобъектив-
ныхилисубъективныхпричиннаходятсявсостояниижизненногозатрудненияинуждаютсявпомощисосторон
ыгосударственнойсистемы,социальнойзащитыисоциальногообслуживания. 

Главнымобразом,выделяютдвекатегориисемейсоциальногориска: 
 Семьи,актуальнонуждающиесявсоциальнойзащитеиподдержкевсилуобъективносложившейсятрудно

йжизненнойситуации(семьясребенком-инвалидом,многодетная,неполнаясемья,семьявынуж-
денныхпереселенцев,малообеспеченнаясемья,семьясасоциальнымповедениемеечленовит.д.). 

Семьи,превентивнонуждающиесявсоциальнойзащитеиподдержкевсвязисопасностьювоз-
никновениятрудноразрешимыхпроблем(молодаясемья,семья,ожидающаярождениеребенка,семьяснов
орожденным,семья,неспособнаясоздатьполноценныеусловиядляразвитияивоспита-
ниядетейит.д.)[1,с.178]. 

Многодетныесемьи,каквидим,относятсякпервойкатегориисемейсоциальногориска.Болеетого,многодет
нуюсемьювсеспециалистыединодушноотносятксемье«группыриска»,чтоподтверждаетналичиеширокогос
пектрапроблемданнойкатегориисемей.Рассмотримэтипроблемы. 

Материально-бытовые(финансовые)проблемы.Какправило,многодетныесемьиявляютсяэконо-
мическинеблагополучными,особенновтехслучаях,когдародители(одинилиоба)нетрудоспособныеилибезра
ботные,отсутствуетодинизродителей,низкаязаработнаяплатародителей,всемьефизическиилипсихическиб

ольныедети,лечениекоторыхтребуетфинансовыхзатрат.Чащевсеготакиесемьиимеютплохиематериально-
жилищныеусловия. 

Многодетныесемьиявляютсянаименееобеспеченными,снизкимсреднемесячнымдоходомнаодногочлен
асемьи.Вструктуредоходовпособиянадетейневелики.Долязатратнапродовольственныетоварывыше,аструк
турапитаниягораздоменееразнообразная.Детитакихсемейменьшеполучаютфруктов,ягод,мяса,яиц,рыбыит.
д.,чтовызываетбольшуютревогузаихздоровье.Всвязиспостоян-

нымростомценотмечаютсякрайнеограниченныевозможностиудовлетворятьпотребности,дефицитвсамыхн
еобходимыхпредметах:обуви,одежде,школьно-
письменныхпринадлежностях.Редкаянатуральнаяиматериальнаяпомощьихпроблемынерешает[2]. 

Измерениебедностимногодетныхсемейпоказало,чтомногодетныесемьисохраняютвысокиерискибеднос
ти,независимоотметодаееизмерения,особенновтомслучае,еслитаковымиявляютсянеполныемногодетныес
емьи.Крайняябедность(доходынижепрожиточногоминимума,испытываетлишенияиявляетсясубъективноб

едным)характернадлятретимногодетныхсемей,чтов4разачаще,чемусемейс1-2детьми[3]. 
Проблематрудоустройствародителей.Втакихсемьяхчащематьнеработает,аотецнеполучаетдлительно

евремязарплату,нерегулярныинедостаточныпособиянадетей,возникаетпроблемапоискановойработы.Этоу
сугубляетсянезнаниемзаконовиинформацииотехльготах,которыеположенытакимсемьям.Выживаниемног
одетнойсемьивсовременныхусловияхвозможнопутемповышениясобственныхдоходов(личнаяинициатива,
вторичныезаработки,работаподростков). 

Уязвимостьчленовмногодетныхсемейнарынкетрудавомногомпорожденаихотносительнонизкимобразо
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вательнымпотенциаломи,преждевсего,дефицитомпрофессиональногообразования.Похаракте-
ристикампрофессиональнойподготовкичленысемейс3детьмизаметноуступаютчленаммалодетныхсемей,ад
омохозяйствас4иболеедетьмиотличаютсянастолькосильно,чтоестьоснованияговоритьобольшинствеэтихс
емейкакобособойгруппе.Вместестем,дифференциациямеждучленамимало-
имногодетныхсемейпоэтомупоказателюпрослеживаетсяивпоселенческомразрезе. 

Жилищнаяпроблема.Длямногодетныхсемейвнастоящеевремяприобрелапервостепеннуюважность.Ж

илищныеусловиянеотвечаютнормативампообщемуправилу,приобретениежильязасчетсобственныхсредст
вдлябольшинствасемейневозможно.Ростплатызажилищно-
коммунальныеуслугиещеболееосложняетматериальныепроблемымногодетныхсемей.Уровеньблагоустрой
стважилищмногодетныхсемейкрайненизок.Есливселахонинеслишкомвыделяютсясредидругихтиповсеме
й,товгородахуровеньблагоустройстважильямногодетныхсемейв2разаниже,чемсемейс1ребенком. 

Жилищныепроблемысоздаюттрудностивсоблюдениирежимаднядетей.Какправило,такиесемьинеимею

твозможностидляавтономностикаждогоребенка-личногоуголка,своейтерриторииссоблю-
дениемграниц,личныхлюбимыхигрушек,чтозачастуюприводиткзатяжнымдлительнымконфликтаммеждуд
етьми.Подросткиобычнорановключаютсявдомашниеделаичастобросаютшколу,начинаютраноработать,им
еюбольшуювероятностьприобрестивредныепривычки(курение,алкоголь)идругиеформыдевиантногоповед
ения. 

Психолого-

педагогическиепроблемы.Вблагополучноймногодетнойсемьедетинаходятсявравномположении:нетдефи
цитаобщения,старшиезаботятсяомладших,формируются,какправило,положи-
тельныенравственныекачества,такиекакчуткость,человечность,уважениекстаршим.Новместестем,дефици
твремени,недостаточностьзнанийповоспитаниюдетейсоздаютопределенныепроблемывтакихсемьях. 

Дефицитвоспитаниявмногодетнойсемьеприводитктому,чтодетивырастают,имеязаниженнуюсамооцен

ку,тревожность,неуверенностьвсебе,неадекватноепредставлениеособственнойличности.Большоеколичест

водетейвмногодетныхсемьяхведеткповышениюсоциальноговозрастастаршихдетей.Онирановзрослеютим

енеетесносвязанысосвоимиродителями. 

Нохужевсего,когдавтакойсемьевоцаряетсясоциально-

психологическоенеблагополучие.Егопричиныипризнаки:потреблениеалкоголя,наркотиков,низкаяобщаяи

санитарно-

гигиеническаякультура,неблагоприятныйпсихологическийклимат(неуважительныеотношениямеждучлен

амисемьи,использованиенасилиякакосновногосредстваразрешенияпротиворечийит.п.). 

Многодетные,особеннонеполныесемьи,отличаютсябольшейбезнадзорностьюдетей.Детибольшуючасть

временипроводятнаулице.Возникаетпроблемакоммуникациикаквзрослыхчленовсемьи,такидетей,особенн

оподростков.Этозатрудняетпроцесссоциализациидетейиможетспособствоватьпоявле-

ниюопределенныхпсихологическихпроблемвдальнейшейжизни. 

Отношениеокружающих,социальныепроблемы.Отношениекмногодетнымсемьямдалеконевсегдабл

агожелательно-

внихвидятконкурентовприраспределениисоциальнойпомощи.Большоеилисреднеечислодетейвсемьестало

оцениватьсякакследствиеограниченностиинтересов,культурнойотсталости.Средисемейсвысокимуровнем

притязанийсложиласьноваяпрокреативнаяэтика,котораярассматриваетмногодетность,каксинонимбедност

и,маргинальности,отсталости(этохарактернодлямногихкультур«обществапотребления»). 

Вформирующихсясегоднястереотипахобщественнойпсихики«геройнашеговремени»представля-

етсяимеющимодного,ноочень«дорогого»,«высококачественного»ребенка.Многодетныесемьичащевсегоне

могутобеспечитьсвоимдетямпрестижныйуровеньжизнииобразования.Поэтомудетиизтакихсемейчащедем

онстрируютзаниженнуюсамооценку,дляниххарактерныслабоездоровье,снижениесоциальноговозрастаста

ршихсиблингов,чтоможетнегативносказатьсянаихдальнейшейсудьбе. 

Многодетныеродителииспытываютдискомфортвобщениисколлегамипоработе,зачастуюлишеныдо

брожелательногоотношениявпрофессиональнойсреде.Детиизмногодетныхсемейтак-

жеощущаютнегативноеотношениесверстников-трудностивобщениисдругимидетьми,несовпа-

дениеинтересовит.д. 

Медицинскиепроблемы.Сложныйпсихологическийклиматмногодетнойсемьи,какправило,влияетназд

оровьедетей.Социальнаянезащищенностьмногодетныхсемей,постоянноеснижениеуровняжизнисоздаютпе

ссимистическинастроенноесоциальноесамочувствие.Отмечаетсянизкийуровеньсанитарнойкультурымног

одетнойсемьи.Страдаетздоровьевсехчленовсемьи,имеетместораспростра-

нениехроническойпатологии.Удетейизтакихсемейкакправилослабоездоровье. 

Отцымногодетныхсемейболеютв2разачаще,чемвдругихсемьях.Уматерейстрадаетрепродук-
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тивноездоровье,характерныслабоезнаниеконтрацепции,слабаясоциальнаяориентациявсексуальнойжизни,

несоблюдениеинтергенетическихинтерваловмеждубеременностями.Отмечаетсянеудовлетво-

рительноеполовоевоспитаниедетей,сравнительноранняяполоваяжизньподростков.Втакихсемьях10-

15%проблемныхдетей. 

Такимобразом,кругпроблем,скоторымисталкиваютсямногодетныесемьи,весьмаширокиразно-

образен(материальные,жилищные,медицинские,образовательные,воспитательные,морально-психоло-

гические,индивидуальные,социальныеидр.).Очевидно,чтобольшинствумногодетныхсемейтребуетсясоциа

льно-

педагогическаяподдержкаипомощьстем,чтобыониболееуспешновыполнялисвоитрадиционныефункции(в

оспитательная,рекреативная,коммуникативная,филицитологическая(созда-

ниеатмосферысчастья),регулятивная),вконечномитогесталасостоятельнойввоспитательномотноше-

нии,оправдываяожиданияобщества. 

Большаяответственностьприрешенииперечисленныхпроблеммногодетныхсемейлежитнасоциальныхра

ботникахисоциальныхпедагогов.Нанашвзгляд,важно,чтобысоциально-

педагогическаяпомощьиподдержкатакимсемьямносилаконкретныйхарактеридавалаощутимыерезультаты.

Длятого,чтобыоказатьмногодетнымсемьямреальнуюпомощь,социальныйпедагогдолжен,во-

первых,выявитьэтисемьииихпроблемы,аво-

вторых,определитьочередностьихрешениявсоответствиисостепеньюактуальностидлякаждойконкретнойсе

мьи. 

Ксожалению,ворганахсоциальнойзащитынаселениявнашейРеспубликеКазахстансегодняотсут-

ствуеткомплексныйподходкрешениюпроблеммногодетныхсемей-

основноевниманиеуделяетсяматериальномуположениюсемейитоврамкахсуществующегозаконодательств

а,определяющего,например,размерыдетскихпособий.Однако,размерыпособийвРеспубликеКазахстансоста

вляютвсего1800тенгенаодногоребенкаввозрастедо2-

хлет,они,впрочем,какильготы,нерешаютпроблемымногодетныхсемей[4]. 

Присуществующихформахсоциальнойпомощииподдержкимногодетныхсемей,ониобреченынасоциаль

нуюдеградациювусловияхстагнацииилиуглублениясоциально-

экономическихтрудностей.Статуспросителейотрицательнодействуетнасоциальноесамочувствиеличности

исемьи,апотомуивдальнейшемможнопредположить,чтотенденцияотходакодно-

идвухдетноймоделисемьибудетпродолжаться,аэто,естественно,неулучшитдемографическуюситуациювст

ране. 

Втожевремямногодетныесемьиобладаютбольшимтрудовымиличностнымпотенциалом,который,прина

длежащемэкономическом,социальном,психологическомипедагогическомсодействии,можетпозволитьимп

ерейтикполнойиличастичнойсамообеспеченностиитемсамымповыситьсвоюсоциаль-но-

значимуюсубъектность.Длярешенияэтихнасущныхзадачнамипроводитсяисследованиевданномнаправлен

ии. 
 
1 МудрикА.В.Социальнаяпедагогика.-М.,2002. 

2 Сергеева,Е.А.Оценкапотребностейуязвимыхсемейвсоциальнойпомощи/Е.А.Сергеева//Отечественныйжурналсо

циальнойработы.-М.,2006. 

3 Бедность:альтернативныеподходыкопределениюиизмерению:коллективнаямонография.-М.,1998.-

228с.Науч.докл./МосковскийцентрКарнеги;Вып.24. 

4 www.sos-kazakhstan.kz 
 

Тҥйін 

Мақаладакӛпбалалыотбасыныңмәселесіәлеуметтік-

педагогикалықкӛрінісiболыпқарастырылады.Кӛпбалалыотбасымәселесініңсыныптамасыкелтірiлген,сүйеніштіңжәне

кӛмектіңәлеуметтік-педагогикалықжинақтықмақса-тыкӛкейтеседi. 

Тірексӛздер:кӛпбалалыотбасы,әлеуметтік-педагогикалыққұбылыс,бірлескенкӛмек 

 

Summary 

Inarticletheproblemoflargefamiliesasthesocialandpedagogicalphenomenonisconsidered.Classificationofproblemsoflargefa

miliesisgivenandthesocialandpedagogicalproblemofcomplexsupportandthehelpisstaticized. 

Keywords:largefamilies,socially–thepedagogicalphenomenon,complexsupport 
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АДАМГЕРШІЛІКТӘРБИЕБЕРУДЕҦЛТТЫҚЖӘНЕЖАЛПЫАДАМЗАТТЫҚҚҦНДЫЛЫҚТАРД

ЫҢМАҢЫЗЫ 
 

С.Т.Аманғалиева,А.Қалдарбекова–Алматыуниверситеті, 

Тәрбиеістеріжӛніндегіпроректор,тіркеубӛлімініңбастығы 
 

Мақаладабілімберужүйесініңмәдени-

ізгілендіруфункциясысӛзетіліп,руханиқұндылық,руханидамумәселелеріқарастырылады. 

Тірексӛздер:тәрбие,руханитәрбие,адамгершілік,салт-дәстүр 

 

ЕлбасыН.Ә.НазарбаевӛзiнiңҚазақстанхалқынаЖолдауында:«...оқушылардықазақстандықпатрио-

тизмшығармашылықжағынандамығанжекетұлғаретiндетәрбиелеуасақажет...ұлттықмiнез-

құлық,биiкталғампаздық,тәкәппарлық,тектiлiк,бiлiмдiлiк,биiкталғам,ұлттықнамысқасиеттерiнсiңiрiпқалы

птастыруымызкерек»,-дегенiмәлiм 1 . 

Жасұрпақтыңадамгершіліктұрғыдаазаматболыпқалыптасуы,ұзақмерзімдіоқу-

тәрбиеніңнегізіндебілімментәрбиенегіздерінигертуордасы–

мектептеӛтеді.Мектепқабырғасындаигерілетінбіліммазмұны,оқушылардыңғылымнегіздеріменқосатәрбие

заңдылықтарындақамтиды.Тәрбиеқоғаммәдениетінжасаушы,әрісақтаушы,әріоныкелерұрпаққажеткізушіб

астықұралдардыңбірі.Соныменбірге,тәрбиеберуарқылытұлғаныңіштейтүлеуінемүмкіндікбереотырып,он

ыруханиқұндылықтардыжасауға,насихаттауғажетелейді. 

Міне,сондықтанжалпыбілімберетінортамектептіңтүпкістратегиялықнысанасымүлдежаңаша,шығарма

шылықтұрғыданойлайалатын,танымдықмәдениетібиікадамдардыңжаңалегін,дүниегемәденитұрғыданжоғ

арыжауапкершілікпенқарайбілетін,біліктілігіжоғарыазаматтардықалыптастыруидеясыболуғатиіс. 

Сондықтанжекетұлғаныңруханижәнежан-жақтыдамуыныңқайнаркӛзiбiлiмменғылымды,тәрбие-
ніқоғамталабынасайдамытаотырып,жасұрпақбойындаимандылық,адамгершiлiкқасиеттердiқалып-
тастырубастыміндетболыпесептеледі. 

Адамгершiлiктәрбиепедагогиканыңтарихыментеориясындакеңiнензерттелiпжүргенмәселелердiңбiрi.О

сығанорай,мектептеоқушылардықоғамныңморальдықнормасынорындауғақатыстыру,олардыңтәртiпжәне
мiнез-құлықтәжiрибесiнқалыптастыру,санасынажәнемiнезiнепедагогикалықықпалжасау-
дыңбiрлiгiнқамтамасызету,Отанға,халқымызғадегенпатриоттықсезімінтәрбиелеуміндеттерінжүзегеасыру:
бiрiншiден,тәрбиепроцесiнiңобъективтiжәнесубъективтiжақтарыныңбiрлiгiне,яғниоқушылар-
ғақойылатынпедагогикалықталаптарға–
бұлобъективтiжағына;ал,жекеадамныңқоғамдықнорманымеңгеруі–бұлтәртiппенмiнез-

құлықтәрбиесiнiңсубъективтiкжағынабайланысты;екiншiден,тәрбиешараларыныңмазмұнына,идеялықдең
гейiнебайланысты. 

Адамгершiлiктәрбиесiнiңмазмұны,оғанқойылатынталаптартәрбиебағдарламасындакӛрсетiлген.Осыбағ
дарламағасәйкесмектептiң,сыныпжетекшiлерiнiң,қоғамдықбалаларұйымдарыныңiсжоспар-ларындаоқу-
тәрбиежұмыстарыныңмақсаты,мазмұны,формасыанықталады,iсжүзiнеасырылады. 

«ҚазақстанРеспубликасының2015жылғадейінгібілімберудідамыту»тұжырымдамасыбілімберудіңмақса

т-міндеттеріменмазмұныізгіліктік,рухани-
адамгершілікпендемократиялықидеяларғанегізделгенмемлекетіміздіңбілімберусаясатынайқындайды[2]. 

Аталғанидеялардыжүзегеасыружалпыбілімберетінмектептердегіоқу-тәрбиеүрдісінежаңаталап-
тарқою,оғанқұрылымдық,мазмұндықтұрғыданӛзгерістеренгізуарқылымүмкінболатыныбелгілі.Осығанора
й,12жылдықмектептегіоқуүрдісінұйымдастырубазалықбілім,білік,дағдылар,жалпыадамзаттықжәнеұлтты
ққұндылықтарнегізіндеоқушылардыңтүйіндіқұзыреттілігініңқалыптасуынқамтамасызетеді.Мектепоқушы

ларынаадамгершiлiктәрбиеберу–қазiргiмектептердегiбастымiндет-
тердiңбiрi,ӛйткенi,бiздiңқоғамӛмiрiндеадамгершiлiкбастамалардыңролiбарғансайынартып,iзгiлiк,иманды
лық,мейiрiмдiлiксияқтыадамгершiлiкқұндылықтардыңықпалаясыкеңейiпкеледi. 

Ұлттықжәнежалпыадамзаттыққұндылықтар,жекеадамныңруханижәнекүш-
қуатмүмкіндіктеріндамыту,адамгершілікпенсалауаттыӛмірсалтынберікнегіздерінқалыптастыру,даралықт
ыдамытуүшінжағдайжасауарқылыой-

ӛрісінбайыту.Белсендіазаматтықұстанымыбаржекеадамдытәрбиелеумектептіңоқу-
тәрбиеүдерісіндеалдынамақсатқояотырыпжүргізілгеніс-шараларнегізгіорыналады. 

Тұлға–
бұләлеуметтікбайланыстардағыжәнеәлеуметтікқатынасқатүсетінадам,қоғаммүшесі,оғанқоршағанортаәсе
ретеді,олсаналытүрдеадамдарменжәнеәлеуметтікқұбылыстарменқарым-
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қатынасорнатады.Қабылдауқабілетіәрадамдаәртүрлі,бірақжекетұлғаәлеуметтікортадаӛзіндараұстайдыжән
еӛзқарым-қатынастарыүшінесепбереалады. 

Жекелей-тұлғалықпедагогикалыққұндылықтаржүйесінетӛмендегіқұндылықбағыттарынұсынады: 
-құндылықтар,оқушыныәлеуметтікжәнекәсібиортадатұлғаретіндеқабылдауы; 
-құндылықтар,тұлғаныңталаптарының,кӛзқарастарыныңсәйкескелуі(қарым-қатынаста,құрбыла-

рыменіс-әрекеттерініңсәйкескелуі,руханиқұндылықтарменалмасуы); 

-құндылықтар,тұлғаныңшығармашылықерекшелігіндамытуғабейімдеу(әлемдікмәдениеттіменге-
руі,сүйіктіісіменайналысуы,үнеміжетілуінеықпалы); 

-құндылықтар,тұлғаныңбойындағыерекшеліктеріс-әрекетбарысындаіскеасуы(шығармашылық); 
- құндылықтар,қоғамнанӛзорнынтабабілуі. 
Жоғарыдағықұндылықтаржүйесіӛзарабір-біріменбірліктеіскеассатұлғаныңбойындағықұндылық-

тарқалыптасадыдегентұжырымжасайды.Олартұлғаныңтолыққандыбілімалуыныңӛзінжалпыадам-

заттыққұндылықтарғажатқызады. 
Білімберужүйесініңмәдени-

ізгілендіруфункциясынабірінші,руханиқұндылығын,руханидамуынқалыптастырудыұсынады.Тұлғаӛмірде
кездесетінӛмірліккедергілердіжеңебілуі,екінші,моральдықжауапкершілік;үшінші,тұлғаретіндеӛзін-
ӛзііскеасыруы;тӛртінші,тұлғаныңруханиадамгершілікқұндылықтарыныңқалыптасуы,бесінші,руханиқұнд
ылықтардыашабілуіжәнешығармашылықтұлғаретіндеӛзін-ӛзііскеасыруы. 

Рухани-адамгершілікқұндылықтармәселесінзерттеушіғалымШ.Майғаранова“Құндылықтар–
тәрбиеменоқытудағыадамгершіліккебағытталғанидеалдар.Оларғашындық,қайырымдылық,тұлға,пайда,бо
стандық,махаббат,шығармашылықт.б.жатады.Құндылықтар–
идеалдардықабылдаунемесеқабылдаусезіміарқылыайқындалып,ақыл-
ойсанаарқылықабылданды.Құндылықтарқұрметтеу,қошаметтеу,қабылдаутәріздіұмтылыстыбілдіреді.Құн
дылықтар–сезімменақыл-ойдыңұштасуынжәнесоларқылыадамныңіс-әрекетінбелгілейді. 

Құндылық–
бағдарлытәрбиедеруханиадамгершілікұстанымдарынжүйелітүрдежүргізутиімділіккежеткізеді.Олүшіноқу
шыныңмәдениқұндылықтардыигеруіне,ӛзін-
ӛзідамытудағдыларына,ӛмірсүребілугебейімділігіне,тұлғааралыққатынастарды,дағдылардыигеруіне,ӛзіне
жәнеӛзгегежауапкершілік-пенқарауынакӛмектесубастынысанаболыптабылады. 

Құндылықтартекобъективті,яғнишынайығанаболады,оладамғатәуелдіемес,солайболатұра,субьективтіӛ

йткеніоладамсанасындаорыналады.Құндылықтарсезімарқылықабылданады,алсанаарқылыонытүсінугебол
ады,соныңнәтижесіндетұлғақұндылықтыигередіде,іс-әрекететеді. 

Тұлғаныңқалыптасуынәлеуметтікғылымтұрғысынанқарастыратынболсақ“адам-қоғам-
табиғат”ӛзарабірліктеқарастыраотырып,тұлғанықалыптастырудаӛндірістікқатынастарменқоғамдықортан
ынегізгідепқабылдайды.“Тұлғаныңбарлықкӛріністерініңжиынтығыменбірлігі,олардыңӛзарабір-
біріменбайланысыоныңәлеуметтікқұрылымынқұрайды.Тұлғаныңәлеуметтікқұрылымыныңнегізінқоғамд

ық,әлеуметтікқатынастарқалыптастырады. 
Осытұрғыданалыпқарайтынболсақ,рухани-

адамгершіліктәрбиеберубарысындастратегиялықжәнетактикалықжағдайлардыіскеасырудабізтӛмендегімә
селелердішешуарқылыжаңаәлеуметтікдамужағдайындаалдымызғақойғаннегізгіталаптарымыздыорындай
аламыз: 

- рухани-

адамгершіліктәрбиеберуүрдісіндеұлттықжәнеәлемдікдәрежедегіқұндылықтардыӛзарабайланыстыраотыр
ып,тұлғаныңбойындағырухани-адамгершілікқұндылықтардықалыптастыру; 

- жүйелі-ұйымдастырутұрғысынанмектеп,ата-
анажәнеәлеуметтікортаныӛзарасабақтастыраотырып,мақсаттытүрдеоқушыларғарухани-
адамгершіліктәрбиеберудіұйымдастыру; 

- оқушылардыңжасжәнедараерекшеліктерінескереотырып,рухани-

адамгершіліктәрбиеберудіңформаларыменәдістеріннақтыпайдаланабілу; 
- аймақтықерекшеліктердіескеру,туғанелге,жерге,ауылға,қалағат.б.сүйіспеншілігіарқылы,рухани-

адамгершілікқұндылықтардықалыптастыру; 
- ҚазақстанРеспубликасыныңұстапотырғанбағытынасәйкес,оқушылардыңрухани-

адамгершіліккӛзқарастарынқалыптастыру; 
- кешендітұрғыдаықпалетуарқылыбіз,ұрпақтан-ұрпаққажалғасқанрухани-адамгершілік,әлеумет-

тікқұндылықтарды,тәжірибелердіжүйелітүрдепайдалану. 
Оқушылардыңбойындарухани-
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адамгершілікқұндылықтардықалыптастырудаолардыңжекебасжәнежасерекшелігінебайланыстытұлғаның
тәрбиелілігінбілімге,қоршағанәлеуметтікортаға,табиғат-қа,еңбекке,ӛзінедегенқатынасыоныңіс-
әрекеті,мінез-құлқы,қарым-қатынасыарқылыайқындалады. 

Рухани-адамгершіліктәрбиеніұйымдастырубарысындатӛмендегііс-әрекеттератқарылды: 
- қоғамдағыжаңаәлеуметтікэкономикалықжәнемектептегіәлеуметтікортаныңерекшеліктерінескереоты

рыпрухани-адамгершіліктәрбиеберудіңжалпымектептікбағдарламасыжасалды; 

- пәнсабақтарды,сабақтантысуақыттағаіс-
шаралардыұйымдастыруғабайланыстыәдістемелікұсыныстардайындалды; 

- оқушылардыңбілімдікжәнетәрбиелікдеңгейлерінанықталды; 
- мақсаттынақтыайқындауғабайланыстытәрбиеберугебайланыстыформаларменәдістердітаңдаужәнепр

актикағаендірілді; 
- зерттеудіңаралықжәнеқорытындынәтижелелерінайқындауғабайланыстыбақылаусрездерінжүргізілді; 

- негізделгенжәненақтыланғанәдістемелікұсыныстардыіс-тәжірибегеенгізілді. 
Оқушылардыңпәнсабақтарындамеңгергенбілімдерін,үлгі-

ӛнегелерінсыныптантысжүргізілетінжұмыстардапайдалануқоғамдықеңбекпенайналысуға,ой-
ӛрістерініңкеңеюінеүлкенықпалынтигізеотырып,рухани-
адамгершілікқұндылықтарынқалыптастыруғамүмкіндікбереді. 

Адамгершілік–

адамныңӛзінетәнжекетәртібінреттейтін,сүйіспеншілік,адалдық,шындық,әділдік,еңбексүйгіштік,ұжымшы
лдықсындыадамгершіліккатегорияларды,адамгершілікнормаларды,сапалар-
дыбіріктіретінтұлғалықсипаттама.Адамгершілікнорма–
тұлғаныңқоғаммен,табиғатпен,қоршағанәлеуметтікортаменқарым-қатынастағыіс-әрекеті/4,281/. 

СластенинВ.А.,КаширинВ.П.адамжаратылысынтабиғатпен,қоршағанаймақпенбайланыстырақарастыр
удыкӛздейді.Табиғат–адамтіршілігініңтабиғи-

биологиялықалғышарты,адамныңәлеуметтікмәнітұрғысынанқарастырады. 
Зерттеужұмысыбарысындағаламдардыңтабиғат-адам-

қоғамӛзарабайланысынегізіндеұсынғантеориялықтұжырымдарынаймақтануматериалдарыарқылытұлған
ыңбойындарухани-адамгершілікқасиеттердіқалыптастырудабасшылыққаалдық. 

Педагогикажәнепсихологияғылымдарытұрғысынан:адамгершілік,мінез-құлық;рухани-адамгерші-
ліктәрбие;адамгершіліксезім;адамгершіліксана;тарихисана;ұлттықмұрат(идея);ұлттықидеология;ұлттықса

на;географиялықсана;мораль;адамгершіліккӛзқарас;тағылым;ізгілік;менталитетт.б.сияқтыіс-
әрекеттерменқасиеттердіоқушылардыңбойынасіңіребілуімізкерек. 

Резюме 

Встатьерассмотреныкультурно-духовнаяфункциясистемыобразования,вопросыдуховноговоспитания. 

Ключевыеслова:Воспитание,духовноговоспитания,родословная(генеология),традициисемья 
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ТҦЛҒАНЫҢЛИДЕРЛІКҚАСИЕТІТУРАЛЫТҤСІНІК 

 

С.А.Тукебаева–

АбайатындағыҚазақҰПУ,білімберупсихологиясыжәнеәлеуметтіккоммуникациякафедрасыныңағаоқ

ытушысы 
 

Бұлмақалада,лидерлікқасиеттіңқарым-қатынаста,топтықіс-

әрекетініңмаңыздыаспектісіретіндегіқарастыраотырып,жекетұлғаныңәлеуметтікқұндылықтардымеңгеруінебайланыс

тылидерліксипаттамаларғаталдауларжасалады.Лидерлікавторитарлы,демократиялықжәнепопулистікстильдердіталда

йотырып,лидерліксапаларғасипаттамажасалады.Соныменқатарлидерұғымыалғашындатопмүшесіретінденақтымінде

ттершешуүшінтопұсынғантұлғаретіндедамиды.Басқатопмүшелерінеқарағандалидеркоммуникативтілікжәнеұйымдас

тырушылыққабілеттіліктіжоғарыдәрежедеигерген.Сонымен,әлеуметтікқатынастаржүйесіндегітұлғаныңлидерлікқаси

етініңқалыптасуы,адамныңжетістіккежетуінеәсеретеді. 

Тірексӛздер:лидер,қарым-қатынас,авторитарлы,демократиялық,популистік,лидерліктеориясы 

 

Лидерлікмәселесіжүзжылданберікӛптегенғалымдарменқарастырылыпкеледі.КсенофонтжәнеПлатонна
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нбастапқазіргітаңдағығалымдарғадейінәлідезерттепкеледі.БұлпроблемақазіргітәуелсізмемлекетҚазақстан

ның,Ресейменшетелдіңжақынелдеріндеерекшебелсенді.Бұлелдердіңдемократи-

зациялануы,ӛмірдіңәлеуметтік-

экономикалықшарттарыныңӛзгеруі,жаңалидерлердіқажетететінжаңатоптүрлеріментопшаларыныңпайдаб

олуынаәкеледі. 

Лидерлік-жекетұлғаларарасындағықатынастаүстемдікету.Лидер–

қоғамға,ұйымғанемесетопқаықпалетугеқабілеттітұлға.Халықтыңнемесебелгілібірәлеуметтіктоптыңмақса

т-

мүддесінтолықсезініп,қорғайбілетін,бойынасаясиқайраткергелайықтықасиеттердіжиябілгенадамЛидеррет

індетанылады.Лидералғақойғанмақсатқажетуүшінбелгілібірәлеуметтікортадаадамдардыңкүш-

жігерінбіріктіріп,іс-

әрекетінқоғаммүддесінесайжүргізеді.Лидергеалғырлық,ақылдылық,қажырлылық,ұйымдастырушылық,жұ

ртқажағымдылық,сондай-

ақӛзінежауапкершілікалабілужәнеіскерліктанытабілушілікт.б.қасиеттерменқабілеттертән.Кезкелгентарих

икезеңде,қоғамдық-саясиӛмірдеЛидерасабеделдітұлғаретіндетанылады.Лидерлікқарым-

қатынастатоптықіс-әрекетініңмаңыздыаспектісіретін-дегіқарастыратынәлеуметтік-

психологиялыққұбылыстыңбіріболыптабылады.Шетелпсихологияғылымындалидерлікмәселесікішіжәнес

аяситоптағымәселелеріӛтекеңқарастырылған.Осыорайда,лидерлікмәселесіменкӛпайналысатынзерттеулер

геР.Басс,Е.Богардус,К.Денфорд,Р.Липпит,К.Левин,Ф.Фидлер,Р.Уайттыңжұмыстарынатауғаболады. 

Топлидеріәрекетініңкүшіарқылылидерліктіанықтауғаболады.Дж.Террименкелісетінболсақ,лидерлікбұ

лолардыңжалпымақсатқажетудегітопадамдарынаәсерететінәрекетіболыптабылады.Р.ТанненбаумИ.Вәнле

ржәнеФ.Массариклидерлікті-

спецификалықмақсатқажетугебағытталғанжәнекоммуникациялықпроцестіңкӛмегіарқылыбелгілібіржағда

йдапайдаболатынтұлғааралықӛзараәреке-

тіретіндеанықтайды.П.Друкерлидерліктібылайанықтады,яғниадамдардыңкӛруінӛтекеңӛрістідеңгейге,ӛте

жоғарыстандартқажәнесоныменқатартұлғанықұруғақабілеттерінкӛтерудейді. 

Кәсібиәдебиеттердегікейбіравторларжиі«лидер»және«басшы»түсініктерінсинонимретіндеқолда-

нады.Бұлайжасауәринеқате,себебілидерлікпенбасқарудыңӛзараайырмашылықтарыбар. 

Біріншіайырмашылық,олшығутегі.Лидерлікшынайытүрде,оныңқұрылымдылығынанықтайтынтопішін

дегіпроцестіңнәтижесіболыптабылады.Басшынытағайындаукӛбінесесырттанболады.Мыса-

лы,басқаруыжоғарыдеңгейдежәнежаңабасшытіптіденегізгітоптағыадамдарғажатпауыдамүмкін. 

Екіншінегізгіайырмашылық,оллидерлікжәнебасшылықфункциясынорындаутәсілдерінеқатысты.Лидер

лікфункциякӛбінеформальдыемесмінездемегеие.Оларешжердетіркелмегенбұйрықтажазбашарәсімделмеге

н,соныменбіргеолардыңболуыміндеттітүрдееместігіешқандаймағынабілдірмейді.Албасшыәрбірміндеттің

орындалуынажауаптыболады. 

Үшіншіайырмашылықбасшыларменлидерлердіңәсеретусферасынабайланысты.Егердеадамӛзінқандай
дабіртоптыңмүшесідепесептемесе,ондаоныңлидерліәсеріболмайды.Бағыныштынегізгібӛлімшегеқатынас
ынаӛзініштейадалемеспіндепесептеседе,бірақолформальдыбасшыныңӛзінебилікетуінеешқандайәсерінтӛм
ендетпейді.Осыүшкӛрсетілгенайырмашылықарқылы,«формальды»,«формальдыемес»түсініккӛмектеріарқ

ылытоптыңаспектілерінтабуғаболады.Әрбіршынайыӛзараәрекететушітопсәйкескелетіннекелмейтінформа
льдыжәнеформальдыемесқұрылымғаиеболады.Әрбіраталғанқұрылымдатоптарқұрамындағыбасқаадамдар
дыұстапотыратын,«негізінқалайтын»функциясынбақылапорындайтынтұлғажәнетұлғаларболады[1]. 

Батысғылымындалидерліктіңпайдаболуынтүсінуге3негізгітеориялықықпалдарқалыптасқан.Солықпал
дардыңнегізіндекӛптегенлидерліктеориядамыған.Бұлтеорияәсіресебизнессферасындакадрлардыдайындау
дакеңіненпрактикалыққолданыстапқан[2]. 

