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Жинаққа «ҰЛТ ҚҰНДЫЛЫҒЫ – ҰРПАҚ ӨЗЕГІ» тақырыбында 
өткен ғылыми-теориялық конференцияға келіп түскен баяндамалар 
енгізілді. Баяндамаларда аға ұрпақ өкілдері - «АРДАГЕРЛЕР», 
жоғарғы оқу орындарының ғылыми қызметкерлері - отандық 
ғалымдар, оқытушылар, докторанттар мен магистранттардың 
тақырыптық конференция аясында халықтық мұраларды ұрпақ 
тәрбиесінің тәлімдік құндылықтары ретінде таныту және өмірлік 
тәжірибеде пайдалану жайындағы жеке ғылыми танымдық 
көзқарастарын беретін еңбектері қамтылды. Жинақ әртүрлі жастағы 
қалың оқырманға және мектеп мұғалімдері мен білім және тәрбие 
саласындағы қызметкерлерге арналған. 
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Алғы сөз

КЕЛЕМСЕЙІТ 
Ермек Әбілмәжінұлы,
Алматы облыстық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы.

Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласы бойынша ұлттық құндылықтарды – ұрпақтар  
сабақтастығының өзегі ретінде қарастырып, ардагерлер әлеуетін 
барынша қолдана отырып, аға ұрпақтың оған үлес қосуын 
қамтамасыз ету.

Басты мақсат - жас ұрпақты ұлттық игіліктер мен адамзаттық 
құндылықтар, рухани - мәдени мұралар сабақтастағын сақтай 
отырып, тәрбиелеу. Туған жердің мәдениеті мен салт-дәстүрін 
ардагерлер өсиетін арқылы қалың бұқараға жеткізу. Жетісу 
ардагерлерінің тағылымын дарыту бағытындағы   «Ағаның ақылы» 
аясындағы іс-шараларды жандандыру, жас ұрпақтың туған жерге, 
елге деген сүйіспеншілігін, отбасына деген мейрімін, ұлттық 
сананың кемелденуін, білімді болуын насихаттау, ұғындыру болып 
отыр. Облыс аумағында «Бабалар аманаты», «Отбасы» мектептерінің 
жұмыстарын жандандыра отырып, Жетісу өңірінің тарихи 
тұлғаларын, ескерткіштерін, киелі жерлерін насихаттау, тағзым ету. 
Жастарға ұлы даланың дара тұлғаларының данышпандылығы мен 
батылдықтарын ардагерлер арқылы  жеткізу.

«Мәңгілік Ел» идеяларының негізінде азаматтық тектілікті сақтау, 
олардың істеген қателіктерін жоюға, бейқамдық, берекесіздіктен, 
жауапсыздықтан арылуға, жер дауын, ел дауын, жан талауы мен тон 
талауының әділ шешілуіне ақыл-кеңестер беру.

Міне, осы айтылғандай, ұлтын сүю, тілін, ата-дәстүрін 
қастерлеуден келіп патриотизм мәселесі туындады. Осы арада Елбасы 
Назарбаевтың  мына тұжырымдамасына сүйену артық болмас: «Өз 
бойымызда және балаларымыздың бойында жаңа қазақстандық 
патриотизмді тәрбиелеуіміз керек, – дейді «Қазақстан-2050» 
бағдарламасында. - Бұл, ең алдымен, елге және оның игіліктеріне 
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деген мақтаныш сезімін ұялатады… Біздің балаларымыз бен 
немерелеріміз сырт елден гөрі Отанында өмір сүргенді артық 
көретіндей, өйткені, өз жерінде өзін жақсы сезінетіндей болуы 
тиіс. Біздің еліміздің әрбір азаматы өзін өз жерінің қожасы ретінде 
сезінуге тиіс». Елбасы көтерген  осынау өзекті мәселенің бір кілті, 
бүгінгі жас ұрпақты халықтық мұралар негізінде отансүйгіштік 
пен елжандылыққа тәрбиелеу олардың бойына отаншылдық 
сезімін құйып, патриотизмге тәрбиелеуде деп түсінеміз. Мәңгілік 
ел болуды көздеген Елбасы Н.Назарбаевтың маңызы өте терең 
бастамасын көкірек көзі ояу жанның бәрі қолдауға тиіс. Жастардың 
отансүйгіштік және елжандылық қасиеттерін қазақ халқының атадан 
балаға ежелден мирас болып беріліп, келе жатқан ұлттық құнды 
мұраларына сүйене отырып дамыту оң нәтиже берері сөзсіз. Қазақ 
халқының ұлттық мұраларына салт-дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, қазақ 
халқының ауыз әдебиеті үлгілері жатады. Ежелден қазақ халқы 
қоршаған орта, дүние жайлы өз білгендерін, ойға түйгендерін, 
түсініктерін және көзқарастарын халық арасында ауыздан ауызға 
беріліп отырған. Осы халық мұралары құндылығын жоймай қазіргі 
күнге дейін жетіп, көптеген оқулықтардың беттеріне түсіріліп, жас 
ұрпақ тәрбиесінің түп-тамыры халық даналығымен өзектес.

«Қaзaқстaн – 2030» Жолдaуындa Республикa Президенті 
еліміздің ұлттық қaуіпсіздігін, тәуелсіздік пен егемендігін 
тaнытaтын мемлекетіміздің ұзaқ уaқытты дaмуын aнықтaды. Білім 
беру мен тәрбиенің негізгі міндеті - өз елінің aзaмaты, пaтриотын 
тәрбиелеу болсa, осығaн сәйкес «қaзaқстaндық пaтриотизм мен 
ұлттық пaтриотизм» жас ұрпақтың тәрбиелік деңгейін бaғaлаудaғы 
көрсеткіш болып қaрaстырылaды. Қaзaқстaн Республикaсындa соңғы 
жылдaры қaлыптaсқaн тәрбие жүйесі көпшілік жaғдaйдa сөз, ұрaн, 
мәліметтік сипaттa болып, қазақстан жастарының халықтық мұралар 
негізінде отансүйгіштік пен елжандылыққа сaнa-сезімін, сaпaлaрын, 
мінез-құлқын қaлыптaстыруды көздейтін тәрбиенің формaлaры 
мен әдістерін жетілдіруді тaлaп етеді. Бұл бүгінде бaйсaлдылық, 
тaбaндылық, бaтылдылық, бaтырлық, қaйсaрлық турaлы білім ғaнa 
емес, өнегелік көрсету қaжет болып отырғaн уaқыттa aсa мaңызды.



5

ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІ - ҰЛТ БОЛАШАҒЫ 

Бузаубакова  К.Д.
п.ғ.д., профессор, Тараз МПУ, 
Тараз қ. klara_1101@mail.ru

Үшінші мыңжылдықта  ұлттың бәсекелестік қабілеті бірінші 
кезеңде білімділік деңгеймен анықталады. Білім мемлекеттің 
интеллектуалдық және рухани ресурстарының сарқылмас бұлағы 
ретінде адамзат капиталының сапасын арттыруда басты фактор 
болып саналады. Мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік 
жетістіктері зәулім ғимараттармен емес, ең алдымен білім 
деңгейімен анықталады. Әр кезеңге сай интеллектуалды дені сау, ой-
өрісі жоғары, халықаралық деңгейде білімі бар ұрпақты тәрбиелеу 
– мемлекеттің ең маңызды стратегиясы.

Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақа¬ласында   табысты болудың ең іргелі, басты 
фак¬торы білім екенін атап көрсетті, ұлттық құнды¬лықтар 
жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді. 
Биылғы Жастар жылында жастарға басымдық беретін межелердің 
қатарында білім әрдайым бірінші орында тұруы абзал [1].

Төл тарихымызды білетін, бағалайтын, мақтан ететін, ұлы 
даланың даналарын ұлықтай алатын, ұлы даланың ұлы өркениеттерін 
сақтай алатын, ұлы даланың  мәдениетімен сусындаған,  ұлағаттарын 
бойына сіңірген, әдептен озбай ар тазалығын жоғары ұстайтын 
биязы, өнегелі қыз бен ата-бабамыздың білектің күшімен, найзаның 
ұшымен қорғаған жерін, елін сүйетін, Отанға қорған болатын 
елжанды, ер жүректі ұлт тәрбиелеу – мемлекетіміздің басты бағыты.

Қазақстан Республикасының  Тұңғыш Президенті Н.Назарбаев: 
«Қазақстан егеменді мемлекет ретінде қалыптасу мен даму 
стратегиясы» еңбегінде «Мемлекетімізді егеменді, тәуелсіздікке 
жеткізетін 4 күш: біріншісі – жеріміздің қойнауындағы байлық; 
екіншісі – жеріміздің бетіндегі байлық; үшіншісі – өндіріс байлығы; 
төртіншісі – тапқырлардың ақыл-ой байлығы, тапқырлардың 
үйреншікті қалыпқа сыймайтын, бүкіл әлемдік деңгейдегі 
жасалымдары» – деп атап көрсеткендей, жас ұрпаққа ұлттық, 
патриоттық тәрбие берудің маңызы ерекше [2].

Бұл міндетке халқымыздың ғасырлар бойғы ұрпақ өсірудегі 
ұлттық тәрбие дәстүрлер тәжірибесі негізінде адамгершілік 
қадір-қасиеттері тағылымды, рухани дүниесі бай, креативті 
ойлайтын, шығармашылық, іскерлік, бәсекелестікке дайын, түрлі 
мамандықтарды меңгере алатын, бойында азаматтық пен патриоттық 
сезімі қалыптасқан жеке тұлғаны тәрбиелеу арқылы жетуге болады.

Қоғамдық-тарихи өмірде жинақталған тәжірибені аға буын 
өскелең ұрпаққа беруі қажет. Осы тәжірибе мен білімді меңгеру 
тәрбие процесі арқылы жүргізіледі. Тәрбие – қоғамның, материалдық 
өндірістің үздіксіз дамуын қамтамасыз ететін фактор, күш-құрал. 

Қоғамдағы қазіргі кездегі қайта құрулар, экономиканы 
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дамытудағы жаңа стратегиялық бағдарлар, қоғамның ашықтығы, 
оның жедел ақпараттануы мен қарқынды дамуы жеке тұлғаны 
тәрбиелеуге қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті. 

Тәрбиенің мақсаты – қоғамға қажетті адамгершілік қасиеті 
жоғары, еңбексүйгіш, ғылыми дүниетанымы қалыптасқан, 
эстетикалық талғам сезімі мен дене күші мығым, белсенді, өмірлік 
позициясы айқындалған креативті жеке тұлғаны қалыптастыру.

Тәрбиенің негізгі міндеттері:
- жалпы адамзат қоғамы жинақтаған мәдени байлықты танып 

білуге қатысу;
- ішкі ар бостандығын дамыту: өзіне-өзі баға беру, өзін-өзі 

басқара білу, өз беделін кез келген ортада және кез келген жағдайда 
сақтап, қорғай білу;

- жас ұрпақтың білімге, ғылымға деген ынтасын, ықыласын 
арттыру,      ақыл-ой қабілетін, диалектикалық дүниетанымын 
қалыптастыру;

- жер тағдыры мен ел тағдырының, табиғат пен адам өмірінің 
бірлігін терең сезінетін жер, су, ауа, ғарыш әлемінің қадірін бағалай 
білетін, табиғатты аялап, оны қорғай алатын зияткер тұлғаны 
тәрбиелеу;

- жас ұрпаққа ұлттық мәдениет пен өнер негізінде жан-жақты 
эстетикалық тәрбие беру және оларды сұлулыққа, тазалыққа үйрету; 
саламатты өмір сүруге баулу;

- қазақ халқының ерлік, жауынгерлік тарихын, ұрпаққа ерліктің 
өшпес үлгісін қалдырған батырлардың өмір өнегесімен таныстыру, 
өз жерін, елін қорғай алатын елжанды, ұлттық намысы мол, жігерлі 
азаматтарды тәрбиелеу;

- мемлекет заңдарын білу және оған сый-құрметпен қарау, оны 
жүзеге асыруға дайын және ынталы болу; қоғамдық заң ережелерін 
бұзушылыққа төзбестік білдіру, адамгершілікке жат кеселдерге 
қарсы күресуді әрбір жастың күнделікті мінез-құлқына айналдыру.

 Тәрбие процесін ізгілендіру  қағидалары:
- баланы өз табиғатында қабылдау, тұлғаға құрмет көрсету және 

әрқайсысының өзіндік абырой сезімін қолдау; 
- тұлғаның өзгеге ұқсамау құқығын саналы түсіну және мойындау; 
- ерікті таңдауға құқық беру; баланың тұлғасын емес, оның іс-

әрекеттерін, қылықтарын, ісін және т.б. бағалау;
- әрбір баланы өзіңдей сезіну қабілеттілігі (эмпатия), мәселеге 

баланың көзімен, оның ұстанымымен қарау; баланың жеке-
психологиялық және тұлғалық ерекшеліктерін есепке алу [3].

Қазіргі кезеңдегі тәрбие берудің басты  мақсаты – жеке тұлғаның 
өзіне және қоғамға қажетті қабілеттерін дамыту, өзін-өзі тану 
және өздігінен білім алуды тиімді қамтамасыз ететін әлеуметтік 
құндылықтың белсенділігін қалыптастыру. 

 Тәрбие процесін ізгілендірудің шарттары:
- тәрбие процесі жеке тұлғаның өзін-өзі жетілдіру бағытында 

өтеді;
- тәрбие процесі ішкі мотивацияға негізделеді, сыртқы 
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мотивацияны ұйымдастыруы мен тиімді үйлесуі, тұлғаның ішкі 
сұранысын қанағаттандырады;

- тұлғаны дамыту біртұтастықта жүреді, баланың интеллектуалды, 
физикалық, эстетикалық дамуын бірлікте қарастырады;

- тәрбиелеу тәрбиеленушінің өз бетімен іс-әрекетіне негізделеді: 
әрбір баланың қабылдау, меңгеру, есте сақтау қабілеттері мен 
мүмкіндіктері әртүрлі;

- тәрбиелеу ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарға 
арқа сүйейді, тәрбиеленушінің психологиялық-физиологиялық 
ерекшеліктері толық ескеріледі  (1-сурет).

Сурет-1. Ш.А.Амонашвилидің тұлғаға бағытталған ізгілікті 
технологиясы

Мектеп жасындағы оқушыларға тәрбие беру жүйесі мектеп, 
отбасы, әлеуметтік ортаның ынтымақтастығы негізінде құрылады. 

 Жаңартылған білім беру жағдайында  мектеп оқушыларына 
тәрбие берудің мақсаты – өзін-өзі тануға, өзін-өзі тәрбиелеуге, 
өзін-өзі дамытуға және өзін-өзі жүзеге асыруға қабілетті, 
еркін, шығармашылығы дамыған, жаңашыл, креативті тұлғаны 
қалыптастыру. 

Тәрбиелеудің тұлғаға бағдарланған технологияларын 
жақтаушылар Ш.А.Амонашвили, М.Н.Берулава, Е.В.Бондаревская, 
Ю.И.Турчанинова, И.С.Якиманская және т.б. 

Е.В.Бондаревская тұлғаға бағытталған тәрбие беру парадигмасына 
төмендегілерді ұсынады:

- тәрбиелеуде баланың ешкімге ұқсамайтын, қайталанбайтын 
дара ерекшеліктерін есепке алу;
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- балаға ізгіліктік-тұлғалық қарым-қатынас: баланы қолдау, оны 
дамыту, өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі түзету, өзін-
өзі қорғау, өзін-өзі тәрбиелеу, баланың өзінің жеке тұлғасының 
қалыптасуына, оның адамдармен, табиғатпен, мәдениетпен, 
өркениетпен қарым-қатынас жасауына қолайлы жағдайлар туғызу;

- адамды қалыптастыратын функцияларын анықтау (ізгіліктік, 
мәдениеттілік, әлеуметтік);

- адамның өмірге деген қажеттіліктерін қанағаттандыру 
(аксиологиялық, когнитивтік, шығармашылық, іс-әрекеттілік, 
тұлғалық компоненттер);

- түсіндіруден түсінуге, монологтан диалогқа, әлеуметтік 
бақылаудан дамытуға, басқарудан өзін-өзі басқаруға бағытталған 
педагогикалық технологиялар.

Қоғам өмірі өркениетті болған сайын, ол өз азаматтары алдына 
маңызды да келелі проблемаларды шешу міндеттерін қояды. Өйткені, 
қоғамның даму жетістіктері әрбір жеке тұлғаның бойындағы рухани-
адамгершілік қасиеттерінің сапасына, оның жалпыадамзаттық 
құндылықтарды игеру және оны қоғам игілігі үшін пайдалану 
қабілеттілігіне тікелей байланысты.

Егеменді еліміздің ертеңі өткен тарихымызбен сабақтасып келеді. 
Халқымыздың сан ғасырлық тарихында балаға жан-жақты тәрбие 
берудің өзгеге ұқсай бермейтін ерекше талаптары қалыптасты. 
Бала тәрбиесіне қатысты  кейінгі жылдары пайда болған «Қазақтың 
тәлім-тәрбие тарихы» (Қ.Жарықбаев, С.Қалиев), «Қазақ халқының 
салт-дәстүрі» (М.Оразаев, М.Сымайылова),   «Елім-ай» музыкалық-
этнопедагогикалық бағдарламасы (А.Қалтабаев), «Атамекен» ұлттық 
ғылыми-тәлімдік, рухани-танымдық бағдарламасы (М.Құрсабаев) өз 
нәтижелерін беруде.

Тәуелсіз еліміздің ертеңі ұрпақтың рухани байлығы, мәдениеті, 
саналы ойлау қабілеті мен біліміне байланысты. Осы орайда 
егеменді еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету 
үшін жасалынып жатқан талпыныстар оқытудың, тәрбиелеудің 
әртүрлі әдіс-тәсілдерін қолдана отырып, терең білімді, ізденімпаз, 
шығармашылық бағыт ұстанатын, сол тұрғыда өз болмысын таныта 
алатын жеке тұлға тәрбиелеу ісіне ерекше мән беруде. 

Ұлт тағдыры – ұрпақ қолында екенін жақсы түсінген ата-бабамыз 
өз ұрпақтарын ежелден ізгілікке, имандылыққа, инабаттылыққа, 
кішіпейілділікке, ізеттілікке, салауаттылыққа тәрбиелеуді бірінші 
міндет етіп қойған.

Өткен мен бүгіннің арасын тепе-тең ұстап тұратын жас ұрпақ 
бүгінде өз мүмкіндіктерінен қапы қалмауы тиіс. Көлеңке, күнгейі 
қатар өрілген заманда өткенге тағзым көрсетіп қана қоймай, өткеннің 
тағылымы мен танымын жаңа ғасырдың тізгінін ұстаған бүгінгі 
Тәуелсіз елдің игілігіне жарату – ұрпаққа аманат. Еңселі егемендіктің 
аспанының астында, Тәңір тарту еткен Тәуелсіздіктің иісін сезініп 
жүрген жастарымыз жалтақтықтан ада, батылдыққа бекем, бет 
қаратпас дауылдарға шайқалмаған батыр халықтың ұрпағы екенін 
іспен көрсететін шақтын келгені анық.
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Ұлт үшін ең басты байлық, ең қымбат қазына – ұлт мүддесі, 
мемлекет келешегі. Жаңашылдықты жаршы еткен жастар жылы 
есілдей ерліктер мен жайықтай жаңалықтарға толы болатынына 
сенім білдіремін. 

Жастары белсенді елдің ертеңі жарқын. Сондықтан болашақтан 
үлкен үміт күттіретін жастарымыз қазіргі қоғамдағы барлық салаға 
атсалысып, Тәуелсіздіктің тұғырлы болуы жолында аянбай еңбек 
етуі қажет. Оның бірден бір жолы жастарға дұрыс жол көрсетіп, 
олардың негізгі міндеті – мемлекеттің, елдің жауапкершілігін сезіну 
екендігін түсіндіру. Болашаққа сеніммен қарау Қазақстандықтар кез-
келген ортада өзінің басқадан кіші емес, өзінің орнын білетін кісі 
екенін білуі керек. 

Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы халықтың 
рухани жаңғыруға болашаққа деген сенімді ұялатып, әрбір ер 
азаматының жүрегінде мен ұлы тарихтың жалғасымын, мен ұлы 
елдің перзентімін, мен ұлылардың ізімін, ұлыдан ұлағат аламын 
деген сезім отын жағуы тиіс. Болашаққа деген сенім өткеннің ізімен, 
батыр бабаларымыздың болмысымен қалыптасады [4].

Жас жеткіншектерге патриоттық тәрбие беру мақсатында 
«Тағылым»  бағдарламасын  ұсынамын (2-сурет). 

Жеке тұлғаның рухани-адамгершілік қалпының қалыптаса 
бастауының бастапқы ошағы – ана сүтінен, әке, ата тәрбиесінен 
тәрбиелік дәстүрлерді, әдет-ғұрып пен адамгершілік қадір-
қасиеттерді балалық шақтан бастап бойға сіңіретін отбасы.

«Тағылым» орталығында ұстаздар оқушылармен, ата-
аналармен, қалың жұртшылық қауыммен бірлестікте жұмыс жасауы 
тиіс. «Тағылым» орталығының мақсаты– өз жерінің тағдыры 
толғандыратын, туған халқының тарихына, мәдениетіне, тіліне 
мақтаныш сезімі оянған,  әлемдік бәсекеге қабілетті шығармашыл 
тұлғаны қалыптастыру.

«Тағылым» орталығы жасөспірімдерге ұлттық-патриоттық 
тәрбие беру бойынша ата-аналармен, оқушылармен конференция, 
дөңгелек үстел, семинар-кеңес, интеллектуалдық олимпиада, 
ойындар, байқау, кездесулер және т.б. өткізеді.

Тәлім-тәрбиеге байланысты іс-шаралар мазмұны: 
тәрбиеленушінің балалық шағынан бастап, мектептік оқу-тәрбие 
процесі арқылы сезімдік, танымдық, ойлау, талғам қабілеттіліктерін 
қалыптастыру, дүниетанымдық өрісін кеңейтуге, олардың әлеуметтік 
ағымдармен, қоғамдық талаптармен тығыз байланыста өмір сүруін 
қамтамасыз ететін білім, ғылым негіздерін, жалпыадамзаттық, 
ұлттық мәдени, моральдық-этикалық құндылықтарды игерту, сол 
арқылы қоғам өміріне белсенді араласуға бағыттап, әлеуметтендіруді 
қамтуы тиіс. 
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Сурет-2. «Тағылым»  тәрбие орталығының басым бағыттары

Сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмыстарының дәстүрлі 
қалыптасқан түрлері өте көп. Оны таңдау тәрбиенің жалпы немесе 
жекелеген мақсат-міндеттеріне, тәрбиеленушілердің нақтылы өмір 
жағдайларына, сыныптағы немесе жекелеген тәрбиеленушілердің 
тәрбие міндеттеріне сай жетістіктері мен кемшіліктеріне байланысты 
атқарылады:

1) Тақырыптық сынып сағаттарын өткізу және оған дайындық 
жұмыстарын ұйымдастыру: қабырға газетін шығару, альбом жасау, 
плакаттар, нақыл сөздер жазу, оқушыларға ән, би, күй, тақпақ оқуды 
үйрету.

2) Қызықты кездесулер, кештер, ертеңгіліктер өткізу (ақын-
жазушылармен, өнер қайраткерлерімен, еңбек озаттарымен, халық 
қалаулыларымен, соғыс ардагерлерімен және интернационал 
жауынгерлермен).

3) Сыныптағы саяси хабарламаның жүргізілуін ұйымдастыру: 
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тақырыптық, шолулық, жедел хабар.
4) Әртүрлі тақырыпта ән айту, би билеу, өлең оқу, сурет 

салуға арналған байқауларды ұйымдастыру.
5) Тәрбиеленушілердің қолымен жасалған шығармашылық 

жұмыстарына сай көрмелер өткізу.
6) Көңілділер мен тапқырлар клубы байқауларының 

жұмысын жүргізу.
7) Тәрбиеленушілермен сыр-сұхбат, дөңгелек үстел, 

пікірталас, әңгіме түрінде тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру.
8) Спорттық жарыстар өткізу: шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ, 

волейбол, баскетбол, футбол, шаңғы тебу және т.б.
9) Тәрбиеленушілердің оқудан тыс қызықты кітап, газеттер 

мен журналдар оқуын, оны өзара талқылауын, пікір алысуын 
ұйымдастыру.

10) Әдебиет пәні және мектеп кітапхана қызметкерімен 
бірлесе отырып, оқырмандар мәжілістерін өткізу.

11) Үйірме жұмыстарының нәтижесіне сай байқаулар, 
олимпиада, жарыстар өткізу.

12) Мұражай, көрме, демалыс-мәдени орындар, кино, театр, 
өндіріс орындарына саяхат жасау.

13) Соғыс, еңбек ардагерлеріне, жалғыз басты карттарға көмек 
көрсету жұмыстарын ұйымдастыру.

Ақыл-парасат күші – адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым 
мен өнерді ұғынуына және жақсы қылық пен жаман қылықты 
айыруына көмектесетін күш. «Қазақтың тағдыры, келешекте ел 
болуы да мектебінің қандай негізде құрылуына барып тіреледі. 
мектебімізді таза, берік хәм өз жаныңызда үйлесетін негізде құра 
білсек, келешегіміз үшін тайынбай-ақ серттесуге болады» – деп 
ұлт болашағы үшін күрескен алаш қайраткері Мағжан Жұмабаев 
айтқандай ұрпақ тәрбиесінің негізі мектептен бастау алатыны 
белгілі. 

«Бір әкенің тәрбиесін жүз мектеп бере алмайды» деген сөз бар. 
Бүгінгі жаһандану дәуірінде қазақ отбасында бала тәрбиесінде 
қандай фактор шешуші рөл атқарады? Ата-ана неге көңіл бөлу керек? 
Қоғамдық тәрбие отбасынан басталады. Бала тәрбиесіне ата-ана, 
қоғамның әрбір мүшесі атсалысуы тиіс.    Бүгінгі ұл – ертеңгі әке. Ұл 
бала әкеге қарап өседі. Бүгінгі қыз – ертеңгі ана. Ол шешеге қарап 
бой түзейді. Балаға білім, тәрбие беруде басты тұлға ұстаз болса, оны 
жалғастырушы, демеуші ата-ана және қоғам. Иә, мектеп пен ата-ана, 
қоғам бірлескен кезде ғана тәрбие өз жемісін бере бастары анық. 

Еліміздің Тұңғыш Президенті Н.Назарбаев: «Ұлы даланың жеті 
қыры» мақаласында «Төл тарихын білетін, бағалайтын және мақтан 
ететін халықтың болашағы зор болады деп сенемін. Өткенін мақтан 
тұтып, бүгінін нақты бағалай білу және болашаққа оң көзқарас 
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таныту – еліміздің табысты болуының кепілі дегеніміз осы» деп 
айтқандай Ұлы даланың ұлыларын ұлықтау бүгінгі жас ұрпақтың 
парызы [4,2].

 «Адамның адамшылығы жақсы ата, жақсы ана, жақсы ұстаз, 
жақсы құрбыдан  болады» – деп Абай атамыз айтқандай, бала 
тәрбиесінде ұстаздың орны ерекше екені баршамызға аян. Кеңістік 
барлық нәрсенің, ал уақыт – бүкіл оқиғаның өлшемі. Уақыт пен 
кеңістіктің көкжиегі тоғысқан кезде ұлт тарихы басталады. Өткен 
тарихымызды білу бүгінгі жас ұрпаққа аманат. 

  Өз мүддесін  өзі қолдап, өз есесін  өзі түгендеп, атаның алғысын, 
ананың ақ  сүтін ақтай алған перзенттен қатардың азаматы  шыға 
алмақ. 

 Халқының  көңілінен шығып, қауымының үмітін ақтап, өткен  
ұрпақтың есесін түгендеп, келешек ұрпақтың  мерейін үстем  ете 
алған перзенттен  Отанның азаматы  шыға алмақ. 

 Ендеше, ұрпақтәрбиесі – ұлттың тағдыры өз ұрпағының 
тәрбиесін өз жолына  қоя алған  ұлт қана өз  тағдырын өзі ойдағыдай 
қамдай алмақ.
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ҰЛТ ҚҰНДЫЛЫҒЫ – ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІНДЕ

Құнапина Қ.Қ.
т.ғ.к., Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық

университетінің доценті, «Ғылымды дамытуға
сіңірген еңбегі үшін»  төсбелгісінің иегері,

Қазақстан Педагогикалық ғылымдар
академиясының корреспондент мүшесі

«Қайда баратыныңды емес, қайдан шыққаныңды ұмытпа» деген 
қазақта әдемі айтылған осы сөздің түп-төркіне қарасақ, біздің 
ұлтымыздың ғасырларға жалғасып келе жатқан құндылығының өзі 
– ұрпағына ұлттық құндылықтарды сіңіруінде, игеруінде дер едім. 
Ес білгеннен, бір-ақ ауыз сөзбен «ұят болады» деген сөз біздегі 
ұлттық тәрбиенің бастауы десек артық емес. Өмірінің соңына 
дейін тәрбиенің бастауы, шамшырағы - осы «ұят болады» деген сөз 
біздің жадымызда, жүрегімізде мәңгі сақталады. Бала кезімізден, 
атадан, ападан, әке-шешеден, көрші-қолаңнан, т.б., өсе келе дос-
жолдастарыңнан, елден «ұят болады» деген сөз біздің тәрбиеміздің 
темір-қазығы іспеттес болды. 

Қазірге кезде «бұрынғының қойы маңырайтын, қазіргінің қойы 
аузын ашатын заманда, өмір сүріп жатқандай боламыз. Техниканың 
дамыған кезі, ақпараттар легі толассыз жан-дүниемізді, сана-
сезімімізді баурап алып, ол ақпараттарсыз, әсіресе жас ұрпақ 
өмір сүре алмайтын дәреже жеттік десек артық емес. Оразасын 
нанмен емес, телефонмен ашатын жас ұрпақ өсіп келеді. Әрине, 
өмір заңдылығы қоғам жетістіктерінен қалуға болмайды. Өрімдей 
жастардың өмір жолына дұрыс жол көрсететін осындайда дала 
академиктері – ата-аналар және тәрбиелі әке-шеше қамқоры қажет-
ақ. Міне, осындайда, көпті көрген, атаға – бала, ағаға – іні, ініге – 
шынайы аға бола білетін, адамдардың руханиат әлеміне қызмет 
ететін нағыз азамат Әке керек.  

Міне, осындайда, отбасылық бақытты, әулеттік бақытты, 
қоғамдық бақытты, адами бақытты шебер үйлестірген – Ана керек. 

Фариза Оңғарсынова әкені білекке, балаларды саусаққа, ананы 
солардың бәрін тұтастырып, нәр беріп тұратын қантамырына балаған 
екен. Осындай ата-анадан тәрбие алған бала тәрбиелі, өнегелі болып, 
қазақ отбасының үлгісін көрсететіні белгілі.

Арамызда қариясы бар үйдің дариясы бола білген, «көтерген туың 
жығылмай, жақсы өліпсің япырмай» деп Абай ғұлама айтқандай, 

Жұртыңа шаштың нұрыңды, 
Үйретіп кеттің баршаға
Өмірді қалай сүруді – деп ақын Ұлықбек Есдәулет жырлағандай, 

жақсы өмір сүре білген жарық дүниемен де жақсылап қоштаса білген, 
өмірімен ғана емес, өлімімен де өнеге көрсеткен қарияларымыз,  
шүкір, баршылық. Сонымен қатар, 

«Осы күнгінің жастары
Дудырайды шаштары,
Үлкендерді көргенде,



14

Бұрылмайды бастары.
Ішсе асқа тоймайды,
Боқтаса, түгіңді қоймайды» деп, жастарды кінәлайтын,
«Сексен деген жас
Ұядағы жұмыртқадай,
Еті мүжілген омыртқадай.
Дәрменсіз бір орында тыпырлаймын,
Илеудің ішіндегі құмырсқадай» дейтін, дәрменсіз қарттарымыз,
«Қыздың баласы – балдай тәтті анасы
Ұлдың баласы – қара шұбар анасы» дейтін, ата-енелерде 

кездеседі. Ел ішінде осындай қариялар аз да болса кездесетіні ақиқат 
қой. 

Бүгінгі айтылатын басты кейіпкерлеріміз ұлт болашағы үшін өз 
заманында еңбек етіп, қазіргі таңда да жастарға үлгі болып жүрген 
ел ақсақалдары мен аналарымыздың, ғұламалардың сөздері. Рухы 
биік, санасы өрелі жастарымызға көшбасшы болып жүрген сол  
үлкендердің ғибратты сөздеріне жүгінейік.  

Әйел адамның қағидалары туралы
(Парыз)

Әйел – ер-азаматтың серігі, оның бақытты тағдыры. Өйткені ол 
отбасы патшайымы, нұры, ырысы, қорғанышы болып табылады.

Жанұя жарастығын сақтаушы болып табылатын әйелдер ешқашан 
да төмен болмайды: олардың болмысы рух күшіне, төзімділік 
пен сүйіспеншілікке толы! Олар – ерлерде өте сирек кездесетін 
байсалдылық, сабырлылық қасиеттерінің иесі.

Олар ерлердің рухани жолға түсуінде олар үшін үлгі және 
көшбасшы болып табылады.

Таза, риясыз сүйіспеншілік әйелдердің табиғи сипаты болып 
табылады.

Білімге, тәрбиеге қаныққан, сүйіспеншілік нұрына бөленген, 
ажырата білуге шебер әйелдер отбасына шаттық пен сәттілік әкелетін 
тұмар сияқты.

Өз жарына сүйіспеншілік күшімен бауыр басқан әйел 
шындығында да ғажап хош иіс тарататын гүл тәрізді, ол отбасында 
жарқыраған асыл тас сияқты.

Күйеуі қаншалықты тексіз немесе нашар болса да, әйел өз 
сүйіспеншілігі арқылы тыныштық табуына көмектесе отырып, оған 
жігер беріп, жөнге салуы керек.

Ол күйеуінің қуаныш – шаттығы, тілек-қалауы, аман-саулығы – 
өзінің де аман-саулығы екенін сезуі керек.

Әсіресе, қазақ халқы аналарды, қызбалаларды  өте жоғары 
бағалаған.

Қыз балаларды сүйкімді ететін төмендегі қылықтар:
Пәк болу – қыздың пәктігі Алла берген ең үлкен қазынасы.
Әдепті болу – қыз әдепті болса, көзің қуанып, жүрегің жылиды.
Таза болу – бойы таза болмаса, жақсы әйел болмақ ойы да 

тазармас.
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Пысық болу – жеті жұт салақпен сегіз, олақпен тоғыз болады.
Ұстамды болу – өзін ұстай алмаған, келген бақты ұстап тұра 

алмайды.
Ұқыпты болу – жоқтан бар жасай алмаған, барды ұқсата алмайды.
Иманды болу – иман осы алтауының түп негізгі бастауы, алтын 

тірегі.
Ұлтымызда ерлер тәрбиесіне де ерекше көңіл бөлген.
Ерлер тәрбиесінің бірінші талабы – еріккүші мықты, қайратты, 

шабытты азамат болу. Қайратты жігіт халқына сенеді. Қайратты 
жігіт ешқашан мұқалмайды, өмірден түңілмейді, түймедей 
нәрсені түйедей қылмайды. Кез-келген қиындықты жеңеді, оларды 
болмашыға балайды. Ол тек бір күндік емес, тұтас өмірді сүйеді. 
Яғни қайратты жігітке басына бәле тілеп, болмашыға қайғырып, 
күйзеліске ұрыну жараспайды.

Ер азаматтың басты талабы – қуатты, күшті жігіт болу, ар-намысты 
қолдан бермеу. Қуатты жігіттің көңілі қашан да көтеріңкі болады. 
Ол өз өмірінің әрбір сәтін көңілді өткізеді. Күшті адамдар мейірбан 
келеді, әркімді бауырына тарта біледі. Өз мұңын өзіне қалдырады, 
қуанышын жұртпен бөліседі. Мұңы – бір сәттік, қуанышы – тұрақты 
болады.

Атақ-абыройлы жігіт:
•	 Еңсесін биік ұстап, айналасына айдындана қарайды;
•	 Қиын сәтте абдырамайды, қорықпайды;
•	 Кез-келген адамның көпірме сөзін тыңдамайды;
•	 Арам ойдың құлы болмайды;
•	 Тоқ өмір іздеп кішіреймейді;
•	 Мал-мүлік үшін сатылмайды;
•	 Байлыққа бола туған-туысқандарын, намысын қорламайды;
•	 Адами қасиеттерін қорламайды;
•	 Басын берсе де, арын бермейді.
Біздің бабаларымыздың айрықша қасиеті – берген сөзде  тұру. 

Олар өтірік айтуды білмеген. Серт берсе дертке шалдықса да, 
орындаған. «Шыбын жан да ауыздан шығады, шырын сөз де ауыздан 
шығады...», бірақ уәде шырын сөз емес, ащы да болуы мүмкін. 
Уәдеде тұру – түбегейлі тәртіп.

Ұлттық құндылықтарымыздың бірі – ата-ананы құрметтеу.
Ата-ананы өмір бойы құрметтеу ләзім, балалар оны білуге тиіс, 

үйренуге тиіс. Адамның жарық дүниеге келуінің өзі бақыт. Ал, өз 
тағдырыңды бақытты ету сенің өзіңе байланысты. Оны балалық 
шақтан үйрену керек, осыған орай айтылатын ең бірінші өсиет: 
ата-анаңды қадірле, себебі, бақыт деген осы сезімнен басталады, 
оны сезінген перзент одан былай да мынау жарық әлемді асқан 
сүйіспеншілікпен тани бастайды, Жаратқан иемнің теңдесі жоқ 
тартуы ретінде қадірлей түседі. Өз өмірімізді толыққанды, саналы, 
сапалы қылу біздің құқығымыз ғана емес, қасиетті борышымыз.

Құрметті зиялы-қауым өкілдері «Зиялы дегеніміз – өз ұлтының 
мұңы мен мұқтажын сезіне отырып, халқын ешнәрсеге сатпай, 
қорғай білетін азамат», - депті қазақ ұлты үшін ақырғы сәтіне дейін 
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алысқан, алған жолынан айнымаған Мұстафа Шоқай. Ендеше, әрбір 
адамнан, әрбір жағдаяттан, әрбір жастан жақсылық көруге ұмтылу 
оларды қорғап, қолдай білу - құрметті зиялы қауым өкілдері біздің 
аға буынның міндеті деп білеміз. 

Қорытынды сөзді белгілі қоғам қайраткері Асылы Осман сөзімен 
аяқтағым келеді: «Рухани дүние егеніміз ол ішкі дүние. Екі нәрсе 
бар, оның бірі көзге көрінеді, екіншісі көзге көрінбейді. Бұл ретте 
көзге көрінбейтін нәрсе, ол сіздің ішкі жан-дүниеңіз, ұлттың бойына 
біткен адами ұлттық қасиеті. Ол ұлттың санасы, өзіндік ерекшелігі, 
ұлттық коды. Ал рухани құндылық дегеніміз – ұлттың тілі, ділі, әдет-
ғұрпы, салты, мәдениеті, тарихы.

Мен тілдің жаны – сөз, ұлттың жаны – тіл. Тіл ұлттың рухының 
үні деп үнемі айтып жүремін. Ұлттың ең асыл дүниелерінің 
жиналған құндылықтар қоймасы да осы тіл. Елге, жерге деген 
сүйіспеншіліктен ұлттық сана қалыптасады. Қазақта «Қора толған 
қой бер, бесік толған бала бер. Ол балаға сана бер» деген даналық 
тәмсіл бар». 

Саналы ұрпақ тәрбиесі әсіресе, қанмен берілетін ұлттық 
қасиеттерді жас өркеннің бойына сіңіру -  алдыңғы толқын 
ағалар мен апалардың әрқашан қасиетті борышы.  Осы борышты 
адалдықпен атқару – сіз бен біздің парызымыз да қарызымыз дей 
отырып, мынадай  ұсыныстар айтқым келеді:

1. Талдықорған қаласындағы Жетісу өңірінің ардагерлерінің 
өткізіп 

отырған осы маслихаттағы  игі істері және мәслихатта қаралған 
мәселелер шешімі республика көлемінде таратылуы қолға алынсын;

2. Әрбір білім ордаларында (ЖББМ, ЖОО, т.б.), елді-
мекендерінде 

ұлттық тәрбиеге байланысты іс-шаралар жергілікті 
әкімшілікпенен бірігіп, кеңінен насихатталсын;

3. Радио, телевидение саласында ұлттық тәрбиеге байланысты 
арнаулы бағдарлама жасалуына ұсыныс айтылып, оның қызықты, 

тәлімді, тәрбиелі болуына көңіл аударылсын.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Әлемдік философиялық мұра. Жиырма томдық. Аристотель 
философиясы. «Жазушы», Алматы, 2005
2. Жанайдаров О. Жүсіп Баласағұн. Тарих, тұлға, уақыт. – 

Алматы: 
«Аруна», 2008. – 92 бет. – «Шығыстың ұлылары» топтамасы
3. С.Түркменбашы,  «Рухнама», Алматы, 2004
4. Құнапина Қ.Қ. «Тәрбие тағылымы», «Дайр» баспасы, 2017
5. Құнапина Қ.Қ., Момунтаева Л.Б., «Тарихи тағылым – рухани 
құндылық», Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ баспасы, 2019
6. Талғат Айтбайұлы, «Академик» //«Алматы Ақшамы», №68, 
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беру және сауықтыру орталығы, 2019 ж.
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ЖАҢА ПАРТИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР. 
БІЛІМНІҢ САЛТАНАТ ҚҰРУЫ»

Сарыбаев Ғалиасқар Төлендіұлы
«Нұр Отан» партиясы Алматы облыстық филиалы 

төрағасының бірінші орынбасары
Е-mail: sgt_gaak@mail.ru

Құрметті конференцияға қатысушылар!
Елбасымыз, партия Төрағасы Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлының 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласындағы пайымдар 
мен нақты ұсыныстар тәуелсіз Қазақстанды мемлекет ретінде 
қалыптастыру жолындағы ізденістерінің жалғасы болып табылады. 
Мұнда әлемдік және отандық тәжірибені ой елегінен өткізумен 
ХХІ ғасырдағы ұлттық сананың мәнді сипаты тиянақталып, оны 
замана сынағынан аман-есен алып шығатын жобалар ұсынылған. 
Болашақты байыпты болжай алған еңбекте екі стратегиялық міндет 
күн тәртібіне қойылды: біріншісі – ұлттық сананы заманауи биікке 
көтеру үдерісінде қазақы қалыптан айырылып қалмау; екіншісі – 
тәуелсіз еліміз бен халқымызды тарих шаңына көмілуден сақтайтын 
бәсекелік қабілетін шыңдау, ең дамыған 30 елдің қатарына ену.

«Рухани жаңғыру»  жобасына биыл екі жыл толды. Осы уақыт 
аралығында мақала аясында барлық жобалардың жүзеге асырылуына 
азаматтық қоғам институттарының рөлі орасан зор болды. Өздеріңізге 
белгілі, өңірімізде 47 үкіметтік емес ұйым өкілдері бірлесіп жұмыс 
атқарды.  Олардың қатарында саяси партиялар да бар.  «Нұр Отан» 
партиясының да негізгі бағыттарының біріне айналған жұмыс дәл 
осы «Рухани жаңғыру» жобасын жүзеге асыру. 

Ел тарихындағы жаңғырудың кезеңдерін естеріңізге сала кетейін:
І.  1990-1996 жылдары - жаңа мемлекет құрдық. Конституциялық 

реформа арқылы саяси-экономикалық жаңғыруға көштік.
ІІ.  1996-2016 жылдары - экономика мен саяси жүйені ретке 

келтірдік, экономикалық даму жолына түсіп, жалпы тұрақтылық 
сапаға ауыстық. Елімізді технологиялық дамудың жаңа деңгейіне 
көтеру жұмысын қолға алдық. 

ІІІ. 2016-2019 жылдары - Ұлттық реформа – Мәңгілік ел идеясын 
қабылдадық. Ұлттық жаңғыру, яғни сана-сезімді өзгерту жұмысын 
қолға алдық. Рухани жаңғыруымызға жол аштық.

Жалпы, «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласының 
бағыттары партиялық жобалармен мазмұндас, үндес. Атап айтсақ, 
«Мирас» қоғамдық бірлестігінің жұмысы, бірқатар бастамашыл 
партиялық жобалар бар.

 «Бірыңғай онлайн кітапхана»;
 «Білім орталығы»;
 «Балаларға арналған тегін ІТ-сыныптар»;
 «ІТ-мамандар даярлау»;
 «Мектеп асханалары»;
 «Мектептегі спорт алаңдары»;
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 «Денсаулық сабақтары»;
 «Қазақстанның үздік әлеуметтік жобалары»;
 «Кедергісіз келешек»;
 «Ардагерлерді ардақтайық»;
 «Шығармашыл зиялы қауыммен жұмыс»;
 «Ағылшын тілін үйрету»;
 «Сәтті қадам»;
 «Жастар кадрлық резерві»;
 «Еркін пікір»;
 «Отан Ана»;
 «Дипломмен ауылға»;
 «Белсенді ұзақ өмір сүру» орталығы;
Жаңа жобалар:
1) «Бақытты отбасы»
2) «Құтты мекен»
3) «Ауыл – ел бесігі»
4) «Халыққа көмек»
2019 жылы  мемлекетімізде ірі саяси оқиғалар орын алды.

Мәселен, партиының XVIII, кезектен тыс XIX Съездері, Қазақстан 
Республикасының Президенттігіне сайлау науқаны. Мемлекет 
басшысы Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлының сайлауалды 
бағдарламасы «Сабақтастық.Әділдік. Өрлеу» дәл осы «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасымен үндес, сабақтас. 

Сабақтастық - еліміздің жаңа даму кезеңінде Елбасының 
қолға алған бағытын әрі қарай тиімді жалғастыру. Ең алдымен, 
бұл – тәуелсіздік, егемендік және ұлттық қауіпсіздікті нығайту. 
Бұл – тұрақтылық, азаматтық татулық пен келісім. Бұл – серпінді 
экономика мен мықты әлеуметтік саясат. 

Әділдік - мәдениетіміздің ажырамас бөлігі және ғасырлар бойы 
қалыптасқан құндылығымыз. Ұлтына, діни нанымына, тұрмыстық 
жағдайына қарамастан барлық азаматтардың құқығының теңдігі 
туралы Конституция қағидасы.

Өрлеу - бұл қазіргі заманның сын-тегеуріндеріне берілетін 
лайықты жауап. Біз әлем үшін ашықпыз, үздік жаһандық жетістіктер 
мен озық технологияны игеріп, ендіруге талпынып келеміз. Өмірдің 
барлық саласында жаңашылдыққа дайынбыз. Қазақстан міндетті 
түрде көшбасшы мемлекеттердің қатарында болады. Өрлеу идеясы 
– біздің идеямыз.

Мемлекет басшысының сайлауалды бағдарламасында биыл екі 
жыл толған Рухани жаңғыру бағдарламасы туралы да айтылған.

«Рухани жаңғыру» құндылықтары біздің басты рухани 
бағдарымыз болып қала береді. Тарихқа құрметпен қарау, Отанға 
адал болу, ғылым-білімге деген ұмтылыс – мұның барлығы біздің 
халқымыздың бойындағы асыл қасиеттер. 

Бұл қасиеттер біздің халқымыздың бірлігін және ұлтымыздың 
жасампаздығын нығайтады, бәсекеге қабілетті ел болуға жол ашады. 
Қазақстанды болашаққа бастайтын – жастар. Сондықтан, бұл 
бағдарламаны жас ұрпақты тәрбиелеуге бағыттауымыз қажет. 
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Жалпыұлттық «Бірге» акциясы аясында да жолданған 
ұсыныстардың ішінде Елбасының реформалары ары қарай жалғасу 
керектігі туралы, «Рухани жаңғыру» бағдарламаларының жалғасуына 
қатысты тілектер көптеп түсті. Халықтың ұсыныс-тілектерін 
ескере келе 12 маусымда ұлықтау рәсімінде Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қазақстан халқына ант беріп, дамудың нақты бағыттарын атады. 
Алдағы уақытта сайлауалды бағдарламада көрсетілген барлық 
бағыттардың жүзеге асырылуына жұмыла кірісетін боламыз.

Осы орайда мен Президент бағдарламасына қатысты үш нәрсеге 
тоқталғым келеді. 

1. Сабақтастық – Ұлттық код.
2. Әділдік – заң үстемдігі, білімнің салтанат құруы.
3.  Өрлеу – эволюциялық даму. Сананың ашықтығы.
Елбасы рухани жаңғырудағы ұлттық сананың рөліне баса назар 

аударып, бірнеше мін дет  терді айқындап берді. 
Оның бірі - ұлт тық код; 
Екіншісі - ұлттық мәдениет.
Ұлттық код немесе ұлттық болмыс – әлеуметтік психологияда, 

философияда,мәдениетте, этнологиядағы белгілі бір ұлттық 
қоғамның (этностың) тұрақты ерекшеліктерін, санасын, 
қызығушылықтарын, рухани құндылықтарын, ынтасын, әлеуметтік-
психологиялық қорғаныс тетіктерін сипаттайтын күрделі түсінік. 
(«Ұлттық философия» Қасабек Аманжол, «Код Роллана» Роллан 
Сейсенбаев)

Ұлттық кодымыздың негізгі белгілер:
Біріншіден, қазақ халқы – табиғатынан қиналғанға қол ұшын 

беруге даяр тұратын, ізгілікке жаны құмар, данышпан, гуманист, 
қонақжай халық. 

Екіншіден, ізеттілік, яғни үлкенді сыйлау, кішінің көңіліне қаяу 
салмау – асыл қасиеттеріміздің бірі. 

Үшіншіден – аға ұрпақ пен жас ұрпақ арасындағы рухани келісім 
Төртіншіден, адалдық. Досқа, ағайынға, ұлтқа, Отанға адалдық 

қазақ халқының ұғымында айрықша әспеттеледі. 
Бесіншіден, қазақ еркіндікті, әсіресе, ой еркіндігін, жеке басының 

бостандығын, ешкімге бағынышсыздықты жоғары қоятын халық. 
Алтыншыдан, біздің қазақ төзімді, даналыққа құштар, философ 

халық. 
Жетіншіден, қазақ халқы ешкімге соғыс ашпаған, бейбіт халық.
Қазақ елінің салт-дәстүрі қандай қағидаларларға негізделді:
1. Қазақ жерінде түрме атауылының мүлде болмауы;
2. Жетім тастанды балаларын, жесірін жерге қаратып жылатпай, 

иесіз қалдырмауы;
3. Қорғансыз жетім қарттар үйлерінің жоқтығы;
4. Маскүнемдікті, нашақорлықты, жезөкшелікті мүлде 

болдырмауы, жат қылықтардан аулақ болуға тәрбиелеуі;
5. Әрбір қазақ өз ұрпақтарын «Ердің екі сөйлегені өлгені», - 

деп уәде-антқа беріктікке, «Қоянды-қамыс, ерді-намыс өлтіреді», 
«Малым-жанымның садағасы, жаным арымның садағасы», - деп 
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ардың тазалығын асқақтатар намысқойлыққа, азаматтыққа, кісілікке, 
тұлғалыққа жаппай елді құлшындыруы;

6. Ұрпақ тәрбиелеуде елге үлгі өнеге көрсеткен қариясын дана 
деп, елі үшін жалындап өскен жасты аға деп, ат жалын тартып мінген, 
ел қамын ойлаған перзенттерін пана деп, бүкіл елдің келешегі үшін 
күресуі;

7. Бала тәрбиесіне қатысты «Еті сенікі, сүйегі менікі»,- деп, 
ұстазды, үлкенді мүлтіксіз тыңдату, ақсақалды сөзсіз сыйлату, 
істеген қатеңе сай ақсақалдан сөз естуді, тіпті ескерту алуды өліммен 
бірдей деп санатуы;

8. Жер дауын, ел дауын, жан талауды, тон талауды жедел әрі 
әділ шешуді үнемі аса қатал бақылау мен қадағалауға бүкіл елді 
жұмылдыруы;

9. Қазақтың жері көп деп бейқамдыққа, берекесіздікке, 
жауапсыздыққа жібермеу хақында 

10. Кешегі Ата-Бабамыздың: «Тілді - қару, дінді – қуат, ділді – 
қанат»,- деп өз ұрпағына ұқтыруда дамыл таппай, оның қорғалуын 
жан қиярлықпен қамтамасыз етуі және басқа да сан қилы қадір-
қасиеттері орасан көп болған.

Осыған орай, халқымыздың табиғи болмысын, дүниетанымын, 
тілі мен ділін, әдет-ғұрпын халқымыз арасында кең түрде 
насихаттайық. 

Қазақты қасиетті қара шаңыраққа баласақ еліміздегі барша 
этностар – сол шаңыраққа шаншылған уықтар.

Рухани жаңғыруда қойылып отырған маңызды мәселенің бірі - 
«сананың ашықтығы». Жаһандану үрдісіндегі басты талап - әлемдік 
тілдерді меңгеруге ұмтылу. 

2025 жылға дейін латын әліпбиіне көшеміз. Латын әліпбиіне 
көшу бізге не береді?

Біріншіден, тіл тазалығы мәселесі. Екіншіден,  барлық оқу 
орындарында оқыту үрдісін жеңілдетеді. 

Үшіншіден,  қазақ тілінің халықаралық дәрежеге шығуына жол 
ашады. 

Төртіншіден, түбі бір түркі дүниесі, негізінен, латынды 
қолданады. 

Әлемдік алты маңызды тіл – А Ф Р И К А (ағылшын, француз, 
орыс, испан, қытай, араб). 

Жаһанда тек қана 4 ұлы тіл бар. Олар: көне грек тілі (адамзат 
өркениетінің аға тілі), латын тілі (адамзат өркениетінің іні тілі), 
араб тілі (қасиетті “Құранның” тілі) және көне Түркі тілі (түркі 
халықтарының Ата тілі).

Жыл сайын 100-ге жуық тіл жер бетінен жоғалып кетеді екен. 
Үшінші бағыт – Өрлеу. 
Өркениетті бұзудың үш жолы бар:
1) Отбасылық құндылықтарды бұзу (отағасының беделін 

түсіру, аналардың еңбегін зая ету);
2) Білім беру жүйесін жою (ұстаз мәртебесін, қоғамдағы 

орнын төмендету);
3) Қоғамдық сана жетекшілерінің мәртебесін төмендету 
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(мемлекеттік қызметтегі азаматтардың беделіне нұқсан келтіру, 
ғалымдар мен ойшылдардың еңбектерін бағаламай, оларды сынау, 
жасағанын жоққа шығару).

Қоғамда саналы аналар, өз ісіне адал ұстаздар жоғалып, ғылым 
мен білімнің шамшырағы болған  азаматтарға сенім жоғалса, өскелең 
ұрпақтың бойына адамгершілік құндылықтарды тәрбиелеп сіңіретін 
адамдар қалмаса, өркениет өздігінен өшеді.

Ойымды қорыта келе, туған елге, жерге, тарихи мұрамызға  деген 
махаббатты күшейту, тарих қойнауына енген маңызды оқиғалардың 
мән-маңызын тереңінен зерделеп халыққа ашық жеткізу, бала 
санасына жасынан сіңіре білу,  елдікті, теңдікті, ұлтқа тән дәстүр-
ғұрыпты айтатын, ой-сананы жаңғыртатын ақсақалдар, ақылдастар 
кеңесі қоғамдық пікір институтын жасақтап, замана сынынан 
сүрінбей өткен озық  дәстүрлерді табысты жүзеге асыруды жолға 
қою қажет деп санаймын. Ұлттық болмыс пен сананы өзгертуде әлі 
де атқарар жұмыстарымыз жеткілікті. 

Балаларымызға тәрбиесіз білім берудің доғарып, тәжірибе мен 
білімнің бір арнада тоғысуына жаңа мүмкіндіктер беруіміз керек деп 
санаймын. 

Өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты бағалай білу – еліміздің 
табысты болуының кепілі. Рухани қазынамызды қастерлеп, келешек  
ұрпаққа мұрасы мол тарих, өнері мен салт-дәстүрі  сабақтасқан, 
қаймағы бұзылмаған қазақы құндылығымызды сақтап қалайық!
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДА БАСТАУЫШ СЫНЫП 
ОҚУШЫЛАРЫНА ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ
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Талдықорған қ., Қазақстан.

Бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі ұрпақ тәрбиесі болмақ. 
Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы. Ең қасиетті, жүрегімізге ыстық 
Отанымызды, елімізді, өсіп-өнген жерімізді, сеніп тапсыратын, салт-
дәстүріміз бен дінімізді, тілімізді келер ұрпаққа одан әрі жеткізеді деп 
сенім артамыз, ата-бабаларымыздың күресімен жеткен ұлы істерді 
жалғастырса екен дейміз. Халқымыз балаға сәби кезінен бастап 
ер жеткенге дейін ұлттық ізгілікті, имандылық пен мейірімділік, 
адамгершілік сияқты рухани қасиеттерді жеткізіп отырған. Қай 
заманда болса да әр халықтың ұрпағы үлгі тұтар ұлттық салт-дәстүрі, 
тәрбиесі болуы керек.

«Қазақстан – 2030 бағдарламасына  қатысты  Елбасы  Нұрсұлтан  
Назарбаевтың  оқушыларды  қазақстандық  патриотизмге,  
шығармашылық  жағынан  дамыған  жеке  тұлға  ретінде  тәрбиелеу  
қажет.  Бүгіннен  бастап  ұлттық  мінез – құлық,  биік  талғампаздық,  
тәкаппарлық,  тектілік,  білімділік,  биік  талғам,  ұлттық  намыс  
қасиеттерін  сіңіріп  қалыптастыруымыз  керек», - делінген. 

Қазіргі білім беру жүйесіндегі оқу орындарында және түрлі 
оқу-тәрбие мекемелерінде заман және қоғамдық құрылымның 
сұранысына сай жастар мен мектеп оқушыларының тәрбиесін 
дамытудың құралдарына жеткілікті көңіл бөліну керектігі басты 
шартқа айналып отыр.  

Сонымен қатар, ұлтын сүю, тілін, ата-дәстүрін қастерлеуден келіп 
патриотизм мәселесі туындады. Осы арада Елбасы Назарбаевтың  
мына тұжырымдамасына сүйену артық болмас: «Өз бойымызда 
және балаларымыздың бойында жаңа қазақстандық патриотизмді 
тәрбиелеуіміз керек, – дейді «Қазақстан-2050» бағдарламасында. 
- Бұл, ең алдымен, елге және оның игіліктеріне деген мақтаныш 
сезімін ұялатады… Біздің балаларымыз бен немерелеріміз сырт 
елден гөрі Отанында өмір сүргенді артық көретіндей, өйткені, өз 
жерінде өзін жақсы сезінетіндей болуы тиіс. Біздің еліміздің әрбір 
азаматы өзін өз жерінің қожасы ретінде сезінуге тиіс»

Елбасы Н.Назарбаев: «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласындағы қоғамды рухани жаңғырудың ауқымды идеялары мен 
тұжырымдамалық тәсілдерді терең зерделеу және білім алушылар 
арасында таратуды ұйымдастыру болып табылады.

Ұрпақты  ата – салтымызбен  ұлтжанды  етіп  тәрбиелеу  
ұстаздар  қауымына  үлкен  талап  қоюда.  Себебі  мектепке  келген  
баланың  отбасында  бойына  сіңірген  мейірімділік,  сүйіспеншілік,  
бауырмалдық  секілді  қасиеттерін  одан  әрі  шыңдап,  соның  



23

негізінде  патриоттық  сезімді  аша білу  үшін  әрбір  мұғалім  жүйе  
бойынша  белгіленген  нақты  іс-  шараларды  аса  шеберлікпен  
үйлестіріп  жүргізуі  тиіс.  

 «Адамға  ең  бірінші  тәрбие  берілуі  керек,  тәрбиесіз  берілген  
білім – азаматтың  қас  жауы,  ол  келешекте  оның  барлық  барлық  
өміріне  апат  әкеледі», - депті  әл – Фараби  бабамыз.  Мұнан  өз  
тағдырын  өзін  шешуге  қолы  жеткен  халқымызға  ұлттық  рухани  
болмысты  дұрыс  қалыптастыру  аса  қажет  екенін  байқаймыз.

Отанына  деген  сүйіспеншілікті  қалыптастыру  мәселесі – бүгінгі  
күннің  білім  беру  жүйесі  алдында  тұрған  маңызды  міндеттерінің  
бірі.  

Рухани жаңғыру бағдарламасына сүйене отырып,  жас ұрпақты 
елдікке,  ерлікке,  азаматтыққа  тәрбиелеудегі  өлең-жырлар,  мақал–
мәтелдердің  әсері  ұтымды  болатындығы  туралы қазақ халқы осы бір 
педагогикалық қағиданы парасатты мақал-мәтелдер арқылы шебер 
бейнелегені мәлім. Патриотизм  мәселесі  қай  халықтың  болмасын  
басты  тәрбие  бағдары  екендігін  білеміз.  Осы ретте, патриоттық  
сезімді  тәрбиелеуде  келесі құндылықтарды сақтағанымыз жөн:

1. Ұлттық  құндылықтары – жер,  ел,  тіл.  
2.Ұлттық  нышандары  - Ел  таңба,  Ту,  Әнұран.
3.Ұлттық  мәдениеті – сөз,  бейнелеу,  саз,  дене  тәрбие  және  т.б.  
4.Қазақ  зиялыларының  өнегелі  іс-әрекеттері  мен  сөздері.  
Тәрбиенің әдістері мен бабаларымыздан келе жатқан тәрбие 

құндылықтары мен өлшемдерін салыстырмалы түрде қарастырғанда 
мектептегі іс-шаралар жүргізу рухани адамгершілік тәрбиемен 
тығыз байланысты екендігі байқалады. 

Бастауыш сынып оқушыларын патриотизмге тәрбиелеу 
үдерісінің өзіне тән ерекшелігі бар. Мектепке дейінгі жылдары бала 
кейбір эмоционалдық және адамгершілік тәжірибесін меңгерумен 
бірге, онда мінез-құлықтың белгілі бір ерекшеліктері пайда 
болады, жеке тұлғаның қасиеттері қалыптаса бастайды. Мектепке 
бару бала өміріндегі өзгерістерге байланысты. Жаңа кезең, жаңа 
міндеттердің пайда болуымен, жүйелі оқу әрекетімен байланысты. 
Бұл бастауыш сынып оқушысының қоршаған ортамен қатынастағы 
мінезіне айтарлықтай өзгерістер әкеледі. Балаларда мектепке 
дейінгі жылдардың өзінде Отан туралы, әр түрлі ұлт өкілдерінің 
достығы туралы алғашқы мағлұматтары пайда болады. Бастауыш 
сынып оқушыларының зейіні қоршаған ортада көбінесе: туған үй, 
отбасы, жақын-туыстарына, ауыл, аудан, туған қала, оның өткені мен 
бүгінгісіне, туған өлке табиғатына бағытталады. Бастауыш сынып 
жасында қайсарлы мінезді дамытатын адамгершілік сезімдері 
қарқынды дамиды, жақын адамдары мен туған жеріне эмоционалдық-
жағымды көзқарастан байқалатын алғашқы патриоттық сезімдері 
көрсетіледі.  

М. Горький: «Халықтың өткендегі тарихын, тұрмыс-тіршілігін, 
әдет-ғұрпын, ұрпақ тәрбиелеу тәсілін жақсылап зерттейміз десек, 
ауыз әдебиетін білуге тиісті» деп атап көрсеткен.Жас  ұрпақтың  оның  
ішінде  бастауыш сынып  оқушыларының  төл  мәдениетінен  нәр  
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алуы  ұлттық  ауыз әдебиеті үлгілерімен тығыз  байланысты.  Қазақ  
халқының  тәлімдік  мәні  зор  ой – толғаныстары  бесік  жырымен  
батырлық  эпостарда,  ертегілер  мен  аңыздарда,  шешендік  сөздер  
мен  айтыс-термелерде,  жұмбақ- жаңылтпаштар  мен  мақал-
мәтелдерде  көптеп  кездеседі.  Мұндағы  ұрпақ  тәрбиесінің  негізгі  
түйіні – адамгершілік-имандылық,  ақыл-ой,  еңбек,  эстетика,  дене,  
патриоттық  тәрбиесіне  байланысты  мәселелерге  келіп  тіреледі. 

Ауыз  әдебиетінің  басқа  түрлеріне  қарағанда,  мақал-мәтелдердің  
өзіне  тән  ерекшеліктері  мен  өзгешеліктері  бар.  Ол  адам  өмірінде,  
тұрмыс-тіршілікте,  қоғамдық  жайларда  кездесетін  әр  түрлі  
құбылыстарға,  тарихи  мәні  бар  оқиғаларға  берілген  даналық  
баға,  тұжырымды  түйін  есебінде  қолданылады. 

Орыстың ұлы педагогі К.Д. Ушинский «Алғашқы тәрбиеші 
– халық, ал халық ертегілері – халық педагогикасын жасаудағы 
алғашқы және тамаша талпыныс. Халықтың тәрбие туралы даналығы 
идеялық мазмұндылығымен, байқампаздық пәрменділігімен, ойы 
мен ісінің нақтылығымен соншалықты соны, тіпті, шындап келгенде, 
халық педагогикасы данышпандылығымен ешбірі бәсекеге түсе 
алмайды» - деп халықтық мұраның тәрбие беруде алатын орнының 
маңыздылығын айтқан.

Отансүйгіштікке  тәрбиелейтін  мақал-мәтелдердің  алатын  орны  
өз  алдына  бір  төбе.  Мақал – мәтел  ойды  қысқа  да  ұтымды  
жеткізетін,  өмір  тәжірибесін  қолдана  айтатын  сөздер.  Онда  ел,  
жер,  халық,  Отан  жайында  айтылған  өнегелі  сөздер  өте  көп.  
Мысалы,  «Өз  елім  өрен  төсегім»,  «Ел – жұрты  бардың  жұтамы  
жоқ»,  «Туған  жердің  күні  де,  күлі  де  ыстық»,  «Туған  жер – 
тұғырың,  туған  ел -  қыдырың»,  т.б.  мән  мағынасына  зер  салатын  
болсақ,  ешқандай  дәлелдеуді  қажет  етпейтін,  жас  ұрпақтың  
отансүйгіштік,  патриоттық  сезімін  жетілдіру  үшін  қажетті  
қағидалар,  бұлардың  тәрбиелік  мәнін  түсіндіре  отырып,  бала  
тәрбиесінде  кең  пайдаланылды. Өзінің  мақалдарында  туған  жер,  
ел – отанды  аса  жоғары  бағалап  ардақтаған  халық  енді  оларды  
қорғау  әрбір  ер – азаматтың  басты  борышы  деп  біледі.   

Қазақ  ауыз  әдебиетінен  орын  алған  және  ерте  заманнан  бастап  
бүгінгі  күнге  дейін  даму,  өсу  үстінде  келе  жатқан  жанрлардың  бірі 
– жұмбақтар.  Жұмбақ - өскелең  ұрпаққа  білім  берерлік,  тәрбиелік  
мәні  бар  құралдардың  бірі ретінде қарастырылады.  Мақал  адамның  
логикалық  ойын  дамытса,  жұмбақ,  жаңылтпаш  жас  баланың  
тілін  жетілдіріп,  табиғат  өмір  жағдайындағы  түсінігі  мен  қиялдау  
қабілетін  дамытады.  Жұмбақ  ең  алдымен  жас  бөбектерге  үйретіле 
отырып, оның  өзі  көбіне  ұйқасқан  өлең  түрінде  айтылатын  
болған. Алдында  айтылған  мақал – мәтелдер  тәрізді  жұмбақтар  да  
балаларды  ерлікке  отаншылдыққа,  патриотыққа  үндейтін  маңызды  
құралдардың  бірі.  Өйткені  көптеген  жұмбақтардың  астарында  
батырлық, ел  қорғаған  ерлердің  бойындағы  бес  қарулы  жасырын  
түрінде  айтылады. 

Ауыз әдебиетінің ең үлкен саласының бірі ретінде батырлар 
жырын педагогика ғылымы саласынан зерттесе, патриоттық 
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тәрбие туралы ұғымдар ашылар еді. Белгілі әдебиетші ғалым Ә. 
Қоңыратбаев: «Ел, халық санасымен жасалған «Қобыланды батыр», 
«Алпамыс батыр», «Қамбар батыр», «Ер Тарғын» сияқты батырлар 
жырында ел тәуелсіздігін сыртқы жаулардан қорғау сарыны үстем» 
деген. Шынында да, батырлар жырында патриоттық сезімді ардақтап, 
батырлықты мадақтаған, ақылдылық, парасаттылық, достық тәрізді 
адамгершілік игі қасиеттер дәріптелген.

Қай халық болсын өзінің батырлар жырында елеулі оқиғаларды 
көркем бейне арқылы жинақтап, өзінше бағалайды, өзінің көзқарасын 
білдіреді. Сол бейне - халықтың алып қуатының, қажымас 
қайратының, сарқылмас күйінің көрінісі. Олар жеке басының қамын 
ойламайды, елдің амандығы, бүтіндігі үшін отқа күйіп, суға батудан 
тайынбайтын ержүрек қаһармандар. Айталық, «Алпамыс батыр» 
жыры халықтың бірлігін, тұтастығын, ынтымағын армандаудан 
туған. Бірлігі бар ел ғана жауға қарсы тұрып, туған жердің қасиетті 
топырағын жауға таптатпайды деген түйін жатыр. Елдің тұтастығын 
сақтап, жауына қарсы айбат көрсетіп, халқына қамқор болатын - 
оның батыр ұлдары. Алпамыс-сондай ерен ерлердің бірі. Ол Тайшық 
ханның қанды шеңгелінен елін аман алып қаламын деп, оның құрған 
қақпанына байқаусызда түсіп,жеті жыл қапас зынданда отырады. 
Жырда Алпамыс тек қана қара күштің иесі емес, адамгершілік 
қасиеті өте жоғары, он саусағынан өнер тамған шебер екендігі 
білінеді. Сонымен қатар, Отанын, ата-анасын, туған-туыстарын 
құлай сүйген нәзік жан.

Ауыз әдебиеті үлгілерінің келесі түрі ертегілерге  бай  елдердің  
бірі – қазақ  халқы.  Қазақ  халқының  ой-қиялының  жемісі  болып  
саналатын  ертегілер  балалардың  патриоттық  тәрбиесінде  аса  
маңызды  рөл  атқарады.  Өйткені,  ондағы  патриотизм  шығарма  
қаһармандарының  туған  еліне,  кіндік  қаны  тамған  жеріне  деген  
құштарлығы  ауыз  әдебиеті  нұсқауларының  басқа  жанрларына   
қарағанда  ертегілерде  анық   байқалады.  

Қиял-ғажайып ертегілерінің ішінде неше түрлі қызық оқиғаларды 
суреттерге құрылған ертегінің кең тараған түрі – «Ер Төстік» 
ертегісі болып табылады. Ер Төстік батырлар жырының кейіпкері, 
батыр бейнесінде келеді. Бұл ертегіде Ер Төстіктің ерлік істерін 
суреттей отырып, оны батыр образында суреттейді. Сонымен қатар, 
қазақтың қиял-ғажайып ертегілерінде Ер Төстік сияқты ер жігіттер, 
батыр мергендер жайлы көптеген ертегілерде әңгімеленеді. Сол 
ертегілерде халық арасынан шыққан қарапайым адамдардың ерлік 
істері, жауыздық пен жамандыққа қарсы күресі баяндалып, жоғары 
бағаланады. Бұл тақырыпта «Құламерген», «Жерден шыққан Желім 
батыр», «Аламан мен Жоламан», т.б. ертегілерден басты орын алады. 
Бұл ертегілерде суреттелетін Құламерген, Желім батыр, Аламан мен 
Жоламан құралайды көзге атқан мергендер, ел-жұртын аңшылық 
кәсібімен асырап сақтаған ер жүрек, өжет жігіттер болған. Халық 
ертегілерінде аңшы мергендер, қайраты мол ер жігіттердің ерліктері, 
батырлығы, күштілігі, ептілігі суреттеліп, халқы  үшін жасаған 
жақсылықтары, ізгі қасиеттері жоғары бағаланған.
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Рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыруда бастауыш 
мектеп оқушылары,  ең  алдымен,  өз  ана  тілін жетік меңгеріп, 
сабақты  өзінің  ақыл – ой  дүниесіне,  сезіміне,  қиялына  күшті  
әсер  ететін көркем  сөз  зергерінің  бояулы  да  сырлы,  асқақ  та  
әсем,  кестелі  де  айшықты,  мағыналы  сөз  бедерлерін ұстаздары 
меңгертсе,  оқушыларға  өмір  құбылыстарын,  табиғат  көріністерін,  
адамдар  арасындағы  түрлі  қарым – қатынастарды  дұрыс  түсініп,  
баланың  дүниетанымын  дұрыс  қалыптастыруға  ықпал  ететіні 
айқын  Оқушыны  ана – тілінде  жазылған  әңгіме,  өлеңдер  арқылы  
рухани  өмірмен,  халқының  арман  - мүддесімен  таныстырып,  ана  
тіліне,  сол  арқылы  халқына,  еліне,  сүйіспеншілік  сезімін  оятса,  
балада  елжандылық  қасиет  қалыптасады.  

Халқымыздың ардақты азаматы Мұстафа Шоқай: «Ұлт 
мәдениетінен жұрдай рухта тәрбиеленген ұрпақтан халқымыздың 
қажетіне пайдалы азамат шықпайды», - деп ұлт болашағын сақтау 
үшін ұлттық рухта тәрбиелеуді мектеп табалдырығынан бастау 
қажеттігін атап көрсеткен. Сонымен қатар, Б. Момышұлы  патриоттық  
тәрбие  мәселесі  адамзат  тарихының  өн  бойындағы  ұрпақтан - 
ұрпаққа  жалғасып  келе  жатқан  ұлы  мақсат  болғандықтан  мектеп  
оқушыларының  бойындағы  Отанға  деген  сүйіспеншілігін,  яғни  
патриоттық  санасын  дарытуда  халқымыздың  біртуар  ұлы,  ержүрек  
қолбасшы,  жазушы.  

Патриотизм – бұл Отанын сүю, сол елдегі халықты сүю, соның 
дәстүрлерін, сенімін құрметтеу. Бұл еліннің мәдени құндылықтарын 
танып білуден басталады. Нәресте кезінен бесік жырынан бастап, 
батырлар жырында тәрбиелену сол елдің шаңында аунап, барлық 
құндылықтарын көзіңнің қарашығындай қорғау және келер ұрпаққа 
сеніммен тапсыру. Ол туғаннан бастап туыстарға деген игілікті 
көңілдің сүйіспеншілігі, сол елдің перзенті болғандықтан, сол елге 
деген парызыңды абыроймен іске асыру және келер өскелең ұрпақты 
өзіңнің ісіңнен өнеге алатындай сүйсіндіре білу, сол елдің әр талына, 
құм-шөліне өзіңді және өзгені табындыра білу болып табылады.

Отаннына  деген  сүйіспеншілікті  қалыптастыру  мәселесі 
– бүгінгі  күннің  білім  беру  жүйесі  алдында  тұрған  маңызды  
міндеттерінің  бірі.  

Профессор  М. Ғабдуллин  өзінің  «Ата – аналарға  тәрбие  
туралы  кеңес»  еңбегінде  «Бүгінгі  жастарды  елжандылық  рухта  
тәрбиелеуде  ақын – жыраулардың  өнеге  сөздерінің  белгілі  
мөлшерде  пайдасы  бар  екені  хақ.  Мұндағы  тәрбиелік  мәні  бар  
әңгімелер  жастарға  жат  емес.  Халықты  сүй,  халық  үшін  ерлік  
еңбек  ет,  ел – жұртқа  қорған  бол  деушілік  қазіргі  күнде  ескірген  
сөздер  емес,  қайта  мағыналы,  мәнді  сөздер.  Сондықтан  бұлардың  
ішінен  жастарымыздың  тәрбиелеуде  әсер  ететіндерін таңдап  алып,  
орнымен  пайдалана  білсек,  нұр  үстіне  нұр  болар  еді»  дейді.  Осы  
тұрғыдан  алғанда  қазақтың  ұлы  ойшылдарының  кемеңгерлік  ой 
– пікірлерін  оқу – тәрбие  ісінде  орынды  пайдалана  отырып,  жас 
ұрпақты ұлтжандылыққа  тәрбиелеу - әрбір  педагог  ұстаздың  басты  
парызы.  
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Бастауыш сыныптарда рухани жаңғырту аясында оқыту арқылы 
оқушыларға патриоттық тәрбие бере отырып, олардың бойында 
келесі қасиеттердің дамитындығын анықтадық: - туған ауылға, 
қалаға, елге сүйіспеншілігі; - ата  - баба дәстүрлері силастығы; 
- ұлтты мәдениетті дамыту сақтауы; - мемлекеттік рәміздерді 
құрметтеп қастерлеуі; - бір – біріне достық, бауырмалдық туыстық 
парызы; - мерекелік күндерді, дәстүрлі мерекелерді құрметтеуі; - ана 
тілін сүю, дамыту; - сөйлеу мәдениеті жетілдіру; - өзгелер тіліне 
құрметпен қарау. 

Қорыта келгенде, халықтың тыныс-тіршілігі, әдет-ғұрыптары 
мен дәстүрлері, бақыт жолындағы күресі, адамдардың өзара қарым-
қатынастары мен мінез-құлықтары, қазақ халқының ең жақсы 
қасиеттері – еңбек сүйгіштігі, өз халқына, еліне, туып-өскен жері 
мен табиғатқа т.б. сүйіспеншілігі бейнеленген. Өзара гуманистік 
қатынастары, үлкенге құрметпен қарау, адамгершілік қамқорлық, 
мейірбандыққа үндейді. 

Патриоттық  сезім  қалыптастыру  екі  бағытта: қоғамдық  және  
табиғаттық  қоршаған  орта  ең  маңызды  тәрбиелеушілік  ролге  ие  
болады. 

Қоғамдық  өмірдегі  құбылыстар  мен  оқиғаларға  деген  
қызығушылықты  тудырудың  маңызы  ерекше. Айналада  жүріп  
жатқан  барлық  оқиғалар  мен  құбылыстар  халық  үні,сондықтан, 
оның  шынайы  келбетін  тану, оған  етене  араласу, онан  алған  
әсерлерімен  байыту  толқынысты  үдерістердің  бірі  болады. 

Патриоттық  тәрбиеде  патриоттық  сезімді  тәрбиелеу  
бірізділікпен  жүргізіледі. 

Елді  сүю – бұл  халықты  сүю  деген  сөз. Халықтың  бір  ошағы 
– отбасы. Сондықтан  халқымыз  «Отан – от  басынан  басталады» 
дейді. Отбасын, халқын  мемлекетінде  тұрып  жатқан халықтарды 
мемлекеттік  нышандарды сүю. Оның  дәстүрін, тілін, тарихын, 
олардың  атқарған  кәсіптерін, өнерін  мәдениеттін  тану, сүю, қорғау, 
жетілдіру  әр  азаматтың  парызы  болмақ. 

Тілді  сүю – ана  тілінің  қыры  мен  сырын  білу, табиғатын  
меңгеру, жетілдіру. 

Алғашқы  баланың  дүниеге  келген  сәтінен  бастап  сүю  сезімі  
тәрбиеленеді  және  бұл  сезім  ең  бір  қасиетті, киелі  сезім  болып  
табылады. 

Бүгінгі жас ұрпақты сонау замандардан жинақталған ата-
бабамыздың мол мұрасымен, яғни ұлттық құндылықтарымен 
сусындату – біздің басты парызымыз. Демек ұлттық құндылықтарды 
пайдалана отырып тәрбиелеу арқылы сынып жетекші ұлттық тұлғаны 
қалыптастырмақ. Адамды адам ететін қоршаған орта және тәлім-
тәрбие десек, мектеп жасы балаларының тұлғалық ерекшеліктерінің 
қалыптасуына отбасымен бірге сынып жетекшінің де рөлі ерекше.
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Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы халқымыздың 
тарихындағы терең мағыналы бағдарламалық құжатқа айналғаны 
баршамызға белгілі. Бәсекеге қабілеттілік, ұлттық бірегейлікті 
сақтау, білімнің салтанат құруы секілді бағытындағы мақсат-
міндеттерді айқындап берген бұл мақалада рухани жаңғырудың 
алғышарттары болатын нақты жобалар ұсынылған. «Терең білім-
тәуелсіздігіміздің тірегі»,-деп атап өткен Президент Мәңгілік 
ел болуға қадам басқан егемен еліміздің жаһандану алдында 
ұлт ретінде  жойылып кетпеуі үшін сонау ата-бабаларымыздан 
қалған ұлттық мәдениетіміз бен әдебиетімізді, ғасырлар бойы  
тарихымызда сақталған, қаймағы бұзылмаған қазақ  халқымыздың 
ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан әдет-ғұрыптармен салт-
дәстүрлеріміз, ұлттық тіліміз бен дінімізді, әдебиетімізді, бір сөзбен 
айтқанда ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық рухымызды дәріптеп. 
Ұлттық құндылықтарымызды өн бойына  сіңіре білген білімді, 
бәсекеге қабілетті, көзі ашық, көкірегі ояу саналы ұрпақ   қалыптасу 
керектігін алға тартады. 

Елбасы  өз сөзінде: «Еліміздің  ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың 
қолында, бола-шақты білімді ұрпақ айқындайды, ал жас ұрпақтың 
тағдыры ұстаз қолында»  деп  атап көрсетті.   Қазіргі таңдағы 
мақсатымыз жаңа кезеңде жас  ұрпақты тәрбиелеудегі актуалды 
мәселелерді тиімді шешілуін ұйымдастыру. Еліміздің болашағы 
- ұрпақ тәрбиесінде. Бүгінгі  таңда оқушыға әлемдік ғылым мен 
прогресс деңгейіне сәйкес білім мен тәрбие беру, оның рухани 
байлығы мен мәде-ниеттілігін, ойлай білу мүмкіндігін жетілдіру, 
сонымен қатар әр адамның кәсіби біліктілігі мен  білімділігін, 
іскерлігін арттыру әділетті  қоғамның міндеті  болып табылады. 
Елбасының  «Қазақстан-2030»  басты  стратегиялық жоспарында 
халықтың рухани жаңаруына ерекше маңыз берілген.  Сондықтан 
жан-жақты жетілген, дүниесі бай, белгілі дәрежеде  ғылыми  білім 
жүйесін игерген және оны бағалай, талдай алатын, өзге  халықтардың 
тарихын, мәдениетін, тілін меңгерген, өздігінен  денсаулығын 
нығайтуға, адамгершілік қасиеттерін, эстетикалық тал-ғамын 
дамытуға ынтызар, өмірдің қилы кезеңдерінде  дербес еңбек етуге 
даяр ұрпақты тәрбиелеу - ең басты өзекті мәселе екендігі анық.  

Қазақстан Республикасы «Білім беру туралы» заңында «Білім 
беру жүйесінің міндеттері: .... азаматтық пен елжандылыққа, өз 
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отаны- Қазақстан Республикасына сүйіспеншілікпен, мемлекеттік 
рәміздерді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге тәрбиелеу» 
– десе, ал орта білімді дамыту тұжырымдамасында «тәрбиелік 
жұмыстарды қазақстандық патриотизм, азаматтық, ізгілікті 
интернационализм негізінде құру» – керек екендігі көрсетіледі. 

Қазақстан Республикасының орта білімді дамыту 
тұжырымдамасында  «Тәрбие үрдісінде қазақстандық патриотизм, 
гуманизм, адамгершілік идеяларын қалыптастыру негізінде құру 
керек» деп баса көрсетті.   Сондықтан еліміздің туын биікке көтерер  
келер ұрпақтың білімді, білікті, ұлтжанды, жоғары мәдени, биік 
адамгершілік пен рухани қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеу – адамзат 
алдындағы басты міндет.

Тұлғаны адамгершілік тәрбиелеу – адамзат қоғамын үнемі 
толғандырып келе жатқан мәселенің бірі6 сондықтан да 
адамгершілікке жеке тұлғаны тәрбиелеуде бастауыш мектептің 
алатын орны зор.   Негізі рухани - адамгершілік тәрбие - екі жақты 
үдеріс. Бір жағынан ол үлкендердің, ата - аналардың, педагогтардың 
балаларға белсенді ықпалын, екінші жағынан - тәрбиеленушілердің 
белсенділігін қамтитын қылықтарынан, сезімдері мен қарым - 
қатынастарынан көрінеді. Адамгершілік - бұл рухани тәрбие. 
Адамгершілік - адам бойындағы ең асыл қасиет және адамзат 
баласының ең жоғарғы мақсатына бағытталады. Бұл қасиет адамды 
мейірімділікке, Отанын, елін, отбасын сүюге үйретеді. Егер адамда 
адамгершілік қасиет болмаса, ол адам өз - өзін сыйламайды. 

Рухани құндылық - өзіндік сананы дамытуға жағдай жасауды, 
жеке тұлғаның әдеп ұстанымын, оның қоғам өмірінің нормалары 
мен дәстүрлерімен келістірілетін моральдік қасиеттерін және 
бағдарларын қалыптастыруды болжайды. Оқушыларды рухани - 
адамгершілікке тәрбиелеу, болашағына жол сілтеу – бүгінгі қажетті, 
кезек күттірмес мәселе. Әсіресе, бастауыш сынып оқушыларын 
адамгершілікке тәрбиелеудің мазмұны осы жастағы балалардың 
ерекшеліктеріне сай келуі тиіс. Негізгі міндет – балалардың 
жақсы әдет, мінез - құлықын қалыптастыру. Баланың сезіміне 
әсер ету арқылы ішкі жан дүниесін ояту нәтижесінде оның рухани 
- адамгершілік қасиеттері қалыптасады. Рухани - адамгершілік 
құндылықтармен білім жүйесін дамытып қалыптастыру жаңа 
қоғамның дамуындағы мәні зор, маңызды бағыт болып табылады. 

Бала бойынла рухани құндылықты дамыту және адамгершілікке 
тәрбиелеу білім берумен ғана шектелмейді. Адам баласында 
адамгершілік қасиеті қараптан-қарап туындамайтын қасиет. Ол 
қасиет отбасында, ортада, мектепте, айналадағы адамдармен қарым-
қатынасында қоғамдық тәрбиелермен қалыптасады.  

Халықта «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің»деген мақал 
бар. Тәрбие болмаған жерде адамгершілік болуы мүмкін емес. 
Адамның адамгершілік қасиеттері ең алдымен дұрыс амандаса білу, 
айналасындағылармен жақсы қарым-қатынаста болу, өзара сыйласу, 
қарапайымдылық, кішіпейілділік,салмақты да сабырлы болу,үлкенге 
ізетті, кішіге қамқор болу жатады. Сондай-ақ өз қолыңнан келгенше 
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көмегіңді аямау, біреудің жақсылығын бағалау, оны қанағат 
тұту. Адамгершілік тақырыбы - мәңгілік. Жас ұрпақтың бойына 
адамгершілік қасиеттерді сіңіру ата - ана мен ұстаздардың басты 
міндеті. Көрнекті педагог В. Сухомлинский «Егер балаға қуаныш пен 
бақыт бере білсек, ол бала солай бола алады», - дейді. Демек, шәкіртке 
жан-жақты терең білім беріп, оның жүрегіне адамгершіліктің асыл 
қасиеттерін үздіксіз ұялата білсек, ертеңгі азамат жеке тұлғаның 
өзіндік көзқарасының қалыптасуына, айналасымен санасуына ықпал 
етері сөзсіз.

Рухани-адамгершілік білім беру – жас ұрпақтың бойына өмірдің 
мәні, сүйіспеншілік, бақыт, сыйластық, татулық, бірлік, төзімділік 
сынды құндылықтарды дарыту арқылы адамның қоғамда өз орнын 
табуына, қабілет - дарынының ашыла түсуіне, ақыл - парасатын 
дамытуына яғни сәнді де мәнді өмір сүруіне қызмет етеді. 
Адамгершілік қасиет қоғамның тарихына байланысты қалыптасып 
отырады. Заман өзгеріп отырған сайын, адам да өзгереді. Бірақ 
әркім өскен ортасында адамгершілік қасиетін берік ұстауы 
тиіс.«Көргендінің қылығы, көңіл марқайтады»,- деп қазақ халқымыз 
тегін айтпаған. Әр бала өзін мәдениетті ұстаса, өз ортамыздың көңілін 
марқайтады. Адамның бойындағы жақсы қасиеттер оның істеген 
қылығынан, сөйлеген сөзінен көрінеді. Ең бастысы - адамгершілікті 
бойға сіңіре білуіміз қажет. 

Мектептің есігін ашқан балдырған жарығы мол жаңаша өмірде  
адамдық асыл қасиеттерді қастерлеп, өмір заңдылықтарын үйренеді. 
Баланың өмірге белсенді көзқарасының бағыты үлкендер арқылы 
тәрбиеленеді. Тәрбиелеу, білім беру жұмысының мазмұны мен 
формалары балалардың мүмкіндігін ескеру арқылы нақтыланады. 
Адамгершілікке, еңбекке тәрбиелеу күнделікті өмірде, үлкендердің 
қолдан келетін жұмысты ұйымдастыру процесінде, ойын және оқу 
ісінде жоспарлы түрде іске асады.

Рухани-адамгершілік тәрбие - бұл дұрыс дағдылар мен өзін-
өзі ұстау дағдыларының нормалары, ұйымдағы қарым-қатынас 
мәдениетінің тұрақтылығын қалыптастырады. Жеке адамның 
адамгершілік санасының дәрежесі оның мінез-құлқы мен іс әрекетін 
анықтайды. Сананың қалыптасуы - ол баланың мектепке бармастан 
бұрын, қоғам туралы алғашқы ұғымдарының қалыптасыуна, 
жақын адамдардың өзара қатынасынан басталады. Баланы жақсы 
адамгершілік қасиеттерге, мәдениетке тәрбиелеуде тәрбиелі адаммен 
жолдас болудың әсері күшті екенін халқымыз ежелден бағалай білген. 
«Жақсымен жолдас болсаң- жетерсің мұратқа, жаманмен жолдас 
болсаң- қаларсың ұятқа...», «Жаман дос, жолдасын қалдырар жауға» 
- деген мақалдардан көруге болады. Әдебиеттік оқу сабақтарында 
әрбір мәтіннің негізгі идеясын аша түсетін мақал-мәтелдерді 
пайдалану оқушылардың өзін өзі тәрбиелеуіне бағыттайды. Сондай-
ақ мақал-мәтелдер, жұмбақ, айтыс, өлеңдер адамгершілік тәрбиенің 
арқауы. Үлкенді сыйлау адамгершіліктің бір негізі. Адамзаттық 
құндылықтар бала бойына іс-әрекет барысында, әр түрлі ойындар, 
хикаялар, ертегілер, қойылымдар арқылы беріледі. «Мың бір мақал,  
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жүз бір жұмбақ» білім сайысы арқылы оқушылардың бойындағы 
жақсы қасиеттер рухтан туындайды, ал барлық жаман қасиеттер 
амалдың көрінісі  екендігін түсіндіре алдым. Бастауыш сынып 
оқушыларына  адам денесі біреу болғанымен оның ішінде қарама-
қарсы,яғни жақсы мен жаман екі күш болатынын, ол екеуі үнемі 
күресте болатынын, адамның жақсы не жаман болуының осыған 
байланысты екенін түсіндіре отырып, Ш.Құдайбердиевтің мына бір 
өлеңі айқындай түседі.

«Ақыл деген өлшеусіз бір жарық нұр,
Сол нұрды тән қамы үшін жан жұмсап тұр.
Тағдырдың бір қиын,сырлы сиқырымен
Жан тәнге, ақыл жанға матаулы тұр.
Қазір адамдардың компьютер дәуірінде өмір сүріп жатқанын 

бәріміз білеміз. Бірақ рухани адамгершілік адамның бойынан толық 
көріне бермейді. Сондықтан да, білім берудің барлық кезеңдерінде 
рухани адамгершілік тағылымдарын негізге алған жөн.

Сонда мінез-құлқы жетілген, саналы адам қалыптасады. Жетілген 
мінез-құлық үш нәрсенің: жүректің,ақылдың,қолдың келісімі.

Бала өзінің жүрегін тыңдауға үйренсе, жүрегінің ғана айтқанын 
орындаса өмірден өз орнын таба алады деп сенемін.  Мұндай 
тәрбие әуелі отбасында, мектепте, оқу пәндерінде,тәрбиелік іс-
шараларда,ойындарда қойылымдар арқылы жүзеге асуы тиіс.

Осыдан келіп адамгершілікке тәрбиелеудің негізгі күші мұғалімнің 
үлесіне тиеді. Сабақ үстінде мұғаліммен және құрбыларымен үнемі 
қатынасып отыру нәтижесінде баланың адамгершілігі қалыптасып, 
өмір тәжірибесі байи түседі.

Оқушының жасын, жеке ерекшелігін, психикалық процестерін 
ескере отырып, жетілген ұрпақ тәрбиелеу үшін мынадай міндеттерді 
орындауымыз керек:

* еңбексүйгіштікке, еңбекті қажетсінуге баулу, күнделікті өмірін 
мәнді ұйымдастыру;

* тұрмыстағы, үй шаруашылығындағы еңбекке құлшынысын 
арттыру;

* өзіне-өзі қызмет ету дағдыларына үйрету;
* отбасы мүшелерімен өзара дұрыс қарым-қатынасын, тіл 

табысып, түсінісуін, бірін-бірі тыңдап, ата-ананы, туыстарын,  жасы 
үлкендерді сыйлап, құрмет тұтуға үйрету;

* оқушыны оқыған шығармалардың басты кейіпкерлерінің іс-
әрекеттерінің жағымды жақтарына көңіл аударып, талдауға, түйін 
жасауға үйрету;

* оқылған мәтіндерден кейіпкерлерге берілген авторлық көңіл-
күйді табу;

* оқушының сана-сезім, ақыл-ой қызметінің дамуына, 
қалыптасуына ықпал жасай отырып, шығармашылық қабілетін ашу, 
қозғау салу;
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* оқушылардың сабақтар бойынша алған білім, білік дағдыларын 
одан әрі да-мытып, тереңдету, өздігінен жұмыс істеу қабілетін ашу;

* оқушыларды сөйлету арқылы кейіпкерлердің іс-әрекетін 
салыстыру, қорытындылау,бағалауға үйрету;

* оқушының өзін-өзі тануына, өзіндік мәнін оятуға бағдар беру.
Тұлғаны рухани-азаматтыққа тәрбиелеудің маңызы зор екенін 

осыдан көруге болады. Осы ретте, оқушы бойына рухани-азаматтық 
сезімнің қалыптасуы отбасы тәрбиесі мен балабақшадан бастау 
алатыны айқын. Оқушы отбасында патриотизмге тәрбиелеу, ана 
тілін үйрету, ұлттық мінез-құлық қалыптастыру, ұлттық салт – 
дәстүрді сақтауға баулу, шыққан ата тегін білуді таныту - ата - ана 
парызы. Халқына құрмет, тарихи дәстүрлерге адалдық, сондай - 
ақ туған жеріне, Отанына деген сүйіспеншілік сияқты перзенттік 
борыш тұлға бойына сәби шағында дарыса, бұл қасиеттер өсе 
келе, әрі қарай дамып, қалыптасуына қолайлы жағдай туғызады. 
Халық педагогикасының негізгі қағидалары  және оның ғылыми  
педагогикамен байланысына тоқтала келе,  «Сегіз қырлы, бір 
сырлы» толық адам тәрбиелеу қағидаларын төмендегі кесте түрінде 
жүйелейді:

-         Ақылды, арлы, намысшыл азамат  болуын  қарастыру.
-         Еңбексүйгіш, елгезек етіп тәрбиелеу.
-         Тән сұлулығын  қарастыру, әсемділікке  баулу.
-         Адамгершілік қасиеттерге  (ізгілікке, имандылыққа)  баулу
-         Отансүйгіштікке, ұлтжандылыққа,  бүкіл адам баласын 

сүюге тәрбиелеу.
-         «Жігітке жетпіс өнер де аз»,  «Өнер  - өрге сүйрелейді» 

деп қарап, өнер мен білімді насихаттау.
-         Табиғат пен қоршаған ортаны аялауға тәрбиелеу.
-         Дене шынықтыруға тәрбиелеу.
Рухани-азаматтық тәрбиесінде ең маңызды рөлді бастауыш 

сынып мұғалімі  алады. Ол тәрбие жүйесінің мақсаттарын анықтап, 
оқушы бойында рухани құн-дылықтарды тәрбиелеуде атқаратын іс-
әрекеттерінің нәтижесін болжайды.

Рухани-азаматтық тәрбие берудегі бастауыш сынып мұғалімінің 
қызметі:

- Өмірдегі маңызды құндылықтар мен рухани-азаматтық  
құндылықтарды

оқып үйрену.
-  Өз адамгершілік  қасиеттерін анықтау мақсатында өзін-өзі 

дамытудың
тренингтерін тәжірибеге енгізу.
- Оқушылармен бірге халқымыздың салт-дәстүрлері мен әдет-

ғұрпын,
туған өлке, туған қаламыздың тарихы мен дәстүрлерін, өз
отбасылырының дәстүрлерін, мектеп  дәстүрлерін оқып үйрену.
- Сынып газетін шығару, көрмелерге бару.
- Рухани-азаматтық  мәдениетін дәріптейтін тәрбие   сағаттарын  

ұйымдастыру.
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- Оқушылардың бойындағы дарынды, талантты дәріптеу (өлең 
шығару, шығармашылық тапсырмалар).

Сынып жетекшісінің сыныптағы атмосфераны, әр оқушының 
бойындағы қабілеті мен қызығушылықтарын анықтау мақсатында 
өз жұмысында қолданатын диагностикасы:

-  Балалар өз түсініктерін жазбаша жеткізеді.
-  Рухани-азаматтық нормалары туралы сауалнама.
Бастауыш сынып оқушыларына сыныптан  тыс оқуға түрлі 

тапсырмалар бере  отырып, олардың  адамгершілік қасиетті 
ересектермен, құрбыларымен қарым-қатынаста қалыптастыруды 
басшылыққа аламын. Ол турасында «Менің жолдасым», «Біз мектеп 
ауласында ойнаймыз» деген тақырыпта әңгіме құрап, суретін 
бейнелесе де жеткілікті.  Мектепке барған баланың негізгі әрекеті 
оқу болғанымен, ойын бұрынғысынша олардың өмірінде кең орын 
алады.

Мұғалімнің адамгершілікке тәрбиелеуінің арқасында оқушы 
өз бойындағы жақсы жаман қасиеттерін ажырата біледі. Өзінің 
қалыптасуына айналадағы ортаның әсері мол екенін, өз ойын еркін 
жеткізе білуге, ойлап сөйлеуге үйренеді. Болашақ ұрпағымызды 
тәрбиелегенде жас ерекшелігін ескере отырып, мына факторларды 
есте ұстаған жөн деп есептеймін.

Білім өзінің шынайы міндетіне жауап беруі үшін балаларды жас     
кезінен бастап ең маңызды адамдық саналарды – адамгершілікті, 
жанашырлықты  және басқа да асыл қасиеттерді дамыту керек. 
Қазіргі жағдайда бұл талаптарды жүзеге асырудың мынандай 
мүмкіндіктері бар:

1. Рухани адамгершілік құндылықтарды кез-келген пәнді 
оқытудың мазмұнына енгізу.

2. Сыныптан тыс сабақтарды баланың адамдық асыл қасиеттерді 
игеруіне ықпал ететіндей  бағытта ұйымдастыру.

3. Жеке пән ретінде жүргізілетін сабақтардың бағдарламасына 
енгізу.

Рухани тәрбие өзінің қуатын әлемнің әрбір құбылысынан алуы 
мүмкін. Олай болса кез-келген оқу пәні балалардың адамгершілігін, 
жақсы мінез-құлқын қалыптастыру құралы бола алады. Үлкен 
адам қай жерде де болмасын өзі рухани сабағында балаларды жай 
ғана қосуға, көбейтуге және бөлуге үйретудің орнына мұғалім 
адамгершілік қасиеттерді шешуге арналған есептерді ойлап таба 
алады. 

 Сондықтан мектептен тыс кездегі сабақтарды ұйымдастыруда 
тапқырлық таныту қажет.  Балаларға спорт, табиғатқа серуен, 
мектептен тыс кездесулер кезіндегі пікірталас, әсерлі әңгімелер, 
мұражайға, концертке бару, осының бәрі рухани адамгершілік 
тәрбие. Олар баланың шығармашылығын оятып, жан дүниесімен 
сезетін тамаша ойларға жетелейді.  Ал одан тек жағымды қасиеттер 
туындайтыны белгілі. Баланың адамгершілігін, рухани жан дүниесін 
оятып, дүниетанымын төмендегіше іріктеп алуға болады.

Сабақтың ұйымдастыру  кезеңінде жағымды әуен естіліп тұратын 
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болса, яғни ынтымақтастық атмосферасын орнату арқылы  бастауыш 
сынып оқушыларының көңіл-күйін көтеруге болады. Көтеріңкі 
көңіл-күймен балалар сабақты жақсы игеріп әкетеді.Бүгінгі 
жаһандану үрдісі жүріп жатқан жағдайда ұлттық тәрбие, ұлттық 
рухты сақтап қалу үлкен міндет. Олай болса, рухани байлыққа ең 
алдымен, тілімізді, дінімізді, салт-дәстүрлерімізді жатқызсақ, тіл – 
қазақ болуымыз үшін, дін – адам болуымыз үшін, салт-дәстүр ұлт 
болуымыз үшін қажет.

Рухани-азаматтық тәрбиесі өзіндік сананы дамытуға жағдай 
жасауды, жеке тұлғаның әдеп ұстанымын, өзін-өзі заңды, әлеуметтік, 
ізгі және саяси әрекетке қабілетті сезіну мүмкіндігін беретін  
тұлғалық интегративтік қасиетін, оның қоғам өмірінің нормалары 
мен дәстүрлерімен келістірілетін моральдік қасиеттерін және 
қалыптастыруды болжайды. 

Қорыта келгенде, бастауыш сынып оқушыларының рухани-
азаматтық қасиеттерін қалыптастыру арқылы толыққанды жетілген 
адамзат тәрбиелеуге болады.  Рухани қасиет пен білім беруде адам 
дамуының рухани үйлесімділігін түйсінуді қамтамасыз етеді. Елбасы  
өз сөзінде: «Еліміздің  ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, бола-
шақты білімді ұрпақ айқындайды, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаз 
қолында»  деп  атап көрсеткендей, бастауыш сынып оқушыларының 
рухани-азаматтық қасиеттерін қалыптастыру арқылы толыққанды 
жетілген адамзат тәрбиелеуге болады. Сондықтан келер ұрпақты 
тәрбиелеу мен білім беру өзегі ұлттық құндылықтар негізінде рухани-
адамгершілік өсиетін қалыптастыруда  жатыр деп түсінемін.  Жас 
ұрпақты рухани-азаматтыққа тәрбиелеу қай елдің, қай кезеңнің 
болмасын маңызды  мәселесі болып келгеніне көз жеткізуге болады. 
Ендеше, оқушыларға  халқымыздың рухани байлығын,  мәдениетін, 
дәстүрін, терең таныстырып, ойшылдарымыздың ой-пікірлерін оқу-
тәрбие ісінің тірегіне айналдыру, яғни, рухани-азаматтық тәрбиенің 
жаңарған жүйесін жасау-бүгінгі күннің өзекті мәселесі.
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
ҮДЕРІСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Утегулов Д.Е.
Назарбаев Зияткерлік мектебінің куратор-педагог 

ұйымдастырушысы
Талдықорған қ., Қазақстан

«Күллі жер жүзі біздің көз алдымызда өзгеруде. Әлемде бағыты 
әлі бұлыңғыр, жаңа тарихи кезең басталды. Күн санап өзгеріп 
жатқан дүбірлі дүниеде сана-сезіміміз бен дүниетанымымызға әбден 
сіңіп қалған таптаурын қағидалардан арылмасақ, көш басындағы 
елдермен тереземізді теңеп, иық түйістіру мүмкін емес. Өзгеру үшін 
өзімізді мықтап қолға алып, заман ағымына икемделу арқылы жаңа 
дәуірдің жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз керек», - деді Елбасы 
Н.Ә. Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласында.

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2030» стратегиялық 
Жолдауында, 1999 жылдың маусымында қабылданған Қазақстан 
Республикасы Білім туралы Заңында, 2000 жылдың 30 қыркүйегінде 
қабылданған «Білім» мемлекеттік бағдарламасы мен «Қазақтан 
Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 
тұжырымдамасында»  көрсетілгендей қоғамның экономикалық және 
әлеуметтік жағынан ілгерілеуінің маңызды факторы ретінде білім 
берудің ұлттық моделін дамыту, шығармашыл тұлға қалыптастыруға 
дағды алу, ақыл-ой қорын жинау сияқты мақсаттарды көздейді. Ол 
Қазақстан Республикасы жариялаған білім беру басымдығына, 
«жалпыға білім беру» моделінен «әр адамға таңдау бойынша білім 
беру» моделіне негізделген.

Қазіргі кезеңде Республикамызда білім берудің жаңа жүйесі 
жасалып, Қазақстандық білім беру жүйесі әлемдік білім беру 
кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл педагогика теориясы мен оқу-
тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты  болып отыр: 
білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, 
жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болды. 

Жаңартылған білім беру мазмұнында жаңашыл әдістер ұғымы іс-
тәжірибемізде жиірек қолданылып, практикаға енуде. Ал технология 
түсіндірмесін сөздікте – қандай-да болсын істегі, шеберліктегі, 
өнердегі амалдардың жиынтығы деп, ал педагогикалық технология 
– педагогикалық мақсатқа қол жеткізу жолындағы қоладнылатын 
барлық қисынды ілім амалдарымен әдістемелік құралдардың 
жиынтығы деп түсінеміз. Яғни педагогикалық технология тәжірибеде 
жүзеге асатын педагогикалық жүйенің жобасы. Ал педагогикалық 
жүйе – дара тұлғаны қалыптастыруға бағытталған, белгілі бір 
мақсатқа жету жолындағы арнайы педагогикалық ықпалды 
ұйымдастыруға қажетті өзара байланысқан әдістердің, құралдардың 
жиынтығы. Олай болса, дәл қазір бізге осы инновациялық 
технологияны дамыту, практикада пайдалану қажет. Ендеше қазіргі 
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заман талабы қажет етіп отырғандай, жаңаша білім беруде бірінші 
орынға баланы жеке тұлға ретінде алып, оның білім алу арқылы 
дамуын қамтамасыз ету шарт болып отыр.

Білім берудегі жаңалықтарды жіктеу барысында инновацияның 
адам қызметінің ең маңызды түрлерінің бірі екендігін ескерген жөн. 
Бұл қызметті қатаң шектеуге және бөлшектеуге болмайды. Білім 
берудің барлық құрамдас бөліктері мен аспектілеріне жаңалық 
енгізу қиын, тіпті мүмкін емес болғанымен, оларды бір құрамдас 
бөлікке біріктіру одан сайын қиынға соғады. Сондықтан, білім беру 
мазмұнындағы жаңалықтар міндетті түрде ұйыммен және жұмыс 
істеу әдістемесімен өзара ықпалдасып отырады. 

Қазіргі уақытта ғылыми әдебиеттерде инновациялық үдерісті 
мынадай кезеңдерге бөледі:

1) Идеяның немесе инновация тұжырымдамасының пайда 
болу кезеңі, мұны шартты түрде, іргелі де қолданбалы ғылыми 
зерттеулердің нәтижесі болып табылатын жаңалықтың ашылу кезеңі 
деп те атайды. 

2) Ойлап табу кезеңі, яғни қандай да бір нысанға, материалдық 
немесе рухани өнім-үлгіге айналған жаңалықты құру немесе ашу  
кезеңі.

3) Жаңалықты енгізу кезеңі, мұнда ойлап табылған жаңалық іс-
жүзінде қолданысқа еніп, қайта өңделеді және жаңалықтан тұрақты 
нәтиже  алынады. 

Бұдан кейін жаңалық өз бетінше өмір сүре бастайды да, 
инновациялық үдеріс жаңалыққа деген алғырлық қалыптасқан 
жағдайда келесі кезеңге аяқ басады.

Жаңалықты пайдалану кезінде мынадай кезеңдер орын алады:  
4) Жаңалықты тарату кезеңі, мұнда жаңалық кеңінен қолданысқа 

енгізіліп, жаңа салаларға кіреді.
5) Нақты бір салада жаңалықтың үстемдік ету кезеңі, мұнда 

жаңалық бұрынғы жаңашылдық қасиеттерін жоғалта бастайды 
да оны едәуір тиімді жаңалықпен ұтымды алмастыру үдерісі 
қарастырылады. 

6) Жаңалықтың қолданылу аясын қысқарту кезеңі, мұнда 
жаңалық жаңа өніммен алмастырылады. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында: «Білім 
беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық 
құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке 
адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім 
алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологиясын 
енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 
коммуникациялық желілерге шығу» - деп білім беру жүйесін одан 
әрі дамыту міндеттерін көздейді. Бұл міндеттерді шешу үшін әр 
мұғалімнің күнделікті ізденісі мен шығармашылығы, еңбегі қажет-
ақ Келер ұрпаққа қоғам талабына сай  тәрбие мен білім беруде 
мұғалімдердің инновациялық педагогикалық технологияларды 
меңгеруі маңызды рөл атқарады. Инновациялық үрдісті зерттеу 
барысында жүйенің бір жағдайдан екінші жаңа жағдайға көшуі және 
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жаңалықты енгізу үрдісіне басшылық жасау мәселелерінің зерттеу 
маңыздылығы М.В. Кларин, М.М. Поташник, П.И. Пидкасистый, 
Т.И. Шамова, Н.Р. Юсуфбекова және т.б. зерттеулерінде қарастырған.

Инновациялық іс-әрекеттің түрлі аспектілерін, білім берудің 
мазмұнын дамыту, жаңалықты енгізу мәселелерін Ю.К. Бабанский, 
В.А. Сластенин, А.В. Лоренсов, В.П. Кваша, В.Я. Ляудис, Қ.Қ. 
Қабдықайыров, С.Н. Лактионова, Ш.Т. Таубаева, М.М. Жанпейісова, 
Ж.А. және т,б, қарастырған.

Қазіргі уақытта педагогика ғылымының бір ерекшелігі – жеке 
тұлғаның шығармашылығын қалыптастыруға бағытталған жаңа 
оқыту технологияларын шығаруға ұмтылуы. Осы орайда білім 
беру саласы қызметкерлерінің алдында тұрған басты проблема 
- әлеуметтік және ұйымдастыру тұрғысынан білім мазмұнына 
жаңалық енгізудің тиімді жаңа әдістерін іздестіру, оны өмірде 
пайдалану. Педагогика ғылымында  оқытудың инновациялық 
әдіс-тәсілдері белгілі болғанымен, ол әдіс-тәсілдерді оқу-тәрбие  
үрдісінде қолдану жағы жеткіліксіз зерттелінген, сондықтан да 
«Бастауыш мектеп педагогикалық үдерісінде жаңашыл әдіс-
тәсілдерді пайдалану»мәселесі өзекті болып отыр.

«Инновация» ұғымы педагогиканың сөздік қорына ежелден енген 
екен. Ол кейбір ғалымдардың еңбектеріне «жаңа» «жаңалық енгізу» 
деп көрсетіледі екен. Кейбіреулері оны «өзгеріс» деген терминмен 
анықтайды. Бұл түсініктер кең мағынадағы терминдермен білім беру 
жүйесіндегі кез келген өзгерісті сипаттайды.

Инновация термині қазірде білім берудің теориясы мен 
практикасында кеңінен қолданылуда. Бірақ, ғылымда бұл терминнің 
нақтылы анықтамасы белгілі бір категория ретінде берілмеген. 
Берілетін анықтамалардың көпшілігі бұл ұғымды кеңінен терең 
таныта алмайды. Инновацияны «білім беру жүйесінде жаңалық 
енгізу» деп айтсақ, «Введение принципиального в образовательную 
систему» ұғымының мағынасын тарылтқан болар едік.

Инновация ұғымы ең бірінші XIX ғасырда мәдениет 
танушылардың зерттеулерінен пайда болды, яғни бір мәдениет 
түрлерін, екінші ел мәдениетіне енгізу дегенді білдіреді және бұл 
ұғым этнографияда әлі күнге дейін сақталған.

Инновация (латын сөзі іn - в, novis- жаңа) жаңа, жаңалық, 
жаңарту дегенді білдіреді екен. С.И.Ожегов сөздігі бойынша: 
инновацияны бірінші рет шыққан, жасалған, жуық арада пайда 
болған, бұрынғының орнын басатын, алғаш ашылған, бұрыннан 
таныс емес енгізілген жаңалық.