Ерекшеліктер(адамқыры)теориясыХIХғасырдыңаяғыменХХғасырдыңбасынданемісидеалистікпсихол
огияныңтұжырымдамасынанӛзбастауыналады.Бұлтеорияӛзініңназарынлидерліктіңтуабіткенқырларынане
гіздейді.Бұлтеориябойыншакез-келгенадамлидерболаалмайды,текбелгіліпсихология-
лыққырлардыңжиынтығыбарадамғаналидерболааладыдегентұжырымұсынылады.Кӛптегенавтор-
ларлидерліккеосысипаттыжатқызуғатырысты.Американдықәлеуметтікпсихологтарбұлжиынтықтар-
дыӛтетереңтексерді,яғниоларлидерлікке«жарайтындарды»таңдапалуғаарналғантесттержүйесінқұруғанегі

зболааладыдепсанаған.Алайда,мұндайқырлардыңтізімінжасауқиынекенінанықтайды. 
Ӛткенғасырдың1940жылыК.Бердлидерлікқасиеттердіңтізімдемесінжасады,олардыңішіндеатапайтсақ:

бастамашыл(инициативность),кӛпшіл,әзіл-
қалжыңшыл,сенімділік(уверенность),досшыл,энтузиазмсияқтықырлардыкӛрсетеді,кейінірекР.Стогдиллол

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D2%B1%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D0%BF
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%83%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
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арғатанымшылдық(популярность),қызылсӛздік(красноречие),байқампаздықсияқтықырлардыенгізді.Алай
даосықырлардықарастырушашырапкетті:аталғанқырлардың65%бір-ақретқана,16-20-%-екірет,4-5%-
үшрет,тек5%-тӛртреткӛрсетеді.Мұндайкеліспеушіліктіпті«еріккүші»,«ақыл-
ой»сияқтықырларғатәнболады.Сондық-
танда,лидергеқажетқырлардыңорнықтытізімдерінқұрумүмкіндігіазайды.Р.Стогдиллдіңмақаласы-
нанкейін,оғанбасқақырларқосылсада,«қырлартеориясы»дұрысемесдегенпікірлерпайдаболды. 

Қырлартеориясыныңнегізінделидерліктіңжаңатүсінігі«ситуациялықтеориясы»қалыптасты.Бұлконцепт
уалдысхемадақырлартеориясытолығыменшектелмейді,негізгіидеясылидерліктіңнегізіне,яғнилидерліктіси
туацияныңӛнімідепқарастырды. 

Топтықӛмірдіңәртүрліситуацияларындатоптыңжекемүшелерібӛлінеді,олардыңсапаларыбасқа-
лардыңсапаларынанасыптүседі.Міне,солсапалардәлситуациялардаеңқажеттіболыптабылады.Солситуация
ғабайланыстысапанымеңгергенадамлидерболыпсаналады.Сӛйтіп,лидерліктіңтуабіткенидеяларыжоққашы

ғарылды,яғнилидербасқаларғақарағандаӛзінеберілгенқырлардынақтыситуациядажақсыбелсендіредідепса
нады. 

Лидерліктіңқасиеттері,қырларынемесесапалары,салыстырмаларыболыптабылады.Ситуация-
лықтеорияныңбірнұсқасындалидерліктіңкӛрінуініңнегізгіжағынаонытоптыңмойындауынжат-
қызады.Себебі,топмүшелерісолберілгенситуациядақажеттіқырлардыңпайдаболуынқаттықажетсініпкү
теді(бұлықпалдыкейдефункционалдыдепатайды).Мұндайпікірлердекӛрініптұрғанқателіктердіжеңуүш

інЕ.Хартлитӛртмодельұсынды.Ситуацияныңнегізіндесоныпайдаланып,«субъектлидергенегеайналды?
»және«негеситуацияғанаоныанықтайды?»дегенфактілердіинтер-претациялауғамүмкіндікбереді. 

Біріншіден,егербірситуациядабіреулидерболса,олбасқаситуациялардадалидерболааладыдеген-
дімойындайды;екіншіден,лидердіңстереотипініңситуациядағыәсерініңсалдарынан,топтаоладамдар-
ды«нағызлидер»депсанайды;үшіншіден,бірситуациядалидерболғанадамбеделгеиеболып,солбеделбасқаси
туациялардаонықайтаданлидеретіпсайлауғанегізболады;тӛртіншіденбелгілібіржекебастыққырларадамда,ә

рине,болады,сондықтан,жекеадамға«орын(пост)іздеуқасиетітән»,соныңсалдарынанолӛзінсолайұстайды,о
ларға«орынбереді»дегенмінез-құлықтыкӛрсетеді[3]. 

Ситуациялықтеорияӛтекеңтанылабастады:себебіоныңнегізінделидерліктіэксперименттікзерттеуші
лерӛтекӛбейді.Осыекітүрлітеориялармәселенідұрысшешугенегізболатынүшіншітео-риянытуындатты. 

Үшіншітеория«лидерліктіңжүйеліктеориясы»депаталады.Мұндалидерліктоптағытұлғааралыққа-
тынастардыұйымдастырупроцесіретіндеқарастырылады,аллидеросыпроцестібасқаратынсубъектре-

тіндеқарастырылады.Мұндайықпалдалидерліктоптыңфункциясыретіндеинтерпретацияланадыжәнеоныто
птыңмақсатыменміндеттерінесәйкесзерттеудіқажететеді,сӛйтседе,лидерлердіңтұлғақұрылы-
мыесептеншықпауыкерек.Топӛмірінебайланысты,мысалытоптыңғұмырыныңұзақтығысияқтыұсы-
ныстаескеріледі.Осытұрғыданжүйеліктеорияӛзіндікмәндерқатарынаие.Олар,әсіресе,Ф.Фидлер-  
діңжетекшіліктиімділігініңмүмкіндікмоделідегенатпентанымал,әңгіметеклидерліктуралыемес,соныменқа
таржетекшіліктуралыболыпотыр. 

Кішітоптағылидерлікфеноменібіріншіден,топтыңіс-

әрекетконтексіндеқарастырылады,яғниеңбастыжағдайғатек«ситуация»ғанаемес,топтықіс-

әрекеттіңнақтыміндетідекіргізіледі,ондатоптыңбелгілібірмүшелеріосыміндеттішешуүшінтоптыұйымдаст

ыруғаӛзқабілеттерінкӛрсетукерекболады.Лидердіңбасқатопмүшелерденайырмашылығымынада,яғнилиде

рдеерекшеқырдыңболуыемес,керісінше,оныңтопқаерекшеәсеретеалуқабілетіжатады. 

«Лидердіңсинтетикалықтеориясы»аясындағыеңқызықтыықпалғаК.ЛевинжәнеР.Липпиттіңтұжырымда

маларыжатады.Бұлтеорияныңнегізінделидерлікстилдіңклассификациясыалынды.Мұндашешімқабылдаус

ияқтытиптіңпсихологиялықкӛрінісіқарастырылады. 

К.Левинүшстильдібӛліпқарастырады:авторитарлы,демократиялықжәнепопулистік.Мұндаекітүрліқырд

ынақтылаужатады:лидердіңтопқаұсынғаншешімніңмазмұныжәнеосышешімдіжүзегеасырутехникасы(тәсі

лі,әдісі).Әрбірстильгеекіжақтысипаттамаберугеболады(формалдыжәнемазмұнды)[4]. 

Формалдыжағы   Мазмҧндыжағы 

Авторитарлы 

-іскер,қысқашатапсырмаберу;   -топтағыжұмыстаралдын-ала 

-қауіптӛнгенжағдайдатиымсалу;   жоспарланады; 

-нақтыайқынтіл,жайдарсызтон   -тектікелеймақсаттарғана 

-мақтаужәнесубъективтілік;   анықталады,оныңкелешегі 

-эмоцияесепкеалынбайды;   белгісіз; 

-тәсілдікӛрсету–жүйеемес.   -жетекшініңдаусы-шешуші. 
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Лидердіңпозициясытоптантыс: 

 

Демократиялық 

-инструкцияұсынысформасында;   -ісшараларыалдын-ала 

-құрғақсӛземес,жолдастықтон;   жоспарланбайды,топпенбірге; 

-мақтаужәнежазалауды-кеңеспен;  -ұсыныстардыңжүзегеасуына 

-талдаужәнетиымсалу–дискуссиямен.  барлығыбірдейжауапбереді; 

-жұмыстыңбарлықбӛлігі 

ұсынылыпқанақоймай,талданады. 
 

Лидердіңпозициясытоптыңішінде: 

 

Популистік 

-конвенциалдытон;    топтажұмыстарӛзімен-ӛзіжүреді; 

-мақтауменжазалаужоқ;    -лидертопқабұйрықбермейді, 

-ешқандайынтымақтасужоқ.   -лидерпозициясы-жұмыстың 

бӛлінуіжекеқызығушылықтарданқұралады 

немесежаңалидертобынаншығады. 
 

Әрине,бұлсызбалидерліктіңпайдаболуынжәнеоныңбарлықжақтарынтолықкӛрсетпейді. 

Қазіргіжаңапсихоаналитикалықтүсініктер,яғнитоптықпроцестержайлыұғымдарбатыстаӛзбастау-

ынЗ.Фрейджұмыстарынаналады. 

З.Фрейдүшінневротиктіңжекебасынтүсінудіңмаңыздыжолыалғашқытопотбасыныңпсихология-

лықмеханизмінашуменбайланыстыболды.Кейінірекбұлмеханизмдербарлықтоптардағытұлғааралыққатын

астардыинтерпретациялаудыңнегізінеалынды.Арнайытүсініктіотбасылықбайланыстарбірдейдәрежедетоп

тыққатынастыңпротатипіболаалады. 

З.Фрейдтіңпікірінше,алғашқытоптұлғаныңжиынтығынбереді,оллидерлердіңқасиетінидеалретін-

деалады,соныңнегізіндеӛзінсоллидерменидентификациялайды,яғниолӛзінбасқаментеңестіреді.Сӛйтіпекіт

үрлібайланысорнайды:топмүшелерініңарасындажәнетопмүшелеріменлидерлердіңарасындағыбайланыста

рболыптабылады.Фрейдтіңтоптықпсихологиясындағынегізгіфигуранылидералады.Топмүшелерініңкӛшба

сшығақатынасы,байланыстыңбіріншіқатынасынбереді–оларбелгілібірмағынадатоплидергебір-

бірінеқатынасындетерминациялайды.Фрейдтіңпікірінше,лидерлердіңпсихи-

касыныңтопмүшелерініңпсихикасынанқаттыайырмашылығыболады.Лидерӛзіненбасқағаэмоциялыққұшт

арлығыжоқ,ӛзінесенімдіжәнетәуелсіз.Топмүшелерініңқолыжетпейтінсапаларменқабілеттердіигергентұлға

.Сондықтанда,олтопмүшелерінің«Менидеялары»болыптабылады.Міне,осынарцес-

тизмонылидержасайды. 

З.Фрейдидентификациянылидерменқатыстықарастырады.Атапатқанда,жауласатынсезімдергеқарсыли

дергеқатынастықорғанысмеханизмдері«лидерболудың»жанаматәсілідепқарастырды.Фрейдтіңсхемасында

топтағылидерәкеніңбейнесінеұқсасболады,яғни,оныменқатынасәкеменқатынасмоделібойыншақұралды.Р

егрессивтітоптықмінезқырлары,мысалы:илану,сыншылдықтыжоғалтуқырларынФрейдлидерліліктіңкүшті

әдісініңнегізіндеболадыжәнетопмүшелерілидерлергетәуелдідептүсінді. 

ХХғасырдың70-

шіжылдарынадейінкеңеспсихологиясындалидерлікмәселетәуелсіздіксипаталды,оныңсебебікеңестікәлеум

еттікмәселелидермәселесіболды.Лидерлігінебайланыстысұрақтаркӛбінесееңбектіұйымдастыружәнеспорт

психологиясынабайланыстыдамыды.Алайда,әлеуметтікпсихологияқұбылыстыреттеді. 

Кеңесдәуіріндеәлеуметтікпсихологиядаәлеуметтікжәнелидерлікмәселегеқатыстыэмпирикалықзерттеу

лержүргізгендерГ.М.Андреева,Г.К.Ашин,М.Ш.Бахитова,И.П.Волков,В.Д.Гончаров,Н.С.Жеребева,И.С.Ко

н,Я.Л.Коломинский,Б.Д.Парыгин,Л.И.Уманский,А.В.Петровскийболды. 

Лидерұғымыалғашындатопмүшесіретінденақтыміндеттершешуүшінтопұсынғантұлғаретіндедамыды.Б

асқатопмүшелерінеқарағандалидержоғарғыдәреженіигерген.Сондықтан,лидерӛзінебелгі-

лібірформуланықабылдап,нақтыжағдайдыұсынады. 

Лидермәселесітоптыққұбылысретіндеқарастырылдыжәнетоптағықатынастароныңфункциясыретіндетү

сіндірілді.Сондықтанда,оларлидерфеноменіндинамикалықпроцескежатқызады. 

Лидерұғымыменқатар,бастамашыладамментоптыңіс-әрекетінұйымдастыруарасындағыбайла-

ныспенӛзараәрекеттіболжайалатынлидерліктентопмүшесінажыратабілукерек.Лидертопмүшелері-

нежетекшілікетуролінресмиемес,белгілібіржағдайдаалады.Олбіріккенұжымдықіс-
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әрекеттіұйымдастырады,жалпымақсатқасәттіжәнетезжетудіқамтамасызетеді[5]. 

Лидерұғымынмынажағдайдаескерукерек: 

1. Лидердітопұсынбайды,олсолпостыспонтандытүрдетоптыңашықнемесежабықкелісімібойыншалиде

рлікпозицияныалады. 

2. Лидерресмиемесжетекшіролінеұсынылады.Ендешеоныңжекебасытоптықнормаларменқұндылықта

рғаиденфикацияланады(сәйкестендіріленеді). 

3. Лидерӛзінесәйкесролге(текарнайыжағдайдаемес)топӛміріүшінұсынылады. 

Лидерліктенӛзініңтабиғатыбойыншабіруақыттаәріобъект(қызығушылыңы,мақсаты,қажеттілікте-

ріжәненақтыжағдайдағытоптыңміндеттері)топміндеттері,әрісубъект(индивидуалды-

типологиялықерекшелігі)топтыңіс-әрекетініңұйымдасуыретіндефакторлардыңнәтежесіболыптабылады. 

Сонымен,лидерлікдегенімізтоптыңбелгілібірмүшелерініңмінез-

құлықпсихологиясыныңсипаттамасы. 

Біздіңпікірімізше,индивиджекебастықерекшеліктер,таңдағанментаңдаушыларнегізіндежекетұлғаныңә

леуметтікқұндылықтардымеңгеруінебайланыстылидерліксапағаиеболады.Олартӛмендегі-

дейсипатталады. 

1. Лидерліккішіәлеуметтіктоптардыұйымдастыруменбасқаратынкүрделіәлеуметтікпсихология-

лықпроцесс. 

2. Лидертопмүшесі,яғнибеделдітұлға,топтағыӛзарақатынастардыреттейдіжәнебарлықіс-әрекет-

тіұйымдастыруданегізгіролдіорындайды. 

3. Топтағылидердіңролінтүсінуүшінжекеадамбелгілібіржекебастықәлеуметтікпсихологиялықсипатта

малардымеңгеруқажет. 

4. Лидерӛзініңтабиғатыбойыншабіруақыттаәріобъект,яғнионыңқызығушылығы,мақсаты,қажеттілікте

ріжәненақтыжағдайдағытоптыңміндеттері,әрісубъект,яғнионыңтоптықіс-

әрекеттіұйымдастырушыретіндеиндивидуалды-типологиялықерекшеліктерідәлелболыптабылады. 

Топта,ұжымда,әдетте,жетекшілікміндетінӛзінеалатынбірадамболады.Әлеуметтікпсихологиядамұндайа

дамды«лидер»депатайды.Лидертоптыұйымдастыруғажәнебасшылықетугесайланадынемесеұсынылады.О

л,әдетте,топтыңіс-әрекетіжайлы,оныңқұрамыменмүмкіндіктеріжайлыхабар-

дарболады.Олтопмүшелеріменқатынастаӛзінеркін,сенімдіұстайды. 
 

1 БендасТ.В.Гендерныеисследованиялидерства//Вопросыпсихологии.-2000.-№1-6б. 

2 АндрееваР.М.Психологиясоциальногопознания.–М.,1997-121б. 

3 СуваровА.В.Школавзаимнойчеловечности.-М.,1995,- 111б. 

4 ЛевинК.Теорияполявсоциальныхнауках.Пер.сангл.-СПб.:«Сенсор»,2000.-368б. 

5 ПарыгинВ.Г.Анатомияобщения. - М.,1997.-285,45б. 

 
Резюме 

Вэтойстатьерассказываетсяолидерскихспособностяхвмежгрупповыхотношениях,агрупповыедействиярассматрив

аются,какважныйаспект,такжеосвоениесоциальныхценностейличности.Анализируяавторитарно-

лидерские,демократическиеипопулистическиестилидалееописываютсялидерскиекачества.Нарядусэтим,понятие«лид

ер»изначальноподразумеваетличности,котораяявляетсячленомгруппы,избираетсягруппойдлярешенияконкретныхзад

ач.Вотличииотдругихчленовгруппылидеримеетболеевысокийуровень,коммуникатив-

ныхиорганизаторскихспособностей.Формированиелидерскихкачествличностиспособствуетуспешнойреализа-

циичеловекавсистемесоциальногоотношений. 

Ключевыеслова:лидер,взаимотношения,авторитарный,демократическии,популистический,теориялидерства 
 

Summary 

Inthisarticleitistoldaboutleaderabilitiesintheintergrouprelations,andgroupactionsareconsidered,howanimportantaspect,alsod

evelopmentofsocialvaluesofthepersonality.Analyzingauthoritatively–

leader,democraticandpopulisticheskystylesaredescribedfurtherleadershipskills.Alongwithit,theconcept"leader"initiallymeansth

epersonalitywhoisthememberofgroup,iselectedgroupforthesolutionofspecificobjectives.Indifferencefromothermembersofgrou

ptheleaderhashigherlevel,communicativeandorganizingabilities.Formationofleadershipskillsofthepersonalitypromotessuccessf

ulrealizationofthepersoninsystemsocialtherelations. 

Keywords:leader,vzaimotnosheniye,authoritative,democratic,populistichesky,synthetictheoryofleadership 

 

УДК:159.99 

 

ӘРТҤРЛІЖАСШАМАСЫНДАҒЫБАЛАЛАРДЫҢҚАРЫМ-ҚАТЫНАС 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚНЕГІЗДЕРІ 
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П.Б.Дауткалиева–АбайатындағыҚазҰПУ,Педагогикажәнепсихологияинституты, 

Білімберупсихологиясыжәнеәлеуметтіккоммуникациякафедрасыныңағаоқытушысы,магистр 
 

Бұлмақаладаәртүрліжасшамасындағыбалалардыңқарым-қатынасерекшеліктерініңпсихологиялық-педагоги-

калықнегіздерітуралықарастырылған.Қарым-

қатынаснегізіндебалалардыңбарлықжекебасқасиеттерідамып,психикалықсапаларықалыптасады.Соныменқатарқары

м-қатынасбалалардыңтанымдықүрдістерініңжетілуінқамтамасызететінбірден-бірфакторжәнежағдайболады.Қарым-

қатынасадамныңтіршілікәрекетіменәлеуметтіктоптардыңәрқырындакӛрінісберетіндігімен,бұлмәселеәлеуметтікпсих

ологияныңжетекшіміндеттерініңбіріболыптабылады.Қарым-

қатынассызадам,басқаадамдардыңарасындатіршілікету,даму,жаңанәрсеніойлаптабудағдыларынанайырылыпқалады.

Әлеуметтіктоптардыңӛмірсүруімендамуыдақарым-қатынаспентығызбайланысты. 

Кілтсӛздер:қарым-қатынас,бейімделу,персонализация,интеграциясатысы,рефлексия 

 

ҚазақстанРеспубликасыныңбілімберузаңындакӛрсетілгеніндей,адамзатқұндылықтарының,ғылыммент

әжірибенегізінде,жекетұлғанықалыптастыруғақажеттіжағдайлардыжасау-

білімберужүйесініңнегізгіміндетіболыпотыр. 

Әлеуметтікэкономикалықдамудыңқазіргікезеңінде,оқу-

тәрбиежұмысыныңжаңарузаманындаағартусаласыныңбілімберубуынындашешуінкүткенкелелімәселелер

тұр.Атапайтқанда,олбалалар-

дыңжекебасындамыту,психикалықдамуын,даралықерекшеліктерін,ішкіпотенциалынанықтап,жан-

жақтызерттеунегізіндеоқу-тәрбиежұмысынбалалардыңжақынарадағыдамуаймағынабағыттау. 

Балалартәрбиесі,оқуыжәнедамуыжайлытеорияментәжірибеқарым-қатынасмәселесіндеқиылысады. 

Қарым-

қатынаснегізіндебалалардыңбарлықжекебасқасиеттерідамып,психикалықсапаларықалыптасады.Сонымен

қатарқарым-қатынасбалалардыңтанымдықүрдістерініңжетілуінқамтамасызететінбірден-

бірфакторжәнежағдайболады.Албалалардыңӛзін-ӛзідамытып,жетілдіруі,реттейалуы-

олайболса,ӛзіндікбағаныңдұрысболуынқамтамасызететіндебалалардыңересектерменжәнебасқабалаларме

нжасайтынӛзараәрекеттестігі,ӛзарақатынасыжәнеӛзараақпараталмасуындаболады. 

Балаларқарым-қатынасыныңмәнділігіәркімге-психологтарға,педагогтарға,ата-

аналарғабелгіліжәнеоләртүрлібалалардыңәлеуметтенуінеқатыстызерттеулерденбелгіліболғанымен,балала

рқарым-қатынасындашешілмегенмәселелержеткілікті. 

Әлеуметтенудіңнегізіндеадамӛмірсүруге,басқаадамдарменӛзараәрекеттестіктеболуғаыңғайлана-

ды.Осындайәрекеттестікқарым-қатынастажүзегеасады. 

Қарым-қатынасадамныңтіршілікәрекетіменәлеуметтіктоптардыңәрқырындакӛрінісберетіндігі-

мен,бұлмәселеәлеуметтікпсихологияныңжетекшіміндеттерініңбіріболыптабылады.Қарым-қатынас-

сызадам,басқаадамдардыңарасындатіршілікету,даму,жаңанәрсеніойлаптабудағдыларынанайыры-

лыпқалады.Әлеуметтіктоптардыңӛмірсүруімендамуыдақарым-

қатынаспентығызбайланысты.Кеңмағынада,қарым-

қатынасұғымыадамдарарасындағытүрлібайланыстардыңжиынтығынқұрайды.Мұныңбарлығықарым-

қатынаспроцесініңжан-жақтықарастырылуынталапетеді. 

Әлеуметтенупроцесіндежекетұлғақоғамдыққатынастардыңобьектісіменсубьектісіретіндеанықта-

лады.А.В.Петровский[1]жекетұлғаныңәлеуметтенупроцесіндедамудыңүшсатысынқарастырады:бейімдел

у,даралану(индивидуализация)жәнеинтеграция.Балалықшақкезеңінетұспа-

тұскелетінбейімделукезеңіндебалағаоныңата-

аналарының,тәрбиешілердің,мұғалімдердіңжәнеоғанқандайдабірдәрежедежақындығыбарбасқаадамдарды

ңназарыбағытталады.Осысатыдаадамдарқоршағанортаныңыңғайынақалыптасабастап,кейбірбелгілержүйе

сін,мінез-

құлықтыңқарапайымнормаларыменережелерін,әлеуметтікрӛлдердімеңгеребастайды.Адамжекетұлғақасие

тінеиеболудағдысынаүйренеді. 

Дараланусатысындадаратұлғаныңперсонализацияқажетілігінтудыратын,қандайдабіроқшауланубайқал

ады.Осысаты,бірадамныңбасқаадамдарданерекшеленуінеықпалетеді. 

Интеграциясатысы,адамменқоғамарасындағықандайдабіртепе-теңдіккеқолжеткізудіболжайды. 

Осылайша,әлеуметтенупроцесіндедаратұлғаныңенжаржәнебелсендіпозициясыныңдинамикасыжүзегеа

сады. 

Қарым-
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қатынасмәселесінпсихологиялық,педагогикалықтұрғыданзерттеуәлемдікғылымдаЕкіншідүниежүзіліксоғ

ыстанкейінгікезеңдеӛзектіболыпкӛтерілді.Осыуақыттанбастапқарым-

қатынасқаанықтамаларберіліп,онызерттеудебағыттарпайдаболды. 

“Қарым-қатынас”ұғымыныңкӛпанықтамаларыныңарасындабізоны-“коммуникативтііс-

әрекет”ұғымыменсинонимдепқарастыратын(А.Н.Леоньтев[2],М.И.Лисина[3],Х.Т.Шерьязданова[4]жәнет.

б.)позицияларынажүгініп,М.И.Лисинаныңанықтамасынарқауетеміз.Соныменқарым-қатынасдеп-

екі(немесеодандакӛп)адамныңқатынастарынжасап,реттеуіменортақнәтижеалудымақсатетіп,келісімменбір

лестіккебағытталғанӛзараәрекеттерінатаймыз.Олайболса,біззерттеуіміздеқарым-

қатынастыңмазмұндыжағына,іс-әрекетжүйесіндегіқарым-

қатынастыңорнына,әржасшамасындағыбалалардыңпсихикалықдамуыныңқарым-

қатынасбайланысынанықтауға,балалардыңқарым-

қатынасқажеттілігіменмотивтерінанықтауғабасаназараудардық.А.Н.Леоньтев[2]іс-

әрекеттіңқайтүрінболмасынқарым-қатынаспенқабаттасболадыдептүсіндіреді. 

АлотандықғалымС.М.Жақыповбүтіндейоқу-тәрбиеүрдісінііңтиімділігінанықтайтынфакторлар-

дыңбіріжәнеоқытушыменоқушыныңарасындағыӛзараәрекеттестікдепбірлескендиалогтықтаным-дықіс-

әрекетті(совместно-

диалогическаяпознавательнаядеятельность)тиімділіккритериідепкӛрсетеді.Мұндаӛзараәрекеттестік,қары

м-қатынасмәселесішешілгендетанымдықіс-

әрекеттіқалыптастыруүрдісінежетекшілікжасаумүмкіндігіпайдаболатындығыдәлелденеді[5]. 

Балалардыңересектерменжәнебасқабалаларменқарым-қатынасжасауыәр-

түрліғылымипозициядантүсіндіріледі.Солкезденбүгінгедейін“бала(лар)менересек(тер)”жүйесіндегіқарым

-қатынас“бала-бала(лар)”жүйесіндегізерттеулерденкӛшілгеріжәнежан-жақтықарастырылған. 

Баланыңмектептегіӛзгерістерденкейінӛмірліктәжірибесіпайдаболады,құрбыларыныңарасындаӛзінетән
нақтыорындыиеленуұмтылысыпайдаболады(А.Н.Леоньтев,Л.И.Божович,И.В.Дубровина,Б.Г.Ананьев).Ба
стауышмектепжасындабалалардыңересектермен,әсіресемұғалімменқарым-қатынас-
тарыерекшемәнгеиеболады,ӛйткеніосыжасшамасындағыбаладамектептегіоқуғаӛтуменбайланыстыӛзініңі
с-әрекетіне,ересектерменжәнеқұрбыларменжаңақатынасқа,жаңаӛмірсалтынаӛтудайындығы-
менқатар,білімдердімеңгерудайынығынқамтитын,оқушыныңәлеуметтікпозициясықалыптасады(Л.И.Божо
вич).Баладамектепкекелісіменоқығысыкелутілегіменқатаросыміндеттердіжүзегеасыраалмауменбайланыс
тықиыншылықтарменқарама-қайшылықтарыпайдаболады.Ересекадамбаланыжаңаіс-
әрекеттердіорындауғанеғұрлымдұрысүйрететінболса,оқушыныңоқуғадегенқызығушылығысоғұрлымныға
ятүседі,оқудыңқандайдабіржағымдымотивациясықалыптасады.Соңғысыасамәнді,ӛйткенібастауышсынып
тағыоқушыныңжекетұлғасыныңдамуыкӛбінеоқуіс-
әрекетініңмотивтерініңбағыттылығыменанықталады.Баланыңжекетұлғасыоныңересектерменқарым-
қатынасындақалыпта-
сатындығыбелгілі.Ересекадамбалаларғаадамзатмәдениетініңжетістіктерінтабысетеді,адамныңпсихикалық
дамуынқамтамасызетеді(Л.С.Выготский,А.Н.Леонтьев,С.Л.Рубинштейн,М.И.Лисина).Баладақарым-
қатынасқажеттілігініңпайдаболуыоныңонтогенездегідамуыныңанықтаушымезетіболыптабылады.Бастауы
шмектепжасындағыбалалардыңересектерменқарым-
қатынасы,олардыңжекетұлғасыныңқалыптасуыныңжетекшіфакторларыныңбіріболыптабылады.В.С.Мух
инаныңпікірінше,балалардыңересектерменқарым-қатынасыныңжетіспеуі,олардыңбір-біріменқарым-
қатынастарыныңмәнінұлғайтады.30-шыжылдардыңӛзіндекейбірбалалардыңтерісмінез-
құлықтарыныңастарында“психикалықвитаминдердің“-әсіресеересектертарапынанқарым-
қатынастың,мейірімнің,кӛңілдіңжетіспеуіжатырдегенболатын.Тәрбиемәселесіғылымитұрғыдақалайқойы
лмасын,махаббаттан,мейірімнен,кӛңілденайырылғанбаланыңжаныда,тәнідеқалжырайды.Осындайжағдай
дағыбаланыңжекетұлғасытолыққандыдамиалмайды,ӛткеніәлеуметтікдағдытәжірибесібірденжүдепкетеді,
балаӛзініңжекебасындұрысбағалайалмайды[7]. 

Жасерекшелікпсихологиясыныңпәніпсихологиялыққұбылыстардыңӛзіемес,олардыңдамуынемесежасе
рекшелігінесайӛзгеруіболыптабылады.Психиканыңтүрліформаларыныңадамдардыңжасерекшеліктерінес
айӛзгеруі,адамзатӛмірініңсатыларынабайланыстыәртүрліқарқындылығыменерекшелінеді,ӛмірдіңжекекез
еңдеріндеәртүрлімәндерінеие.Адамӛмірітӛмендегідейкезеңдергебӛлінеді: 

1)пренатальды(құрсақтағы); 
2)балалықшақ; 
3)ересекбалалықшақтың; 
4)ересекшақ; 
5)егдешақ,қарттық. 
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Балалықшақтыңӛзі4кезеңнентұрады: 
1–нәрестеліккезең(туғаннан1жасқадейін) 
2–ертебалалықщақкезеңі(1жастан3жасқадейін)–функционалдытәуелсіздікпенсӛйлеутілініңдамукезеңі. 
3–Мектепкедейінгібалалықшақкезеңі(3жастан6жасқадейін)–

балажекетұлғасыментанымпроцестерініңдамуыменсипатталады. 
4–бастауышмектепжасы(6жастан11-12жасқадейін)баланыңәлеуметтіктопқаенуінежәнеақыл-

ойіскерліктеріменбілімдерініңдамуынасәйкескеледі. 
Ересекбалалықшақекікезеңгебӛлінеді: 
1. Жеткіншеккезеңібаланыңжыныстықдамуынасәйкескеліп,11жастан15жасқадейінгіаралықтықамтид

ы.Осыжасшамасындажеткіншектіңденебітімініңӛзгеруінебайланысты,ӛзінжаңақырынантануғамүмкіндіка
лады. 

2. 16жастан23жасқадейінгібалғыншақкезеңіндеадамересектіккебеталады. 
Біржасшамасынанкелесіжасшамасынаӛтудеадамныңқоршағанортаменқатынастарыныңбұрынғықалпы

ныңбұзылуыменжәнебасқаадамдармен,басқаәлемменӛзарақатынастардыңжаңажүйесініңқалыптасуыменб
айланыстыдағдарыстарорыналады.Мұныңбарлығыадамныңӛзіүшінжәнеоныңәлеуметтікортасыүшінмәнді
психологиялыққиыншылықтарыменсипатталады. 

1жас,3жас,7жас,13-14жас,17-
18жасшамаларынасайдағдарыстаркездеседі.Бастауышмектепкезеңініңнегізгііс-әрекеттүріоқуіс-
әрекетіболыптабылады.Баланыңмектептабалдырығынаттаған-
дықтан,бұлкезеңоныңқатынастарыныңбарлықжүйесінжанамалайбастайды. 

Оқуіс-
әрекетініңнегізіндебалаадамзаттыңӛндіргеніскерліктерінмеңгеребастайды,ӛзжұмысынкӛпшілікүшінмінд
еттіережелергебағындырудағдыларынабойалабастайды.Баланыңбелгілібіререже-
лергебағынабастауыоныңбойындамінез-
құлқынреттейалуіскерлігініңқалыптасуынаықпалетіп,осыжасшамасыүшінмәндіжаңаұйымдардыңбірібол
ыптабылатынырықтытүрдебасшылыққаалудыңеңжоғарғыкейпінеқолжеткізуініңкепіліболаалады.Балалар
дыңбасқадатанымдықпроцестеріналмасты-ратынсӛздік-
қисынды,ойлауқасиетіпайдаболады.Баланыңмектепкекелуіоныңәлеуметтікқарым-
қатынастарыныңшеңберінкеңейтіп,“Мен-концепциясына”міндеттітүрдеәсеретеді. 

Мектеп,баланыңдербестілігіне,оныңата-
аналарынаноқшаулануынаықпалетеді,онықоршағанәлеуметтікжәнефизикалықәлемдізерттеудіңкеңмүмкін
шіліктерінқамтамасызетеді[7]. 

Баланыңәлеуметтікортағаенуініңсалдарынанміндеттітүрдетерең,әрісапалыӛңделудіңнегізінде6-
7жасшамасынәлеуметтікдамудыңалғашқыкезеңідепатауғаболады.Адамӛмірініңмектептеӛткенкезеңіоның
екіншісатысыболыптабылады.Дамудыңосыжасшамасындажекетұлғаныңжәнеоқу-
танымдықсубьектісініңоқупроцесінқамтамасызететінпсихологиялыққұрылымдарықалыптасабастай-
ды.Осыжасшамасынадейінбалазаттарәлеміндетіршілікетсе,ендігіжолдаолғылымитұрғыдақатаңтәртіптеұй
ымдасқанқатынастармензаңдылықтарәлеміндетіршілікетебастайды.Мектепкезеңіндеіс-
әрекетсубьектісіменқатаржекетұлғақалыптасабастайды.Осыкезеңдеқоғамдық-
бағдарланғанәсердіңқалпыкүрделеніп,тікелей(баланыңқұрдастарыменжәнеересектерменқарым-
қатынасы)жәнеәлеумет-
тікәсердіңәрқилыканалдарыарқылы,жанамаланған(кино,теледидар,шығармашылықәдебиетжәнет.б.)сипат
қаиеболабастайды.Мектепкезеңіндежекетұлғаменіс-әрекетсубьектісініңбіртұтаскӛрініс-
тері,яғнимінезі,жалпыжәнеқосымшақабілеттері,дүниетанымы,мақсаттытүрдеболжайалуіскерлігіменмоти
вациялық-қажеттіліксферасы,кәсібибағытқамойынбұрабастауы,құндыбағдарлары,мінез-құлқыменіс-
әрекетінӛзеркіменреттейалуіскерлігіқалыптасабастайды. 

Қарым-

қатынаскүрделіәлеуметтікпсихологиялықпроцессболатұратӛмендегідейнегізгіканалдарбойыншажүзегеас

ады:Сӛйлеутіліарқылыжәнесӛйлеутілініңқатысынсызканалдары.Сӛйлеутіліқарым-

қатынасқұралыретіндеақпараттыңқайнаркӛзіретіндеәріәңгімелесушігеәсеретутәсіліретіндекӛрінеді. 

Зерттеужұмыстарынасүйенетінболсақ,адамқарым-

қатынасыныңкүнделіктіактісіндегісӛздероның7%құраса,дыбыстармендауысырғағы37%,сӛйлеутілініңқат

ысынсызжүргенәсер33%құрайдыекен. 

Адамныңішкікүйінбейнелейтінбетәлпетіндегібұлшықеттерініңқозғалыстары,оныңкүнделіктері-

ніңшынайымәнінтабысетеді.Ымдарақпараттың70%құрайды.Яғниадамныңкӛздері,кӛзқарасы,бет-

әлпетіоныңайтылғансӛзіненбетеранықтамабереалады.Адамныңмаңдайы,қасы,аузы(еріні,кӛзі,мұрыны,иегі



Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Начальная школа и физическая культура», №4(43), 2014 г. 

112 

)оныңтүрнегізіэмоцияларынанықтайды. 

Жарасымдыпсихологиялықахуалдықалыптастырумақсатынкӛздепжүргізілгеніс-

шаралардыңнегізіндеәлеуметтікортаӛзгеруіне,бейтанысадамдарменқарым-

қатынасқатүсуіне,тұрақтыӛмірсүруортасынанажырауынақарамастан,әртүрліжастағыбалалардыңортағабір

тіндепбейімделеалатындығыайқындалады. 

Қарым-

қатынасадамдардыңӛзараәрекеттестікжәнеӛзарақатынасжасаудыңерекшеформасыболыптабылады.Қарым

-қатынасұғымынқазіргікездефилософия,психология,әлеуметтану,психолингивисти-

касияқтыіргеліғылымдаржан-жақтызерттейді. 

А.Н.Леонтьевіс-әрекеттіңқайтүріболмасынқарым-қатынаспенқабаттасболадыдептүсіндіреді.Оліс-

әрекеттіқарым-қатынастыңқажеттішартыретіндеқарастырады. 

Б.Г.Ананьев,А.Бодалевконцепцияларықарым-қатынасты“субъект-субъект”жазықтығындақарасты-

рудынегіздейді. 

Қарым-

қатынастызерттеудееңалдыменоныңқұрлымдықкомпоненттерінанықтауқажет(В.В.Давыдов).Г.М.Андрее

вақарым-қатынастыңбір-

біріменбайланыстыүшжағынқарастырады:коммуникативтілік,интерактивтілікжәнеперцептивтілік. 