«Инновация» ұғымын әр елде әртүрлі түсінген, кейбір 
мемлекеттерде (АҚШ, Нидерланды) бұл термин кең тараған, ал 
Араб,  Жапон елдерінде «инновация» ұғымын сөздіктерде кезіктіру 
мүмкін емес. Сондықтан әр елде бұл құбылысқа қандай көзқарас 
қалыптасқанын анықтау мақсатымен ғылыми-педагогикалық, 
техникалық, саяси әдебиеттерді, баспа беттерін зерттей келе, 
Ресейде, шет елдерде, социалистік елдерде, Қазақстан мемлекетінде 
«инновация» ұғымына берілген анықтамаларды қарастыралық.
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Инновация деген ұғымның өзін қарастырсақ, ғалымдардың көбі 
оған әр түрлі анықтамалар берген. Мысалы, инновация ұғымының 
әр елдегі, әр түрлі уақытта берілген анықтамалары: «Инновация» 
ұғымына берілген ең ескі емес анықтама, бұл салада американдықтар 
мен европалық көлемді зерттеулер иесі Э.М. Роджерстің анықтамасы 
болып есептеледі. Э.М. Роджерс инновацияны былайша түсіндіреді: 
«Инновация - нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея».

Ал А.И. Кочетов «инновация» ұғымына төмендегідей 
анықтама береді: «Көрсетілген деңгейге апаруды қамтамасыз 
ететін теориялық, технологиялық және педагогикалық іс-әрекеттің 
біртұтас бағдарламасы». Алайда Р. Масырова мен Т. Линчевская 
мұндай анықтамамен келіспейтіндігін білдіреді. Олардың 
тұжырымдамасында, «Егер баратын деңгей» алдын-ала көрсетілген 
болса, ол қандай инновация» делінген. В. Кваша мен В. Латинаның 
пікірлері бойынша «инновация» - бұл жаңа үлгілердің бағытындағы 
нақты әрекет, мөлшердің шегінен шығатын кәсіптік іс-әрекеттің 
жаңа сапалы деңгейге көтерілуі болып табылады.

Инновациялық негізін құраушы ұғымдардың – «инновация», 
«нововедение», «новшество», «новое», т.б. қазақша аудармаларын 
жасаған, Ы. Алтынсарин атындағы білім проблемаларын ғылыми-
зерттеу институты әдіскері К. Құдайбергенова болып табылады. 
Өз еңбектерінде «инновацияны» - нақты қойылған мақсатқа сай 
салынған жаңа нәтиже деп есептеп, төмендегідей аудармалар 
жасаған: 

«Инновация» - жаңарту; «Нововедение» - енген жаңалық; 
«Новое» - жаңа; «Новшество» - жаңалық; «Инновационный процесс» 
- жаңарту үрдісі.

Педагогикалық энциклопедияларда төмендегідей анықтамалар 
берілген: «инновация» сөзі латын тілінен енген - новый, яғни 
аударғанда «обновление – жаңарту», «новинка – жаңалық», 
«изменение – өзгеріс» деген мағына береді.

Инновация дегеніміз білім беру, тәрбиелеу жұмысына жаңалықты 
енгізу, яғни жаңа әдіс-тәсілдерді, амалдарды, құралдарды, жаңа 
концепцияларды жасап, оларды қолдану деп анықталған.

Жоғарыдағы мағлұматтарды бір жүйеге келтірсек, төмендегідей 
қорытынды шығаруға болады:

Инновация ұғымын ғалымдар әртүрлі түсінеді екен.
1)жаңалық, жаңаны енгізу, жаңарту үрдісі.
2)өзгеріс.
3) құрал, әдіс
Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын 

меңгермейінше сауатты, жан-жақты білгір, білікті маман болу 
мүмкін емес.

Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, 
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кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және де басқа көптеген 
адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, 
оқу-тәрбие үрдісін педагогтың тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.

Педагогикалық технология оқу-тәрбие  үрдісімен, мұғалім мен 
оқушының іс-әрекетімен тығыз байланысты.

Педагогикалық технологияның құрылымы:
1. Концептуалдық (тұжырымдық) негізі.
2. Оқу-тәрбие үрдісінің мазмұндық бөлімі: 
3. Процессуалды (үрдістік, бөлігі – технологиялық процесс 

(үрдіс).
Білім бастауы – бастауыш мектепте берілетіні анық. Бастауыш 

мектеп – бұл оқушының тұлға мен сананың дамуы қуатты жүретін 
кезеңі. Сондықтан да бастауыш – білім берудің алғашқы басқышы.

Бүгінгі жас ұрпаққа жан-жақты білім беру, тәрбиелеу, жан-жақты 
дамыту әрбір ұстаздың міндеті. Қазір кейбір мұғалімдер сабақтың 
жаңа түрін пайдаланса да, мақсат – оқулықтағы материалдық 
мазмұнын шәкірт бойына сіңіру деп ғана ұғынады.

Педагогикалық технологияларды төмендегідей топтарға 
жинақтауға болады:

1. Педагогикалық қарым-қатынасты демократиялық және ізгілік 
негізінде құру педагогикалық технологиясы: Ынтымақтастық 
педагогикасы; Ізгілікті-тұлғалы оқыту-тәрбиелеу технологиясы; 
Адамгершілікті қалыптастыруға негізделген оқыту-тәрбиелеу 
жүйесі.

2. Оқушы әрекетін жандандыру және жетілдіру негізінде оқыту 
технологиясы: Ойын-сабақ технологиясы; Проблемалық оқыту; 
Коммуникативтік оқыту жүйесі.

3. Оқу процесін ұйымдастыру және басқару тиімділігіне 
негізделген оқыту технологиясы:Бағдарламалап (программалап 
оқыту);  Дифференциалдап оқыту және тәрбиелеу; Даралап 
оқыту;Ұжымдық және топтық оқыту тәсілдері.

4. Әдістемелік жетілдіру және дидактикалық қайта өңдеу негізіне 
қарай құрылған оқыту, тәрбиелеу технологиясы: Ірілендірілген 
дидактикалық бірліктер (П.М. Эрдниев); «Мәдениет диалогы» 
(В.С. Библер, С.Ю. Курганов); Ақыл-ой әрекетін сатылап дамыту 
теориясын жүзеге асыру технологиясы (М.Б. Волович).

5. Ұлттық педагогика әдістерін пайдалануға негізделген оқыту-
тәрбиелеу технологиясы: Сауаттылыққа тәрбиелеу (кушнир 
технологиясы); М.Монтессори технологиясы.

6. Альтернативті оқыту технологиясы: Вальдорф педагогикасы 
(Р. Штейнер); Еркін еңбек технологиясы (С. Френе).
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Инновациялық үрдісті іс жүзінде асыру басшылыққа тығыз 
байланысты. Сондықтан, мектеп басшыларына ең бірінші 
жаңартуларды, өзгеріс бұрынғы немесе қазіргі оқу-тәрбие үрдісіне 
қажеттігі жағынан қарастыру керек.

Білім беру мекемелеріндегі инновациялық білім беру үдерістерін 
басқаруды кәсіби қалыптастырудың ұйымдық-педагогикалық 
шарттар жүйесі:

- инновациялық білім беру үдерістері жұмыс істейтін  білім 
беру ортасының ғылыми әрі оқу-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз 
етілуін;

- инновациялық білім беру үдерістерін басқару құрылымының 
инновациялық білім беру үдерісінің кезеңдерін жүзеге асыратын 
функциялармен сәйкестігін;

- оқу материалдарының көлемін және пәндік дайындықтың 
қысқартылған мерзімін ескере отырып, оқыту әдістері мен түрлерінің 
ең оңтайлы үйлесімділігін;

- оқу материалының кәсіптік бағдарлану, өзекті мәселеге 
бағытталу және мәселені ашып көрсету деңгейінің қамтамасыз 
етілуін еңбек нарығы мен білім беру қызметтері нарығының 
маркетингтік зерттелуін қамтиды. Орта мектеп оқу-тәрбие үрдісінде 
инновациялық іс-әрекеттерді қалыптастыру әдістері:  Дамыта оқыту 
әдістерімен танысу және меңгеру; Жеке тұлғаға бағдарланған оқыту 
әдістері; Өзіндік жұмыс түрлерін ұйымдастыру; Ұйымдастырушы 
ойын әдістері; Авторлық тұжырымдарды оқып-үйрену; Даралап 
оқыту әдістері; Деңгейлеп оқыту әдістері; Белсенді оқыту әдістері; 
Проблемалық – ізденуші оқыту; Модульдік оқыту технологиялары 
жатады.

Ал бастауыш сынып мұғалімінің инновациялық іс-әрекеттерді 
меңгеруіне: педагогикалық-психологиялық білім мен іскерлік, 
шығармашылық технологиялық білім мен іскерлігі, педагогикалық 
зерттеу әдістемесі туралы білім мен іскерлік, эксперимент 
нәтижесін бақылау мен қорытындылау кіреді. Бастауыш мектептің 
оқу-тәрбие үрдісінде инновациялық педагогикалық технологияны 
пайдаланудың теориялық негіздері ашылып, бастауыш мектептің 
оқу-тәрбие үрдісінде оқытудың инновациялық әдіс-тәсілдерін 
пайдаланудың педагогикалық шарттары айқындалды. Ата айтқанда: 
жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері айқындалды, 
жаңа педагогикалық технологияны пайдаланудың педагогикалық 
шарттары  анықталынды, оқушылардың оқу материалдарын 
қабылдау деңгейлері анықталынды.

   Білім беру мекемелерінде инновациялық үдерістердің нақты 
міндеттерін шешу мүмкіншілігін бағалау үшін, біріншіден, 
осы міндеттерді шешуге арналған құралдарды дайындау қажет. 
Екіншіден, анықталған мәселелерді шешу жолдары мен тәсілдерін 
тауып, олардың шешілу деңгейін болжамдау қажет. 

Сонымен, білім беру мекемелерінде инновациялық білім беру 
үдерістерін  қалыптастыру дегеніміз -  қазіргі талаптарға сай білім 
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беру саласына жаңа оқу әдістерін ендіру арқылы, жеке тұлғаны 
жетілдіру, болашақ өміріне  қажетті білімдерін, іскерліктерін  және 
дағдыларын қалыптастыру болып табылады. 

Қорыта  келе,  «инновация»-бұл  нақты  қойылған  мақсатқа  ойға  
алынған  жаңа  нәтиже.  Инновация  термині  қазіргі  кезде  білім  беру  
жүйесінде  теория  және  практика  жүзінде  кеңінен  қолданылуда.
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Рухани құндылықты адам бойына сіңіру үшін ең алдымен жас 
ұрпақтың тәрбиесінде аса көңіл бөлген  жөн. Ең бастысы, ата-
бабамыз келешек ұрпаққа деп қалдырып кеткен рухани мұрасын 
құрметтеп кастерлеуге, отаншыл болып өсуіне, тұлғаның өз 
бетімен жұмыс жасауына ықпалымызды тигізгеніміз абзал. 
Мемлекетіміздің өркениеттілікке құлаш сермеп, адамгершілігі мол, 
сапалы да салауатты ұрпақ тәрбиелеуде рухани құндылықтарды  
қалыптастырудың  алатын орны ерекше. Қазіргі оқу орындарында 
ұлттық құндылықты дәріптеуге айрықша мән беріледі. «Жастар – 
біздің болашағымыз», өз отанын сүйетін патриот, ұлттық рухы биік 
парасатты азамат етіп тәрбиелеу үшін олардың тәрбие үдерісінде 
рухани құндылықтың қажет екенін өмірдің өзі – ақ көрсетіп отыр.

 Елбасы өз жолдауында «Білім беру ісіндегі тәрбиелеуде 
рухани құндылықты күшейту керек, моральдық құндылықтар, 
адамгершілік келісім толеранттылық, рухани даму, заңға бағыну, 
рухани құндылықтар оқу орындарының барлығы да олардың қандай 
қиыншылықтарына қарамастан берілуі керек» - десе, міне осы 
құндылықтарды біз оқу үдерісіне  енгізген ұлттық тәрбие пәннің 
құрамдас бөлігі болып табылады. Жастарымыз батыстың бізге жат, 
анайы тәрбиесін есімізден шығарып ұлттық ерекшеліктерін, қазақты 
сыпайлылығын, әдеби құндылықтары, тілін, дінін, мәдениетін 
жоғалтып жатса, біздің «Мәңгілік Ел» болып қалуымыз екіталай. 
Олай болса бүгінгі жаһандану заманында ұлттық тәрибені шұғыл 
өрістетпесе болмайды. Сондықтан сабақ үдерісінде – тұрмыстық 
тәрбиеге байланысты салт – дәстүрлер, ырым – тиым, сәлемдесу 
әдебі, сыйластық, қонақ күту, ас ішу әдебі, инабаттылық, сөйлеу 
әдебі және киім қию тәрбиесі,  ұлттық тәрбиедегі, қазақ халқының 
озық мәдениет үлгілерін нақты ұлттық құндылықтарды болашақ  
ұрпаққа дарытуымыз қажет.

 Алланың адамга берген рухани куатынан ешқандай басқа 
жасанды күштің артық еместігін ұмытпайық. Рухани куаты дамыған 
халықты әлде қандай апаттың алуы мүмкін емес. Адамның кілті 
біреу, ол – сананың жетілуі. Бұған жете алғандар он сегіз мың 
ғаламның сырынан азықтанады, гүлденеді, мәңгілік өркендеудің 
жолын іздейді /1/.

 «Руханият» сөзі «рухани ниет» деген сөздің қосындысы. Рухани 
ниетте болу, рухани іздену, рухани жұмыс істеу, рухани ләззат табу. 
Рух «жан дүниесі», кейде «жан» - атауының баламасы ретінде 
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өолданылады. Құндылық  - объектінің жағымды немесе жағымсыз 
жақтарын білдіреін философиялық – әлеуметтік ұғым. Рухани – 
адамгершілік – адамдардың күнделікті қарым – қатынасына қатысты 
гуманизм принциптерін бейнелейтін моральдық қасиет. Рухани – 
адамгершілік тәрбиесі – ол жүрек тәрбиесі. Адамгершілік тәрбиесі 
– мақсатқа негізделген көзқарасты, сенімді, парасатты  мінез – 
құлық дағдылары мен әдеттерді қалыптастыруға және адамгершілік 
сезімді, ұлттық сананы, қарым – қатынасты дамытуға, жалпы 
адамзаттық құндылықты тиімді пайдалануға бағытталған жалпы 
адамзаттық тәрбиенің құрамдас бөлігі. Құндылықтар дегеніміз – 
мінез – құлықтар әрекеттердің бір түрі, ол мәдениеттің белгілі бір 
түрінде ерекше орын алады деген ойды білдіреді.

 Оқушылардың ұлттық тәрбие үдерісінде рухани құндылық 
қасиеттерін қалыптастырудың бірден – бір жолы  жүргізілтін 
тәрбилік іс-шаралар.

 Қазіргі таңда тәлімгер ұстаз оқушылармен  тәрбие 
ұйымдастырушысы болып табылады, оған негізінен, мынадай үш 
түрлі міндет жүктеледі:

- тәрбие жұмысын үйлестіріп отыру;
-      тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруға бағыт беру;
-     отбасының байланысын жасу.
Халқымыздың  туындылары – тұнып тұрған білім мен тәрбие 

көзі. Сондықтан оны халық даналығы деп бекер айтпаған. Ұзақ  
жылдар бойы өз ұрпағын тәрбиелеуде осы қазнасын жинастырып, 
ұрпақтан – ұрпаққа мұра ретінде қалдырып отырған. Бүгінгі күні 
халық даналығын сабақта пайдалану оқытушының шеберлігін талап 
етеді. Халық даналығын жүйелі түрде сабаққа еңгізу, оқушыларда 
жүйелі білім қалыптастыруға тәрбиелейді. Әдептілік, имандылық, 
инабаттылық, мейірімділік, қайырымдылық құндылықтары 
қалыптасқа, халқымыздың асыл қасиеін жас ұрпақтың бойына 
ұялату қажет. Ол үшін колледж оқытушылар қауымы ғасырдар бойы 
қалыптасқан салт дәстүр мен әдет ғұрыптарды жан-жақты терең 
меңгерген, бойларына ізгілік қасиеттерін терең сіңірген, рухани таза 
болуы шарт.

Осы кезге дейін педагогика ғылымы дәстүрлі педагогикамен 
шектеліп  келсе, енді ұлттық құндылықтарды қамту қжеттілігі туындап 
отыр. Қоғам талабына сай елімізде ұлттық оқу орындарының саны 
көбеюде. Олар Ж.Аймауытов, А.Байтұрсынов және т.б. қағидаларын 
ұстаным етіп алып  отыр, атап айтсақ, жерлесіміз М.Шоқайдың 
қазақ халқы үшін жасаған қызметін, ұстанған принципін, өз 
ұлтының ұлттық құндылығын жоғалтпауға, насихаттауға, қорғауға 
ат салысқанын баршамыз білеміз. Осы тұлғалар сияқты ұлттық 
тәрбиені бойына сіңірген, рухани құндылықты жадынан ешқашан 
шығармаған азаматтарды дәріптеп оқыту керек.

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың: «Мағжанның жүрек тебірентерлік 
мөп-мөлдір асыл лирикасы, Мұхтардың көркем прозасы, Шоқанның  
барша әлемді таңқалдырған жаңалықтары, ұлы Абайдың түпсіз 
терең философиялық толғаулары сияқты осынша мол рухани қазына 
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әрбір адамның ішкі жан дүниесін байытып, сана-сезімін шарықтата 
көтеретінініне күмән келтіре алмаймыз» деуінің өзі біздің жоғарыда 
айтылған пікірлерімізге толық дәлел бола алады.

Оқыту процесіне соңғы кездері жаңа жобалар мен озық 
технологиялар енгізіліп жатыр. Оның мәні – тұлғаны өзінің 
әрекеттеріне талдау жасауға, өзі үшін маңызды мәселелерді анықтай 
алуға және шешу жолдарын таба білуге бағыттау. Осы орайда 
Д.Дьюди философиясының идеясын айтар болсақ, яғни өмірлік 
тәжірибеге негізделген өз білімін оқушының да, оқытушының 
да пайдалана білуі жүзеге асырылады. Сондықтан, жаңа үрдісті 
тәжірибеге енгізуе мұғалімдердің сыртқы форманы ғана басшылыққа 
алмай, оның философиясын ұғыну маңызды. Өйткені оқытудағы 
басты мақсат – алдындағы оқушыларға таза білімің өзін бере білу 
мес, бүгінгі алған білімін өмірлік ажеттіліктеріне сай қолдана білуге 
үйрету.

Осыған сәйкес оқыту мазмұны құндылықтық, танымдық, 
әрекеттік – шығармашылық және тұлғалық қызметтерді қамтиды:

- құндылықтық қызмет:  тұлға үшін мәнді бағдар жүйесін, 
өзіндік даму траекториясын таңдап алуы;

- танымдық қызмет: тұлғаның рухани дамуының негізі 
ретінде ұлттық мәдениет,  дәстүр, жан – жақты ғылыми білімдерін 
игеруі;

- әрекеттік – шығармашылық қызмет: тұлғаның оқу, еңбек ету, 
ғылыми, көркемдік және басқа да әрекет түрлерінде өз мүмкіндіктерін 
жүзеге асыруы, шығармашылық қабілетін қалыптастыру және 
дамытуы;

- тұлғалық қызмет: өзіндік санаға бағытталған рефлексиялық 
қабілетті дамыту арқылы өзінің өмірлік мұратын дұрыс 
қалыптастыруды қамтамасыз етуі /2/.

Қазақстан  Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев 
Қазақстан халқына жолдауларында бәсекеге қабілетті елдер 
қатарына кіру үшін білім мен тәрбие деңгейін көтеру мақсаты 
басым көрсетілген. Сондықтан білім беруді дамыту стратегиясының 
мақсаты Қазақстан Республикасында қазіргі заман талаптарына сай 
ұлттық білім беру жүйесін  қалыптастыруда негізгі мәселе болып 
табылады /3/. 

Қазіргі таңда  тәрбие үдерісінде рухани құндылықтарды 
қалыптастыру үшін төмендегідей тәрбие жұмыстарын  жүргізу 
қажет :

- халықтық тәжірибе мен педагогика – психология 
ғылымдарының жетістігі негізінде  диалектикалық дүниетанымын 
қалыптастыру;

- жастарға егемендік, бостандық, демократия ұғымдарының 
мәнің ұғындыру;

- әрбір жастың санасына – адам өміріндегі еңбектің рөлін, 
шығармашылық жұмыстың қажеттілігін жете түсіндіру;

- саяси – сауат ашуға, әлеуметтік – экономикалық мәселелерге 
арналған саяси – хабарлар, сағаттар, кештер ұйымдастыру;
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- саяси, экономикалық, әлеуметтік, рухани дағдылар мен 
байлықтарды бойға сіңіру, құндылықтарды қалыптастыру;

- Қазақстан Республикасының азаматы, болашақ маман, 
келешек отау иесі ретінде тұлғалық моделін жасау, қалыптастыру;

- халық тарихын, ұлттық дәстүрін, тілін, мәдениеті мен 
әдебиетін үйретуді қалыптастырып қазақ театрына бару, ұлттық 
өнермен сусындау тәлімін  беру жолындағы шараларды ұйымдастыру;

- психология кеңесін ұйымдастыру.
Қорыта айтқанда ар – намысын жоғары ұстаған ел ғана басқа 

ел алдында әрдайым абыройлы, сыйлы болмақ. Сондықтан біздің  
ұрпағымыз ұлтжандылығымен, өздеріне тән ұлттық болмысымен 
және рухани тазалығымен ерекше екпін алуы шарт. Мұндай сындарлы 
кезеңде, ең бастысы, ұлттық мүдде, ұлттық тәрбие, ұлттық рухты 
сақтап қалуға тиіспіз. Ал ұлтжандылық, отансүйгіштік сияқты асыл 
қасиеттер, рухани құндылығы қалыптасқан адам бойына ұлттық 
тәрбие арқылы сіңетіні ақиқат.

Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі – білім 
қазынасы. Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті 
маман дайындау.  Ендеше, рухани жаңғыру арқылы әлем мойындар 
табысты бәсекеге қабілетті, жаңашыл білімді  ел болып, жарқын 
болашаққа деген сенім мен үмітті үндестіре отырып, баршамыз 
бірлік туы астында бақытқа бірге жетейік!
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 Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 
мақаласында тағылымы мол тарихымызды зерделеуге, төлтума 
мәдениетімізді қолдауға қатысты нақты міндеттерді көрсетумен 
қатар, қоғамдық сананы қазіргі заманның талабына сай жаңғырту 
арқылы жастарымызды бәсекеге қабілетті білікті маман болып 
қалыптасуына баса назар аударғаны белгілі [1]. 

 Сондықтан да тарихи санамызды алаш қаламгерлерінің 
шығармашылығымен толықтыру – рухани жаңғыруымыздың 
бастамасы іспеттес. Себебі, алаш қаламгерлері шығармашылығында 
толымды түрде ұлт мүддесі, ұлттық патриотизм, адамды құрметтеу, 
жалпыадамзаттық құндылықтар, халықтың салауаттылығы, 
жеткіншек ұрпақты тәрбиелеу жолдары, қазақ халқының адамзат 
көшінде лайықты орын табу мәселесі – басты тақырыптардың біріне 
айналды. 

  Алаш зиялыларының зерттелмеген сан қырлы еңбектерін кәсіби 
тұрғыда саралап, зерделеп, келешек жеткіншек ұрпаққа, жалпы қазақ 
ұлтына пайдалы еңбектерін білім саласындағы оқулық бағдарламаға 
енгізіп, келешек қоғамның рухани өресін өсіруге, қазіргіден де биік 
белеске көтеруге болады деп ойлаймын. 

  Солардың бірі – 1910-1945 жылдар арасында өмір сүрген 
ғалым-педагог Сұлтанбек Қожахметов. Ол өзінің аз ғана өмірінде 
дидактика теориясын зерттеп, 1940 жылы Қазақ Мемлекет 
баспасында «Педагогика мәселелері» еңбегін жарыққа шығарды [2]. 
Еңбек төрт бөлімнен тұрады: оқушы білімінің саналы да тиянақты 
болуы; кітапты қалай пайдалану керек?; эстетикалық тәрбие; оқушы 
білімін тексеру және бағалау. Ғалымның қарастырған мәселелерін 
жеке-жеке талдап ғылыми көзқарасын насихаттау ауқымды жұмыс 
болып табылады.  

 Бұл мақалада «Кітап – рухани жаңғыру бастамасы» идеясы 
негізінде ғалымның «кітапты қалай пайдалану керек?» деген 
тақырыптағы зерттеулеріне тоқталмақпын. «Ұлы адамдардың, 
ойшылдардың, оқымыстылардың қай-қайсысы болсын өздерінің 
орасан зор көп еңбектерін кітапты тамаша пайдалана білуліктерімен 
ұнамды түрде өте байланыстырып отырған. Кітапты дұрыс пайдалана 
білмеулік оны орынсыз пайдалануға әкеп соғады, көңілдегідей 
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нәтиже бермейді», - дей келе ең алдымен, жас ұрпаққа кітапты қалай 
пайдалану жайында кеңес беруді бірінші мақсат етіп қою керектігін 
жеткізеді.   

 Ғалым кітаппен алдын ала танысу жолдарын төмендегідей 
сипаттаған: 

 Бірінші: кіріспесімен танысу. Кітаптың кіріспесі сол кітаптың 
мазмұнын не жайында сөз болатындығын түсіндіріп береді. Олай 
болса, кітаптың кіріспесімен танысу оның алдын ала мазмұнын білу 
болып табылады. 

 Екінші: автормен танысу: кітаптың авторын біліп алу оқушының 
бұл кітапты қандай көңіл күйде оқу керек екендігін айырып біледі 
екен. Өйткені авторлар өзінің мамандығы жөнінде әртүрлі болуы 
мүмкін. Одан кейінгі – кітаптың жалпы мазмұны, ол кітаптың 
ішіндегі негізгі мәселелердің тізбегін көрсетеді. 

 Кітаптың аннотациясымен де танысу керек. Өйткені кейде 
аннотацияға қарап нені оқу екендігін білуге болады. Кітаптың 
баспаханасымен де танысқан жөн. Одан кейін кітап бетінің санымен 
танысу керек. Бірақ кітаптың мазмұнын кітап бетінің саны есеп 
бермейді, оның сапасы есеп береді.  

 Керекті кітапты таңдап алғаннан кейін, сол кітаптың өзімен 
алдын ала бір рет танысып алған жөн. Содан кейін тереңдетіп оқуға 
кірісу керек. 

 Кітап оқу мәселесінің де болашақ ұрпақтың білімді сіңіруінде 
маңызды фактор болатындығы сөзсіз. Оқу мәселесі ой еңбегін 
ұйымдастырудың маңызды көрсеткіші екендігін жеткізеді. 

 «Жақсы оқушы сөйлемнің мазмұнынан, сөз құрылысына қарап 
тез түсінеді.  Ол кейде тек осы жолда жазылған сөздердің ғана емес, 
бұл жолдан жоғарыда қандай сөздер бар және төменде қандай сөздер 
болу керек екендігін де түсініп алады. Олай болса жақсы оқи білу 
кітапты пайдалану ісінде шешуші роль атқарады» - деп түйіндейді. 

 Ғалымның кітап мәселесіндегі тағы бір өзектісі оқығанды есте 
қалдыра білу. Түсіну – ол әлі біліп алу емес. Біліп алу – бұл түсінудің 
жоғары сатысы. Біліп алу дегеніміз – мәтінді тереңдете түсіну және 
ең бастысы, оқып отырған затың туралы тереңдете ойлау болады. 
Біліп алған кезде оқушының ойы автордың ойына барып қосылады, 
екеуі бірігіп білімнің бір жүйесін қорытады. Оқушының біліп 
алуы шын жолмен болуы керек, яғни әрбір оқушы қандай мәтінді 
болмасын оқи отырып, керексіз жерлерін шығарып тастап, ең керекті 
жерлерін ғана алуға үйрену керек. Сондықтан біліп алу дегеніміз 
– жазылған пікірдің ең керекті, маңызды жерлерін ойда қалдыру 
болып табылады. Жақсылап білім алу үшін  бірнеше рет қайталап 
оқып шығу керек. 

  Біз не нәрсеге қызығатын болсақ, біздің ойымызда да сол нәрсе 
көбірек қалып қояды, сондықтан оқыған кезде, оқығанымызды 



49

ойда қалдырмақшы болған кезде, көңіл қоюшылықты ұйымдастыру 
ерекше маңызды. 

 Сонымен материалды біліп алу үшін, оны саналы түрде ұғыну 
үшін талаптануымыз, белсенді түрде  кірісуіміз, ұқыпты болуымыз 
керек, ұқпаған жерлерімізді бірнеше рет қайталап оқуымыз керек. 

 Маңайдағы құбылыстар біздің миымызда белгілі ізін 
қалдыратындықтан, біз ол құбылыстарды қазір көрмесек те есімізге 
түсіре аламыз, көз алдымызға елестетеміз. Адамның бұл сияқты 
тамаша қасиеті ес процесіне жатады. Ал ес деп біздің тәжірибемізде 
кездескенді, ойда тоқуды, оны тануды жаңа білімдерімізді іс жүзінде 
қолдануды айтады. Ес адам тұрмысында өте үлкен маңыз алады. 
Егер ес болмаса біз көрген, білгендерімізді, оқығандарымызды, 
естігендерімізді мида ұстап қала алмас едік. Өте ұмытшақ болып, 
бір оқып кеткенімізді қайта-қайта оқи беретін болар едік. Білімді 
тиянақты ету туралы да ешбір сөз қозғауға болмас еді. Ойға тоқудың 
ерікті және еріксіз түрі болады, материалды еріксіз ойға тоқырда 
адам алдына әдейілеп мақсат қоймайды, солай болғандықтан ол 
материалды қалдыру үшін арнап шаралар қолданбайды, материал 
ойда өзінен-өзі қалады, мысалы біз біреумен көшеде сөйлесіп келе 
жатқанда, жүріп келе жатқан көшемізді және сол көшеде тұрған 
үйлердің тұлғасын есімізге еріксіз қалдырамыз. Сонымен кітаптан 
оқыған материалды еске қалдыру үшін оқушылар мынаны еске 
алған жөн: 

 1. Егер ойға терең тоқығың келсе, қабылдаймын, түсінемін және 
еске қалдырамын деп ашық мақсат қою. 

 2. Ойға саналы түрде тоқуға тырыс. Бұл үшін оқыған 
материалыңның сызбасын, жоспарын көз алдыңа елестет.

 3. Материалды ойға тиянақты етіп қалдыру  тек бірнеше рет 
жаттығуды бастан өткізгеннен кейін ғана болуы мүмкін, сондықтан 
ойға тоқыған материалыңды бірнеше рет қайталап, еске түсіріп отыр.  

 4. Материалды ойға тоқырда оқығаныңды ауық-ауық өз бетіңмен 
жұртқа айтып беретіндей бол.

 5. Материал күрделі болып келсе, оны ойға тоқу үшін бөліп-
бөліп оқыған жақсы.

 6. Материалды ойға тоқуда барлық сезім мүшелерін қатыстыра 
біл.

 Тұжырымдай келгенде, С.Қожахметовтің мұраларындағы 
педагогикалық идеяларды  тереңірек зерделеу мақсатында арнайы 
курс оқыту керек. Оны «Педагогика тарихы», «Педагогика», 
«Педагогика мамандығына кіріспе» пәндерін оқыту барысында 
пайдалануға болады.

 Ондағы мақсат – болашақ педагогтерге С. Қожахметовтің 
педагогикалық мұраларындағы құнды ой-пікірлерді  меңгерту. 
Соның ішінде: 
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 1. Білім беру мекемелерінде «Ұстаз тағылымы» атты бөлме 
ашылып, онда алаш зиялыларының еңбектерін, методикалық әдіс-
тәсілдерін педагог қауымына насихаттап, бала тәрбиелеу мен 
оқытуда қолдануға ықпал ету. 

 2. Кітапханамен байланыс жұмысын нығайту. Кітапхана 
жоспарында ғалым көтерген «Кітапты қалай пайдалану керек?» 
деген тарауында көрсетілген мәселелерді назарда ұстау.

 3. Ақпарат құралдары арқылы педагог еңбектерін жарыққа 
шығару. 

Әдебиеттер:
 1.https://egemen.kz/article/161095-elbasy-alash-ideyasy-ata-
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2. Қожахметов С. Педагогика мәселелері. – Алматы: Қазақ 

мемлекеттік баспасы, 1940, – 120 б. 
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Елбасымыз «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласында «Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен 
ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, замана 
сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғырудың 
маңызды алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің 
ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды. 
Мен халқымның тағылымы мол тарихы мен ерте заманнан арқауы 
үзілмеген ұлттық салт-дәстүрлерін алдағы өркендеудің берік діңі ете 
отырып, әрбір қадамын нық басуын, болашаққа сеніммен бет алуын 
қалаймын»,- деп айтқаны мәлім[1].

Бүгінгі ұрпақ үшін рухани жаңғыру ұлттық қасиеттеріне ие 
болу және мәдениеттілікті, еңбек пен білімді иеленіп, кез-келген 
игілікті іске ынта мен жігерді танытып, қабілеттілікті көрсете 
білу, өмір жолында өз ісіне адалдық танытып, өзіне бағындырған 
құндылықтарды халықтың игілігіне айналдыра алатын деңгейге қол 
жеткізу. Олай болса, жас ұрпаққа кешендi тұрғыда сапалы бiлiм, 
саналы тәрбие беру үшін педагог мамандарды этнопедагогикалық 
даярлау маңызды болып табылады.

Қазіргі мұғалім өзінің педагогикалық іс-әрекетінде этностың 
материалдық және рухани өмірінде көрінетін тәрбие туралы 
елестетулер эволюциясын бейнелейтін дәстүрлі мәдениетке, 
тәрбиенің жалпы адамзаттық мәдениетінің бір бөлігін құрайтын 
этникалық қауымдастықтың педагогикасын зерттейтін 
этнопедагогикаға сүйеуіне зор мүмкіндігі бар. Осыған байланысты 
жоғарғы педагогикалық мектептің алдында мұғалімдерді өзінің түп-
тамырын, салтын, мәдениетін және халықтың тарихи дәстүрін білетін, 
халықтың рухани бай тәжірибесін игеретін, өзіндік тұрмыстық 
этнопедагогикалық мәдениет субъектісі және қорғаушысы ретінде 
даярлаудың практикалық және ғылыми міндеттері тұр.

Болашақ мұғалімді этнопедагогикалық тұрғыдан даярлау үшін 
педагогикалық циклдегі бүкіл пәндердің, оның ішінде этнопедагогика 
пәнінің маңызы аса зор.  

 Ғалымдар мен әдіскерлер этнопедагогиканың әуелі гуманитарлық 
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білім жүйесіндегі орнын философия, тарих, саясаттану, 
әлеуметтану психология, конфликтология, дінтану, валеология, 
экология, медицина сияқты ғылымдардың қатарынан табылып, 
этнопедагогиканы ғылыми пән ретінде қарастырып университеттік 
білім берудің педагогикалық бөлігін анықтайды.

 Этнопедагогиканың дүниетанымдық деңгейдегі 
негіздеріне талдау жасалынып, ғалымдар осы саладағы 
білімнің этномәдени құндылықтарын (мәдениеттанушылық 
тәсіл негізінде), этнопедагогикалық жүйені (жүйелілік тәсіл 
негізінде), этнопедагогикалық кешенді (кешенді тәсіл негізінде), 
этнопедагогикалық объектінің даму варианттарын (оңтайлылық тәсіл 
негізінде), этнопедагогикалық жүйелер мен үрдістерді басқаруды 
(кибернетикалық тәсіл негізінде), этнопедагогикалық құбылыстарды 
өлшеудің критерийлік аппаратын (математикалық - статистикалық) 
жан-жақты қарастыруды сондай-ақ, этнопедагогиканың 
университеттік білім беру жүйесіндегі орнын нақтылау үшін 
этникалық педагогиканың сапалық белгілері (этнопедагогикалық 
орта, ғылыми пән, білімдік кешені) объект, пән, мақсат тұрғысынан 
анықтау бағытындағы зерттеу жұмыстарының нәтижелері - әлемнің 
ғылыми этнопедагогикалық бейнесі де этнопедагогикалық білімнің 
негізгі инвариантын (логикалық-гнесеологиялық деңгейде) 
сипаттайды.

 Ғалымдардың пайымдауынша, этникалық педагогикалық 
әдіснамалық негіздерінің теориясы (Г.Н.Волков, К.Ж.Кожахметова) 
және этникалық педагогиканың әдіснамалық мәселелерінің 
теориясы қалыптасып, олардың әрқайсысының құрамы анықталуда 
этникалық педагогиканың әдіснамалық негіздерінің теориясына, 
оның жалпы әдіснамалық, жалпы ғылымилық, жеке ғылымдық, 
ғылыми-практикалық негіздері енеді. Ал этнопедагогиканың 
әдіснамасы мәселелерінің теориясына оның әдіснамалық мәселелері 
теориясы, этнопедагогикадағы ғылыми зерттеу әрекетінің теориясы, 
этнопедагогикалық ғылымтану теориясы, этнопедагогиканың жеке 
теорияларының бөлімдерінің әдіснамалық мәселелері теориясы, 
этнопедагогикадағы ғылыми зерттеу әрекетінің теориясы, 
этнопедагогикалық ғылымтану теориясы, этнопедагогиканың 
жеке теоияларының бөлімдерінің әдіснамалық мәселелері, 
этнопедагогикадағы ғылыми өзгертуші әрекет теориясы жатады[2].

 Сонымен қатар, этнопедагогиканы университеттік білімнің 
педагогикалық бөлігі деп тану үшін ол пәнді зерттеуге ғылыми 
пәндік тәсілді қолдану қажет. Бұл ретте этнопедагогикалық білімнің 
құрылымдық элементтері (мән, байланыс, құрылым, құрамы, 
сипаттама, қызмет, қасиет, ерекшелік, ұстаным, тұжырымдама, кезең, 
түр, бағыт, жолдар) қарастырылады. Сонымен этнопедагогиканың 
педагогика ғылымы жүйесіндегі орнын да ескерген жөн деп 
ойлаймыз. Этнопедагогиканың өзі бүкіл ғылымның құрылымын 
қайта жаңғыртады. Айталық оның іргелі және қолданбалы бөліктері, 
ғылыми-тәжірибелік (тұлғаның этникалық даму педагогикасы 
немесе этникалық тәрбие), интегративті (орта педагогикасы), пән 
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аралық (этномәдени білім) және кешенді (этнопедагогикадағы кәсіби 
білім) салалары, ғылыми бағыттары, ағымдары, мектептері бар.

 Бүгінгі күні «этнопедагогика» термині педагогиканың түсініктік-
терминологиялық аппаратының бөлінбес құралы. Этнопедагогика 
этникалық топтардың балаларды тәрбиелеу мен оқыту саласындағы 
этникалық тәжірибесін, отбасының, рудың, тайпаның, халықтың, 
ұлттың, демек тұтас этникалық бірліктің ежелден келе жатқан 
құндылықтарына моральдық-этникалық көзқарастарды зерделеуде. 
Этнопедагогикаға әлемді айырықша танып көрудің енуіне куә болып 
отырмыз. Этнопедагогиканы ғалымдар (оның ішінде О.И.Давыдова) 
«халықтың тірі білімі» деп қарастыруда. Әрине этнопедагогикада 
бір білім үнемі халықтық педагогикалық білімнің дәстүріне енетін 
жаңалықтарымен толықтырылып отырады деп тұжырымдайды. 
Басқа сөзбен айтқанда, Этнопедагогика адамның халықтық 
мәдениетке кірудің бір құралы дейді. Әрине, білім берудің гуманистік 
парадигмасы жағдайында жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайда 
жұмысты табысты атқара алатын педагогсыз мүмкін емес. Ол педагог 
қоғамның интеллектуалдық және мәдени әлеуеті туралы түсінігіне 
сай болуы керек. Қазіргі кездегі білім беру жүйесінің дамуы 
көптеген педагогтардың педагогикалық және этнопедагогикалық 
мәдениеттің, психологиялық және педагогикалық біліктіліктің 
жеткілікті деңгейінің болмауынан деп есептейміз[3].

 Жалпы адамзаттық құндылықтарға ұлттық құндылықтар арқылы 
ғана қол жетпек, бұл құндылықтар бір-біріне қарсы тұрмайды, 
керісінше, олар әрбір халықтың өзіндік ерекшеліктері мен өзіндік 
қасиеттерін даралап көрсетуге ұмтылғаны абзал. Өйткені көркем 
ұлттық мәдениет - әлемдік мәдениеттің ажырамас бөлігі. Үнемі олар 
әрекеттесіп, бейімделіп және бірін-бірі байытып тұрады.

 Кез келген этнопедагогика алдымен әлеуметтік этнопедагогика 
болғандықтан, ол этностық бейімделу міндеттерін шешуін 
бағытталады.

 Этнопедагогиканың студенттердің кәсіби даярлық мазмұнына 
енуі этнопедагогика саласындағы маман әрекетінің мақсаты мен 
құралдарының сәйкестігіне, олардың келісімді болуына, жүйелі 
түрдегі әсеріне, талаптардың нақты және бірізділікті тікелей 
байланысты. Кәсіби даярлық болашақ мұғалімнің жеке, ұлттық, 
қазақстандық және әлемдік мәдени-біліктілік қажеттіліктер мен 
қызығушылығын үйлесімді етуге ұмтылғаны жөн. Осы үрдістер 
педагогтарды этникалық өмірдің іргелі аспектілерін, тәрбиелік 
дәстүрлері мен салттарын, аймақтық мәдени ерекшеліктерін ескеруі 
керек.

 Болашақ мұғалімнің этнопедагогикалық ұлттық санаға, ана 
тілінің орны мен рөлін түсініп білуге, қазақстандағы этностардың 
тарихын, халықтың дәстүрлерін, салттарын тануға бағытталуы 
қажет.

 Қазақстан жағдайында этнопедагогикалық көп мәдениетті орта 
қалыптасқан, ол орта балаға өз ұлтын дұрыс түсінуге, басқа ұлт 
өкілдеріне төзімділік қасиеттерін, мәдениет аралық біліктілікті 
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дамытуға үнемі әсер етеді. Сонымен, кәсіптік білім берудің 
этнопедагогикалық бөлігін іске асыруда бірізді этнизациялауды, 
оқыту мен тәрбиелеудің мазмұнын, әдістерін және формаларын 
аймақтандыру деп түсінгеніміз жөн. Этнопедагогика жеке тұлғаның 
әлеуметтік жаңа қасиеттерін жобалауға қатысады. Этнопедагогикада 
адамды адам ететін әлеуметтіліктің бастауы орын алады.

Зерттеушілер этнопедагогикалық даярлықты бағалаудың 
өлшемдерін де жасаған. Нақты айтсақ, мектепте дәстүрлі 
педагогикалық мәдениеттің жаңаруы мен сақталуына қамқорлық 
етудің көрінісі (Г.Н.Волков); оқушылар ортасында прогресшіл 
халықтық дәстүрлерді этнопедагогикалық әдістер арқылы қорғау 
және дамыту; оқушыларды оқыту мен тәрбиелеуде дәстүрлі 
педагогикалық мәдениетті дамыту[4].

Болашақ мұғалімнің этнопедагогикалық мәдениеті 
диагностикалық, ұйымдастырушылық, ағартушылық және 
болжамдық қызметтер атқарады.

Сонымен қатар зерттеуші-ғалымдар мұғалімді даярлаудың 
этнопедагогикалық моделінде ұсынады. Бұл модельді талдап 
қарасақ, оның құрамына білімдік этномәдени, диагностикалық, 
ұйымдастырушылық-әдістемелік, ағартушылық-өздігінен білім алу 
блоктары енеді.

 Этнопедагогикалық мазмұнды болашақ кәсіби мұғалімді 
даярлауға енгізудің негізгі шарттарын қарастыра келе, мыналарды 
атап өтуге болады. Олар:

● Студенттің жоғары оқу орнына дейінгі тәжірибесінен кәсіптік 
мәдениетке қарай жылжу қозғалысы;

● Этнопедагогика мен ғылыми педагогика жасаған педагогикалық 
технологиялар ұстанымдарының өзара әрекеттесуі;

● Кәсіптік даярлау барысында «тірі білімді» бірлескен 
шығармашылық, даму арқылы құру;

● Балалық және жастық шақ мәдениетін білу;
● Педагогикалық үрдіске тікелей қатысушылардың мәдениетінің 

диалогтық түрде әрекеттесуін ұйымдастыру;
● Табиғи этнопедагогикалық ортаны пайдалану.
 Сонымен, болашақ мұғалімнің этнопедагогикалық даярлығын 

жеткілікті деңгейде ұйымдастыру мақсатында төмендегідей 
шарттарды ұсынамыз:

1. Этнопедагогика пәнінің мәртебесін, оның педагогикалық 
білімдегі орнын белгілеу;

2. Болашақ мұғалімді кәсіптік даярлау барысында университеттік 
білім жүйесіндегі этнопедагогиканың мазмұнын анықтау 
ұстанымдарын нақтылау;
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3. Этнопедагогиканың мазмұнының мазмұндық желісін рухани 
жаңғырудың бағыттарына қарай құру, білімдік аймақтарын 
құрастыру;

4. Этнопедагогикалық білім мазмұны, әдістері мен технологиясы 
көрініс табатын құжаттарды немесе кешенді даярлау;

5. Этнопедагогикадан жасалатын жұмыстық оқу бағдарламаларын, 
оқу-әдістемелік құралдарын білімнің жаңа мақсаттарына және 
рухани жаңғыру талаптарына сай қайта зерделеу.

 Бұл айтылған мәселелердің шешілуі жоғары оқу орындарында 
этнопедагогикалық әлеуеті бар басқа пәндердің, сондай-ақ 
педагогикалық цикл пәндері мазмұнын ғылыми зерттеулер мен 
әдістемелік ізденістер материалдарымен байытқанда ғана мүмкін 
болмақ.
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МОТИВАЦИЯ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ФЕНОМЕН РЕТІНДЕ 
– РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚ
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Мотивация психология ғылымында жеке бастың мінез-құлқы, іс-
әрекеті мен белсенділігін реттейтін фактор ретінде қарастырылады. 
Ал жеке тұлғаның іс-әрекеттің қандайына болсын мотивациялық 
ерекшеліктерін ескермей әлеуметтік психологиялық тиімді өзара 
әрекет, қатынас жасау мүмкін еместігі белгілі. Әрбір жеке тұлғаның 
мотивациясы өзіндік сипатқа ие болатындықтан, нақтылы фактілер 
мен заңдылықтарды талқылауға өтпей тұрып, негізгі ұғымдарды 
анықтап алу керек. Қазіргі кездегі психология ғылымы мотив, 
мотивация ұғымдарына әр түрлі анықтамалар береді. Сондықтан бұл 
ұғымдарды бірегей анықтау белгілі ғылыми мәселе болып табылады. 

Кейбір авторлар (В.В. Юрчук, М. Кордуэлл) мотив ұғымы арқылы 
психикалық құбылысты сипаттаса, ал басқалары (А.К. Маркова, 
В.И. Ковалев) жеке тұлғаның қылықтары мен іс-әрекетті таңдау 
себептерін түсіндіреді[1].

Біз мотивті іс-әрекетті оятушы күш және ол белгілі қажеттіліктерді 
қанағаттандыруға бағытталады; мотив ретінде жеке тұлғаның 
қызығушылықтары, әлеуметтік құрылымдар, құндылықтар, 
идеалдар әсері алынады деген пікірді ұстанамыз. Мотивтің 
мотивациядан айырмашылығы, мотив – субъектінің тұрақты, жеке 
басына тән қасиеті және белгілі бір іс-әрекет жасаудағы ішкі оятқыш 
күші болып табылады.

Мотивтер, қажеттіліктер және мақсаттар – адамның мотивациялық 
сферасын құрайтын негізгі элементтер. Кезінде мотивация теориялары 
ежелгі философтардың еңбектерінен-ақ көріне бастаған. Адам 
мотивацияның тоғысу шегі және табиғатын зерттеу мәселесі бірнеше 
рет өзгеріске ұшырады, бірақ философиялық екі ағым: рационализм 
мен иррационализм арасында өзгеріссіз қалды. Рационалистік 
позиция тұрғысынан қарағанда адам мінезінің мотивациялық 
бастауы оның ақыл-ойында, санасында, ерік-жігерінде жатыр. Ал 
иррационалдық пікір бойынша жануар адамға қарағанда санасыз, 
органикалық қажеттіліктерді ғана қалайтын қараңғы, биологиялық 
күштермен ғана басқарылады. ХХ ғасырдың 30-жылдарынан 
бастап тек адамға ғана қатысты мотивация концепциялары бөлініп 
шыға бастады. Алғашқы осындай концепциялардың бірін К. Левин 
ұсынды. Ізінше гуманистік психология өкілдері А. Маслоу, Г. Олпорт, 
К. Роджерс мотивация ұғымын анықтайтын өз еңбектерін жарыққа 
шығарды. А. Маслоу адам қажеттіліктерін иерархиялық тұрғыдан 
қарастыра отырып, қажеттіліктердің индивидуальді даму үрдісінде 
пайда болатынын атап көрсетті[2].

Бұл концепцияға сәйкес адам дүниеге келгеннен есейгенге 
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дейін төменде көрсетілген қажеттіліктер класы пайда болып және 
дамып отырады: 1) физиологиялық (органкалық) қажеттіліктер; 2) 
қауіпсіздік қажеттіліктері; 3) махаббат қажеттіліктері; 4) сыйластық 
қажеттіліктері; 5) танымдық қажеттіліктер; 6) эстетикалық 
қажеттіліктер; 7) мақсатқа жетудегі қажеттіліктер.

Мотивация теориялары ежелгі философтар еңбегінде кең көрініс 
тапқан. Ал мотивацияның қазіргі теориялары психологиялық 
білімдердің пайда болуымен қатар дами бастады. Белгілі маман, 
американ психологы Д.Аткинсонның схемасы бойынша мотивация 
теорияларының классификациясын түсіндіруге болады. Адам баласы 
рационалды, ерік тәуелсіздігі бар саналы тіршілік иесі ретінде және 
жануарлар биолгиялық заңдылықтарға тәуелді санасыз организм 
ретінде ежелгі бағыттардың негізінде ХІХ ғасырдың ортасында 
негізгі идеалистік бағыт, Ч.Дарвиннің эволюцианистік теорисы, 
материалистік бағыт қалыптасты[3]. 

ХХ ғасырдың ортасында когнитивті теория, гуманистік теория 
(А.Маслоу, Г.Олпорт, К.Роджерс және т.б., әлеуметтік қажеттіліктер 
теориясы, сонымен қатар адам және жануарлардың мотивациялық 
сферасының әрекеттік шығу тегі теориясы қалыптасты. Бұл 
терияларды өздерінің еңбектерінде Д.Макклелланд, Д.Аткинсон, 
Г.Хекхаузен, Г.Келли, Ю.Роттер, А.Н.Леонтьев (адамның 
мотивациялық сферасының әрекеттік шығу тегі теориясы) 
жалғастырды[4].

Мысалы, А.Маслоу мотивтердің негізін бірінен бірі деңгейі 
бойынша жоғарылай түскен (пирамида. қажетсінулер тобы деп 
біледі, олар биологиялық қажетсіну, қорғаныс қажетсінуі, сыйластық, 
абырой кажеттігі мен ең жоғары қажетсінулер: өз мүмкіндіктерін 
ашып, оларды жүзеге асыра алу. Бірақ А.Маслоу талдауындағы дара 
адам әлеуметтік қатынастар жүйесінен тыс, қоғаммен байланысы 
жоқ. Оқшауланған тұлға. Қоғам, ғалым пікірінше, дара адам дамушы 
мекен, қоршаған орта ғана. 

Мотивация категориясына қазіргі кездегі психологиялық көзқарас 
тұрғысынан қарасақ, ол жеке тұлғаның тұрақты мотивтерінің 
жиынтығы және сол жеке тұлғаның бағыттылығын көрсететін 
белгілі иерархиясы бар мотивациялық аймақ болып табылады.

Бүкіл адамзат тегіне тән, жалпы белгілермен қатар, оның 
өзгелерден ерекшеленетін өздеріне тән қасиеттері бар. Әлем әрқашан 
түрлі дауыстар, түрлі үндерден тұрады. Бір-біріне даралығы жағынан 
ұқсамайды әр адамның бойы, түрі, салмағы, дене бітімі, әлеуметтік 
дамуының интеллектуалдық деңгейі, психологиялық қатпары, 
рухани мәдениеттің әр түрлі-деңгейі сияқты ерекшеліктер болып 
табылады. Адам дүниедегі ең басты құндылық. Құндылықтар 
оның қоршаған дүниеге қатысты ұстанымдары мен қатынасын 
қалыптастыру, күрделі әрі өзгермелі әлемде бағыт-бағдарын 
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айқындауға әсер етеді. Кең мағынасында мәдениет әлемі, адамның 
рухани әрекетінің саласы, тұлғаның рухани байлығының өлшемін 
білдіретін, оның адамгершіліктік санасын білдіреді. Құндылықтар 
қоғам мен адамға жақсы мен жаманды, пайда мен зиянды, 
ақиқат пен жалғанды, сұлулықпен ұсқынсыздықты, әділеттілік пен 
әділетсіздікті, тиым салынған мен рұқсат етілмегенді, маңыздылық 
пен мәнсіздіктің ара жігін ашуға көмектеседі. Яғни құндылықтар 
табиғатында адамзат тегінің өзі өмір сүріп отырған әлемді рухани-
практикалық тұрғыдан игерудің тәжірибесі жинақталған. Осы 
тұрғыдан мотивация пен құндылық ажырамас бірлікте болады. 
Мотивацияның оқу іс-әрекетіне және оның нәтижесі болуына 
тигізетін әсері өте зор. Оқу іс-әрекетінің табыстылығы психологиялық 
әлеуметтік және педагогикалық факторларға байланысты екендігі 
мәлім. Оқу іс-әрекетінің табыстылығына оқу мотивациясы мен 
оның құрылымының тигізер әсері ерекше. Осыған орай кезінде 
Черкс Дедсон өзінің классикалық заңы арқылы іс-әрекет тиімділігі 
мотивация күшіне тәуелді деп ашып көрсетеді. Сонда мотивация 
күші жоғарылаған сайын іс-әрекет нәтижесі өседі.

Студенттердің оқу мотиві олардың оқу әрекетінің әр түрлі 
жақтарына деген бағыттылығы деп анықтаймыз. Мысалы, егер 
студенттердің белсенділігі оқылатын объектіге (лингвистикалық, 
биологиялық т.б.) бағытталса, онда бұл жағдайда танымдық мотив 
түрлері туралы сөз қозғалады. Ал студенттің белсенділігі оқу 
барысында басқа адаммен қарым-қатынас жасауға бағытталса, онда 
мәселе әлеуметтік мотивтерді қамтиды.

Осыған сәйкес студенттердің оқу үрдісіне қатысты орын алатын 
мотивтерді үлкен екі топқа бөлуге болады: 1) танымдық мотивтер; 2) 
әлеуметтік мотивтер.

Танымдық мотивтер өз ішінен бірнеше шағын топтарға бөлінеді: 
1) кең ауқымды танымдық мотивтер; 2) оқу-танымдық мотивтер; 3) 
өзін-өзі дамыту мотивтері[4].

Ал әлеуметтік мотивтердің түрлері мынадай болады: 1) кең 
ауқымды әлеуметтік мотивтер; 2) тар ауқымды әлеуметтік мотивтер 
немесе позиционды мотивтер; 3) әлеуметтік тұрғыдан бірлесіп еңбек 
ету мотиві.

Аталған мотив түрлерінің қалыптасуы келесі кезеңдерді 
қамтиды: дағдылы мотивтердің актуализациялануы, осы мотивтер 
негізінде жаңа мақсаттардың пайда болуы, мақсатқа жету барысында 
мотивтің бекуі және соның негізінде жаңа мотивтердің шығуы, әр 
түрлі мотивтер иерархияның құрылуы, бірқатар мотивтерде жаңа 
қаситтердің пайда болуы т.б.

Мотивтердің сапасы оқу іс-әрекетінің спипатына байланысты 
мазмұнды және тұлғаның психофизиологиялық ерекшеліктеріне 
байланысты динамикалық болады.

Студенттердің мотивтері оқу үрдісінде әр түрлі жағдайларда 
көрініс табады. Мысалы, кең ауқымды танымдық мотивтер 
тапсырманы орындау барысындағы шешім қабылдаудан, қосымша 
мәліметтерді білу негізінде оқытушыға қойған сұрақтарынан 
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білінеді; оқу-танымдылық мотивтер – тапсырманы өз бетімен 
орындауда әр түрлі амал, тәсілдерді іздестіруі, жұмысты орындау 
тәсілдерін салыстыру туралы оқытушыға қойылатын сұрақтар; өзін-
өзі дамыту мотивтері – оқу еңбегін рациональді ұйымдастыруға 
байланысты ұстазға қойған сұрақтарынан көрінеді. Әлеуметтік 
мотивтер студенттің жауапкершілігі мен парызын түсіну 
әрекеттерінен көрінеді; позиционды мотивтер – құрдастарымен 
қарым-қатынас жасауға ұмтылысы, жолдастарына көрсеткен көмегі 
мен пікірі; әлеуеметтік бірлескен еңбек мотивтері – ұжымдық 
жұмысқа ұмтылысы негізінде пайда болады.

Психологтар оқу мотивациясының жағымды және жағымсыз 
жақтары туралы сөз қозғайды. Жағымсыз мотивация студенттердің 
оқу үрдісінде жауапсыздық танытуға кезінде саналы түрде пайда 
болатын жағдай (ескерту, төменгі бағалар, берілетін сөгіс, уайымдау, 
т.б.) арқылы көрінеді. Жағымды мотивация – студенттің оқу еңбегінде 
жеткен жетістіктері мен, жаңа білімді меңгерімен, қоршаған 
адамдармен жақсы қарым-қатынаста болуымен байланысты.

 Осыдан  рухани құндылық демекші – бұрын ауыл-ауылда, мектеп, 
көркем-өнерпаздар үйірмесі, клубтарда жалпы мәдени ошақтарда 
кітапханалар жұмыс істейтін, кітәп оқымайтын адам болмайтын. 
Қазір кітапханада студенттердің бары мен жоқтығы. Сондықтан 
рухани құндылықты  студенттердің бойынан табылатындай бағыт-
бағдар, тәлім- тәрбие беруіміз қажет.

Қазіргі үнемі құбылып тұратын дүниеде бірінші орынға 
студенттің пәндік білімдері, дағдылары, шеберліктері ғана емес, 
сонымен қатар қоғамдық прогрессті қамтамасыз етеін белсенді іскер 
адамның жеке басы қойылады.

Кең ауқымды танымдық мотивтер арқылы студенттер 
жаңа білімге деген қызығушылық, оны меңгеру барысындағы 
қиыншылықтарды бастан өткеру сияқты әрекеттерді жүзеге 
асырады. Оларда білімге деген қызығушылық тереңдей түсіп, тек 
оқу пәнінің ғана заңдылықтарын емес, сонымен қатар ғылымның, 
кәсіби компетенттіліктің негізіне бет бұрады.

Оқу мотивтерінің формалары әрқашанда оқытушы назарында 
болуы тиіс; олар бойынша оқытушы студенттің мотивациясының 
сипаты туралы алғашқы мәлімет алады. Бірақ студенттің оқу 
мотивтерінің ішкі, мазмұнды ерекшеліктеріне талдау жасалуы 
қажет. Студенттің оқу іс-әрекеті және оның табыстылығы туралы 
айтпас бұрын, жеке адамның интеллектуальдік дәрежесіне көңіл 
аудару қажет. Экспериментальді зерттеулерден (Т.Д. Дубовицкая, 
В.И. Ковалев) мотивациялық және интеллектуальдік факторлардың 
сәйкестігі мәселесіне көңіл аудару қажеттігі шығады[5].

Оқу-танымдық мотив – теориялық және шығармашылық 
ойлаудың әдістеріне деген қызығушылық ретінде іске асады. 
Студенттерді әдетте ғылыми жұмыстарға араласу, зерттеу әдістерінің 
әр түрлерін қолдану қызықтырады.
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Студенттерді танымдық іс-әрекеттің нәтижелігін жоғарылату 
жолдары еліктетіндіктен, олардың ой еңбегін рациональді 
ұйымдастыру және оның мәдениеті туралы әдебиеттер қызықтыра 
түседі. Бұл жас шамасында процесуальді және нәтижелі оқу 
мотивациясының бірлігінің пайда болуы туралы сөз қозғауға болады.

Бұл кезеңде әлеуметтік мотивтер де бірнеше бағыттар бойынша 
дамиды.

Айналадағы қоршаған адамдармен қарым-қатынас негізінде пайда 
болатын әлеуметтік позиционды мотивтер де өзгеріске ұшырайды. 
Студент үшін өз қатарластарымен, оқытушылармен жасаған қарым-
қатынас өте маңызды рөл атқарады. Бұл студенттердің оқытушымен 
іскерлік әрекеттерін тығыздандыра түседі.

 Осындай мотивтер студенттердің жан-жақты, толық дамуының 
перспективасын қамтамасыз етеді және болашақ кәсіби іс-әрекетке, 
әлеуметтік өмірге деген дайындығын күшейтеді[5].

 Сонымен қатар келер ұрпақтың болашағы үшін толыққанды 
жетілген тұлға болып қалыптасуының маңызы өте зор. 
Жастардың бойында ең маңызды деген моральдық нормалар, 
әдет-ғұрып, адамгершілік, ар-ождан, адамға ізгілік әкелетін 
рухани құндылықтар және адами қасиеттерге тәрбиелеу 
алдыңғы қатар ұрпақтың елшісінде деген ойға жетелейді. 
Мотивацияның бұл кезеңдегі негізгі мазмұны оқу және өзін-өзі 
дамыту әдістерін меңгеру, болашақ мамандығына дайындық ретінде 
басқа адаммен қарым-қатынасқа түсу формаларын игеру болып 
табылады. Адам өз мінез-құлқын, әрекетін басқа адамдардың 
қылықтарымен салыстыра отырып, өзінің кім екенін түсінеді, өзін-
өзі тану қабілетіне жетеді. Қазақ қоғамының өмір сүру салтында 
құндылықтарды жоғары бағалау, жас ұрпақты соған баулу дәстүрге 
айналған. Мотивациялық аймақтың дамуы ешқашан тоқтамайды. 
Жүргізілген зерттеулер оқу мотивтерінің студенттік шақта толассыз 
өзгеріске ұшырайтынын көрсетеді. Өзін-өзі дамыту мотивтері 
өмір бойы адамның кәсіби іс-әрекеті барысында дамып, жетіліп 
отырады. Студенттің мотивациялық аймағының қалыптасуы - өзін-
өзі тәрбиелеудің міндеті ретінде көрініс табады.

Қорыта келе, мотивтер мәселесі күрделі және жан-жақты. Біз 
мотив ұғымын, мотивтердің түрлерін, студенттердің оқу мотивтерін 
қарастырдық. Көптеген сұрақтар мен аспектілер әлі тереңдете 
зерттеуді қажет етеді. Студенттердің оқу мотивтерінің олардың 
тұлғалық бағыттылығымен, қарым-қатынасымен, құрылымымен, іс-
әрекетінің мақсатымен байланысы шешілмеген мәселе болып отыр. 
Осылайша, мотивация – психологияның негізгі категорияларының 
бірі болғандықтан, рухани құндылық ретінде фундаментальді және 
қолданбалы зерттеулер жүргізе отырып, бұл ұғымды кең көлемде 
зерттеу қажеттілігі туындайды.
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университетінің магистранты

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласы ұлттың алдағы кезеңдегі жүріп 
өтер айқын жолын көрсеткен тарихи құжатқа айналды. Сана сезімі 
биік, дүниетанымы мол, парасаттың, мәдениеттің, салт-дәстүрдің 
құндылығын түсінген адамға бұл мақалада ұлттың алдағы кезеңдегі 
жүріп өтер бағыт жолы айқындалған.

Рухани мәселе адамның санасын күрт өзгерту, сайып келгенде, 
қоғам жаңғыруының ең күрделі, ең қиын саласы[1].

Қазақстан Республикасының тәуелсіз мемлекет мәртебесіне 
ие болуы, білім беру және мемлекеттік жастар саясаты туралы 
заңдардың қабылдануы жастар тәрбиесі мәселесіне жаңаша 
ойлаумен қарауды талап етеді. 

Қазақстан Республикасының орта білімді дамыту 
тұжырымдамасында «Тәрбие үрдісінде қазақстандық патриотизм, 
гуманизм, адамгершілік идеяларын қалыптастыру негізінде құру 
керек» деп баса көрсетті. Бала бойына адамгершілік тәрбиесін сіңіру 
мақсатында жалпы педагогтардың іс-тәжірибесінде қолданылып 
жүргені бәрімізге аян. Өздеріңізге белгілі қазіргі жаһандану 
үрдісінде елімізде бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу басты назарда 
болып отыр. Ал адамның жан қазынасын, адамгершілік болмысын 
қалыптастыруда кей адамдардың түрлі жағдайлармен бір-бірін 
түсінбеуі де сіз бен бізді толғанырады. Өйткені біз сол қоғамның 
ішіндеміз, яғни оның мүшесіміз. Иә, бұның бәрі шындық десек 
артық болмас. 

Оқыту, білім беру, тәрбиелеу - баланың ішкі жан – дүниесінің 
біртіндеп дамуына әсер ететін, түрткі болатын, жағдай жасайтын, 
оларды іске асыратын сыртқы факторлар екені анық. Еліміздің ертеңі, 
ұлтымыздың болашағы – бүгінгі мектеп қабырғасында отырған 
бүлдіршіндер екені мәлім. Олардың қамын ойлау баршамыздың 
парызымыз. Кез- келген мектептің мақсаты мен мұраты өркениетті 
елдердің қатарынан көріну, жер мен жер байлықтарын ысырапқа 
салмай игере білетін ұрпақ тәрбиелеу. Ол үшін бүгінгі жас ұрпаққа 
сапалы білім мен саналы тәрбие бере отырып, елдің өткенін, ұлттың 
тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін, табиғат ерекшеліктерін етене 
таныстыру қажет. «Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, 
келешекте оның өміріне опат әкеледі, адамға ең бірінші керегі 
тәрбие» [2] - деп Әл-Фараби айтқандай, педагогика ғылымының 
зерттейтін негізгі мәселелерінің бірі - тәрбие.

Тарихымызға үңілсек, қолдан жасалған ашарлықтың өзі қаншама 
қазақты қырғанымен қоймай, бір-біріне жауыз, ашкөз жәндіктей 
қылып, бірінің етін біріне жегізіп қазақтың санын кемітіп, қала берсе 
басқа мемлекеттершыге ауып кетіп, тарихи отанын кітаптардан 
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оқитын тарыдай шашылған қазақтардың бытырауына себепкер де 
болды емес пе?! Оның біреуін де көрмеген біз қандай бақытты ұрпақ 
едік!..

Ал,  Ұлы Отан соғысы жылдар аралығындағы  созылған 
соғыста ұлдарымызды айтпағанда, қыздарымыз Әлия, Мәншүк, 
Хиуаз сияақты батыр қыздарымыздың  өзі қан майданда ерлікпен 
шайқасты. Соғыстың сұрапыл жылдарында соғыстағы ұлдарымыз 
бен қыздарымыздың орны бір бөлек болса, тылда еңбек еткен ауыл 
адамдары соның ішіндегі ет жүрегі езіліп, күрсінген жүректің 
демімен дамыл таппай, ішінен тынып, балам соғыстан аман қайтса 
екен деп тілеген, еркектің ауыр қара жұмысын бір өзі атқарған 
қайран әйел-Аналар-ай!

Сонда да бізді қазақ деп ешкім мойындамады. Ресейдің қол 
астында болып ең басты, ең маңызды байлығымыз болған салт-
дәстүрімізді, әдет – ғұрпымызды, тілімізді, дінімізді жоғалттық. 
Жетпіс жыл орысша сайрадық. Бұл жылдарда елдің ел болып, 
ұлттың ұлт болып қалуы үшін батырларымыз атқа мініп, алаңға 
шығып, білектің күшімен күрессе, әдебиетте ақын- жазушыларымыз 
қаламның ұшымен күресе білді [3].

Ұлттық тәрбие әр адамның еңбегі арқылы дәлелденетін құндылық 
Бұл олардың еліне деген махаббатын, Отанға деген сүйіспеншілігін 
көрсетеді. Осылайша, біздің елімізде еңбеккерлерімізді, 
батырларымызды құрметке бөлеу дәстүрге айналғанына тағы бір 
рет куәгер болды. Мұның тәрбиелік мәні өте зор екенін, халықтың 
келешекке деген сенімін одан сайын арттыра түсудегі маңыздылығын 
әрбір қазақстандық азаматтың ұға білгені жөн. Өйткені, осының 
барлығы еліміздің болашағы үшін жасалып жатқан игі істер екені 
талассыз. 

 Ұлттық тәрбиені ұрпақ бойына сіңіру үшін әр уақыттағы қазақ 
халқының басынан өткен оқиғаларды айта отырып, түсіндіру қажет. 
Оқушылардың дүниеге көзқарасын қалыптастыруда тарих сабағының 
маңызы зор.  Өйткені, тарих адамзаттың басынан өткізген тарихи 
– мәдени тәжірибесін, алдымен құндылықтарын оқытып үйретуді 
мақсат етеді. Сабақтың тәрбиелік міндетін толық жүзеге асыру үшін 
мұғалімге қосымша материалдар пайдалануға тура келеді. Сабақтың 
тәрбиелік міндетін анықтау өтілетін тақырыптың мазмұнына 
байланысты негізінен, бұрыннан белгілі оқу – тәсілдерінен  бөлек, 
өлке материалдарын пайдалану да оқушыларға Отан тарихын, өлке 
тарихын сүюге, құрметтеуге шақырады. 

Жас буын өкілдері халықтың игі дәстүрінен тәлім алып, 
елжандылық, патриоттық қасиеттерді бойына сіңіріп өсу үшін нақ 
осындай бағдардың маңыздылығы зор.

Еліміздің ұлттық білім беру жүйесінде «Қазақстандық 
патриотизм» ұғымы қолданылып келеді. «Қазақстандық патриотизм» 
арқылы Отан, туған жер, ел, атамекен, туған өлке туралы түсініктер 
оқу- тәрбие үрдісінде, сабақтан тыс іс- шараларда Отансүйгіштік 
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сезімді дамытуға, ұлттық салт- дәстүрді сақтау, мемлекеттік 
рәміздерді құрметтеу сияқты сезімдерді оқушылар бойында 
қалыптастыру жүзеге асырылуда[4].

Білім – бүгінгінің басты қажеттілігі. Дүниетанымы кең адам 
ғана бәсекеге төтеп береді деген сөз. Өскелең ұрпақты әуелі білімге 
құштар болуға үндеудің сыры осында. Дәл қазір біз әлемдегі ең үздік 
үлгілерді ескере отырып, мейлінше орта, жоғары деңгейде білім 
сапасын артыру керекпіз. 

Бұл – тәуелсіз еліміздің бақытты болашағы мен алаңсыз келешегі 
үшін жасалып жатқан жұмыс. Қазақстанға түбегейлі жаңғыру және 
жаңа идеялар арқылы болашағын баянды ете түсудің теңдессіз 
тарихи мүмкіндік екені сөзсіз. Саяси, экономикалық реформаларда 
еліміз бірқатар жақсы нәтижелерге қол жеткізді. Ол адамның 
құндылығы, рухани байлығы, жастарды тәрбиелеу, олардың бойына 
патриоттық рухты сіңіре білу жұмысында рухани салаға мән 
бермесек, мұнымыз үлкен қателік болатынын айтып отыр. Бәсекеге 
қабілеттілік білімде, саясатта, экономикада, руханиятта, яғни барлық 
салада болуы керек.  Бәрі санадан басталады. Сол үшін сана түзелуі 
керек. Сананы рухани жағынан үнемі жетілдіріп, дамытып отыруға 
тиіспіз. Абай атамыз баяғыда «Адам бол» [4] деп айтып кеткен. 
Бұл – қазақтың ұраны іспетті сөз. Қазір білектінің емес, білімдінің 
салтанат құрған уақыты. 

Рухани жаңғыру- бастауын бүгін алған мәселе емес. Бұл бағытта 
атқарылып жатқан жұмыстар да аз емес. Ұлттық сананы жаңаша 
қалыптастыру, басқа елдердің озық тәжірибесін, жетістіктерін 
бойға сіңіріп, пайдамызға асыру туралы айтқанын еліміз қуана 
құптап отыр. Білімге ұмтылу, жақсыға үйрену, жаманнан жиренуді 
ата-бабаларымыз баяғыда айтқан. Сол арқылы бәсекеге қабілетті, 
білімді жастарды тәрбиелеп, дамудың жаңа кезеңіне қадам бассақ, 
бұл – рухани жаңғыру жолындағы біздің жеңісіміз болмақ.  
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Қазақстан Тәуелсіздікке қол жеткізген аз уақыт ішінде әлемдік 
қоғамдастыққа толық құқылы және беделді мүше болды, әлемдік 
экономикалық және мәдени кеңістікке белсенді түрде кіріге бастады, 
жастардың  жаһандану процесіне кірігуі аясында қарқынды білім 
беру, ақпараттық және мәдени өзара алмасуға белсенді қатыса 
алатынын көрсетуі де ХХІ ғасыр   жастарының табыстылығы мен 
құзыреттілігінің нәтижесі деп бағалауға болады.  

Тұлғаның рухани құндылықтарын қалыптастырудың тарихи 
алғы шарттарын айқындағанда Қазақ елі  тәрбие мәселесіне аса мән 
бергенін көреміз. Сақ, ғұн дәуірінен, Түркі қағанаты, Алтын орда 
тұсынан  бастау алған  тәрбие өз өзектілігін жойған жоқ. 

Ал қазақ халқының тарихы, рухани - мәдени құндылықтарының 
даму тарихы Бартольд В.В.,   Потанин Г.Н.,  Радлов В.В., Ә.Диваев, 
Абай, Ы.Алтынсарин, Ш.Уәлиханов, М.Жұмабаев, А.Байтұрсынов, 
Ж.Аймауытов, Н.Құлжанова, Ш.Алжанов, С.Қожахметов, 
Х.Досмухамедов, С.Торайғыров,  Н.Төреқұлов т.б. еңбектерінде 
ақиқат тұрғысынан ғылыми негізделеді.  

ХХ ғасырдың басында ұлт зиялылары А.Байтұрсынов, М.Дулатов, 
Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев, М.Шоқай,   т.б.  ұлттық білім мен тәрбие 
жүйесінің, зиялы қауымның негізін қалады. Зиялы қауым өкілдірінің 
негізгі миссиясы - бақытты зиялы ұлтты қалыптастыру еді. 

М.Жұмабаев  ұлттың бақытты болу үшін  неге көңіл аудару керек 
екенін нақты көрсете білген ғалым.  Ғалымның айтуынша  «Ұлт 
бақыты -  тәрбиеден мақсұт адамды һәм сол адамның, ұлтынан асса, 
барлық адамзат дүниесін бақытты қылу. Ұлт мүшесі - әрбір адам 
бақытты болса, ұлт бақытты, адамзат дүниесінің мүшесі - әрбір 
ұлт бақытты болса, адамзат дүниесі бақытты”, - қоғам мүшелерінің 
бақытты болуы ұлт бақытының негізі екеніне тоқталады[1]. 

М.Шоқай өзінің  «Ұлттық  зиялы» деп аталатын мақаласында  
зиялы деген ұғымға  «Ұлттық зиялы деп кімдерді атаймыз», - деп 
сұрақ қоя отырып, «ұлттық  зиялылыр қатарына тек өз халқының 
саяси, экономикалық және әлеуметтік дамуына қалтықсыз қызмет 
ете алатын адамдар ғана кіре алады»  деп  ұлт зиялысының  өмірі ел 
мүддесімен өзара үйлесімді  болғанын көрсетеді[2]. 

Ахмет Байтұрсынов  жалпы ұлттық негіздегі оқыту жүйесінің 
негізін салумен қатар,  ұлттық тәрбие мәселесіне аса мән берді. 
Оның қаламынан туындаған  “Әліпби”, “Тіл құралы”, “Әдебиет 
танытқыш” т.б.  ғылыми жұмыстары қазақ тілі мен әдебиетін 
оқытудың теориялық және  әдістемелік жүйесін негіздеп берді. 
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А.Байтұрсынов әлемдік классикалық еңбектерді қазақ тіліне 
тәржімелеу арқылы олардық біздің қоғамды дамытуға мысал ретінде 
ұсынды. Орыс әдебиетінің классигі И.А.Крыловтың туындыларын 
аударып, “Қырық мысал”  атпен баспадан шығарды. Қазақ халқының  
бойында бар сыңаржақты жалқаулық,  алауыздық т.б.  нашар  
қасиеттерден құтылу жолдарын тәрбиелік қағида ретінде  ұсына 
білді. 

Ж.Аймауытов өзінің тәлім-тәрбие саласындағы бағыт-бағдарын 
1918 жылы ақпан айында Семей қаласында шыққан әдеби және 
ғылыми-қоғамдық “Абай” атты журналдың бас мақаласынан 
аңғартады. Онда Аймауытов: “…қазақ сахарасында мыңмен 
жалғыз алысып, жапа шеккен ұлы ағартушы Абайдың көздеген 
мақсаты халқын өнер-білімге, оқуға, отырықшылыққа, мәдениетті 
ел дәрежесіне жеткізу еді”, – деп жазады. Ол Абай ұстанған 
ағартушылық жолды тыныс-тіршілігінің негізгі арқауы етіп алды.

Автор ең алдымен бала тәрбиесіндегі отбасының рөліне ерекше 
тоқталады. “Баланы бұзуға, яки түзеуге себеп болатын бір шарт 
жас күнде көрген өнеге. Ол өнеге әке-шешенің тәрбиесі арқылы 
қалыптасады. Ата-ананың берген тәрбиесі баланың мінезіне, 
салған ізге байланысты. “Ұяда нені көрсе, ұшқанда соны іледі” деп 
атамыз қазақ тауып айтқан. Балаға қайырымдылықты, қаталдықты, 
кішіпейілділікті, күйгелектікті, шыншылдықты, өтірікшілікті беретін 
кім? Ол, әрине, ата-ананың тәрбиесі. Баланың бойына басынан 
сіңірген мінезді қайта түзету қиындық келтіреді. “Сүтпен сіңген 
мінез сүйекпен кетеді” деген сөз ата-ана тәрбиесінің күштілігін 
көрсетеді…” – деп автор бала мінезін қалыптастырудағы отбасы 
мүшелерінің, әсіресе әке-шешенің ықпалын айқын ашып берді. Ол 
отбасында теріс тәрбиеленген баланы қайта тәрбиелеудің үлкен 
қиындық келтіретінін айтады[3].

Ж.Аймауытов өнегелі отбасынан бұзық мінезді баланың шығуы 
немесе тәрбиесі нашар отбасынан да тәрбиелі, өнегелі баланың өсуі 
мүмкін дей келеді де, бұл айтылғандар өскен ортаның, замандас, 
жолдас-жора, құрбы-құрдастың ықпалынан, соларға еліктеуден 
болатынын дәлелдейді.

Тәлімгер-ғалым бала тәрбиесіне туған елдің әдет-ғұрпы мен 
салт-санасының да белгілі мөлшерде әсер ететінін ғылыми тұрғыдан 
дәлелдей түскен. Ойын-сауық, өлең-жырды естіп өскен елдің баласы 
өнерге бейім болады, діндар елдің баласы діншіл келеді. Жастайынан 
кемдік, жоқшылық, қағажу көріп өскен ауылдың баласы жасқаншақ, 
бұйығы болады деп қоғамдық салт-сана, әдет-ғұрыптың тәрбиеге 
тигізетін ықпалына тоқталады.

Расында да, тұлғаның рухани құндылықтарын қалыптастыруда 
ұлттық тәрбиенің маңызына тоқталатын болсақ, негізінен ұлттық 
сана, ұлттық сезім, ұлттық қадір-қасиет, ұлттық мақтаныш, ұлттық 
мүдде, тілі, мәдениеті, тарихы, діні, ділі, территориясы, мемлекеті 
туралы түсінігі, сонымен бірге басқа мәдениет өкілдерін оң бағалауы 
т.б. жатқызылады. М.Жұмабаевтың «Ұлт тәрбиесі баяғыдан бері 
сыналып келе жатқан тақта жол болғандықтан, әрбір тәрбиені сөз 
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жоқ ұлт тәрбиесімен таныс болуы тиіс. Сол ұлт тәрбиесімен тәрбие 
қылуы міндетті» - дегені тұлғаның бойында ең алдымен ұлттық 
тәрбиені сіңіру арқылы тұлға келбетін қалыптастыра аламыз[4]. 

Сондай-ақ, туыс, бауыр ел Түріктің көсемі Кемал Ататүрік: 
«Әлем бізді құрметтесін десе, өз ұлтымызды және ұлттық бейнемізді 
алдымен біздің өзіміз бар сезімімізбен, ақыл-ойымызбен, бүкіл 
қимыл-әрекетімізбен құрметтеуіміз керек. Өзінің ұлттық бейнесін 
таба алмаған ұлттардың басқа ұлттарға жем болатынын білгеніміз 
дұрыс»,- деген екен. Біз де өз ұлтымызды, оның асыл белгілерін 
қастерлеп, құрметтей алмасақ, қай жерлерден барып білім алсақ 
да, қанша жұрттың тілін білсек те, түптің түбінде жаһандану 
атты алыптың жұтқыншағына бірінші барып жұтылатын ұлт 
болатынымыз кімге де болса аян. Өйткені, қандай да болмасын 
халықтың қоғамдық құдіретті күші оның ұлттық моральінде, әдет-
ғұрпы мен салт-дәстүрінде екендігін, ол халықтың педагогикалық 
дәстүрлі үрдістер арқылы берілетінін жадында ұстау, одан айнымау 
басты шарт. 

Қай дәуірді алып қарасақта жастар – аға буынның жалғасы, 
қоғамның бүгіні мен ертеңі дейміз. Аға буынның жасаған мәдени 
және рухани байлықтарын игеріп, оны жаңа жағдайға сәйкес іргелі 
дамытып, заманмен сабақтастырып отыратындар да осы жастар. 
Сондықтан оларды өмірге баулу, тәрбиелеу, үйрету мәселесі қай 
қоғамда болмасын басты міндет болып саналып келген. Осыған 
орай, жұмыр жер бетін мекен еткен қай халық болмасын, ел 
ертеңі саналатын жас ұрпақ тәрбиесіне тал бесіктен бастап, база 
назар аударып, баласының саналы да салиқалы азамат болып, бой 
түзеулеріне ерекше көңіл бөлген. 

Біздің халқымыздың да күнделікті тұрмыс салтында қалыптасқан 
бала тәрбиесіне байланысты туындаған озық тәжірибелері аз емес. 
Ұрпақ тәрбиесіне арнаған бұл талаптардың қай-қайсысын алып 
қарасақ та, жас өскіннің еңбек сүйгіш, төзімді, талапшыл, намысшыл 
болып өсуіне әсерін тигізген. Мәселен қазақта «Жеті атасын білген 
ұл, жеті жұртқа жөн айтар» - деген даналы сөзді түсіне білген адамға 
талай дүниеден хабардар етіп тұр емес пе? Жеті атасының басып 
өткен өмір жолын жақсы білген адам, өз халқының екі ғасырлық 
тарихынан хабардар болады екен. Міне осындай ұрпақтан-ұрпаққа 
жалғасын тауып келе жатқан қазақы салт-дәстүріміз бүгінгі 
қазақ қоғамының бірлігінің, ынтымағының, ауызбіршілігінің, 
адамгершілігінің белгісі. Ғасырлар бойы қалыптасқан осындай інжу-
маржан дәстүрлеріміздің біразын кешегі кеңестік уақытта жоғалтып 
алғанымызда рас. Дегенмен, еліміз егемендігін алып, еңсесін көтеріп 
ұлттық құндылықтарымызды қайта жаңғыртып жатқандығы бізді 
қуантады.  

Қазақтың ежелгі тұрмыс-тіршілігі, мәдениеті мен ауыз 
әдебиеті туралы ер адамдар мен әйелдердің моральдық-этикалық 
ерекшеліктері туралы, олардың тұрмыстағы, кәсіптегі, отбасындағы, 
ауылдағы, әулеттегі, рудағы әлеуметтік орны туралы, ұл мен қыз 
тәрбиесіндегі өзіндік ерекшеліктер туралы, ұлттық таным, наным, 
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сенім, ұғым, әдеті мен ғұрпы, ұстамды да қайырымды мінезі мен 
құлқы туралы, жүзден астам рулардың бірігіп, қалыптасқандығына, 
салты мен дәстүрінің біртұтастығы туралы, осынау кең, ұлы далада 
көшпенді өмір сүргеніне қарамастан бір тілде сөйлеуі, қолөнері 
мен бейнелеу өнерінің, ауыз әдебиеті мен музыка өнерінің, жалпы 
дала мәдениетінің таңқаларлық үлгілері туралы ұлы жиһангез 
саяхатшылар мен зерттеушілер таңдай қаға айтып, баяндайды. 
Әрбір халық ұрпағымен көктеп, өркен жаяды. Әрбір мемлекет 
рухы таза, санасы биік, білімді де білікті ұрпағынан қуат алады, ол 
әрбір жаңа буын жас ұрпақтың ұлттық құндылықтарымыз бен салт-
дәстүрлерімізді бойына сіңіруден басталады.

Жастарды дәстүрлі еңбектің қай саласында болмасын тек 
мәлімет жиынтығын меңгерумен шектелмей, терең білімді, 
ізденімпаз, еңбек іс-әрекеттерінде шығармашылық бағыт ұстанатын, 
сол тұрғыда өзінің ұлттық болмысын таныта алатын маман етіп 
тәрбиелеу қажеттілігі айқындалған. Осығын орай, бүгінгі таңда 
Қазақстан Республикасының білім беру мен тәрбиелеу саласының 
түбегейлі жаңаруы қоғамдағы ірі өзгерістермен бірге, ұлттық 
сананы, әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерімізді, халықтық қадір-
қасиетімізді, психологиялық табиғи белгілерімізді жандандыру мен 
жаңартуымызға елеулі септігін тигізуде. Әсіресе, қазіргі дүниежүзілік 
жаһандану, ғылыми-техникалық прогрестің өркендеуі мен ғарышты 
игеру заманында, әлем халықтарының тұрмыс- тіршілігіндегідей, 
қазақ халқының дәстүрлі еңбек түрлері өнеркәсіп салаларындағы 
еңбек түрлерімен қатар, ең басты күнкөріс көзі болып келеді және 
бола бермек. Сондықтан бүгінгі таңда жастарды ұлттық тәрбиедегі 
дәстүрлі еңбекке ерекше назар аудару қажет. Бүгінгі қоғамда 
тұлғаның рухани құндылықтарын қалыптастыруда ұлттық тәрбиенің 
маңызына тоқталатын болсақ ұлттық және әлемдік мәдениетті 
менгерген жан-жақты мәдениетті тұлғаны қалыптастыру, яғни өз 
мәдениетін де, өзге мәдениеттіде менгерген адам деп танимыз. 

Ұлттық мәдениетті менгеру, білу, оны әлемдік басқа 
мәдениеттермен үйлестіру жалпыадамзаттық мәдениет-тің іргетасын 
қалайды. Сол арқылы біз әлемдік білім кеңістігіне еркін араласа 
аламыз. Жоғарыда аты аталған құндылықтар жоғары оқу орнына 
болашақ мамандарды дайындауға негізделген «Ұлттық тәрбие» 
оқу құралында . (Пірәлиев С.Ж., Иманбаева С.Т., Төлеубекова Р.К., 
Шолпанқұлова Г.К., Нурғалиева Д. Ұлттық тәрбие. Оқу құралы. – 
Алматы: 2014. - 280 б.) жан-жақты сипатталып беріліп отыр.  Ұлттық 
тәрбие беру - әр адамзаттың өз Отанына деген саналы қатынасын, 
мемлекеттік тілді, мемлекет құрушы ұлттың мәдениетін меңгеруді, 
мемлекеттің ұлттық бірлігін нығайту қажеттілігін түсінуді қалыптас-
тыру. Сонымен бірге тәуелсіз Қазақстанның жетістіктеріне 
мақтанып, ұлттық рухты күшейтуге, азаматтық борыш, перзенттік 
парыз ұғымдарын дұрыс қалыптастырып бағыттауға, болашақ 
мамандардың кәсіби жауапкершілігін дамытуға ықпал ету. 

Ұлттық тәрбие беру арқылы біз тұлғаның бойында ұлттық 
сана, сезім, мүдде, мәдениет, діл т.б. қалыптастыруға мүмкіндік 
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аламыз. «Ұлттық сананың негізгі компоненті - ұлттық сезім екеніне 
тоқтала отырып, ұлттық сезім үш элементке құрайды: біріншісі - 
ұлттық қадір-қасиет, адамның өз ұлтын қадірлеу, сыйлау, құрметтеу 
өзгелердің алдында оның беделін түсірмеу, ұлт өкілі ретіндегі 
адамның үнемі өз қадір-қасиетінің болуын ойлап әрекет етуі сияқты 
сезімдердің жетегінде жүруін көрсетеді.Ұлттық сезімнің екінші 
элементі - адамның белгілі бір ұлтқа тиістілігін (белгілі бір ұлтқа 
жатуы, соған тән екендігі) сезінуі болып табылады. Ол әр адамның 
өзінің белгілі бір ұлттың өкілі екендігін сезінуін көрсетеді. Ұлтқа 
тәнділікті сезіну белгілі деңгейде оның әрекетіне де әсер етеді. 
Бұл дүние жүзіндегі елеулі ұлт өкілдерінің бәріне тән қасиет. 
Ұлтқа тәнділікті сезіну Отанға деген сезіммен үндес болып келеді. 
Үшіншісі – ұлттық мақтаныш сезімі, ол да әлеуметтік психологияда 
жиі ұшырасатын құбылыстардың бірі. Адам елінің жерімен, оның 
қазба байлықтарымен, бай мәдениетімен, қызықты тарихымен, ұлы 
адамдарымен мақтанады». 

Сонымен, ұлттық қадір-қасиет, ұлттық мақтаныш, ұлтқа 
тиістілікті сезіну бәрі қосылып, адамның өз ұлтына деген эмоциялық 
қатынасын білдіретін, оның ойы мен әрекетіне ықпал ететін психоло-
гиялық күйдің жиынтығын құрайды. Бұл ұлттық психологияның 
құрамына енетін ұлттық сезім деп аталатын кешеннің құрамдас 
бөлігі ретінде қарастырылады. Қазақ халқының ұлттық тәрбиесі 
өмір бойы жалғасатын біртұтас үздіксіз үдеріс ретінде адамның 
этнос субъектісі ретінде этностық құндылықтарды, этноәлеуметтік 
рөлдерді және халқының салт-дәстүрінде шоғырланған этностық 
нормаларды меңгерту, этностық өзіндік санасын оятып, өз ұлтына, 
тіліне, тарихына, мәдениетіне деген мақтаныш сезімін және басқа 
ұлт өкілдеріне сыйластық, түсіністік сезімін қалыптастыруды 
көздейді. 

Ұлттық тәрбие барысында ұлттық сананы қалыптастыру ең 
маңызды шарттардың бірі десек қателеспейміз. Қазіргі жаһандану 
кезіндегі  Батыс өркениетінен біздің алатынымыз да бар, ысырып 
тастайтын тұстарымыз да бар. Алатын тұстарымыз қатарына 
батыстың технологиялық жетістіктерін, экономикалық өндірісті 
ұйымдастыру тәжірибелері мен ғылыми-техникалық мәдениетін 
қабылдау сияқтыларды атауымызға болады. Батыстың білімі, 
ғылымы, техникасы, технологиясы, біздер үшін өте қажет десек 
те, Батыс өркениетіне шамадан тыс еліктеушілік – жақсылықтың 
нышаны емес. «Батыстың технологиялық жаңалығына ұмтылу, 
экономикалық өндірісті ұйымдастырудағы жетістіктерін игеру – 
қажеттілік, ал одан керісінше бүгінгі күнде рухани тапшылыққа 
айналып отырған ізгілік, кісілік, адамгершілік, бауырмалдық, 
әдептілік, тәрбиелік мазмұн іздеу – бос әурешілік. Өкінішке 
орай, Батыс өркениеті бұл тұрғыда ешқандай жетістікке жеткен 
жоқ, қайта тоқырауға ұшырады. Мысалы, дәстүрлі қазақ қоғамы 
мәдени құндылықтарды ешуақытта тауар деп қабылдамайды, 
негізгі ұстанымы бойынша қоғамның шаңырағын шайқалтпай 
ұстап тұруға тиіс тетік, өмірлік ұстаным ретінде қарастырады. Ал, 



70

Батыс өркениетінде бұл тұрғыдағы ұстаным мүлдем басқа, олар 
мәдени құндылықтарды тауар ретінде қабылдайды, мақсат – сату 
(сатылу) және пайда табу. Қазақ қоғамы қазір қарқынды түрде жүріп 
жатқан жаһандану үрдісінің ықпалынан өзі қаламаса да, оқшау бола 
алмайды.

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың  
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында «Жаңа 
тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай 
білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы оп-
оңай.   Бірақ, ұлттық кодымды сақтаймын деп бойыңдағы жақсы мен 
жаманның бәрін, яғни болашаққа сенімді нығайтып, алға бастайтын 
қасиеттерді де, кежегесі кері тартып тұратын, аяқтан шалатын 
әдеттерді де ұлттық сананың аясында сүрлеп қоюға болмайтыны 
айдан анық.   Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен 
ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, замана 
сынынан сүрінбей өткен озық  дәстүрлерді табысты жаңғырудың 
маңызды алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру 
елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға 
бастайды. Сонымен бірге, рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі 
полюстерін қиыннан қиыс ты рып, жарастыра алатын құдіретімен 
маңызды. Бұл – тарлан тарихтың, жасампаз бүгінгі күн мен 
жарқын болашақтың көкжиектерін үйле сімді сабақтастыратын ұлт 
жадының тұғыр намасы.   Мен халқымның тағылымы мол тарихы 
мен  ықылым заманнан арқауы үзілмеген ұлттық салт-дәстүрлерін 
алдағы өркендеудің берік діңі ете оты рып, әрбір қадамын нық 
басуын, болашаққа сенім мен бет алуын қалаймын»,- деп атап 
көрсеткендей тұлғаның рухани құндылықтарын қалыптастырудың 
тарихи алғы шарттары, ғұлама ғалымдардың артына қалдырған 
тәлімдік мұралары бүгінгі жастардың бойындағы рухани - 
адамгершілік құндылықтарды, білімді, білікті,  тұлғаның бойындағы 
құнды қасиеттерді қалыптастыруға  мүмкіндігінің мол екенін көруге 
болады.

Кезінде қазақтың біртуар азаматы, қаһарман батыры, Бауыржан 
Момышұлы өзінің үш қорқынышын ортаға салып, болашаққа 
байланысты үрейлерін ақтарып, былай деген екен: 

«Біріншіден, сәбиіне «Бесік жырын» айтып бере алмайтын 
аналардың көбейіп бара жатқанынан қорқамын; екіншіден, 
немерелеріне ана тілінде ертегі айтып бере алмайтын әжелердің 
көбейіп бара жатқанынан қорқамын; үшіншіден, салт-дәстүрді 
қадірлемейтін жас ұрпақтың өсіп келе жатқанынан қорқамын, 
олардың көкірек көзі соқыр көр бола ма деп қорқамын.

Мен жаратылысынан болған көр соқырларды айтып отырғаным 
жоқ, өсе келе пайда болған көр соқырлықты айтамын. Көр соқырдың 
қолына пақыр берсең – ала салады, найза берсең-сұға салады, 
намыстанбай бұға салады» - деп өз ұлтының рухани-адамгершілік 
құндылықтарынан жұрдай болып қалған адамдардың күй-жайын 
сипаттай келе, бүгінгі күнгі жағдайды дәл болжағандай екен.

Сондықтан, әр адамның бойына қуат беретін, жігерін жасытпай 
рухтандыртын ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтардың 
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орны ерекше. Ол құндылықтар: Жалпы адамзаттық (Отан, Отбасы, 
Тәрбие, Білім, Махаббат, Достық, Бейбітшілік, Теңдік, Бостандық, 
Ана, Дін, Өнер, Жауапкершілік, Адалдық, Отансүйгіштік, Сенім, 
Ерлік, Азаматтық, Сыйластық, Түсініспеншілік, Мейірбандық); 
Ұлттық (Ар, Намыс, Ана тілі, Діл, Рух, Тәубашылдық, 
Ризашылдық, Отанның тарихы, Туған жер, Ізеттілік, Парасаттылық, 
Рахымшылдық, Қанағатшылдық, Ата салт, Дәстүр, Жеті атасы, 
Шежіресі) құндылықтарымызды бойымыздан жоғалтпай, жас 
ұрпаққа өз деңгейінде жеткізуіміз керек.

Тәрбиенің мақсаты – елдік сананы қалыптастырып, ұлттық рух 
пен ұлттық патриотизмді негіздеу, ұлтсыздықпен күресу болса 
керек. Сондықтан тәрбиенің жүзеге асуының технологиясы қалай 
дегенде де ұлтымызға ұстын, болашағымызға тұғыр болатын ұлттық 
тәрбиеде жатыр деп нық сеніммен айта аламыз.

Қорыта айтсақ, халқымыздың ғасырлар бойы жасаған рухани-
материалдық мәдениетінің бай мұралары, қазіргі жастардың ұлттық 
тәрбиесін рухани жүзеге асыруда пайдаланатын тәлімдік құрал 
болып саналады. Қазіргі таңда ұлттық тәрбие арқылы тұлғаның 
рухани құндылықтарын қалыптастыру тұтас педагогикалық 
үдерісті толығымен қамтиды. Ұлттық білім беру жүйесі әлемдік 
білім кеңістігіне кіріктіру барысында әлемдік деңгейде халықтық 
дәстүрлерде, құқықтық, ұлттық мәдениетті менгеру арқылы түрлі 
халықтың, түрлі дәуірдің рухани мақсаттарын жақындастыратын 
құбылыс тұрғысынан іске асып отырғаны белгілі. Тұлғаның 
рухани құндылықтарын қалыптастыруда ұлттық тәрбиенің, ұлттық 
және әлемдік мәдениетті менгерген жан-жақты дамыған тұлғаны 
қалыптастыру, яғни өз мәдениетіне де, өзге мәдениетті менгерген 
тұлға арқылы жалпыадамзаттық мәдениеттің іргетасын қалап және 
әлемдік басқа мәдениеттермен үйлестіру арқылы әлемдік білім 
кеңістігіне еркін араласу үдерісі іске асып отыр.  

Әрине, бұл айтылған мәселелер педагогика ғылымында әр 
қырынан қарастырылып жүр. Дегенмен, ұлтымыз ұлағатты, 
жұртымыз жұрағатты болсын десек, болашақ ұрпақ тәрбиесіне 
жауапты жастардың бойына рухани-адамгершілік құндылықтарды 
дәріптеу арқылы этнопедагогикалық мәдениетті сіңіргеніміз абзал!
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Мотивация психология ғылымында жеке бастың мінез-құлқы, іс-
әрекеті мен белсенділігін реттейтін фактор ретінде қарастырылады. 
Ал жеке тұлғаның іс-әрекеттің қандайына болсын мотивациялық 
ерекшеліктерін ескермей әлеуметтік психологиялық тиімді өзара 
әрекет, қатынас жасау мүмкін еместігі белгілі. Әрбір жеке тұлғаның 
мотивациясы өзіндік сипатқа ие болатындықтан, нақтылы фактілер 
мен заңдылықтарды талқылауға өтпей тұрып, негізгі ұғымдарды 
анықтап алу керек. Қазіргі кездегі психология ғылымы мотив, 
мотивация ұғымдарына әр түрлі анықтамалар береді. Сондықтан бұл 
ұғымдарды бірегей анықтау белгілі ғылыми мәселе болып табылады. 

Кейбір авторлар (В.В. Юрчук, М. Кордуэлл) мотив ұғымы арқылы 
психикалық құбылысты сипаттаса, ал басқалары (А.К. Маркова, 
В.И. Ковалев) жеке тұлғаның қылықтары мен іс-әрекетті таңдау 
себептерін түсіндіреді [1].

Біз мотивті іс-әрекетті оятушы күш және ол белгілі қажеттіліктерді 
қанағаттандыруға бағытталады; мотив ретінде жеке тұлғаның 
қызығушылықтары, әлеуметтік құрылымдар, құндылықтар, 
идеалдар әсері алынады деген пікірді ұстанамыз. Мотивтің 
мотивациядан айырмашылығы, мотив – субъектінің тұрақты, жеке 
басына тән қасиеті және белгілі бір іс-әрекет жасаудағы ішкі оятқыш 
күші болып табылады.

Мотивтер, қажеттіліктер және мақсаттар – адамның мотивациялық 
сферасын құрайтын негізгі элементтер. Кезінде мотивация теориялары 
ежелгі философтардың еңбектерінен-ақ көріне бастаған. Адам 
мотивацияның тоғысу шегі және табиғатын зерттеу мәселесі бірнеше 
рет өзгеріске ұшырады, бірақ философиялық екі ағым: рационализм 
мен иррационализм арасында өзгеріссіз қалды. Рационалистік 
позиция тұрғысынан қарағанда адам мінезінің мотивациялық 
бастауы оның ақыл-ойында, санасында, ерік-жігерінде жатыр. Ал 
иррационалдық пікір бойынша жануар адамға қарағанда санасыз, 
органикалық қажеттіліктерді ғана қалайтын қараңғы, биологиялық 
күштермен ғана басқарылады. ХХ ғасырдың 30-жылдарынан 
бастап тек адамға ғана қатысты мотивация концепциялары бөлініп 
шыға бастады. Алғашқы осындай концепциялардың бірін К. Левин 
ұсынды. Ізінше гуманистік психология өкілдері А. Маслоу, Г. Олпорт, 
К. Роджерс мотивация ұғымын анықтайтын өз еңбектерін жарыққа 
шығарды. А. Маслоу адам қажеттіліктерін иерархиялық тұрғыдан 
қарастыра отырып, қажеттіліктердің индивидуальді даму үрдісінде 
пайда болатынын атап көрсетті [2].
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Бұл концепцияға сәйкес адам дүниеге келгеннен есейгенге 
дейін төменде көрсетілген қажеттіліктер класы пайда болып және 
дамып отырады: 1) физиологиялық (органкалық) қажеттіліктер; 2) 
қауіпсіздік қажеттіліктері; 3) махаббат қажеттіліктері; 4) сыйластық 
қажеттіліктері; 5) танымдық қажеттіліктер; 6) эстетикалық 
қажеттіліктер; 7) мақсатқа жетудегі қажеттіліктер.

Мотивация теориялары ежелгі философтар еңбегінде кең көрініс 
тапқан. Ал мотивацияның қазіргі теориялары психологиялық 
білімдердің пайда болуымен қатар дами бастады. Белгілі маман, 
американ психологы Д.Аткинсонның схемасы бойынша мотивация 
теорияларының классификациясын түсіндіруге болады. Адам баласы 
рационалды, ерік тәуелсіздігі бар саналы тіршілік иесі ретінде және 
жануарлар биолгиялық заңдылықтарға тәуелді санасыз организм 
ретінде ежелгі бағыттардың негізінде ХІХ ғасырдың ортасында 
негізгі идеалистік бағыт, Ч.Дарвиннің эволюцианистік теорисы, 
материалистік бағыт қалыптасты [3]. 

ХХ ғасырдың басында мотивациялардың жаңа теориялары 
дүниеге келді: гештальт теория, адам қажеттіліктер (биологиялық. 
теориясы, инстинктер теориясы, әрекет-қылықтық теория, жоғары 
жүйке жүйесі теориясы, жануарлардың органикалық қажетіліктері 
теориялары. 

ХХ ғасырдың ортасында когнитивті теория, гуманистік теория 
(А.Маслоу, Г.Олпорт, К.Роджерс және т.б., әлеуметтік қажеттіліктер 
теориясы, сонымен қатар адам және жануарлардың мотивациялық 
сферасының әрекеттік шығу тегі теориясы қалыптасты. Бұл 
терияларды өздерінің еңбектерінде Д.Макклелланд, Д.Аткинсон, 
Г.Хекхаузен, Г.Келли, Ю.Роттер, А.Н.Леонтьев (адамның 
мотивациялық сферасының әрекеттік шығу тегі теориясы) 
жалғастырды [4].

Мысалы, А.Маслоу мотивтердің негізін бірінен бірі деңгейі 
бойынша жоғарылай түскен (пирамида. қажетсінулер тобы деп 
біледі, олар биологиялық қажетсіну, қорғаныс қажетсінуі, сыйластық, 
абырой кажеттігі мен ең жоғары қажетсінулер: өз мүмкіндіктерін 
ашып, оларды жүзеге асыра алу. Бірақ А.Маслоу талдауындағы дара 
адам әлеуметтік қатынастар жүйесінен тыс, қоғаммен байланысы 
жоқ. Оқшауланған тұлға. Қоғам, ғалым пікірінше, дара адам дамушы 
мекен, қоршаған орта ғана. 

Мотивация категориясына қазіргі кездегі психологиялық көзқарас 
тұрғысынан қарасақ, ол жеке тұлғаның тұрақты мотивтерінің 
жиынтығы және сол жеке тұлғаның бағыттылығын көрсететін 
белгілі иерархиясы бар мотивациялық аймақ болып табылады.

Бүкіл адамзат тегіне тән, жалпы белгілермен қатар, оның 
өзгелерден ерекшеленетін өздеріне тән қасиеттері бар. Әлем әрқашан 
түрлі дауыстар, түрлі үндерден тұрады. Бір-біріне даралығы жағынан 
ұқсамайды әр адамның бойы, түрі, салмағы, дене бітімі, әлеуметтік 
дамуының интеллектуалдық деңгейі, психологиялық қатпары, 
рухани мәдениеттің әр түрлі-деңгейі сияқты ерекшеліктер болып 
табылады. Адам дүниедегі ең басты құндылық. Құндылықтар 
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оның қоршаған дүниеге қатысты ұстанымдары мен қатынасын 
қалыптастыру, күрделі әрі өзгермелі әлемде бағыт-бағдарын 
айқындауға әсер етеді. Кең мағынасында мәдениет әлемі, адамның 
рухани әрекетінің саласы, тұлғаның рухани байлығының өлшемін 
білдіретін, оның адамгершіліктік санасын білдіреді. Құндылықтар 
қоғам мен адамға жақсы мен жаманды, пайда мен зиянды, 
ақиқат пен жалғанды, сұлулықпен ұсқынсыздықты, әділеттілік пен 
әділетсіздікті, тиым салынған мен рұқсат етілмегенді, маңыздылық 
пен мәнсіздіктің ара жігін ашуға көмектеседі. Яғни құндылықтар 
табиғатында адамзат тегінің өзі өмір сүріп отырған әлемді рухани-
практикалық тұрғыдан игерудің тәжірибесі жинақталған. Осы 
тұрғыдан мотивация пен құндылық ажырамас бірлікте болады. 
Мотивацияның оқу іс-әрекетіне және оның нәтижесі болуына 
тигізетін әсері өте зор. Оқу іс-әрекетінің табыстылығы психологиялық 
әлеуметтік және педагогикалық факторларға байланысты екендігі 
мәлім. Оқу іс-әрекетінің табыстылығына оқу мотивациясы мен 
оның құрылымының тигізер әсері ерекше. Осыған орай кезінде 
Черкс Дедсон өзінің классикалық заңы арқылы іс-әрекет тиімділігі 
мотивация күшіне тәуелді деп ашып көрсетеді. Сонда мотивация 
күші жоғарылаған сайын іс-әрекет нәтижесі өседі.

Студенттердің оқу мотиві олардың оқу әрекетінің әр түрлі 
жақтарына деген бағыттылығы деп анықтаймыз. Мысалы, егер 
студенттердің белсенділігі оқылатын объектіге (лингвистикалық, 
биологиялық т.б.) бағытталса, онда бұл жағдайда танымдық мотив 
түрлері туралы сөз қозғалады. Ал студенттің белсенділігі оқу 
барысында басқа адаммен қарым-қатынас жасауға бағытталса, онда 
мәселе әлеуметтік мотивтерді қамтиды.

Осыған сәйкес студенттердің оқу үрдісіне қатысты орын алатын 
мотивтерді үлкен екі топқа бөлуге болады: 1) танымдық мотивтер; 2) 
әлеуметтік мотивтер.

Танымдық мотивтер өз ішінен бірнеше шағын топтарға бөлінеді: 
1) кең ауқымды танымдық мотивтер; 2) оқу-танымдық мотивтер; 3) 
өзін-өзі дамыту мотивтері [4].

Ал әлеуметтік мотивтердің түрлері мынадай болады: 1) кең 
ауқымды әлеуметтік мотивтер; 2) тар ауқымды әлеуметтік мотивтер 
немесе позиционды мотивтер; 3) әлеуметтік тұрғыдан бірлесіп еңбек 
ету мотиві.

Аталған мотив түрлерінің қалыптасуы келесі кезеңдерді 
қамтиды: дағдылы мотивтердің актуализациялануы, осы мотивтер 
негізінде жаңа мақсаттардың пайда болуы, мақсатқа жету барысында 
мотивтің бекуі және соның негізінде жаңа мотивтердің шығуы, әр 
түрлі мотивтер иерархияның құрылуы, бірқатар мотивтерде жаңа 
қаситтердің пайда болуы т.б.

Мотивтердің сапасы оқу іс-әрекетінің спипатына байланысты 
мазмұнды және тұлғаның психофизиологиялық ерекшеліктеріне 
байланысты динамикалық болады.

Студенттердің мотивтері оқу үрдісінде әр түрлі жағдайларда 
көрініс табады. Мысалы, кең ауқымды танымдық мотивтер 
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тапсырманы орындау барысындағы шешім қабылдаудан, қосымша 
мәліметтерді білу негізінде оқытушыға қойған сұрақтарынан 
білінеді; оқу-танымдылық мотивтер – тапсырманы өз бетімен 
орындауда әр түрлі амал, тәсілдерді іздестіруі, жұмысты орындау 
тәсілдерін салыстыру туралы оқытушыға қойылатын сұрақтар; өзін-
өзі дамыту мотивтері – оқу еңбегін рациональді ұйымдастыруға 
байланысты ұстазға қойған сұрақтарынан көрінеді. Әлеуметтік 
мотивтер студенттің жауапкершілігі мен парызын түсіну 
әрекеттерінен көрінеді; позиционды мотивтер – құрдастарымен 
қарым-қатынас жасауға ұмтылысы, жолдастарына көрсеткен көмегі 
мен пікірі; әлеуеметтік бірлескен еңбек мотивтері – ұжымдық 
жұмысқа ұмтылысы негізінде пайда болады.

Психологтар оқу мотивациясының жағымды және жағымсыз 
жақтары туралы сөз қозғайды. Жағымсыз мотивация студенттердің 
оқу үрдісінде жауапсыздық танытуға кезінде саналы түрде пайда 
болатын жағдай (ескерту, төменгі бағалар, берілетін сөгіс, уайымдау, 
т.б.) арқылы көрінеді. Жағымды мотивация – студенттің оқу еңбегінде 
жеткен жетістіктері мен, жаңа білімді меңгерімен, қоршаған 
адамдармен жақсы қарым-қатынаста болуымен байланысты.

 Осыдан  рухани құндылық демекші – бұрын ауыл-ауылда, мектеп, 
көркем-өнерпаздар үйірмесі, клубтарда жалпы мәдени ошақтарда 
кітапханалар жұмыс істейтін, кітәп оқымайтын адам болмайтын. 
Қазір кітапханада студенттердің бары мен жоқтығы. Сондықтан 
рухани құндылықты  студенттердің бойынан табылатындай бағыт-
бағдар, тәлім- тәрбие беруіміз қажет.

Қазіргі үнемі құбылып тұратын дүниеде бірінші орынға 
студенттің пәндік білімдері, дағдылары, шеберліктері ғана емес, 
сонымен қатар қоғамдық прогрессті қамтамасыз етеін белсенді іскер 
адамның жеке басы қойылады.

Кең ауқымды танымдық мотивтер арқылы студенттер 
жаңа білімге деген қызығушылық, оны меңгеру барысындағы 
қиыншылықтарды бастан өткеру сияқты әрекеттерді жүзеге 
асырады. Оларда білімге деген қызығушылық тереңдей түсіп, тек 
оқу пәнінің ғана заңдылықтарын емес, сонымен қатар ғылымның, 
кәсіби компетенттіліктің негізіне бет бұрады.

Оқу мотивтерінің формалары әрқашанда оқытушы назарында 
болуы тиіс; олар бойынша оқытушы студенттің мотивациясының 
сипаты туралы алғашқы мәлімет алады. Бірақ студенттің оқу 
мотивтерінің ішкі, мазмұнды ерекшеліктеріне талдау жасалуы 
қажет. Студенттің оқу іс-әрекеті және оның табыстылығы туралы 
айтпас бұрын, жеке адамның интеллектуальдік дәрежесіне көңіл 
аудару қажет. Экспериментальді зерттеулерден (Т.Д. Дубовицкая, 
В.И. Ковалев) мотивациялық және интеллектуальдік факторлардың 
сәйкестігі мәселесіне көңіл аудару қажеттігі шығады[5].