Балалардыңқарым-қатынасынзерттеугеарналғанәдістемелернегізіненбайқауға,әңгімелесуге,сауал-

сұраққа,вербальдытестікәдістерге,сандық,сапалықжағынанбақылауға,эксперттікбағалауғанегіздел-

ген.Бізқазіргібалаларқарым-

қатынасынанықтауғаарналғанәдістемелердіқолдансағанаолардыңкоммуникативтііс-

әрекетіндиагностикалықдәлдіккеиеболадыдепойлаймыз.Әрине,қарым-

қатынаскомпоненттерінзерттеугеарналғанәдіс-

тәсілдердітолыққолданууақытпендебайланысты.Ал,екішншіжағынанәрбірбалабелгілібірәлеуметтікортан

ыңықпалындаболады.Солортаныңқұндылықтарынбалаӛзініңжекебасына“сіңіреді”. 

Баланыңбасқабалаларменқарым-қатынасқұруыарқылыӛз-

ӛзінтануы,бағалаумүмкіндіктеріболады(И.И.Чесноков,Т.В.Драгунова,Д.Б.Эльконин,И.Непомнящаят.б.).А

дамныңқатынастарытанымды,еріктік,эмоционалдыкомпонентердіңқатысуыменсипатталады. 

Баланыңәлеуметтікортадабағдарлануыменмінез-

құлқыныңадамгершілікүгілерінмеңгеруініңнегізінде,оныңжекебасыныңқасиеттеріқалыптасабастайды.Ос

ытұстақарым-қатынастыңаларорныерекше. 

Адамӛзінүнемібүтінніңбӛлігіретіндесезінеді.Адамныңжекеқалғанымен,басқаадамдардыңтобын-

даболуыныңарасынадаүлкенайырмашылықбар.Мұндаадамныңӛзідеӛзгеріскетүседі,яғнионыңқоршағанәл

емгеқатыстыәсерлері,оныңойлары,сезімдері,тіптенбет-әлпетінедейінӛзгереді;екіншіден,тікелейқарым-

қатынасжағдайындағанакӛрінісберетінтүбегейліжаңапсихикалыққұбылыстарорыналабастайды. 

Балаларұжымындақағазжүзіндетіркелген,алайдажекетұлғаныңдамуынаықпалететін,әрібүтіндейұжымн

ыңӛмірінанықтайтын,ӛзаратүсіністіктіңнегізіндетоптарпайдаболыпотырады.Дәлосындайтоптыңбалаүшін

маңызызорболуыықтимал,ӛйткенідәлосыжердеоныңмінез-құлқыбағаланатындық-

тан,оныңмәнібасқатоптарғақарағандажоғарырақболады,яғниреференттітоп.Оқушыүшінӛзімүшелікеткент

оп,әлеуметтіктәжірибеніңмәндібастауыретіндекӛрінеді.Олжанұя,мактепсыныбы,спортүйірмесіболуымүм

кін. 

Әринебұлтоптардыңмәнібірдейболғанымен,тұлғаныңұжымғасіңудәрежесі,ұжымныңӛзгешеерекшелікт

еріжәнеоныңбасқадасипаттамаларыдамаңызды. 

Соныменбіргетекқарым-қатынасарқылығанапсихиканыңәлеуметтікнормалары(сӛйлеу-

тілі,естің,зейіннің,ойлаудың,перцепцияның,ырықтытүрлері,жекетұлғаныңқасиеттеріжәнет.б.)қалыптасаал

ады.Қарым-қатынастәжірибесінбіртіндепжинақтауарқылыжекетұлғаныңадамгершілікқасиеттері-

ніңсапаларыныңкүрделіжүйесініңқалыптасуынанегізболатынжекетұлғаныңқарым-қатынасқабілет-

теріқалыптасабастайды.Жекетұлғаныңбасқаадамдардытануыныңнегізіндепайдаболғанқарым-

қатынаспроцесінде,оныңсанасезімі,ӛзіндікреттеуменкерібайланысқасиеттері,жоғарыдәрежедегісапаларық

алыптасабастайды.Осылайша,“топтарарасындағықарым-қатынас,ұжымдағытоптарарасындағықарым-

қатынас,ұжымарасындағықарым-қатынасдербесдамудыңәлеуметтікдетермина-

циясындағынегізгіканалдардыңбіріболыптабылады”. 

Оқу,іс-әрекеттіңнегізгітүріретіндеқарым-

қатынаспентанымдыӛзарабайланыстырады.Сондықтанда,балалардыңмектепкекелумерзіміненбастапжәне

олардыңосыкезеңгедейінгіойыніс-әрекетінде,оқушылардажекетұлғаныңқарым-
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қатынастықамтамасызететінқасиеттерініңқарқындытүрдеқалыпта-

супроцесіорыналады.Оныңоқупроцесіндегікүрделілігіұлғаятүседі.Осындайӛзгерістердіңбарлығы,балаӛмі

ріндегіәлеуметтікжағдайларментоптардыңәртүрлілігініңұлғаюымен,қарым-

қатынастыңформаларыментүрлерініңсапалыӛзгерістеріменбайланысты.Балалардыңжанұядағыжәнеқұрда

стары-менқарым-қатынастарынантыс,мұғалімге,құрдастарынақатыстықарым-

қатынастыңжаңатүрлері,жәнеоқушылардыңтүрліүйірмелерментоптарғаенуініңнегізіндедостыққатынастар

дыңжүйесідеқалыптасабастайды. 

Қарым-қатынастыңосындайтүрлеріменформалары,баланыңоқу-танымдықіс-

әрекетінжүзегеасыруүшін,қарым-қатынаспеніс-әрекетсубьектісін,жекетұлғаныңдамуынаӛтемаңызды. 
 
1ПетровскийА.В.Введениевпсихологию. - М.,1995,- 105б. 

2ЛеонтьевА.Н.Вопросыдетскойпсихологии.- М.,2001,- 98б. 

3ЛисинаМ.И.Общение,личностьипсихикаребенка.- М.,1997,- 256б. 

4ШерьяздановаХ.Т.Педагогуостилеобщениясдетьми.-Алматы,1996,- 189б. 

5ДжакуповС.М.Психологияпознавательнойдеятельности.- Алма-Ата:Изд-воКазГУ,1992.–195б. 

6МухинаВ.С.Возрастнаяпсихология.- М.,1998.-165-237б.,364-381б. 

7ОбозовН.Н.Психологиямежличностныхотношений.- Киев,1999,- 247б. 
 

Резюме 

Вэтойстатьерассматриваютсяпсихолого-

педагогическиеосновыобщениядетейразличноговозраста.Впроцессеобщения,удетейразвиваютсяиндивидуальны

епсихическиесвойстваиформируютсяпсихологиче-

скиекачества.Такжеобеспечиваетсяодинизглавнейшихфакторовиусловийактуализациипознавательныхпроцессо

ввобщениидетей.Этопроблемарассматриваетсякакведущаяособенностьсоциальнойпсихологии,котораяпроявляе

тсявовзаимоотношенияхчеловекавсоциальныхгруппах.Взаимодействиячеловекавлияютнаегоразвитие,жизнедея

тельностивцелом.Жизнедеятельностьсоциальныхгрупп,ихразвитиеобусловленовлияниемсложившихсявзаимоот

ношений. 

Ключевыеслова:общение,адаптация,персонализация,интеграция,рефлексия 

 

Summary 

Thisarticlediscussesthepsychologicalandpedagogicalfoundationsofdialogueofchildrenofdifferentages.Intheprocessofcomm

unication,forchildrenindividualpsychicalpropertiesdevelopandpsychologicalqualitiesareformed.Oneofthemostmainfactorsandt

ermsofactualizationofcognitiveprocessesisalsoprovidedincommunicationofchildren.Itisaproblemitisconsideredastheleadingfeat

ureofsocialpsychologywhichisshowninrelationshipofthepersoninsocialgroups.Interactionsofthepersoninfluencehisdevelopmen

t,activityingeneral.Activityofsocialgroups,theirdevelopmentitiscausedbyinfluenceofthedevelopedrelationship. 

Keywords:communication,adaptation,personalisation,integration,reflection 
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ЕҢБЕКҦЖЫМЫНДАҒЫТҦЛҒААРАЛЫҚҚАТЫНАСТЫ 

ӘЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚТРЕНИНГАРҚЫЛЫПСИХОКООРЕКЦИЯЛАУ 

 

Н.А.Кудушева–

АбайатындағыҚазҰПУ,«Білімберупсихологиясыжәнеәлеуметтіккоммуникациялар»кафедрасыныңағаоқ

ытушысы, 

А.Ахметбекова–Алматықаласы,№123мектеп-гимназиямұғалімі 
 

Бұлмақаладаеңбекұжымындағытұлғааралыққатынастыәлеуметтік-психологиялықтренингарқылыпсихокор-

рекциялаумәселесіқарастырылады.Тренингбарысындакелесіміндеттершешіледі:әлеуметтік-

педагогикалықбілімдердімеңгеру;ӛзінжәнебасқаадамдардытануқабілетініңдамуы;ӛзіндікмаңыздылығынсезінуі;қабіл

ет,дағды,нышандарынжан-

жақтыдамыту.ҰжыммүшелерінежүргізілгензерттеужұмысынжәнеӘПТмәліметтерінталдайкеле,бұлжұмыстыңтиімділ

ігінайтқымызкеледі. 

Тірексӛздер:ұжым,ұжымшылдық,тұлғааралыққатынас,тренинг,әлеуметтік-

психологиялықтренинг,қабілет,дағды,коммуникативтімәдениет,эффективтіәсерету,психокоррекция,ӛзіндікдаму,мот

ив,эффективтікерібайланыс 

Әлеуметтік-психологиялықтренинг(ағыл.Training–

тәрбиелеу,үйрету,дайындық)психологиялықтүзетудіқамтитынбіртүрі.В.П.Пугачевтренинганықтамасынб

ылайшатүсіндірді:«Тренингжоспарлытүрдежүзегеасырылатынәртүрліжаттығубағдарламасынантұратын,м

ақсатыжоғары,эффективтіеңбекәрекетінжетілдіру»Тренинг(қарапайымжаттығуларғажәнеаутотренингӛзге
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шелігі)біліктімаманжетек-шілігіменжүзегеасырылады. 

Ресейлікпсихологиядатренингтіоқытудыңнемесеәлеуметтік-

психологиялықтренингтіңбелсендітәсілдерініңбірідегенұғымкеңтаралған.Л.А.Петровскаяәлеуметтік-

психологиялықтренингті«ӛзарақатынастағыбілімді,әлеуметтікбелгілеулерді,қабілеттілікпентәжірибеніда

мытуғабағытталғанәсеретуқұралы»,«қарым-

қатынастажетіктіліктідамытуқұралы»,«психологиялықәсеретуқұралы»ретіндеқарастырады.Қайтренингбо

лмасынтоптықдискуссия,рӛлдікойындықамтиды.Әлеуметтік-психоло-

гиялықтренингәртүрлікоммуникативтіикемдерблогынқұрастырады,мысалы,қатынасуалдындақажетикемд

ілік,қатынастыдоғаруүшін,психикалықдәлелдеуептілігімендағды,белсендітыңдау,әріптестіңжасырулыние

тінанықтауүшін[1]. 

Тренингтобыныңқұрамытопішіндеболатынерекшеүдеріс,әдістемеменмақсатнегізітеоретикалықжұмыс

тантәуелдіболады.Әлеуметтік-психологиялықтоптағытренингкеқойылатынерекшеталаптопта-

ғысенімділік,қарқынды,ашыққарым-қатынастыжүзегеасыруғамүмкіндікбереді. 

Дәлосытәжірибежұмысындақолданылатынтренингтұлғааралыққатынастыңдамуынатүрткіавтор-

лартобыменқұрастырылған.Тренингбағдарламасытүрткідамуынақарым-қатынасмағынасындажат-қан–

қауіптің,қорқыныштыңсезінуі,эмпатияныңдамуы,ӛзгеніңқұндылығын,коммуникативтідағды-

сынжетілдіру[2]. 

Солайболғандабұлтренингқатысушыларыныңжұмыстатұлғалықтереңкӛрінуін,күштісезімсезіне-

тін,жаттығу,керібайланысболатынжаттығуларқамтиды.Осыбағдарламадашарттытүрде3кезеңдібӛлеміз–

танысу,ӛзіндікашылу,дамукезеңі. 

Тренингтіңӛтілубарысындатұлғааралыққатынастүрткісіталқыланады: 

 Айналадағыадамғасенімдіжетілдіру; 

 Тұлғааралыққатынастыңтүрткітүрініңайырмашылығынұғыну; 

 Қарым-қатынастыңикемінеүйрету,коммуникативтімәдениеттідамыту; 

 Кикілжіңсәтіндеконструктивтіәрекетету; 

 Ӛзіндіктәрбиелеу,ӛзіндікдаму,психикалыққоржәнеқұралдардықамтамасызету. 

Тренингмақсатынжүзегеасырукелесідей: 

 адамбойындағынақтыӛмірлікикемділігіжәнеқабілеттідамыту: 

 Эффективтіәсерету,қарым-қатынас; 

 Кикілжіңсәтіндегістресспенжұмысістеу; 

 Таңдаужасапшешімқабылдау. 

Материалды-

техникалыққамтамасызетусабақӛткізуүшінкеңкеңістікқажет,отыратынорны,ватман,қағаз,қарындаш,қалам

. 

Күтетінқорытынды: 

 Позитивті«Менконцепциясын»дамыту; 

 Эффектитвтіқатынаспенәрекететуикеміарқылысенімділіктікӛтеру; 

 Агрессивтіліккӛрсеткішінтӛмендету; 

 Ӛзіндікреттеуикеміндамыту; 

Солайболғандаосытренингтұлғаныңтереңқабілетініңкӛрінуін,күштісезімсезінетін,жаттығу,керібайлан

ысболатынжаттығуларқамтиды. 

Тренингжүргізудайындықкезеңіненӛтеді,тренингжүргізуұсақтүйекзаттардымеңгеру.Еңалдыменбірнеш

еұсынысқамәнберу,тренингбағдарламасыныңавторларыайқындайды[3].Қиындықтар,топтықсабақӛтубары

сындатұлғааралық,іскерлікқатынаскезіндесарапталады.Дегенмен,жалпықиындықтықабылдауарқылы,бір-

бірінедегенқабылдаусезімімаңызды,қатысушыларӛзіндікқиындықтыӛткеріүшінӛзбойынанқортабабілуіқа

жет.Сабақбарысында,жаттығуӛткізуорнында,қиындыққабағытталукезінде,ӛзӛмірініңоңтайлышағынәркім

табабермейді,онытексолқиындықӛтемаңыздыболғанадамғанатабаалады.Егердәлосылайболса,«үйжұмысы

н»қатысушыларғамысалкелтіреотырып,келесісабақбарысындақайтасұрауқажет. 

Жаттығужүргізуотыратын,ашықжәнебірсәттеатмосферасынтудыру,қатысушыӛзініңсезімін,ӛзі-

ніңтәжірибесін,қорқынышболмауыкерек,кінәтағужәнеқабылданбайдыдейтіндейатмосфератудыру. 

Кейбірқиындықтартуындауынабайланыстымынақатысушылардыңтуындайтынқиындығыбіртоптанбол
уы,бірұжымнанболуы,кейбіреуібір-
бірінбұрыннантануы,қалғаныкейінтанысуықиындықболыпсаналады.Керіэмоцияшашырауымүмкін,бұрын
ғықатынасәсеріболмақ.Соңғыжағдайкезінде«осыжержәнеқазір»мысалы,«олтуралы,дәлқазірсенқандайсезі

мсезінесің»Осыережелердіұстанаотырыптопқатысушыларыжаңакӛзқарасқаиеболады,басқақұндылықтаро
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рыналады. 
Дайындықкезеңі. 

Тренингмазмұныментанысумақсатыдайындықкезеңінеқатысты.Бағдарламажүргізілуіасакӛпарнайыақп
аратқажететпейді.Арнайықағаз,түрлі-түстіқарындаш,топқатысушыларсанынабайланыс-
ты,бейдждератыжӛнінанықтауүшін.Кеңкӛлемдегікеңістікжазустолдарыментаңдалады.Алдын-
аласабақуақытыталқыланыпшешіледі.Бағдарлама15-18сағат,әрсабақкүнінеесептеліпқойылады. 

Тренингӛткізукезеңі. 

Тренинг(мақсаттылығын)бағыттылығынқамтамасызетуүшінблоктаржасалды.Әрблокнақтытақырыпта
нтұрадыжәнебірнешежаттығуқамтамасызетеді.Блоктақырыбынажәнеортақмақсатқабіруақытішіндежасал
уға(міндеттелген)қажеттіжаттығуларкіреді. 

Алғашқыкүн3блоктанқұралды.Алғашқыблоктанысу,релаксацияүйрену,сезімніңбостуындауынқамтид
ы.Алдын-алажоспарлағануақытжәнетопқаарналғандемалу,бір-

бірінедегенсенімділік.Екіншіблокқұрамынаӛзіндіктүсінушілікбасқаныңіс-
әрекетінекӛңілбӛлу,сӛзбайланыстырабілукіреді.Графикалықжаттығуорындау(3жаттығу)кезіндеӛзінбосұст
аужәнеашықболумақсатқаалынады.Біраққорытындыталқылаубарысындаашықайтуғақымсынады.Дегенме
нӛзгеніңрӛліндеболу(яғнипассажир,контрабандист,таможенник)ойынкезіндеӛздерінбосұстады.Бұлӛзкезег
інде,қатысушылар-данбасқаларғақарағандамәнберуінталапетті. 

Үшіншіблоктренинг:әңгімелесушініэффективтітүрдетыңдаудағдысынаүйрену.Осыменқатарәрқатысу

шығаӛзінемаңыздыадамдардытүсінужәнеоныңберерпайдасызор.Қорытындыталқылаубары-
сындакӛпшілікбайқағанықатысушыларбір-
бірінтыңдайалмауы,оларүшінжаңалықболды.Осыблокішіндеқатысушыларнақтыланғаны,ӛзініңәріптесіне
алынғысыкелетіні,топішіндегібелгіберуі,оларбұнықаламайтыныносылайтанытқанқатысушылардыңмінез-
құлықтізбегісенімдіжәненақтыболды. 

Екіншікүнмаңыздыауыртренингболатын.Біріншікүналдындақойғанмақсаторындалғандығыалғашқыжа

ттығудан-
ақтүсініктіболды,яғниқатысушыларжұмысжасайтынтопретіндесезінді,ӛзініңжауапкершілігінбасқақатысу
шыларғадегенсенімкӛлемінбайқатты.Осыларменқосақатысушылардыңкӛпшілігітренингмақсатынтереңтү
сініп,оғанқатысудыңмотивациясыӛсті. 

Тӛртіншіблокқатысушыныңӛзініңқиындығыменжекежұмысжасаудықамтыды.Әржаттығуданкейінталқ
ылауболды.«Меніңқиындығым»жаттығубарысындаэффектитвтікерібайланысболып,оныңмәнділігінтүсіне

ді.Бұлдағдыкейінгіжаттығукезіндеорынтапты. 
Қарым-

қатынастүзубарысындасӛйлеумаңыздыорыналғанда,бұлтақырыпқамаңыздыбірнешежаттығуарналды.Біра
қоларнақтыконтекстбойлады.Мысалы,«Меніңпірім»жаттығуқатысушыларарасындапозитивтіэлементберд
і[4]. 

Алтыншыблоктаадамдарарасындағықиындықтытүсіну.Жұмысқұралатынконструктивтіішкіқиындықтұ

лғааралыққатынастүзубарысндағытудыратын«техникалық»қиындықтарарасындаеңбекетілді.Бұлжердеқат
ысушылардыңжоғарыбелсенділігінерекшебӛлейік.Олардыңтымашықжарқынды-
ғыережебұзушылыққажолберілмейтініескерілді.Дегенментренингаяғындақатысушыларойынашықжүйеле
удіүйренді.Кейбіреулеріойларын,осыережелердіескереотырып,қатынастапайдаланатынынжеткізді.Трени
нгәффективтілігініңкӛрсеткішіретіндежартықатысушылардыңжұмыстықайтажалғас-
тырудыұсынды.Олар«үйжұмысын»жүйелепберудісұрады. 

Үшіншікүн,тренингтіңақырғыкүніболыпкеледі.Сегізіншіблокбасқаадамныңтиімдіпотенциалынкӛріпо
ныдұрысқолданалуынзерттеугежіберілді.Коммуникативтіқабілеттердіоныңішіндеойларменсезімдердіңве
рбалдыжәневербалдыемескӛрінуіндамытатынжаттығуларжүргізілді.Жұмысбарысындақатысушылардыңж
аңажаттығуларғаүйренудеңгейіӛтежоғарыекенібелгіліболды.Орталықойыболыпадамқасиетініңбағалаужа
ғынандетальдіанализболды.Кӛпшілікқатысушылартұлғалыққасиеттібағалаустереотипіненқұтылып,ӛзгені
бағалаудаӛзіндіккритерийжасады,кӛзқарасынӛзгертіп«оңтай-лы-теріс»тұлғалыққасиетінқалыптастырды. 

Тоғызыншы,оныншыблокуақытыбойыішкітұлғалықжұмысжүргізілді.Оларнақтыбағыты-
адамісәрекетініңқарым-қатынасбарысындағымотивсаналыэффективтікерібайланысорнату. 

Жұмысаяқталуысәтіндетопжүргізушіментренингқорытындысынәрқатынасушыларменталқылау.Топқа
тысушыларыныңтренингкеқатысқаныүшінӛзойларыналғысретіндебілдіруұсынылды.Барлыққатысушыла
р,тренингбарлығынапайдалыболғанынескергені.«жинақталған»қасиетінекелесі:«менӛзімдіжақсырақбілді
м»,«ӛзгелердіжақсытануғаүйрендім»,«кейбірқиындықтанқұтылдым»дегенсӛзтіркестеріайтылды.Кӛптеген

қатысушылардыңескергені,тренинголарүшін«ӛткерунүктесі»,«фунда-
мент»ӛзқасиетінарықарайжетілдіру,жұмысжасауыүшінкүшжұмсаудыталапетеді. 
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Сонымен,біздіңмақаламыздаәлеуметтік-

психологиялықтренингтұлғаныдамытудыңтиімдіәдісіекенідәлелденді.Тренинг–бұладамныңӛзін-

ӛзіжетілдіруінеарналғаноқытудыңарнайыұйымдасты-

рылғанформасы.Тренингбарысындакелесіміндеттершешіледі:әлеуметтік-

педагогикалықбілімдердімеңгеру;ӛзінжәнебасқаадамдардытануқабілетініңдамуы;ӛзіндікмаңыздылығынс

езінуі;қабілет,дағды,нышандарынжан-жақтыдамыту[5]. 

ҰжыммүшелерінежүргізілгензерттеужұмысынжәнеӘПТмәліметтерінталдайкеле,бұлжұмыстыңтиімділ

ігінайтқымызкеледі.Қатысушылардыңжұмыснәтижелерінталдауда,олардыңкӛбіндеӛзбілікте-

рімендағдыларыныңартқаны,жасӛспірімдербасқаадамдарменқарым-қатынастаӛздерінедегенсенім-

дерінкӛрсетті.Бұлдегенімізқарым-қатынасбарысындажанжалдеңгейініңтӛмендегенінкӛрсетеді. 

Соныменқатар,жүргізілгенэксперименттіңтәжірибелікмаңыздылығыменэлеуметтік-психология-

лықтренингтіңтиімдіболғанынайтыпӛтугеболады.Бұлтренингаппробацияданӛткенжәнедеонықолданысқае

нгізугеболады. 

Бұлтренингтіӛткізудегікепілдемелеріміз: 

1.Кездесулердіңжиілігі.Еңқолайлысы,бұлаптасына1реткездесуболыпшықты.Осыуақытаралы-

ғындаадамалдыңғыӛткенкездесудіойелегіненӛткізуінежәнежадындасақтапқалуынамүмкіндікберді. 

2.Кездесудіӛткізуүлгісі.Бұлбағдарламадатоптықпікірталасжәнеталқығасалынатынжаттығуларментехн

икаларкіріктірілген. 

3.Қатысушылардыңқызығушылығынарттыру.Бұлӛтекүрделімәселе.Сабағымыздыңерекшелігі–

тақырыбыменсабақүлгісіқатаңбағдарламабойыншаболды.Еркінтүрдемәселелердітаңдап,олардышешужос

пардаболмағанымен,олардыңбірбӛлігіншешугетиымсалынбаған.Олардыңқызығушылық-

тарынарттырумақсатындаәртүрліжаттықтырушыжәнебелсендірушіойындардықосудыұсынамыз. 

4.Кездесулермекемеорындарынанбасқажерде,сондай-ақресмиеместүрдеболғаныдұрыс. 

5.Сабақтыжүргізілетінжеркеңболуыжәнеондаартықжиһаздардыңболмағаныабзал. 

6.Топтағыболыпжатқандардытүсіріп,соныменқатаролардыталқылауүшінбейнекамерағатүсіргендұ

рыс. 

7.Саяхатқашығу,экскурсияларжасау,спорттықіс-шараларұйымдастырылыныпотырғаныдұрыс. 
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Резюме 

ВэтойстатьерассматриваетсяпроблемаиспользованияСПТкаксредствопсихологическойкоррекциимежлич-

ностныхотношенийвтрудовомколлективе.Втренингерешаютсяследующиезадачи:усвоениесоциально-педаго-

гическихзнаний;развитиеспособностипознаниясамогосебяидругих;осознаниесобственнойзначимости;всесто-

роннееразвитиеспособностей,навыков,задатков.Такжепоказаназначимостьисследованийчленовколлективаианализсв

еденийСПТ. 

Ключевыеслова:коллектив,межличностноеотношение,тренинг,социольно-

психологическийтренинг,способность,навык,коммуникативнаякультура,психокоррекция,саморазвитие,мотив,эффек

тивнаяобратнаясвязь 

 

Summary 

Inthisarticletheproblemoftheuseofthesocially-

psychologicaltrainingasmeansofpsychologicalcorrectionisexaminedbetweenpersonalityrelationsinalabourcollective.Thetrainin

gobjectives:theassimilationofsocialandpedagogicalknowledge;developmentoftheabilityofself-

knowledge,andothers;comprehensivedevelopmentofabilities,skillsanddispositions.Alsoshowstheimportanceoftheresearchteam

membersandanalyzeinformationsocially-psychologicaltraining. 

Keywords:team,interpersonalrelations,training,socially-psychologicaltraining,ability,skill,communicativeculture,psycho-

correction,self-development,motive,effectivefeedback 

 

 

 

 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясы, №4(43), 2014 ж. 

117 

 

 

 
УДК:159.99 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢПЕДАГОГИКАЛЫҚКӘСІБИБАҒЫТТАЛУЫНЫҢ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Н.С.Жҧбаназарова–психол.ғ.к.,доцентәл-ФарабиатындағыҚазҰУ, 

Жалпыжәнеэтникалықпсихологиякафедрасы, 

А.Ж.Садреймова–

АбайатындағыКазҰПУ,Білімберупсихологиясыжәнеәлеуметтіккоммуникациясыкафедрасыныңағаоқыт

ушысы 
 

Бұлмақаладастуденттердіңпедагогикалықкәсібибағытталуыныңпсихологиялықерекшеліктерікӛрсетілген.Соныме

нқосамақаладажаңажұмысорнынабейімделужасмаманныңәлеуметтікпсихологиялықжәнепсихофизио-

логиялықбейімделуіментығызбайланыстыекендігікӛрсетілген.Осығанқарайбейімделутұлғалықтаным,қарым-

қатынасжәнееңбексубьектісіретіндегібірлігіменшарттастықтағыбіртұтаспроцессретіндежүзегеасады.Тұлғабойынаүзд

іксізжалпыжәнекәсібибілімніңқалыптасукезіндекәсіпкебейімделукезіндежүзегеасырылатынығылымизерттеубарысы

нданақтыланды. 

Тірексӛздер:Тұлға,қарым-қатынас,іс-әрекет,интроверттілік,экстроверттілік,коммуникативті,интериндиви-

дуалды,индивид,эмоция,ерік,ес,ойла,мінез-құлық, психология 
 

Қазіргідамығанзамандабілімнәріменсусындағанәрадамӛзмамандығыныңшеберіболыпқалыпта-

суғатиіс.Соғанорайкез-

келгеноқуорнынбітіргенжасмаманжаңажұмысқаорналасқандасолортаныалғашқабылдағаннанбастап,соло

ртағабейімделгеншебейімделудіңбірнешесатыларынанӛтеді.Болашақмамандарғақойылатынталаптардажо

ғары,соныменқосамақсатміндеттердіңкүнненкүнгеӛсуіжасмамантолықтүрдесолжұмыстыүлкенжауапкер

шілікпеністеуінетиісекенінсезіндіреді.Жасмаманныңжаңажұмысорнынабейімделуіқазіргімаңыздымәселе

рдіңбірі.Себебіқоғамдыӛзгертетінжасмаманболғандықтан,оныңбіліктілігіменшеңберлегіншыңдайтүсуібе

йімделупроцесіненкӛрініпотырады.Қазіргікездежасмамандардыңжұмыссызжүруініңсебебідежұмысберуш

ініңжасмаманғаосыбейімделусатысынанӛтуінекӛмектеспеуінен,соныменқосамаманныңӛзініңтеориялықал

ғанбілімінпрактикадақолданаалмауынанжәнесолортаныңталаптарын,нормаларын,ережелеріндұрысмеңге

реалмағандықтан.Жасмамандардыңжаңакелгенжұмысорнынабейімделуіоныңұжымменқарым-

қатынасынандакӛріністабады. 

Жасмаманыңбейімделукүрделікӛпфакторлыпроцесс.Яғнижасмаманныңжаңаәлеуметтікортаменмақсат

тыбағытталғанӛзараәрекеті.Жасмаманныңбейімделуіӛзініңмінез-

құлықформасынакерекқұбылыс,жасмаманныңбейімделуіортаныңішкіжәнесыртқыжағдайларыныңӛзгеруі

неадамағзасы-

ныңоныңқызметтерініңоргондарыменклеткаларыныңикемделуі.Әлеуметтікаспектілердегіжасмаман-

ныңбейімделуқоғамдамуынқамтамассызететінтәсілдерменқұралдарменқамтамассызетіледі.Әлеуметтікбе

йімделузаңдықоғамдыққұбылысретіндежасмаманқалыптасуындағыжекесипатқаиефеноминболыптабылад

ы[1,115б.]. 

Бейімделупроцесіасадинамикалыболыптабылады.Оныңжетістігікӛбіндеобьективті,субьективтіоқиғаға,

функционалдыжағдайға,әлеуметтіктәжірибеге,ӛмірлікбағдарғажәнет.б.байланысты.Әрбірадамғасоләсерет

кенстимуләртүрліадамдардатүрліжауапреакциясынтудыруымүмкін. 

Тұлғаныңәлеуметтік-

психологиялықбейімделумәселесіпсихологияғылымындағыжәнепсихологияғылымыныңбасқадааймағынд

ағыкүрделімәселелердіңбіріболыптабылады[2,239б.]. 

Жалпыкеңмағынадабейімделукез-келгенадамныңсыртқыжәнеішкіортағашарттытүрдебейімде-

луінбілдіретінпроцессболыптабылады.Бейімделутерминікез-келгенғылымауданындакеңіненқолда-

нылады.Тұлғаменқоғамныңӛзараәрекетіиндивидуалдықпенәлеуметтікӛзарашарттастығынайқын-

дайды.Тұлғаныңәлеуметтікпсихологиялықбейімделуібелгілібірәлеуметтікпсихологиялықстатусқаиеболуқ

андайдабірқоғамдағыролдікфункциялардыигерупроцесі.Әлеуметтікпсихологиялықбейімделупроцесіндет

ұлғаӛмірменісәрекеттікішкіжәнесыртқыжағдайларыарасындаүйлесімгеқолжеткізугеұмтылады.Оныңжүзе

геасуынақарайтұлғабейімделуіжоғарлайды.Толықбейімделубарысындаадамныңпсихологиялықісәрекетіні

ңорташартынаадекваттылығыжүзегеасады. 
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Адамдықоғамға,әләуметтіктопқажәнеұжымғаенгізудегі,адамменәлеуметтіктәжірибенімеңгерумеханизі

мінде,қарым-

қатынасжәнемәденитәжірибелердебейімделужәнеәлеуметтенупроцесімаңыздымеханизмболыптабылады[

3.103б.]. 

Л.Д.Столяренкотұлғаныңәлеуметтенусатысынқарастырғанда,біріншісатыны–біріншілікәлеумет-

тенунемесебейімделусатысыдепкӛрсетеді.Адамныңәлеуметтікбейімделуіжекепозицияны,әлеумет-

тікстатусынтүсінуін,сондай-ақоныменбайланыстыролдікмінез-

құлықтүріретіндежалпытоптықміндеттердішешупроцесіндетұлғаныңдараерекшкліктерінжүзегеасырудық

арастырады[4,34б.]. 

Тұлғаныңбейімделуінемесебейімделеалмауыныңсипатыменденгейікӛбінесеадамныңбиология-

лық,физиологиялық,психикалыққасиеттерінежәнеоныңәлеуметтікдамуынабайланысты. 

Тұлғаныңәлеуметтікбейімделуіережелердіқайтаорнатуға,әлеуметтікпайдалықарым-қатынас,мінез-

құлық,іс-әрекеттіңӛзгеруінебағытталған.Психологиялықбейімделу-әлеуметтікқажеттіқұнды-

лықбағдаржәнемінез-

құлықтымеңгеру,әлеуметтікортаныңкүтілімдеріментұлғаныңбағыттылығын,бағдарынжақындаттыру.Бейі

мделудіңәлеуметтікжәнепсихологиялықжақтарыбір-

біріменүздіксізбайланыста.Әлеуметтікбейімделупроцесініңнегізі-

әлеуметтікортаныңоғанұсынатынталаптарынатұлғаныңмінез-қылық,жүріс-тұрысыжәнеіс-

әрекетініңсәйкестенуі,яғниәлеуметтіккүтілімдержүйесі-немінез-құлықтыңсайболуынабайланыстыболады. 

МедицинағалымыныңдәрігеріА.П.Авыцын–«ӛмірсүруяғни–бейімделу»,-

депсанайды.Сонымен«бейімделу»-

түсінігінетоқталатынболсақ,жоғарыдаайтыпӛткендей«бейімделу»түсінігініңнақты,бірмәндіанықтамасыж

оқ.Әрсаладағығалымдар,зерттеушілерӛзініңзертеубағытынабайланыстыанықта-

маныұсынады.СолардықарастыратынболсақВ.Н.Дружинин–«бейімделуді»-ағзаныңортаменнәти-

желіәрекететупроцесідепқарастырады.АлЕ.А.Ямбург«бейімделуді»-ағзаныңқұрылысыжәнефунк-

циясы,оныңмүшелеріжәнеұлпаларыныңортажағдайынаикемделуідейді.«Бейімделуадамныңқорша-

ғанортаныңтүрліталаптарынаішкіқолайсыздықтысезінбейжәнеортаменқақтығыссызикемделеалуқабілеті»

-

депқарастырады.А.В.Петровскийәлеуметтенупроцесіндетұлғадамуыныңүшкезеңінбӛліпкӛрсетеді:бейімде

лу,даралану,интеграция.Бейімделуденгейі–негізіненбалалықкезеңгесәйкескеледі,адамқоғамдыққарым-

қатынасобьектісіретіндеқарастырылады.Бұлденгейдеадамтұлғаболуғабағыт-

таладыжәнеереже,талаптарды,белгілержүйесінменгеруболады.Егербалабейімделуденгейіненӛтпесежәнеә

леуметтікӛмірдіңнегізінменгермесе,олоданарыикемделе,бейімделеалуыкүрделенетүседі. 

Даралануденгейі–

даралық,жекелікқажеттілігіарқылытуындайтынкейбіржекеленуболады.Бұлжердетұлғақоғамдыққарым-

қатынастыңсубьектісі.Бұлкезеңбірадамнанекіншісініңерекшеленуінемүмкіндіктуғызады. 

Интеграцияденгейі–

олқоғамменадамарасындағыбелгілібайланысқажетудішамалайды.Бұлкезеңдеадамтіршілікәрекетініңүйлес

імдітүрінтабады,қоғамдаӛздігіненжүзегеасырылупроцесінемүмкіндіктуғызады.Тіршілікәрекетініңүйлесім

дітәсілдерібар,олнақтыадамныңбейімделуінебіршамаденгейдемүмкіндікбереді[5,121-123б.]. 

Жасмаманжаңажұмысорнынатезбейімделуіжәнеӛндірістікәрекеттердітезұйымдастыраалуыүлкенмәнге

ие.Бейімделудіңжоғарыболуыжұмыстағыбарлықеңбекәрекетін,стабильділіктібелсенді-

лікдеңгейін,тұлғаныңқалыптасупроцесінанықтауғакӛмектеседі.Бейімделубарлықжұмыстыңұйымда-

сууақытынбіліктілігінжұмысқақызығушылығынарттыруғакӛмектеседі. 