Оқу-танымдық мотив – теориялық және шығармашылық 
ойлаудың әдістеріне деген қызығушылық ретінде іске асады. 
Студенттерді әдетте ғылыми жұмыстарға араласу, зерттеу әдістерінің 
әр түрлерін қолдану қызықтырады.
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Студенттерді танымдық іс-әрекеттің нәтижелігін жоғарылату 
жолдары еліктетіндіктен, олардың ой еңбегін рациональді 
ұйымдастыру және оның мәдениеті туралы әдебиеттер қызықтыра 
түседі. Бұл жас шамасында процесуальді және нәтижелі оқу 
мотивациясының бірлігінің пайда болуы туралы сөз қозғауға болады.

Бұл кезеңде әлеуметтік мотивтер де бірнеше бағыттар бойынша 
дамиды.

Айналадағы қоршаған адамдармен қарым-қатынас негізінде пайда 
болатын әлеуметтік позиционды мотивтер де өзгеріске ұшырайды. 
Студент үшін өз қатарластарымен, оқытушылармен жасаған қарым-
қатынас өте маңызды рөл атқарады. Бұл студенттердің оқытушымен 
іскерлік әрекеттерін тығыздандыра түседі.

 Осындай мотивтер студенттердің жан-жақты, толық дамуының 
перспективасын қамтамасыз етеді және болашақ кәсіби іс-әрекетке, 
әлеуметтік өмірге деген дайындығын күшейтеді[5].

Халықтың рухының асқақатауын, кемелдене бастағандығын оның 
барынша қоғамдағы рухани құндылықтарға мән беріп, маңыз беріп 
соларды жетілдірі, өркендету жолына түскенінен және адамаралық 
қатынастағы терең адамгершілік принциптерді көкке көтере 
бастағанын, аңғаруға болады. Сонымен қатар келер ұрпақтың 
болашағы үшін толыққанды жетілген тұлға болып қалыптасуының 
маңызы өте зор. Жастардың бойында ең маңызды деген моральдық 
нормалар, әдет-ғұрып, адамгершілік, ар-ождан, адамға ізгілік 
әкелетін рухани құндылықтар және адами қасиеттерге тәрбиелеу 
алдыңғы қатар ұрпақтың елшісінде деген ойға жетелейді. 
Мотивацияның бұл кезеңдегі негізгі мазмұны оқу және өзін-
өзі дамыту әдістерін меңгеру, болашақ мамандығына дайындық 
ретінде басқа адаммен қарым-қатынасқа түсу формаларын игеру 
болып табылады.Адам өз мінез-құлқын, әрекетін басқа адамдардың 
қылықтарымен салыстыра отырып, өзінің кім екенін түсінеді, өзін-
өзі тану қабілетіне жетеді. Қазақ қоғамының өмір сүру салтында 
құндылықтарды жоғары бағалау, жас ұрпақты соған баулу дәстүрге 
айналған. Мотивациялық аймақтың дамуы ешқашан тоқтамайды. 
Жүргізілген зерттеулер оқу мотивтерінің студенттік шақта толассыз 
өзгеріске ұшырайтынын көрсетеді. Өзін-өзі дамыту мотивтері 
өмір бойы адамның кәсіби іс-әрекеті барысында дамып, жетіліп 
отырады. Студенттің мотивациялық аймағының қалыптасуы - өзін-
өзі тәрбиелеудің міндеті ретінде көрініс табады.

Қорыта келе, мотивтер мәселесі күрделі және жан-жақты. Біз 
мотив ұғымын, мотивтердің түрлерін, студенттердің оқу мотивтерін 
қарастырдық. Көптеген сұрақтар мен аспектілер әлі тереңдете 
зерттеуді қажет етеді. Студенттердің оқу мотивтерінің олардың 
тұлғалық бағыттылығымен, қарым-қатынасымен, құрылымымен, іс-
әрекетінің мақсатымен байланысы шешілмеген мәселе болып отыр. 
Осылайша, мотивация – психологияның негізгі категорияларының 
бірі болғандықтан, рухани құндылық ретінде фундаментальді және 
қолданбалы зерттеулер жүргізе отырып, бұл ұғымды кең көлемде 
зерттеу қажеттілігі туындайды.
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Тұтығатын  балаға түзету көмектерін кешенді және жүйелі түрде 
көрсеткен кезде нәтиже өте жақсы болады. Осы көмектердің арасында 
тұтығатын бала мен мұғалімнің дұрыс қарым-қатынасы  үлкен орын  
алады. Сол үшін бүгін біз  мектептегі  тұтығатын  баланың  оқу  
үрдісін  ыңғайлы ету және оның мектептегі өмірін неғұрлым жайлы 
болуы жайлы сөз қозғамақпыз. Көптеген  тұтығатын балалар үшін 
мектептегі жылдар ең күйзелісті кезең болып табылады. Өйткені 
нақты сол жерде тұтығатын адам үшін көптеген қиын жағдайлар 
туындайды: ауызша жауаптар, докладтар, ауызша оқу, сөйлеу. 
Осының  бәрі көптеген адамдар алдында өтеді. Мектепке барған  
«логопат» бала жаңа ұжым ортасына түседі. Кейде бұл орта мұндай 
балаға қатігез болып көрінеді.Сыныптастарының мазақтауы, оған 
күлуі және мұғалімдердің  немқұрайлы  қарауы  баланың  жүйке  
жүйесіне  кері  әсерін  тигізеді. Бұл жерде баладағы  невроздар мен 
психикасындағы және сабақтағы мәселелерді  айтпағанда. Қоршаған 
орта тұтығатын адамның жағдайын, оның сезімдерін, жалпы айтқан 
оның бойындағы барлық мәселелерді көбінесе түсіне алмайды. Бұл 
ортаның қатыгездігінен, немқұрайлығынан туындап тұрған жоқ, 
бұл мәселенің ерекшеліктеріне байланысты. Біріншіден, тұтығу 
әр адамда әртүрлі болады (түріне байланысты). Екіншіден, тұтығу 
деңгейі жағдайға  байланысты  өзгеруі  мүмкін[1]. Үзіліс кезінде өз 
сыныптастарымен жеңіл, тұтықпай  сөйлеген  баланың сабақ кезінде 
тақта алдында  ауызша жауап бере  алмағанына   мұғалім  ашуланып, 
ұрысады:

- «қоңырау кезінде бұлбұлдай сайрайсың. Ал сабақ кезінде сабақ 
сұраса, үндемейсің. Себебі  сабақты  тағы  оқымай  келдің» деп 
қате шешім  қабылдайды. Балалар өздерінің тұтығатынын айтқысы 
келмейді, оның орнына ешнәрсені түсіндірмей-ақ «екілікті» алғанды  
қалайды. Мұндай мәселеден тәжірибесі болмаған кейбір мұғалімдер 
оны сынып  алдында шешпек болады. Сынып алдында бұл бала 
туралы ашық айтады немесе әдейі жәй сөйлейді. Осындай кездерде 
мектептегі логопед маманы мұғалімге қажетті кеңестер бергені жөн. 
Егер логопед маманы мектепте болмаса (шалғай ауыл жерлерде)  
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ата-аналар өз баласының ерешеліктері туралы мектеп мұғаліміне  
түсіндірген  жөн. Баланың психикалық ерекшеліктері туралы  
психолог  маманда   көмек  көрсеткені  жөн.

Мұғалімге естелік: тұтығатын  бала  бастауыш  сыныпта  оқиды. 
Мұғалімді  көбінесе қоршаған ортадағы адамдардың «логопат» 
балаға деген қарым-қатынасы және оларға деген тұтығатын баланың 
реакциясы алаңдатады. Онымен бірге осы баланы сыныптағы жалпы 
жұмысқа  қаншалықты қатыстыру керектігі толғандырады[2]. Бұл 
сұрақтарға  жауаптарды  төменнен  табуға  болады.

Ол  әр баланың  жеке  ерекшеліктеріне  байланысты және жалпыға  
екі нұсқаны  қолдануға  болады. Олар:

- баланы тұтығуы туралы ой қатты алаңдатпауы мүмкін және ол 
басқа оқушылар  сияқты  сыныптың  жұмысына  қатысуға  қуанышты;

-немесе бала жылап, қатысқысы келмейді;
Көпетеген тұтығатын балалардың болжамды мінез-құлқы 

осылардың ортасында  орналасқан. Егер бала маманның 
бақылауында болса  (логопедиялық түзету көмегін және дәрігер-
невропатаолгтың емін алып жүрсе) одан осы жағдайға сай қандай 
реакция күтуін білу үшін өзінен сұрағаны жөн. Осылайша баланың 
өзінен сыныптағы қай жұмысқа қатысқысы келетінін сұраған жөн. 
Баламен жеке сөйлескен дұрыс. Балаға өзіңіздің  мұғалім ретінде 
көмек бермек  ойыңызды ашық айтыңыз.  Осылайша ашық сөйлесу 
арқылы сіз баланың  мәселесін жақсы түсініп, баланың  өзін, оның 
мәселесін қабылдайтыныңызды білдіресіз. Егер сіз сыныптағы 
балаларға сұрақтар қойсаңыз,  тұтығатын  балаға осы  кезеңді 
жеңілдету үшін  белгілі бір қадамдарды орындауыңыз керек: бала 
сыныпқа үйрене алмай жатса, оған аз сөздерді қолданатын жауап 
талап ететін сұрақтар қойыңыз. Егер сыныптағы оқушылардың 
барлығын кезекпен  сұрап шығуды жоспарласаңыз, онда тұтығатын 
баланы ертерек шақырыңыз. Себебі оның қобалжуы мен  
мазасыздануы өз кезегін күткенше күшейе түседі. Бірақ сыныпқа өз 
шешіміңізді басқаша жеткізіңіз: барлық  оқушыға  өз жауаптарын  
дұрыс  дайындауға қажетті уақыт бергеніңізді айтыңыз.Көпетеген 
тұтығатын балалар сыныпта дауыстап оқу сияқты тапсырмаларды 
жақсы орындайды. Егер ата-аналар  үйде осы тапсырманы баламен 
бірге орындаса. Бірақ сыныпта дауыстап оқығанда қатты тұтығатын 
оқушылар да жиі кездеседі. Осындай жағдайларда келесі ұсыныстар 
көмекке келеді (көмектесуі мүмкін):

- көпетеген тұтығатын балалар басқа біреумен бірге қоса 
дауыстап оқыса.

- тұтығатын  баланы мүлдем тақтаға шақырмағаннан гөрі  оны 
кезегі келгенде  басқа  оқушымен  бірлесіп  оқуды  ұсыну.

- тұтығатын бала өзін «өзгеше» сезбеу үшін бүкіл сыныптағы 
балаларға жұппен  оқуды  кейде  ұсынуға  болады.  Біртіндеп ол 
неғұрлым сенімді болады  және өздігінен ауызша дұрыс дауыстап 
оқуы мүмкін. Тұтығатын баланы  мазақтау  ол   үшін  өте  ауыр 
болады. Осындай жағдайлар болған кезде оны дер кезінде тоқтатқан 
дұрыс. Егер бала ренжіген  болса, онымен жеке  сөйлесіп, жағдайды 
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түсіндірген  жөн. Балаға түсіндіріңіз: неге басқа бала оған  күледі 
және оған  жауап берудің әртүрлі жолдарын  ұсыныңыз. Егер ол 
балаға белгілі бір балалар күлетін болса, олармен де жеке сөйлесіп, 
күлуге мүлдем болмайтындығын айтыңыз, түсіндіріңіз. Сосын оларға 
өзіңіздің  көмек беретіндіңізді ескертіңіз, себебі көптеген оқушылар  
ұстаздың  қолдауын  алғысы келеді. Егер мазақтау ары қарай 
жалғасатын болса, онда мектептегі психологтан  немесе логопедтен 
ақыл-кеңестер алыңыз. Болмаған жағдайда сол балалардың ата-
аналарымен сөйлескен дұрыс. 

Балаға жәй  сөйлеуге  және  өзін «бос» ұстауға  кеңес бермеңіз. 
Баланың сөзін  сіз  аяқтамаңыз  немесе    онымен  бірге  қоса  
сөйлемеңіз.

Сыныптағы оқушыларды кезекпен сөйлесуге және тыңдауға 
үйретіңіз. Себебі барлық балаларға, соның ішінде тұтығатын балаға 
мұндай қарым – қатынас өте  ыңғайлы: ешкім  оның  сөзін  бөлмесе  
және  мұқият  тыңдаса. Сабақты  сұрағанда  тұтығатын  балаға  да  
жалпыға  бірдей  талап  қойыңыз: тапсырманың  мөлшері мен  көлемі  
бірдей  болуы  керек. Баламен  асықпай сөйлесіп, арасында  жиі  
үзіліс  жасаңыз. Ол  сөйлегенде сіз  мұқият тыңдап  отырғаныңызды 
білдіріңіз. Сіз үшін оның қалай сөйлегені де маңызды екенін  
білдіріңіз. Оған шамадан тыс қолдау көрсетіп, шектен шықпаған 
жөн. Тұтығуға бір ұялатын нәрсе  сияқты  қарамаңыз. Әр баланың 
өмірінде  әртүрлі қиыншылықтар болатындығын түсіндіріп, айтыңыз. 
Сыныптастарының  тұтығатын  балаға  деген  дұрыс қарым-қатынасы 
оның мектептегі өмірінің  жайлы, жақсы  өтуіне  қатты әсер ететін 
фактор болып  табылады. Сыныптағы балалардың бір біріне деген 
қайрымды,шыдамды қатынасы - мұғалімнің тікелей міндеті болып 
табылады. Бірақ көптеген мұғалімдер мұндай мәселеге  қажетті  көңіл  
бөлмейді[3]. Сондықтан көптеген ата- аналар өз баласына бірінші 
сыныпты таңдағанда таңдауды    мұғалімге жасайды. Мысалы, 
мектептің материалды базасына немесе оқытудың  инновациялық  
бағдарламасына  емес. Алайда денсаулығында және психикасында 
әртүрлі ерекшеліктері бар бала үшін алғашқы ұстазды дұрыс  
таңдаған  жөн. Немқұрайлы адам, өзінің уақытын және күшін нақты 
бір балаға арнағысы келмесе, ол баланың мектептегі оқу үрдісіне 
кері әсерін тигізеді. Бұл немқұрайлық тұтығуды қатты ушықтырып, 
күшейте түседі және оқушыға сабақтың бағдарламасын жылдан 
жылға меңгеруде қиындық туғыздырады. Көптеген мұғалімдер 
осындай оқушылардан сабақ сұрамауды дұрыс шешім деп ойлайды 
(жақсы оймен, оны аяп). 

Сол үшін мұғалім ата - анамен, логопедпен күнделікті жұмыста 
тығыз байланыста болуы керек. Мүмкін баланың үйде қолаңсыз 
жағдайлар себеп пе? Үйде ата - ана баламен логопедтің тапсырмасын 
орындай ма? Оған да көңіл бөлген дұрыс. Дәрігердің емін алып 
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жүрме,олар жүйелі түрде ма? Себебі тұтығу кейде күзде, көктемде 
қайтадан  болатындығын ексерген жөн. Оны логопедияда рецидив 
дейді. Оны болдырмасын жолдарын да күн бұрын қарастырған жөн. 
Оған  логопед  маманның  кеңесі  керек. Тұтығатын балаға сабақтағы 
тапсырмалар қиын және түсініксіз болса, оған жеке қарым-қатынасты 
қолданып, жеңіл түрде түсіндіретін «білімділік бағытты» қолданған  
жөн. Себебі  қобалжу, ашулану және асығу ем алып жатқан жүйке 
жүйесіне кері әсерін тигізеді. Кей кездерде  кейбір мұғалімдердің 
қатты және ауыр тұтығатын балалардан сабақты бәрінің соңынан 
және жазбаша түрде алатындығы кездеседі.  Мұны екі  түрлі  
оймен  қолданады: белгіленген оқу жоспарын орындап үлгеру үшін 
және  тұтығатын  оқушыны аяп, көмек көрсету себебінен. Кейбір 
мұғалімдер керісінше (жоғарыда айтып кеткендей) оқушыны  
тақтаға  шақырып, оның тезірек жауап беруін талап ететін, баланың  
сөйлеу тіл бұзылымының ерекшелігін ескере бермейтін, сөйлемей 
тұрғаны сабақ білмегендіктен деп ойлап, оған қанағаттанарлықсыз 
баға қоятын мұғалімдер де кездеседі. Оқушылар өздеріне бірдей 
талап қойылатынын жақсы түсінеді. Сондықтан тұтығушы баланы 
кемітіп,одан сабақты ұдайы ең артынан әрі жазбаша түрде сұрау-
бала психикасын бұзады. Ол өзін өзгелерден кеммін деген пікірге 
келеді. Ал бұл пікірді уақытында түзетпесе, бала  осы ойынан арыла 
алмайтын жағдайға тап болады.

Сөзіміздің соңында тұтығатын  балаға  ата-ананың беретін 
ықпалына қысқаша  тоқталып  кетсек.

Ата-ана баланың логопедтен түзету  көмегін алумен бірге үйдегі 
күн тәртібін дұрыс ұйымдастыруы керек. Баланың үй тәртібі дұрыс 
та ұқыпты ұйымдастыру – тұтығуды  сәтті түзетудің басты шарты 
болып табылады.

Үйдегі күн тәртібі дегеніміз - баланың оқуын, демалысын, 
ұйқысын, тамақтануын  дұрыс  ұйымдастыру дегеніміз.  Мұның  
барлығы  баланың әлсіз, емдеуді қажет ететін жүйке жүйесін 
емдеуге бағытталады. Сонымен қатар, тұтығатын  баланың  
спортпен  айналысқаны  жөн. Негізінен суда жүзу, шаңғы  және 
коньки тебу сияқты спорт түрлері пайдалы.Спорттың бұл түрлері  
баланың  жалпы мотрикасын, таза  ауада  жүруіне және дұрыс 
тыныс алу жолдарын бекітуге көмектеседі, бірақ жарыстарға 
қатыстыруға болмайды.Өйткені, спорт жарысы эмоциялық қозуға 
әкеп соқтырады,жүйесін  жүйесін шаршатады. Сонымен қатар, ән-
би, хор  үйірмесіне қатынастырған да пайдалы. Баланың ұйқысына 
да көп көңіл бөлген дұрыс. Шулы  ортада көп болғаны дұрыс емес 
және компьютерлік ойындар ойнап, теледидар алдында көп отыру да 
дұрыс емес. Теледидар бағдарламасын таңдағанда жүйке жүйесіне 
кері әсерін тигізетін хабарларды таңдамаған жөн. Күн астында көп 
болу да дұрыс емес. Ата-ана осы шараларды ұйымдастырып, балаға 
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жағдай туғызуымен бірге логопедтің ең жақын көмекшісі бола білуі 
керек.Олар баланың үйге берген тапсырмаларын орындатып,баламен 
жұмыс істеуге байланысты ақыл-кеңестерді орындауы қажет.

Қорыта айтқанда, тұтығуды түзету  жолдары көп. Ол үшін тек 
тыңғылықты әрі  ұзақ  уақыт  жұмыс  істеу  керек. Ата-ана, мұғалім, 
логопед және бала бәрі бірлесе жұмыс істегенде ғана  бұл сөйлеу 
бұзылымын  толық түзетуге болады.Кейде тұтығудан бала толық 
жазылып кете алмаса да,жоғарыда аталған шараларды жүзеге 
асыру-белгілі жағдайда сөйлеуді жеңілдететіні даусыз. Ал мұның 
өзі тұтығу бар бала үшін үлкен қуаныш екені белгілі.Сөйтіп, өмірде 
өзінің басқалармен тең құқылы азамат екендігіне деген баланың 
сенімі арта түсері сөзсіз.

Ең басты себеп- жүйке жүйесінің бұзылуында.Сондықтан 
да бала логопедтен бұрын дәрігер-психоневролог,невропатолог 
мамандарының медициналық зерттеуінен өтіп,анамнездік мәліметтер 
жинап, емдеудің белгілі бір курстарын қабылдап, емделсе. Ата-ана 
дәрігердің белгілеген ережелерін, нұсқауларын қалтқысыз орындап 
отыруға тиіс.Олай етпеген жағдайда сөйлеу тілдік бұзылуды жүйелі 
түрде емдеу мүмкін емес.Демек,емнен оң нәтиже шықпайды деген 
сөз.Логопед маманы өз тарапынан  баланы  логопедиялық  жағынан  
зерттеп, онымен логопедиялық сабақтар жүргізе, ал мектеп мұғалімі 
жоғарыдағы ақыл – кеңестерді күнделікті жұмысында қолданса 
тұтығуы  бар  бала  үлкен  жетістіктерге  жетеді  деген  ойдамыз. 
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Қазіргі отбасылар елдегі күрделі экономикалық және әлеуметтік 
жағдайда дамуда. Отбасылық проблемалар мемлекеттік деңгейде 
күшеюде. Бұл отбасылардағы жанжалдарға және көбінесе отбасының 
бұзылуына әкеледі. Бүгінгі отбасы толығымен өзгерді. Ата-
аналар балаларының кім болатыны, қандай болып өсетіні туралы 
ойланбайды. Мұғалімге оқушылардың ата-аналарымен тіл табысу 
қиындай түсті. Мектептің ата-аналармен және ата-аналар қоғамымен 
жұмысының өзектілігі –мектептің ата-аналарға бала тәрбиелеуде 
нақты көмек көрсете алатындығында. Баланың дұрыс дамуы мен 
отбасының тұрақты жағдайының бірі- ата-аналардың мектептің 
педагогикалық ұжымымен ынтымақтастығы болып табылады.

Педагог В. А. Сухомлинскийдің: «Мектепке аналар мен әкелерді 
балаларына моральдық үгіт әкелу үшін емес, аналар мен әкелерге 
қуаныш әкелетін, балаларының ата-аналарымен рухани қарым-
қатынасы үшін шақырту қажет.  Баланың ойында, жүрегінде, жазба 
кітапшасында, күнделігінде бар нәрсенің бәрін балалар мен ата-
аналардың қарым-қатынасы тұрғысынан қарастыруымыз керек  
және бала анасы мен әкесіне уайым-қайғы әкелмеуі тиіс.  Бұл жаман 
тәрбие» - деген өсиетін негізге алатын болсақ, бала тәрбиесіндегі 
ата-аналармен жұмысымыз табысты болады және оқушының жеке 
тұлғалық қасиеттерін жетілдіруге көмектеседі[1].

 Бүгінгі күні кіші мектеп оқушыларын тәрбиелеудегі отбасы мен 
мектептің рөлі мен функциялары өткір мәселе болып тұр. Мәселелер,  
осы жастағы балаларды тәрбиелеу ерекшеліктері ерекше маңызға 
ие және өзіне назар аудартады. Оқудағы қиындықтар, тәрбиедегі 
сәтсіздіктердің себептері баланы тәрбиелеудегі шешуші рөл тек 
мектепке (мұғалімдер, психологтар, әлеуметтік педагогтар) ғана 
емес, сонымен қатар, тәрбиедегі үйлестіруші және реттеуші болып 
табылатын отбасына жатады деген ой тудырады. Дәстүр бойынша 
білім берудің негізгі институты отбасы болып табылады. Ұяда не 
көрсең, ұшарда соны ілерсің дейді.

Отбасының тәрбие институты ретінде маңыздылығы- бала 
отбасында өмірінің көп бөлігінде болуымен байланысты және оның 
жеке тұлғаға әсер ету ұзақтығы бойынша ешбір тәрбие мекемелерінің 
отбасымен салыстыруға келмейтіні. Ол баланың жеке тұлға ретінде 
негізін қалайды және ол мектепте жеке тұлға ретінде жартылай 
қалыптасқан болып келеді.

Дұрыс тәрбиелеудің, бақытты балалық шақтың шарты, 
отбасында баланың әл-ауқатының көзі - ата-ананың  оған деген 
сүйіспеншілігі болып табылады. Балалар махаббатқа өте сезімтал, 
олардың жетіспеушілігін олар қатты  сезінеді. В.А. Сухомлинскийдің 
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айтуынша, отбасымен өмір сүргенде, бала біреудің оны өте жақсы 
көретініне және ол біреуді шексіз сүйетініне сенімді болуы керек.
Мұндай сүйіспеншілік рухани жайлылық пен қауіпсіздік сезімін 
тудырады. Бұл жағдайда бала білімді жеңіл игереді, әлемді белсенді 
таниды. Оның қабілеттері неғұрлым еркін ашылады, ол өзінің өмір 
жолын сенімді анықтайды, достарын таңдайды. Шынайы ата-ана 
махаббаты борыш сезімін қалыптастырады, адамға жақсылықты 
түсінуге, сезім мәдениетіне үйретеді, «адам - адамға дос және аға»  
негізгі қағида ұстанымын түсінуге көмектеседі [1].

Алайда, ата-ана махаббаты әртүрлі болуы мүмкін - балалық 
жеке тұлғаны қалыптастырудағы жауапкершілігі мен ата-аналық 
борыш сезімімен тығыз байланысты махаббаттан, соқыр, ақылсыз 
махаббатқа дейін.

Балаларды отбасында тәрбиелеу жағдайларының бірі  ата-
аналардың беделі болып табылады. Ата-аналарға деген сүйіспеншілік 
және оларға құрмет, олардың беделін танумен әрдайым сәйкес 
келмейді. Көбінесе ата-аналардың екі жақты қағиданы пайдалануы: 
біреуін - басқалар үшін, екіншісін - «күнделікті қолдану» үшін 
тұрмыста, отбасылық өмірде олардың беделін түсіреді. Бірақ, 
бастауыш мектеп жасындағы бала ата-аналарын жиі күнделікті 
өмірінде қадағалайды және ата-аналары кейде өзгелерді айыптаған 
нәрсені  өздері жасайтынын байқамай қалмайды. Балалар олардың  
іс-әрекеттерін сынауға құқылы емес, балаларды әділетті жазалайды, 
олардың айтқандары талқыланбайды және орындалуға тиіс деген 
сенім де ата-аналардың беделін түсіреді. Шын мәнінде, әкесі мен 
анасының беделі олардың өз қателіктерін мойындауға батылы 
жеткен жағдайда тек қана көбейеді. Ересектердің мұндай мінез-
құлқы балаға деген шынайы құрмет екенін дәлелдейді және оның 
тарапынан да сондай құрмет екенін білдіреді. Ата-аналық беделдің 
негізі - өз балаларымен және айналасындағы адамдармен қарым-
қатынаста әділдік, шынайылық, адалдық [2]. 

Мектеп-отбасы-бала қарым-қатынасы - кіші мектеп жасындағы 
оқушыны тәрбиелеудің маңызды шарттары болып табылады. Қазіргі 
заманғы мектеп жағдайында тәрбие беру жүйесін құру кезінде ата-
аналарда тәрбие беру үдерісі туралы біртұтас түсінік қалыптастыру, 
оларды әртүрлі нысандарда оқу процесіне тарту және әлеуметтік 
жұмысын тиісті деңгейде ұйымдастыру өте қажет [3]. 

Жұмыстың алдында сыныптың тәрбие жұмысы бойынша сынып 
жетекшісі іс-әрекетінің бағдарламасы құрылады. Ол ата-аналар 
қауымдастығының өкілдерімен бірлесе отырып, олардың тілектері 
мен талаптарын ескере отырып жасалады, себебі, олардың балалары 
осы бағдарлама негізінде тәрбиеленетін болады.

Жаңа білім беру парадигмасы ата-аналарды білім беру процесінің 
субъектілері деп жария етті және осылайша, оларға өз балаларының 
білім мен тәрбие алу сапасына жауапкершілік жүктеді.

Кейбір ата-ана қазіргі заманғы білім беру үдерісінің мәнін, 
мектептің тәрбие мен білім беру бағдарламаларын түсінуге тырысып, 
педагогикалық өз білімін жетілдіруге ұмтылады.
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Кейде ата-аналар баланы мектепке келгенде, оның тәрбиесінде 
отбасының рөлі төмендейді, себебі балалар көп уақытын мектепте 
жұмсайды деп ойлайды. Дегенмен, дәл осы уақытта отбасының 
ықпалы керісінше артады.

Отбасы мен мектептің бірыңғай келісілген талаптары 
отбасындағы балаларды дұрыс тәрбиелеудің бірден-бір шарты 
болып табылады.

Ата-аналар мен мұғалімдер бірлесе жұмыс істеген жерде, оқу-
тәрбие жұмысын жақсы жүргізуге болады.

Кіші мектеп жасындағы оқушының жеке қасиеттерін 
қалыптастыру, оны дамыту - отбасындағы тәәрбие деңгейімен 
анықталады. Отбасы - бастауыш мектеп жасындағы баланы 
тәрбиелеудегі ең маңызды фактор болып табылады.

Ата-аналарды бірлескен тәрбие үдерісіне қалай тарту керек? 
Алғашқы күндерден бастап мұғалімнің ата-аналармен қарым-
қатынасын орнату қажет.

Алғашқы байланыс оларды мұғалімге тартады, алғашқы ата-
аналар жиналысына қандай да бір ресми ақпаратты жоспарламау 
керек. Ол үрейлендіріп, қорқытып қалуы мүмкін. Оның орнына 
ашық әңгіме болғаны жақсы. Сондай-ақ, ортақ мүдделер - табысты 
қарым-қатынастардың кілті екенін ұмытпау қажет. Екі жақ жемісті 
ынтымақтастықты қажет етеді.

Ата-аналар мұғалімнің беделін нығайта алады, сабақтан тыс 
іс-шаралар өткізуге көмектесе алады, сыныптың және мектептің 
ата-аналар комитетінің жұмысына қатыса алады. Жұмыста 
оқушылардың отбасыларымен өзара оқу әс-әрекетінің әртүрлі 
формаларын қолдануға болады.

 Оқу-тәрбие үдерісінде ата-аналардың қатысу формалары 
Бақылау- сабақ
Бақылау- сабақ  мұғалім мен балалардың іс-әрекеттерін 

қадағалау  ата-аналарға оқыту жүйесі қалай құрастырылғанын, 
мұғалімнің қандай әдіс-тәсілдерді пайдаланатынын, балалармен 
қарым-қатынасы қалай қалыптасатынын, балалардың өздерінің 
құрдастарымен қалай қарым-қатынас жасайтынын және қандай 
қиындықтар туындағанын көруге мүмкіндік береді.

Мектеп өмірі мен оқу үдерісі туралы ақпарат алу, ата-аналардың 
алдында мектептің беделін қалыптастыруға зор ықпал етеді. 
Көптеген ата-аналар бақылау- сабағынан  кейін балаға, мұғалімге, 
мектепке деген көзқарасын қайта қарастырады.

Практикалық қатысу сабағы
Практикалық қатысу сабағы заманауи білім беру үдерісінің 

даму деңгейімен таныстырады, балаларды, ата-аналарды және 
мұғалімдерді бірлескен іс-әрекеттерге үйретеді. Мұндай  сабақта 
ата-аналарға белсенді қатысушылардың рөлі ұсынылады. 
Тақырыпты балалармен бірге оқып үйрену барысында, олар білім 
беру үдерісіне араласады және балалық шаққа қайта оралғандай, 
үйрену қаншалықты қиын екенін еске түсіреді. Бірінші сынып 
оқушыларының ата-аналарына сол қолына қалам алғызып, кез-
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келген жазба жасауды ұсына отырып, ата-атаналарға мұғалім 
балаларға жазу дағдысын игеру қаншалықты қиын екенін естеріне 
түсіреді.

Жарыс-сабақ
Балалар мен ата-аналар арасындағы жарыс-сабақ - мұқият 

ойластыруды қажет ететін сабақтың ерекше түрі. Әрбір ата-ана 
өз баласының алдында өз беделін түсіргісі келмейді. Жарыс-
сабақоқушылардың оқу іс-әрекетінде жетістік жағдайын тудырады, 
танымдық қызығушылығын ынталандырады. 

Ерекше маңызды формасына  мұғалімдердің ата-аналар 
комитетімен өзара қарым-қатынасы жатады. Ата-аналар комитеті - 
мұғалімнің қолдауы болып  табылады және олардың өзара жақсы 
қарым-қатынасы арқылы ол өздерінің идеяларын жеткізушісі 
болады.

Қажет болған жағдайда  өткізілетін ата-аналар комитетінің 
отырыстарында,  ата-аналар жиналысында қабылдаған идеяларды 
және шешімдерді іске асыру жолдарын қарастырады. Ата-аналар 
комитеті ата-аналар мен балаларды сынып жұмыстарын ұйымдастыру 
мен ұжым өмірінің проблемаларын шешуге қатыстыруға тырысады.

Мұғалім және ата-аналар комитеті ата-аналардың мүмкіндіктері 
мен мүдделерін есепке ала отырып, жұмысты ұйымдастыруға 
арналған кеңестер құруға тырысады. Бұл жағдайда келесі 
формаларқолданылады:

Ата-аналар дәрісі.
«Дәріс» атауы шартты түрде. Бұл ата-аналарға дәрістер ғана 

берілетінін білдірмейді. Ата-аналар дәрістері ата-аналарды 
тәрбие беру мәселелерімен таныстыруға, олардың педагогикалық 
мәдениетін көтеруге, бала тәрбиесіне ортақ көзқарастарды 
қалыптастыруға көмектеседі. Жұмыстың түрлері әртүрлі, көбінесе 
ата-аналардың ұстанымын пассивті тыңдаушылар емес, олардың 
белсенділігін, шығармашылығын және мәселелерді талқылауға, 
сабақтарды ұйымдастыруға және өткізуге ынталандырады.

Ата-аналар жиналысы
Ата-аналар жиналысы - ата-аналармен жұмыс істеудің негізгі 

түрі, онда сыныптың және ата-аналар комитетінің өміріндегі 
мәселелер талқыланады. Мұғалім ата-аналардың іс-әрекетін оны 
дайындау барысында бағыттайды және жиналыстың қарапайым 
қатысушысы болып табылады. Ата-аналар жиналыстары мұғалімдер 
мен ата-аналарды жақындастырады, балаға тәрбиелік әсер етудің 
ең оңтайлы жолдарын анықтауға, отбасын мектепке жақындатуға 
көмектеседі. Сынып ата-аналар жиналыстары әртүрлі құрылады. 
 Бастауыш мектеп мұғалімі бірінші ата-аналар жиналысын 
дайындауға жауапты. Баланы бірінші сыныпқа әкеле отырып, ата-
аналар жаңа өмірге кіреді. Олар мектеппен ұзақ мерзімді тұрақты 
қарым-қатынас жасайды. Мұғалімнің ата-аналармен жұмысының 
нәтижесі бұл қарым-қатынастың мазмұны мен бағытына байланысты 
болады. Жас ұрпақты тәрбиелеу бастауыш сынып мұғалімі мен ата-
аналардың бірлескен күш-жігерімен жүзеге асырылады. Мұғалім 
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баланы тәрбиелеуде ата-аналарды ұйымдастырады, отбасындағы 
тәрбие үрдісін бағыттайды.

Отбасы және мектеп - баланың өмірге қажетті энергия көзі, 
ресурсы. Адамды сүйіспеншілікпен - әкенің анаға деген, ананың 
әкеге деген сүйіспеншілігімен, әкесі мен анасының адамдарға деген 
сүйіспеншілігімен, адамның қадір-қасиеті мен сұлулығына деген 
терең сеніммен жаратамыз. Әкесі мен анасы бір-бірін шынымен 
жақсы көріп, сонымен бірге адамдарды сүйіп, құрметтейтін 
отбасыларында әдемі, тамаша балалар өседі.

Өкінішке орай, сіз баланы ненің жақсы, ненің жаман екенін 
түсіндіріп қана адамгершілікке тәрбиеле алмайсыз. Ол мейірімді 
болу керек екенін білуі мүмкін, бірақ басқа адамдардың 
бақытсыздықтарына немқұрайлы қарап қала береді,  өтірік айтуға 
болмайтынын біле тұра, алайда өтірік айтады. Бастауыш мектеп 
жасындағы балалардың сезімдері, ойлары, істері адамгершілікке сай 
болу үшін қалай тәрбиелеуге болады?

Баланың шын досы мен тәлімгері болу, баланың ойын, өз 
бастамасын бұзбай, дұрыс бағытқа бұру - бұл мұғалімнің және ата-
аналық шынайы сүйіспеншіліктің шарттары.
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ҰЛТТЫҚ САНАНЫҢ КЕМЕЛДЕНУІ-ҰЛТТЫҢ 
ЖАҢҒЫРУЫ

Әбдіқадырова Ғалия Санаққызы
П.ғ.к., химия пәні мұғалімі

Тельман Жанұзақов атындағы орта мектеп

 Күллі жер жүзі біздің көз алдымызда өзгеруде, жаңа тарихи кезең 
басталды. Күн санап өзгеріп жатқан дүбірлі дүниеде сана-сезіміміз 
бен дүниетанымымызға әбден сіңіп қалған қағидалардан арыл масақ, 
көш басындағы елдермен тереземізді теңеп, иық түйістіру мүмкін 
емес. Өзгеру үшін өзімізді мықтап қолға алып, заман ағымына 
икемделу арқылы жаңа дәуірдің жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз 
керек. Сонымен бірге, жаңғыру ұғымының өзі мей лін ше көнерген, 
жаһандық әлеммен қабыспайтын кейбір дағдылар мен әдеттерден 
арылу дегенді білдіреді.

 Бұл ретте, тұтас қоғамның және әрбір қа зақ стан дықтың санасын 
жаңғыртудың бір неше бағы тын атап өтер едім.

Жаңғырған қоғамның өзінің тамыры тарихының тереңінен бас-
тау алатын рухани коды болады. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең 
басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру 
дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы оп-оңай.

Сонымен бірге, рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі полюстерін 
қиыннан қиыс ты рып, жарастыра алатын құдіретімен маңызды.

Бұл – тарлан тарихтың, жасампаз бүгінгі күн мен жарқын 
болашақтың көкжиектерін үйле сімді сабақтастыратын ұлт жадының 
тұғыр намасы.  

Халқымыздың  тағылымы мол тарихы мен ерте заманнан арқауы 
үзілмеген ұлттық салт-дәстүрлерін алдағы өркендеудің берік діңі ете 
оты рып, әрбір қадамын нық басуын, болашаққа сенім мен бет алуы 
қажет.

Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас халық тың өзі бәсекелік 
қабілетін арттырса ғана та быс қа жетуге мүмкіндік алады.

Бәсекелік қабілет дегеніміз – ұлттың аймақтық немесе жаһандық 
нарықта бағасы, не  болмаса сапасы жөнінен өзгелерден ұтымды 
дүние ұсы на алуы. Бұл материалдық өнім ғана емес, соны мен бірге, 
білім, қызмет, зияткерлік өнім немесе сапалы еңбек ресурстары 
болуы мүмкін.

Болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен 
емес, адамдарының бәсекелік қа бі летімен айқындалады. Сондықтан, 
әрбір қазақ стандық, сол арқылы тұтас ұлт ХХІ ғасырға лайықты 
қасиеттерге ие болуы керек. Мысалы,  ком пьютерлік сауаттылық, 
шет тілдерін білу, мә дени ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға 
басуына сөзсіз қажетті алғышарттар болып саналады.

Сол себепті, «Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде білім беру», 
«Мәдени және конфессияаралық келісім» сияқты бағдарламалар 
– ұлтымызды, яғни барша қазақстандықтарды ХХІ ғасырдың 
талаптарына бірі болып отыр. 
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Қанымызға сіңген көптеген дағдылар мен таптаурын болған 
қасаң қағидаларды өзгерт пейінше, біздің толыққанды жаңғы руымыз 
мүмкін емес.

Тек өткен ғасырдың ортасында, небәрі бірнеше жыл ішінде 
миллиондаған гектар даламыз аяусыз жыртылды. Бағзы замандардан 
бері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келген ұлттық прагматизм санаулы 
жылда адам танымастай өзгеріп, ас та төк ысырапшылдыққа ұласты. 
Соның кесірінен, Жер-Ана жаратылғаннан бері шөбінің басы 
тұлпарлардың тұяғымен ғана тапталған даланың барлық құнары 
құрдымға кетті. Түгін тартсаң майы шығатын мыңдаған гектар 
миялы жерлеріміз экологиялық апат аймақтарына, Арал теңізі 
аңқасы кепкен қу медиен шөлге айналды.

Осының бәрі – жерге аса немқұрайлы қараудың ащы мысалы 
Прагматизм – өзіңнің ұлттық және жеке байлығыңды нақты білу, 
оны үнемді пайдаланып, соған сәйкес болашағыңды жоспарлай 
алу, ысырапшылдық пен астамшылыққа, даңғойлыққа  жол бермеу 
деген сөз. Қазіргі қоғамда шынайы мәдениеттің белгісі – орынсыз 
сән-салтанат емес. Керісінше, ұстамдылық, қанағатшылдық пен 
қарапайымдылық, үнемшілдік пен орынды пайдалану көргенділікті 
көрсетеді.

Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық сананың кемелденуін 
білдіреді.

Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, 
жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда 
мәңгі қалуға тиіс.

Абайдың даналығы, Әуезовтің ғұламалығы, Жамбылдың 
жырлары мен Құрманғазының күй лері, ғасырлар қойнауынан жеткен 
бабалар үні – бұлар біздің рухани мәдениетіміздің бір парасы ғана.

Біз бүгінгі жаңа атаулы ертең-ақ ескіге айналатын, жүрісі жылдам 
дәуірге аяқ бастық. Бұл жағ дайда кәсібін неғұрлым қиналмай, жеңіл 
өзгер туге қабілетті, аса білімдар адамдар ғана табысқа жетеді.

Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін әркім 
терең түсінуі керек. Жас тары мыз басымдық беретін межелердің 
қатар ында білім әрдайым бірінші орында тұруы шарт. Себебі, 
құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана 
табысқа жетеді.      

Бір қарағанда, жер жүзіндегі миллиардтан астам адам өзінің 
туған тілімен қатар, кәсіби байланыс құралы ретінде жапатармағай 
оқып жатқан ағылшын тілін біздің де жаппай және жедел үйренуіміз 
керектігі еш дәлелдеуді қажет етпей тіндей.

Ол жаңа технологияның ағыны алып келетін өзгерістердің бәріне 
дайын болу деген сөз. Таяудағы он жылда біздің өмір салтымыз: 
жұмыс, тұрмыс, демалыс, баспана, адами қатынас тәсілдері, қысқасы, 
барлығы түбегейлі өзгереді. 

Бұл –  жа һандық әлемге еркін кірігіп, жұмыс істеудің бас ты 
шарты.  

Бірақ, мәселе бұған да тіреліп тұрған жоқ. Са наның ашықтығы 
зерденің үш ерекшелігін біл діреді.
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Қоғамдық сана жаңғырудың негізгі қағи да ларын қалыптастыруды 
ғана емес, сонымен бірге, біздің заман сынағына лайықты төтеп 
беруімізге қажетті нақты жобаларды жүзеге асыруымызды да талап 
етеді.

Әлемнің қарқынды өзгеріп жатқанына қарамастан, сана-сезімнің 
«от басы, ошақ қасы» аясында қалуынан туындайды. Са наның 
ашықтығы зерденің үш ерекшелігін біл діреді.

Біріншіден, ол дүйім дүниеде, Жер шарының өзіңе қатысты 
аумағында және өз еліңнің айналасында не болып жатқанын түсінуге 
мүмкіндік береді.

Екіншіден, ол жаңа технологияның ағыны алып келетін 
өзгерістердің бәріне дайын болу деген сөз. Таяудағы он жылда біздің 
өмір салтымыз: жұмыс, тұрмыс, демалыс, баспана, адами қатынас 
тәсілдері, қысқасы, барлығы түбегейлі өзгереді. Біз бұған да дайын 
болуымыз керек.

Үшіншіден, бұл – өзгелердің тәжірибесін алып, ең озық 
жетістіктерін бойға сіңіру мүмкіндігі. Азиядағы екі ұлы держава – 
Жапония мен Қы тай дың бүгінгі келбеті – осы мүмкіндіктерді тиімді 
пай даланудың нағыз үлгісі. басқалардың ең озық жетістіктерін 
қабылдай білу, бұл – та быстың кілті, әрі ашық зерденің басты көрсет-
кіш терінің бірі.

Қоғамдық сана жаңғырудың негізгі қағи да ларын қалыптастыруды 
ғана емес, сонымен бірге, біздің заман сынағына лайықты төтеп 
беруімізге қажетті нақты жобаларды жүзеге асыруымызды да талап 
етеді. Осыған байланысты, мен алдағы жылдарда мықтап қолға алу 
қажет болатын бірнеше жобаны ұсынылған. 

Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру 
жұмыстары.  Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі 
заманғы технологиялық орта ның, ком муникацияның, сондай-ақ, 
ХХІ ғасыр дағы ғылы ми және білім беру процесінің ерекше лік теріне 
байланысты. Екіншіден, қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар 
бойынша «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 
оқулық» жобасын қолға алу. Біз тарих, саясаттану, әлеуметтану, 
философия, психология, мәдениеттану және филология ғылымдары 
бойынша  толыққанды білім беруге қажетті барлық жағдайды 
жасауға тиіспіз.  Бізге инженерлер мен дәрігерлер ғана емес, қазіргі 
заманды және болашақты терең түсіне алатын білімді адамдар да 
ауадай қажет. Біз алдағы бірнеше жылда гуманитарлық білімнің 
барлық бағыттары бойынша әлемдегі ең жақсы 100 оқулықты әртүрлі 
тілдерден қазақ тіліне аударып, жастарға дүние жүзіндегі таң даулы 
үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік жасау. Үшіншіден, Қазақ 
«Туған жерге туыңды тік» деп бекер айтпаған.

Патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң 
мен өңіріңе, яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен басталады. 
Туған жер – әркімнің шыр етіп жерге түскен, бауырында еңбектеп, 
қаз басқан қасиетті мекені, Біздің бабаларымыз ғасырлар бойы 
ұшқан құстың қанаты талып, жүгірген аңның тұяғы тозатын ұлан-
ғайыр аумақты ғана қорғаған жоқ.
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Олар ұлттың болашағын, келер ұрпағын, бізді қорғады. Сан 
тараптан сұқтанған жат жұртқа Атамекеннің қарыс қадамын да 
бермей, ұрпағына мирас етті. Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, 
тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер атауының төркіні 
туралы талай-талай аңыздар мен әңгімелер бар. Әрбір өлкенің 
халқына суықта пана, ыстықта сая болған, есімдері ел есінде 
сақталған біртуар перзенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп 
өсуге тиіс.

Мемлекет пен ұлт құрыштан құйылып, қатып қалған дүние емес, 
үнемі дамып отыратын тірі ағза іспетті. Ол өмір сүру үшін заман 
ағымына саналы түрде бейімделуге қабілетті болуы керек.Жаһандану 
заманында ұлттық бірегейлікті сақтап қалу, өркениеттің жақсысын 
алып, жаманынан жирену  – осы айтылғандарды іске асыру жолында 
аянбай еңбек ету. Бәсеке болған жерде әрбір тұлға өзінің ең сапалы 
қызмет түрін ұсынады. Білім мен тәрбиесі ғажайып түрде үндескен, 
ұлттық идеологиясы темірқазығына айналған табысты ел болуымыз 
үшін жақсылыққа ұмтылып, жаманшылықтан арылып, саналы 
түрде барлық қасиеттерімізді ізгілендіріп, сананы рухани жағынан 
үнемі жетілдіріп, дамытып отыруға тиістіміз. Ең бастысы – бағыт-
бағдарымыз анық, жолымыз жарқын.

Ендеше, рухани жаңару арқылы әлем мойындар табысты ел 
болып, жарқын болашаққа деген сенім мен үмітті үндестіре отырып, 
баршамыз бірлік туы астында бақытқа бірге жетейік!
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА 
РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК- ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗІ

Тулегенова Ғ.А
І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, докторант

Бүгінгі күнде болашақ ұрпақ тәрбиесі ұлттың мұраттар мен 
дүниежүзілік рухани бай қазынадан нәр алу мен ұштастырылып 
жүргізілуі талап етіледі. Біздің қоғамның тәлім-тәрбие тәжірибесі 
көп жылдар бойы бір жақтылықпен жүргізіліп келді. Жалпы 
азаматтың құнды ұлттық сана-сезімнің дамуына, рухани, мәдени 
байлықты ұлттық тәрбие мен бай мұрасын игеруге көңіл бөлінбеді. 
Мұның өзі жас ұрпақтың басым көпшілігінің өз халқының тарихын, 
тілін, дінін, әдет-ғұрпын, салт-санасын, ұлттық дәстүрлерін жете 
білуіне әкеліп соқты. Сондықтан соңғы жылдары әлемдік, отандық 
ұлттық негізінде білім, тәрбие беру міндетіне сай республикамызда 
ондаған жаңа концепциялар, тұжырымдар және заң қабылданды.

 Қазақстан Республикасының Білім беру туралы заңында: «үй 
елімен қалыптасып келе жатқан жеке адамның үйлесімді дамуы, 
оның қоғамға сай болуы, ұлттық және азаматтық қазыналардан 
нәр алуы үшін жауапты болды»[1]. Осы үйлесімді даму қағидасы 
тәрбиеге кешенді қарауды талап ететіндігі туралы ҚР білім 
беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасында» айтылған»[2]. Сондықтан осындай мемлекеттік 
міндеттерді жүзеге асыруда педагогикалық қауымдастықтың қосар 
үлесі зор екені белгілі.  

 Тәрбиеге кешенді қарау педагогика ғылымында  біршама 
зерттелген және оны мектептің оқу-тәрбие үдерісінде қолдану 
мәселесі әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етілгенімен, тәрбие 
түрлерінің  бірін-бірі толықтыру мүмкіндіктері мен атқаратын  
тәрбиелілік функцияларын кіріктіре қарастыру Қазақстанда 
жеткіліксіз зерттелуде, әрине оқу-тәрбие үдерісінде қолданысқа 
енгізілмеген. Мысалы, тәрбие түрлерін: адамгершілік-эстетикалық, 
эстетикалық-патриоттық, эстетикалық-дене тәрбиесі, экологиялық-
адамгершілік, т.б. 

Біздің мемлекет отбасында қарым-қатынас дұрыс жолға 
қойылуына, ерекше көңіл бөледі. Адамгершілік мол, берік 
ұйымдасқан жанұя тәрбие жұмысында жақсы нәтиже шығарады. 
Ана мен баланы қорғау жұмысын күшейту туралы шыққан заң от 
басындағы тәрбиесінің жақсаруын бұрынғыдан гөрі күшейтеді. 
Тәрбиенің бастапқы әліппесін бала отбасында алады, адамдар 
арасындағы қарым-қатынас жайында, айналадағы дүниеден 
қарапайым түрде мәлімет беріледі.

 Сондықтан да тәрбиенің бастауы отбасы болса, негізі бастауыш 
сыныпта болатындығы ешкімге құпия емес. Мектеп табалдырығын 
аттаған бүлдіршінге мектепте білім нәрін себе отырып,  жақсы 
адамгершілік қасиетке баулап, сапалы азамат болуға жол сілтеу әр 
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бір ұстаз міндеті. Сол себептен бастауыш сынып оқушыларының 
рухани-адамгершілік қасиеттерін қалыптастырудың жолын 
қарастыруды арнайы зерттеуді ұйғардық. Әрине біз зерттеу 
барысында осы уақытқа дейінгі зерттеген ғалымдардың еңбегіне 
тоқталып өткеніміз дұрыс. Сонымен бірге, бүгінгі таңда бастауыш 
сынып оқушыларының рухани-адамгершілік тәрбие  мәселесі 
бойынша зерттеу жасаған ғалым-әдіскерлер    Р. Төлеубекова, Т. 
Қышқашбаев, Р. Рахымжанова, Ә. Әмірова. Онда, бастауыш мектеп 
оқушылары өздерінің психикалық даму [3-6]ерекшеліктері бойынша 
әлі сенсизитивті кезеңде болатыны, сол себепті тәрбие жұмыстары 
бала тәрбиесінде өте әсерлі, сезім деңгейінде қабылдауға барынша 
жақын болу қажеттігі көрсетілді, яғни тәрбиелеу үдерісінің тиімділігі 
жеткілікті болады, егер адамгершілік тәрбиесі мен эстетикалық 
тәрбиенің кешенді жүргізілсе. 

 Бүгінгі күні елімізде бастауыш мектептердегі тәрбие 
жұмыстарын осы зерттеу тақырыбына сәйкес ұйымдастыру 
барысында  барлық мектептерде оқыту-тәрбие үрдісі жүйелі 
жүргізіліп жатқанмен де оқушының жеке басының қасиеттерін ашу, 
адамгершілік, имандылық, жылы жүрек, сезімтал, адамшыл, адал 
азамат тәрбиелеу мәселесі кейінге қалып отырылғаны анықталды. 
Сондықтан да мектептен сыныптан тыс ұйымдастырылған түрлі 
тәрбие жұмыстары оқушылардың дүниетанымын дамытудың 
қажетті құралы болып есептеледі. Мұндай тәрбие жұмыстары 
арқылы оқушылардың қоғамдық өмірге ынтасын тәрбиелейді, саяси 
және мәдени ой-өрісін кеңейтеді, олардың еңбекке, мамандықты 
таңдап алуға көзқарасын қалыптастырады, қоғамдық қатынастар 
тәжірибесін игереді, сенімі мен сезімі дамиды, ерікті меңгереді. 
Сонымен дүниеге көзқарасты қалыптастырудың маңызы негізгі 
адамды қоршап тұрған табиғат, әлуметтік орта туралы ғылыми 
материалистік білімдердің негізін игеру, талдау жасауға үйрету 
болып табылады. Осы ретте, адамгершілік тәрбиесі біртұтастық оқу-
тәрбие үдерісінің негізгі екендігі адамгершілік мораль, этика, өнеге 
арқылы айқындалатындығын білеміз.

 Мораль дегеніміз адамдардың бір-біріне және қоғамға 
деген міндеттері мен қарым-қатынастарын анықтайтын 
қауымдық өмір сүру ережелерінің, адамдардың мінез-
құлықтары нормаларының жиынтығы. Моральдың сипаты 
экономикалық және қоғамдық құрылыспен анықталады, 
өйткені оның нормаларынан белгілі бір таптың, әлеуметтік 
топтың, халықтың мүдделері байқалады. Ал қоғамда әр түрлі 
көзқарас болғандықтан, мүделер де қарама-қарсы болады, 
әртүрлі моральдар қатар өмір сүреді. Мораль - қоғамдық 
сананың бір түрі. Ол адамдардың ара-қатынасынан туындайды; 
адамгершілікке жататын, немесе адамгершілікке жатпайтын 
қылықтар арқылы белгіленеді. Біз мұны өнегелі, өнегесіз 
қылықтар дейміз.

 Адамгершілік,  өнегеліліктің өзі өнегелі саналы идеял деп 
бөлінеді. Өнегелі немесе адамгершілікті сана – адамның қарым-
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қатынасынан, оның эмоциялдық іс-әрекетінен, мінез-құлқынан 
көрінеді. Өнегелілік баланың жас күнінен бастап, атаананың 
үлгісінен басталып ағайын туыстың, жора-жолдастың 
ықпалымен, мектептің тікелей басшылығымен қалыптасады. 
Өнеге – адамдардың бір-біріне, қоғамға деген міндеттері мен 
қарым-қатынастарын анықтағанда көрінетін, олардың тәлім-
тәрбиелілігі, үлгілі саналылығы, ерекшеліктерінің жиынтығы.

 Өнегелілік – сезімнен, ұлттан, ардан басталады. Сезімі, ар-
ұятты бар адам адамгершілігін жоғалтпайды, қашанда өнегелі 
болуға тырысады, жақсы адамға еліктейді. Ол үшін сезім, 
ар-ұяттан басқа адамда жігер, ерік болуы керек. Сол ерікті, 
жігерді дұрыс басқара (сезім арқылы) білуі қажет. Өнегесіздікке 
жігерсіздік, еріксіздік, өзін-өзі ұстай алмайтын, басқара 
алмайтын адам барады. Өнегелі сананы, мінез-құлықты 
қалыптастыру үшін, ар-ұят, ерік, жігерден басқа өнегелі дағды 
керек, өнегелілікке дағдылану керек.

 Адамгершілік тәрбиесі – тәлім-тәрбиенің ықпалды әсерімен 
моральдық сананы қалыптастырудың, этикалық білімділікті, 
адамгершілік сезімді дамытудың сара жолы. Ол  жанұя, мектеп, 
ұстаз, еңбек, қоғам, жеке ықпал арқылы іске асырылады. 
Жас балалардың адамгершілігін қалыптастыруда мектепке 
дейінгі балдырғандар үшін оларға түсінікті ғибрат сөз, әсерлі 
өлең, сурет, әңгімелер пайдаланады, үлгілі, өнегелі ойын, еңбек 
үстінде этикалық қатынас жағдайында әдепкі адамгершілік әдет 
дағдылары қалыптасады. Мектеп жасындағылар үшін олардың 
саяси-әлеуметтік сананылығын (гуманизм, ұлтжандылық, 
отансүйгіштік), дүниетанымын, этикалық талғамын, ішкі 
рухани байлығын молайтатын жүйелі жұмыстар өткізіледі. 
Этикалық әңгіме, пікір сайыс, дәріс өткізу және көркемөнердің 
түрлі салалары мен әдебиет кеңінен пайдалану адамгершілік 
тәрбиесіндегі игі істер болып табылады.

Рухани-адамгершілік тәрбиесінің мақсаты жеке адамды 
дамытудың негізгі бөлігі Ұстаз шәкірттерге жан-жақты тәрбиені 
осы адамгершілік сезімін, сенімін, белгілі мақсатқа, бағытқа 
жетелеу, іс-әрекетін ұйымдастыру осы адамгершілік тәрбиесінен 
басталады. Ұстаз шәкірттердің ізгі ниеттілігін, адалдығын, 
кішіпейілділігін, ілтипаттылығын, орындағыштығын, 
жауапкершілігін қалыптастырады. Әр қоғамда, барлық 
өмірде, еңбекте, тұрмыста, жанұяда, тапаралық, халықаралық 
қатынастарда мораль адамның сана сезімін реттеді, 
қалыптастырады. Мораль принциптері барлық адамдарға 
тарайды, олардың өзара қатынас формаларын қуаттайды, 
бекітеді немесе керісінше өмір талаптарына байланысты 
олардың өзгеруін талап етеді.

Адамгершілік тәрбиесіне тән міндеттер бар. Олар:
- шәкірттерді адамгершілік тәжірибесін қалыптастыру;
- шәкірттердің санасына және мінезіне ұстаздық ықпал жасау;
Бұл міндетті іске асыру оңай емес. Ол үшін тәрбие шаралары 
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ұтымды болуы керек, балалардың жас ерекшеліктерін 
ескерсек жөн, объектіге – шәкіртке ықпал етушілер бірауызды 
болғаны керек. Адамгершілік тәрбиесінің мазмұны тәрбие 
бағдарламаларында, соның ішінде «Атамекен» де бар.

Бастауыш сыныпта оқушылардың адамгершілік, достық, 
жолдастық, Қазақстан туралы ұғымдары қалыптасады, кеңелді. 
Ұстаздарды, үлкендерді, туыстарды, ата-аналарды құрметтеуді 
еңбектенуге ізеттілік норманы сақтауға үйренеді. Бұл жаста балалар 
тәртіпке, жолдастық өзара көмек беруге, түсінісуге дағдыланады. 
Олар оқу еңбегіне өзінің қатынасын, мектептегі, жанұядағы, 
қоғамдағы, қоғамдық орындардағы өзінің мінез-құлқының қандай 
болу керектігін біледі. Осы сыныптың оқушылары оқу-тәрбие 
үдерісінде өздерінің дербес және қоғамдық мінез-құлқы туралы 
адамгершілік тәрбиесінің мазмұны кеңейтіледі. Оқушыларға 
адамгершілік тәрбиесін оқыту үдерісіндедүниегекөзқарастықал
ыптастыруғаболады. Рухани-адамгершілік сезімін тәрбиелеумен 
гуманизм үшін әдебиет сабағының маңызы зор. Оқу үдерісінде 
адамгершілікке тәрбиелейтін пәннің бірі – тарих. Ол шәкірттерді 
отансүйгіштік, ұлтжандылық, идеялық сенімді қалыптастырады. 
Бала болсын, үлкен болсын, өзін қоршаған табиғатты, әлеуметтік 
ортаны неғұрлым жақсы білсе, соған өз тарапынан өзгеріс жасауға 
соғырлым  ынталы, соғырлым қабілетті. Өйткені, «жақсы – білудің» 
соңы ілтипат – құрметке, әрекетке, жолын табуға ұласуы – адам 
табиғатына тән, әрі тіршілік қажеттігі болып табылады. 

Рухани-адамгершілік тәрбиесі – адамды сыйлау, адамға 
жақсылық жасау, кісілік дәстүрлерді жеке тұлғаның бойына сіңіру, 
оған инабатты, иманды, көпшіл болуды үйрету т.б. адамдық, 
азаматтық қасиеттерді қалыптастыру әрекеті. «Адамның күні 
адаммен», «қошқар болар қозының мандай жағы дөң келер, адам 
болар жігіттің арқа-басы кең келер», «баланы жастан...» деп халық 
адамгершілік төрбиесінің педагогикалық-психологиялық негіздерін 
айқын көрсетеді.

Рухани-адамгершілік тәрбиесінің тарихи, таптық, діндік, 
өркениеттік мән-мағынасы бола тұра, ол – үнемі озық үлгілермен 
дамып, адам баласын мәдениет шыңына бастап келе жатқан өркендеп 
бара жатқан тәрбие тағылымы, адамның адамдығының кредосы.

Рухани-адамгершіліктің негіздері: кісілік (гумандық), ерлік, 
табандылық, мақсатшылық, ұлтгық намысты қорғау, қоғамшылдық, 
азаматтық борышты сезіну, құқықтық нормаларды іске асыру, 
отансүйгіштік т.б. адамгершілік тәрбиесінің нәтижелері болып 
табылады.

Кісілік рәсімдер: имандылық – ізеттілікті, сыйласымды, 
жақсылыққа сенуді, тек жақсылық жасауға бейімделуді; салауаттылық 
– таза жүруді, есіріктен аулақ болуды, ар-ұятгы қастерлеуді, оғаш 
қылық көрсетпеуді; қайырымдылық-адамға, айналасына жақсылық 
жасауды, көмек көрсетуді адам баласына мейірімді болуды, 
табиғатты қорғауды; перзенттік парыз – Отанға, ата-анаға қызмет 
етуді, перзенттік борыштар мен міндеттерді өтеуді, Отанын сүюді, 
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адамдарды ардақтауды; әдептілік – ізетті, инабатты, қайырымды, 
мейірімді болуды, әрқашан әдеп сақтауды, әдеппен сөйлеуді, жақсы 
мінезділікті; өнерпаздық – өнерді сүйе білуді, өнер үйренуді, өнер 
адамдарын ардақтауды; ататекті қастерлеу – ататекті сыйлауды, 
ата дәстүрлерін жалғастыруды, бүкіл адамзаттың адамгершілік 
қасиеттерін қабылдап, қастерлей білуді; бірлікшілдік – дос, 
жолдас, туыс, ұжым бірлігін сақтауды, ұлттық (халықтық) бірлікті 
қастерлеуді; қазақи қонақжайлылық – кез келген адам баласын 
күтіп, оған жағдай жасауды, сыбаға беру, қонақ кәде жасауды, аш-
арыққа кемек көрсетуді; ар-намыстылық – ар, ұят, намыс сезімдерін 
қалыптастыруды, ұлттық және адами намысты қорғай білуді, алға 
талпыну ісін қолдауды көздейді.

Рухани-адамгершілік қасиет жеке тұлғаның бойына игі іс-
әрекеттер, әдет-ғұрыптар, әдептілік нормалары, салт-дәстүрлер 
мен салт-сана арқылы қалыптасады. Жас ұрпақтың адамгершілік 
қасиеттерін дамыту үшін, оларға игі іс-әрекеттерді үйрету, елін 
сүйген ерлердің кісілік (гумандық), адам-гершілік іс-әрексттерін 
үлгі тұту тәсілдері қоданылады. Мысалы, Әл-Фарабидің, Абайдың 
адамгершілік қасиеттері мен өнегелері т.б. ұлы адамдардың ұлылық 
өмірлері мен, тарихи тәлімдік еңбектері – адамгершілік тәрбиесінің 
басты құралы болмақ.

Қазақ халқының ұлттық тәрбиесі ешбір руға, ұлтқа бөлмей, 
жалпы адами тәрбиенің негізі ретінде көрінеді. Ұлттық тәрбиенің 
негізгі мақсаты – жас ұрпақты «атаның ұлы ғана болмай, адамзаттын, 
ұлы» болуға тәрбиелеу (Абай). Адам болған соң, оның адамгершілігі 
болуы қажет. Сондықтан халық адамгершілікке жат қылықтар мен 
әдепсіз әрекеттерге қарсы аяусыз күреседі. Біз ұрпақ тәрбие ісінде 
осы бір ата дәстүрдің жалғасын жарқырата беруге міндеттіміз.

Жоғарыдағы түсініктемелер туралы талдауларды қорыта келе 
педагогикалық үдерісте Рухани-адамгершілік тәрбие ұғымын 
қалыптастырудың оңтайлы формасын айқындау арнайы зерттеуді 
қажет етеді. Сондықтан бастауыш мектепте оқушылардың рухани-
адамгершілік тәрбиесі оқу-тәрбие мазмұнын гуманитарландыру 
арқылы жүзеге асырылады деп саналғанымен мектепте оқытылатын 
пәндерді интеграциялау да белгілі бір шектеулер бар. 

Педагогика ғылымында рухани-адамгершілік тәрбиесін 
қалыптастыру құралдарына жеткілікті көңіл бөлінгенімен, 
бастауыш мектеп оқушыларының рухани-адамгершілік тәрбиесі 
күшті ықпал етуші оның өмір тәжірибесі мен сырттан берілетін 
эмпирикалық білімдердің бірлігін қамтамасыз ету принципі аса 
маңызды. Аталған принцип бала өскен ортада қалыптасқан дәстүр, 
салт, әдет-ғұрыптармен жүзеге асырылады. Бұл тұрғыда халық 
педагогикасының тәрбие жүйесі өзінше орынға ие. Қазақ халқының 
тәрбие дәстүрлерін оқу-тәрбие үдерісіне енгізу арқылы оқу-тәрбие 
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мазмұнын гуманитарландыру аталған мәселені шешуде нақты бір 
қызмет атқарады. Қазақ этнопедагогикасының бай мұралары баланың 
рухани дүниесін байыту, оның адамгершілік және эстетикалық 
сезімдері мен көзқарастарын тұрақтандыру арқылы азамат деңгейіне 
көтерілуіне жағдай тудырады.

Қазақ этнопедагогикасы бойынша зерттелінген ғылыми 
жұмыстарға жасалынған талдау бүгінгі күнге дейін қазақ 
этнопедагогикасында рухани-адамгершілік тәрбиелер тек жеке 
түрде зерттелініп келгенін, оларды жеке адамның тұтас мәнді қасиеті 
ретінде ешкім қарастырмағанын байқатты. 

Рухани-адамгершілік құндылықтарға бай және жоғары сезімтал 
«сырты қандай сұлу болса, іші де сондай көркем» жеткіншек ертеңгі 
күні «ел қамын жейтін ел ағасы» болатынын бала бойына сіңіру сабақ 
үдерісі болсын, өзге де педагогикалық іс-шаралар өткізу кезінде 
болсын бір сәтте ұмытылмауы керек. Ал енді осы көзге көрінбейтін, 
өте нәзік сезімді, аса құнды қасиеттерді жүректен жүрекке үзбей 
жеткізу тек шебер тәлімгердің, ұлағатты ұстаздың ғана қолынан 
келеді.

Демек бүгінгі күнгі бастауыш мектеп мұғалімінің басты мақсаты 
- өзіндік рухани-адамгершілік құндылықтарын бала бойына дарыта 
отырып, оның жүрек түкпіріндегі рухани қазынасын жарыққа 
шығару, әрбір баланы жеке тұлға ретінде жетілдіру үшін оның 
бойындағы бар құндылықтарын дамытса нұр үстіне нұр болмақ.
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Қазақстанның  цифрлық өркениеттің даму арнасында рухани 
жаңғыру және ұлттық рухты ұлықтауда тарихи маңызы шексіз тың 
қадамдары әлемнің тұтастығын қамтамасыз етуге ықпал ететін 
заңдылық іспеттес.

Қосымша білім алу арқылы шешуге мүмкін болатын 
ересектердің кәсіби, тұлғалық және әлеуметтік  сипаттағы жаңа 
өмірлік мәселелерінің пайда болуы, қоғамда ақпараттардың ағымы 
мен оның өсу қарқынының жедел дамуы, жас шамасына тәуелсіз 
олардың оқуға деген қажеттілігі білім, іскерлік, дағдыларды үнемі 
жаңғыртып, мейлінше пайдасына қарай толықтыруды талап етеді. 
«Үздіксіз білім беру» қазіргі  кезеңде «өмір бойына ұзағынан оқу» 
(«Lifelong  learning») және «өмір бойы кеңінен оқу» («Lifewide 
Learning») дегенді білдіреді. «Бүкіл өмір барысында оқу» («Life-
time Learning») кез келген қоғамның барлық шеңберінің объективті, 
субъективті, ішкі, сыртқы, квази, экономикалық, саяси, әлеуметтік 
т.с.с. факторларынан туындайтын қажеттіліктер көзі болып  
табылады. 

Үздіксіз білім берудің генезисі мен мәні, оның функционалдық 
құрылымы мен нәтижеге бағытталған мазмұны, ересектерге білім 
беру теориясын әзірлеумен, постдипломдық білімнен кейінгі 
андрагогикалық үдерістің озық технологияларын жасаумен, оларды 
ғылыми тұрғыда негіздеумен  айналысатын андрагогика саласы 
болғандықтан,  ғылым ретіндегі категориялық жүйесінің қалыптасуы 
белгілі бір күрделі ерекшеліктермен айқындалады. 

Ғылыми әдебиеттер көкжиегіндегі өзекті тақырыптардың 
бірі андрагогиканың категориялық жүйесі болып отыр, өйткені 
ересектердің оқуы мен оларға қосымша үздіксіз білім беру теориялық 
және қолданбалы зерттеулерді жүзеге асыруға  мүмкіндік беруде. 
Эмпирикалық зерттеулердің көптігіне қарамастан ересектік, есею, 
есейгендік  құбылыстары әлі де болса, аз зерттелген мәселелердің 
қатарында қалып тұр. «Ересек адам», «кемел адам», «есейген адам» 
ұғымдары төңірегіндегі  айтыс әлемі толастар емес. ЮНЕСКО 
ұсынған анықтамада «сол қоғам үшін ересек болып мойындалған 
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кез келген адам ересек адам деп саналады» делінген.
«Ересектік» жастық шақтан кейін хронологиялық жаспен, 

психифизиологиялық және әлеуметтік кемелденумен, яғни 
жетілумен, экономикалық жағынан тәуелсіз болуымен, кәсіптік 
еңбек  саласына қызу кірісумен сипатталатын адам өмірінің  маңызды 
кезеңі [1].

Ғылымның даму тарихында «есейгендік» ұғымына қатысты 
оқымыстылар тарапынан  ынтымақты  көзқарастардың  болғаны 
байқалады.  М.Ноулз «біріншіден, ересек адамның рөлін 
атқаратынды, яғни «ересектік рөлді ойнаушы» (ата-ана, әскери адам, 
жұбайлар, жұмыскер); екіншіден,  өзіндік санасы ересек адамның 
өзін-өзі тану деңгейіне сай келетіндерді, яғни ересекке тән өзіндік 
санасы бар тұлғаны ересек адам деуге болады», - деп жазды [2].  
Шын мәнінде М.Ноулздің  анықтамасы ересек адамның әлеуметтік 
жүйедегі  рөлдік-статустық деңгейіне  сәйкестендірілгені анық 
байқалады. М.Ноулз ересектерді оқытудың  басты принциптерін 
негіздеді. «The six core principles of are (1) the learner's need to know, 
(2) the learner's self-concept, (3) the role of the learner's prior experiences, 
(4) readiness to learn, (5) orientation to learning, and (6) motivation to 
learn»[3].  

Философия тарихында дене, жан, рух модустарының бірлігінде 
қарастырылды. Қоғамда адамның өзінің болмысын өзі ұғынуын 
оның есейгендігінің, яғни жетілгендігінің белгісі ретінде  қабылдау  
орын алған. Демек,  есею кезеңі адам өмірінің  біршама ұзақ мерзімін 
көрсетеді.

 Дж.Биррен есейгендік, ересектену кезең шекарасын 17 жастан  
75 жасқа дейінгі аралықпен белгілесе, Ю.Н. Кулюткин 16 жастан 
70 жасқа дейінгі аралықты көрсетті, Э.Эриксон 20 жастан өмірінің 
соңына дейін деп  уақыт аралықтарын бөлуді  ұсынды, яғни 16-17 
жастан бастап өмірінің  аяғына дейінгі аралық қамтылып отыр деген 
сөз.  

Т.А.Василькова «Андрагогика негіздері» атты  еңбегінде ересектік 
кезеңді тұлғаның субъективті ерекшеліктерімен  тығыз байланысты 
келетін алты саты (жастық шақ шамамен 15-21; бозбалалық 21-33; 
ер жету 34-50;  егде жас шамамен 50-60; қарттық  60-70; ұзақ өмір 
сүрушілік  90 жастан жоғары) арқылы түсіндіруге тырысады [4].

«Biological, psychological, environmental, and behavioral factors 
should be more successfully integrated into lifespan developmental 
frameworks and constructed better to fit the multidisciplinary metaphor 
of mental health» [5]. Адамның  өмір сүру ұзақтығы мен психикалық 
денсаулығын дамытуда биологиялық, психологиялық, экологиялық 
және мінез-құлықтық факторлардың  кіріктірілуі өте маңызды. 
Адамның ұзақ  та сапалы өмір сүруі оның  психикалық, әлеуметтік 
денсаулығының деңгейіне де тікелей қатысты.
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Андрагогиканың ғылыми категорияларының қалыптасуында жас 
кезеңдерін зерттеудің нәтижелері үлкен рөл атқарды. 

Андрагогиканың  пәндік аймағын құраушы бөліктер  қатарына 
үздіксіз білім беру барысында ересектерді оқытудың теориясы, 
әдістемесі, технологиясы енеді. Андрагогикалық білім беру 
дегеніміз андрагогикалық білімдер, андрагогикалық іскерліктер, 
шығармашылық іс-әрекет тәжірибесі, андрагогикалық болмыстың  
әр алуан көрінулеріне эмоционалды және құндылықтық қатысым 
жүйесіндегі тәжірибесін қамтитын өзара кіріктірілген мақсаттарға 
бағытталған  үдерісті жүзеге асыруға қолайлы жағдайларды 
құру және оған конструктивті ықпал ету. «Ересектердің игеретін 
андрагогикалық білімдерінің ерекшеліктері  оның субъекттігі; 
интегративтілігі, пәнаралығы, акмеологиялық сипаты, гуманитарлық 
және тәжірибеге бағыттылығы [6]. 

Андрагогикалық іскерліктер андрагогикалық білімді жүзеге 
асырудың тәсілі ретінде шығармашылық, креативтік сипатта 
болады, өйткені ересек адам мәселені шешуде өзінің кәсіби немесе 
әлеуметтік тәжірибелерін тиімді қолданады және жинақталған 
практикалық іскерліктеріне сүйенеді. 

Үздіксіз білім беру жүйесінде тұлға дамуының қажетті шарты 
білім беруді гуманизациялаудың психологиялық-педагогикалық 
негіздері  гуманистік бағдарланған өзара құрмет, әлеуметтік 
қашықтықты  сақтау, әрбір ересектің өзінің іс-әрекеті үшін жеке 
және әлеуметтік жауапкершілікке негізделген  өзара әрекеттестік 
кеңістігін құру; жоғары құндылықтардың иеленушісі ретінде 
ересектерді кәсіби даярлау; оқу үдерісіне тұлғалық және әрекеттік 
тұғырды  ендіру (оқытушы фасилитатор ретінде өз фукциясын 
орындайды;  оқу бағдарламасын дараландыру; оқытуды гуманистік 
бағдарлы технологизациялау; өзара оқу әрекеттестігін субъект-
субъектілі  үлгіде құру);

ересек оқушы және оқытушы андрагогтың өзіндік  лайықтылық 
сезімін (self-esteem) қалыптастырудың  тұтас бағдарламасын жүзеге 
асыру (тұлғалық қорғалғандық сезімі; кәсіптік  құзыреттілік сезімі;  
өмірлік  әрекеттің мәнін  ұғыну сезімі; жауапкершілік сезімі, оқу 
қауымына қатыстылықты, яғни кәсіби сәйкестілікті сезіну) т.б. 
қағидалар   тізбегінде  айқындалады.

Андрагогиканың категориялар қатарында  андрагогикалық 
принциптер  жетекші орын алады. Ересек адамды  оқытудың 
принципі оның өзін-өзі өзектендіру, өзін-өзі жүзеге асыруына және 
өзін-өзі жетілдіруге  (тұлғалық және кәсіби жағынан)  ықпал ететін 
оқу үдерісін ұйымдастыруға бағытталады.

Андрагогикалық үдеріс үшін андрагогикалық тәжірибені 
ұйымдастыру әдістерінің (имитациялық модельдеу, жобалық әдістер, 
рефлексия әдістері, алгоритмизациялау т.с.с.) алатын орны ерекше, 



101

өйткені бұл әдістерді қолдану андрагогтың  ересек білім алушыларды 
жаңа стандартты емес міндеттерді шешуге ынталандыруына және 
олардың өзіндік ресурстарын (зияткерлік, шығармашылық, кәсіби, 
әлеуметтік ) өз бетінше жаңғыртуға  ықпал етеді. «Әрекет етуге 
бағдарланған ересек адам» (өзінің қажеттілігін өтеу мақсатында іс- 
әрекет ету), «оқуға бағдарланған ересек оқушы» (өзі үшін білімді 
іздеу) ұғымдары да нақтылауды керек етеді. 

Андрагогикалық зерттеулердің әдіснамасын зерттеу шеңберінде 
ғылыми категорияларды негіздеу жаңа  ғылыми саланың - 
андрагогиканың -даму бағыттарын айқындау мүмкіндігін арттырады, 
сондықтан да категорияларды  белгілеуде  салааралық, пәнаралық, 
транспәндік, кластерлік, субъектілік тұғырларды ескеру қажеттілігі 
пайда болады.

Андрагогиканың  ғылыми катеорияларының қалыптасуына 
заманауи ғылым мен цифрлық технологияларды, адами ресурстарды 
пайдалану, инновациялық экономикалық дамудың қарқыны, 
қоғамның зияткерлік, білімдік, рухани, мәдени, саяси  әлеуетінің 
деңгейі  позитивті мүмкіндіктер ұсынады. Қоғамның тәжірибелі, 
кәсіби жағынан  шыңдалған ересек тұлғалары  инновациялық даму 
мен рухани жаңғыруды үйлесімді жүзеге асыратын қозғаушы күші 
болып табылады. Демек, ұлттық сананы рухани негізде жаңғырту 
андрагогиканың, яғни ересектер қауымы өкілдерінің үздіксіз  оқу 
мен оларға қосымша білім беру заңдылықтары мен  қағидаларын, 
оқыту технологияларын өндірістің сұраныстарына сәйкес пайдалану 
жолдары мен тетіктерін  зерттейтін  саланың,  жаңа міндеттер 
кешенін  айқындайды.
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Қазіргі кезде жаһандану және қазақ халқының рухани 
қайта өркендеуі жағдайында жас ұрпақты өз халқының рухани 
қазынасымен, оның ұлттық құндылықтары арқылы тәрбиелейтін 
ғылыми теориялық негіздерді жетік меңгеру, практикалық жағынан 
жетілдіру аса қажет болып отыр. Егемен елдің болашақ азаматтары 
- бүгінгі оқушылардың қандай құндылықтарға бағытталғандығы, 
нені қадірлеп, қастерлейтіні, қоғамда  қандай әлеуметтік қызметті 
атқаруға даяр екендігі мемлекеттің өсіп-өркендеуіне әсер етуші 
факторлардың бірі ретінде маңызды орын алады.

Құндылықтар  мәселесі қай кезеңде де өзінің өзектілігін жоймай, 
философия, әлеуметтану, педагогика, психология ғылымдарының 
зерттеу нысаны болып келеді. Ұлттық құндылықтар – нақты бір ұлт 
өкілдерінің құнды деп есептейтін дүниелері мен ең маңызды, бағалы 
қасиеттерінің жиынтығы. Ұлттық құндылықтар - әрбір халықтың,  
этностың мәдениетінің өзегі, жеке тұлғаның ішкі мәдениетінің 
іргетасы.

 Ұлттық құндылықтар әрбір этникалық қауымдастықтардың 
өзіндік тұрмысы, табиғаты, мәдениеті негізінде түзген 
құндылықтарының жүйесі.

Нақтылай түссек, ұлттық құндылықтар дегеніміз-халықтың 
ұлттық тілі, ұлттық мінез-құлқы, салт, дәстүрлері, ерекше 
адамгершілік қасиеттері, ауызша-жазбаша ұлағатты тәлім-тәрбиелік 
мәні бар даналық өсиеттері, ділі мен діні.  «Қазақы ұғымдар, 
өсиеттер, баталар, ұлағатты ақыл-кеңестер-тәрбие үлгілері, 
бабалардың ұрпағына қалдырған өнегесі. Біздің кейінгі ұрпаққа 
қалдырар неміз бар, ең болмаса ата-баба ұлағатын дұрыс түсінейікші 
ағайын»-деген ғалым М.Тілеужановтың пікірі де бабаларымыздың 
ұлттық құндылықтарының оқу-тәрбие өзегі екенін көрсетеді [1]. 

Жалпы бастауыш сыныптан бастап оқушылардың ұлттық 
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ерекшеліктерін ескере отырып, тәрбиені ұлттық салт пен дәстүрге 
негіздеп ұйымдастыру және ұлттық құндылықтарға сәйкес мінез-
құлық қалыптастыру бағытында жұмыстануымыз қажет.

     Осы жағдайларды ескере отырып,  мектеп табалдырығын жаңа 
аттаған ақ ниетті, балғын бүлдіршіндердің өз халқының ұлттық 
құндылықтарын саналы түрде түсініп, қабылдауына, сөйтіп, ата-
бабасын, ата-анасын сүйіп, қастерлейтін, бауырмал, мирасқор, 
мұрагер, намысқой, салт, дәстүрлерін қадір тұтатын, елін сүйетін,  
рухы жоғары, ұлттық құндылық бағдары анықталған  азамат 
тәрбиелеудің мәні зор.

Болашақ ұрпақты жас кезінен сан ғасырлар бойы қалыптасқан 
өзіндік тарихы бар құндылықтар негізінде тәрбиелейтін мазмұнды 
ақпараттар өте  мол. Олар ғұлама ойшылдардың, педагогтар мен 
психологтардың еңбектерінде түрлі көзқарастарда баяндалып, 
атадан балаға ұласатын құндылық сезім ниеттер, ұмтылыстар, 
тұлғаның бағыттылығын анықтайтын ізгі қасиеттерді қамтиды. Бұл 
өз кезегінде ғылым әлеміндегі құндылықтар ұғымына байланысты 
алуан түрлі тұжырымдармен айқындалып, нақтыланып отырады. 
Әрбір ғылым саласы өзінің зерттеу бағытына сәйкес құндылықтарды 
түрліше деңгейде қарастырады. Қазіргі кезде құндылық термині 
философия, әлеуметтану, мәдениеттану, этика, эстетика, психология, 
педагогика ғылымдарында кеңінен қарастырылуда. 

Адам құндылығының өзегін құрайтын және оны зерттейтін 
саланы аксиология дейді(грек тілінде axis-бағалы, «құндылық», 
logos-ілім, ғылым).

Аксиология – құндылықтар жаратылысы туралы, оның объективті 
орны мен құндылық әлемдегі құрылымы туралы, яғни әлеуметтік 
және мәдени факторлар мен тұлға құрылымы арасындағы әр түрлі 
құндылықтар байланысы туралы ілім[2]. 

Бастауыш сынып оқушыларын оқу-тәрбие үдерісінде бастауыш 
сынып оқушыларын ұлттық құндылықтар арқылы  тәрбиелеуде  
олардың өз жетістік жақтары мен кемшіліктерін көре білуі, өзінің 
жеке басының құндылығын, даралық сипатын саналы түрде 
сезінуге бағыттап отырудың мәні зор. Өйткені құндылықтарды 
игеру механизмі адамның өзін-өзі айқындау құндылығының үлгісі 
арқылы жүзеге асады. Өзін-өзі айқындаудың алғашқы кезеңінде 
оқушы игеретін құндылықтардың мәнін аша келе, белгілі бір 
құндылық бағдарға ие болады. Оқушының өзін-өзі реттеуі жүзеге 
аса отырып, жеке тұлғаның  ар-ұят, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі сынау, 
өз мінез-құлқын қоғамдағы үлгімен, досымен салыстыра алу 
қабілеттері көрініс табады. Бұл туралы  «...өзіңді біл дегенде бұл тек 
қара басыңды ғана біліп қой дегендік емес, бұл-өз тарихыңды біл, 
дәстүріңді біл,  ата-бабаларыңның игі жақсылығын үйрен, үй-ішіңді 
біл, оның тарихын біл, ауыл-айналаңды біл дегендік. Осылардан 



104

басталған білім барлық білімдердің іргетасы болады. Жеті атаңды 
біл дегенде, үй-ішілік біліміңді тереңдет, мүмкін аталарыңның 
ішінде кезінде болған игі жақсыларынан үлгі аларсың, батыр болса, 
ел қорғап, шешен болса, әділ билік айтқан болар, содан үйренерсің, 
еңбекте ер атанған болса немесе ақын-айтқыш болса, тәлімдік өнеге 
аларсың, тіпті қарапайым, кең пейіл, адамға ылғи достық ойлаған 
жандар болса,  олардың да ізгі қасиеттері саған өнеге болар. Үй-ішіңді 
біл дегенде, әке мен анаңды әлі дұрыс түсініп болмағаныңды шын 
ұғасың ба? Сені дүниеге келтіріп, түн ішіндегі жөргегіңді бірнеше 
рет құрғатқан анаң алдындағы борышыңды өтей алдың ба? Қазақ 
өзін-өзі біліп, тануы үшін, сан ғасырлап жасалып келген, қалыптасып 
қалған, қайталана беретін дәстүрлерін білуі қажет», -  деген даналық 
сөздердің мәні мол [1]. Сол арқылы баланың ұлттық құндылық 
танымы кеңейе түседі. Ұлт өкілінің бірден бір белгісі – оның ұлттық 
өзіндік санасының қалыптасуы. Ұлттық өзіндік сана адамның 
тұлға ретіндегі субъектілік анықталуы. Бұл өз кезегінде ұлттық 
құндылық бағдарының болуы арқылы жетіле түспекші. Ұлттық 
құндылықтар тұлғаның субъекті ретіндегі әлеуметтік белсенділігін 
қалыптастырады. Яғни, ұлттық тұлға өз бойында ұлттық тұлғалық 
қызметтерді меңгере отырып, этностық әлеуметтену процесінен 
өтеді. Сонымен қатар бала өзін ұлт өкілі ретінде жетілдіре отырып, 
ұлттық сипат пен мәдениетке ие болады. 

Бастауыш мектептегі алғашқы жылдар (6-7ж.) баланың таным 
әрекеті үшін сензитивті кезеңі болып табылады. Ұзақ әрі жағымды 
эмоцияларға толы болған мақсат, қатынас, құндылық жеңіл түрде 
өзіндік мүддеге айналады. Қуаныш сезімін бастан кешіру баланың 
ынтасын, құлшынысын ұштай түседі. Ал, қарым-қатынас еш 
қуанышсыз өтіп, оған оқушының қанағаттану сезімі төмен болса, 
құндылықтардың жекешеленуі қиындайды. Сондай-ақ, бұл  жастағы 
оқушылардың ұлттық құндылықтарға қатысты мәліметтерді 
қабылдаудағы жағымды көңіл-күй жағдайы, оған әсерленуі, 
эмоционалды реңкті қабылдай алуы да әсер етеді. Мәселен, салт, 
дәстүр рәсімдерін орындауда қуаныш сезіміне бөлену, эмоциялық 
еліктегіштік, жаны ашу, ар-намыс, ықыластылық, алғыс т.б. 
адамгершілік көңіл күй арқылы көрініс тауып отырады[3]. 

Бастауыш мектептегі оқу-тәрбие үдерісінде осынау ақпараттар 
көркем шығармалар, ұлттық құндылықтармен таныстыратын 
мәтіндер, тарихи деректемелер, өлең, жырлар, мақал-мәтелдер, 
аңыздар, көрнекі суреттер түрінде беріліп отырады. Бастауыш 
сынып оқушыларының ұлттық құндылық бағдарын қалыптастыруда 
тиімді әдістер деп рөлдік ойындар, пікірсайыс, видео-әдіс, этикалық 
жағдаяттар, өнеге-үлгіні ұсынамыз. Ал осы ұлттық тәрбиені бала 
бойына сіңіруде бастауыш сыныпта атқаратын жұмысының орыны 
ерекше. Тәрбиені сәби ана құрсағынан бастаса, оны білім теңізінің 
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мектеп атты кемесінде ұлттық құндылықтарымызбен жетілдіру өте 
Қоғамға қызмет ететін болашақ жеткеншектерге сапалы білім мен 
өнегелі ұлттың тәрбие беру – ұстаздың басты парызы. Оқу мен 
тәрбие егіз. Оны бір – бірінен бөліп қарауға болмайды.Тәрбиенің 
өзі күнделікті сабақтың әр бір негізінде – ақ оқушы бойына сіңіре 
бастайды. 

Сонымен, сапалы білім мен жақсы тәрбие – ұзақ мерзімді талап 
ететін және екі жақты сипатқа ие болатын күрделі процесс. Ол мұғалім 
қажырлы еңбегінің нәтижесі ғана емес, ата-ананың отбасындағы 
тәрбиені ұйымдастыруына байланысты. Бала тәрбиесіне мектеп 
пен отбасының ықпалы күшті болса, болашақ жас жеткіншектерге 
берген тәрбиенің нәтижесі сапалы болмақ. Оқу мен тәрбие үрдісінде 
оқушы бойына ұлттық құндылықтар жүйесін қалыптастыру[3]. 
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Қазақстан Республикасының Егемендігі жағдайында 
«қазақстандық патриотизм» ұғымы  нығайған рухани-саяси фактор 
ретінде, мемлекет саясаты мен идеологиясының жаңа парадигмасы 
ретінде қарастырылатын ерекше құнды мәнге ие болуда. Оның пайда 
болуы мен бекуі Қазақстан тәуелсіздігінің нығаюы мен күшеюіне 
байланысты. Өйткені өз азаматтарына патриотизмді қажет етпейтін  
бірде-бір  мемлекет болған емес және болмайды да. 

Егемендік пен тәуелсіздікке ие болу жағдайында Қазақстан 
қоғамында «жалпықазақстандық патриотизм», «ұлттық патриотизм», 
«қазақстандық патриотизм» ұғымдары жиі пайдаланылады.

Жалпықазақстандық патриотизм – Қазақстанда тұрып жатқан 
барлық  ұлт өкілдерінің Қазақстанды өздерінің ұлттық Отаны деп 
қабылдауы.

Ұлттық патриотизм деген өз ұлтының, мәдениеті мен 
әдебиетінің тілі мен ділінің, салт-дәстүрлерінің бәріне екенін сезіну, 
жерінің Қазақстан екенін жете түсінуіне байланысты.

Ұлттық патриотизмді қалыптастыруда «отан», «атамекен», «ел-
жұрт», «азаматтық борыш», «ар-намыс», «адалдық пен әділдік», 
«ұлттық парыз» сияқты құндылықтар негіз болған. Мысалы қазақ 
халқы туып өскен жерін, ата-анасының жерленген жерін ерекше 
қадір тұтқан, қай жерде болмасын олардың басына келіп, құран 
оқытып, бата жасатып тұрған, мүмкіндігінше туған жерден кетпеуге 
тырысқан. Оны «Отан оттан да ыстық», «Басқа елде сұлтан 
болғанша, өз еліңде ұлтан бол», «Ер өзі үшін туады, елі үшін өледі» 
деген мақал-мәтелдерден-ақ көруге болады. Халық балалар мен 
жастарға өз Отанын, туған елін, халқын, ана тілін, салт-дәстүрін 
терең сезіммен сүйе білуге баулыған. Әркімге өзінің туып-өскен 
жері қымбат болатынын «Ер елінде, гүл – жерінде», «Ел іші – алтын 
бесік», «Елінен безген ер оңбайды» деп ескертіп отырған. Яғни, өз 
болмыс-бітімін Отанынан жеке бөліп қарамаған. Отанын, елі мен 
жерін өзінің туған анасындай құрметтеген.

Отанға деген сүйіспеншілік арқылы адамның бойында патриоттық 
сезімді туындатқан. Оның аясында азаматтық парыз, борыш көрініс 
алған. Халық жеткіншектерден өз елін, жұртын, Отанын қызмет 
етуді, азаматтық борыш деп санаған. Отан мен халық алдында 
борышын адал орындай білген адамды сана-сезімі, дарын-қабілеті 
жетілген адам деп қабылдаған.

Борышты өтеуде моральдық сенімнің маңызы зор. Парыз бен 
борышты орындау жауапкершіліктен туындайды. Отан, ата-ана, ел-
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жұрт алдындағы парызды, борышты атқаруда ар-намыс  түсінігінің 
орны ерекше болған. Ар-намыс деген қазақ халқының бойына сіңісті 
қасиет, ұлттық әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктің бір көрінісі, 
отансүйгіштіктің белгісі десе де болады.

Жалпыұлттық патриотизм деген, өзін туған елінің бір бөлігі 
ретінде сезінуі. Жалпықазақстандық патриотизм болса,  ол өз 
Отанына деген сүйіспеншілікпен    қатар, қазақстанды    мекендейтін   
ұлт   өкілдеріне  деген сыйластық сезімді білдіреді. Яғни, басқа 
халықтарға деген құрмет сезімді, бүкіл адамзат түсінігінен ізгі орын 
алатын Отанға деген сүйіспеншілікті білдіреді.

Жалпықазақстандық патриотизм деген бірқатар принциптердің 
негізінде (тең құқықтық, бірін-бірі өзара руханиландыру, еріктілік, 
өзара көмек, ортақ мақсат-мүдделер, ұлттық және адамзаттық  
құндылықтарды ұштастыру, қазақ ұлтының республикадағы басқа 
ұлт өкілдерімен (орыс, ұйғыр, неміс және т.б.) өзара байланысы 
негізінде қалыптасады. Қазіргі жағдайда жалпықазақстандық 
патриоттық тәрбие мынадай негізгі бағыттарды қамтиды: егеменді 
елдің жаңа идеологиясын жасау; азаматтардың осы идеологияны 
терең меңгеруіне; мемлекеттік қоғамдық ұйымдар тарапынан 
патриоттық тәрбие жұмысын жүйелі түрде жоспарлау және оның 
тиімділігін бақылау; патриоттық тәрбие саласында жинақталған 
тәжірибені зерделеу және оны тарату; республика мекемелерінде, 
мерзімді баспасөздерде жалпықазақстандық патриоттық тәрбиенің 
рөлін жетілдіру; әрбір Қазақстан азаматының бойында патриоттық 
сана-сезімін тәрбиелеу, жалпыұлттық мақтаныш сезімін тәрбиелеу; 
Отан мүдделерін қорғауда жауапкершілік пен патриоттық парыз 
сезімін қалыптастыру; ел азаматтарын шовинизмге, экстремизмге, 
сепаратизмге қарсы күресе білуге тәрбиелеу болып табылады.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Назарбаевтың 
стратегиясында қазақстандық патриотизм идеясы халықтың бірыңғай 
азаматтығын қалыптастырумен тығыз байланыста қарастырылады.

Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның топтасу стратегиясы 
мүмкіндіктерінің теңдігіне негізделген бірыңғай азаматтықты 
қалыптастыру, барлық этникалық топ құқықтарының теңдігін 
қамтамасыздандыруды, қоғамдағы ауқаттылар мен кедейлердің 
арасындағы айырмашылықтарды азайтуды, ауыл проблемасына 
ден қоюды, әрбір ұлт өкілдерінің арасында өзара құрмет, сенімді 
көзқарасты орнықтыруды талап етеді. Бұл шараларды жүйелі түрде 
іске асыру азаматтардың отаншылдық сезімін нығайтуда оңды  
ықпал ететін болады.

Елбасы Республиканың әлеуметтік экономикалық перспективасын 
болжауға бағытталған «Қазақстан-2050» жолдауы қазақстандық 
патриотизмді орнықтыруға қолайлы жағдай жасайды. Жолдау 
халықтың көкейінде  болашаққа деген сенімді ұялатады, қоғамды 
белсендендірудің факторы ретінде қызмет атқарады [1].

Жолдауда Қазақстан елінің міндеті: ұлттық бірлікті нығайту, 
әлеуметтік әділеттілікті орнату, халықтың экономикалық әл-ауқатын, 
тәуелсіздігін көркейту, саяси тұрақты мемлекетті құру деп атап 
көрсетілген.
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Қазақстандық патриотизм азаматтардың, қоғам мен мемлекеттің 
бірлесе атқарған іс-әрекеттері арқылы қалыптасады. Қазақстанның 
өзінің Елұраны, Елтаңбасы, Туы бар.

Қазақстан  егемендік  алған  алғашқы  кезеңде  ұлттық  идеология  
туралы мәселе көтерілуі заңды да еді. Туындап келе жатқан 
жаңа қоғамның дамуына белгілі бір саяси-философиялық тұғыр 
қажет болып отыр. Сол себепті қоғамдық сананы тәрбиелеуде 
қызмет атқаратын ұлттық идеология болуы керек деген пікірлер 
соңғы жылдары баспасөз бетінде көптеп жариялана бастады. 
«Идеологияның мақсаты», - деп жазды С.Борбасов, - егеменді 
еліміздің күш қуатын және қоғамдық өмірдің «барлық салаларын 
арттыруға жұмылдыру болмақ». Ол: «ұлттық идеологияның 
көкейкесті мәселесі – Қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, патриот 
қандай елге болсын қажет» - дейді. Патриотизм ұғымы ел бар жерде, 
жеке мемлекет бар жерде құнын жоймайтын барлық елдерге тән 
дүниежүзілік құбылыс[2].

Қарап отырсақ, қай кезде болмасын халық игілігі үшін еңбек еткен 
ағартушылардың, ақын – жыраулардың, жалпы әрбір азаматтың 
мақсат – мүддесі халқын бірлікке, ынтымаққа шақыру, ешкіммен 
жауласпау, оқу білімді уағыздау, адамгершілікті, адал, шыншыл, 
өз Отанының патриоты болуға үндегенін байқаймыз. Бұл бүгінде 
Елбасымыз Н.Назарбаевтың қазақстанда «әр этностың ұлттық 
сезімін сыйлап, бірде – бір ұлтпен қарама – қайшылық туғызбау» 
деген бағытымен үндесіп жатыр. 

Еліміздің Тұңғыш  Президенті  Қазақстан  халқына  Жолдауында:  
«Біз  Қазақстанның  барлық  азаматтарының  отаншылдық  сезімі  
мен  өз  еліне  деген  сүйіспеншілігін  дамытуға  тиіспіз...»,-
деген  болатын.  Қазақстан  - түрлі  тарихи  аласапырандарды  
басынан  өткізіп  барып,  тәуелсіздікке  қолын  жеткізген,  көп  
ұлтты  республика.  Сондықтан  оның  берік  болуы  патриоттық  
тәрбиені  дұрыс   жолға  қоя  білуге  байланысты  болмақ.  Тәуелсіз  
мемлекетіміздің  жаңа  Конституциясында  да  республика  қызметінің   
түбегейлі  қағидаларының  бірі – қазақстандық  патриотизм  деп  атап  
көрсетілген.

«Қазақстандық  патриотизм»  ұғымы  біздің  тәуелсіздігімізбен  
қоса  туған  жаңа  сөз  болып,  еліміздегі  саяси-әлеуметтік  ахуалдың  
ерекшелігін  көрсетеді.  Елімізде  жүзден  аса  ұлттар  мен  ұлыстардың  
өкілі  өмір  сүруде.  Қазақстан  олардың  көпшілігінің   туған  Отаны  
және  бұдан  былай  да  мәңгі  тұрақтап  қалар  мекені  болмақ.  
Сондықтан  олардың  әрқайсысы  Қазақстанды  ата  жұртым  деп  
танып,  оның   тәуелсіздігін  қорғауға  және  материалдық  байлығын  
арттыруға  еңбек  етуі  тиіс.  Сол  себепті  қазақстандық  патриотизм  
ұғымы  күнделікті  өмірде  жиі  қолданылып,  кеңінен  қалыптасып  
келеді.

 Бұл  ұғымның  педагогикалық  жүгіне  келер  болсақ,  ол  
болашақ  Қазақстан  азаматтарын  тәрбиелеумен  тығыз  байланысты.  
Қазақстандық  патриотизм  -  Отан-анаға  деген  сүйіспеншілік  пен  
азаматтық  ерлік,  өнеге  көрсетушілік,  бойдағы  білім  мен  білікті,  
ақыл-парасатты  ел  игілігіне  жұмсау,  атамекен  мүддесіне  арнау  
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болмақ.  Өз  елінің  өткенін,  тілін,  әдет-ғұрпын,  салт-дәстүрін  
құрметтей  білу  де  осы  қазақстандық  патриотизм  құрамына  кірсе  
керек.

А.Бижанов – «...патриотизмнің  мәні  өте  күрделі.  Бір  жағынан,  
ол  ізгілікті  саяси  үрдіс,  яки  жеке  тұлға  хәм  қоғамдық  сана  
элементтерінен  тұрса,  екінші  жағынан,  Отанды  қорғауға,  сақтауға,  
нығайтуға  бағытталған  сезім  болып  табылады» - деген[3].  Мұнда  
автор  патриотизм  деген  ұғымды  адамның  санасы  және  сезімімен 
байланыстырып  отыр,  демек,  болашақ  азаматтардың  бойына  
патриоттық  сана-сезім  орнықтыру  қажет  екен.

Қазақстандағы  мектеп  оқушыларын  патриотизмге  тәрбиелеу  
тақырыбы  көптен  бері  зерттеліп  келеді.  Сондай  еңбектердің  бірі  
ретінде  С.Қ.Нұрмұқашеваның  «Қазақстан  мектептеріндегі  жоғары  
сынып  оқушыларын  патриотизмге  тәрбиелеудің  дамуы(1960-85)»  
еңбегін  атауға  тұрарлық[4].  Онда,  білімнің  мазмұнын  жаңғырту,  
оқулықтарға  қазақстандық  материалдар  енгізу;  оқытудың  әдіс-
тәсілдерін  жаңғырту,  жоғары  сынып  оқушыларымен  тарихи  
ескерткіштерді  іздеп  табу  оларды  оқу-тәрбие  ісіне  пайдалану  
секілді  іс-әрекеттерін  ұйымдастыру  секілді  ұсыныстар  берілген.

Патриотизмге  тәрбиелеу  үрдісінің  танымдық  мәнін  естен  
шығаруға  болмайды,   бірақ  ол  әрбір  оқушыда  патриоттық  сана,  
патриоттық  сезім  қалыптастырудан  бастау  алғанда  ғана  тиімді  
болмақ.  Психологияда  адамның  жан-дүниесі,  сезім  әрекеттеріне  
екінші  сигналдық  жүйенің  ықпалы  мол  екендігі  айтылады.  Сезім  
қағидалары  зат,  құбылыстардың  ғана  ықпалымен  емес,  сөздің  
әсерімен  де  пайда  болатыны  белгілі.  Аса  күрделі  моральдық  
сезімдердің  қалыптасуында  сөздің  әсері  мол.

Бұл  ретте  мектептердің  патриотизмге  тәрбиелеу  жолдарын  
қарастыра  келіп,  олардың,  жалпы  оқушылардың  сана-сезіміне  ықпал  
ету,  іс-әрекеттерін  ұйымдастыру  бағыттарында  жүргізілгендігін  
анықтадық.  Ұйымдастыру  жұмыстарын  осы  бағыттар  бойынша  
топтастырсақ,  олар  былайша  бейнеленеді:  лекторий,  соғыс  және  
еңбек  ардагерлерімен  кездесулер,  әңгіме,  кітаптар  бойынша  
оқырман  конференцияларын  ұйымдастыру,  ойын-сауық  кештері,  
ертеңгіліктер,  т.б.  шартты  түрде  оқушылардың  сана-сезімін  
қалыптастыруға  бағытталса,  мұражайларға  материалдар  жинау,  
фотоқалқаншалар,  фотоальбомдар  жасау,  спорттық  ойындарға  
қатысу,  т.б.  оқушылардың  іс-әрекетін  ұйымдастыруға  бағытталған.

Сонымен,  біздің  пікіріміз  бойынша,  мектеп  оқушыларын  
патриотизмге  тәрбиелеу – басты  мақсат  болса,  отаншылдық  сана,  
отаншылдық  сезім,  отаншылдық   іс-әрекет,   отаншылдық  өзін-
өзі  тәрбиелеу  -  оның  басты  бағыттарын  құрайды.  Ал  оның  
міндеттері  өсіп  келе  жатқан  жас  буындардың  ар,  ождан,  намыс,  
құрмет,  сүйіспеншілік  сана-сезімін  ояту,  орнықтыру  әрекеттерімен  
анықталуға  тиіс.  Осылардың  барлығы  жинақталып  оқушының    
бойында  ерлік,  батырлық,  қайырымдылық,  мейірімділік  секілді  
ізгі  қасиеттермен  көрініс  бермек.  Бұлардың  психологиялық  
тетіктерін  сана-сезім,  ырық(ерік-күші)  құрайтыны  белгілі.  Бұл 
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ретте,  А.Н.Леонтьев: «Тұлғаны  өзгертіп,  қалыптастыру,  оның  ерік  
күшін  дамыту  деуге  болады»,-деп  көрсетеді[5].

Тәрбиелік  іс-шараның  бағыттары  «ұлтжандылық»,  «ұлттық  
патриотизмдік»  сананы  қалыптастыру  болса,  ол – ар,  намыс,  
ождан,  қарыз,  парыз,  секілді,  т.б. ұғымдар  мен  түсініктерді  
нақтылауды;  олар  туралы  оқушы  білімдерін  жетілдіруді  және  
олардың  ауқымын  кеңейтіп,  тереңдетуді;  сөйтіп  Отан,  мемлекет,  
ел,  ұлт,  халық,  атамекен  секілді  киелі  ұғымдармен  байланысын  
ашып  көрсетуді  талап  етеді.

Өсіп  келе  жатқан  жас  буындардың  бойында  ұлттық  патриотизмді  
қалыптастыруда,  олардың  әрқайсыларының  «өзін  ұлтының  
перзентімін»  деп  сезінуін  нысанаға  ала  отырып,  Қазақстандағы  
дәл  бүгінгі  жағдайда  «ұлтты  сақтап,  одан  әрі  өркенін  өсірудің  
кепілі», - деп  білген  жөн.  Мұның  өзі  «ұлт  дегеніміз – ұлттың  
өзін-өзі  билеу  идеясы  басын  құраған  адамдардың  шынайы  жүрек  
жарды  бірлестігі»  деген  идеядан  өрбиді.

Патриоттық  сезім – келтірілген  киелі  ұғымдармен  
байланысты:  қуаныш,  мақтаныш,  күйіну,  сүйсіну  секілді  т.б.  
эмоция  спектрлеріне  қозғау  салу,  ояту,  дамыту,  қалыптастыру  
мәселелерін  шешуді  де  көздейді.  Патриоттық  сезім – жоғары  
сезімдер  тобына  кіреді  деген  пікірдеміз.  Өйткені  ол  «қоғамдық  
мәнді  және  жеке  көңіл-күйге  байланысты моральдық  сезімдерге»  
қатысты  болып  келеді,  ол  сананың  жетілуімен  тығыз  байланысты  
дамиды.  Қоғамдық  тәрбиенің  ықпалымен  патриоттық  сезімдер   
тұрақтанып,  оқушының  (тұлғаның)   іс-әрекеті,  мінез-құлқынан,  
сөзі  мен  ісінен  көрініс  беріп,   ұлты,  халқы,  Отаны  үшін  қызмет  
етуге  дайын  тұрады.  Бұл,  бүгінгі  күн  тұрғысынан  қарағанда,  
өзінің  жеке  басы  үшін  адал  қызмет  етуінен  басталады.  Мектеп  
оқушыларына  қатысы  тұрғысынан  қарастырсақ  бұл  жақсы  оқуға  
ынталы  болу;   денсаулығын  сақтау,  нығайту;  жеке  іс-әрекетінде  
өзінің  қазақ  ұлтының  өкілі,  Қазақстан  Республикасының  азаматы  
екенін  әрқашан  ескеріп  іштей  сезініп  отыруы.    

Патриоттық  іс-әрекеті,  мінез-құлқы,  жүріс-тұрысы,  күнделікті  
оқу-тәрбие  барысында  әрбір  оқушының  көздеген  нысанасы,  
мұратымен  тығыз  байланысты  болып,  тәрбиелік  жұмыстарда  
осыған  орай  әдет-дағды,  икемділік,  іскерліктерін  дамыту,  
меңгерту,  қалыптастыру  және  бойына  сіңіруге  бағытталған  
шаралар  белгіленеді.
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 ҚАЗАҚ ЖЫРШЫ-ЖЫРАУЛАРЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ 
ТӘРБИЕЛІК МӘНІ

Сарсекулова Д.М.
І. Жансүгіров атындағы ЖМУ. dilyara1203@mail.ru

Талдықорған қ., Қазақстан.

Елбасы Н.Ә. Назарбаев халыққа арнаған «Қазақстан-2050: Бір 
мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты кезекті Жолдауын ұсынып, 
әлемнің дамыған 30 елінің қатарына қосылу жолындағы нақты 
міндеттерді айқындап берді. Елбасының бұл Жолдауы жаңа 
бастамаларға толы және бұл Қазақстанның дамуына, Мәнгілік Ел 
идеясына бағытталған нақты бағдар деуге де болады.

Міне, осы айтылғандай, ұлтын сүю, тілін, ата-дәстүрін 
қастерлеуден келіп патриотизм мәселесі туындады. Осы арада Елбасы 
Назарбаевтың  мына тұжырымдамасына сүйену артық болмас: «Өз 
бойымызда және балаларымыздың бойында жаңа қазақстандық 
патриотизмді тәрбиелеуіміз керек, – дейді «Қазақстан-2050» 
бағдарламасында. - Бұл, ең алдымен, елге және оның игіліктеріне 
деген мақтаныш сезімін ұялатады… Біздің балаларымыз бен 
немерелеріміз сырт елден гөрі Отанында өмір сүргенді артық 
көретіндей, өйткені, өз жерінде өзін жақсы сезінетіндей болуы 
тиіс. Біздің еліміздің әрбір азаматы өзін өз жерінің қожасы ретінде 
сезінуге тиіс».

Қай халықты алсақ та әрқайсысының өзіне тән ұлттық дәстүрі, 
салт-санасы мен әдет-ғұрпы, тәлім-тәрбие бастаулары бар. Сол 
ұлттық салт-дәстүрді, жөн-жоралғыларды ұрпақтан ұрпаққа жеткізу 
үлкен міндет. Егер осы сарқылмас қазына – ата-баба мұралары 
балаға мирас болып берілмесе, тәлім-тәрбиенің тіні үзіліп, халықтың 
келешегі күңгірттене түсер еді. 

Жыршы-жыраулардың поэзия тіліндегі толғаулары, қанатты 
сөздері тәлімдік маңызымен қатар, тарихи, мәдени, рухани, 
эстетикалық, отаншылдық, патриоттық мәнімен де құнды. Қазақ 
халқының тарихи дамуындағы алмағайып замандарда өмір сүрген 
аузы дуалы жыраулар мен шешен билер елге басшылық етіп, ақыл-
кеңесші болумен бірге, өз шығармаларына сол дәуірдегі халықтың 
ауыр тұрмыс жағдайын, ел қайғысын, азаттық үшін болған қанды 
майдан көрінісін, ерлердің ерлігі мен қаһармандығын арқау етіп, 
тарих шындығын жырға қосты. Халықты өнегелі сөздерімен, жыр 
толғауларымен ынтымақты ел болуға, береке-бірлікке шақырып, 
елі мен жерінің тұтастығын сақтауға ықпал етті. Қоғамдық өмір 
сахнасынан көкейкесті ойлар айтып, ел ұйытқысына айналды.

Ұрпақ тәрбиесі жөнінде өнегелі сөз айтып, қазақ халық 
педагогикасының мазмұнын байытқан Асан қайғы, Қазтуған, 
Шалкиіз, Бұқар сияқты көптеген жыршы-жыраулардың есімдерін 
ерекше атауға болады.