Жалпыалғандабейімделупроцесіжаңажұмысорнынабейімделу,ұжымғабейімделу,жұмысрежимі-

неміндеттеріне,жұмысерекшеліктерінеүйренісуіарқылыболатынпроцессболыптабылады.Соныменқосасол

жұмысорнындағыталап,тілектеді,ережелерді,нормалардыңтабыстыіс-

әрекетінқамтамассызететінпроцессретіндеқарастырылады.Толықбейімделгенадамсолортаерекшеліктерінқ

абылдайалатынадамболыптабылады.Жаңатүскенортаныңкез-

келгенерекшеліктеріменартықшылықтарынжеңебілгенадамтолықбейімделусатысынанӛтеді. 

Әлеуметтікжәнепсихологиялықғылымдараясындағыжасмаманныңбейімделутүсінігіүштүрлімағынадат

үсіндіріледі.Біріншіден-бейімделутүсінігітабиғиортағажасмаманныңикемделуреакциясы-

ныңжиынтығыретіндеқарастырылса,екіншіжағынанмаманныңқоршағанәлеуметтікжәнетабиғиортаӛзгеріс

терінеикемделуреакциясыдепқарастырылды,алүшіншіденжасмаманыңәртүрліәлеуметтікролдергекіруіжә

неролдержиынтығыретіндеқарастыраотырыпмынандайқорытынғығакелді:яғнибейімделужасмаманменор
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таарасындағықұндылықтардыңоптималдысәйкестігінеалыпкелетінәрекеттестіктіңкүрделідинамикалықпр

оцесіболыптабылады. 

Жасмаманныңжұмысорнынабейімделудіңтабыстылығыжоғарғыоқуорындарындағыоқытупроце-

сініңсапасыменжұмыстытаңдаумотивіменжұмыстыұнатужәнееңбекмазмұнынтүсінуӛзарақарым-

қатынаспараметрлерініңәсеріненболады.Жұмысқабейімделукезіндеіс-

әрекетбірлескентүрдежүзегеасырыладыжәнебелгілібірдеңгейлеріарқылыкӛрініпотырады,оларжұмысқадег

енбелсенділікұмтылыс,мотив,қызығушылық,мақсаттары,құндылықтары,бағдарлары,ӛмірденӛзорнынтабу

ғадегенұмтылыстыңжоғарыболуыт.б. 

Бейімделупроцесі-

әрадамныңиндувидуалдыерекшеліктеріменбелсендіӛмірсүругеәсерететінпроцессболыптабылады.Соныме

нқосасыртқыорташарттарынадабайланыстыболады.Оларжаңажұмысорныныңталаптарыжұмысшылардың

ерекшеліктері,қоршағанорта,ӛзжұмысынсәттіорындайы-на,ӛмірденӛзорнынтабуынаӛзін-

ӛзіанықтауынакӛмектеседі. 

Бейімделужасмаманныңӛзіндікішкідүниетанымыныңӛзгеруіоныңқайтақалыптасуы,мүмкіншілік-

тердііздеуі,кәсібисананыңӛсудеңгейі,жаңажұмысорнынабейімделудегінегізгікезеңдеріболыптабылады.Бұ

лкезеңдебелгілібірсыртқыталаптарды,нормалардыережелердіорындайғатуракеледі.Тұлғаныңжаңажұмысо

рнынабейімделукезеңіндеӛзіндіканықталуы,ӛзін-

ӛзііскеасырумәселелерідеүлкенмәндіиеленеді.Ӛзініскеасырукезіндеадамныңӛмірлікстильдеріқалыптасад

ы.Жасмаманӛмірдіңмәнінсаналытүрдетүсінебастайды,ӛзбетіменбелгілібірәрекетжасайды,кез-

келгенжағдайғаүлкенжауапкершілікпенқарайбастайды,соныңнегізіндеоныңкәсібишеберлікдеңгейібелгілі

бірдәрежедежоғарлайды.Бейімделужасмаманныңеңбекәрекетінебелсендіараласуы,ӛзеңбегіменқанағаталу

ы,ӛзін-

ӛзіпсихологиялықжәнефизиологиялықжағынанқамтамассызетеалуы,жаңажұмысорныныңкезкелгенталапт

арынорындайалуы,ӛзміндеттерінтолықатқарабілуі,топтақалыптасқаннормалардыорындайалуы,ұйымның

мәдениталаптарынмеңгеруі,жұмысшыларменӛзарақатынасжасауы,жасмаманныңішкіжәнесыртқыорташар

ттарынатолықүйренісуінжәнеӛмірлікәрекетінәртүрлісферадаорындайалуынбілдіреді. 

Жаңажұмысорнынабейімделубұлтұлғаныңеңбекұжымымендиалектикалықӛзараәрекетесунәтижесінде

ұжымдықнормаларменқұндылықтардымеңгеру,солардыңнегізіндетұлғааралыққарым-

қатынасдағдыларыменжүріс-

тұрысүлгілерінжасапшығарупроцесі.Соныменқосажаңажұмысорнынабейімделужасмаманныңәлеуметтікп

сихологиялықжәнепсихофизиологиялықбейімделуіментығызбайланысты.Осығанқарайбейімделутұлғалы

қтаным,қарым-

қатынасжәнееңбексубьектісіретіндегібірлігіменшарттастықтағыбіртұтаспроцессретіндежүзегеасады. 

Қорытындылайкеле,жасмамандардыңбейімделуінеқарым-

қатынасмәндіәсерететіндігідәлелдендісебебі,тұлғаӛзқажеттілігінқоғамныңқажеттілігінқанағаттандыраоты

рыпорындайтындықтанқоғамменқатынасқатүсудіңнегізіндежатыр.Мамандардыңбейімделуікезінде,қарым

-

қатынасесепкеалынап,жұмысжасалынуы,жұмыстыигерукезіндегібелсенділік,жауапкершілік,іскерлік,твор

честволық,шебер-

лікжәнет.б.кәсібибіліктілікқасиеттерінжоғарылатып,кәсібимаманретіндебейнесініңжағымдықалып-

тасуынаүлкенәсеретеді.Тұлғабойынаүздіксізжалпыжәнекәсібибілімніңқалыптасукезіндекәсіпкебейімделу

кезіндежүзегеасырылатынығылымизерттеубарысынданақтыланды. 
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Резюме 

Вэтойстатьепоказаныпсихологическиеособенностипрофессиональнойнаправленностистудентов-

педагогов.Вместестем,показановзаимноевлияниесоциально-

психологическихипсихофизиологическихособенностейнапроцессадаптациинановомместеработымолодогоспециалис

та.Нарядусэтим,адаптациярассматриваетсякакединыйпроцесспознанияличности,взаимоотношений. 

Ключевыеслова:Личность,общение,действие,интроверсия,экстраверсия,коммуникативный,интериндиви-

дуальный,индивид,эмоция,воля,мышление,поведение,психология 
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Summary 

Psychologicalfeaturesofaprofessionalorientationofstudentsteachersareshowninthisarticle.Withthat,mutualinfluencesocialan

dpsychologicalмиpsychophysiologicalfeaturesonprocessofadaptationonanewplaceofworkoftheyoungspecialistisshowntoVmet

a.Alongwithit,adaptationisconsideredasuniformprocessofknowledgeofthepersonality,relationship. 

Keywords:Personality,communication,action,introversion,ekstraversiya,communicative,interindividualny,individual,emot

ion,will,thinking,behavior,psychology 
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СОЛАҚАЙБАЛАЛАРДЫҢПСИХОЛОГИЯЛЫҚЕРЕКШЕЛІКТЕРІЖӘНЕОҒАН 

ҚАТЫСТЫТУЫНДАЙТЫНМЕКТЕПТІКМӘСЕЛЕЛЕР 
 

Н.А.Кудушева–

АбайатындағыҚазҰПУ,«Білімберупсихологиясыжәнеәлеуметтіккоммуникациялар»кафедрасыныңағаоқ

ытушысы 

Г.Тлеубаева –Алматықаласы,№123мектеп-гимназиямұғалімі 
 

Бұлмақаладасолақайбалалардыңпсихологиялықерекшеліктеріжәнедесоғанқатыстытуындайтынмектептікмәселел

ерқарастырылады.Солақайбалалардаәртүрлімектептікқорқыныштартуындайды(мектептіксәтсіздіктер,жазужұмыстар

ыалдындағықобалжулар),бұларәрине,солақайлыққамазасызданақарайтыната-

аналарғақатысты,алоларбаланыңоқуәрекетініңжемістіболуынакедергіжасайды.Біздіңкӛзқарасымызбойыншаата-

анағажәнемұғалімгеыңғайлыболатындайбалатабиғатынӛзгертугеболмайды.Бұлжағдайданшығудыңбіржолы–

солақайбалалардыңерекшелігіменсанасабілуімізжәнеоңқайларғабағытталғанӛміргебейімделулерінекӛмектесуімізкер

ек. 

Тірексӛздер:солақай,солақайлық,оңқайлық,солжақмисыңары,оңжақмисыңары,генетикалықсолақайлық,компенса

торлықсолақайлық,мәжбүрліксолақайлық,мектептікқорқыныштар 
 
Адамӛмірсүруініңбүкілэволюциясындабарлықадамдарданқандайдабіржекелігіменерекшеленетінтұлға

лар,мысалыайтарболсақ,солақайлар,қызығушылықпентаңқаларлықтытудырды.Кӛптегензерттеушілер(пси

хологтар,биологтар,физиологтаржәнет.б)пікіріншежылдарбойысолақайлылықфеноменінзерттеуменайнал

ысты.Бірақ,осыкүнгедейінсолақайлылыққақатыстытуындайтынкӛптегенсұрақтарғажауапбереалмайкеледі

:солақайлылықгенетикалықерекшеліктерме,солақайлардаоңқай-ларғақарағандажеке-

дараерекшеліктербайқаладыма,солақайлар«оңқайлар»ӛмірінеқалайбейімделеді. 

Солақайбалалардызерттеудіңерекшелігі,оларнегізіндебірегейтопқажатпайды.Солақайлықтыңбаланыңк

ейбірқасиеттерініңдамуынаәсеретушіӛзіндіксебептерідебайқалады.Соныменқоса«жасырынсолақайлық»,-

дегендекездеседіекен.Барлығыосыменбіткенжоқ.Баласолақайболуымүмкін,алайдабарлықбітіміменсолақа

йемес.Сондықтанда«солақай»мен«солақайлықтың»айырма-

шылығыналдыменжіктеп,талқылапалуқажеттілігітуындайды[1].Солақайлыққайқолменкӛпжұмысжасауы

менанықталады,сондағанаоғаннақтыанықтамабереаламыз,яғниоңжақбассүйегініңбелсен-

ділігін(оңжаққақарағанда,солжақбассүйектіңбелсенділіктанытуы)айтамыз.Соныменқатарсіздіңбалаңызба

рлықіс-

әрекеттісолқолменжасаудықаласа,ондасізбалаңыздыңсолақайекендігіннақтыайтааласыз.Теконыменғанаа

нықтауғаболмайды,еналдыменбалаңыздыңқайкӛзібіріншіқарайды,қайаяғыбіріншіқимылдайдыжәнеқайжа

ғыменбіріншібұрылады,осыныңбарлығынамәнберуқажет. 

Солақайекенінбайқауүшінбелгілібіртестжүргізіледі,бірақтестжүргізбей-

ақолардыбақылауарқылыбілугеболады,мысалы,спортпенайналысукезінде.Бұладамдарқосағзаларыныңбірі

менғанабелсендіқимылдайды:біраяғыменитеру,біркӛзбендәлдеу,қысу,албіреуінорнындақалдыру,сӛйлеген

сӛздұрысестілмейқалса,солжақбетіменбұрылусияқтыт.б. 

Мектепкедейінбалаларменжұмысжасау,оларғабелгілібірқолменжаздыру,үйретуӛтеқиынғасоға-

ды.Олардысолақайекенінеқарамастан,олардыкемсітпей,оларғаоқудыоданәріқарайүйретуқажет. 
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Ендісолақайлықтыңболуытуралыкарастырыпкӛрейік.Оларәртүрліболуымүмкін[2].Кӛбінесегенетикалы

қсолақайлықкездеседі.Бірақбұлсолақайлықтыңнегізгібелгісіосыуақытқадейінбелгісіз,бірақәр10-

12отбасындасолақайлықенқұрғандабірадамсолақайлықпенкездеседі. 

Генетикалықсолақайлардыңешқандайауытқуыжоқболуыдаәбденмүмкін,ондаолдамудыңжекетүрі,яғни

нормағасәйкесдамуыбарбаладеугеболады. 

Екіншітүрі-

бұл«компенсаторлықсолақайлық»,мидыңсолжақбӛлігініңбаяулығынан,бұзылуынанпайдаболады.Бірақоң

қолдыңқимылынсолжақмибасқарады,егерқандайдабірсоққыалғанболса,ондабаланыңоңжақбӛлігінедеәсер

етеді.Мінеосындайжағдайдасолқолӛзінебарміндеттіалады,яғнисолақайлықпайдаболады,солқолбелсендіж

ұмысжасайдыжәнежазабастайды. 

Баланыңбіржақмибӛлігініңзақымдалуы,баланыңдамуынаүлкенсептігінтигізеді.Бірақсолақайлыққандай

дабіркемтарлыққаәкеліпсоқтырадыекендепүзілді-кесілдішешімқабылдауғаболмайды. 

Үшіншітүрі–

бұл«мәжбүрлісолақайлық».Солақайболудыңсебебі,кейдеоңқолдыңқаттыжарақаталуынан,яғниәртүрлізақ

ымданулардан,мысалы,күйіпқалудан,қолдыңхирургиялықтәсілменкесіліптасталуынант.бболуыдамүмкін. 

Солақайлықтыжақсылапқарапалуқажет,баланыңбелгілібіржасаралығынадейінбақылап,сосынқорытын

дышығарукерек.Албылайбұлқалыптыжағдай.Бірақпсихологиялықдамуыныңбұзылыпжатқанбалалардыда

жиікездестіреміз.Оныңдамуынанбаяулықбайқапжатсақ,ондаолбаланыңбірауытқушылығыпайдаболыпкел

ежатқандығынбайқауғаболады[3] 

Бұлжағдайдабалалардыңсолақайболуынаолардыңбассүйекмибӛлшектерініңбұзылғандығынайқынбайқ

ауғаболады.Баланыңекіқолмендежұмысынбақылауарқылығанабілеаламыз.Егердебалаңыздыңсолақай(нем

есеекіқолменжұмысжасайалу)екенінбайқасаңыз,ондакеректімаманғабарып,кӛмегінежүгінгеніңізабзал.Бір

азуақытдәрігер–психологтыңемінқабылдаса,балаешқиындық-

сызоңқолмендежұмысжасауыбелсендіболатүседі.Соныменқатар,балалардыңдамуында«жасырынсолақайл

ық»болуыдағажапемес,яғнимибӛлшектерініңауысуы.Бұлауысуӛтеқауіптікезең,жүйкежүйелерініңбір-

бірінеӛткізуі,осындайүлкенқозғалыстансоңоңжақмибӛлшегібелсенділіктанытабастайды.Мұндайжағдайда

адамдарды«психикалық»немесе«жасырын»солақайлықпайдаболабастай-

ды,олсолқолдыңжұмысыныңкӛптігінайтамыз.Сонымен,бізтағыдасолақайбалалардыңтіптідебіркелкінемес

еәртүрлістереотиптерарқылыбаланыжекедараетіпшығаратынымыздыдәлелдедік.Мұндайжағдайдасолақай

ларменқалайжұмысжасаукерекдегенсұрақтуындайды.Біздіңойымызша,солақайларменәртүрліжұмыстарар

қылықарым-қатынасжасайотырыпоқытып,үйретуімізқажет. 

Ендісолақайлықтыңнегізгіпозицияларыментанысайық. 

Қазіргітаңдакӛптегентабиғисолақайлықтуралыкӛзқарастарбар. 

Бірінші,кӛптегендәлелдеулердесолақайлардыңжүйкежәнепсихикалықӛзін-

ӛзіұстауыоңқайларғақарағанданашарлау. 

Екіншіден,екіқолмендеіс-әрекетжасайалуыарқылыбелгілінеді. 

Үшіншіден,солақайлықбаланыңжүйкелік-

психикасынаӛтеқаттыәсеретедіжәнеоғанүйренісіпкетудеқиынғасоғады.Ұлысолақайлардыңтізімі:римимпе

раторыТиберийжәнеЮлийЦезарь,қолбасшыларАлександрМакедонский,Наполеон,ғалымдарДж.К.Максве

лл,И.П.Павлов,суретшілерЛеонардодаВинчи,Микеланджело,жазушыларЛьюисКэррол,актерЧарлиЧаприн

,соныменқоса,АҚШпрезидентіУ.Клинтонжәнет.б. 

Есімібелгіліқазақтардыңішіндедесолақайларбаршылық.НұрғисаТiлендиевтiңдомбыранысолқолымента

ртатынындүйiмқазақбiледi,халқымыздыңтұңғышмузыкатанушысыАхметЖұбанов,еліміз-

діңтанымалсуретшісіГүлфайрузИсмайловажҽнет.б.ЛондонОлимпиадасындаабыройымыздыасқақта-

тыпалтынмедальалғанСерікСәпиевтесолақайекен. 

Австралиянейрофизиологиямемлекеттікуниверситетімамандарыныңпікірінеқарағанда,солқолменжұм

ысістейтіндердіңкезкелгеннҽрсегежауапқатуәрекетіоңқайларғақарағандажылдамекенжҽнеолартапсырма

нытезтүсініп,тиянақтыорындайтынкӛрінеді[4].Менойлаймын,солақайболғаныменоңқолдаӛзәрекетіменкӛ

мекбередіжәнесонысыменбір-бірінтолықтырадыдеп. 

Ресейлікғалымдарменэмоциялықсферағаиіссезутәжірибесінжасалынғанболатын.Тәжірибе-

ніңқорытындысыбойынша,оңқайларсолақайларғақарағандаэмоциялықсезімгеберілгішболыпкеледіеке

н[5]. 

Балалардыңнақтысолақайекендігінанықтауүшінекіқолымендежұмысжасатқандұрыс.Солсебептіпсихол

огияда«жекепрофильлатералдыұйымдастыруфункциясы»(ПЛҰ),яғнибұлсенсорлыжәнемоторлысәйкестік

тібілдіреді.ПЛҰ-ныіскеасыруүшінәдістерұйымдастырған.Олтесттүріндегіәдісна-
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ма.Бұлтестсолақайлықтыанықтауүшінқажет.Ассиметрияныңүштүрібұләдіснамағақосылған(кол-құлақ-

кӛз)және27жекедарапрофильдарбелгіленген:П-оңфункциянықолдану,Л-солқол,А-функция-

ныңтеңдігі,сәйкестігі. 
 

ПЛҰ-нұсқалары Мінездеметүрі 

ППП «таза»оңақайлар 

ППАПАППААПАЛПЛАППЛПЛППЛЛ оңақайлар 

ААААППАПАААПАЛЛАЛПААЛАЛААЛЛ амбидекстер 

ЛППЛПЛЛЛПЛПАЛАПЛЛАЛАЛЛАА солақайлар 

ЛЛЛ «таза»солақайлар 
 
М.Безрукихқызықтытәжірибежасайды,интеллектуалдыдәрежедежәнежұмысәрекетінеқарайоларды2-

гебӛлді:«тазаоңақай»және«тазасолақай»деп. 

Соныменқоса,бұлтесттәжірибесіжақсыдамыды,себебікүлкіліболғандықтанбалалармендежұмысжасауо

ңайғасоқты. 

Ассиметриятипінебайланыстысолақайлардыңерекшеқасиеттерінанықтады. 

Психологтарменпедагогтардықызықтыратынысолақайбалалардымектептеоқыту.Психологтардыңайту

ынша,мектептегісолақайбалалардыңоқуықиынжәнеоғанүйренудеоңайғасоқпайды.Бірнешеавторлардыңай

туынша,жаңадантуылғаннәрестелердіңсаныоңақайларғақарағандакемдегенде2,5есегекӛбейіпбарадыекен[

6]. 

Солақайбалалароқуда,жазукезінде,санақкезіндекӛпшатасып,қиындыққатапболыпжатады. 

Кӛруқабілетініңбұзылуымендамуыныңжетіспеушілігісолақайлардакӛптепкездеседі,соданкелесіқиынд

ықтарғаитермелейді: 

1. Оқубарысындаәріптердіұмытыпқалу,баяуоқу,қабылдау; 

2. Әріптердіңжазылутүрінестеншығару(қосалқыәріптерді,цифрларменэлементтердіжазыпқою); 

3. Геометриялықформалардысалу(фигуралардыңпішінінӛзгертіпжіберу,шеңберге–овал,квадрат-қа-

ромб); 

4. Кӛшіру; 

5. Тұрақты,қалыпсызжазу(жазубарысындақаріптердіңәртүрліжазылуы,үлкен,кіші,созылыңқыболыпж

азу); 

6. Шағылысутүріндежазу; 

7. Ӛтебаяужазутемпі. 

Жоғарыдағыәрбіржазутемпінетолығырақтолайындегенедім,баламенбұлқателіктердідұрыстауүшіннеж

асаукерекекенінанықтайтын. 

Балажазубарысындаоныңқимылы2түрліболады:ӛзімжаттығуларымдыжасаймынжәнекідіріспен,ӛзініңқ

имылынбасқару. 

Үлкендерӛзістерінежауапбереді,алайдаолардакӛру,естесақтауқабілетіндеқиындықтуады,оңменсолдық

адағалау,кӛру-моторлыкоординациясы: 

1. Шағылысжазудыңжиілігісолақайбалаларда,олар85%құрайды.Анықтапқарасақкәдімгіоқу-

жазуғақарағанда,шағылысжазуынкӛппайдаланадыекен,әсіресе3-7жасаралығындағыбалалар. 

2. Келесіанықтамағақарағандакӛпбалаларшағылысжазуынқолданады,кейдефеномендердіңдежоқболы

пкетуі.Бұл10жасбалаларарасындажиікезедседі. 

Шағылысжазуыменқоса,суреттесалғандыұнатады.Кӛбінесеоларсуреттерін:жоғары-тӛмен,кӛлде-нең-

тігінент.бсалады. 

Жоғарыдаайтылғандардыңбарлығынаншығатынқорытындыбіздіңойымызша,балалардыңтаби-

ғиболмысынӛзгертудіңқажетіжоқ.Оларсолайӛсіп-дамиды.Бұлайжасаумұғалімдермената-ана-

ларғадатиімді. 

Ӛкінішкеорай,біздіңеліміздесолақайлардыоқытуәдіснамасыдамымаған.Солсебептібіздіңсолақай-

лароңақайларменбірдейоқу,жазудыүйренуде.Солақайлардыңжазу-сызуынжеңілдетудеескесақтау-

дыңшарттары: 

1. Солақайларғаӛздерінеыңғайлыетіпотыратынорындайындапберу,жазуынакӛмекберу,қаламдыдұрыс

ұстаукеректігінүйрету; 

2. Солақайларданоңбағыттадұрысотыруыменжазуынӛзгертуінталапетпеуқажет; 

3. Оларданбӛлінусізжазудыталапетугеқатаңтыйымсалу; 

4. Әрбірқимылынтүсіндіріп,түзетугекӛмекберуімізқажет; 

5. Оларғалайықтыойындаройнату; 

6. Ата-
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аналардыңсолақайбалаларыменжазуынакӛмекберуі,оларғасолақайлыққиынболғаныменерекшеқабілеткеи

еболатынынтүсіндіру,сақтапқалу; 

7. Ешқашансолақайларғадӛрекісӛйлеп,іс-қимылжасамаукеректігі[7]. 

Қорытакелеайтарымызбіздіңеліміздебірдейболмаушылыққамойсыну,оғантүсіністікпенқарауӛтеқажетт

і.Қоғамдағыәрбірадамолардыңбойындағықабілеттіліктерменмүмкіншіліктерінашуғажағым-

дыжағдайларжасауғатырысуықажетдепойлаймыз,оларғаарналғанарнайыдәптерлер,дамытушыойындар,қа

йшықұралдарбіртіндепкӛрінебастады,теледидардан12тамызкүнібарлықсолақайлардыХалықаралықсолақа

йларкүніменқұттықтады.Біздеоларғақұрметпенқарап,олардыңпсихологиялықерекшеліктеріменсанасаоты

рып,барлықмүмкіндіктердіпайдаланайықдегімізкеледі. 
 
1 Развитиемозгаиформированиепознавательнойдеятельностиребенка/подред.М.М.Безруких,Д.А.Фарбер-М.:Изд-

воМоск.психол.-соц.ин-та;Воронеж:МОДЭК,2009.-132б. 

2 БатталоваА.Солақайларсыры‖мақала30.10.2010ж.,Мақаланыңсілтемесі:http://syrboyi.kz/-25б. 

3 АйрапетянВ.,ЧуприковА.Какбытьлевшой?//Семьяишкола.1986.№11,102б. 

4 БезрукихМ.М.,КнязеваМ.Г.Есливашребеноклевша.- М.,1994,- 77б. 

5 ЗабрамнаяС.Д.Психолого-педагогическаядиагностикаумственногоразвитиядетей.- М.,1995, - 69б. 

6 ФедосоваН.А.Обучениеписьмулеворукихдетей//Начальнаяшкола.1987.- №12,- 15б. 

7 ТомасЙ.Вейс.Какпомочьребенку?- М.,1992, - 96б. 
 

Резюме 

Вэтойстатьерассматриваетсяпсихологическиеособенностилеворукихдетейивозникновениитрудностей,обусловле

нныхобучениемвшколе.Улеворукихдетейнередкитакжешкольныестрахи(переднеудачамившколе,передписьменными

работами),какправило,всемьях,гдеродителитревожноотносятсяклеворукостиисчитают,чтоонаможетпослужитьпрепя

тствиемкуспехамвучебнойдеятельности.Всевышесказанное,нанашвзгляд,убеждаетвтом,чтонельзяпытатьсяизменить

природутак,какудобноучителямиродителям.Вероятно,вэтойситуациилучшийвыход-

приспособитьсякособенностямлеворукогоребенкасамимипомочьемуадаптироватьсявправоориентированноммире. 

Ключевыеслова:леворукий,леворукость,праворукий,левоеполушарие,правоеполушарие,генетическоелевшество,

компенсаторноелевшество,вынужденноелевшество,школьныестрахи 
 

Summary 

Thisarticlefocusesonthepsychologicalcharacteristicsofleft-handedchildrenanddifficultiesariseduetoschooling.Inleft-

handedchildrenarenotuncommonasschoolfears(offailureatschool,beforepapers),usuallyinfamilieswheretheparentsareanxiouslef

t-

handedness,andbelievethatitcanserveasabarriertosuccessinlearningactivities.Allofthis,inmyopinion,convincesusthatwecannottr

ytochangethenatureasitisconvenientforteachersandparents.Probably,inthissituationthebestway-

toadapttothecharacteristicsofleft-handedchildhimselfandhelphimadapttotherightorientedworld. 

Keywords:left-handed,left-handedness,right-handed,leftbrain,rightbrain,left-handednessgenetic,compensatoryleft-

handedness,forcedleft-handedness,schoolfears 
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ҦЖЫМДАҒЫТҦЛҒААРАЛЫҚҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЖӘНЕОНЫЖАҚСАРТУДЫҢЖОЛДАРЫ 

 

Н.А.Кудушева–

АбайатындағыҚазҰПУ,«Білімберупсихологиясыжәнеәлеуметтіккоммуникациялар»кафедрасыныңағаоқ

ытушысы, 

А.О.Дҥйсенбаева–

АбайатындағыҚазҰПУ,«Білімберупсихологиясыжәнеәлеуметтіккоммуникациялар»кафедрасыныңағаоқ

ытушысы 
 

Бұлмақаладаұжымдағытұлғааралыққарым-

қатынасжәнеоныжақсартудыңжолдарықарастырылады.Еңбекұжымындағытұлғааралыққатынастыпсихологиялықкор

рекциялауқазіргікездеӛзектіжәнеаззерттелінгенмәселеқатарында.Мәселеніңпрактикалықӛзектілігіеңбекұжымындағы

тұлғаралыққатынастағытуындайтынәртүрлікелеңсізжағдайлареңбектіңнәтижекӛрсеткішініңтӛмендеуінеқатыстықұр

ылады. 

Кілтсӛздер:ұжым,тұлғааралыққатынас,еңбекәрекеті,ӛзаратүсінушілік,әлеуметтік-психологиялықахуал 
 
ҚазіргіXXIғасыртабалдырығындақоғамымыздыңдамуысан-саналыжақтарданхабарыбар,ӛзгерме-

ліжағдаяттардабейімділігіжоғарытұрақталғантұлғанықажетсінуменбірге,адамәрекетініңқозғаушыкүшіреті

ндегіқарым-қатынастықалайды[1]. 

Қарым-қатынас–бұләлеуметтік-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
http://syrboyi.kz/-25
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психологиялыққұбылыс,оладамӛміріндегікӛптегенруханижәнематериалдыққұндылықтардықамтиотырып

,оныңӛміріндегіеңжоғарықажеттіліктердіңбірі.Дегенмен,бірқарағандақарым-

қатынасұғымыбаршағатанымалжәнеқандайдамағыналықиындықтарменбайла-

ныстыемескӛрінеді.«Қарым-

қатынас»сӛзіменбізкәсіби,жеке,шығармашылықжәнетағыбасқажалпықызығушылықтардыңтӛңірегіндепа

йдаболғанқарапайымтүсініктерді,яғниадамдардыңбір-

біріменбайланысынжәнеқатынастарын;таныснемесебейтанысадамдарменкездесулерін;жекеқатынастарын

түсіндіругетырысамыз. 

Адамқоғамда,ӛзінқоршағанадамдартобындаӛмірсүредіжәнедамиды,оныңталаптарынасайӛзпікіріменмі

нез-құлқынӛзгертеді,топтыңӛзгеқатынасушыларыменбірлескеніс-

әрекетықпалыментүрлісезімдердібастанкешеді.Алайдамұныңбарлығыӛзгеадамдарменақпаратжәнетолған

ысалмасуданғанаболады,олардыжақсытаниотырып,біздіңәрқайсысымызқалайдаболсақатынасқатүсеміз.К

еңмағынадақарым-

қатынасдегенімізадамныңжекежәнеәлеуметтікӛмірініңміндеттішартыболыптабылады.Адамдардыңбірлес

кеніс-әрекететупроцесіндеадамныңбелгілімінез-құлықүлгісіментүріқалыптасады.Бірте-

біртеолартұлғаныңқұрылымыменастасыпкетеді.Қарым-қатынаспроцесібарысын-

даадамӛзініңішкі«Менін»,соныменқатарәлемніңбейнесінсанасындақалыптастырады[2,29б.]. 

Мұндағынегізгісіұжыммүшелерінбайланыстыратынәртүрліқарым-

қатынастарішіненерекшеекімаңыздықатынасжүйесіннақтыбӛліпкӛрсетугеболады:іскерлік-

қатынас,оладамдарарасынданақтықоғамдықфункциялардытасымалдаушыретіндепайдаболады;жәнеж

еке-қатынасолбірлес-кеніс-

әрекеттегіұнатужәнеұнатпау,ӛзінетартужәнетартпаутағыбасқанегізіндеқаланады.Бұлӛзарақатынасжү

йесіәртүрліӛзаратәуелділікжәнеӛзараықпалетументығызбайланыстаболады,бірақмұныұқсасдепқарауғ

аболмайды.Ұжыммүшелеріарасындағыжекеқатынасаззерттеліпкел-

седесоңғыжылдарыоғанқызығушылықкүшейетүсуде.Олзерттеулергепсихолог,педогог,әлеу-

меттанушылареңбектеріорыналады[3,44б.]. 

Бұлмәселеніғалымдарымыздажан-жақтықарастырған.Мысалы,Әл-

Фараби,Ж.Баласағұн,Қ.А.Яссауижәнет.б.ғұламаойшылдарадамгершілік-

имандылықтәрбиесіарқылыадамдарарасындағытұлғааралыққарым-

қатынастыңбіртұтастығынқалыптастыруғаболатындығынаасамәнберсе[4],А.С.МакаренкоменЯ.А.Коменс

кийтұлғааралыққарым-қатынастыңтәрбиелікықпалынаерекшеназараударған[5]. 

ХІХғасырдыңекіншіжартысындағықазақғұламаларыменағартушыларыШ.Уәлиханов,Ы.Алтынсарин,А

.ҚұнанбаевжәнеХХғасырдыңалғашқыширегіндегіқазақзиялыларыШ.Құдайбердиев,А.Байтұрсыновӛзшығ

армаларындаадамменқарым-

қатынасмәселесінкӛтерсе,онышетелдікжәнеотандықфилософ,психолог,әлеуметтанушыжәнепедагогғалым

дардаәрқырынанзерттеген.Мысалы,қарым-

қатынастыңфилософиялықнегізінВ.С.Библер,Г.С.Батишев,М.С.Каган,Ж.М.Әбділдин,коммуникативтікмә

дениетмәселелерінИ.И.Зарецкая,А.Н.Васильева,Г.Д.Аулбекова,қарым-қатынастыңқоғамдық-

әлеуметтікӛмірдетілдесу,ортақтасуарқылыжүзегеасуын,қарым-

қатынасбарысындашиеленісмәселелерінС.Елеусізова,А.Құдиярова,К.М.Арымбаева,психологиядағықары

м-

қатынастуралыәлеуметтікзерттеулертӛңірегіндеБ.Д.Парыгин,Л.П.Буева,А.А.Леонтьев,тұлғаныдамытудағ

ықарым-

қатынасмүмкіндіктерінБ.Г.Ананьев,А.А.Бодалев,Л.И.Божович,И.С.Контағыбасқаларықарастырған. 

Ұжымдағыӛзгерістер,солсияқтыондағыэффективтілікдеңгейібірқатарәлеуметтік-

психологиялыққұбылыстарғабайланысты,алолӛзкезегіндежалпыұжымүшінжәнеоныңішіндегіқызметтесте

ргетән,яғнибұлқұбылыстарұйымдастырылғанӛзгерістердіңфакторыболыпқарастырылады. 

Кӛтеріліпотырылғанмәселеотандық,кеңестікжәнешетелдікавторлармензерттелінуде.Соныңішіндетұлға

аралыққарым-қатынастызерттеушіБ.Д.Парыгиннің«Социально-

психологическийклиматколлектива,Путииметодыизучения»дегенеңбегін,А.Н.Обозованың«Триподходаки

сследованиюпсихологическойсовместимости»,Р.Л.Кричевскийдің,Е.М.Дубовскийдің«Социальнаяпсихол

огиямалойгруппы»,шетелдікавторларЯ.Л.Мореноның«Социометрия»,Л.ФестингерменФ.Фидлер-

дің«Экспериментальныйметодинаукаобобществе»жәнет.бжұмыстарынкӛреміз. 

В.С.Мерлинбойынша,ұжымдағытұлғааралыққарым-

қатынассипаты,тұлғаныңосыұжымғатәнқасиеттерініңқалыптасуынасебепболады,деген.В.С.Мерлинніңтұл
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ғалықтұжырымдамасынқарастыра-

тынболсақ,тұлғаныңпсихикалыққасиеттерінадамныңқоғамдықеңбектегіқызметіменбайланысты–

дептүсіндіредіяғниадамныңмінезінсипаттауүшіноныңқызметтегіобъектігедегенкӛзқарасынсипат-

таужеткілікті.СоныменВ.С.Мерлинбойыншатұлғаныңқасиеттерінкелесідейсипаттайды [5]: 

-Тұлғаныңқасиетінайқындайтынқатынас–олардыңжекежақтарыемес–сезімніңбүтіндейқатына-

сы,мысалы,байқампаздық,сезімталдық,зейін–сананыңжекежақтарыныңқасиеттері. 

-Тұлғаныңқасиетінсипаттайтынқатынас.Тұлғаныңсанадантысжалпыобъективтібірнәрсеге–

еңбекке,адамдарға,ұжымға,затқат.с.с.қатынасқасиеттері.Мысалы,бақылампаздықпенойлануқатына-

сыадамныңӛзініңпсихологиялықәрекетінежатады,яғниойлануменбақылауқажеттілігіне. 

-Жоғарғыдәрежедегіқатынас-

тұлғаныңнақтылықжағдайдағықоғамдықеңбекәрекетінеқатынасыдепатапӛткен. 

Тұлғаныңқасиетіндегіерекшелік–

олтұрақтылықпенберіктілікболады.Соныңнәтижесіндетұлғақоршағанортағажәнеоныңәсерінеқарсытұраал

адыдаӛзініңмақсаттарыменміндеттерінжүзегеасыраалады,деген. 

Соныментұлғаныңіс-әрекетжасайтынортасыол–топ.Ондатұлғаныңжекеқасиеттерініңқалыптасу-

ынажағдайжасалынады. 

Еңбекұжымындағытұлғаарлыққарым-

қатынастыпсихологиялықтүзетумәселесініңӛзектіболуы,дәлосымәселеніңқазіргікездежаңаавторлардыңаз

зерттеліпжатқанмәселеліаймағынабайланыстыболыпотыр. 

Тұлғааралыққарым-

қатынастыңтеориялықталдануыәлеуметтікпсихологияныңсауалыретіндебірнешекӛзқарастың,заңдылықта

рыныңболатындығынкӛрсетті.Кӛптегенғалымдардыңайтуыбойын-ша,тұлғааралыққарым-

қатынасқаәсерететінбірнешефакторларбар.Соныңішіндееңкӛпықпалететіні,олтопмүшелерініңсәйкескелуі. 

Еңбекұжымыныңбарлықмәселелерініңтүп-
негізіжәнедетоптыңқаншалықтыұйымшылдығыментоптағыәлеуметтікпсихологиялықахуалында.Бұлфакт
орлареңбекұжымындақарым-
қатынастыңерекшелігіжәнеіскерлікжағыментікелейбайланысты.Ұжымдағықарым-

қатынасқақарайеңбектіңӛнімділікмәселесінпсихологияныңтеориялықжағынандақарастыруғаболады.Оны
ңішіндетұлғаара-лықӛзарабайланыспенұжыммүшелерініңкәсібиӛзін-
ӛзібағалауыдабар.Қолданбалыдәрежедебұлтұлғааралыққарым-
қатынасдиагностикасыныңқандайдабіртиімдіәлеуметтік-психологиялықәдістеме-
лерініздеудентұрады.Еңқызықталарыныңбіріеңбекұжымындағытұлғааралыққарым-қатынасмәселе-
лерініңалдыналуәдістеріболыптабылады. 

Ашықтүрдеқалатынмәселелердіңбірі-бұлбелгілібіржағдаяттағытұлғааралыққарым-
қатынастытүзетуқұралдарыніздептабу.Тренинг–бұладамныңӛзін-
ӛзіжетілдіруінеарналғаноқытудыңарнайыұйымдастырылғанформасы.Тренингбарысындакелесіміндеттер
шешіледі:әлеуметтік-
педагогикалықбілімдердімеңгеру;ӛзінжәнебасқаадамдардытануқабілетініңдамуы;ӛзіндікмаңыздылығынс
езінуі;қабілет,дағды,нышандарынжан-жақтыдамыту. 

ҰжыммүшелерінежүргізілгензерттеужұмысынжәнеӘПТмәліметтерінталдайкеле,бұлжұмыстыңтиімділ
ігінайтқымызкеледі.Қатысушылардыңжұмыснәтижелерінталдауда,олардыңкӛбіндеӛзбілікте-
рімендағдыларыныңартқаны,жасӛспірімдербасқаадамдарменқарым-қатынастаӛздерінедегенсенім-
дерінкӛрсетті.Бұлдегенімізқарым-қатынасбарысындажанжалдеңгейініңтӛмендегенінкӛрсетеді. 

Соныменқатар,жүргізілгенэксперименттіңтәжірибелікмаңыздылығыменэлеуметтік-психология-
лықтренингтіңтиімдіболғанынайтыпӛтугеболады.Бұлтренингаппробацияданӛткенжәнедеонықолданысқае

нгізугеболады. 
Бұлтренингтіӛткізудегікепілдемелеріміз: 
1.Кездесулердіңжиілігі.Еңқолайлысы,бұлаптасына1реткездесуболыпшықты.Осыуақытаралы-

ғындаадамалдыңғыӛткенкездесудіойелегіненӛткізуінежәнежадындасақтапқалуынамүмкіндікберді. 
2.Кездесудіӛткізуүлгісі.Бұлбағдарламадатоптықпікірталасжәнеталқығасалынатынжаттығуларментехн

икаларкіріктірілген. 

3.Қатысушылардыңқызығушылығынарттыру.Бұлӛтекүрделімәселе.Сабағымыздыңерекшелігі–
тақырыбыменсабақүлгісіқатаңбағдарламабойыншаболды.Еркінтүрдемәселелердітаңдап,олардышешужос
пардаболмағанымен,олардыңбірбӛлігіншешугетиымсалынбаған.Олардыңқызығушылық-
тарынарттырумақсатындаәртүрліжаттықтырушыжәнебелсендірушіойындардықосудыұсынамыз. 

4.Кездесулермедициналықорындарданбасқажерде,сондай-ақресмиеместүрдеболғаныдұрыс. 
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5.Сабақтыжүргізілетінжеркеңболуыжәнеондаартықжиһаздардыңболмағаныабзал. 
6.Топтағыболыпжатқандардытүсіріп,соныменқатаролардыталқылауүшінбейнекамерағатүсіргендұ

рыс. 
7.Саяхатқашығу,экскурсияларжасау,спорттықіс-

шараларӛткізудіңмаңыздылығысабақтардыжүргізубарысындабелгіліболды. 
Адамдардыңагрессиялықкүйіменқызыққанзерттеушініңалдындакӛптегенәдістерменамалдардыңтүрлер

іашылады.Бұлардыңдаекіамалыбар.Олар: 
Эксперименттік–себеп-салдарбайланысынанықтаубарысындасенімділіктібереді. 
Эксперименттікемес–тұлғааралыққарым-

қатынаскезіндекезкелгентілекелейараласушылықпенмадақтауданалшақжүругемүмкіндікбереді. 
Соныменқатартұлғааралыққарым-қатынасзерттеудегітүрліәдістердеқарастырылған: 
Сауалнамалар(архивтікзерттеулер,вербалдыақпараттар,анкеталар,түлғалықшкалалар,басқаадамдардың

бағалауыарқылы,жобалықәдістер). 
Бақылау(шынайыбақылау,даладанбақылау,тұлғааралықегестер(конфронтация) 
Зертханалықбақылаулар–

вербалдыагрессияныӛлшеудеқолданылады.Психодиагностикадашағынтоптыәлеуметтік-
психологиялықдиагноситикалаудыңбірқатартесттерібар: 

1. Тұлғаерекшеліктерініңәлеуметтік-психологиялықдиагностикасы. 

- Тұлғаныңәлеуметтікқұндылықтарыныңэкспресс-диагностикасы. 
- Тұлғалықэгоцентризмніңдиагностикасы. 
2. Топтықкомпозициядиагностикасы. 
- Ӛзін-ӛзібағалаудәрежесініңэкспресс-диагностикасы. 
- Тәуекелгебарудайындығыныңэкспресс-диагностикасы. 
3. Жекелейжәнетоптықкоммуникативтікпотенциалыныңдиагностикасы. 

- Коммуникативтібақылаудыңдиагностикасыжәнет.б. 
4. Топтықжәнетопаралыққұбылыстардыңпсиходиагностикасы. 
- Топтыңұйымшылдығынзерттеу. 
- Топтағытұлғааралыққатынастыанықтау(Ивашкин,Ануфриевабойынша). 
- Кішітоптағыинтербелсендікелісушілігініңэксперттікдиагностикасы(Чернышев,Сарычевбойын-

ша)жәнет.б. 

Сонымен,ұжымдағытұлғааралыққарым-
қатынастыжақсартудыңдиагностикасыменәдістерініңсантүрліекендігінбілдік.Бұлреттеұжыммүшелерініңқ
арым-қатынастыжақсартумақсатынданиетініңбол-
ғаныабзал.Алоныжақсартуүшінарнайымамандардыңкӛмегінежүгінгендеғанажақсынәтижебереді. 

1 ҚазақстанРеспубликасыныңПрезиденті–ЕлбасыН.Ә.НазарбаевтыңҚазақстанхалқынажолдауы,2012. 

2 НовиковВ.В.Социальнаяпсихология:феноменинаука.–М.:Изд-воИнститутаПсихотерапии.2007.–344с. 

3 ЛеонтьевА.А.Психологияобщения.-2-еизд.,испр.идоп.–М.:Смысл,1997.–365с. 

4 ЖарықбаевҚ.Б.Қазақпсихологиясыныңтарихы. - Алматы,1996, - 56б. 

5 ЖуравлевА.Л.Факторыформированиястиляруководствапроизводственнымколлективом//Социально-

психологическиепроблемыпроизводственногоколлектива.–М.:Наука,2007.–109б. 

6 МерлинВ.С.«Очеркинтегральногоисследованияиндивидуальности».-М.:Педагогика,(1986).-254с. 
 

Резюме 

Вэтойстатьерассматриваетсямежличностныеотношениявтрудовомколлективепутииметодыихразрешения.Впольз

уактуальностипроблемыпсихологическойкоррекциимежличностныхотношенийвтрудовомколлективеговоритто,чтод

анноепроблемноеполеостаетсянасегодняшниймоментмалоизученнымсовременнымиавторами.Практическаяактуальн

остьвопросазаключаетсявтом,чтопроблемывмежличностныхотношенияхвтрудовомколлективеснижаютпоказателире

зультатовтруда. 

Ключевыеслова:коллектив,межличностныеотношения,трудоваядеятельность,взаимопонимания,социально-

психологическийклимат 
 

Summary 

Thisarticlefocusesoninterpersonalrelationshipsintheworkplacewaysandmethodstoresolvethem.Infavoroftheurgencyofthepr

oblemofpsychologicalcorrectionofinterpersonalrelationsintheworkplacesaysthatthisproblemfieldremainstodatelittlestudiedbym

odernwriters.Thepracticalrelevanceoftheissueliesinthefactthattheproblemsininterpersonalrelationshipsintheworkplacereduceth

eperformanceindicatorsoflabor. 

Кeywords:team,interpersonalrelationships,laboractivity,mutualunderstanding,social-psychologicalclimate 
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МҤМКІНДІГІШЕКТЕУЛІБАЛАЛАРДЫҢҚҦҚЫҚТАРЫНҚОРҒАУСАЛАСЫНДАҒЫХАЛЫҚА

РАЛЫҚҚҦҚЫҚТЫҚҚҦЖАТТАР 
 

Г.Қ.Ширинбаева–АбайатындағыҚазҰПУ,п.ғ.к. 
 

БұлмақаладабілімберусаласындағыхалықаралыққұжаттарнегізіндеқұралғанҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамас

ынасәйкесмүмкіндігішектеулібаланыңбілімалудағытеңқұқықтарқағидаларықарастырылады. 

Тірексӛздер:«инклюзивтібілім»,«дискриминация»,«қолжетімдібілім»,«ізгілік»,«құндылық»,«мүмкіндігішектеулі

бала»,«әлеуметтікпрогресс»,«дамудекларациясы» 
 
Әлемдіктәжірибедемүгедектердіңбілімдеңгейіменолардыңқоғамдықӛміргеқатысудеңгейініңарасындат

ығызбайланысбар.БұлбайланысБҰҰБасАссамблеясықабылдағанмүгедектергебұрынболыпкӛрмегенқорға

удәрежесінберетінXXIғасырдыңадамқұқығынқорғаусаласындағыхалықаралықбірегейқұжаты,Мүгедектер

діңқұқықтарытуралыКонвенциядаӛзкӛрінісінтапты.Мүмкіндігішектеулібалалардыңқұқықтарын,менмүдд

елерінқорғаусаласындағыҚазақстанРеспубликасыныңқазіргізаңна-

мабазасыБіріккенҰлттарҰйымыныңхалықаралық-

құқықтыққұжаттарыныңықпалыменқалыптасты.БҰҰӛзініңдүниегекелуіненбастапқоғамныңнеғұрлымоса

лжәнесоғұрлымазқорғалғанбӛлігіретіндемүгедектерпроблемаларынаерекшеалаңдаушылықбілдіріпкеледі. 

Мүгедектергеқатыстымемлекеттіксаясаттыңбастыбасымдығыолардықоғамғакіріктірусаясатыболыпжа

рияланды.ХалықаралыққұқықтыққұжаттардыңқатарындаӘлеуметтікпрогресспендамудекларациясындаат

апӛткенжӛн,олденебітімінемесеақыл-ойыкенжелепқалғантұлғалардыңқұқықта-

рынқорғауменеңбеккеқабілеттілігінқалпынакелтіруқажеттігінжариялайды. 

Білімберужүйесіндемүмкіндігішектеулібалалардыңтеңқұқықтарынжүзегеасырудыңбастамашы-

сыретінде,БіріккенҰлттарҰйымыалынады(БҰҰ).Ӛзініңқұрылғанкезіненбастап(1945ж.)БҰҰмемлекетпенү

кіметтіңназарынмүмкіндігішектеуліадамдардыңсапалыжәнеқолжетімдібілімалуқұқығынқамтамасызетумә

селесінеаударыпкеледі,оларӛзкезегіндеБҰҰ-ныңбірқатарқұжаттарындакӛріністабады: 

 АдамқұқықтарыныңДекларациясы(1948ж.); 

 білімберусаласындадискриминацияменкүресутуралыКонвенция(1960ж.); 

 балақұқығыныңДекларациясы(1959ж.); 

 ақыл-ойыжетілмегенадамдардыңқұқықтарытуралыДекларация(1971ж.); 

 мүгедектердіңқұқықтарытуралыДекларация(1975ж.). 

Алғашретмемлекеттерхалықаралықдеңгейдеадамныңбілімалуқұқығын1948жылықабылданғанадамқұқ

ығыныңЖалпыдекларациясындамойындады. 

Ондабілімберудіңгуманистікқұндылығыжәнебірегейлігіжарияланды:«Білімберуадамзаттұлға-

сынтолықдамытуғажәнеадамқұқығын,оныңнегізгіеркіндігінедегенқұрметтіарттыруғабағытта-

луыкерек.Білімберубарлықхалықтар,нәсілдікжәнедінитоптарарасындағыӛзаратүсіністікке,тӛзімділікке

жнедостыққаықпалетуікерек,соныменбіргеәлемдіқолдаубойыншаБіріккенҰлттарҰйымыныңіс-

әрекетінеықпалетуікерек». 

23қараша1959жылыБіріккенҰлттарҰйымыныңБасАссамблеясыжариялағанБалақұқығыДекла-

рациясында(37),негізқұраушыпринциптердіңарасындакелесіпринциптераталады: 

-

физикалық,психикалықжәнеәлеуметтіктұрғыдатолыққандыболыпсаналмайтынбалаға,арнайырежим,білім

жәнеқамқорлыққамтамасызетілуікерек. 

-

баланыңтегінжәнеміндеттібілімалуқұқығыбар,бастапқысатыдабалағабілімберілуікерек,олбаланыңжалып

мәденидамуынаықпалетедіжәнемүмкіндіктердіңтеңдігінегізіндеӛзініңқабілеттеріндамытаалады,қоғамның

пайдалымүшесіболаалады. 

-баланәсілдік,дінижәнедискриминацияныңбасқатүрлерінқолдайтынтәжірибеденоқшауланукерек. 

Нәтижесінде,50жылбұрынәлемдікқауымдастықбелгілібірнормалардықұрды,оларғасәйкесденсаулығын

дафизикалық,сенсорлынемесементальдыақауларыменбайланыстыерекшеқажеттіліктерібарбалаларға,мүм

кіндіктердіңтеңдігіпринципінбұлжытпайсақтауда,қосымша(арнайы)қатынасталапетілді. 

БҰҰБасхатшысыПанГиМунӛзсӛзінде:«ҚазірбізКонвенцияныңигіліктерінжергіліктіжерлерденақты

жетістіктергеайналдыруүшіннақтықадамдаржасауғатиіспіз.Бізмүгедектертапболатынжантӛзгісізт

еңсіздіктіжоюғатиіспіз.Бізкемсітуменескікӛзқарастыжеңуімізкерек.Бізбаршағабірдейтеңдамудықамт

амасызетуімізқажет.Жәнедебізбарғансайынкӛптегенелдерді,ұйымдарменжекетұлғалардыосыкүш-
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жігергеқосылуқажеттігінесендіругетиіспіз»,-дейді{1}. 

БҰҰДБосымақсатқақолжеткізужӛніндегіауқымдыжәнеұлттықкүш-жігердіұштастырып,үйлесті-

руде.БҰҰДБдамушыелдергежұмылдыружәнекӛмектітиімдіпайдалануісіндекӛмектесіпкеледі. 

Демекдамығанелдердеқалыптасқанмүгедектердіәлеуметтікқорғаужүйесінеӛзарабайланыстымүгедекте

рменмүгедекеместердіңтеңқұқықтарыпринципінКонституциялықжәнеӛзгеденормативтікбекіту,бірқатарб

елгілері,соныңішіндемүгедектіксебебібойыншаадамдыкемсітугетыйымсалу–

бірқатарелдердемүгедектерүшінтеңдіктіңКонституциялықкепілдігібелгіленген.1960жылыЮНЕСКОӛзінің

білімберусаласындағыдискриминацияменкүресутуралыКонвенциясынқабылдады.АталғанКонвенцияғасә

йкес,«дискриминация»ұғымыкезкелгенайырмашылықты,шығаруды,шектеудінемесеқалаудыбілдіреді,оны

ңмақсатыбілімберусаласындағытеңдіктіңбұзылуынемесежоюдыңсалдарыболыптабылады. 

Мысалы,КанадаКонституциясымүгедектердіңтеңдігіжәнеолардыденебітімінемесеақыл-

ойкемдігіпринципібойыншакемсітумүмкінболмайтындығыприципінбекітеді. 

Жоғарыдаатапкӛрсетілгеніндей,1982жылғыБостандықтарменнегізгіқұқықтардыңКанадалықхартиясын

ың15-

бабында:«Заңалдындабарлықадамдартеңжәнезаңалдындакемсітусізқұқыққаие,атапайтқандажынысын

а,ұлтынанемесеэтникалықтегіне,терісініңтүріне,діниұстанымына,жынысына,жасына,психикалықнеме

седенебітімініңкемістігінеқарамастанкемсітілмейді»,-

депкӛрсетілуіәртүрлісебептербойыншакемсітугетыйымсалынғанжалпықолданыстағыегжей-

тегжейлізаңдардыңқабылдануыкӛптегендамығанелдерүшінтаңсықемес.ДегенмендеӘлемдікқаржыдағдар

ы-

сыжағдайындатұрақтыӛсудіқалпынакелтірудіңмаңыздыалғышартыхалықтыңбарлықтобының,соныңішінд

емүгедектердіңдебірмезеттеәлеуетінжүзегеасырумүмкінемес. 

Ӛкінішкеорай,әлемніңкӛптегенелдерінде,соныңішіндеҚазақстандамүгедектердіңқұқықтарынтолықтай

жүзегеасыруғакедергікелтіретінтолыпжатқанинфрақұрылымдық,табиғи,құқықтық,комму-

никациялық,психологиялықжәнебасқакедергілербар.ҚазақстанРеспубликасындабарлықдамығанелдердегі

дей,аталғанқұқықадамдардыңәлеуметтікнемесематериалдықжағдайына,жыныстықайырма-

шылығымендіникӛзқарастарына,денсаулықкүйінежәнет.б.қарамастанбарлықбалаларғаберілген{2}. 

Барлықбалалардыңбілімалуғадегенқұқығынабіздіңмемлекетімізӛзініңбастызаңында–

ҚазақстанРеспубликасыныңКонституциясындакепілдікбереді.1994жылыбіздіңелімізбалақұқығытуралыБ

ҰҰКонвенциясынратификациялады,ӛзініңміндетінеауытқуыжәнеденсаулығымендамуындақиындықта-

рыбарбалаларға«білімберусаласындағықызметкетиімдіқолжетімділікті»қамтамасызетуміндетіналды,аталғ

анміндетӛзкезегіндебаланыәлеуметтікӛміргеасатолыққандыдәрежеде,мүмкіндіншебаулуғажәнеоныңмәде

нижәнеруханидамуынқамтып,тұлғасындамытуғаәкеледі»{3}. 

Заңнамағасәйкесадамменқоғамдыдамытуүшінжағдайқұратынәлеуметтікжүйеретінде,білімберудегіжаң

ақұндылықтардымойындаужәнетану,ӛзкезегіндееліміздегіинклюзивтібілімберудіңдамуынаүлкенәсеретті. 

ҚазақстанРеспубликасындабілімберудің,атапайтқанда,инклюзивтібілімберудіңсапалыжаңажүйесінқұр

удыңӛзектілігі,әлеуметтік-

экономикалықжағдайлардыңӛзгеруінебайланыстыболады.Білімқоғамыныңақпараттықдәуіріндегіинклюзи

втібілімберу–

бұлболашаққадегеншынайыжол,ондабарлықадамдарәрдайым,ӛмірбойы,ӛзіүшін,қоғамүшіноқиалады,білі

мніңнегізіндеӛмірдіңжаңасапасынқұраалады.ҚазақстанРеспубликасындағыинклюзивтібілімберудідамыту

дыңнегізіне,келесінегізқұраушыпринциптерменқұндылықтаралынады: 

1.Жалпыбілімберетінмекемелердеоқытуғақолжетімділіктіңтеңдігіжәнеәрбірбаланыңсапалыбілімалумү

мкіндігі; 

2.Әрбірбаланыңоқытуғадегенқабілетінмойындау,соғансәйкесқоғамныңсолүшінжағдайлардықұрудыңқ

ажеттілігі; 

3.Балалардыңотбасыаясындадамуқұқығынқамтамасызету,барлықмәдени,білімберу,денсаулық-

тыүнемдеушіжәнеқоғамныңбасқажетістіктерінеқолжетімділіктіңболуы; 

4.Ата-

аналардыбалалардыоқытуүдерісінеӛзбаласыныңалғашқымұғаліміжәнетеңсеріктесіретіндебаулу; 

5.Негізінетұлғалық-бағдарлыжәнежекетұғыралынатыноқубағдарламаларынбейімдеу.Бағдарлама-

ларӛмірбойыоқытудыңдағдыларындамытуғасәйкесболуыкерекжәнемүмкіндігішектеулібалаларға,қоғамӛ

мірінетолыққандықатысумүмкіндігінұсынуғабағытталуыкерек. 

6.Инклюзивтіоқытумүмкіндігішектеулібалалардыңерекшебілімалуқажеттіліктерінқамтамасызетуүшін

қажеттіарнайыбілімберужағдайларынқұрудықамтиды. 
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7.Қазіргізерттеунәтижелерінжәнетәжірибеніоқытудыңинклюзивтімоделінжүзегеасырудақолдану; 

8.Мүмкіндігішектеулібалалардыоқытументәрбиелеудегіпәнаралықжәнекомандалықтұғыр,олпедагогта

рдың,ата-аналардың,логопедтердің,психологтардың,дефектолог-мұғалімдердің,басқамаман-

дардыққатысуынқамтиды. 

Нәтижесінде,инклюзивтібілімберуҚазақстанүшінтүбегейліжаңажүйеболыптабылады,ондаоқушыларме

нпедагогтарбірортақмақсаттаізгіліктіортадажұмысістейді-барлықбалаларғақолжетім-

діжәнесапалыбілімберу.Қазіргізаманғыпедагогикадаинтеграцияүдерістерініңдамуы,білімберудіңжаңаруха

ни-

адамгершілікқұндылықтарынадамменқоғамдыруханидамытуғажағдайжасайтынәлеуметтікжүйеретіндемо

йындауға,ӛзін-ӛзітануғаүлкенәсеретуде.Білімберужүйесініңқажеттілікте-

рінқанағаттандыруынегізгіқағидаларыҚазақстанРеспубликасыныңбілімберусаясатыныңбірқатарнорматив

ті-

құқықтыққұжаттардакӛріністабады.Олар:ҚазақстанРеспубликасының«БілімтуралыЗаңы»,«Мүмкіндігіше

ктеулібалалардыәлеуметтік,медико-

педагогикалықкоррекциялыққолдау»туралыЗаңы,ҚазақстанРеспубликасында2011-

2020жылдараралығындабілімберудідамытудыңМемлекеттікбағдарламасыжәнет.б.атауғаболады. 

«Мемлекеттікбағдарламаның»негізінде2020жылғақарайҚазақстанРеспубликасында«дамуындамүмкін

дігішектеулібалаларменересектергемектепжәнекәсібибілімберудің,мектепкедейінгітәрбиеменоқытудыңде

ңгейінқамтамасызететінинклюзивтібілімберужүйесін»құрудықарастырады{4}. 

ҚазақстанРеспубликасынданормативті-

құқықтыққұжаттардажәнеқоғамда,«инклюзивті(немесеенгізілген)білімберу»терминінегізінен,мүмкіндігі

шектеулібалалардыжалпыбілімберетінмектептер-

деоқытуүдерісінсипаттауүшінқолданылады.Жоғарыдаайтылғандардыескереотырып,инклюзивтіоқытудың

тұлғалық-

бағдарлыәдістерінқамтитынынатауғаболады,олардыңнегізіндеәрбірбалағаоныңжекеерекшеліктерінескері

п,жекетұғырдақатынасжасауалынады:қабілеттері,дамуерекшеліктері,темпераменттипі,жынысы,отбасымә

дениеті. 
Қазақстандағымүмкіндігішектеулібалалармемлекеттіңқорғаусубъектісінқұрайды.Осығанорай,әлеумет

тіккӛмекмӛлшеріментүрлерінанықтаумақсатында,аурулардыңсипаты,күрделілігі,қажетсінудәрежесі,мүмк
індіктеріменшектеулерінанықтап,топтастыруүшінәлеуметтікдиагностикалаужұмыста-
рыұйымдастырылады.Олүшінмекемелерарасындаарнайықұрамынапсихолог,медицинақызметкері,әлеуме
ттікпедагогкіріктірілгенмедико-психологиялық-педагогикалықкомиссияқұрылады.Комиссия-
ныңбастықызметібалалардытексеруденӛткізіп,дамудеңгейін,мүгедектіксипатынжәнетүрлерінт.б.анықтай
ды.Осыжұмыстанкейінғанабаланыңата-
анасы,туысқандарыменкеңесеотырыпоныәртүрлісауықтыру,оңалтуорталықтарыменмекемелергеорналаст
ыру,әлеуметтіккӛмектүрі,медициналық,педагогикалық,психикалықжәрдемберужолдарықарастырылады.
Яғнимемлекеттіңрӛлітекәлеуметтікқызметкӛрсетуорталығыныңкӛмегінқажетететіндердіңсанынанықтауғ
анаемес,соныменқатармүгедектердіңотбасыныңматериалдықжағдайынасүйенеотырып,мүгедектіктібелгіл
імекемегеорналастырунемесетіркеуеселігінанықтау.Бұлжағдайларментекмемлекеттіңәлеуметтікқызметіға
наемес,соныменқатароныңбеделдігідеанықталады. 

Медициналық-әлеуметтіккӛмекмедициналықәлеуметтікұйымдартобынқұружәнедамытужүйеле-
рінтүсіндіреді.Жоғарыдаанықталғанмүгедектердіңәлеуметтікқорғаудыеңкӛпқажететуі,негізінен,қазіргікез
деәлеуметтік-
тұрмыстықмәселелертӛңірегіндетұрғандығынкӛрсетеді.Бұлстационарлымекемелердетұрмайтынмүмкіндіг
ішектеулімүгедекадамдарғаәлеуметтіккӛмеккӛрсетудіңқазіргідамукезеңіндеәлеуметтік-
тұрмыстыққызметкӛрсетугенегізделіпотырғанынкӛрсетеді.Соныңарасындаолардыңқызметтеріанағұрлым
кеңәлеуметтікпедагогтардыңарнайыбілімберуинституттарынқұруӛлшемібойыншамүмкіндігішектеуліаза
маттаредәуірмамандандырылғанжәнетүрлішеәлеуметтіккӛмекпенқолдауалуынамүмкіндікалады.Бұданшы
ғатынқорытынды:мүгедекбалаларӛмірсүруініңәртүрлісаласындағықоғамдыққатынастардыбасқаруғасәйке
сарнайықабылданғанзаңдылықтар,мүгедекжәнемүмкіндігішектеуліадамдардыңәлеуметтікқорғалуыжолы
ндағымемлекеттіксаясаттыңнегізгімақсаттарыменміндеттеріәлеуметтікпедагог,дефектологтыңфункциона
лдықызметіарқылыүйлесімдітүрдежүзегеасырылады[6]. 

Мұныңбәріжергіліктімәдениортадабейімдеужәнедамытуқабілетібаркүшті,динамикалықжәнетіріағзаны
құрады.Инклюзивтібілімберудіңтабыстыболуы,кӛпжағдайдамектепкедейінгіжәнеортабілімберуұйымдары
ныңбасшылығыменперсоналыныңұстанымытұрғысында,біріншікезекте,инклю-
зивтібілімберуидеясынқолдауменанықталады.Алайда,егеринклюзивтібілімберудіұйымдастыруғақатысат
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ынадамдардыңалуантүрліқұндылықтарыболса,немесебұлқұндылықтарнақтыанықталмаса,ондаинклюзивт
ібілімберужүйесіоңайбұзылуымүмкін.Бұлтұрғыдафилософияжәнеинклюзивтібілімберупринциптері,әрбір
педагогтіңжетістігіболуыкерек.Олүшін,инклюзивтібілімберудіңбарлықдеңгейлеріндебірқатаріс-
шараларкешеніжүзегеасырылуыкерек: 

-кедергісізортанықұруғаарналғанбілімберуұйымдарынтехникалықжабдықтау(пандустар,кӛтер-
гіштер,арнайыжадбықталғанәжетхана,емдеуфизкультурасыныңкабинеті,психомторлыкоррекциякабинеті,
логопедиялықжәнекоррекциялықсабақтарғаарналғанбӛлмелер,медициналықкабинет,спортзалыжәнет.б.); 

-мүмкіндігішектеулібілімалушылардыбілімберуұйымдарынабейімдеугеарналғанмедико-
психологиялық-педагогикалыққолайлыортанықұру; 

-инклюзивтібілімберужүйесінеарналғанЖОО-дамамандардыкәсіптікдаярлау; 
-мүмкіндігішектеулібілімалушыларғаарналғанбейімделгенбілімберубағдарламалары; 
-ата-

аналарменбірлесіпқұрастырылған,мүмкіндігішектеулібілімалушыларғаарналғансабақтардыңжекежоспарл
ары; 

-білімберуүдерісінреттелгеннормативті-
құқықтыққұжаттармен,қаржылықжәнезаңгерліктұрғыдақамтамасызету. 

Осылайша,инклюзивтібілімберумәселесікүрделі,пікірталастудырады,бірақеңбастысы–
олшындығындаәлеуметтікболыпсаналады,себебіонышешубарысындаадамдардыауқымдысаныныңмүддел
еріқозғалады.Инклюзивтібілімсізинклюзивтіқоғамқұрумүмкінемес:қазіркӛптегенелдердебілімберусаласы
ндағымүмкіндіктердітеңсіздігі,балалардыата-аналардыңәлеуметтік-
экономикалықмәртебесі,қабілеттері,психофизикалық,тілдік,мәдени,этникалық,дінижәнебасқаайырмашыл
ықтарынегізіндеіріктеуменсегрегациялау,әлеуметтіккикілжіңдердіңтуындауына,қоғамдағызорлық-зомбы-
лыққажәнетұрақсыздыққаалыпкелді. 

Соғансәйкес,қоғамкезкелгенадамғабілімалудыңтүрін,оныңқызығушылықтары,қажеттіліктері,мүмкінді
ктерінеқарамастантаңдауқұқығынұсынуыкерек.Білімберусаласындағыұсыныстардыңкеңдігіменауқымды
лығықамтамасызетілуікерек.Инклюзивтібілімберудіендірумәселесінсауаттышешпейінше,дамуындаауытқ
уыбарадамдардыңконституциялыққұқығынтаптаутәжірибесінжоймай-
ынша,олардыңнамысынтӛмендетіп,әлеуметтікдискриминациякӛріністерінжоймай,ҚазақстанРеспуб-
ликасыӛркениеттімемлекетболаалмайды. 
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Бұлмақаладапсихологиялықпәндердіоқытудағыинновациялықтехнологиялардықолданылудыңерекшеліктері-

не,оныңтиімділігіментұлғағаберерәсерінеқысқашатоқталған.Соныменқатаринновация,әдіс,оқытуәдісі,мәсе-

леліоқытуәдісісияқтытүсініктергеанықтамаберіліп,олардыңӛзарабайланыстылығыайқындалған. 

Тірексӛздер:психология,инновация,инновациялықәдістер,психологиялықпәндердіоқытуәдістемесі 

 
ҚазақстанРеспубликасыныңәлеуметтік-

экономикалықдамуыныңӛзектіміндеттерініңбірідамудыңинновациялықжолынатүсуіболыптабылады,олре

ттеэкономиканыңбәсекегеқабілеттілігіжәнетиімді-лігіартуыныңбастықоры-

интеллектуалдыресурс.Инновациялықіс-әрекеттііскеасыруүшіниннова-

циялықпроцестібасқаруформаларын,құралдарынжәнеәдістерінигергенмамандарасақажет.Мемлеке-

тіміздіңинновациялықдамужолынаауысуын,білімберументәрбиеаясынажаңалықенгізбезтеніскеасырумүм

кінемес. 

«Қазақстан2030стратегиялықбағдарламасыприортитетініңбіріұлттықбіліммоделінқалыптастырутенден

циясыменжәнеҚазақстанбілімберужүйесінбүкіләлемдікбілімкеңістігінекіріктіруінесипатта-

латынбілімберусаласыболыптабылады.Кәзірбүкіләлемдеиндустриялыққоғамнанинтерактивтіқатынасжаса

уғаоныжүзегеасыратынтехникалықмүмкіндіктердідамытыпотыраалатынинформация-

лыққоғамға,яғни,негізгірӛлдіинформацияныалу,ӛңдеу,сақтау,тасымалдау,таратужәнепайдалануістердіатқ

аратынжаңақоғамғакӛшупроцесіжүріпжатыр.Жаһандықбілімберутенденциялары,еңалдыменмынақасиетт

ерменсипатталады:білімберудіңжалпыламажәнеүздіксізболуы,тұлғағабағыт-

талғанбілімберу;жаңағабейімделубіліктілігіжәнешығармашылықтыңдамуы;танымдықіс-

әрекетәдістерінадамдардыңбелсендітүрдеигеруі[1,3б.]. 

Бүгінгікүнніңмәселелерібарлықбілімберуформаларынажаңаталаптарқояды.Білімберужүйесіндемұндай

комплекстімәселе,білімберусапасыболыптабылады,олдегенімізмамандардыңалдынақойыл-

ғанмақсатжәнеміндеттері.Білімберусапасыәлеуметтікбелсендіжәнекәсібинегіздеқажеттітұлғанықалыптаст

ырудықажететеді. 

Қазіргітаңдапсихологиябарлықбілімберужүйелеріндеоқубағдарламаларынаенгізілген,қандайдеңгейдег

іжәнетүрлібағыттағымамандардыдаярлауғақарамастан,барлықпсихологмамандарғабірғанаӛзектімәселе–

олоқытуәдісінигеру. 

Психологияныоқытуәдістемесіоқуүрдісіндеалғаннақтыматериалментеориялықбілімберудіңпрактикал

ықжағдайында(оқушылардыңпсихологиялықтаңдауы,педагогикалық-

психологиялықдиагностикажәнепсихикалықдамудыңпрогностикасы,оқытудыңсәттілігініңболжамдануыж

әнежақсыоқытудықамтамасызетугеқажеттіпсихологиялықжағдайдыанықтау,ата-

аналарменжұмысжәнет.б.)кӛптегенпрактикалықміндеттердішешугемаңыздымәнібар. 

Психологияныоқытудыңәдістемесі–бұлстуденттіқалайоқытутуралығылымемес,оқуменқызық-

тырып,еліктіріпӛзбетіншеоқудыүйрету.Оқуісіменайналысу–

студенттіӛзмамандығыныңшеберіболуынажетелейді,алоқытушыныңқызметістуденттіңжақсымаманболы

пшығуыүшінеңтиімдіұтымдыжолдардынұйымдастыру.Оқуіс-

әрекетініңпсихологиялықтеориясынқарастырайық.Психоло-гияпәнініңоқытушысыеңбастысы–

оқытуісітеориясыныңнегізгізаңдылықтарынбілукерек.Бұл–

оқытуәдістемесіндұрысқұрастыруүшін,яғнибілімдімеңгерудіңзаңдылықтарынескеруүшінқажет.Д.Б.Элько

нинменВ.В.Давыдовтыңтрактатындаоқуісіменайналысу–студенттердіңтеориялықбілім-

дердімеңгеріп,ойлануынқарқындыдамытуғабағытталғаніс-әрекетделінген[2,11б.]. 

Кеңкӛлемдеәдістерминінадамныңалғақойылғанмақсатынақолжетуүшінұмтылысынантуындай-

тынтеориялықжәнепрактикалықәрекетдепқарастырады.Т.А.Ильинпайымдауынша,әдісбілімалушы-

лардыңтанымдықіс-әрекетінұйымдастыружолы.Келесіанықтамағатоқталарболсақ:оқытудыңәдісі–

бұлоқытушыменбілімалушылардыңбіріздіжәнеӛзарабайланыстыәрекеттерініңжүйесі,олбілімберумазмұн

ынмеңгерудіқамтамасызетеді. 

Білімберужүйесініңдамуыныңқазіргітаңдағыдеңгейіәлембойыншадәстүрліоқытуаясынаншығуғаұмтыл

ады,жәнедепедагогикалықтеорияменпрактикадақалыптасқаноқытупроцестерініңамалдарынқайтақарапжә

неигерудіталапетеді.Соңғыонжылішіндебіздіңелімізде,ӛзгеәлемелдерін-

дейжоғарынәтижеліоқытужүйесінқұрубойыншазерттеулержүргізілуде,олӛзкезегіндепрактикабарысынаин

новациялықоқытутехнологияларынендірудіқажететеді,атапӛтерболсақ:тұлғаға–бағыт-

талған,диалогтық,модулдік,рефлексивті-шығармашылық,ақпараттық-компьютерлікжәнет.б.[3,9б.]. 

Бұлтұстаинновациядегеніммізбілімберужүйесіндегіболашағызоржаңаендірулер,олардамуғажағымдыә
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серетеді. 

“Инновация”ұғымынқарастырсақ,ғалымдардыңкӛбіоғанәртүрліанықтамаларберген.Мысалы,Э.Раджер

синновацияныбылайшатүсіндіреді:“Инновация-

нақтылыбірадамғажаңаболыптабылатынидея”.Майлс“Инновация–

арнайыжаңаӛзгеріс.Бізоданжүйеліміндеттеріміздіңжүзегеасуын,шешім-дерінкүтеміз»,–дейді. 