IХ ғасырда өмір сүрген белгілі күйші, музыкант, түркі 
халықтарының көрнекті ойшылы, халық даналығын жинап, сақтаушы 
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Қорқыт ата есімі қазақ халқы педагогикалық ой-пікірлерінің даму 
тарихында ерекше орын алады. Қорқыттың «Мыңғырған мал 
жиғанмен, адам жомарт атанбас»; «Анадан өнеге көрмеген қыз 
жаман, атадан тағылым алмаған ұл жаман. Ондай бала ел басын 
құрап, үйінен дәм беруге де жарамайды...»; «Ақылсыз балаға ата 
дәулетінен қайран жоқ...»; «Қонағы жоқ қараша үйден құлазыған 
түз артық...»; «Ата даңқын шығарып, өзінің тегін қуған балаға 
ешкім жетпейді»; «Өтірікші болғаннан жарық көріп, өмір сүрмеген 
көп артық» деген өнегелі өсиеттерінің бүгінгі ұрпаққа ұсынар үлгі-
өнегесі мол. Қорқыт бабаның батырлардың ерлігін, халық өмірі 
мен тұрмыс-тіршілігін арқау еткен қаһармандық жырларындағы 
тәлімдік-тағылымдық ойлары бастауыш сынып оқушыларын 
ерлікке, жомарттыққа, адалдыққа, туған елге, халыққа, Отанға деген 
сүйіспеншілікке тәрбиелеп, олардың бойында адамгершілік асыл 
қасиеттердің негізін қалауға септігін тигізері сөзсіз. 

XV-XVII ғасырларда өмір сүрген қазақ ақын-жыраулар 
поэзиясынан ғасырлар сырын, халықтың салт-санасын, ой-өрісін, 
тілек-мақсатын айқын аңғарамыз. Өйткені жыраулар толғауларынан 
халықтың не бір нәзік сырлары, мұң-мұқтажы өзекті орын алады. 
Оны XV ғасырдың орта кезінде өмір сүрген қазақ даласының ұлы 
ойшылы, халқымыздың қоғамдық-саяси, әлеуметтік ой-пікірлерінің 
көне басшысы бола білген Асан қайғы шығармашылығынан байқауға 
болады. Асан қайғы – қазақ даласынан шыққан ойшыл-философ, 
аты аңызға айналған, ел қамын ойлаған данышпан ақын.

Асан қайғы жырау көшпелі қазақ халқының кемеңгер философы, 
дана ойшылы атанған. Оның толғауларынан тәрбиелік мәні терең 
қанатты сөздерді, тағылымдық ой-пікірлерді көптеп кездестіруге 
болады. Асан қайғы өз толғаулары арқылы бірде:

Арғымаққа міндім деп, 
Арты топтан адаспа. 
Күнінде өзім болдым деп, 
Кең пейілге таласпа, - 
деп, жас ұрпаққа көптен қол үзбеу, қатарларымның алдымын деп 

асып-таспау, өз ортаңда қадіріңді арттыру үшін кішік мінез танытып, 
асылық сөз айтпау, әрдайым сабырлы, ұстамды болу жөнінде ақыл-
кеңес берсе, енді бірде:

Таза мінсіз асыл тас, 
Су түбінде жатады. 
Таза мінсіз асыл сөз 
Ой түбінде жатады, – 
деп, адамның жан-дүние тазалығы мен шынайылығы, сезім 

сұлулығы туралы бейнелі, терең философиялық ой айтады. Өз 
шығармаларында жақсылық пен жамандықтың ара жігін ашып 
көрсетуге талпынған жырау ұрпағының бір-бірімен адал ниетті дос 
болып, тату-тәтті өмір сүргенін қалайды. 

Тәлім-тәрбиелік, терең танымдық ой-пікірлер жыраулар 
поэзиясының дамып, өркендеуіне үлкен үлес қосқан, қазақ 
әдебиетінің көрнекті өкілі – Бұқар жырау шығармашылығына да тән.
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Бұқар жырау өз толғауларында елдің ынтымақ-бірлігін, халық 
мүддесін арқау етіп, туған елге, Отанға деген сүйіспеншілікті 
патриоттық сезіммен асқақтата жырлайды. Жырау шығармаларында 
жеткіншек ұрпақты ең алдымен адамгершілікке, ізгілікке тәрбиелеуге 
ерекше көңіл бөледі. Жастарға жақсылық пен жамандықтың ара-
жігін айырып берумен бірге, адамның әр жас белесіндегі қабілет-
қарымын, мүмкіндігін саралайды, әсіресе жастық шақта барынша 
қимылдап, өнерге ұмтылып, жақсы, игі қасиеттерді бойға сіңіруге 
талпынып қалу қажеттігін айтады.

Жыраудың дүниетанымдық көзқарастағы шығармаларының 
ішінен «Бірінші тілек тілеңіз» атты толғауын ерекше атап айтуға 
болады. Он бір тілектен тұратын бұл жырда Бұқар тыныштық, 
адамгершілік, адалдық, тазалық, мұсылмандық парызды орындау 
мәселелерін сөз ете отырып, өз дәуіріндегі адамдардың ой-тілегі мен 
арман-мұратын жинақтап көрсетуге талпынған.

Ойшылдар мен жыршы-жыраулар шығармалары балалардың 
дүниетанымын кеңейтіп, ақыл-ойын жетілдіреді, шығармашылық 
ойлау қабілетін ұштайды, ана тілінің құрылымын, заңдылықтарын 
жан-жақты, толық игеруге мол мүмкіндік береді. Жасөспірімдердің 
Отанға, атамекенге деген патриоттық сезімін қалыптастырып, 
эстетикалық талғамын өсіруге ықпал етеді.

Ұлы ойшылдар мен ақын-жырау еңбектерімен танысу арқылы 
жас жеткіншектер халықтың өткен өмірін, тұрмыс-салтын, арман-
үмітін терең танып-біледі.

Ауыз әдебиетінің ерте заманнан ескірмей ұрпақтан–ұрпаққа 
ауысып отырған күрделі де мол бір саласы – батырлар жыры. Бұл 
жырларды жыршы–жыраулар ғасырлар бойы қобызға немесе 
домбыраға қосып, белгілі бір әнмен айтып, ауыздан-ауызға таратып 
келген. Қазақ батырлар жырындағы басты қаһарман елін сүйген 
батыр, ал оның басты мақсат-мұраты – халқын, Отанын басқыншы 
жаудан қорғау. Басқыншылардан қорғайтын батыр жайлы жырлар ел 
қиялында осындай зарығу, торығу тұсында туады. Мұндай батырды 
халық қартайған ата-ананың амандығы үшін қажет деп біліп, оның 
көршілес рулармен де күш біріктіруін көздейді. «Алпамыс батыр», 
«Қобыланды батыр», «Ер Тарғын», «Қамбар батыр» сияқты қазақ 
батырлар жырларында қалмақ, моңғол басқыншыларының шабуылы 
баяндалып, қазақ батырларының сол күрестегі ерлігі жырланады. 
Олардың отаншылдығы мен адалдығы, уәдеге беріктігі зұлымдық 
пен қиянатқа қарсы қойылады. 

Ауыз әдебиетінің ең үлкен саласының бірі ретінде батырлар 
жырын педагогика ғылымы саласынан зерттесе, патриоттық 
тәрбие туралы ұғымдар ашылар еді. Белгілі әдебиетші ғалым Ә. 
Қоңыратбаев: «Ел, халық санасымен жасалған «Қобыланды батыр», 
«Алпамыс батыр», «Қамбар батыр», «Ер Тарғын» сияқты батырлар 
жырында ел тәуелсіздігін сыртқы жаулардан қорғау сарыны үстем» 
деген. Шынында да, батырлар жырында патриоттық сезімді ардақтап, 
батырлықты мадақтаған, ақылдылық, парасаттылық, достық тәрізді 
адамгершілік игі қасиеттер дәріптелген.
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Батырлыр жыры эмоциялық әсермен тыңдаушының ынтасын 
арттырып, көріктілігімен көкейге қонады, ол шаттандырады, ондағы 
трагедиялық және қуанышты жайларды тебірене сезініп, ыстық 
жаспен, ынталы ықыласпен қабылдайды. Сондықтан ақын болмаса 
да, асыл жырларды  жаттап алушылар көп болған. Жаттампаздық 
құрғақ жаттау емес, жадында  жақсыны сақтап, өнегелі өмірге 
пайдалана  білуді халық әрқашан да мақсат еткен. Ел Ер Тарғындай 
ер болуды, Қобыландыдай батыр болуды, Қамбардай қамқоршы 
болуды ұрпақтарына үлгі еткен.

«Сөз сүйектен өтеді» деген халық сөз өнерін тәрбиенің күшті 
қаруы етіп, өмірге пайдалана білді. Өмірдің өзі түсіндіретін халық 
философиясы ауыз әдебиеті болды. «Қара қылды қақ жаратын» 
әділдік, арды, намысты аяққа басқан зұлымдық, ел сүйінген ерлік, 
дарқан ойлы даналық, қояннан жаман қорқақтық батырлар жырында 
айқын сарапталып, ақылмен екшеленіп, ерекше әсерлерімен 
тыңдаушыларын баурап отырды.

Қорыта келе, жыршы-жыраулар шығармалары балалардың 
дүниетанымын кеңейтіп, ақыл-ойын жетілдіреді, шығармашылық 
ойлау қабілетін ұштайды, ана тілінің құрылымын, заңдылықтарын 
жан-жақты, толық игеруге мол мүмкіндік береді. Жасөспірімдердің 
Отанға, атамекенге деген патриоттық сезімін қалыптастырып, 
эстетикалық талғамын өсіруге ықпал етеді.

Ұлы ойшылдар мен ақын-жырау еңбектерімен танысу арқылы 
жас жеткіншектер халықтың өткен өмірін, тұрмыс-салтын, арман-
үмітін терең танып-біледі.
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МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРҒА ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ 
ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1Тулепова С.И., 2Тулепов С.И.
1І.Жансүгіров атындағы ЖМУ. Талдықорған қаласы. tuliepova.
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2№14 мектеп-гимназия Талдықорған қ. Tulepov@mail.ru

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім 
жүйесінің басты міндеті - ұлттық және жалпы адамдық құндылықтар, 
ғылым мен практиканың жетістіктері негізінде тұлғаның жан-жақты 
қалыптасуы мен дамуына бағытталған білімді алу үшін қолайлы 
жағдайлар жасау» - делінген. [1]. Қойылған міндетті шешудің 
жолдарын іздеу педагогикалық зерттеулердің әр түрлі бағыттарында 
жүріп жатыр.

Қaзaқстaн Республикaсындa білім беру сaлaсы бойыншa қоғaмның 
бүгінгі күнгі тaлaбы әрбір aдaмды Отaнын сүюге, туғaн жерін 
құрметтеуге, aтa-бaбaның озық сaлт-дәстүрлерінің құндылығын 
мaқтaныш тұтуғa, әлемде хaлықтaр aрaсындaғы бейбітшілік үшін 
достықты нығaйтуғa бaғыт беруде тaлмaй еңбек етуді қaжет сaнaйды.

Хaлық педaгогикaсындaғы жaуынгерлік дәстүрлерді кешенді 
түрде зерттей келе біз өз еңбегімізде оқушылардың бойындa әскери 
пaтриоттық рухты қaлыптaстыруде қолдaнaмыз.

Оқушылардың бойындa әскери пaтриоттық рухты 
қaлыптaстырудың тaрихи-педaгогикaлық көздері қaзaқ хaлқы 
бaтырлaрының ерлік істерінің тaрихи деректеріне тaлдaу жaсaй келе, 
қaзaқ хaлқының бaсынaн өткен тaрихи жaғдaйлaрғa бaйлaнысты 
пaтриотизмнің дaмып қaлыптaсуының тaрихи aлғы шaрттaрын 
қaрaстырaмыз.

Ж.Н. Қaлиев мектеп оқушылaрынa сыныптaн тыс жұмыстaрдa 
хaлық педaгогикaсы құндылықтaры негізінде пaтриотизмге 
тәрбиелеу жұмыстaрынa тaрихи-педaгогикaлық тұрғыдa сипaттaмa 
беріп, «ұлттық пaтриотизм» және «қaзaқстaндық пaтриотизмге»  
aнықтaмa берді. Сыныптaн тыс тәрбие жұмыстaрындa хaлық 
педaгогикaсы құндылықтaры негізінде пaтриотизм идеясын 
қaлыптaстырудың шaрттaры мен құрылымдық үлгілерін жaсaп, оны 
іске aсырудың әдістемелерін ұсынaды[2].

Ж.A.Қaсымбеков «Спорт және дене тәрбиесі aрқылы 
жaсөспірімдердің әскери пaтриоттық  қaсиеттерін қaлыптaстырудың 
педaгогикaлық шaрттaры» aтты өзінің диссертaциялық жұмысындa 
жоғaрғы сынып оқушылaрының әскери пaтриоттық  қaсиеттерін 
қaлыптaстырудың критерилерімен деңгейлерін, сондaй-aқ 
моделін құрaстырaды. Дене шынықтыру мен спорт aрқылы әскери 
пaтриоттық тәрбие берудің әдістемесі әзірлеген[3].

Көп ұлтты Қaзaқстaн Республикaсы үшін әскери пaтриоттық  
сезімнің рухaни сaлaдaғы тaту-тәтті тірлік, aзaмaттық келісімге ғaнa 
емес мемлекеттік мaтериaлдық негізін нығaйтуғa дa тікелей ықпaлы 
бaр.
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Әскери пaтриоттық  рух - қaзaқ елінің әлемдік өркениетті елдер 
көшіне қосылып дүниежүзілік қaуымдaстықтaн лaйықты орын aлуғa 
мүмкүндік беретін бірден - бір күш.

«Бaсқa елде сұлтaн болғaншa өз еліңде ұлтaн бол», - деп aтa-
бaбaмыз өсиет қaлдырғaн болaтын. Сондықтaн қaзaқтың бaлaсы 
қaй жерде жүрмесін өз Отaнын сүйіп, Отaнының тәуелсіздігі мен 
болaшaғы үшін қaсық қaнынa дейін aямaуы керек. Осы үш қaсиет 
болсa, біздің еліміз қaлaй дa өркендейді [55].

Әскери пaтриоттық  сезім өрге бaстaйтынын өз ұлтымыздың 
тaрихы дa тaлaй дәлелдеп келеді. Кейде шіркін бір өзіне бірнеше 
мемлекет сыйып кететін ұлaн - бaйтaқ жерді aтa-бaбaмыз сaн 
ғaсырлaр бойы қaнaттығa қaқтырмaй, тұмсықтығa шоқтырмaй 
қaлaй aмaн сaқтaғaн деп тaңдaнaмыз. Өз сaуaлымызғa өзіміз жaуaп 
тaуып «Нaйзaның ұшымен, білектің күшімен, aқылдың ісімен» - 
деп мaқтaнaмыз. Ешбір қaтесі жоқ. Тегеурінді күштің тетігі жүрек 
қуaтынaн нәр aлғaндa ғaнa қозғaлысқa келмек. Ұлaн мaйдaн ұлы 
істе де жеке дaрa жекпе-жекте де рухы мықты ұтaды. Жaйшылықтa 
әрқaйсысы бір түйе aйдaп, жеке жaйылaтын жұртымыздың ел бaсынa 
күн туғaндa бір төбеге жиылып, бір aуылынa ұюы, бір жaғaдaн бaс, 
бір жеңнен - қол шығaрып, тaстүйін тегеурінді күш болып aттaнуы 
осындaйдa бәрінен биік тұрсa қaндaй ғaнибет.

Н.Ә.Нaзaрбaев ұсынғaн жaңa ұлттық идеяның мaзмұны дa 
қоғaмдық дaмуғa бaсқaшa, осы зaмaнғы тұрғыдaн қaрaу үрдісіне сaй 
aйқындaлғaн. «Көп ұлтты Қaзaқстaндa жaлпы ұлттық мүдделерді 
жүзеге aсырудың бір ғaнa жолы бaр екені aйдaн aнық. Ол қaзaқ 
ұлтының біріктіруші рөлі жaғдaйындa бaрлық хaлықтaрдың теңдігін 
қaмтaмaсыз ету» - деп жaзды ол «Қaзaқстaнның болaшaғы - қоғaмның 
идеялық бірлігінде» - деген еңбегінде [4].

Біз бұл жерде екі мәселеге aйрықшa нaзaр aудaрып қaрaстырaмыз: 
Бірінші - қоғaмның көп ұлттылығын тұрaқты бірлестіруші 

фaкторғa aйнaлдыру. Яғни, сырт қaрaғaндa, әрқилы aлaуыздықтaрдың 
негізгі себебі болуғa тиіс осaлдықтaрдың өзінен, aлғa бaсуғa күштірек 
қaрқын беретін aртықшылық жaсaу ниеті.

Екінші - қaзaқ ұлтының қоғaм өміріндегі біріктіруші рөлінің aтaп 
көрсетілуі. Яғни, оның мемлекеттің тaғдыры үшін, ең aлдымен өзі 
жaуaпты екендігінің aшық aйтылуы. әрине біріктірушілік міндетін 
aтқaру - қоғaмның әртүрлі элементтері aрaсындa жaй бaйлaнысшы 
болу дегеннен гөрі күрделілеу ұғым, ол үшін солaрдың қоғaмдық 
ортaқ тірлігінің ұйқaсындa жaңa қaуымдaстық шын мәніндегі негізгі 
ұлттық тірегіне aйнaлу керек.

Елбaсы өзінің теориялық еңбектерінде, мaқaлaлaры мен 
сөздерінде «қaзaқстaндық пaтриотизм» деген ұғымдa әр қырынaн 
aшып көрсетіп келеді. Ол үшін өз отaндaстaрының, ғылыми тілмен 
aйтуындa қоғaм оргaнизміндегі өзінің сaяси еркіндігін aйқын 
сезінетін және өз Отaнын сaнaлы түрде тaңдaғaн aзaмaттaр болуы 
шaрт.

Сондa ғaнa әрбір aзaмaт өзін мемлекетінің өткеніне, бүгініне 
және ертеңіне тікелей қaтысын сезініп, Отaн тaғдыры үшін өзіне 
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жеке жaуaпкершілік жүктелетінін терең пaйымдaйтын болaды. Ел 
өміріне қaтысты сaн aлуaн проблемaлaрдың бaршaғa бірдей жaқын 
әрі түсінікті болуы дa осығaн бaйлaнысты.

Әрине, Қaзaқстaнды шын мәнінде өз Отaны деп сaнaғaн aдaм бaсқa 
елдерге жaлтaқтaп солaрдың көмегімен өзіне әлдебір жеңілдіктер 
aлуғa, немесе болғaн aртықшылықтaрын сaқтaп қaлуғa ұмтылмaс 
еді. Бірaқ отaндaстaрмен тaғдыры ортaқ екендігін терең сезінген жaн 
бaсқa түскен қиындықтaрды дa бірлесе күш жұмсaп жеңуді ойлaры 
aнық. Өздерін кaзaктaрдың көсеміміз, орыс тілділердің тілеуқорымыз 
деп кеуде қaғaтын, қaзір тaғы дa бізде бірнеше мемлекеттік тіл 
мен қос aзaмaттық болмaсa, республикaдaғы демокрaтияның күні 
қaрaң қaлaды деп бaй-бaлaм сaлып жүрген кейбір сaясaтшылaрдың 
елге іріткі сaлaтын ылaндaрының сыртындa белгілі бір көзқaрaс 
жaтқaнын ұмытуғa болмaйды. Олaрғa тәуелсіздік деген сөз түрпідей 
келеді. Тіпті жaн-жaқты бaйлaнысты нығaйту, кең aрaлaсу, келісім 
мен ынтымaқтaстықты нығaйту деген ұғымдaрғa көбіне біржaқты 
ғaнa қaрaйтыны бaйқaлaды.

Осы орaйдa қaзaқ ұлтының қоғaмдaғы біріктіруші рөлін күшейту 
деген қaғидaғa тaғы бір орaлa кеткен жөн сияқты. Бұл процестің 
нәтижелі өрбуі тек қaзaқтaрғa ғaнa бaйлaнысты емес екендігін aшық 
aйту керек.

Бұл ретте Ә.Нұршaйықов «қaзaқстaндық пaтриотизмді» қaзaқ 
ұлтының мүддесімен бaйлaныстырa келіп бaсқa ұлттaр мүддесін 
жоққa шығaрмaйтын келелі пікір aйтaды. Ол aзaмaттaрдың 
құқықтық еркіндігі, бaсқa ұлттaрдың қaзaқ хaлқының дәстүрін 
сыйлaуы, олaрдың қaзaқ мемлекетінің нaмысын қорғaуы, қaзaқ елін 
жaтсынбaй, жүрегімен сүйе білуі, ұлттық тіл, діні, ділімізді сaқтaуғa 
кедергі жaсaмaй қолдaу тaуып жaтсa міне, осылaрды қaзaқстaндық 
пaтриотизмнің белгілері деп сaнaйды.

«Пaтриотизм» ұғымын тaлдaй келе ол: «пaтриотизм дегенде, 
әуел бaстaн aқ туғaн жерін, aнa тілін, елдің әдеп-ғұрпы мен сaлт-
дәстүрін құрметтеп, қaстерлеген. Бұл әскери пaтриоттық  сезім ерте 
зaмaннaн-aқ қaлыптaсқaн  Мұның терең мaғынaсынa ұлтжaндылық 
жaтaды», - деп көрсетеді [5].

Жоғaрыдaғы ой түйіндерінен бaйқaғaнымыз, бүгінгі күні 
бейбітшілік зaмaндa, демокрaтиялық бaғыт ұстaнғaн Қaзaқстaндa 
пaтриотизмге жaңa көзқaрaс қaлыптaстыру мәселесі туындaп отыр. 
Мемлекетіміздің тәуелсіздік aлғaн жылдaры әскерден жaппaй қaшу 
бүгінде тоқтaлып Отaнды қорғaуғa деген әскери пaтриоттық  сезім 
aртa түсуде.

Әскери пaтриоттық  сезіммен, рухaни сaлaдaғы тaту-тәтті тірлік, 
aзaмaттық келісімге ғaнa емес мемлекеттің мaтериaлдық негізін 
нығaйтуғa дa тікелей ықпaлы бaр.

Әскери пaтриоттық  рух - қaзaқ елінің әлемдік өркениет көшіне 
қосылып, дүние жүзілік қaуымдaстықтaн лaйықты орын aлуынa 
мүмкүндік беретін бірден-бір күш. Көп ортaсындa көзге түсу үшін де 
кемел болмыс керек. Төл тaрихы, мәдениеті мен өнері, экономикaлық 
қуaты жоқ ел бaсқaлaрғa дa қызықсыз. Aл олaрды кең тaныту үшін 
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aлдымен қaдыр-қaсиетіңді өзің жaқсы білуің, мaқтaныш ете aлуың 
керек.

Отaныңды сүю дегеннің мән-мaғынaсы дa осылaй aшылaды. 
Оғaн орынды мaқтaнышпен қосa кемшіліктің орнын толтыруғa 
деген құлшыныс пен қиындыққa қaйыспaй төзе білу де қосылaды. 
Елдікті ұлттық нaмысты бәрінен жоғaры қою - отaнсүйгіштіктің ең 
бaсты белгісі.

Көптеген сөздіктерге, энциклопедиялық aнықтaмaлaрғa 
сүйенсек, пaтриотизм - өз Отaнынa деген сүйіспеншілік, aдaлдық, 
оғaн қызымет етуге, оны ішкі-сыртқы жaулaрдaн жaнпидaлықпен 
қорғaуғa әрдaйым әзір болу дегенге сaяды екен. Мұндaғы бaсты 
нәрсе - кейбір қиындықтaрғa, күйзелістерге тaп болсa дa әрбір aзaмaт 
Отaнын дa, өзінің де келешелігіне үлкен сеніммен, үмітпен қaрaуғa 
міндетті. Ол үшін бізге отaнсүйгіштік, әскери пaтриоттық, ұлттық 
сaнa - сезім қaжет. Бұл қaсиеттер білімгерлердің бойынa оқумен, 
біліммен, үйренумен, тaлпынумен тәрбиемен бітеді.

Қaзaқтың әскери пaтриоттық, отaнсүйгіштік тәрбиесі - тереңнен 
тaмыр тaртқaн, хaлқымыздың сaн ғaсырлық болмысының, дүниетaну 
көзқaрaсының, aқыл-ойы мен сaлт-дәстүр мәдениетінің көрінісі. 
Осылaрды бойынa дaрытпaй білімгерлерді  aлтын бесік елін, кіндік 
кескен жерін қорғaйтын және осы мaқсaт жолындa бaр күш-жігері 
мен aқыл қaйрaтын жұмсaйтын, отaншыл aзaмaттaрды, яғни нaғыз 
пaтриоттaрды тәрбиелеп өсіру мүмкін емес. Сaйып келгенде, 
білімгерлерді ұлттық тәрбие негізінде жaн-жaқты жетілген «Сегіз 
қырлы, бір сырлы» ұрпaқ ретінде - лaйықты ізбaсaр мaмaн етіп 
тәрбиелеу
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ХАЛЫҚ ТАҒЫЛЫМЫ ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕНІҢ ӨЗЕГІ

Муртбосынова Дариға Кенесханқызы 
Тараз МПУ, Тараз қ.

Академиялық мәселелер жөніндегі басқармасының маманы

Тарихтың даму белестерінде әрбір халық саяси-әлеуметтік, 
мәдени және идеологиялық жағдайына сай рухани-дәстүрлік, 
адамгершілік қасиеттерін қалыптастырып оны ұрпақтар игілігіне 
қалдырып отырады. Оның орнықтылығы әрі тереңдігі, мәнділігі 
қоғамның бетке ұстаған саяси және тәрбиелік бағдарына келіп 
тіреледі. 

Бүгінгі таңда жас ұрпақты өз халқының тарихын, тегін, салт-
дәстүрін, тілін, білімін меңгерген мәдениетті, адами қасиеті 
мол, шығармашыл тұлға етіп тәрбиелеу – өмір талабы, қоғам 
қажеттілігі. Қазақ мәдениеті – ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық 
мәдениет. Ол ұлттық тәлім-тәрбиенің негізінде дамып қалыптасады. 
Ұлттық тәрбие сол ұлттың мәдениетін дамытудың қозғаушы күші 
болып табылады. Рухы асқақ, іргесі берік ел боламыз десек, ең 
бастысы, ұрпақ тәрбиесі мен біліміне сергек қарауымыз қажет. 

Бұл жөнінде Абай атамыз: «Балаға мінез үш алуан адамнан 
жұғады: бірінші – ата-анасынан, екіншісі – ұстазынан, үшіншісі 
– құрбысынан», – деген екен. Қоғамға қызмет ететін болашақ 
жеткіншектерге сапалы білім мен өнегелі ұлттық тәрбие беру – 
ұстаздар қауымының басты парызы. Мектеп оқушыларымен ұлттық 
тәрбие жүйесі ең жауапты және ерекшелігі мол кезеңге жатады. 
Олардың жас ерекшелігі мен өсімтал сана-сезімдері осыны талап 
етеді. Жас ұрпаққа сапалы біліммен бірге саналы тәрбие беру 
қай кезде де өзектілігін жоғалтқан емес. Қазірде солай. Арғы ата-
бабаларымыз жас өренді елін, жерін сүюге үндеп, ұлттық салт-
дәстүрмен сусындатуды мұрат тұтқан. Сол рухани үндеу бүгінгі 
күнге жеткізді. /1,с.53/

Ұлттық құндылықтарымызды әлемдік деңгейге шығаруға 
қабілетті тұлға тәрбиелеу үшін: 

- оқушылардың ұлттық сана-сезімін қалыптастыру; 
- жас ұрпақ санасына туған халқына деген құрмет, сүйіспеншілік, 

мақтаныш сезімдерін ұялату, ұлттық рухын дамыту; 
- ана тілі мен дінін , оның тарихын, мәдениетін, өнерін, салт-

дәстүрін, рухани-мәдени мұраларды қастерлеу; 
- жас ұрпақ бойында жанашырлық, сенімділік, намысшылдық 

тәрізді ұлттық мінездерін қалыптастыру сияқты міндеттерді 
орындағанда ғана басты мақсатқа жетеміз. 

Ұлттық тәрбие қазір елімізде орын алып отырған көптеген 
мәселелерді: ана тілін, ата тарихын, ұлттық салт-дәстүрін білмейтін 
жастар, тастанды жетім балалар, «қиын» балалар, қарттар 
үйлеріндегі әжелер мен аталар, нашақорлыққа салынған жастар, 
тағы басқаларды бірте-бірте жоюдың және олардың алдын алып, 
болдырмаудың негізгі жолы. 
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Ұлттық тәрбие алған ұрпақ дені сау, білімді, ақылды, ұлтжанды, 
еңбекқор, сыпайы, кішіпейіл болып өседі. Сондықтан да ұлттық 
тәрбие – ел болашағы. Өз ұлтын, тілін  сүйіп, қастерлейтін адам 
ғана, сонау ежелден мирас болып келе жатқан ата-ананы, үлкенді 
сыйлау, кішіге қамқорлық, мейірбандық, инабаттылық көрсету 
сияқты ізгі қасиеттердің иесі бола алады. Қазақ жастары осындай 
ұлтжандылығымен, өздеріне тән ұлттық болмысымен және рухани 
тазалығымен ерекшеленуі тиіс. Ар-намысын жоғары ұстаған ел ғана 
басқа ел алдында әрдайым абыройлы, сыйлы болмақ. /2,с.23/

Тәрбие–жеке тұлғаның қалыптасуының ең басты факторы. 
Халық даналығында: «Баланы әуелі мейір шапағатқа, онан соң ақыл 
парасатқа, ақырында еңбек пен ғылымға баулы» - дейді.Тәрбие-
халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алған озық тәжірибесі 
мен ізгі қасиеттерін жас ұрпақтың бойына  сіңіру, баланың қоршаған 
ортадағы қарым-қатынасын, дүниетанымын өмірге деген көзқарасын 
және соған сай мінез-құлқын қалыптастыру. 

Тәрбиенің негізгісі – ол ғибратты, ғұмырлы, ғасыр бойы 
бойымызға салт-дәстүрмен берілген–ұлттық педагогика. Небір 
ғасырлар шектеулі шеңбер аясынан шырмауықтай  шырмалып 
шыға алмай келген ұлттық тәрбиенің жаңа талапқа сай жаңғыртып, 
жаңартып өскелең жас ұрпаққа толыққанды тайға таңба басқандай 
жеткізсек, таптырмас тағлым болары сөзсіз. /3,с.10/

Тәрбиенің негізгі  мақсаты – дені сау, ұлттық сана-сезімі ояу, 
рухани дәрежесі биік, мәдениетті, парасатты,ар-ожданы, еңбекқор, 
іскер, бойында басқа да игі қасиеттер қалыптасқан адамды тәрбиелеу. 
Тәрбие ісі- ұзақ және күрделі үдеріс. Адамзат дамуының қай кезеңінде 
болсын тәрбиенің тиімділігін жетілдіру ісі жүзеге асырылып келеді. 
Бұл істі жүзеге асыру үдерісі әрбір қоғамдағы мемлекет қажеттігіне 
бағындырылады. Өйткені, мемлекет қажеттігінің орындалуы 
оның экономикалық күш-қуаты мен саясатына тәуелді екендігі 
белгілі. Олай болса, тәрбие тиімділігінің ең басты шарты мемлекет 
мүмкіндігінен туындайтын қажеттікке сай тәрбиенің мақсатын 
нақты анықтау болып табылады. Бүгінгі күннің талабына сай ұрпақ 
тәрбиесінің мазмұнын, әдіс-тәсілдерін және ұйымдастыру жүйесінің 
іргетасын қалайтын негізгі қағидалар мыналар: 

-  тәрбиенің мазмұны, оны жүзеге асыратын әдіс-тәсілдердің 
негізі –  адамгершілік, имандылық, ізгілік, елжандылық;

-  үздіксіз тәрбиенің негізі – ұлттық тәлім –тәрбие;
 -  әр халықтың тәлім – тәрбиелік мұрасы – мәдениеттің құнды 

бөлігі. Қазақ халқының бағалы педагогикалық ой - пікірлерін оқу, 
оны тәрбие жүйесінің тірегіне айналдыру;

-  өнегелі тәрбие ісін, дүниежүзілік ғылыми және рухани қазынаны 
ұлттық мұрамен ұштастыру арқылы жүзеге асыру. /4,с.362/

Болашақ дамуы мәдениетке сүйенген құндылықтар жүйесімен 
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тығыз байланысты. Себебі құндылықтық қатынас арқылы барлық 
нәрсенің маңыздылығын айқындауға болады. Ал адамды басты 
құндылық деп қабылдайтын ұлттық тәрбие әрдайым жоғары 
тұрады. Тәрбие – қоғамдық, өндірістік және мәдени өмірдің 
белсенді қатысушысын даярлауды мақсат етіп қойған, жеке адамды 
қалыптастырудың жүйелі процесі. Тәрбие білім берумен тығыз 
байланысты. Сонымен бірге ол адамға қоғам құылысы, ғылым мен 
техниканың дамуы, әдебиет, өнер, бұқаралық ақпарат және насихат 
құралдары (баспасөз, радио, телевизия) арқылы ықпал етеді. 

Тәрбиенің негізгі түрлері – отбасы тәрбиесі және қоғамдық тәрбие. 
Тәрбие – қоғамдық өмірдің жалпы және қажетті категориасы. Жас 
буын мен аға буын арасындағы байланыс пен мирасқорлық тәрбие 
арқылы жүзеге асады. Тәрбиенің мақсаты, мазмұны, ұйымдастыру 
түрі, әдісі қоғамдық қатынастардың тарихи, мәдени дамуына сәйкес 
өзгеріп отырады. Адамзат қауымының ғасырлар бойғы тарихы 
имандылық, ғибраттық, әдет-ғұрып, салт-дәстүр, ұлттық тағылым 
ұрпақ тәрбиесінің қыруар үлгілерін мұралыққа қалдырғаны 
бәрімізге белгілі.Қазіргі таңда сол құндылықтарымыз қаншалықты 
сақталып,ұрпақ санасына қаншалықты беріліп жатқандығы басты 
мәселе.Адам өміріндегі тәрбие,ұлттық сана басты мәселе болуы тиіс. 
Адам болып туылу оңай, ал адам болып қалыптасу қиын. /5,с.65/

Адамдық қасиетке бірден бір әсер етуші фактор ол тәрбие, 
ұлттық салтымыз.  Сол халық даналығы қорытқан қазына байлық, 
тәжірибені халық игілігіне жарату, үлгі етіп ұсыну жас ұрпақтың 
еншісінде. желден ел тілегі – ер тілегі, адал ұл ер боп туса – ел тірегі» 
демекші әр баланың бойында адамгершілік, батылдық, шыдамдылық, 
төзімділік қасиеттерін дамытып, жеке тұлғаны қалыптастыруға үлес 
қосу болып табылады. Жас ұрпақты аға ұрпақтың лайықты мұрагері 
болу үшін жастарға халқымыздың Отан мүддесі жолында жасаған 
ерлік істерінің ұлылығын жете түсіндіре отыруымыз қажет. Осы 
жерде еліміздің тарихы жетекші орын алады. Қазақ елінің тарихын 
насихаттап, өскелең ұрпақты ұлтжанды етіп тәрбиелейтін, әрқашан 
мемлекеттік мүддені көздеп, мемлекеттік тәуелсіздігіміздің мәңгі 
баянды болуын насихаттау жолында аянбай еңбек етуіміз керек. 
Тарихты оқу арқылы отаншылдыққа, өз халқына, басқа халықтарға 
деген сүйіспеншілікке, жауынгерлікке, еңбек сүйгіштікке, Отаны 
үшін кез келген қиындыққа әзір тұруға, халықтар арасындағы 
достық пен ынтымақтастыққа, қоғам үшін, халық үшін, елі үшін 
қызмет етуге дайын болуға, адалдыққа, шыншылдыққа, тазалыққа, 
қарапайымдылыққа, кішіпейілділікке, өз мүддесін халық, Отан 
мүддесінен жоғары қою сияқты қасиеттерге тәрбиеленеді. Қоғамдық 
өзгерістер ұлттық психологияны, әдет – ғұрып салт – дәстүрді оқу 
– тәрбие үрдісінде пайдаланудың обьективті қажеттілігін туғызып 
отыр. /6,с.4/
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Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан – 2030» Жолдауында «Ұрпақ 
тәрбиесінде» дана болады, оның саулығына бітіміне және дүниеге 
көзқарасына қамқорлық жасайды. Ол бабаларының игі дәстүрлерін 
сақтай отырып, қазіргі заманда нарықтық экономика жағдайында 
жұмыс істеуге даяр болады. Ол күллі әлемге әрі сыйлы, өз елінің 
патриоды болады деп атап көрсеткен. 

Бұл міндеттер Қазақстан Республикасының «Білім туралы 
заңында», «білім беру жүйесінің азаматтықпен, елжандылық, 
мемлекеттік рәміздерді сүйіспеншілікпен құрметтеуге, халықтың 
салт – дәстүрін қастерлеуге, әлемді және отандық мәдениеттің 
жетістіктеріне баулу, қазақ халқымен республиканың басқа 
ұлттарының әдет – ғұрыптарымен салт – дәстүрін зерделеуге» 
деп айрықша атап көрсетеді. Жеткіншек ұрпақтың өз халқының 
рухани қазынасымен оның ұлттық тәрбиесімен әдет – ғұрып, салт 
– дәстүрмен тереңірек танысу қажеттігі бірініші орынға қойылып 
отыр. Өйткені өз халқының, әрі бүкіл адамзаттың өткенін білу, 
рухани мұраларымен сусындауадамның жеке тұлғалық болмысын 
қалыптастырып, оны руханитұрғыдан кемелдендіретін бірден – бір 
қажетті көрсеткіш болып табылады.

Бүгінгі күні қазақ халқының ұлттық мәдениетін қайта өркендету 
жағдайында жас ұрпақты ұлттық дәстүрмен тәрбиелеудің қажеттілігі 
туды. Халықтық салт – дәстүрдің ішінде бүкіл халықтың мінез – 
құлқы, болмысы, дүниетанымы, мәдениеті, тілі мен діні,өмір сүру 
жолы, психологиясы топтасып жатыр. Бұл құндылықтар қазіргі 
қоғамның күрделі өзгерісі кезеңінде жас ұрпақты әлемдік деңгейде 
оқытып, біліммен қамтамасыз ете отырып, тәрбиесін ұлттық етуде 
ерекше тәрбие құралы болып саналмақ. 

Ұлттық тәрбие тек ұлттың салт – дәстүрі арқылы ғана берілмек.
Бұл орайда еліміздің көптеген педагог ғалымдары құнды еңбектер 
жазып, оны іс – жүзіне асыруды мақсат етіп келеді.

Баланың бойына рухани азық болып, жанына нұрқұятын 
қажеттіфактор – халықтың салт – дәстүрі. Салт – дәстүрдің тәрбиелік 
мәнін ашу, оны жас ұрпақтәрбиесінде пайдаланубүгінгікүнгіуақыт 
талабынан туындап отырған мәселе. Қазақ халқы ғасырлар 
бойы өз ерекшелігі бар тәлім – тәрбие құралдары – халықтық 
педагогиканыдүниеге әкеліп, қалыптастырды, осы мол мұраны 
қазіргі оқу – тәрбие процесіне енгізу заман талабы. Жаңа қоғамда 
тек білімді болу жеткіліксіз, сондықтан әрбір жеке тұлғаның 
бойында адамгершілік, ізгілік, кішіпейілділік, қайырымдылық, 
батырлық,  парасаттылық, Отансүйгіштік қасиеттер болуы керек. Ол 
үшін жас ұрпаққа тәрбие беруде ар – ұят, адалдық, руханият, ізгілік 
мәселелерін қатар қоюмыз керек. Қазіргі таңда «Халықтық тәрбие 
тағылымын игерген, рухани бай, өрісі жоғары, білімді, ел болашағын 
ойлайтын тұлға қалыптастыру» өте маңызды. Педагогикалық 
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ұжым білім берумен қатар тәрбиеге ерекше көңіл бөлу қажет. Жас 
ұрпақты тәрбиелеуде халқымыздың сан ғасырлық тәжірибесі бар, 
сол мол тәжірибені пайдалануға тырысып, ең бірінші жаны таза, 
адамгершілігі мол, парасатты халқына пайдасын тигізетін адам 
тәрбиелеуді мақсат етуіміз керек. /7,с.45/

«Адам бір жылын ойласа, дән себеді. Бар ғұмырын ойласа, ағаш 
отырғызады, ал ғасырлық болашағын ойласа, ұрпақ тәрбиелейді» 
- деген даналар сөзі бекер айтылмаған болар.  Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаевтың: «Болашақ ұрпағымызды тәрбиелегенде оларға 
жастайынан имандылық пен сауаттылық қасиеттерді сіңіре білсек, 
тәрбиелесек сонда ғана біз рухы дамыған, Отанның гүлденуіне өз 
үлесін қоса алатын азамат өсіре аламыз» - деген сөзін басшылыққа 
алған біздің балабақша ұжымы бүгінгі таңда білім мен тәрбие 
жұмысын дамыту, өркендету барысында жұмыс жасап келеді.

Тәрбие өмірдің өзі сияқты күрделі де көп қырлы. Барлық 
тәрбиенің өзегі – адамгершілік тәрбиесі, ол жалғыз әрекет етпейді. 
Адамгершілік сапалар мен адамзат құндылықтарын қалыптастырады.

Баланы адамгершілікке, ұлттық құндылықтарға тәрбиелеуде 
мектепке дейінгі ұйымдарда тәрбие бағытындағы  жұмыстар жүйелі 
жоспарланып жүргізілсе бала тәрбиесіне қосқан үлесіміз де зор 
болмақ.
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ҰЛТТЫҢ   ЖАРҚЫН  БОЛАШАҒЫ   САНАЛЫ   ҰРПАҚ  
ТӘРБИЕСІНДЕ

Шоңова Б.А.  
педагогика  ғылымдарының  магистрі , аға оқытушы

Ш. Уәлиханов атындағы  Көкшетау мемлекеттік  
университеті  Көкшетау қ. shonova77@inbox.ru

Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласы- қоғам дамуына тың серпін беріп, барша 
қазақстандықтардың жаппай қолдауына ие болар тарихи бастама. 
Бұл игі бастаманы ел ішінде насихаттап, лайықты жүзеге асыру- 
баршамыздың міндетіміз.

Елбасы рухани жаңғырудағы ұлттық сананың рөліне баса назар 
аударып, бірнеше міндеттерді айқындап берді. Оның ең негізгісі 
ұлттың терең тарихынан бастау алатын рухани ұстанымды сақтап 
қалу. Құндылықтарымыз бен озық дәстүрімізді табысты жаңғырудың 
алғышартына айналдыра білу. Бұл ретте, Елбасы «Жаңғыру жолында 
бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда 
бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерімізді қайта түлетуіміз керек»,- 
екенін атап көрсетті.

«Президент рухани жаңғырудағы ұлттық сана-сезім көкжиегін 
кеңейтуде екі нәрсенің басын нақты ашып беріп отыр. Оның бірі 
ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғырудың 
болмайтындығы. Екіншісі, алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі 
болатын өткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту. Мұндағы басты 
идея болашақ пен өткенді үйлесімді сабақтастыра білу. Озығын 
алып, тозығын тастау», - деді ол.

Елбасының идеясы тарихқа деген көзқарасты түзету мен ұлттық 
бірегейлікті сақтап, ұлттық сана-сезімнің көкжиегін кеңейту жайлы 
болып отыр. Елбасының «Бізге тарих туралы өздерінің субьективті 
пайымдарын тықпалауға ешкімнің қақысы жоқ»,- деуі шешімді пікір.

Рухани жаңғыруда қойылып отырған маңызды мәселенің бірі 
«сананың ашықтығы». Жаһандану үрдісіндегі басты талап әлемдік 
тілдерді игеруге ұмтылу. Бұл біздің ғаламдық үрдіске толыққанды 
араласуымызға жол ашады. Әлемдік озық тәжірибе мен жетістіктерге 
қол жеткізуімізге мүмкіндік туғызатыны анық.

Қазіргі қайта құру біздің қоғамымыздың ілгерілеу, жаңару 
жағдайында адам факторын оны жандандыру,өмірдің барлық 
жақтарына өзгерістер енгізу жағдайында адамгершілік тәрбиенің 
мәні мен оның мазмұнын күрделендіріп жібереді.

Гумандық мінез-дағды - педагогикалық жағынан дұрыс 
ойластырылған күнделікті оқу тәрбие жұмысының ең тиімді жолы 
болып табылады.

Мұғалім тарапынан мақсатқа сәйкес ұйымдастырылған мектеп 
өміріндегі пайдалы әдеттер оқушы бойында байқаусыз қалыптасады.
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Осылайша гумандық сезім, ол гумандық сенімді, адамгершілік 
сананы, ал гумандық талаптарды білу, түсіну негізінде гумандық 
мінез-құлық дағдысы қалыптасады.

Гумандық тәрбиенің екі жақтылық сипатын естен шығармау 
қажет.

Оның біріншісі — объективті жағы — қоғамның жеке тұлғаға 
қоятын арнайы гумандық талаптары.

Екінші, субъективті жағы — жеке тұлғаның қоғамға, оқуға, 
еңбекке, басқа адамдарға өзінің гумандық нормалар мен талаптарды 
меңгеруіне қарай қарым-қатынас жасауы, мінез - құлық қасиеттерін 
көрсетуі жатады.

Мектептегі білім беру жүйесін қайта құру білімнің мазмұнын 
ғана жетілдіруді талап етіп қоймай, ғылыми пәндердің интеграциялы 
оқытылуын, сол арқылы оқушының жан – жақты дамуын қажет 
етуі зерттеу тақырыбымызға байланысты ғылыми педагогикалық 
әдебиеттерге

шолу жасау, мұғалімдер тәжірибелерін бақылау жұмыстары 
мынаны көрсетті:

- мектеп оқушыларына кең мазмұнда берілетін білім жекелеген 
пәндер негізінде жүзеге асады да, оқушылар олардан алған білімді 
тұтас біріктіріп қабылдай алмайды. Себебі мектепте пәнаралық 
байланыс мазмұны сабақтастыра білімді біртұтас қарастыру жағы 
мүлде ескерілмей келеді;

Осының нәтижесінде оқушылардың дүниенің біртұтастығы 
туралы көзқарастарының қалыптасуына қиындық туады. Сондықтан 
да оқушы санасында дүниенің біртұтастығы туралы көзқарас 
қалыптастыру үшін мектептегі оқу пәндері арасындағы пәнаралық 
байланысты анықтап, оны тиімді пайдалана білу қажеттілігі туады.

Қазіргі кезде білім берудің мазмұнын да, оның әдіс – тәсілдерін 
де тауып білім мазмұнын жетілдіру оқыту жолдарын іздестіріп 
жаңа технологияларды қолдану туралы ұсыныстар, педагогикалық 
ізденістер, пікірталастар туып отыр. Білім мазмұнының мейлінше 
ұтымды, тиімді нұсқасын анықтау, ең алдымен педагогика ғылымы 
мен озық тәжірибелерінің жаңалықтары мен жетістіктеріне сүйену, 
ғылыми зерттеу жұмыстарының теориялық қағидаларына негіздеу 
мәселелері алға қойылуда.

Қоғамға дарынды, қабілетті адамдар қажет, ол заман талабы. 
Заман талабына сай жаңа адам тәрбиелеуге тиіс. Олай болса, заман 
талабына сай адамгершілікті, шығармашылығы мол, кез– келген 
іске қабілетті, қоршаған ортаға тез бейімделгіш, икемделгіш ұрпақ 
тәрбиелеу мұғалім қауымынан үлкен шеберлікпен ізденушілікті 
талап етеді. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының жалпы 
білім беретін мектеп тұжырымдамасында «мұғалімнің шеберлігінің 
басты белгісі» -оның жоғарғы педагогикалық психологиялық әзірлігі. 
Мұғалімнің педагогикалық және психологиялық ғылымдардың 
әдістемелік негізгі санаттарын меңгеруі, жеке тұлғаның қалыптасу 
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ерекшелігін білуі, мұғалімдік шеберлігін үнемі  жетілдіру деп 
көрсеткен.

Сонымен қатар мұғалімнің оқушылармен қарым-қатынасы 
ынтымақтастық педагогикасына негізделуінің керектігін айта келіп, 
мұғалім тек оқу материалын баяндаушы, талап етуші ғана емес, 
оқушының өздігінен іздену мен оқу дағдысын қалыптастырушы, 
зерттеу жұмысын ұйымдастырудағы жетекшісі.

Дамыту – жеке бас қасиеттеріндегі өте күрделі үрдіс, бала анадан 
туа салысымен жеке тұлға бола алмайды.

Баланың жеке тұлғалық қасиеттері тәрбие мен білім үрдісінде 
қалыптасады. Оның жан – жақты жетілуіне әлеуметтік орта, 
тәрбие мен білім әсер етеді. Осылардың нәтижесінде бала бойында 
әртүрлі қасиеттер біртіндеп дағдыға айналады. Жеке адамды жан 
– жақты дамыту және тәрбиелеу жайлы мәселелерді ең алғаш реет 
ғылыми тұрғыда дәлелдеген К.Маркс пен Ф.Энгельс болатын. 
Олар қоғамның дамуы заңдарын аша отырып, баласының прогресс 
жолымен алға басуының мақсаты – бақытты өмір сүріп, жан – жақты 
дамуына дұрыс жағдай жасайтын жаңа қоғамды орнату керек деген 
қорытындыға келгенін білеміз.

Мектеп балалардың бәріне бірдей терең сапалы білім бергенімен, 
олар жас ерекшеліктеріне жеке бас және тұлғалық ерекшеліктеріне 
орай, әр бала әртүрлі деңгейде дамитындығы белгілі.

Жан-жақты дамыту бұл педагогикалық үрдіс. Ақыл ойдың дамуы, 
мінез – бұл білім мен білік белгілі бір іс-әрекет (жағдайлар ) арқылы 
ұйымдастырылуы керек, ал бұл әрекеттер белгілі бір нақтылы 
мақсатты шешуге бағытталып, оны шешу жолдары көрсетілуге тиіс. 
Сондықтан да біз өз ізденісімізде пәнаралық байланыс негізінде 
оқушыларды зиянды әдеттерден сақтандыруда гумандық көзқарас 
қалыптастыру негізінде көрсетуге тырыстық, соны жүзеге асырудың 
жолын, бағытын ұстандық.

Тәрбие әдісінің бірінші тобы оқушы санасына, сезіміне, ерік-
жігеріне жан-жақты ықпал жасауды көздейді.

Бұл кезде оқушы жеке тұлға болып қалыптасуы үшін тек сыртқы 
әсерді ғана емес, ол білім мазмұнын жан дүниесімен, санасымен 
қабылдайды. Сол арқылы сана-сезімі дамиды, жеке тұлға ретінде 
қалыптасуға жағдай туады.

Тәрбиенің екінші жолы оқушының қоғамдық ортада дамуына 
қоғамдық қарым- қатынас жасауға сол арқылы түрлі жағдаяттан 
шығу жолдарын іздестіруге мүмкіндік туғызады. Бұл әдістерді 
эксперимент жұмысы барысында қолдануға ұмтылдық.

Тәрбиеге байланысты әдістердің үшінші тобы – оқушының мінез 
– құлқы мен іс-әрекетіне бақылау жүргізуді, өзін-өзі басқаруына, өз-
өзіне баға беруіне жағдай жасауға бағытталмақ. Оқушының саналы 
қарым – қатынасына көбіне өзіндік белгі мен түсінігі, саналылығы 
негіз болады да сол арқылы гумандық көзқарас қалыптастыру 
дайындығы артады.
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Қазіргі таңда педагогтар мен психологтар адамның жеке бас 
қасиеттерін зерттеу арқылы адам бойындағы сапалар – адам 
сезімінен, санасынан, сенімінен, мінез-құлық, әдет дағдысынан  
тұратындығын дәлелдейді.

Жаңа бағытта білім беруді дамыта отырып оқыту идеясында да, жан 
– жақты білімді, адамгершілікті жеке тұлға тәрбиелеуге назар аудару 
қажеттілігі туып отырған  жағдайда пәнаралық байланыс мазмұны 
нақты ғылыми деректер мен табиғат заттары мен  құбылыстарына 
негізделетін болғандықтан әр тарауы мен тақырыптары оқушыларды 
тек ғылыми білім негіздерімен қамтамасыз етіп қана қоймай, оларды 
зиянды әдеттерден сақтандыруда гумандық көзқарас қалыптастыруға 
тәрбиелеуге мүмкіндік береді.

Баланың сезіміне әсер ету арқылы олардың санасына сапалы 
қабылдауына, сенімін бекітуге сол арқылы дұрыс мінез-құлық, 
салауатты дағды қалыптастыруға мүмкіндік туады.

Педагогика ғылымы баланың жеке тұлға болып қалыптасуы, іс-
әрекет үстінде ғана жүзеге асатындығын дәлелдейді. Сондықтан да 
гуманизациялау арқылы мұғалім оқушыны алдын ала дұрыс бағыт 
беріп, сақтандыра отыруы негізгі міндеттерінің бірі.

Адамгершілік – қоғамдық сананың ең басты белгілерінің бірі 
ретінде жеке тұлғаның мінез-құлығы, іс-әрекеті, басқа адаммен 
қатынасы, өмірге деген құлшынысымен сипатталады. Ол адамды 
құрметтеу, сыйлау, оған сену, әдептілік, кішіпейілдік, қоршаған 
ортаға деген қайырымдылық,жанашырлық, әдеттілік қатынас 
арқылы көзге түседі.

Гуманизм идеясының ғұлама ғалым, философ, ойшыл, гуманист 
Әл-Фараби еңбектерінде адамдар қарым – қатынасының мәселелері 
негізгі орын алған. Ол еңбектерінде адамның ойлы, парасатты болу 
қажеттілігін, адам деген ардақты атақты алып жүру бақыттылық 
екенін айтқан [2].
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«Господи, благодарю тебя за то, что доверил воспитание свое-
го чада!», — эти слова советует ежедневно произносить  педаго-
гам и родителям Шалва Александрович.Амонашвили был первым 
учителем-новатором, который провозгласил педагогику сотрудни-
чества, синтезировав опыт предшественников и современников. Его 
педагогика не ломает ребенка, не переиначивает, а принимает полно-
стью. Шалва Александрович придерживается таких принципов при 
работе с детьми:
	 любить ребенка;
	 очеловечивать среду, в которой живет ребенок, т.е. обеспе-

чивать ему душевный комфорт и равновесие;
	 проживать в ребенке свое детство, т.е. вникнуть в жизнь ре-

бенка и заслужить его доверие.
Система воспитания и обучения по Амонашвили — это «педа-

гогика целостной жизни детей и взрослых», где родители тоже вы-
ступают в качестве педагогов. Они должны понимать и принимать 
основные принципы гуманной педагогики, воспринимать ребенка 
как великий дар, как ими самими приглашенного гостя. Любовь 
родителей к ребенку не может стать причиной вседозволенности и 
бесконтрольности. Она должна стать основой воспитания, «питание 
оси», оси духовной. Поэтому родительское воспитание выливается в 
процесс духовного становления личности ребенка.

При этом Шалва выделяет несколько видов воспитания:
	 стихийное — что будет, то будет;
	 традиционное — основано на традициях семьи;
	 идейное — на основе некоей идеи (например, коммунисти-

ческое);
	 системное — синтез методов и систем, которые дают гармо-

ничное развитие.
Следуя этим принципам, учитель чувствует детей, а ребята ему 

доверяют. Познавательный процесс становится очень эффективным, 
потому что ученики уверены, они всегда смогут получить ответ на 
свой вопрос. При этом сам ответ учителя глубоко затрагивает чув-
ства детей, стимулирует их интерес к явлениям действительности. 
Это надежный путь к многостороннему познанию и саморазвитию 
ребенка.

Амонашвили считает, что эффективное воспитание и обучение 
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школьников полностью зависит от личности учителя, который дол-
жен:
	 уметь понимать детей, вставать на их позицию, быть снис-

ходительным во всем;
	 быть деятельным оптимистом, верить в результат;
	 обладать лучшими человеческими качествами: улыбчиво-

стью, строгостью, сдержанностью, любовью к жизни, быть интел-
лигентным.

Гуманизм – мировоззрение, основными принципами которого яв-
ляются: любовь к людям, уважение человеческого достоинства, за-
бота о благе людей. История гуманистической системы воспитания 
восходит ко временам Древней Греции, где Сократ и Платон обща-
лись с учениками в духе взаимоуважения и сотрудничества. Основой 
гуманного воспитания стали – ориентация на воспитанника, уваже-
ние его интересов. Педагогические идеи мыслителей дошли до со-
временности в качестве афоризмов: истинна древняя пословица, 
что равенство создает дружбу; воспитание должно оказаться в силах 
сделать и тела, и души наипрекраснейшими и наилучшими; нельзя 
врачевать тело, не врачуя души; в каждом человеке солнце, только 
дайте ему светить. Предпосылки к развитию личности ребенка были 
уже в древние времена. Эти выводы совпадают с мнениями педаго-
гов спустя века [4].