Инновациялыққұбылыстарбілімберусаласындаӛткенғасырдыңсексеніншіжылдарындакеңінентаралаба

стады.Әдеттеинновациябірнешеӛзектімәселелердіңтүйіскенжеріндепайдаболадыда,беріктүрдежаңамақсат

тышешугебағытталады,педагогикалыққұбылыстыүздіксізжаңғыртуғажетелейді.”МасыроваР.Линчевская

Т.–“Жаңару”дегеніміздібылайдептүсіндіреді:“Жаңару–

белгілібірадамүшінәділтүрдежаңама,әлдеескімеоғанбайланыстыемес,ашылғануақытынанбіріншіқолданға

нуақыты-менанықталатынжаңаидея. 

Қазақстандаеңалғаш«Инновация»ұғымынақазақтіліндеанықтамабергенғалымНемеребайНұрахметов.О

л“Инновация,инновациялықүрдісдепотырғанымыз–білімберумекемелерініңжаңалық-

тардыжасау,меңгеру,қолданужәнетаратуғабайланыстыбірбӛлекқызметі”дегенанықтаманыұсына-

ды.Н.Нұрахметов“Инновация”білімніңмазмұнында,әдістемеде,технологияда,оқу-

тәрбиежұмысынұйымдастыруда,мектепжүйесінбасқарудакӛріністабадыдепқарастырып,ӛзініңжіктемесінд

еиннова-цияны,қайтажаңартукеңістігінбірнешетүргебӛледі:жекетүрі(жеке-дара,бір-

біріменбайланыспаған);модульдіктүрі(жеке-даракешені,бір-

біріменбайланысқан);жүйелітүрі(оқуорнынтолыққамтитын). 

Бұлтұстаоқытутехнологияларыдегенімізоқуәрекеттеріменоперацияларыныңбелгіліалгоритмітүріндебе

кітілгеноқупроцессі,олжоспарланғаннәтижегеқолжеткізугебағытталып,белгілімоделдержиынтығынегізінд

еіскеасады. 

Бүгінгікүніоқытутехнологияларынабірқатарталаптарқойылып,олардыңстуденттердіңшығарма-

шылықпотенциалынкӛтеругебағыттылығынарналуынқадағалайды.Біріншіден,білімберутехнология-

сыбелгілібірнақтыдидактикалықмодулдердентұрады.Екіншіден,әрбіринновацияоқытутехнологиясыретін

деоқытудыңтұлғаға–

бағытталғанамалытұрғысынанзерттеуденӛткізіліп,оқубағдарламасынасәйкесмақсаттарғақолжеткізутиімді

лігітұсынантексеріледі.Инновациялықтехнологияларнегізіндегіоқытупроцессістудентпеноқытушыныңбір

лескеніс-

әрекетінұйымдастырудантұрады.Студенткеқатыстыпедагогкӛшбасшылықпозицияда,бірақбасымдылықта

нытпай,режисерқызметінатқарыпоқупроцесініңқұрамдасбӛлігірӛліндеболады.Соныменқатарстуденттіңзе

рттеушілікпозициядаболуынқамтамасызетушідидактиқалықжағдайларқұру,оныңтолыққандықарым–

қатынасқатүсуінқамтама-

сызету,білімалушыныңшығармашылықмүмкіндіктеріндамытады[4,б.14].Үшіншіден,оқытудыңинновация

лықтехнологияларыпрактикалықтәжірибеніпайдалануғатікелейбағдарланғанболуыкерек.Тӛртіншіден,оқы

тутехнологиясыкерібайланыстыңболуынкӛздейді,яғнистуденттержұмысынбелсен-

діетудіқажететеді.Инновациялықоқытутехнологияларыоқытудыңбелсендіәдістеріненегізделуікерек,атапӛ

терболсақ,мәселеліоқытуәдістері,топтықпікірталас,интербелсендіоқуматериалдарыменжұмыс,іскерлік,им

итациялық,моделдікойындар,миғашабуылжәнет.б. 

Инновациялықоқытутехнологиясыоқытушыныңавторлықоқытутехнологиясынегізінде,оныңшынайым

үмкіндіктерін,жекетәжірибесінжәнешығармашылықдеңгейінескеріпіскеасырылады. 

Инновациялықоқытутехнологиясыоқытупроцесініңәдіснамалыққамтамасызетушіқұралы,олдидактика

лыққұралдардыбіріктіріп,оныбелгілібіроқытудыңмақсатынабағындырады,білімалушы-

лардыңзерттеушілікжәнеэвристикалықіс-әрекетінынталандырып,студентжәнепедагогшығармашы-

лықпотенциалындамытады,инновациялықидеялардыӛңдейді,ұйымдастырушаоқытуформаларынантұрады

,соныменқатароқытудыбағалаужәнебақылаужүйесінқадағалайды. 

Жоғарыоқуорындарындаинновациялықмоделнегізіндепсихологияныоқытукүрделіүрдіс.Қазіргітаңдағ

ыпедагогтартекӛзмамандығыаясындақұзыреттіболыпжәнезерттелушіпәндеңгейіндетереңбілімдеріменбӛл

ісіпқанақоймай,студенттердіңзерттеушілік,оқужәнежекедаражұмысынабелсендіқатысуынқамтамасызету

шіжаңаоқытутехнологияларындажетікмеңгергенболуыкерек.Психология-

ныоқытумынатүрдегіоқытудыңұйымдастырылуынқажететеді,оныңаясындаіс-

әрекетнәтижесіне,құрал,мүмкіндікжәнемотивтерініңӛзгеруінсізоқуіс-әрекетіненкәсібиіс-

әрекеткеауысуқажет.Бұлтекоқытукомпоненттерініңбарлықкәсібибағыттарыныңпринциптерііскеасқанкезд

емүмкін,олӛзкезегін-

деболашақпсихологтарғаӛзкәсібиқұзыреттілігінжетілдіруге,белсендіпозицияныиеленіпоқуғажәнекәсібиқа
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жеттіжекесапалардықалыптастыруғамүмкіндікбереді. 

Студенттердіңкәсібибағдарыпроцессіндетуындаушымәселешешімініңеңтиімдіжолы,мәселеліоқытужү

йесінқолдануболыптабылады,психологиянызерттеудеоныңмаңыздықызметіойлауіс-әреке-

тіменшығармашылықмүмкіндіктеріндамытуболады.Ӛзерекшелігінесәйкесойлауіс-әрекетіүнемісебеп-

салдарсипатындаорыналады. 

Мәселеліоқыту–

оқытушыкӛмегіменұйымдастырылғансубъектпеноқытудыңмәселелімазмұныарасындағыбелсендіәрекет,о

ныңбарысындабілімалушышығармашылойлапжәнебілімдердіигереді[5,95б.].Мәселеліоқытудыңамалдары

ментәсілдерінқолдану,студенттімәселемәнінтүсініпбелгілібіршешімінтабуүшінпсихологиялықбілімі,білік

тілігінжәнешығармашылығынпайдалануғатуракеледі. 

Психологиядағымәселеліоқытуамалытӛмендегідеймүмкіндіктергеие: 

-Ақпараттықтехнологиялардыжәнеинтернетжелісінқолдануарқылынегізделгенмәселелітапсыр-

малар,психологияжәнесаналыіс-әрекеттуралыбілімдердіигерукӛлемінұлғайтады; 

-

тақырыпбойыншажинақталғанматериалдыпайдаланыпстуденттітаңдаужасауға,аргументация,жүйелендір

у,ӛзпікірінжеткізуге,нақтылыматериалдарменжұмысістеугеүйрету; 

-интербелсендіәдістерді,рӛлдікжәнеіскерлікойындардыпайдалануарқылыстуденттердіәріптесте-

ріменӛзарақатынасқатүсудіңтиімдіжолынаүйрету; 

-

мәселеліжағдайлардыкішітоптардапайдалануарқылы,психологияғақатыстыталқылауаясынкеңейту,дәстүр

ліӛзойынжеткізуформаларынформалдыемесәдістергеалмастыру[6,11б.]. 

Қорытаайтсам,психологияпәніңоқыпүйренукезкелгенсаладағыӛмірлікжағдайларменмәселелердітүсіні

п,еңтиімдішешужолдарынтаңдап,жетістіктергеапарарбірденбірамал,ӛйткенібұлпәндіоқытудегентекбілімд

іқамтуменшектелмейстуденттердіңпсихологиялық(әлеуметтік-психологиялық,педаго-гикалық-

психологиялық,медико-психологиялық)ойлауқабілетінқалыптастырады. 
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Резюме 

Вэтойстатьерассмотреныинновационныеметодыобученияпсихологическихдисциплин,выявленыихособен-

ностииэффективностьвлиянияналичность.Атакжеданыопределениятакимпонятиямкак,инновация,метод,методобуче

ния,проблемноеобучение,ивыявленоихвзаимодействие. 

Ключевыеслова:психология,инновация,инновационныеметоды,методикапреподаванияпсихологическихдисцип

лин 

 
Summary 

Inthisarticleinnovativemethodsoftrainingofpsychologicaldisciplinesareconsidered,theirfeaturesandefficiencyofinfluenceont

hepersonalityarerevealed.Andalsodefinitionsaregiventosuchconceptsas,aninnovation,amethod,atrainingmethod,problemtrainin

g,andtheirinteractionisrevealed. 

Keywords:psychology,innovation,innovativemethods,techniqueofteachingpsychologicaldisciplines 

 
ДЕНЕ МӘДЕНИЕТІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Вданнойстатьебылирассмотреныпоказателисоревновательнойдеятельностиспортсменовввольнойборьбе.Главным

направлениемвразработкесистемыпрограммподготовкиборцовповольнойборьбеследуетсчитатьформированиеикорре

кциюэффективныхтренировочныхплановвсоответствиисоспецификойсодержанияиструктурысоревновательнойдеяте

льностиборцоввольнойборьбы. 

Анализиоценкасоревновательнойдеятельностинаиболееуспешныхборцовпоказывает,чтомастерствоспортс-

менадолжноопределятьсяпоеговозможностипроводитьпоединкиввысокомтемпе,умениемудерживатьзавое-

ванноепреимущество,создаватьвидимостьактивнойборьбы. 

Ключевыеслова:вольнаяборьба,высокиерезультаты,мировыепервенства,эффективностьсоревновательнойдеятел

ьности,разносторонностьтехникиборца 
 
Казахстанскаяземля–

родинамногочисленныхисторийипреданийомогучихбатырах,славаочьейсилеразносиласьдалекозапределы

казахскихстепей.Народныесказанияилегендысмалыхлетприви-

валиюнымборцамлюбовькпроверкесвоихсиливозможностейпутемразличныхпоединков,гдедваабсолютно

безоружныхсоперникастаралисьповалитьналопаткидругдруга.Ниоднонародноегуляниенеобходилосьбезс

оревнованийборцовивыступленийбогатырей,которыеиграючиподнималинемыс-лимыетяжести. 

ОсобоеместовбогатырскойисторииКазахстаназанимаетБалуанШолак.Именноонначалработупопривлеч

ениюталантливоймолодежикздоровомуобразужизни.ПрофессиональнойборьбойБалуанШолактакинезани

мался.Егобольшепривлекаливыступления,накоторыхонмогпоказатьсвоюнедюжиннуюсилу.Именноказахс

танскомусилачупринадлежитрекорд,которыйнебылофициальнозафиксирован–

корпусомБалуанШолаксмогподнять816кг. 

Первымпрофессиональнымборцом,которымгордитсяказахскийнарод,сталКажымуканМунайтпасов.На

счетууэтогоспортсменаогромноеколичествопризовыхнаградмеждународногокласса.Ниодномировоеперве

нствонепроходилобезсокрушительныхпобедКажымукана.Мунайтпасовзасвоимногочисленныезаслугипол

училпочетноезвание«Батырказахскогонарода». 

КажымуканМунайтпасовположилначаловеликомупутиказахстанцеввпрофессиональнойборьбемеждун

ародногоуровня.ВсоставесборнойСоветскогосоюзамногиеказахскиеборцыповторялиоднозадругимдостиж

енияМунайтпасова.С40-хгодовборьба(вольнаяигреко-

римская)началаразвиватьсявКазахстанекаквидспорта.Иужев1947годупредставителинашейстраныприняли

участиевовсесоюз-номчемпионатепогреко-римскойборьбе.КайратБайдосов,одинизяркихборцов–

представителейказахскойземливтовремя,первымполучилзваниемастераспортаСССР.Именнотогдаказахст

анскиеборцывошливэлитумировойборьбы. 

В1964годупервымолимпийскимчемпиономКазахстанаизаслуженныммастеромспортаСССРсталгреко-

римскийборецАнатолийКолесов.Именносегозолотоймедалиисталастремительнобыстропополнятьсякопил

казолотыхнаградКазахстана.Невероятновысокиерезультаты,благодарякоторымказахстанскиеборцыстали

известнывовсеммире,накапливались.Нашиспортсменыежегоднобиливсевозможныеиневозможныерекорд

ынавсехтурнирах,включаяевропейскиеиазиатскиепервенства,атакжеОлимпиадыимировыечемпионаты.Та

к,неоднократнымимировымипризерамииолимпийскимипобедителямистановилисьВалерийРезанцев,Жакс

ылыкУшкемпиров,ШамильСериков,АнатолийНазаренко,ИгорьРостоцкий,ДаулетТурлыханов,ЮрийМель

ниченко,МауленМамыров. 

ВдвадцатьпервоестолетиеКазахстанвошелсвысокимирезультатами,показанныевыдающимисяказахстан

скимиборцами,которыепрославилинашуРодинуяркимипобедаминаОлимпийскихиграх,чемпионатахмира,

ЕвропыиАзии. 

Оценкадеятельностиспортсменоввусловияхсоревнований,позволяетвыделитьиклассифицироватьпоказ

ателисоревновательнойдеятельностиввольнойборьбе(ПодливаевБ.А.,ШахмурадовЮ.А.,АкопянА.О.,Суха

новА.Д.,1997). 

Разработкамоделейсоревновательнойдеятельностиимеетогромноезначениедлявсехбезисключе-

нияигровыхвидовспорта.Ввольнойборьбепроисходитнепрерывноеразвитиестратегииитактикиборьбы,что
обусловленовозросшимуровнемспециальнойфизическойитехнико-тактическойподготов-ленностиборцов. 

Методологическойбазойдляопределениясоответствующихпоказателейсоревновательнойдеятель-
ностиборцовввольнойборьбеможетслужитьдостоверныйвыводотом,чтопроцессыучастияборцоввсоревнов
анияхповольнойборьбе,атакжеподготовкикнимнаходятсявособомединствеипротивопо-
ложности,атакжеявляютсянеразрывнымиэлементамиспортивнойдеятельностииоднимизглавныхусловийее
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развития(В.М.Игуменов,Р.Алилоян,Г.С.Туманян,1986). 
Направленияконтролязасоревновательнойдеятельностьюборцоввольнойборьбы: 
1)контрольпорезультатамсоревнованийвклассахподготовкиксоревнованиямповольнойборьбе; 
2)оценкаиизмерениеэффективностисоревновательнойдеятельностиборцов. 
Контрользарезультатамисоревнованийосновываетсянаоценкеэффективностивыступлениянасоревнова

нияхборцоввопределенномклассеподготовки.Измененияпоказателейсоревновательнойдеятельностиборцо

ввольнойборьбывклассеподготовкичастоиспользуетсякаккритерий,которыйпозволяетоценитьсостояниесп
ортивнойформыборца.Кпримеру,некоторыеспециалистысчитают,чтоборецнаходитсявсостоянииспортивн
ойформыдотехпор,покаколебанияегорезультатоввсоревнова-нияхлежатвзоне2-
3%.Этизначениявомногомзависятотособенностейвольнойборьбы. 

Современнаякомпьютерно-исследовательскаятехникапозволяетрегистрироватьмножестворазлич-
ныхпоказателейсоревновательнойдеятельностиборцовнетольковольнойборьбы. 

1.Контрольсостоянияподготовленностиборца.Этаоценкапроводитсявпроцессетестированияиливходесо
ревновательнойдеятельностиборцаипредусматривает: 

1)оценкуобщейиспециальнойподготовленностиборца; 
2)оценкутехнико-тактическойподготовленностиборца; 
3)оценкупсихологическогосостоянияиповедениянасоревнованияхповольнойборьбе. 
Оценкаобщегосостоянияздоровьяборцавольнойборьбыиосновныхфункциональныхсистемпрово-

дится,обычно,медико-
биологическимиспособамиспециалистамивобластипсихологии,биохимиииспортивноймедицины. 

Анализобщейиспециальнойподготовленностиборцавольнойборьбысостоитизотдельныхоценокуровняр
азвитияфизическихкачествборца:силы,скоростныхспособностей,выносливостиигибкости.Приэтомисслед
оватьнеобходимоведущиедлявольнойборьбыидляеедисциплиныфизическиекачестваиликомплексныеихпр
оявления(скоростно-силовые,специальнаявыносливостьит.д.). 

Контрольтехническойподготовленностизаключаетсявоценкеколичественнойикачественнойсторонтехн
икидействийборцапривыполненийсобственно-
соревновательныхитренировочныхформсоревновательныхупражнений.Контрольтехникиосуществляетсяв
изуальноиинструментально.Крите-
риямитехникиявляются:объем,разносторонность,эффективностьтехники. 

Объемтехникиборца–

определяетсяопределеннымчисломдействий,которыевыполняетборецнатренировочныхзанятияхисоревно
ванияхввольнойборьбе. 

Разносторонностьтехникиборца–
определяетсястепеньюразнообразиядвигательныхдействий,которымивладеетборециприменяетихвсор
евновательнойдеятельностиповольнойборьбе.Числоразнообразныхдействийборца,соотношениеприем
ов,атакующихиоборонительныхдействийввольнойборьбе. 

Эффективностьтехникиборца–
определяетсяпостепениееблизостикиндивидуальномувариантувольнойборьбы.Эффективнаятехника–
этотатехника,котораяобеспечиваетдостижениеоптимальновозможногорезультатаборцаввольнойборьбе. 

Спортивныерезультатыявляютсяважнымидалеконеединственнымкритериемэффективноститехникибо
рцавольнойборьбы.Методыоценкиэффективноститехникиборцавольнойборьбыоснованынаоценкестепени
реализациидвигательногопотенциалаборца. 

Контрольтактическойподготовленностиборцавольнойборьбызаключаетсявоценкецелесообразно-
стидействийборца,направленныхнадостижениеуспехавсоревнованияхповольнойборьбе.Онпреду-
сматриваетконтрольтактическогомышленияборцаитактическихдействий:объемтактическихприемов,ихраз
нообразиеиэффективностьиспользования.Какправило,контрольтактическойподготовленностиборцавольн
ойборьбысовпадаетсконтролемсоревновательнойдеятельностиборца. 

2.Контрольтренировочныхвоздействийосновываетсянасистематическойрегистрацииопределен-

ныхколичественныхзначенийхарактеристиктренировочныхупражнений,выполняемыхопределеннымборц
ом.Этипоказателиприменяютсядляконтроляидляпланированиянагрузокборца. 

Основнымипоказателямиобъеманагрузкиборцавольнойборьбыявляютсяколичестводнейтрени-
ровкивнеделю;тренировочноеисоревновательноевремя. 

Интенсивностьнагрузкиопределяетконцентрациюупражненийповремени,скорости,мощности. 
Процессконтролянагрузкисостоитизсуммированияобъемаупражненийфизическойподготовкиборца

вольнойборьбы;техническойитактическойподготовки;общегообъемаупражнений,выпол-
ненныхвразличныхзонахинтенсивности;выполняемыхвмикроциклах,помесячновпериодахивгодичном
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цикле. 
Сопоставлениевсехпоказателейконтролянагрузкисдинамикойспортивныхрезультатовборцаповоль

нойборьбедаетвозможностьтренерувыявитьрациональныесоотношениямеждуотдельны-
мивидамитренировочныхнагрузок,срокидостижениявысшихрезультатовборцапослепиковыхзначений
нагрузок,периодзапаздывающейтрансформациитренировочныхнагрузокввысокиеспор-
тивныерезультаты. 

Показателисоревновательнойдеятельностиборцаввольнойборьбепозволяют: 
1. оценитьособенностибудущихсоревнованийповольнойборьбеисформироватьпрограммуцеленаправл

еннойподготовкиборцавольнойборьбыксоревнованиям; 
2. уточнитьинформациюобудущихсоревнованияхсцельюпримененияеевпроцессеподготовкинетолько

отдельногоборцаповольнойборьбе,ноикомандывцелом. 
Постановказадачпередроссийскимиспециалистамивольнойборьбыставитнеобходимостьразработ-

кицеленаправленныхпрограммподготовкиборцовповольнойборьбе,включающихвсебянаучнообоснованну
юинформациюобособенностяхтренировкиборцоввольнойборьбы. 

Необходимотакжеотметитьнесколькоотрицательныхявлений,которыепрепятствуютразработкеивнедре
ниютакихпрограммвпрактикуподготовкиборцоввольнойборьбы. 

Главнымнаправленийвразработкесистемыпрограммподготовкиборцовповольнойборьбеследуетсчитать
формированиеикоррекциюэффективныхтренировочныхплановвсоответствиисоспецификойсодержанияис
труктурысоревновательнойдеятельностиборцоввольнойборьбы. 

Анализиоценкасоревновательнойдеятельностинаиболееуспешныхборцоввольнойборьбыпоказы-
вает,чтомастерствоборцадолжноопределятьсяпоеговозможностипроводитьпоединкиввысокомтемпе,умен
иемудерживатьзавоеванноепреимущество,создаватьвидимостьактивнойборьбы. 

Всоответствиисэтимитребованиямиидолжнастроитьсяцеленаправленнаяпрограммадолгосрочнойподго
товкиборцоввольнойборьбы. 

Ведущимфакторомповышениямастерстваквалифицированныхборцовименновольнойборьбыявля-
етсяпоэтапноеосвоениецелогокомплексаэлементовтехникиитактикивольнойборьбы. 

Взаключениинеобходимосделатьвыводорезультатаханализаособенностейсоревновательнойдеятельнос
тиборцовпосовременнойвольнойборьбе: 

 кнастоящемувременинаметиласьотчетливаятенденцияглубокогоразрывамеждуинтенсивноразвиваю
щейсяпрактикойвольнойборьбыимедленнопрогрессирующимитеоретическимиобоснова-
ниямиосновныхнаправленийподготовкиборцов; 

 анализисистематизациясодержанияиструктурысоревновательнойдеятельностиборцоввольнойборьбы
являютсяоднимизприоритетныхнаправленийвразработкесистемыподготовкиборцовввольнойборьбе,поско
лькудостовернаяинформацияобособенностяхэтойдеятельностислужитосновойдляформированияикоррекц
ииоптимальныхплановучебно-тренировочногопроцесса; 

 обобщениепредставленныхвышеданныхдаетоснованиедляконстатациифактабольшейактив-
ностиирезультативностисоревновательнойдеятельностиборцоввысокойквалификации,чтоможносчита
тьвесомымсвидетельствомеебольшейзрелищностииперспективностикаколимпийскоговидаспорта; 

 полученныерезультатыобособенностяхсоревновательнойдеятельностивысококвалифицирован-
ныхборцоввсовременнойвольнойборьбепозволяютадекватнопредставитьразличныеаспектыэтойдеятельно
стивихдинамическойвзаимосвязи,анализисистемноеизучениекоторыхмогутслужитьфактическойосновойд
ляповышенияэффективностиподготовкиборцов. 
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Тҥйін 

Бұлмақаладаеркінкүрестенспортшылардыңжарыстықәрекеткӛрсеткіштеріқарастырылды.Еркінкүрестенбалуандар

дыдайындаубағдарламасыныңжүйесінқұрастырудағыбастыбағыт–еркінкүресбалуандарыныңжарыс-

тықәрекетініңмазмұныменқұрылымыныңерекшеліктерінесәйкеснәтижелідайындықжоспарларындайындаужәнетүзет

уболыптабылады. 

Жетістіккежеткенбалуандардыңжарыстықәрекеттерініңталдануыменбағалануыкӛрсеткендей,спортшыныңшебер

лігіоныңжекпе-

жектегішапшаңдығы,басымдылықтысақтапқалабілуіжәнежігерлігінкӛрсетеалуыарқылыанықталуыкерек. 

Тірексӛздер:еркінкүрес,жоғарынәтиже,әлемдікбіріншілік,жарыстықәрекеттіңнәтижелілігі,балуантехника-

сыныңжан-жақтылығы 

 

Summary 

Inthisarticleweexaminedtherateofcompetitiveactivityofathletesinfreestylewrestling.Theformationandcorrectionofeffectivetr

ainingplansinaccordancewiththespecificsofthecontentandstructureofcompetitiveactivityofwrestlersisthemaindirectioninthedev

elopmentoftrainingprogramsforwrestlersinwrestling. 

Analysisandevaluationofcompetitiveactivityofthemostsuccessfulwrestlersshowthattheskillsofanathletemustbedeterminedb

yhispossibilitytoholdfightsatahighpace,theabilitytokeeptheconqueredadvantage,tocreatetheappearanceofactivefight. 

Keywords:freestylewrestling,highresults,worldChampionship,efficiencyofcompetitiveactivity,versatilityofwrestler`stechn

ique 

 

УДК:218.151.4:291.8.124.32 

 

СПОРТПЕДАГОГИКАСЫНЫҢКАТЕГОРИЯЛАРЫМЕНОЛАРДЫҢЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Н.Тӛлегенҧлы–магистр-ағаоқытушы, 

А.А.Абсатова–магистр-оқытушы, 

Денемәдениетіжәнеспортпедагогтарындаярлаудыңтеориясыменәдістемесікафедрасы, 

АбайатындағыҚазҰПУ 
 

Спортпедагогикасыныңерекшеліктеріменоныңадамтәрбесітуралымәселесіқарастырады.ДенемәдениетініңЖОО-

ғыбілімділікмақсаты,студенттердіңтаңдағанспорттүрінтірекетіп,денемәдениетіаясындағыжоғарыбіліктімамандардың

кәсіби-педагогикалықдайындығы,олардыдамыту,үйрету,оқытужәнеруханитәрбиесіменпсихоло-

гиялықдайындығындаспорттық-педагогикалықғылымныңмәнінайқындау.Спортшылармінез-

құлығыныңартықкеткенжағдайлары,олардыңоқутәртібінбұзуы,оқуғадегенынтасынбілдірмеуінетәрбиежүйесініңоры

ны.Спортбойыншажаттықтырушылартәрбиежұмысыныңнегізгібағыттары,жұмыстүрлеріанықталады. 

Тірексӛздер:спортпедагогикасы,тәрбиежұмысы,оқыту,дамыту,ӛзін-ӛзітәрбиелеу,жаттықтыруш,спортшы,мінез-

құлық 

 

Спортпедагогикасыныңерекшеліктеріменоныңадамтәрбесінқалаушыбілімдерменбайланысытуралымәс

еленікӛтеруорындыболар.Педагогика–адамдардыңәлеуметтіктабиғатынтәрбиелеумүдде-

сіндеадамдарғақалайәсеретугеболатынынқарастыратынғылымижәнетәжірибелікбілімдераясы.Олтәрбиені

ңмәнін,мақсаттарын,міндеттерімензаңдылықтарынашып,қоғамӛміріндегі,жекетұлғаныңдамуындағы,тұрғ

ындарғабілімберужәнеолардыоқытуүрдістеріндегітәрбиеніңрӛлінанықтайды.Негізқалаушыжалпыпедагог

икалықбілімдерӛзқұрамынапедагогикатарихын,дидактиканы,тәрбиетеория-

сын,мектептанудыжәнежекеәдістемелердіенгізеді.Педагогикалықілімфилософиялықжүйеніңқұрамабӛлігі

ретіндеалғашретЕжелгіГрекияда(б.э.д.5-

4ғғ.)пайдаболған.Прогрессивтіпедагогикалықбілімдердіңтуындауыбуржуазиялыққоғамныңқалыптасукезе

ңіндебайқалған(Я.А.Коменский,И.Г.Песталоцци,А.Дистервег).Педагогиканыңқазіргідамукезеңіәлемдікқо

ғамдықпрогрессжағдайынабайланысты.Спорт–

денемәдениетініңқұрамдасбӛлігі,денетәрбиесініңқұралыменәдісі,түрліспортпәндерібойыншажарыстарды

http://www.wrestling.kz/info/history
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ұйымдастыру,дайындаужәнеӛткізужүйесі.Оныңқұрамынақосымшажүйелеренеді:бұқаралықспорт,жоғары

жетістіктерспорты,кәсібиспорт.Спортпәнретінде,спортғылымретінде,спортсауықтырушарасыретінде,ӛнді

ріспенбизнестебелсендіӛмірсүреалады.Осылай-ша,спортпедагогикасы-

жалпыпедгогиканыңтармақтарыныңбіріболыпшығады.Оныңнегіздеріменкӛздерітӛртқоғамдықжәнежарат

ылыстануғылымдарқиылысындатұр:1)қоғамдықпәндер(тарих,философия,мәдениеттану,әлеуметтану);2)п

сихологиялық-педагогикалықпәндер(психология,педагоги-ка,акмеология);3)медициналық-

биологиялықпәндер(анатомия,физиология,биология,генетика);4)денетәрбиесінің,спорттықжаттығуларды

ңжәнесауықтыруденемәдениетініңтеориясыменәдістемесі.ХХІғасырқарсаңындағықоғамныңдамуыүшобъ

ективтітенденцияменсипатталады: 

•мемлекетпенадамдарарасындағыәлеуметтікқатынастардыңсапалытүрдегіжаңадеңгейі; 

•адамменмашинаныңӛзараәрекеттесуініңсапалытүрдегіжаңадеңгейі; 

•ӛндіріспеноныбасқарудыңсапалытүрдегіжаңадеңгейі. 

Бұлтенденцияларқоғамалдындаотандықбілімберуге,жаңасапасындадайындалғанжасмамандарғажәнео

йлауауқымынақойылатынталаптардыӛзгертуқажеттігінтудырады.Жоғарымектепалдындауақытталабынаұ

йымдастырушылықжәнемазмұндықсәйкестігінқамтамасызетудегенпроблемалықміндеттертуындайды.Бұл

заңдылықжоғарыоқуорындарлыңкафедраларындағыоқу-

тәрбиеүрдісініңмазмұнынжетілдіру,ұйымдастыружәнеәдістемесінжетілдірушарттарынайқындайды.Онда

йміндет-

тердіңшешімі,еңалдымен,денемәдениетібойыншамамандардыңтеоретикалықдеңгейіменәдістемелікдағды

ларынарттырудыкӛздейді[1]. 

Спорттық-

практикалықпәндеркафедраларыныңоқупәндерініңмазмұны,олардыңжетілдірілуіденемәдениетітеориясы

ныңнегізінқалаушыпрофессорП.Ф.Лесгафткӛзқарастарынанегізделеді.ПетрФранцевичӛзініңіліміндедене

жаттығуларыарқылыжекетұлғаныңадамгершілік-

руханитәрбиесінеерекшеназараударған.Денежәнепсихикалықтәрбиеніңтұтастығыныңбастамасыннегізгеа

лаотырып,П.Ф.Лесгафтадамныңденетәрбиесінақыл-

ес,руханижәнеэстетикалықдамуыменұштастыруқажеттігінкӛрсеткен.Оныңқозғалыспсихологиясынапедаг

огикалықкӛзқарастарықимылтәжірибесініңқалыпта-

суымендамуүрдісініңкинестикалықсезінурӛлініңтүсінігінебайланысты,«мейліншеазеңбектенетін»адамдар

ды«мүмкіндігіншекемуақытаралығындасаналытүрдеедәуірденеқимылыжұмысынорындау-

ға...»үйретугебағытталғанеді[2]. 

П.Ф.Лесгафттыңадамныңӛміріүшінденежаттығуларыарқылыонытүрлісипаттағықимылдарғаүйретудің

анағұрлымпайдасытуралыәдіснамалықережелеріденемәдениетіаясындағымамандардыдаярлауісінжетілді

руденегізқалаушыболыптабылады. 

Денемәдениетіакадемияларыныңоқу-тәрбиеүрдісініңжүйесіндеспорттық-

практикалықпәндеркафедраларытекӛздерінеғанатәнбілімберушіфункциялардыатқараотырып,маңыздыор

ыналады.Бұлкафедраоқытушылары–

түрліспортпәндеріненспортшеберлері.Олардыңқаруындаспорттықжаттығу-

дыңтеориясыменпрактикасынанбілімдербар.Студенттерментаңдалғанспорттықмамандандырулардыпайда

ланаотырып,оқытушыларжоғарыбілімді,спорттықдайындықтыңтеоретикалықжәнепрактика-

лықнегіздерін,спорттүрлерібойыншаоқу-

жаттығужұмыстарынұйымдастыружәнежарыстардыӛткізубойыншаәдіснамалықдағдылардымеңгергенма

мандардыдаярлайды. 

ДенемәдениетіЖОО-ныңбілімділікмақсаты-

студенттердіңтаңдағанспорттүрінтірекетіп,денемәдениетіаясындағыжоғарыбіліктімамандардыңкәсіби-

педагогикалықдайындығымүддесіндеолардыдамыту,үйрету,оқытужәнеруханитәрбиесіменпсихологиялық

дайындығыныңүрдісінәрдайымжетіл-

діріпотыруболыптабылады.Мұндайдайындыққұрамынадамыту,психологиялықдайындық,тәрбие,білімбер

уменәлеуметтендіруенетінбірқатарбазалықпедагогикалықкатегориялардыжүзегеасыруғанегізделеді. 

Алендіосытүсініктергеспорттық-педагогикалықғылымқандаймәнберіпотырғанынқарасты-

рыпкӛрелік. 

Философиялықкӛзқараспенқарағанда,адамныңдамуы(зияткерлік,физикалық)материяменсананыңзаңға

бағынғанӛзгеруіретіндетүсіндіріледі,оныңнәтижесіндеобъектініңсапалытүрдежаңакүйітуындайды.Дамуү

рдісіӛрлеужелісімен–прогрескешығу,немесеқұлдыраужелісімен–

регрессивтідамуыменжүруімүмкін.Соңғыжағдайдаобъектдеградацияғатүседі:ескіжағымдықасиеттерінжо
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ғал-

тып,жаңасынқабылдамайды.Жоғарымектеппедагогикасындадамудыоқупәндерініңмазмұныменболашақкә

сібінежәнежұмысжағдайларынасәйкесӛміртіршілігініңбелгілішарттарынқалыптастырукӛмегіменстудентт

ердіңақыл-ой,денеқызметінжетілдірудіңмақсатқаұмтылған,жоспарлыжәнеүздік-

сізүрдісідептүсінудәстүріқабылданған.Студенттердіңдамуыалдындастуденттердікәсібишешімдердіқабыл

даубарысындаталдауға,синтездеуге,жинақтауға,нақтыландыруға,қажетінеқарайабстрактілеугеүйретумінд

етітүрғанпедагогтарапынананағұрлымкүшжұмсаудыжәнешеберліктіталапететінбілімберуменжәнетәрбие

леуменбайланыста[3]. 

Дамубілімдіжәнемәдениеттіадамныңшығармашылықойынанегізделеді.Үйлесімділікпенәсемділікәрдай

ымадамныңденедамуына,қажеттіжағдайдаденежәнеруханикүштерінжинақтайбілугеұмтылы-

сынкӛрсетіпотырған.Солсебептендамытуүрдісістуденттердіңтекпсихикалыққасиеттерінжетілдірудіғанакӛ

здемей,соныменқатаркәсібиқызметіүшінқажеттіболатынжаңапсихофизикалыққұрылымдар-

дықұрудыдакӛздейді. 

Денемәдениетітеориясындафизикалыққасиеттергеқатысты«дамыту»терминінпайдаланудәстүріқабылд

анған(күшті,жылдамдықты,тӛзімділіктідамыту).Ал«қалыптастыру»етістігі,әдеттегідей,қозға-

лысдағдыларынақатыстықолданылады(семсерлесушілердіңшабуылыкезіндегі«кӛру»дағдыларындамыту,

білексынасатындарда–ара-қашықтық,уақытжәнет.б.сезімдеріндамыту). 

«Қалыптастыру»терминінің(қайсыбірзатқабелгілібірпішінді,аяқталғантүрінберу)«дамыту»терминісин

ониміретіндегіқолданысытекбелгілібіржағдайдағанарасталғанжәнесауаттысаналады. 

Психологиялықдайындық–бұлстудентбойындаспортқұралдарыменкәсібінедегенэмоционалдық-

болымдыжәнетұрақтықатынасты,қиыншылықтарданасуғаішкідайындықжәнеспорттық-педагогика-

лықшеберліктімеңгеругебелсендіұмтылысынмақсаттытүрдегіұйымдастырылғанқалыптастыруүрдісі. 

«Денетәрбиесі»мен«Денетәрбиесіндегібілімберу»түсініктерінмамандарП.Ф.Лесгафтажыратқан.Тәрбие

аясыныңартықшылығы«адамныңруханиқасиеттеріменоныңерік-

жігерініңкӛріністері»болған,яғниденежаттығуларыменжәнеспортпеншұғылдануарқылымінездішыңдау. 

П.Ф.Лесгафттың«денетәрбиесіндегібілімберу»міндеттеріауқымынажәнетүсінігініңтереңдігінеқарайдиа

лектикалықтұрғыдатәрбиеберуоқытудыңқазіргікездегітүсінігінесәйкес. 

«Ақыл-есініңӛсуімендамуытуралыжазғанП.Ф.Лесгафт,-

сәйкесіншеденедамуындаталапетеді».П.Ф.Лесгафттыңұсынған«денетәрбиесіндегібілімберу»жүйесі,сауық

тыруменгигиенаміндеттерінанықтайкеле,денетәрбиесіменбілімберудіңақыл-

естідамытуменбайланысынжүзегеасырыпотырған,алоныңасақұндыжағы–

олтұтасыменӛндірушіеңбеккедайындауғабағытталғанболатын[2]. 

Білімберудің,дамытудың,психологиялықдайындықтыңжәнетәрбиеніңарасындакүрделі,әріқайшыкелеті

нӛзарабайланыстарбар.Арнаулыбілімніңидеялықбағытыоныңмәнінтұтасетеді.Денемәдениетібілімініңжүй

есістуденттердіңболашақкәсібінсаналытаңдауынақарайтартымдыболады.Егердебізжекекафедраныңоқу-

тәрбиеүрдісініңдеңгейінталдауғатүсірсек,ондапәнгедегенқызығушылықтыңтікелейоқуматериалыныңмаз

мұнымен,онымеңгеруүрдісініңұйымдастырылуымен,соныменқатарсынақтарменемтихандардатексеругеж

ататынбілімдер,біліктермендағдылардыңкӛлемінебайланыстыекенінбайқаймыз. 

Кафедраныңоқу-тәрбиеүрдісіменоныңұйымдастырылуыбелгіліқисынғабағынады(гректіліндегіlogos–

сӛз,ой,сана).Оныңнегізіндежататынжүйеспортқұралдарыменарнаулыбілімжәнеруханитәр-

биемәселелеріншешугебағытталған.СтуденттердіңсабақтарыХХІғасырдаденемәдениетіаясындағыжұмыс

қақабілеттімамандықалыптастыратындайұйымдастырылады.Спорттарихынзерттеубаржинақ-

талғантәжірибенісанаданӛткізукезіндешығармашылойды,сыникӛзқарастыдамытуға,ӛзбетіншебілімалуғаы

қпалынтигізеді,түрліспорттық-

педагогикалықміндеттердітиімдішешудағдыларыншыңдайды.Жағымдыпсихологиялықорта,білімалушыл

ардыңоқу-жаттығуларынаӛзеркіменжәнеқызығушылық-

пенқатысуысекілдіфакторлардыесепкеалуәлеуметтендіруүрдісініңтиімділігінарттырады. 

Ауырденежүктемелерінжәнеойжұмысынұштастырыпотырып,студенткелешектесубъектініңқоғамдағы

абыройлыорыналуынқамтамасызететінкәсібипедагогикалықшеберлікшыңдарынажетуінеалғышарттардыт

үзеді. 

Спорттағыәлеуметтендіруспортпенайналысусабақтарындаадамныңқоғамдықмәнібарнормаларды,құнд

ылықтардыжәнебілімдердімеңгеруініңмақсатқабағынғанүрдісіретіндетүсіндіріледі. 

Белгіліспорттықпәнменайналысукӛмегіменқоғамныңтолыққандымүшесінқалыптастыру–мемле-

кеттіңәлеуметтік-

экономикалыққұрылымынатәуелдіжәнекӛптегенжүйесізәсерібарфакторларықпалынатүсетінбасқаруғақиы
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н,қарама-

қайшылығымолүрдіс.Әлеметтендірунегізіндесубъектініңәлеуметтікбостандығыныңидеясыжатыр. 

Спорттық-

педагогикалықкафедраныңбілімберумақсаттары,мамандардыдаярлаужүйесіндегібуындықұрайотырып,Ж

ОО-ныңбірыңғайпедагогикалықүрдісінеүйлесіпенеді. 

Спорттық-

педагогикалықбілімніңосылайшақұрылғанмеханизмістудентікшығармашылықтыңдамуынаықпалетеді.Бұ

лжағдайдаоқу-тәрбиеортасыныңшарттарыәлеуметтік-психологиялықдетерми-

нанттүріндешығады.Оларменспортшы-

студенттербілімінің,мінезініңжәнепрактикалыққызметініңсапалықдеңгейіанықталады.Оқу-

тәрбиеүрдісініңқалыптыбарысынқамтамасызетуүшінЖОО-ныңпрофессорлық-

педагогикалыққұрамыконструктивті,ғылымиқабілеттіжәнепрактикалықмақсатытиімдіпозициялардатұру

ыкерек[4]. 

Спортшылармінез-

құлығыныңартықкеткенжағдайлары,олардыңоқутәртібінбұзуы,оқуғадегенынтасынбілдірмеуіжақсыойлас

тырылмағанжәнедеңгейінежеткізілмегентәрбиелікбілімберужүйесі-ніңорыналғанынбілдіреді.Кезеңдік-

сатылысипаттажүретінтүрліспорттықпәндердіоқытубарысындастуденттербойындазияткерлік,психомотор

лық,эмоционалдық-

еріктіжәнесоматикалыққасиеттеріндамытужүредіде,олардыңжекепсихологиялықдайындықдеңгейіартатүс

еді.Спорттықжарыстардыұйымдастыруғажәнетӛреліккеқатысуыстуденттердіңспортпедагогикасындаӛзбе

тіншежетілуұмтылысынасәйкескеледі.Мысалы:дененіңкүшіменсұлулығындамыту,үлкенденежүктемелері

нетӛзебілужәнешыдау,ӛзбойындақарсыласпенжекпе-

жеккешыққанда,жеңіскесенімінтәрбиелеужәнет.б.Осылайша,студенттердіңоқубағдарламасынмеңгеругеб

олымдыбелсендірілгенқатысынтүзубойыншапедагогикалықміндеттернегізіндекелесіқағидаларжатады: 

•адамденесініңсұлулығынаұмтылу; 

•дененіңжұмысқақабілеттілігін,тӛзімділігінарттыру; 

•ӛзіне,ӛзініңзияткерлік,психомоторлықжәнеэмоционалдық-

жігерлімүмкіндіктерінедегенсенімдіқалыптастыру; 

•жоғарыруханимәдениетнегізіндесабырлықсақтау. 

Спорттықжаттығуларда,жарыстардажәнетӛрешіліктегіжанкүйерлікреференттіадамитоптардаӛзараком

муникациялардыңӛсуінеықпалынтигізеді.Ондайӛзараәрекеттесулеркелешектедостыққатынастардыңедәуі

ркүрделіүрдістерінеауысаалады. 

Спорттағыдамытаоқытуүрдісіспортшылардамемлекеттіңрухани,елжандылықжәнеәскеридәстүр-

леріненегізделгенкӛзқарастардықалыптастырудыкӛздейтінтәрбиелікәсерлержүйесікӛмегіменіскеасырыла

ды.Жоғарыдааталғанқағидалардыұстануыотандықспортпедагогикасыныңӛміршеңдігінқамтамасызетеала

ды. 

Спортпедагогикасыжаттықтырушыларменжүргізілетінтәрбиежұмысын,мамандардыүйлесімдіжәнеүзді

ксіздамыту,олардыңжалпымәдениетінжәнекәсіби-

педагогикалықдайындығынарттырумақсатыменбірыңғайкешендішаралардықұрайтын,мақсатқабағытталғ

ан,ӛзарабайланыстағы,ӛзаратолықтырылатынмазмұныжәнеұйымдастырушылықтәртіптегіжүйесіретіндеа

нықтайды[5]. 

Тәрбиежұмысыныңжүйесіқоғамдағыӛміржағдайыменменталитетіне,соныменқатаржоғарыбілім-

ніңжағдайынатәуелді.Олспорттүрлерібойыншажәнеспорттықұжымдаржаттықтырушыларыныңрухани,құ

қықтықжәнеэстетикалықтәрбиесініңнегізінқұрайды.Тәрбиежұмысыныңнегізгібағыттарытүрліағымдармен

түрлерүйлестірілгендежүзегеасырылады(1-кесте). 
 

1-кесте. Спортбойыншажаттықтырушылартәрбиежұмысыныңнегізгібағыттары 
 

Жҧмыстыңнегізгібағытары Жҧмыстҥрлері 

Ақыл-ойтәрбиесіаясында Классикалықәдебиеттіоқу,эвристикалықсұхбаттаржүргізу;зияткерлікойындар;компьютерлікбілім;шеттілдердіүйрену 

Руханитәрбиеаясында Этикалықағартуісі;қоғамдықпайдалыжұмыс 

Әскери-

патриоттықтәрбиеаясында 

Отандықтарихпентанысу;ҚарулыКүштерқатарынадайындықжәнеондақызметету 

Эстеткалықтәрбиеаясында Эстетикалықтүсінігін,сезімталдығынтәрбиелеу(театр,кӛркемшығармаларкӛрмелері,мұражайларғабару) 

Денетәрбиесі Жүйеліденежаттығуларыменшынықтырулар 
 
Жаттықтырушылардыңбасымкӛпшілігі,денемәдениетіЖОО-
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даспорттықжаттығулардыңтеориясыменәдістемесінмеңгереотырып,тәжірибежүзіндеүздіксізтәрбиелікәре

кеттердііскеасыруғақиналады.Оныңсебептерініңбірі–

спорттықтәрбиетеориясымәселелерініңжеткіліктідәрежедеәзірленбеуіжәне,осыныңсалдарыретінде–

спортшыларменжүргізілетінтәрбиежұмысындағыақаулықтар. 

Жаттықтырушыныңспорттық-

педагогикалыққызметініңмәнібірқатарспорттықжәнетәрбиелікміндеттердібіріктіріпшешуде:қолынанкелм

еген–үйренеді,шамасыкелмеген–меңгереді,түсінбеген–түсінеді,сенбеген–

сенедіжәнет.с.с.қиындықтардыжеңебастайды. 

Спорттықпрактикадатуындайтынміндеттердіңтабыстышешілуінекелесілершартболады: 

•жаттықтырушыныңқабілеттеріменбіліктері; 

•спорттық-педагогикалықеңбекспецификасы; 

•жаттықтырушығақойылатынжалпыжәнеарнайыталаптар. 

Жаттықтырушыныңқызметіоныңбойындабелгіліпедагогикалыққабілеттердіңжәнебіліктердіңболуынкӛ

здейді.Олардыңқатарынамыналаренеді: 
1. Зияткерліктіжәнеӛзініңтанымдықмүмкіндіктерінүздіксіздамытуды,спорттық-

педагогикалықүрдістетуындауымүмкінқалаусызсалдарыныңсебептерінүнеміанықтаудыжәнеолардышеше
білудікӛздейтінгностикалыққабілеттер.Жаттықтырушығаспорттүріндебасымдылығыайқынтехнологиялы
қбілімдершеңберіненшықпайотыруғаболмайды.Оғанспорттыңбасқатүрлеріндежинақталғанозықтәжірибе
ментанысып,онысанаданӛткізіпотыру,философия,тарихжәнебасқадағылымдардыңдерек-терінспорттық-

педагогикалықпрактикадақолданаотырып,ӛзініңқызметіаясынатасымалдауқажет.Солсебептенденемәдени
етімекемелеріндегіспортпедагогикасыныңӛзектімәселелерініңбірі–репродук-
тивтіемес,зерттеудеңгейіндебілімалуғабейімделген,«тәрбиешілердітәрбиелейтін»білігібароқыту-
шыларды(жаттықтырушыларды)даярлау. 

2. Оқытушының(жаттықтырушының)дарындыоқушылардыіріктеу,олардыңнәтижелерінболжам-
дау,белгіленгенмақсаттарғасәйкес,спорттықдайындықтың(тәрбиенің)жекеәдістемесінжобалаубілік-

терінкӛздейтінконструктивтіқабілеттер. 
3. Оқытушыдан(жаттықтырушыдан)ӛзарақарым-

қатынасқұружүйесініңдамуынасәйкестүзетеотырып,спортшыларменжәнежақынқоршағандармендұрысқа
рым-
қатынасорнату,берікдәстүрлерібелгіленгенспорттықұжымдықалыптастыру,жәнеоныңәсерінжекетұлғағаб
ағыттапотырубіліктерінталапететінкоммуникативтікқабілеттерталапетіледі. 

4. Спорттық-педагогикалықүрдістіңтиімдіжәнесапалыӛтуіүшінқажеттішарттардытудырубілікте-
ріндекӛрінісінтабатынұйымдастырушылыққабілеттер.Бұлжергематериалдық-
техникалықбаза,медициналық-биологиялыққамтамасыздық,тұрмыстық-
тұрғынүйжағдайынжақсарту,спортшылардыңпсихологиялықыңғайынжәнеӛмірлікперспективасынқамтам
асызетуенеді.Жаттықтырушыныңспорт-тық-
педагогикалыққызметіобъективтітүрдегішарттарменерекшеленеді[6]: 

Біріншіерекшелік–жаттықтырушыныңжоғарырухани-ӛмірлікқасиеттерініңқажеттігі. 
Екіншіерекшелік–моральдықжәнезаңгерлікжауапкершілікнегізіндемінез-құлықтықатаңрегла-

менттеу.Соныменқатар,тәжірибекӛрсетіпотырғанындай,«жаттықтырушы–
спортшы»арасындағықатынастардыңтәрбиешіментәрбиеленушіарасындағыерекшетүсінушілік,сыпайылы
қ,сезімталдық,сенімділік,керекдесе,туыстықтүріндекӛріністапқанбасқақырыанықбайқалуда.Бұлжарақатал
унемесетіптімүгедектіккешалдығуқатерібаржоғарыжетістіктерспортындаерекшебайқалады. 

Үшіншіерекшелік–жаттықтырушылықеңбектіңкӛптүрлілігінде.Балалар-жасӛспірімдерконтин-
гентіментабыстыеңбекетіпжүргенжаттықтырушыларбар,екіншілері–
спортшеберлерінбіліктідайындайды,үшіншілері–
спортшыларды(командаларды)халықаралықсанаттағыжоғарыжетістік-
тергежәнерекордтарғажеткізугеқабілетті.Бұлайтылғанғаспорттыңбарлықтүрлерінқосуқажет.Бүгінгікү
нгеелдеспорттықразрядтарменатақтарберіліпотырғанспорттүрлеріӛтекӛп.Соғанқара-

ғанда,спорттыңәртүріндегіспорттық-
педагогикалықүрдіс,мысалы,шахматтардажәнебокстат.с.с.,сапалытүрдеажыратылады. 

Тӛртіншіерекшелік–спортпеншұғылданудыңеріктіболуы.Бұлжағдайжаттықтырушыменспорт-
шыныңӛзарақарым-
қатынасыныңсипатынанықтайды.Жаттықтырушыменқатынастың,оғандегенсенімніңжәнесыйластықтыңб
олмауы,болашағыбарспортшыныңкетуінесебепшіболуымүмкін.Жоғарыфизикалықжүктемелер,шегінежет

кенэмоционалдық-жігеркернеуі,денсаулықтанайырылауқатері,отбасыныңжақтырмауы–
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осыныңбарлығыүлкенспортпенілесіпжүретінфакторлар.Соныменқатар,оларспортпеншұғылданудыңтоқта
тылуынадаәсерінтигізеалады.Бұлжағдайдакӛбісіжаттықты-рушығабайланысты. 

Бесіншіерекшелік–жарыссәтіндегіқарым-
қатынасамалы.Спорттықжарыстарадамқызметініңэкстремальдыжәнеерекшеэкстремальдытүрлерінежатад
ы.Спорттықжиындарменбосуақытындажаттықтырушыларспортшыларменқарым-
қатынастарындаешқандайқиыншылықкӛрмейді.Қиыншы-лықтаржауаптыстарттаркезеңінде,жүйке-

психикалықкернеуге,психологиялықкүйзеліскетекспорт-
шыларғанаемес,жаттықтырушылардашалдығады.Бапкердіңмінез-құлығыжарыссәтіндеспортшылар-
дыңморальдық-еріктікрухынажәненәтижелерінеедәуірәсерінтигізеді. 

Алтыншыерекшелік–
денекондициясыныңжәнетехникалықшеберліктіңжоғарыдеңгейі.Бапкердіңбеделі,жоғарыкоммуникативті
кқабілеттер,спортшеберлігінің«құпияларын»талқылаубарысындағысенімдіқатынас,кӛпжағдайдаоныңӛзін

іңденемүмкіндіктеріментеоретикалықбілімдерінжасынақарамастантұрақтыжетілдіружұмысынатәуелді.Бұ
ләрине,қиынбірақ,табыстыспорттық-педагогика-лыққызметүшінӛтеқажетшарт. 

Жетіншіерекшелік–
спорттықұжымменжұмысжасаубарысындағыуақытфакторы.Қайсыбірспорттүріменайналысунегізіндеада
мдардыбіріктірудіңсипатытұрақтыемес.Біріктірууақытыкеңшегіндеауытқиалады(бірайдан–оқу-
жаттығужиындары,бірнешежылғадейін–

құрамакоманда).Нақтыспорттықұжымбіруақыттабасқадаұжымдардыңмүшелеріболады(қызмет,оқу,жұмы
сорнынақарайжәнет.б.).Бұлфакторларбапкердіңспорттықұжымдықұружәнеоғанжетекшілікетужұмысынкү
рде-лендіретүседі. 

Сегізіншіерекшелік–
бапкереңбегініңнегізгіқұрамдастарыныңжоғарыменшіктісалмағы,олар:ойеңбегі,шығармашылық,эмоцион
алдық-жігерлі,денееңбегі. 

Жоғарыбіліктіоқытушының(бапкердің)тәжірибелікқызметініңерекшелігіоныңспорттық-педагоги-
калықшеберлігінеқойылатынталаптардыанықтайды.Спорттық-
тәжірибелікшеберліктіжоғарыдамығанпедагогикалықойдың,кәсіби-
педагогикалықбілімдердің,спорттықдағдылардың,біліктердіңжәнеэмоционалдық-
жігерқасиеттерініңсинтезіретіндеанықтайды–
осыныңбарлығыжекетұлғаныңжоғарыморальдыққасиеттеріменӛзарабайланыстабапкергеоқу-

тәрбиеміндеттерінтиімдіжәнесапалышешугемүмкіндікбереді. 
Бапкердіңпедагогикалыққызметініңкүрделіқұрылымынаӛзарабайланысқанжәнеӛзарашартболатынқұра

мдастаренеді.Олардыңқатарындакелесілербар: 
•жоғарыруханидеңгейі; 
•кеңӛмірліккӛзқарасы,мәдениетініңжоғарыжалпыдеңгейі,эрудиция(білімдарлық); 
•спорттеориясыменпрактикасымәселелерінтереңбілуі; 

•спорттық-педагогикалықүрдістіжоспарлайбілужәнеоныбасқару; 
•арнайыбілімдердіберудегішеберлік–жаттықтырушымінез-

құлығыныңпедагогикалықмақсатқабағынғантүріндеұйымдастырылуы;қолдаужәнемәжбүрлеутехникасын
жетікмеңгеруі;спорттықұжымарқылыбасқаларғаәсерету;ӛзінеұстамдыболу(дауысы,мимикасы,мәнері,эмо
циялары); 

•педагогикалықәдеп,тәрбиеленушігеқатыстытүсінушілік,мінез-құлығыныңжағымдыжағы,спорт-

шыларменқарым-қатынасыныңсенімдітүрі; 
•ойыныңикемдіболуы,педагогикалықжағдаяттыңмәніншығарабілуі,қажеттіәрекеттерсипатытуралыше

шімдердіжылдамқабылдайбілуі; 
•сұхбаттасқанадамдытыңдау,тәрбиеленушінітүсіну,оныңӛмірлікперспективасынжобалайбілуі; 
•жоғарыұйымдастырушылыққасиеттерменозықтәжірибегеұмтылысы; 
•шынайыгуманизмгенегізделгенжоғарыдеңгейдегіталаптықоябілуі. 

Ӛзін-ӛзітәрбиелеу–санаданӛткенқоғамдыққажеттіліктерменӛзін-
ӛзіжетілдірудіңжекежоспарынасәйкестікпенӛзініңбойындажағымдыәдеттерді,жекеқасиеттерді(жағымсыз
дарынжойыпотырып)қалыптастырумендамытуғабағытталғанмақсатты,белсендіәрекет. 

Адамныңӛзін-
ӛзіжетілдіругеұмтылысыобъективті,себебіоныңойытабиғаттанкатегориалдыжәнеоғанадаммиыныңфизиол
огиялыққұрылысышартболады.Қоршағаншынайылықтыңбарлыққұбылыс-

тарынадам,алғанбілімінеқарамастан,руханитұрғысынан«жақсы»және«жаман»депажыратаалады.Бұлжеке
тұлғаныңӛзін-ӛзіжетілдіруге,тәрбиелеуге,ӛзбетіншебілімалуға,ӛзін-
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ӛзідамытуға,ӛзінесүйіспеншілікіпенқарауға,ӛзініңжандүниесінеүңілебілугедегентүрткілеріменмотивтеріні
ңнегізінқұрайды. 

Маманның-жоғарыбіліктіжаттықтырушыныңденемәдениетіаясындағыӛзін-ӛзітәрбиелеуі–
педагогикалыққызметерекшелігінкӛрсетеді.Осымамандыққаӛзіншынмәнісіндедайындапжүргенадамӛзін-
ӛзітәрбиелеуикемдерінеиеболуменшектелмей,соныменқатарӛзін-ӛзітәрбиелеугежетекші-
лікетуәдістемесінедеиеболуықажет,яғниспортшыныӛзін-

ӛзітәрбиелеугедайындаудыбіліп,оныӛзбетіншеӛзіншыңдаудағдыларыменбіліктерінебейімдеудідебілуікер
ек. 

Спортшылардыңӛзбетіншетәрбиеалуынаегердемынадайшарттарқамтамасызетілсе,жетекшілікбойынш
аәдістерменқұралдартиімдіболыпшығады: 

1.Денемәдениетіакадемиясындағыспорттық-
практикалықпәндіоқытудыңжоғарысапасы.Академиястуденттері,әдеттегідей,спортшеберлеріболыптабыл

ады.Олардыңарқасындаүлкенспортқашығудыңкӛпжылдықтәжірибесібар.Егер«Спорттүрініңтеориясымен
практикасы»бойыншаоқубағдарламасы-
ныңмазмұныретроспективтіболыпшықса,онымеңгерубарысындапәнқызығушылықтытудырмайдыда,оқуб
арысынемқұрайлықсипаттаӛтеді.БұлжағдайдабағдарламашеңберіменшектелгенЖООоқытушыстудентбой
ындажекебастаманы,ӛзінедегеноқуталаптарын,ізденісбелсенділігін,ӛзбетіншежұмысжасауқабілетін,шыға
рмашылықтыоятаалмайды–

онсызӛзбетіншежетілужұмысымүлдеморыналмайды.Соныменқатар,оқытудыңжоғарысапасыозықтеориял
ықойдыңжәнепрактикалықәрекеттіңмүлтіксізбеделдісіретіндеқабылдануміндетіоқытушының(жаттықтыр
ушының)жекетұлға-сынадабайланысты. 

Мұндайоқытушыныңжекетұлғасыныңӛзістуденттердіңӛзін-
ӛзітәрбиелеугеұмтылысынатүрткіболады. 

2.Денемәдениетіакадемияларыстуденттерініңӛзін-

ӛзіүнеміжетілдірудіңқажеттігінтүсінуі.Студенттікоқуұжымы–жоғарыоқуорнындағытәрбиенің(ӛзін-
ӛзітәрбиелеудің)мықтықұралы.Оқутобындаосыістідұрысжолғақойғанкезде,студентжан-
жақтыдамуыүшінӛзінебарлыққажеттініалады.Студентпеноқутобыарасындағықатынасӛзін-
ӛзітәрбиелеутеориясыменпрактикасыныңбарлықсұрақтарыбойыншакелісілген,ӛзарабайланыстыболуытиі
с.Ұжымсипатыретіндеоныңмүшелерініңӛзін-
ӛзітәрбиелеумәселесібойыншакӛзқарастарыныңсәйкескелуіқарастырылады[7]. 

Мысалы,жаттықтырушы–нақтыәлеуметтікрӛлдіңнағызатқарушысы,мінез-
құлығыменқызметініңбелгілібірэталонынабеталудыңбірыңғайболуы.Оқуұжымының,оныңмүшелерініңӛзі
н-ӛзітәрбиелеу-
індегірӛліартатүседі,егероқуүрдісінежетекшілікетубойыншаресмиемескӛшбасшылыққа(жоспар-
лау,бақылау,проблеманыұжымдасыпшешу,кемшіліктердіталқылау,кемшіліктердітүзету)қабілеттібелсенді
леріболса.Оқутобындағыүрдісінетабыстыжетекшілікетуүшін,соныменқатар,студенттердіңжаттықтырушы

лықкәсіптің,олардыңспортпрактикасыарқылыалғанбілімдері,біліктерімендағдыла-
рынақарағанда,сапалытүрдеанағұрлымтереңтүрінталапететінінтүсінгеніқажетті(спорттықшеберлікпенспо
рттүрінеқарамай). 

ҰлыпедагогВ.А.Сухомлинскийадамбасқаадамдытәрбиелегенкезіндешынайытүрдетәрбиеленедідепсан
аған:адамбойындағыар-
ожданы,намысы,оныңбасқаадамбойынаӛзініңруханикүшініңбірбӛлігінсалғанында,оныжақсырақетугеұмт

ылып,оғанӛзінайнаданкӛргендейқарап,ӛзініңруханиқасиеттерін,шығармашылыққабілеттерін,шеберлігінб
еругетырысқанындаоянады. 

Денемәдениетіжәнеспортстуденттеріменжүргізілетінжаттықтырушылықжұмысбіріншікурстанбасталға
ныабзал.Бұғандейінспортшыретіндежүргенстуденттердеісжүзіндетеориялықбілімдерінтексеріп,ӛзініңпра
ктикалыққызметініңнәтижелерінозықтәжірибеліжаттықтырушыларменсалыстыру-
ғамүмкіндікпайдаболады.Бұлжаңаталаптарменшарттардытүсінугекӛмегінтигізіп,ӛзін-

ӛзітәрбиелеужұмысынабелсендіжәнеұйымдастырылғансипатбереді. 
Ӛзін-ӛзітәрбиелеугежетекшілікетуәдістемесіндешарттытүрдежұмыстыңүшнегізгібӛлігінажыра-

туғаболады: 
•ұйымдастырушылық; 
•ақпараттық; 
•бақылаушы-атқарушылық. 

Ӛзін-
ӛзітәрбиелеугежетекшілікбойыншажұмыстыңұйымдастырушылықбӛліміӛзініңтұлғасынжетілдірудіқамта
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масызетугебағытталғанарнайыіс-шаралардыкешендііскеасыруүшінжағдайжасау-
дыкӛздейді.Егерденемәдениетіжәнеспортмамандығындағыстуденттердіңжаттықтырушыретіндегіпрактик
алықжұмысыміндеттісаналмайдыда,оныӛткізушарттарыұйымдастырушылықжәнематериал-
дықжағынанқамтамасызетілмегенболса,ӛзін-
ӛзітәрбиелеуүрдісініңтиімділігіжӛніндесӛзкӛтерудіңқажетідежоқ. 

Жұмыстыңақпараттықбӛлігістуденттердіӛзін-ӛзітәрбиелеумәселелерібойыншабілімдермен,білік-

терменжәнедағдыларменқаруландырудыкӛздейді.Оларжаттықтырушығажәнеспорттық-педагогика-
лықүрдіскеқойылатынталаптардызерделейді,жекетұлғанытанужәнеӛзін-
ӛзібағалауәдістеріменамалдарынаүйренеді,ӛзін-
ӛзітәрбиелеутеориясыменәдістемесібойыншаәдебиетпенжұмысжасайды.Осыныңбарлығытұрақтыынталы
ққасиетінсіңіреотырып,ӛзін-ӛзітәрбиелеубойыншабелсендішығар-
машылыққызметкетүрткіболыпшығады. 

Жұмыстыңбақылау-атқарушылықбӛлігіӛзін-
ӛзітәрбиелеупрактикасынбағалаудыжәнетүзетулердікӛздейді.Ӛзін-
ӛзіжетілдіруүрдісінбағалаудыобъективтіетумақсатыменақпаратүшарнабойыншатүсуітиіс:қызметнәтижел
ерінбасшылықтарапынанбағалау,оқубойыншақұрдастарытарапынанбағалау,ӛзін-ӛзібағалау. 

Туражәнежанамадеректердісалыстыружетістіктердідұрысбағалап,жетістіктернәтижелерінжәнешынды
қтыңарасындағыдиспропорцияныжоюғамүмкіндікбереді. 

Спортпедагогикасыныңжағдайынсуреттейтінжалпыережелеросындай,олардыңішіндегіорталықорын–
профессорА.В.Барабанщиковтыңбергенүлгілісалыстыруыбойынша,біртұлғасында«автор-
сценаристте,режиссер-
қоюшыда,актерде»,жәнееңбастысы,тұрғындардыңкүнделіктітұрмысынаспорттыендіруісіндешаршамайты
нқайсарболуғаболашақжаттықтырушы-оқытушыныдаярлауғаміндетті. 
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Резюме 

Рассматриваетособенностиспортивнойпедагогикиисвязиспортивнойпедагогикиснаукойовоспитаниечеловека.Физ

ическаякультураэтоцельзнанийвузовсделатьвыбранныйспортопорой,атакжеусовершенствова-

ние,обучениепрофессиональнойпедагогикиспециалистовсферыфизкультураинепрерывноеусовершенствованиедухов

нойкультурыипсихологиииопределитькакоевлияниеимеетнаэтотпроцессспортивнаяпедагогика.Местовучебесистемы

воспитаниявизлишкахагрессии,непослушностивпроцессеобучения,нежеланиекучебеспортсме-

нов.Определяютсяосновныенаправлениявоспитательныхработивидовработспортивныхтренеров. 

Ключевыеслова:педагогикаспорта,воспитательнаяработа,образования,развития,самовоспитания,тренер,спортсм

ен,поведение 
 

Summary 

ThepeculiaritiesofSportEducationandCommunicationofSportEducationandscienceofeducationoftheperson.Physicaleducati

onisthegoalofknowledgeuniversitiesmaketheselectedsportsupport,aswellastheimprovementofprofessionaltrainingofspecialistsi

nthefieldofpedagogyTrainingandcontinuousimprovementofthespiritualcultureandpsychologytodeterminewhatimpactthisproce

sshasonsportspedagogy.Placeinschooleducationsysteminexcessofaggression,rebelliousnessinthelearningprocess,thereluctancet

ostudyathletes.Identifiesthemainareasofactivitiesandeducationalworkofsportscoaches. 

Keywords:teachingsports,mentoring,education,development,self-education,coach,athletebehavior 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕИМЕТОДИЧЕСКИЕАСПЕКТЫОРГАНИЗАЦИИИПРОВЕДЕНИЯЗАНЯТИЙ

ПОФИЗИЧЕСКОМУВОСПИТАНИЮВСПЕЦИАЛЬНОЙМЕДИЦИНСКОЙГРУППЕСТУДЕНТО

ВМЕДИЦИНСКОГОВУЗА 

 

Ж.А.Айпеисов–доцентзав.кафедройфизическоговоспитания, 

Б.Д.Колдасбаева–
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магистрпедагогическихнаукпоспециальности«физкультураиспорт»,преподавателькафедрыфизического

воспитания, 

Н.А.Молдагазина–

магистрпедагогическихнаукпоспециальности«физкультураиспорт»,преподавателькафедрыфизического

воспитания, 

А.А.Дуанбеков–

магистрпедагогическихнаукпоспециальности«физкультураиспорт»,преподавателькафедрыфизического

воспитания, Западно-казахстанскийгосударственныймедицинскийуниверситетим.М.Оспанова 

 

Введение.Помнениюспециалистов[1],числостудентов,отнесѐнныхкспециальноймедицинскойгруппест

абильнорастет.Приработестакимистудентамипреподавателикафедрсталкиваютсяструдно-

стямивподборесредствфизическоговоспитания,вопределениикритериевпереносимостифизическихнагрузо

к. 

Цельисследования–

определитьтеоретическиеиметодическиеаспектыорганизацииипроведениязанятийпофизическомувоспита

ниювспециальноймедицинскойгруппестудентовмедицинскоговуза. 

Задачиисследования.1.Определитьнаучно-

теоретическиепредпосылкипроблемыорганизациизанятийстудентовспециальноймедицинскойгрууппывву

зе. 

2.Выявитьспецификузаболеванийстудентовмедицинскоговузавгруппах«А»,«Б»,«В»специаль-

ноймедицинскойгруппы. 

3.Определитьуровеньфизическойподготовленностистудентовмедицинскоговуза. 

4.Обосноватьсредстваиметодыфизическоговоспитаниястудентовмедицинскоговуза,занимаю-

щихсявспециальноймедицинскойгруппе«А»,«Б»,«В». 

Методыиорганизацияисследования.Анализнаучно-методическойлитературы,анализдокумен-

тальныхматериалов,контрольныеиспытания,методыматематическойстатистики.Исследованиеосуществля

лосьвпериод2013-2014учебногогоданабазеЗападно-

Казахстанскогогосударственногомедицинскогоуниверситетаим.М.Оспанова. 

Результатыисследованияиихобсуждение.Анализнаучно-методическойлитературы[1-

4]показал,чтонаучно-

теоретическимипредпосылкамипроблемыорганизациифизическоговоспитаниястудентовспециальноймед

ицинскойгруппыявляютсяследующие. 

1.Знаниехарактеристикиосновныхзаболеванийстудентов.Приэтомнеобходимоуяснитьструктурураскры
тияхарактеристикитогоилииногозаболевания.Вначаледаетсяанатомо-физиологическаяхарак-
теристика,затемегоклиническаяхарактеристика. 

2Формированиеспециальныхучебныхотделенийпроводитсявгруппы«А»,«Б»,«В»поспецификезаболева
нийсучетомобщихпоказанийипротивопоказанийквыполнениютехилииныхупражнений,атакжепополовом
упризнаку. 

3Средисовременныхподходовкрешениюпроблемыфизическоговоспитаниястудентовспециальноймеди
цинскойгруппыможновыделитьследующие. 

Концепцияметологиипрофилированияфизическогостудентовмедицинскоговуза,разработаннаяВ.П.Ма
ндриковым[2].Сутьеѐвтом,чторазработаныадекватныесостояниюздоровьяиуровнюфизиче-
скойподготовленностистудентовпараметрыфизическихнагрузок,объективизированыметодикиопера-
тивногоконтролязаихпереносимостью,расширенкомплексвспомогательныхинетрадиционныхсредств,исп

ользуемыхвпроцессефизическоговоспитания; 
Организацияфизическоговоспитаниявспециальноймедицинскойгруппе,основаннаянаблоках:блокпери

одизацииоздоровления,блокпрактическихзанятий,какосновнойструктурнойединицы,атакжеблокконтроля,
отражающийобратнуюсвязьмеждузанятиямиисостояниемздоровьястудентов[3]; 

Организационно-
методическиеусловиясовершенствованияфизическоговоспитаниястудентовспециальноймедицинскойгруп

пыразличныхрегионов[4]. 
Порезультатаммедицинскогообследования,проведенноговначале2013-2014учебногогодавЗапад-но-

казахстанскомгосударственноммедицинскомуниверситетеим.М.Оспанова217студентов1курсаи152студен
та2курса,относящихсякспециальноймедицинскойгруппе,былираспределенывгруппы«А»,«Б»,«В»специал
ьноймедицинскойгруппы.Нижепредставленырезультатыэтогоисследования. 

Втаблицах1-
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3представленоколичествослучаевзаболеванийстудентов1курсавгруппах«А»,«Б»,«В».  
 

Таблица1-Заболеваниястудентов1курса,относящихсякспециальноймедицинскойгруппе«А» 

1курс2013-2014ж. 
 

Наименованиезаболеваний Количество 

Миопия 30 

Ожирение 9 

Недостатоквеса 20 

ВарикоцелеII 3 

Заболеванияголовногомозга 3 

Остеохондроз 1 

Недостатокжелеза 20 

Всего 86 
 

Таблица2-Заболеваниястудентов1курса,относящихсякспециальноймедицинскойгруппе«Б» 

1курс2013-14ж. 
 

Наименованиезаболеваний Количество 

Хроническийгастрит 2 

Хроническийпиелонефрит 3 

Хроническийтонзилит 3 

Хроническийхолестицит 3 

Мочекислыйдиатез 2 

Всего 13 
 

Таблица3-Заболеваниястудентов1курса,относящихсякспециальноймедицинскойгруппе«В» 

1курс2013-14ж. 
 

Наименованиезаболеваний Количество 

Плоскостопие 7 

Искривлениеосанки 7 

ЗаболеваниеШлаттер 2 

Всего 16 
 
Анализэтихрезультатовпозволилопределитьследующее.Вгруппе«А»среди86случаевнаибольшееколиче

ствозаболеванийприходитсяна«миопию»(30),«дефицитвеса»(20),«железно-дефицитнуюанемию»(20). 

Вгруппе«Б»среди13случаевпозразапризодитсянатакиезаболеваниякак«хроническийтонзи-

лит»,хроническийхолистецит,ипо2разанахроническийгастритимочекислыйдиатез. 

Вгруппе«В»среди16случаевнаибольшееколическтвозаболеванийвыявленопо«плоскостопию»и«сколио

зу»(7)ипо2случаянаболезньШлаттера. 

На2курсевгруппе«А»среди94случаевотмеченонаибольшееколичествозаболеванийпо«миопии»(36),«де

фицитувеса»(10),«черепно-

мозговойтравме»(9),«ВариоцеллеII»(11),«ревматизму»(10).Вгруппе«Б»среди17случаеввболешймереотмеч

енаболезнь«хроническйигастрит»(5).Посравнениюс1курсомобнаруженытакиеболезникак«хроническийга

йморит»(3),хроническийбронхит(2). 

Вгруппе«В»среди13случаевнаибольшееколичествозаболеванийнаблюдаетсяпо«сколиозу»и«травмамк

оленногосустава»(6). 

Такимобразом,извышеотмеченногоможнозаключитьследующее. 

Наибольшееколичествостудентовболеютболезнями,которыесогласноклассификации,отмеченнойвподр

азделе1.2нашегопособия,относятсякгруппе«А».На1курсетакихстудентов86,на2курсе–

94.Наобеихкурсахнапервыхпозицияхнаходитсяболезни,связанныесозрением,т.е.миопия.Этосвязаностем,ч

тостудентыоченьмноговремениуделяютчтению,работескомпьютером.Необходимообратитьвниманиенато,

чтоустудентовнаблюдаетсяотносительныйдефицитмассытела.Этосвязаностем,чтоустудентовмедицинског

овузаоченьнапряженнаяучебнаядеятельностью.Затррачиваемаяимиэнергиянедолжнымобразомвосполняет

сячерезпитание,отдых. 

Кдругимзаболеваниям,требующимвнимания,относитсяжелезно-

дефицитнаяанемия.Этосвязаносмалоподвижнымобразомжизнистудентов,недоеданием,напряженнойучеб

нойработой. 

Анализрезультатовпоизучениюуровняфизическойподгтовленностипоказалследующее.Вгруппе«А»пот
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есту«бегна100м»осеньююношипоказалирезультат16,0сек,весной15,9сек.Разницасоставила0,1сек,прирост

0,6%.Удевушекотносительныерезультатыбылизначительнониже:осенью–18,5сек,весной–

18,3сек.Разницаврезультатахсоставила0,2сек,прирост1%. 

Вбегена30мосеньююношипоказалирезультат6,0сек,весной5,9сек.Разницасоставила0,1сек,прирост1,6%

.Удевушекотносительныерезультатыбылизначительнониже:осенью–6,5сек,весной–

6,4сек.Разницаврезультатахсоставила0,1сек,прирост1,5%. 

Впрыжкевдлинусместаосеньююношипоказалирезультат191,2см,весной195,3см.Разницасоста-

вила4,1см,прирост2,1%.Удевушекотносительныерезультатыбылизначительнониже:осенью–

160,3см,весной–165,5см.Разницаврезультатахсоставила5,2см,прирост3,2%. 

Вгруппе«Б»потесту«бегна100м»осеньююношипоказалирезультат15,9сек,весной15,8сек.Разницасостав

ила0,1сек,прирост0,6%.Удевушекотносительныерезультатыбылизначительнониже:осенью–

17,6сек,весной–17,5сек.Разницаврезультатахсоставила0,1сек,прирост0,5%. 

Вбегена30мосеньююношипоказалирезультат5,6сек.,весной5,5сек.Разницасоставила0,1сек.,прирост1,7

%.Удевушекотносительныерезультатыбылизначительнониже:осенью–6,3сек,весной–

6,2сек.Разницаврезультатахсоставила0,1сек,прирост1,5%. 

Впрыжкевдлинусместаосеньююношипоказалирезультат198,2см,весной204,2см.Разницасоста-

вила6,0см,прирост6%.Удевушекотносительныерезультатыбылизначительнониже:осенью–

175,2см,весной–179,4см.Разницаврезультатахсоставила4,2см,прирост2,4%. 

Вгруппе«В»потесту«бегна100м»осеньююношипоказалирезультат15,7сек,весной15,6сек.Разницасостав

ила0,1сек,прирост0,6%.Удевушекотносительныерезультатыбылизначительнониже:осенью–

17,4сек,весной–17,3сек.Разницаврезультатахсоставила0,1сек,прирост0,5%. 

Вбегена30мосеньююношипоказалирезультат5,2сек,весной5,0сек.Разницасоставила0,2сек,прирост3,8%

.Удевушекотносительныерезультатыбылизначительнониже:осенью–6,1сек,весной–

5,9сек.Разницаврезультатахсоставила0,2сек,прирост3,3%. 

Впрыжкевдлинусместаосеньююношипоказалирезультат200,2см,весной208,3см.Разницасоставила8,1см

,прирост2,5%.Удевушекотносительныерезультатыбылизначительнониже:осенью–175,2см,весной–

181,3см.Разницаврезультатахсоставила6,1см,прирост3,5%. 

Такимобразом,вовсехтрехгруппахпозитивныесдвигинаблюдалисьвбольшеймеревпрыжкевдлинусместа

.Например,вгруппе«А»ууюношейабсолютныйприрострезультатравнялся4,1см,относительный–

2,1%;удевушек–

5,3и3,2%.Вгруппе«Б»уюношейабсолютныйприрострезультатравнялся6,0см,относительный–

3,0%;удевушек–

4,2сми2,4%.ВгруппеВ»уюношейабсолютныйприрострезультатравнялся8,1см,относительный–

2,5%;удевушек–6,1сми3,5%. 

Такимобразом,можнопредположить,чтоотносительнослабаяобщаяфизическаяподготовкаперво-

курсниковвначалеучебногогодаобусловленаестественнымснижениемтренированностиорганизмавследств

иеподготовкиисдачивыпускныхэкзаменоввшколеивступительныхэкзаменовввуз.Такжеотрицательноевозд

ействиемоглиоказатьбольшаяучебнаянагрузкавначалесеместра,сменадомашнейсредынановуюсоциальну

юобстановку,переездвдругойгород,материальныетрудности.Отрицатель-

ныммоментомявляетсято,чтостуденты-

первокурсникичастонарушаютрежимтрудаиотдыха,унихвозникаютпереутомление,снижениефизическойр

аботоспособности.Крометого,многиеучащиесяоказываютсяфактическиосвобождѐннымиотфизическойкул

ьтурывшколевосновнойгруппеи,влучшемслучае,посещаютзанятияполечебнойфизкультуре.Соответственн

о,унихсоздаѐтсянегативноеотношениекзанятиямпофизическойкультуре,недооценкасвоихвозможностей,а

иногдаиустойчивоеубеждениевпротивопоказанностикаких-либофизическихнагрузок. 

Подводяитоги,можносделатьвывод,чтопреподавателидолжныбольшевниманияуделятьфизиче-

скойподготовкестудентовспециальногомедицинскогоотделения,обеспечивдлянихболеецелесообраз-

ныйииндивидуальныйподборфизическихупражнений,методикузанятий,учитыватьпоказанияипро-

тивопоказанияпризанятияхфизическимиупражнениямидляповышенияфизическойподготовленности. 

ВЫВОДЫ 

1Приорганизацииипроведениизанятийпофизическомувоспитаниюсостудентамиспециальноймедицинс

койгруппынеобходимоучитыватьнаучно-теоретическиеаспектыэтойпроблемы. 

2Наибольшееколичествостудентовболеютболезнями,которыеотносятсякгруппе«А».Этосвязаностем,чт

остудентыоченьмноговремениуделяютчтению,работескомпьютером.  
 
1СкуратовичМ.Н.Методиказанятийпофизическомувоспитаниюввузесостудентамиспециальноймедицин-
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скойгруппысразличнымивариантамивегетативнойдисфункции:Автореф.дис...канд.пед.наук:13.00.04.-Омск,2006.-

24с. 

2МандриковВ.Б.Методологияпрофилированияфизическоговоспитаниястудентоввмедицинскихвузах:Автореф.ди

с….докт.пед.наук.:13.00.04.–Волгоград,2002.–45с. 

3ПашкевичС.А.,ПодригалоЛ.В.,ГалашкоН.И.,ИсаеваМ.В.,КоникЛ.В.,ТихоноваВ.А.Организацияфизическо-

говоспитаниястудентов,относящихсякспециальныммедицинскимгруппам//Физическоевоспитаниестуден-тов.-№6.-

10ноября2011. 

4  АндриевскийА.А.Организационно-методическиеусловиясовершенствованияфизическоговоспитаниястуден-

товспециальноймедицинскойгруппынаКрайнемСевере:Автореф.дис....канд.пед.наук:13.00.04.-Красноярск,2005.-24. 
 

Резюме 

Мақаладажоғарыоқуорнындағыарнайымедициналықтопстуденттерініңсабақтарынұйымдастырупроблема-

ларыныңғылыми-

теориялықалғышарттарыанықталған.Медициналықжоғарыоқуорнында«А»,«Б»,«В»арнайымедициналықтобыстуден

ттерініңнауқастануыныңқыр-

сырыанықталған.Медийиналықжоғарыоқуорнында«А»,«Б»,«В»арнайымедициналықтобындаоқитынстуденттердіден

етәрбиесінебаулудыңқұралдарыменәдістерідәлелденген. 

Тірексӛздер:Арнайымедициналықтоп,медициналықжоғарыоқуорныныңстуденттері,аурулардыңерекшелі-

гі,денетәрбиесініңқұралдарыменәдістері 
 

Summary 

Inthisarticlespecifiedscientific-

theoreticalprerequisitesoflessonsorganizationproblemsinspecialmedicalstudent’sgroupsathighereducationalinstitutes.Therewas

definedthepeculiarityofmedicalcollegestudents’sicknessesingroups“A”,“Б”,“B”ofspecialmedicalgroup.Therewerebasedmeans

andmethodsofphysicaleducationofmedicalcollegestudentsfromspecialmedicalgroups. 

Keyword:Specialmedicalgroup,ofmedicalinstitutestudents’,peculiaritysicknesses,meansandmethodsofphysicaleducation 
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БАПКЕРДІҢБАЛУАНДАРДЫДАЙЫНДАУДАҒЫОҚЫТУӘДІСТЕМЕСІ 

 

Р.Б.Кадырбеков–АбайатындағыҚазҰПУмагистроқытушы, 

А.Ж.Сериков –АбайатындағыҚазҰПУ,Денемәдениетіжәнеспортмамандығының4-курсстуденті 
 

Бұлмақаладажаттықтырушыныңбалуандардытәрбиелеудегі,педагогикалықбіліміменбіліктілігіжәнеқабілетті-

лігі,соныменқатарбапкердіңкәсібишеберлігікӛрсетілген. 

Тірексӛздер:жаттықтырушы,балуандар,жаттығу,оқыту,тәрбиелеу,денедайындығы 
 

Спорттықкүрестеоқыту–қатысушылардыңбілімін,білгірлігінжәнедағдысынқұрастыруғабағыт-

тылғанпедагогикалықпроцес. 

Күресжаттықтырушысыоқужаттығупроцесіндегіжұмыстымынадайбағалықасиеттердітәрбиелеуқұралд

арыменбайланыстырады:патриоттық,ұжымдық,еңбекқорлық,белсенділік,батырлық,шешімділікжәнеқайса

рлық. 

Әроқытушы–бапкержоғарыдәрежеліспортшыдайындауғаталаптанады.Жоғарыспорттықшебер-

ліктіқұрастырунегізгітехниканыжәнетактиканыдұрысбілуіжатады.Тактикалықшеберлігікүрестактикасын

орындаудеңгейініңмағыналыдәрежесінетәуелдіболады.Білімінжәнебілгірлігінқұрастыру-

дыңнегізгіәдістемелерінтүсіндіру,кӛрсетужәнежаттығуларәдістемелеріболады.Біріншібастапқыоқытудың

ерекшемаңыздысыкӛрсетуәдістемесіболыптабылады.Қатысушыларнегізгітактиканыигермейінше,әржаңаә

дісолүшінбелгісізформадағықимылы,кейбіріналдыменкӛрукерек,содансоңорындауғаәрекетжасауғаболад

ы. 

Бастаушыбалуанжаттықтырушы–оқушыныңқимылыныңүлгісінқайталайды.Сондықтандабастап-

қыоқытудақазіргітехниканыңтамашаүлгілерінесүйенуӛтемаңызды.Жаңабастаушытехникалыққимылдыба

қылап,текқимылдыңжалпыформасынестеқалдырады.Олоныңбӛліктерінбайқамайды,әдістердіңкейбірбӛлі

мдерініңқимылыныңӛзарабайланысыніскеасырмыйдыжәнекүшқуатыныңкӛлемініңмӛлшеріненӛтеалмайд

ы. 

Мұндайжағдайдаоқытушытүсіндіру,түсіндіруәдістемесінпайдаланады.Түсіндірукӛрсетуменбіргетекжа

лпықимылқұрылысынсақтауғанаемес,бірақоныңэлементтерініңӛзарабайланысынбалуанныңесіндеқалдыр

ады.Әдістердібілубүтіндей,бӛлікжәнеараластүрдеіскеасырылады.Әдістердіоқытуғакіріскенде,оқытушыбі

ріншікезеңдеоныдұрысаттаукерек,онансоңбірнешеретүлкенемесжалдам-

дықпенбүтіндейкӛрсетукерек.Жаттықтырушыәдістіңмаңыздыбӛлімдерінтүсіндіреді,балуандардыңденесін

http://bmsi.ru/source/f232ab82-72ba-40d5-a59b-9bdf6003451d
http://bmsi.ru/issue/2d23af9d-9722-4537-b959-fe2eb41ee8f4
http://bmsi.ru/issue/2d23af9d-9722-4537-b959-fe2eb41ee8f4
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іңкейбірбӛлімдерініңқимылыныңжүйелілігінеерекшеназараударады.Бұлтүсініктеуақытшажәнекүштіңӛзар

абайланысыныңмәнінбілдіретінқысқашаболукерек. 

Балуандардыңжұптасыпжаңаәдістіорындауынталдағанда,спортшылардыңжалпыжәнежекеқателерінкӛ

рсетеді.Жаттықтырушықайтатүсіндіргендебәріненбұрынжалпықателерінқарастырукерек,онансоңбалуанд

ардыңжекеқателерінетоқтайды. 

Күрделіәдістердіжәнеқарсыәдістердіорындаудабӛлісдергебӛліпжәнеараластәсілдіүйретеді.Балуандар,ә

дістібүтіндейкӛрсетудіалып,анықӛзінеелестетукерекжәнеәрәдістіңбӛлімдерінорындаутәсілінбілу. 

Мұндажаттықтырушыәдістіжақсылаптүсіндіріп,кейінорындағанкезінде,әрқайсысынақателіктерінкӛрсе

туітиіс. 

Соданкейінбарыпжаттығубірте-

біртекүрделеніп,жасбалуаншеберлігіншыңдап,разрядшылардыңқатарынақосылаалады.Жаттықтырушым

ынақағиданысақтамауыкӛбінесезиянәкеледі.Үйірмегежаңаданкелгенжасбалуанӛзіорындайалмайтынәдіс-

айланыкӛредідемененбалуаншықпайдыдеп,күрескекӛңілісуыйды.Мұндайжағдай,ұстаздыңпедагогикалық

қағиданытолықбілмеуінентуындайды. 

Жаттығубарысындаәрбірүйретілгенәдіс-айлатұрақтыболуытиіс.Жаттықтырушыӛзініңшәкіртте-

рінбірәдістіүйретіп,оләбденорындалғанша,басқаәдіскекӛшпеуікерек.Мысалы,кӛптегенатақтыбалуандарбі

рәдістіжетемеңгереді.Соныңӛзіолардыңтүрліжарыстардажеңімпазмүмкіндіктуғызады.Алдүниежүзіхалық

тарыныңбарлықкүрестүрлерінде30-

мыңнанастамәдісайлаларбарекен.Солардыңбарлығынешқандайчемпионныңбілуімүмкінемес.Алтұрақтыбі

рәдістіжақсымеңгеруүшіноғанқажымай,талмайжаттығуларжасауыкерек.Сондаолшеберспортшыболаалад

ы.Мысалышалқалайиіліп,кеудеденасыралақтыруәдісінешбірбалуанбірайданемесебіржылдажетемеңгереал

майды.Бұлүшінбес-

алтыжылкерек.Бұлқағиданыңтағыбіререкшелігіалдыңғыӛткенжаттығулардаүйренгенәдіс-

айлалардыкейінгісабақтарменжалғастырыпотырғанжӛн. 

Балуандардыңспорттықшеберлігініңартуы,жарыстардажоғарғынәтижекӛрсетуі,солұйымспорт-

шыларыныңарасындатәрбиежұмысыныңжақсыжолғақойылуыбапкерлерінебайланысты.Жаттықты-

рушыспоршыларғажаттығуда,кӛпшілікорындардаӛзініңжақсыжағымен,мәдиенеттілігіменбасқаларғаүлгіл

іболуытиісекенінүнеміайтыпотыруқажет.Жаттықтырушыкүрессекциякелгенжастардытәрбие-

леуғанаемес,олардыңбойынабиікадамгершілікрухтысіңіруболыптабылады.Жасӛспірімбалуандар-

менӛтетінжаттығулуадыңбірсыпырасыспортшылардыэстетикалықжағынантәрбиелейтіндей,олардыңкүш

жігерінарттырып,жандүниесінбайытатындайболукерек.Жаттығуӛтетінзалдыңішініңауасытаза,спортқұрал

-

жабдықтарынұқыптытүрдеӛзорнындарындажиналыптұруларынабасаназараударукерек.Спортшыжаттығу

залындауақытылыкеліп,спорткиімінӛзінеқонымдыжәнежарасымдыетіпкиюкерек.Жаттықтырушыныңжек

ебасыӛзініңқарауындағыжасӛспірімдерүшінерекшетұлға.Тәрбиехақындаайтқандахалықмәтелдеріоралады

:«Ұяданекӛрсең,ұшқандасоныілерсің»,«Арбаныңалдыңғыдоңғалағықайдажүрсе,соңғысысондажүреді».Ж

аттықтырушысабырлы,абзал,қарапайым,адамгерші-

лігімолболса,нұрүстіненұрболады.Олӛзшәкірттерінеадалдықты,ұқыптылықты,еңбексүйгіштіктіүйретебіл

укерек.Шәкірттерінспортәлеміндекездесетінжағымсызқылықтарданаулақболуғатәрбиелеуоңайісемес.Жат

тықтырушыӛзшәкірттерініңмінез-

құлқынбессаусақтайбілукерек.Солсияқтыжасспортшыныңоқитынмектебімен,отбасыменнемесжұмысісте

йтінорныментығызбайланыстаболғаныжӛн.Әрбіржаттықтырушыӛзініңпедагогика,психология,спортфизи

ологиясы,гигиенажӛніндегібілім-

дерінжетілдіріпотыруға,әдістемелікдайындықтанӛтіпкәсібимамандығынжетілдіріпотыруғаміндетті.Соны

менқатарспортәлеміндегіәрбіржаңажетістіктерді,табыстардыбіліпотыруғатиіс.Әйтпесеолкүнделіктіӛмірде

нқалыпқоятынысӛзсіз.Оқужәнежаттығужұмыстарындабұлауадайқажет.Жаттық-

тырушышәкірттерінеайтқанынорындаттыруүшінӛзідеоларменжақсықарым-

қатынастаболғаныдұрыс.Тәртіптіліктіңүлгісінжекбасыныңмысалыменкӛрсетежүріп,қызметбабындағыжа

уапкершіліктісезініп,ӛзінлайықтыұстайбілуіқажет.Балуанныңеріктілікқасиетіоныңтәртібіненжаттығумен

жарысережелерінсақтауданжаттықтырушыныңайтқанынбұлжытпайорындауынанкӛрінеді.Спортшыкүнтә

ртібінӛтеқатаңсақтауыкерек.Сондағанаолірі-

іріжеңістергежетеалады.Тәрбиебүкілұжымныңісі.Жаттықтырушыныңмолтәжірибесіменбіліміболғанымен

,ұжымдағыбірліксізалғақойылғаннегізгімақсаттарынажетеалмайды. 

Балуандардыжарысқадаярлау.Жаттығу,тағыдажаттығу.Бұлталабытаудайәрбірбалуанныңжеңіскеапар

артемірқазығы.Жаттығуданеғұрлымқиынболса,жарыстаоңайболмақдегенсӛзбекерайтылмасакерек.Теріңді
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кӛптӛк,бірақсолтӛккентердіңқарымынқайтарабіл.Әдетте,біліктібапкерлержасалғанжаттығуойындарыпайд

алыдатиімдіболғаныдұрыс.Жаттығусабақтарынспортшыныңжекебасыныңбастынәрсе–

жаттығусабақтарыныңмерзімінсақтау.Жаттығулардыңжиілігіжағдайғабайла-

ныстыәртүрліболуымүмкін.Дайындықкезіндежаттығусабақтарысирекболады.Алспорттықжиынӛткізгенке

здежиеленеді,тіптікейдекүнінеекіреттенӛткізугетуракеледі.Жарысалдындаспортшылар-

ғадемалысберілукерекекі-

үшкүн.Демалыскүніндетаңертеңгілікгимнастикаменсеруенқолданылады.Жаттығатынспортшыныңкүндік

режимінарнайыжасалғанкүнтәртібіменжалғастырыпотырғанжӛн.Барлығыдакезекпенжүзегеасырылыпоты

рғаныдұрыс.Бұлспортшыағзасыныңбірқалыптыжұмысістеуінежағдайжасайдыжәнеағзасыныңжұмысістеу

қабілетінарттырады.Күнтәртібітұрақтыдаболма-

уымүмкін.Спортшыжекебасыныңжағдайынанемесеклиматқаӛзгеріптұрады.Мысалы,шыжығаныстыққажа

ттығуойындарынтаңертеңгінемесекешкісағаттарғаауыстыруғатуракеледі.Осындайәрқилыжағдайларғақар

амастан,режимдіжасаралдындаспортшығажекеталаптартайтылыптұрады.Таңғыұйқыданоянубіруақытта,ж

еті-сегізсағаттанкешболмауытиіс.Таңертеңгілікгимнастикаміндет-

тітүрдежасалады.Жаттығусабақтарын10-

нан14сағатаралығында,ӛткізгенабзал.Егержаттығуларкешкеқарайболса,18сағаттанминут21сағатқадейінӛт

кізгентиімді.Тамаққаәдеттежартысағатжеткі-лікті.Түскітамақтансоң1.5-

2сағат,таңертеңгіліктамақтансоң30-

35минутуақытдемалысбергенідұрыс.Кешкітамақтанкейіндеұйқығадецін2сағатбұрынболуыкерек.Спортты

қжиынныңкүнтәрті-

біндесерунеге,әрқилымәдениорындарғабарыптұруғауақытбӛлінеді.Ұйқығабӛлінгенуақыт8сағат-

танкемболмағанжӛн.ҚорытаайтсақжаттықтырушыныңқызметіалдыменӛзшәкірттерініңбойынаОтанғадеге

нсүйіспеншілік,достық,адамгершілік,принципшілдік,батылдық,кішіпейілділікжәнежаманәдеттерденаулақ

болуғабағытталғанқасиеттергебаулиды. 
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Вданнойстатьерассматриваетсярольтренераввоспитаниипедагогическойквалификацийборцовтакжезнанияиспосо

бность,профессиональногомастерстватренера. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢДЕНЕТӘБИЕСІЖӘНЕСПОРТПЕНШҦҒЫЛДАНУКЕЗІНДЕГІ 

АҒЗАНЫҢКЕЙБІРФИЗИОЛОГИЯЛЫҚЖАҒДАЙЫ 
 

Н.Тӛлегенҧлы–ағаоқытушы,АбайатындағыҚазҰПУ 
 

Қазіргітаңдаадамағзасыныңжұмысқабілетін,физикалықдамудеңгейінжоғарылатуғаүлкенталапқойылыпотыр.Студ

енттердіңденедамуын,физикалықмүмкіншіліктерінқалыптастырыптәрбиелеудеолардыңжасерекше-

ліктерінескеріп,соғанқарапжаттықтыруолардыңденесініңдамуынжоғарылатудатиімдіәсеретеді. 

Тірексӛздер:ағза,денешынықтыру,жаттығулар,бұлшықет,қажу,ұйқыжәнедемалыс,гравитациялықестентану,физи

ологиялықерекшелік 

 

Денетәрбиесіжәнеспортпеншұғылданустуденттердіңкӛтеріңкікӛңіл-

күйініңқалыптасуынаәсеретеді.Бұлқұбылыстыңсебептерімыналар:белгілібірқарқындылықшегіндеболғанб
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ұлшықетқысымыденісауадамдардажақсысезімдердіңтуындауыменбайланысты.Бұныбіртаңертеңұйқыдан

тұрыпкерілгенкездегібұлшықеттіңбіріншіқысымынанрахаттанғандабілеміз.И.П.Павлов«Денееңбегіненсез

генқанағатпенақыл-ойеңбегіненалғанқанағаттысалыстыруғакелмейдідеді»,бірақбізақыл-

ойеңбегіменӛмірсүреміз. 

Қойылғанмақсатқажетутіптіоғансанаменжақындаудыңӛзіадамныңӛзәрекетінеқанағаттанатынынбілдір

етінбастыықпалболыптабылады.Денетәрбиесіменспортсабақтарында–

бұлкемшілікспортжаттығуларыныңтәсілінмеңгерудегіілгерілеушіліктітанусалдарынан,қимылжәнепсихик

алықсапалардамуымен,спортдәрежесінжәнеатағыналу,жарыстағыжеңіссалдарынанболады. 

Белсендіқимыләрекеттеріаралықжүйкежүйесініңқоздыружәнетежеуқызметінреттейді.Жаттық-

тырусабақтары,спортойындарыменспортжарыстарынақатысуағзағабарыншажоғарыталаптарқойып,бұның

алдындатуындағанкеріәсерлікӛңіл-күйжағдайынтӛмендетіп,кейдежойыпжібереді. 

Денетәрбиесіменспортсабақтарыеңалдыменадамныңӛзқозғалысаясынмеңгеруге,қимыл,ұғымдарынбай

ытуға,қимылқабілеттеріндамытуғабағытталған.«Денемәдениеті»ұғымыныңмәндікмазмұнықимылдыұлаға

ттау,олардыңүнемділігін,тиімділігін,орындылығынарттыру,яғниолардыңжетілуіменәсемдігінсипаттайтын

қимылдыңжақтарынмеңгеруретіндеашылуымүмкін.Соныменденетәрбиесіменспорттақимылкӛркемдігінқ

алыптастыруықпалыболыптабылады. 

Жақсыденедамуыменденсаулықбірліктекӛрінеді.БұлкӛзқарастыН.Г.Черышевскийдамытып,қорғады.Ӛ

зінің«Ақиқатқаэстетикалықкӛзқарасӛнері»аттыдиссертациясында«Ӛмірдіңӛзітамаша.Адамдағытамашаме

нәдеміліктіадамденсаулығыменағзасыүйлесімдідамуытуралыұғымсызтүсінумәнсіз»,деді. 

Спортпеншұғылданатынадамменспорттықжекпе-

жектердібақылаушыкӛрерменадамденесіндегіәсемдікті,күштідамығанденсаулықтыбағалауғаүйренеді.Әри

не,денетәрбиесіменспортнәтижесіндеадамныңсыртқысымбат,оныңтұлғасытуралынағызэстетикалықұғым

қалыптасады. 

Денетәрбиесіжәнеспортпеншұғылданатынстуденттердің,сабақалдындаішкіағзаменжүйелеріқызметінің

ӛгеруібайқалады,бұлағзаныңсӛреалдындағыжәнесӛрелікжағдайы.Бұлӛзгерістеррефлек-

торлықшарттықызметініңқорытындысыменәртүрлісапалықкӛріністеріболуымүмкін. 

Сӛреалдындағыжағдайда,әдеттежүйкежүйесініңқозғыштығыныңкӛтерілуінен,қанайналым,тынысалу,а

сқорытуменбӛлу,заталмасужүйесіқызметініңкүшеюіненболады.Егер,бұлӛзгерулербіркелкіболса,орнықты

шекараданасыпкетсе,оларқозғалысаппаратынішкіағзаменжүйеніалдағыбұлшықетқызметінеқамтамасызет

угедайындайды.Кейдеоқусабақтарыменжарыстаржағдайы,ӛтекүштітітір-

кенгіштікболуымүмкін,ондажүйкежүйесініңқолайлықозуыныңорнына,студенттердіңқозғыштығы-

ныңшамадантыскӛтерілуі«сӛрелібезгектің»белгісі. 

«Сӛрелікбезгек»-

соңғықорытындысындажүйкежүйесіорталғыныңтежелупроцесініңдамуына,ағзақызметіменжүйесініңезіл

уіне,спорттықтехникалықнәтиженіңтӛмендеуінеәкеліпсоғады.Мұндайсӛреденшығаралдындағысӛрелікжа

ғдайынақолайсызболады.Сӛрелікжағдайыдененіқыздыруарқылыреттеугеболады[1,2,3]. 

Бұлшықеттердіңжұмыстыұзақуақыторындағанкездеріндебіртебіртеқуатқорытаусылады,қаншазаталма

суӛнімдеріжиналады,албастыңмиқабынажұмысістеушіқаңқабұлшықеттерінентүскеншабыттар,қозументе

жеупроцесініңәдеттегіӛзарақатынасынбұзуғақатынасынкелтіреді.Ӛзгеруадамныңсезіміменқосылып,денен

іңжұмысынорындаудықиындатады,қорытындысындаағзаныңжұмысқабілетітӛмендейді,қажужағдайыбаст

алады.Егерағзанытынықтырып,басқақызметкеқосыптынықтырсаағзаӛнімдердіңыдырауынанбосайды,ӛзін

іңуақытқорынқалпынакелтіреді.Қажудыңдәрежесі,яғниқалпынакелтіру,қажубелгілеріжойылады,ағзақайт

аданжұмысқақабілеттіболады.Қажудыңдәрежесі,яғниқалпынакелтірукезеңі,студенттердіңденсаулықжағд

айыменденедайындығы-

на,орындалғанжұмыстарыныңұзақтығыменқарқындылығына,кӛлеміменқоршағанортаныңжағдайы-

набайланысты.Басқатеңжағдайда,дененіңжұмысістеуқабілетіне,студенттіңрухани-жігерлідайынды-

ғына,сезімәрекеттерінебойалдырғышкүш-қуатынакӛпықпалетеді[4]. 

Мақсаттылық,жеңіскедегенжігерлілік,борышқадегенжауапкершілік,жағымдысезімгешақырады,оларкү

шқосады,қажудыңбасталууақытыналыстатадыжәнекерісіншежігерліліктіңболмауы,алдағыеңбектен,күрес

тенқорқу,жабырқану,тӛменгіруханижағдай,қарама-

қайшысезіну,қажудыңбасталуынжылдамдатады,шаршаудыңсезімдерінкүшейтеді. 

Жұмысістеуқабілетіменқажудыңтӛмендететінәртүрліжұмыстарданкейін,күштіқалпынакелтіре-

тіндемалысқажет.Демалысбелсендіжәнебелсендіемесболуымүмкін.Ұйқыжәнетамақтанудыңдұрысережесі

толыққандыдемалысқамаңызыӛтезор. 

Демалыстыңболмауынан,жеткіліксізұйқысалдарынан,ретсізжәнешамадантыстамақтанудан,соныменбі
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ргеденсаулықжағдайындаауытқуыбарболса,әркездегіқайталаныпкелетінауыржұмыстарсозылмалықажыуғ

а,тымшаршауғаәкелуімүмкін.Қажуқұбылысыелеусіз,біртіндепұлғаятүсуімүмкін:ұйқыбұзылады,тәбеттӛме

ндейді,сосыншаршағандықтысезінупайдаболады,шұғылданудықаламайды,тершығуүдейді,салмақазаяды,а

ғзадабасқадабұзылуларпайдаболады.Ұзақуақыттымшаршапқажығандықты,орталықжүйкежүйесініңшама

дантыстітіркенгендігіменқажығандығыжәнежаттығусабақтарыныңтәртібіменнегізіпроцестерініңбайланы

сыбұзылуынспорттаартықжаттыққандықдепатайды.Жүйелідәрігерлік-педаногикалықбақылауменӛзін-

ӛзібақылауұзақуақытартықжаттыққандық-

тыңбастапқыбелгілерінуақытындаанықтауғажәнеқажеттісақтандырушараларынқабылдауғамүмкін-

дікбереді.Артықжаттыққандықарнайыемделудіталапетеді[3,4]. 

Егерденешынықтыруменшұғылданушынемесеспортшыжеткіліксізжаттықсажәнеоғанқарамайжаттыққ

андықжағдайындағықуаттылыққатепе-

теңденешынықтыружұмысынорындауғатырысса,ондажұмысістеубасталғаннансоң,бірнешеуақыттанкейін

ол,аяқтыңқозғалмайқалуын,кеудесініңқысылғанын,ауыртпалықты,басыайналуды,тұншығудысезінеді.Ата

лғансезімдердіңшарықтаушегін«ӛлінүкте»депатайды.Бұлқажығандықтыңбіртүрі.Егержұмысиыжалғастыр

аотырыпқайраттылық-

тыңкүшімен«шыдап»бақса,пайдаболғанауырсезімдерденбасымкелсе,ондабіршамауақыттанкейін,тынысал

у,кеуденіңқысылғаны,ауырғаныжеңілдейдіжәнежеңеалмайтын,жұмыстытастауықыласы,жалпыкӛңіл-

күйсезімініңжақсаруынаорынбереді.Мұндайжағдайды«екіншітыныс»-депатайды. 

Жақсыжаттыққандықжағдайындаалдыналадененіқыздыру,біртіндепеңбектіңкүшінкӛбейту,«ӛлінүктені

ң»келууақытыналыстатадынемесежағымсызсезімдердіәлсіретеді,«екіншітыныстың»келуін,ашылуынжеңі

лдетеді. 

Денемәдениетіжәнеспортсабақтарыкезіндекейбіреулердіңәдістемелікжәнесанитарлық–гигиена-

лықережелердіӛрескелбұзғанысалдарынанмынатӛмендегідейаурулыжағдайларпайдаболуымүмкін:гравит

атциялықестентану,артостатистикалықталықсу,талыпқалыпжағдайыжәнет.б.Денемәдениетіжәнеспортпен

шұғылданушыстудент,осыауырулыжағдайлардыңнегізгіерекшеліктерін,олардыңпайдаболғанынескертуді

жәнеоғанқажеттіалғашқыкӛмеккӛрсетудібілуі. 

Гравитациялықестентанудансақтанудыңәдісі–

мәрегежүгіріпкелгендебірдентоқтапқалмай,жүгірістібіртіндептоқтатукерек. 

Ортостатистикалықталықсу-

гравитациялықестентанудыңбіртүрі.Бұлқұбылысадамныңқатардаұзақтұруынанболады.Ортастатистикалы

қталықсуұзақуақыткүштенужағдайынанкейінбелсендіқозғалыстыңшектелуіненкүретамырқаныныңкүшқу

атынреттеушісініңбұзылуына,қанныңкеудеменаяқтыңтӛменгібӛліміндетұрыпқалыпжүреккекүретамырарқ

ылықанныңқұйылуыныңнашарлауынабайланыстыпайдаболады.Сырттанқарағандағыбелгілері,сақтануере

желері,шараларыменалғашқыкӛмек,солгравитациялықестентанужағдайындай[1,2,3,4]. 

Талыпқалужағдайыкейбірдененішынықтырушыларменспортшылардыңқаттыуайымдап,қайғыру,салда

рынанжәнежағымсызсезімдерденпайдаболады.Бұлжағдайлардакүретамырқанныңкүшқуатыбірдентӛмент

үседі.Осыданбастыңмиынабіршамақанжетіспейдідеесінентанады.Денешынықтыружаттығуларыншамада

нтысзорланыпістейтінауыратлеттерменбасқаспортшылардакӛкірекпенқұрсақтыңішкіқанқысымыныңбірд

енкӛтерілунәтижесіненкеуденіңсоруәрекетібұзылады,күретамырдағықанқысымытӛмендейді,қандыкӛмірқ

ышқылгазыменбайтунашарлайды.Ауыратлетшілердемойынбұлшықеттерініңжақсыдамуынабайланыстық

аттыкүштенукезінде,мойынныңқантамырларысоғыладыда,миғақанкелмейді.Нәтижесіндемиқансызданад

ыда,талыпқалужағдайынаәкеледі. 
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Резюме 

Современныеусловияжизнипредъявляютвысокиетребованиякуровнюфизическогоразвития,работоспособно-

стиизащитнымсиламорганизмачеловека.Учитыватьвозрастныеифизиологическиеособенностивфизическойвоспитани

истуденческоговозрастаэффективностимулируетположительныефункциональныеиморфологическиеизменениявфор

мирующемсяорганизме,активновлияетнаразвитиефизическихспособностейстудентов. 

Ключевыеслова:организм,физическаякультура,упражнений,мышцы,сониотдых,гравитацияфизиологическаяосо
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бенность. 

 
Summary 

Modernlivingconditionsmakehighdemandstothelevelofphysicaldevelopment,healthanddefensesofthehumanbody.Takeinto

accounttheageandphysiologicalcharacteristicsofphysicaleducationcollegeageeffectivelystimulatespositivefunctionalandmorph

ologicalchangesintheemergingorganismactivelyinfluencesthedevelopmentofthephysicalabilitiesofstudents. 

Keywords:body,physicaleducation,exercise,muscles,sleepandrest,gravitationphysiologicalfeature 
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