На протяжении столетий, как отмечает Е. Б. Попов, происходили 
изменения в политической и социальной сферах общества. Традици-
онное образование достигло кризисного положения. Возрастала не-
обходимость создания «новой школы», массовой и общедоступной. 
Идейной основой социально-педагогических преобразований стали 
новые концепции в психологии, философии, социологии[6, с.25].
Предпосылки для формирования идеи гуманной педагогики зароди-
лись в конце 19 – начале 20 века и нашли своё развитие в трудах 
Н. И. Пирогова, Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского, Л. Н. Тол-
стого, Я. А. Коменского,В. А. Сухомлинского и К. Д. Ушинского. 
Противопоставляя официальному образованию идеи общечеловече-
ского воспитания, они развивали идею о гуманном отношении к уче-
никам. Сделать «человека человеком», учитывать индивидуальность 
ребенка, забыть о показном поведении – к этому призывают педаго-
ги. В. С. Безрукова отмечает, что главным средством перевоспитания 
людей в духе гуманизма стало просвещение. Через него люди вос-
питывались свободными и творчески направленными.

В словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой гуманизм определя-
ется как «гуманность, человечность в общественной деятельности, 
в отношении к людям» [5, с. 145]. На основе этого принципа в 80-х 
гг. двадцатого века имела широкое развитие педагогика сотрудни-
чества, представляющая систему методов и приёмов воспитания 
и обучения, построенных на принципах гуманизма и творческого 
подхода к развитию личности ребенка. Здесь соединились лучшие 
мысли и идеи зарубежной и советской педагогики, авторами этой 
теории можно назвать таких педагогов-новаторов того времени как: 
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В. Ф. Шаталов, С. Н. Лысенкова, Ш. А. Амонашвили, И. П. Иванов 
и И. П. Волков.

Массовая проповедь идеи гуманной педагогики конца 20 – начала 
21 века связывается с именем Ш. А. Амонашвили. Это педагог, док-
тор психологических наук, профессор, член Российской академии 
образования, президент Международного центра гуманной педаго-
гики, Рыцарь гуманной педагогики. Несмотря на свой немолодой 
возраст, он постоянно путешествует по разным городам, проводя 
семинары и тренинги для тех, кто хочет воспитать достойных детей. 
Лейтмотивом педагогической симфонии, которая разыгрывается на 
страницах его книг, неизменно остается любовь к детям, чуткое от-
ношение к нежной душе ребенка, которую так легко ранить, задеть 
неосторожным словом или поступком.

Профессор пишет: «Ребенок есть единство заключённых в нем 
духовных и природных сил, он есть суть союза Неба и Земли, Души 
и Тела; он есть проявление Космоса в Микрокосмосе. Но он есть 
также неповторимая частица Целого, уникум среди уникумов» [1, 
с. 320].

Шалва Амонашвили создал памятку для родителей, которая 
содержит в себе основные идеи гуманности в воспитании и обра-
зовании. Приведем некоторые положения этой памятки: дети от 
рождения несут в себе добрые намерения; важно разумно сочетать 
нежность любви с суровостью долга; бережное воспитание открыва-
ет возможности образованию; каждый ребенок имеет свой характер, 
важно разглядеть это вовремя, возможно за отдельными чертами ха-
рактера скрывается дарование; ребенок может всё; основную инфор-
мацию ребенок получает до пяти лет; в воспитании детей недопусти-
мы ложь, грубость и насмешка; научите детей искать позитивное в 
каждом моменте и другое [2].

Ш.А. Амонашвили в своих выступлениях определяет основные 
постулаты гуманной педагогики: вера в возможности ребенка; рас-
крытие его самобытной природы; уважение и утверждение личности 
воспитанника, направление его на служение добру и справедливо-
сти. Не подвергая сомнению, значимость знаний в становлении лич-
ности ребенка, тем не менее, можно утверждать, что качество зна-
ний, ценность идей, мыслей и деятельности человека, определяются 
не только глубиной самих знаний, но и их духовной насыщенностью.

Многие встречи Шалва Александрович начинает с небольшого 
задания. Он просит всех наполнить «Чашу добра». Нижний слой – 
это вера, куда входят следующие заповеди: верить в безграничность 
ребенка; каждые мама и папа от Бога родители, учитель тоже может 
стать от Бога, если сам того захочет; верить в силу, преобразующую 
силу педагогики добра, любви, понимания, сочувствия, помощи. Да-
лее в чашу нужно положить прощение, радость, романтику воспи-
тания. Образование стоит добавить как раскрытие конечного образа 
ребенка, а не внушение знаний, а воспитание – как питание духов-
ного стержня.

Нельзя научить тому, чего сам не знаешь. Если в учителе нет ду-
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ховности и нравственности, он не сумеет воспитать это в учениках. 
Педагогика – мера всех наук. Все науки подчиняются педагогике. 
Гуманная педагогика – это педагогика, с помощью которой ребенок 
находит свет в себе и в окружающих. Педагогический процесс – это 
Вы, Ваше настроение, Ваше состояние. Человек должен осознать 
свою судьбу, свой путь, свою маленькую, но миссию. Причем пои-
ски ведет сам человек, но направить его еще в раннем детстве обязан 
учитель. Гуманная педагогика – самоотверженно помогать детям от-
крыть в себе судьбу[3].

В манифесте Гуманной педагогики от 17 июля 2011 года приня-
ты классические педагогические ценности с их основополагающими 
понятиями духовности и гуманности, любви и добра, мира и блага. 
Здесь поднимаются вопросы о поиске смысла жизни, разнице гуман-
ной и авторитарной педагогик, дается указание, на что направить 
творческую энергию, а также рассказывается об отношении властей 
и международном движении последователей гуманной педагогики 
[1, с. 275-309].

Гуманно-личностный подход к детям в общеобразовательном 
процессе, один из возможных вариантов реализации гуманного пе-
дагогического мышления в практике школы XXI века. Зародившись 
ещё в древности, пройдя долгую историю, и получив стремительное 
развитие в 19-20 веках идея гуманизации образования как никогда 
актуальна именно сейчас. Безусловно, найдется немало учителей, 
осознающих сегодня, что это единственный путь сохранения главно-
го достояния России – ее подрастающих поколений.

Педагог должен вглядываться в лицо своего юного собеседника, 
вслушиваться в его реакцию, в его вопросы, замечания, ждать его со-
гласия или расхождения в мыслях. Чувствовать, когда следует задер-
жаться там, где нужно задержаться, и дать ребенку поразмыслить, и 
ускорить ход разговора там, где это ускорениие пойдет ему на пользу.

 В  своём  трактате  «Школа  Жизни»  Ш.А.  Амонашвили  утверж-
дает,  что  из  данных  соображений,  вытекают  три  постулата  «Веры  
Учителя»  в  личность  ребенка  [6,  с.  47]: 

1.  Ребенок  есть  явление  в  нашей  земной  жизни,  а  не  случай-
ность.

2.  Ребенок  несет  в  себе  жизненную  задачу  —  миссию.
3.  Ребенок  несет  в  себе  неограниченную  Энергию  Духа. 

«Ты  все  можешь»,  утверждает  педагог,  глядя  в  глаза  ребен-
ка.  Вот  удивительно  четко  сформулированная  позиция  учителя  
«Если  Вселенная  действительно  беспредельна,  а  природа  не  име-
ет  исчисления  в  своем  творчестве,  то  единственная  модель  этой  
беспредельности  и  этих  богатств  есть  ребенок»  [9,  с.  51].

В 80-х годах XX века педагоги-экспериментаторы  Ш.А.  Амо-
нашвили,  И.П.  Волков,  В.А.  Караковский,  С.Н.  Лысенкова,  
М.П.  Щетинин,  В.Ф.  Шаталов  в  отчете  о  своей

творческой  встрече  написали:  «То,  что  веками  повторяли  
выдающиеся  педагоги-гуманисты,  что  прежде  было  мечтой,  то  
для  нас  стало  житейской



132

необходимостью:  мы  должны  дать  нашим  детям  новые  сти-
мулы,

которые  лежат  в  самом  учении.  Если  внешних  побуждений  
к  учению  почти  нет,  если  способов  к  принуждению  совсем  
нет,  если  нельзя  рассчитывать  на  всеобщий  интерес  к предмету  
и  если  мы  реалисты,  не  хотим  прятаться  от  действительности,  
то  перед  нами  лишь  один  путь:  мы  должны  вовлекать  детей  в  
общий  труд  учения,  вызвать  у  них  радостное  чувство  успеха,  
движения  вперед,  развития».

Данные  мысли  явились  концептуальной  основой  для  обо-
снования  

Ш.А.  Амонашвили  гуманно-личностного  подхода  в  образова-
тельном  процессе  и  носят  характер 

практико ориентированных  методов  и  инструментов  педагоги-
ки,  которые  

нашли  свое  воплощение  в  «Школе  жизни»  [10].«Школа  жиз-
ни»  Ш.А.  Амонашвили  основана  шести  концептуальных  

положениях,  включающих  особенностипедагогического  про-
цесса. 

Первая  основа  строится  на  внутренней  преемственности  при-
роды  и  человека как  воспитателя.  Природа,  по  мнению  Ш.А.  
Амонашвили,  закладывает  в  человеке  приоритет  безграничного  
развития  разума.

Вторая  основа  процесса  педагогики  в  гуманистической  школе  
заключается  в  целостности,  которая  включает  в  себя  прогности-
ческий  компонент  анализа  будущего  человека.

Третья  концептуальная  основа  затрагивает  особенности  урока,  
который  рассматривается  как  единый  механизм  охвата  процессов  
жизнедеятельности  и  обучения  человека.

Четвертая  основа  педагогического  процесса  строится  на  со-
трудничестве  педагога  и  обучаемого.

Пятая  основа  гуманного  педагогического  процесса  проявля-
ется  в  развитии  у  обучающихся  способности  к  самооценочной  
деятельности.  При  этом  залогом  успешности  обучения  является  
упразднение  отметок.

Шестая  основа  «Школы  жизни»  заключается  в  особой  мис-
си  педагога.  «Очеловечивание  среды  вокруг  каждого  ребенка,  
гуманизация  социума  и  самого  педагогического  процесса  есть  
высшая  забота  учителя».

Создание культурно-воспитательной  процессов,  способствую-
щих  свободному  выбору  способов  творческой  самореализации  
личности  человека  и  ее  культурное  саморазвитие  раскрывают  
общие  требования  ко  всем  гуманисти-ческим  моделям  обучения.

Средства  обучения,  методы  и  формы  организации  педагогиче-
ского  процесса   это  творческий  поиск  в  собственном  содержании  
педагога  и  обучаемы.Прогностический  характер  гуманистической  
педагогики  определяет  будущее  человека  и  является  утверждени-
ем,  что  все  изменения,  происходящие  в  личности  человека,  зави-
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сят  от  его  личностных  проявлений  и  активностиопирающихся  на  
силу  разума,  а  не  на  сферу  социального  контакта  с  обществом  
по  отношению  к  индивиду.  Тем  самым  «Школа  жизни»  

утверждает  приоритет  сознания  над  бытием.  В  связи  с  этим  
гуманизация  педагогического  процесса  исключает  безличностный  
подход  к  человек.Гуманистическое  направление  центрировано  на  
человеке,  культуре  и  

социуме  как  взаимосвязанных  детерминантах  педагогическо-
го  взаимодействиенаправленного  на  поддержку  индивидуального  
развития  и  самоопределения  человека.  Таким  образом,  данные  
постулаты  гуманистической  педагогикисоздали  предпосылки  для  
возникновения  личностно-ориентированных  моделей  и  стратегий  
будущего  образования.
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БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕНІҢ БАСТАУЫ ҰСТАЗ ҚОЛЫНДА

Елубаева М.С. 
п.ғ.к., ТарМПУ, Тараз қ., Қазақстан

Шакизада Т.Ш. 
«Қазақ тілі және әдебиеті» мамандығының студенті

ТарМПУ, Тараз қ. Қазақстан

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 
Қазақстан халқына Жолдауында: «Ұлттық бәсекелестік қабілеті 
бірінші кезекте оның білімділік деңгейімен айқындалады. Егемендік 
алған тәуелсіз Қазақстанның әлемдік өркениетке жетудегі бірден-
бір дара жолы – білім жүйесі. Орта мектеп білім жүйесінің ең 
басты буыны. ... еліміздің болашағы, оның әлемдік өркениеттегі өз 
орны, ең алдымен, білім мен тәрбиенің бастауы ұстаз қолында» деп 
атап көрсеткендей /1/, ақпараттың ағымы, техниканың қарыштап 
дамыған, жаңашылдықтың таңы арайлаған, ұдайы өзгерісті талап 
ететін, жаһанданудың жаңғырығы белең алып тұрған қазіргі кезеңде 
еліміздің мемлекеттік рәміздерін құрметтейтін, Отанын сүйетін, 
ата-баба салт-дәстүрлерін мақтаныш ететін, ұлттық рухты көтеруде 
білімді, шығармашыл, қабілетті жас ұрпақты өсіріп, тәрбиелеудің 
маңызы арта түсуде. Дана халқымыз: «Ағаш түзу өсуі үшін оған 
көшет кезінде көмектесуге керек, ал ағаш болғанда оны түзете 
алмайсың» деген екен. Сондықтан баланың бойына жастайынан 
мейірімділік, ізгілік, қайырымдылық, адамгершілік, кішіпейілдік 
тәрізді құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенім ұялатып 
тәрбиелеуде ұстаз  қауымының алар орны ерекше. Себебі, ұстаз – 
баланы болашаққа құлшындыру үшін, алдағы мұраттарға қазірден 
үйрететін болашақтың адамы. Өнегелі ұрпақты тек өнегелі адам ғана 
тәрбиелейді, оны тек парасатты ізгі жандар ғана білімімен баланың 
бойына дарыта алады.

Сондықтан Ұлы ойшыл әл-Фараби: «тәрбиесіз берілген білім 
– адамзаттың қас жауы» деген тұжырымына «Оқытудағы мақсат – 
жалғыз құрғақ білім үйрету емес, біліммен бірге қосылған жақсы 
тәрбие» деген ойын қосуға болады және бұл ой оқу мен тәрбиенің 
біртұтас педагогикалық әрекет екендігін көрсетеді /2/. Сондай-
ақ, жас ұрпақты білім нәрімен сусындандырып, еңбекке үйретіп, 
ұстаздық ететін адамды жоғары дәрежеде бағалап, «Тәрбиеші – 
«мәңгі нұрдың қызметшісі», – деп тұжырым жасайды /3/.

Л.Н.Толстой педагогтың ерекше қасиеті туралы: «...Ұлы педагог 
– ол өз ісімен білім алушыларға жан шуағын бөлетін тұлға» /4/. Бұл 
пікірден жеке тұлғаның рухани-адамгершілігін дамыта оқыту және 
ұстазға қойылатын талаптың маңыздылығын анық байқауға болады. 

Кемеңгер тұлға М.Әуезов: «Ұстаз – ұлы есім», – деп жоғары баға 
берсе, француз ойшылы Жан-Жак Руссо: «Ұстаз болу – өз уақытыңды 
аямау, өзгенің уақытын аялау», – деп ұстаздардың еңбегіне ерекше 
тәнті болады. Тарихта ақыл-парасаты мол тұлғалардың көпшілігі 
ұстазына ерекше құрметпен қарап, әрдайым бір ізетпен еске алғаны 
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мәлім. Мәселен, Ескендір Зұлқарнайын өз ұстазына деген лебізін: 
«Мен ұстазыма әкемнен кем қарыздар емеспін. Әкемнен өмірді 
алсам, Аристотельден сол өмірге керектінің бәрін алдым» – деген 
екен /5/.

Сонымен, ұстаз – дүниедегі мамандық атаулының төресі. Қоғам 
ұстаздан прогрессивті ойлай алатын, жан-жақты белсенді де білімді 
болуды талап ететіндіктен, оның кәсіби шығармашылығы жан-
жақты білімінен, ұстаздық шеберлігімен, оқытудың жаңа әдістерін 
меңгеруімен өлшенеді. Ұстаз қаншалықты білімді, шығармашыл 
болса, оның білім беру аясы да соғұрлым кең болмақ.

Елбасы «Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім 
екенін әркім терең түсінуі керек. Жастарымыз басымдық беретін 
межелердің қатарында білім әрдайым бірінші орында тұруы шарт. 
Себебі, құндылықтар жүйесінде  білімді бәрінен жоғары биік 
қоятын ұлт қана табысқа жетеді» демекшідей /6/, қазіргі кезеңнің 
ұстаздарына артылар жүк, тағылар міндет өте ауыр. Себебі, біз 
келешектің тұтқасын ұстар БІЛІМДІ ДЕ САНАЛЫ ҰРПАҚТЫ 
тәрбиелейміз.

Біздің түсінігіміздегі заманауи педагогтің  9 қыры болуы керек:
бірінші қыры – педагогте «жылы жүрек» болуы керек, жылы 

жүрек болмаса, баланы сүймесе, балаға мейірім шуағын төкпесе, 
әрине, ол «ұстаз» деген атқа лайық емес;  

екінші қыры – педагог өз пәнін терең меңгеруі тиіс, әр адам өз 
ісінің үздігі болса ғана, оқушыға таза білім беріледі, нәтиже озық 
шығады; 

үшінші қыры – педагог кәсіби шеберлігін үздіксіз, ұштай, 
шыңдай түсуі керек, бір орында тоқтап қалмай, ұдайы даму үстінде 
болуы керек және жаңартылған білім негізіндегі оқыту курстарына, 
мұғалімнің дамуына ықпал жасайтын семинар-тренингтерге үздіксіз 
қатысуы керек; 

төртінші қыры – педагогтің  тілді меңгеруі, тіл шеберлігі. Себебі, 
тіл – тәрбие құралы. Қазіргі уақытта үштілділік талап етілгендіктен, 
үш тілдің қайнар бұлағын, көл-көсір білімін бойыңа сіңіре отырып, 
келер ұрпаққа таза білім берсең, әсте педагог жетістігінің биігі 
болмақ; 

бесінші қыры – педагогтің байқағыштық сезімі, көрегендігі. 
Бұл педагог мамандығының маңызды белгілерінің бірі. Байқағыш 
мұғалім шәкірттерінің ішкі әлеміне терең үңіліп, көңіл-күйлерін 
қабақтарынан танып, әрқайсысының мінез-құлық ерекшеліктерімен 
санаса біледі; 

алтыншы қыры – педагогтың әр жүректі білім шұғыласымен 
нұрландырудың ең тиімді, ең төте жолын таба білетін жасампаздығы. 
Әр істің өнуіне алдымен ниет және еңбек керек. Оқушы жүрегіндегі 
нұрлы сәулені ашу, білімнің таза, мөлдір бұлағымен сусындату 
мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Сондықтан мұғалім үшін 
педагогикалық шеберлік аса маңызды дүние; 

жетінші қыры – педагогтің жан-жақты дарындылығы, креативті 
жаңашылдығы. Қазіргі заманның әр күні жаңашылдықты талап етеді. 
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Бүгінгінің педагогы жаңашыл, бір бағытпен жүретін емес, бірнеше 
көп бағытты игере алатын, жан-жақты терең білімді болуы керек; 

сегізінші қыры – педагогтің үздіксіз ізденімпаздығы. «Мұғалім 
өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, оқуды, 
ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады» – дейді 
К.Д.Ушинский. Мұғалім үнемі ізденісте, дамуда болуы керек. 
Сонда ғана білім көрсеткіші және кәсіби шеберлігі жоғары деңгейде 
болады; 

тоғызыншы қыры – педагогтің үлгі-өнегесі, мұғалім мәдениеті 
немесе педагогикалық әдеп-этикасы. Мұғалім мәдениеті, оқушыға 
берер үлгі-өнегесі, педагогикалық әдеп-этикасы, тәрбиелік 
тағылымы мол көрінісі оқушы жүрегіне жол табуы керек деп білеміз.

Міне, педагогтың 9 қырын меңгерген ұстаз ғана, қазіргі заманның 
замануи педагогы бола алады.

Ағылшын ағартушысы Уильям Уордтың «Жай мұғалім 
хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, 
ұлы мұғалім шабыттандырады» дегендей, басты мақсат оқушы 
жүрегіне жол табу, тұлға ретінде қалыптастыру, бойындағы қабілетін 
ашуға ықпал жасау, өмірде өз жолын табуға бағыт-бағдар беру және 
«Адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан» деп кемеңгер Абай 
атамыз айтпақшы, оқушы бойында адамдық пен адамгершілдікті 
қалыптастыру.

Елбасы Н.Назарбаевтың «Заманға сәйкес жаңғыру міндеті 
барлық мемлекеттің алдында тұр. ...Жаңа жағдайда жаңғыруға деген 
ішкі ұмтылыс – біздің дамуымыздың басты қағидасы. Өмір сүру 
үшін өзгере білу керек» /6/. екенін ескере отырып, баланың бойына 
ұлттық рухты қалыптастыратын, болашағына түзу бағыт-бағдар 
беретін, қатаң жүйелі талап пен тәртіп орнатып, қызығушылығын 
арттыра білетін, креативті, жаңашыл, ізденімпаз, білімді, заманның 
сұранысына сай заманауи педагог болуда табанды еңбек ете білсек, 
біздің еліміз мәңгі жасайтын болады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың «Төртінші өнеркәсіптік 

революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» Қазақстан 
халқына Жолдауы. //Егемен Қазақстан, 2018 ж., 10 қаңтар.

2. Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, М.Дулатовтың педагогикалық 
көзқарастары.ht tp: / /asyl-bi l im.kz/ load/ashy_saba_tar /aza_
debieti/y_altynsarin_ a_nanbaev_m_dulatovty_ pedagogikaly_k_z_
arastary/32-1-0-549;

3. Григорян С.Н. Великий мыслители Средней Азий. – Москва, 
1958. -12 б.

4. Амонашвили Ш. «Школа жизни». – Москва: Издательский дом 
Ш.Амонашвили, 1998.

5. Жамбылов Д. Саясаттану. Жеті жарғы. – 2003. - 179 б.
6. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласы //Арай, 2017 ж., 13 сәуір.



137

ҰЛТТЫҢ ҰЛЫ – БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ

Елубаева М.С. 
п.ғ.к., ТарМПУ, Тараз қ., Қазақстан

Шалабек Е.
«Шет тілі: екі шетел тілі» мамандығының студенті

ТарМПУ, Тараз қ. Қазақстан

Елбасы Н.Назарбаев «Рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі 
полюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра алатын құдіретімен 
маңызды. Бұл – тарлан тарихтың, жасампаз бүгінгі күн мен 
жарқын болашақтың көкжиектерін үйлесімді сабақтастыратын ұлт 
жадының тұғырнамасы. Мен халқымның тағылымы мол тарихы 
мен ерте заманнан арқауы үзілмеген ұлттық салт-дәстүрлерін 
алдағы өркендеудің берік діңі ете отырып, әрбір қадамын нық 
басуын, болашаққа сеніммен бет алуын қалаймын. ...әрбір 
қазақстандықтың санасын жаңғыртудың негізгі бағытын атап өтер 
едім» /1/ демекшідей, «Білімнің салтанат құруы» бағытын жүзеге 
асыру мақсатында болашақ ұрпақтың ұлттық рухын көтеріп, 
отансүйгіштік қасиеттерін арттыратын, оларды жаңа қазақстандық 
патриотизм рухында тәрбиелеуде ержүрек батыр Б.Момышұлының 
ерлік істері мен тағылымды толы туындылары – ұлттық тәрбиені 
қалыптастыруда негіз бола алады. 

Ұлтын сүйген үлкен жүректі адал ұл Б.Момышұлы – өшпес 
ерлігімен, азаматтық дара қалпымен, ұлтжандылығымен, 
намыстылығымен, қаһармандығымен халқының мақтанышына 
айналған, «ұлттың ұлы» дәрежесіне жеткен тұлға. Ақыл мен 
ақындықтың иесі Абай: «Сүйер ұлың болса, сен сүй. Сүйінерге 
жарар ол» дегендей, халық жүрегінен орын алған, елінің сүйікті ұлы 
Б.Момышұлының өмірі мен өнернамасы ғасырдан-ғасырға жетер 
алтын қазына.

Қаламы мен қаруын тең ұстаған, екі майданда қатар қызмет етіп, 
есімі ұлтымыздың ұлағатты ұлына, ғұмыры өнегеге, өнернамасы 
ғибратты тәлімге айналған рухы биік, айбыны асқақ Б.Момышұлы 
турасында ғалым М.Мырзахметов: «Қазақ халқы «ақын елдің еркесі, 
батыр елдің серкесі» деп ақын мен батырды айрықша қастерлейтіні 
бар. Б.Момышұлында осы екі қастерлі ұғымның екеуі де бар, тіпті 
қабаттасып жатыр десе де болғандай...» дейді /2/.

Б.Момышұлы малшы отбасында дүниеге келіп, 13 жасқа дейін 
ауылда, одан соң Шымкенттегі интернатта тәрбиеленіп, жеті 
жылдықты бітірісімен бастауыш мектеп мұғалімі, аутком хатшысы, 
милиция бастығы қызметтерін атқарған. 1932 жылы армия қатарына 
шақырылып, әскери міндетін өтеп, запастағы командир атағын алады. 
Осыдан соң Шымкент, Алматы өнеркәсіп банкілерінде қызмет істеп, 
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1936 жылы Ленинградтағы финанс академиясы жанындағы курсты 
бітірген кезде қайта армия қатарына шақырылып, әскери бөлімдерде 
рота, взвод командирі болды. Соғыс басталысымен генерал-майор 
И.В.Панфиловтың басшылығымен жасақталған 316-атқыштар 
дивизиясының құрамында болып, батальон, полк командирі болды. 
Даңқты гвардеец, өз елінің адал ұлы, әскери өнердің жетік те 
жүйрік, бір маманы Б.Момышұлы 207 рет шабуылға қатысып, 5 рет 
батальонын қоршаудан аман алып шыққан, 2 рет ауыр жараланған 
да, ертегінің ерлеріндей таңғажайып ерлік көрсетіп, немере-
шөберелеріне: «Елдің сүйер ұланы болыңдар!    Өз халқыңа лайықты 
азамат болыңдар!» деп ағынан жарыла айтқан тұлға /3/.

Әлемді мойындатқан ұлт батыры Б.Момышұлының жауынгерлік     
іс-қимылдарға қатысты ұрыстан шығу, шегініс жасау тәсілдерінің 
арнайы тарау болып әскери жарғыға енуі, тактикада «ошақты» және 
«икемді қорғаныс» ұғымдарының қалыптасуы әскери талантының 
көрінісі.

Б.Момышұлы – әскери педагогика мен әскери психологияны 
байытушы қазақ елінің ақиық қыраны.

Қазақтың хас батыры Б.Момышұлының атақ, даңқ батырлығы 
бірнеше тілдерге аударылған А.Бектің «Волоколамск тас жолы» атты 
кітабында  суреттелген.

Соғыстан кейін әскери академияны бітіріп, әскери-педагогикалық 
жұмыспен айналысқан Б.Момышұлы 1956 жылы отставкаға шығып, 
18 жасынан қолына қалам алып жаза бастаған шығармашылығына 
біржола ден қояды.

Ол: «Мен жазушы емеспін. Соғыс тақырыбына жазамын деген 
Л.Н.Толстой секілді жазушы шықса мен соған объекті ғанамын. 
Менің жазғандарым Отан соғысындағы көзбен көріп, қолмен 
ұстағандарым өсіп келе жатқан жеткіншек ұрпаққа мұра болса екен 
деймін», – дейді /4/.

Жиырма жылдық өмірін әскер қатарында өткізген Б.Момышұлы:
Атамекен жер үшін
Қасиетті ел үшін,
Әзиз ана, қарт ата,
Ботакөз сұлу қарындас
Күң, құл болмасын, – 
деп, жауынгерлерге рух беріп, ерлік істерге шақырып тәлімгерлік 

танытты. Ерлік, батылдық, батырлық, табандылық, патриотизм 
секілді т.б. терминдерге де берген тәрбиелік анықтамасы мен 
түсініктері және «Ерлік тәрбиеден туады», «Өтіріктің балын ішіп 
тірі жүргенше, шындықтың уын ішіп өлген артық», «Ел үшін аянба 
– ерлігіңе сын, жұрт үшін аянба – жігіттігіңе сын», «Жеңіс кілті 
– Отан сүюшілікте» сияқты мақал-мәтелдері батырдың тәлімдік 
қағидалары.
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Б.Момышұлының жазушылық қыры, оның соғыстан кейінгі 
екінші ерлігі деп халқы бекер айтпаса керек.

Найзадан қол босаса қалам алдым
Толғанып оқиғаны көп ойландым
Тырмысып, әл келгенше көргенімді
Жалтақтамай, именбей, ашық жаздым, –
деп айтқандай, қан майданда қаламы мен қаруын бірдей қолдана 

жүріп, кіші командирліктен дивизия командирлігіне дейінгі даңқты 
жолдан өткен, аты аңызға айналған Б.Момышұлының ерлігі де, 
өрлігі де, өжеттігі де, халқы сүйіп оқитын шығармалары да болашақ 
ұрпақ үшін баға жетпес рухани қазына /5/.

Қадірін білмеппіз ғой тірі кезде
Деп жылар сорлы қазақ мен өлгенде
Ұрпақ атар сексенім мен жүздігімді
Тарихтың түкпірінен сөз келгенде – 
деп, өзі толғағандай, биыл батырдың 100 жылдық мерейтойы 

ЮНЕСКО көлемінде аталуда. Жастайынан халқымыздың ерлігі 
мен батырлығын жадында сақтап, қайсарлығы мен қайратын, ерлігі 
мен намысқойлығын бойына жинап, батыр бабаларымыздың ерлік 
істеріне қанығып өскен, өз ұлтын қатты сүйетін, батыр да қайсар, ер 
жүрек, қара қылды қақ жаратын әділетті, ХХ ғасырдың хас батыры 
Б.Момышұлы – «ұлтымыздың ұлы». Бүгінде рух пен намыстың 
төресі атанған даңқты қолбасшыға тағзым етіп, ұлықтау – ұрпаққа 
сын.
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Оқытудың басты мақсаты өздігінен білім алып дами алатын  
жеке тұлғаны қалыптастыру болғандықтан, тақырып бойынша  
материалдардың берілуі осы мақсаттың орындалуына сай келетіндей  
болуы керек. Ұстаздың міндеті – баланың бойындағы алға жылжуға  
деген тілегін ескере отырып, шығармашылығын жетілдіру.  
Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға ықпал жасау  
үшін олардың дербес ойлауына ықпал жасау қажет. Мұғалімнің  
міндеті оқушының бойында жасырын жатқан мүмкіндіктері мен  
қабілеттерін ашу. Оқушының белсенділігін арттыру, олардың оқу  
мазмұнының қоршаған ортаның өзгерістерімен, шындығымен  
ұштастыру, оқушыларға білімді өз бетімен алу үшін жағдай жасау.  
 Жaңa caпaдaғы қоғaм мен экономикaны қaлыптacтыpу қaжеттілігі 
білім беpумен тығыз бaйлaныcты. Білім беpуді интеллектуaлaндыpу 
білім беpдің білімге негізделген aca aуқымды экономикa 
қaжеттіліктеpіне cәйкеcтігін қaмтaмacыз етуге бaғыттaлғaн. Жaн-
жaқты білімге ие aдaм күpделі міндеттеpді шешіп, кез-келген 
жaғдaяттaн шығудың тиімді жолын тaбa aлaды.   Cол cебепті де жaңa 
әлемдегі жaңa Қaзaқcтaн үшін ең негізгі бacымдықтың біpі–білім, 
өйткені білім-ғылымның іpгетacы және мемлекет дaмуының aлтын 
apқaуы.

   Бүгінгі тaңдaғы aқпapaттық қоғaм жaғдaйындa шығapмaшылық 
белcенділігі мен aдaмгеpшілік болмыcы біpдей үндеcкен, cыни ойлaй 
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білетін, aқпapaтты өз қaжетіне оpынды қолдaнa aлaтын, aқпapaттық 
caуaттылығы мен aқпapaтпен жұмыc іcтеу құзыpеттілігі қaлыптacқaн 
болaшaқ мaмaндapды дaйындaудың қaжеттілігі aлдыңғы оpынғa 
шықты.  Болaшaқ мaмaн қaзіpгі толaccыз aқпapaттық кезеңдегі 
үздікcіз aқпapaт пен мәтінді cыни тұpғыдa тaлдaп бapып қaбылдaуғa, 
cыни ойлaу дaғдыcының дaмуынa күш caлуы қaжет. Өйткені, cыни 
ойлaу – бұл өзгелеpдің пікіpі мен мінез-құлық үлгілеpін тaлдaуғa, 
бaғaлaуғa мүмкіндік беpетін, жaңa, толық мәндегі деpектеpді ұcынып, 
тәуелcіз түpде шешім қaбылдaуғa жaғдaй жacaйтын aдaмның aқыл-
ой әpекетінің еpекше түpі болып caнaлaды.

 Cыни ойлaуы дaмығaн болaшaқ педaгог-пcихолог өзінің ойлaу 
әpекеттеpіне қaтыcты pефлекcия, түcініктеpмен, тұжыpым, ой 
қоpытындылapмен, жaңa cұpaқтapмен жұмыc іcтей aлу іcкеpліктеpін 
меңгеpеді, aнaлитикaлық іc-әpекетке деген қaбілеттеpін дaмытуғa 
мүмкіндік aлaды. Оның ішінде бүгінгі жaңapтылғaн білім мaзмұны 
жaғдaйындa болaшaқ мaмaндapдың cыни ойлaуын дaмыту  – бұл 
accоциaтивті қaбылдaуғa, cинтездеу, тaлдaу жacaуғa, логикaлық 
және интуитивті болжaм жacaуды қaмтитын күpделі pефлекcивті 
ойлaу үдеpіcтеpінің дaмуынa зоp мүмкіндіктеp беpеді. Cондықтaн 
дa жaлпы aдaмзaттық ізгілікке, ұлттық құндылықтapғa негізделген 
pухaниятты қоғaм құpу әpбіp өміpтіpшілік caлacының міндеті. 
Ұлттың зияткеpлік әлеуетін көтеpіп, cыни ойлaуын дaмытудa бacты 
құндылықтap pетінде caлa мaмaндapын дaйындaу бacты оpындa тұp. 
Бұл pетте жоғapы оқу оpындapының болaшaқ мaмaндap apқылы 
ұлттың  зияткеpлік әлеуетінің негізін құpaйтын cыни ойлaу қaбілетін 
дaмыту оpны еpекше.  Оcығaн оpaй, бүгінгі білім беpу мaзмұнын 
жaңapту жaғдaйындa бacты бacымдылық cыни ойлaу қaбілеттеpі  
жете дaмығaн   және aқпapaттық aғымы ішінде өз бaғыт-бaғдapын 
aдacпaй тaбa aлaтын тұлғaны қaлыптacтыpуғa беpіліп отыp.

 Енді ең aлдымен, «Cыни ойлaу», «cыни ойлaуды  дaмыту» 
ұғымдapынa тоқтaлып өтcек.

      «Cын тұpғыcынaн ойлaу» немеcе «cыни ойлaу» деген cөз 
тіpкеcінде қолдaнылaтын «cын тұpғыcынaн» деген теpмин ойдың 
мәcелені немеcе пpоблемaны шешу үдеpіcіне шоғыpлaнуын 
білдіpеді. Бұл тұpғыдaн aлғaндa cын cөзі «мaқұлдaмaу» немеcе 
«теpіcке шығapу» дегенді білдіpмейді. Cын тұpғыcынaн ойлaу 
пaйымдaу, тұжыpым жacaу немеcе пpоблемaны шешу үдеpіcі жүpген 
бapлық жaғдaйлapдa, яғни неге cенуге болaды, не іcтеу кеpек және 
бұны ойлacтыpылғaн әpі pефлекcиялық тәcілмен қaлaй іcтеуге 
болaтындығын aнықтaу қaжет болғaн жaғдaйлapдың бapлығындa 
оpын aлaды[1].

31 Cын тұpғыcынaн ойлaу «ойлaу туpaлы ойлaну» деп 
cипaттaлғaн. Ол мaңызды мәcелелеpді тaлқылaу және тәжіpибені 
ой елегінен өткізуді қaмтиды. Мұғaлімдеp педaгогикaлық білімі 
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бap және қоcымшa оқып, өз біліктілігін apттыpушы cубъектілеp 
болғaндықтaн, олapдa бұлдaғдылap дaмығaн және іc-тәжіpибеде 
қолдaнылaды деп болжaнaды. Cын тұpғыcынaн ойлaу – 
Қaзaқcтaндaғы білім беpуді дaмыту үшін мaңызды болыптaбылaтын 
қaзіpгі ең бacты педaгогикaлық түcінік. Бұл модуль оқушылapдың 
дa, мұғaлімдеpдіңде cын тұpғыcынaн ойлaуды дaмытуды caнaлы 
және оймен қaбылдaуын көздейді.

 Cыни ойлaу дегеніміз–бұл ой қозғaй отыpып, білім aлушының 
өзінің және 

өзгелеpдің  ой тұжыpымынa cыни тұpғыдaн қapaп, еcтігенін, 
білгенін тaлдaу, caлыcтыpу, жинaқтaу, жүйелі зеpттеу apқылы 
дәлелдеуге, тұжыpым жacaуғa бaғыттaлғaн өз бетіндік және біpлеcкен 
шығapмaшылық жұмыc[2].   

 Жaңapтылғaн білім мaзмұны жaғдaйындa  болaшaқ мaмaндapдың 
cыни 

ойлaуын дaмыту дегеніміз білім aлушының тaнымдық 
пpоцеcтеpінің 

(қaбылдaу, еc, ойлaу, зейін) жоғapы деңгейіне cәйкеc келетін және 
бүгінгі 

өзгеpмелі қоғaм тaлaбынa тез бейімделуге қaжетті 
құзыpеттіліктеpі, өзін-өзі 

кәcіби aнықтaуынa бaғыттaлғaн тұлғaлық дaмуы.
  Қaзіpгі пcихологиялық-педaгогикaлық ғылым тұлғaның өміpлік 

тәжіpибеcінен aлынғaн білім, іcкеpлік көлемін емеc, олapдың caпacын 
қapacтыpaды. Оcы оpaйдa жaңapтылғaн білім беpу жaғдaйындa 
болaшaқ мaмaндapдың cыни ойлaуын дaмыту үшін aмеpикaндық 
ғaлымдap тapaпынaн ұcынылғaн «Cыни ойлaуды дaмытудың 
педaгогикaлық технологияcын» қолдaнудың pолі зоp.

Cыни ойлaуды дaмытудың негізгі бaғыты – жеке тұлғaны қоғaмның 
ең мaңызды құндылығы pетінде тaнып, оның интеллектуaлдық 
дaмуы, ой-өpіcінің, pухaни жaн-дүниеcінің бaюынa, caяcи көзқapacы 
мен шығapмaшылық белcенділігінің, іcкеpлігінің жоғapы деңгейде 
қaлыптacуынa толық мүмкіндік беpу, жaғдaй жacaу. Cыни ойлaу 
қaбілеттілігі оқу-зеpттеу іc-әpекетінде болaшaқ мaмaн дaмуының 
әлеуметтік шapтты деңгейін көpcетеді, кәcіби және тұлғaлық 
мaңызды құндылығын бейнелейді.  

Cыни ойлaудың, индивидтің тұлғaлық жетіcтігі pетінде cезінуге 
мүмкіндік беpетін қacиеттеpіне: пpоблемaлық (пpоблемa бұл 
жaңa мәcелені құpудың ғaнa емеc, ол оның шешімін іздеудің де 
әдіcнaмaлық тәcілі болып тaбылaды), диaлектикaлық (жaңa фaкті мен 
бacтaпқы білім apacындaғы қapaмa-қaйшылық), интуитивтік (жaңa 
нәтижелеpге интуитивті шешім apқылы жету жолы), икемділік (әpбіp 
еpекше мәліметті cубъективті бұpмaлaнуcыз қaбылдaу), біpтумaлық 
(жaңa, қaлыптaн тыc идеялapдың пaйдa болуы) жaтaды[3].
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 Cын тұpғыcынaн ойлaуды дaмыту технологияcы бaғaлaу 
және pефлекcивті ойлaуды білдіpеді. Бұл жеке өміpлік 
тәжіpибеге жaңa aқпapaттapды caлу жолымен дaмитын aшық 
ойлaну. Cын тұpғыcынaн ойлaудың шығapмaшылықойлaудaн 
aжыpaтaтын оcы, яғни бaғaлaуды қaжет етпейді, cыpтқы қaлып 
және еpежеден, өміpлік тәжіpибе шегінен жиі шығaтын, жaңa 
идеялapды болжaйды. Aлaйдa, cыни және шығapмaшылық 
ойлaу apacындa белгілі біp шек қою қиынғa cоғaды. Cыни ойлaу 
– шығapмaшылық ойлaуды дaмытудың бacты нүктеcі деcе 
болaды. Cыни және шығapмaшылық ойлaу cинтезде дaмитын, 
өзapa тығыз бaйлaныcты үдеpіcтеp. 

 Болaшaқ педaгог-пcихологтapды дaяpлaу мәcелеcінде 
pефлекcияны қaлыптacтыpу мaңызды, олapдың белгілі біp 
педaгогикaлық мәcелелеp туpaлы бapлық aқпapaтты жинaқтaй aлуы, 
оның тиімдіcін тaңдaй білуі, нaқты жaғдaйды шешуге бaйлaныcты 
оғaн өзіндік қолтaңбaмен өзгеpіcтеp енгізе білуі, оcылaйшa мәcелені 
шешудің өзіндік жолын тaбa білуі cыни ойлaу нәтижеcінде жүзеге 
acaды. Бұл жaғдaйдa cонымен біpге шығapмaшылық, тaпқыpлық пен 
өнеpтaпқыштық cияқты caпaлap қaтap дaмуғa мүмкіндік aлaды. 

 Cол cебепті де pефлекcивті-тaлдaудың төмендегідей 
міндеттемелеpі бap: 

- оқу-тәpбие үдеpіcінің негізгі өзектілігін тaбa білу; 
- нaқты педaгогикaлық жaғдaйды тaлдaп, pефлекcиялaй 

білу; 
- aтқapaтын іc-әpекетіндегі қиыншылықты тaлдaп, 

pефлекcиялaй білу; 
- нәтижеге қол жеткізу үдеpіcі мен оның тәcілдеpін тaлдaй 

aлу; 
- іc-әpекетті тaлдaй aлу; 
- өз әpіптеcтеpінің іc-әpекетін тaлдaй және pефлекcиялaй 

білу және олapдaн өзіне жaқcы тәжіpибе қaлыптacтыpу[4]. 
 Жaлпы aйтқaндa, жaңapтылғaн білім беpу жaғдaйындa болaшaқ 

мaмaндapдың cыни тұpғыдa тaлдaп, қaбылдaу іcкеpліктеpін 
дaмытудың ең тиімді жолы – cыни ойлaуды дaмытудың педaгогикaлық 
технологияcын оқу-тәpбие үдеpіcінде кеңінен қолдaну. Cыни ойлaуды 
дaмытудың түpі мен құpaлдapы:тaқыpып бойыншa жинaқ; мәтіндеp 
тaлдaуы; түpлі  көзқapacтaғы тaпcыpмaлap құpacтыpу;ұжымдық 
пікіpтaлac;топпен, жұппен жұмыcтapдың түpлеpі (pөлдік ойындap);  
дебaттap; пікіpтaлacтap; жaзбa жұмыcтap (эccе, cинквейн әдіcі 
бойыншa).

      Cын ойлaуды дaмыту құpaлдapы: Блум тaкcономияcы;Aқылдың 
aлты қaлпaғы (Эдвapд де Боно), Caнaның әдеттеpі (Apт Коcтa), Дaнaның 
кілттеpі (Тони Paйaн). Cыни ойлaуды дaмытудa қолдaнылaтын әдіc 
тәcілдеp: миғa шaбуыл; клacтеp; фишбоун; идеялap cебеті, беc жол 
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өлең.  Cыни ойлaуды дaмытудың технологияcы тұpғыcынaн жaңa 
aқпapaттap беpу, apнaйы пpaктикaлық тaпcыpмaлap әзіpлеу, олapмен 
үнемі диaлогтық қapым-қaтынacтa болу және мәcелелік жaғдaйлapды 
құpу мaңызды болып тaбылaды.

Бүгінгі күн тaлaбынa оpaй білім беpу мaзмұны, мaқcaты қaйтa 
қapaлып, түбегейлі жaңapтылып отыp. Еліміздің көpкейіп, өpкениетті 
елдеp қaтapынa қоcылуы бүгінгі ұpпaқ бейнеcімен көpінеді. Оcыдaн 
бapып болaшaқ мaмaндapғa ғылыми негізде білім беpу қaбілеттеpін 
aшу міндеті туындaйды. Яғни білім мaзмұнын жaңapту, үздікcіз 
білім беpу жүйеcін дaмыту - өміpдің өзі тaлaп етіп отыpғaн бүгінгі 
күннің объективті зaңдылығы. Кез-келген елдің болaшaғы білім 
беpу жүйеcінің және зиялылap қaуымының деңгейіне бaйлaныcты 
болғaндықтaн, Қaзaқcтaн хaлқынa дa  әлемнің дaмығaн елдеpімен 
тең дәpежеде білім беpу қaжеттілігі туындaп отыp.
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Білім беру жүйесіндегі жаңа білім парадигмасы білім, білік, 
дағды жиынтығынан, жылдам өзгеріп отыратын өмірге бейімделген, 
өзін-өзі көрсете алатын, қоғам өміріне белсене қатысатын, 
шығармашылықпен жұмыс істей алатын, өздігінен ақпаратты іздеп, 
талдау арқылы өзін-өзі өмірде жүзеге асыруға, дамытуға қабілетті 
жеке тұлғаны субъект ретінде қалыптастыруға бағытталған. Себебі, 
қай саладан  болса да өз мамандығының шебері, өздігінен ізденуге 
мүмкіндігі бар кәсіби бағыттылығы жоғары  маман даярлау  мәселесі  
қазіргі заманның басты талабына  айналды. Осыған байланысты 
егеменді еліміздегі жалпы білім беретін мектептердің алдына 
жауапты да, абыройлы міндеттер қойылып отыр. Солардың бірі – 
оқушыға өз бетімен жұмыс істете отырып білім алудың - қарапайым 
дағдыларын менгерту, алған білімді біліктілік дәрежесіне көтеру.

Жаңартылған білім беру мазмұны негізінде оқушының өздік 
жұмысын ұйымдастыру негізінде мұғалімнің қызметіндегі 
көрсетілген басты басымдылықтар:

- жекелегін оқушылардың, сабақ тақырыбын қабылдау 
ерекшелігін түсінуге ұмтылуы;

- оқушылардың білім-түсініктерін жетілдіру немесе 
жақсарту мақсатында олармен жұмыс жүргізу қажеттігін ұғынуы; 

- кейбір оқушылардың тақырыпты оңтайлы бірегей 
тәсілдермен меңгеретіндігін жете түсінуі.

Авраам Маслоу оқушының өсу әлеуетін «мен» тұжырымдамасына 
баса назар айдарып қарастырған,  ынтаның иерархиялық моделін 
әзірлеген:

Өзін –өзі таныта білу
Тұлғалық өсуі және өзін-өзі іске асыруы

Құрмет көрсетіліуін қажет ету
Жетістік, мәртебе, жауапкершілік, бедел

Сүйіспеншілікке және қарым қатынасқа деген қажеттілік
Отбасы, сезім, байланыс, ұжым, және т.б.

Қауіпсіздікке деген қажеттілік
қорғау, тәртіп, заң, шек қою, тұрлаулылық және т.б.

Биологиялық және физиологиялық қажеттіліктер
Негізгі өмірлік қажеттіліктер: ауа, тамақ,су, баспана, жылу, ұйқы т.б.
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Маслоу оқушының өзін-өзі таныта білуі, көрсете білуі -дарын, 
қабілеті мен әлеуітін көрсете білу, жұмыс аяқталғаннан алатын 
рахат сезімі мен импульстарды бақылауды жатқызуға болады деп 
көрсеткен.

Оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру арқылы олардың 
кәсіби бағыттылығын қалыптастыруға жағдай туады. Оқытушының, 
оқушының  өздік жұмыстарына  басшылық жасаудағы басты 
құралдарының бірі – нысанды тапсырмалар жүйесінің кешені. Ол 
оқушының барлық танымдық іс-әрекеттерін бағыттап және реттеп 
отыруға ықпал жасайды.  

Жалпы алғанда, өзіндік жұмысты ұйымдастырудың мақсаты 
тұлғаны өз бетінше іс-әрекетке дағдыландыру. Оқушылардың өзіндік 
жұмыстары туралы педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерде әр 
түрлі анықтамалар кездеседі. М.Н.Скаткин «Оқушыларды тек қана 
білім мен білгірлік жүйесімен қамтамасыз ету аз, сонымен қатар 
оларды білімге, жаңалыққа құштар болуын, ұмтылысын арттыруы 
қажет, бұның өзі жан-жақты дамыған адамның жеке басы үшін 
өте маңызды. Тек сонда ғана оқушы жастардың оқу еңбегіне деген 
көзқарасы өзгереді, оқуға, білімге, жаңалыққа ұмтылатын болады» 
- деген. С.И.Ожегов сөздігінде (Самостоятельный) өзбетінше 
немесе дербес, өзбеттілік деген сөзге, бірінші – басқалардан бөлек 
өмір сүретін, тәуелсіз, екінші - шешімді, өзінің жеке пікірі бар, 
үшінші - бөгде адамдардың көмегінсіз, өз күшімен мақсатына 
жететін тұлға делінген. Міне, осындай қасиеттерді балаға өзіндік 
жұмыстарды дұрыс ұйымдастыру арқылы қалыптастыруға болады. 
Дұрыс ұйымдастырылған өзіндік жұмыс арқылы баланың таным 
қызығушылығы арта түседі. 

Өздігінен орындайтын жұмыстар деп -  берілген тапсырманы 
мұғалімнің басшылығымен, бірақ оның тікелей қатысуынсыз, 
оқушылардың өздері атқаратын жұмыстарды айтады. 

Профессор Т.С.Сабыров оқушылардың өзіндік жұмыстарын 
ұйымдастырудың маңызы мен міндеттерін айрықша ашып, былайша 
анықтама берді: «Оқушылардың өзіндік жұмысы жеке өз алдына 
оқыту әдісі бола алмайды. Оның себебі: мұндай жұмыстардың 
өзі әртүрлі әдістер арқылы іске асырылады. Әрбір оқыту әдісі 
оқушылардың өзіндік жұмысын қамтиды: оқыту әдісінің міндеті 
– оқушылардың дербестігін арттыру, өздігінен жұмыс істей білуге 
баулу».    

Оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру - өз бетімен 
шығармашылық іс-әрекетті дамытатын, білімді терең ынталандыруды 
игеру мен бекітуде оқу үдерісінің неғұрлым тиімді бағыттарының 
бірі болып табылады. Өздік жұмыстар арнайы пәндерді оқып 
- үйренуде ерекше өзектілікке ие болады. Себебі, оқушыларды  
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оқулықпен жұмыс істеуге, шешім қабылдау біліктерін үйренуге 
ынталандырады.

Өзіндік жұмыстың түрлері сан алуан. Оларды топтастыру - өте 
күрделі мәселе. Сондықтан, оқушылардың өзіндік жұмыстарын 
таныстыру үшін бірнеше шарттар мен белгілерді, талаптарды ескеру 
керек. 

Оқытудың мақсат міндеттеріне және пәннің мазмұнына, оқыту 
әдістерінің ерекшеліктеріне, оқушының даму дәрежесіне қарай 
өзіндік жұмыстарды бірнеше топқа бөлуге болады. Оның негізгі 
жиі кездесетін бір тобы - сабақ мақсатына қарай қолданылатын 
жұмыстың түрлері. Олар мыналар:

-жаңа білімді меңгеруі;
-жаңа білімді бекіту;
-білім мен дағдыларды қайталау, бақылау және тексеру.
Оқушылардың жұмыстарының барлық топтарын оқытушы 

оқыту барысында жүйелі түрде әрқайсысын өзіне тиісті жерінде 
қолдануға міндетті және оның бір ерекшелігі – оқыту үрдісінің 
барлық кезеңіндерінде қолдануға болады. Сондай-ақ оқушылармен 
жүргізілетін өзіндік жұмыстары олардың таным, іс-әрекеттерінің 
ерекшеліктеріне қарай әртүрлі бағытта ұйымдастыруға болады. 
Уақытты тиімді пайдаланып, оқушының өз бетімен тапсырманы 
орындауына ұдайы жағдай жасалуы қажет. Ол үшін мынадай 
міндеттер орындалу керек:

- Оқушыларға өзіндік жұмыстар туралы  түсінік беру.
- Оқушылардың өз бетімен тапсырма орындау әдістерін 

таныстыру.
Өзіндік жұмыстарды ұйымдастырудың негізгі шарттары 

мыналар:
1.Оқытушының нақты тапсырмалар беруі;
2.Жұмысты орындаудың және аяқтаудың дербестігінің өзара 

байланысы;
3.Жұмысты орындаудың және аяқтаудың уақытын белгілеу;
4.Олардың жұмысты өз еркімен және қалауымен істеуі.
Өздік жұмысты ұйымдастыруда мынадай талаптар орындалуы 

қажет: 
1.Өздік жұмыстың мазмұны бағдарламаға қойылатын талаптарға 

сәйкес келуі керек;
2.Оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға тиіс;
3.Өзіндік жұмыстар түрі және мазмұны жағынан әртүрлі болуы 

керек;
4.Әрбір өзіндік жұмыс тексеріледі және бағаланады;
5.Өзіндік жұмысты тек қайталау кезінде ғана жүргізбей, сабақтың 

барлық кезеңдерінде , орынды жерінде өткізу керек.
Өзіндік жұмыстарды ұйымдастыруды оқытушы сабақтың 
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тақырыбына байланысты әртүрлі формада өткізеді. Бұл 
оқушылардың ұжым болып бір үлкен тапсырмаларды шешуіне, 
ұжымдық шығармашылық дағдыларды сіңіруге көмектеседі. Оқу 
сабақтарындағы іскер ойындар  қосымша педагогикалық білімдерді 
талап ететін жеке жұмыстардың еңбек сыйымдылықтарын  бағалау 
мен  рөлдерді бөлуді байқатады. Соңғы уақытта іскер ойындар 
әртүрлі оқу пәндері бойынша кеңінен қолданыста жүр. Сабақты 
осындай формада   жүргізу, шынайы өмірлік (өндірістік, әлеуметтік, 
мәдени) үдеріс оқушыны өзіне тартады, олар үшін іс-әрекетті өз 
бетімен жобалауға баулиды. Оқушылар білімді жеңіл қабылдайды, 
өздері қатысатын үдерістерді жақсы түсінеді, өз көзқарастарын 
қорғауды үйренеді, ортақ пікірталасқа қатысады. 

Өзіндік жұмыс үнемі оқытушының жол сілтеуімен, басшылық 
жасауымен ғана орындалып қана қоймай, соңғы кездегі тиімді жаңа 
технологиялар тұрғысынан алғанда оқушылардың жеке тұлғалық 
бағыттылығын қалыптастыратындай деңгейге көтерілуі оның 
түрлерін, ұйымдастырылу жолдарын, қолданылатын әдістерді, 
олардың беретін нәтижесін педагогикалық тұрғыда теориялық 
және практикалық тұстарын жан-жақты зерттеуді және зерттеу 
нәтижелерін тәжірибеде қолдануды керек етеді.  

Оқушылар өздігінен орындайтын жұмыстарының өзара тығыз 
байланысты екі міндетін білгені дұрыс. Біріншісі – оқушылардың 
танымдық қызметіндегі дербестікті дамыту, оларды білімді өздігінен 
игеруге, дүниеге көзқарастарын қалыптастыруға үйрету, екіншісі – 
оқушылардың алған білімін іс жүзінде қолдана білуге баулу.  

Өзіндік жұмыс – бұл шығармашылық жұмыстың бастамасы. 
Сол себепті де оқушылардың шығармашылық қабілеттерін олардың 
өзіндік жұмысынсыз дамыту мүмкін емес.  Өзіндік жұмысты тиімді 
ұйымдастыруға жол ашатын қолайлы жағдай бұл оқушылардың жас 
ерекшелігіне байланысты өзіндік ерекшеліктері болып табылады. 
Әр жастағы оқушылардың ойлау қабілеті  әртүрлі және қиялдау, 
елестету, шығармашылық жұмысқа талпынысы әрқалай болады. 
Осы ерекшеліктерді ескере келе, өзіндік жұмыстың негізгі үш түрін 
ұсынамыз: 

1.Логикалық дамытушы ойындармен берілген тапсырмалар
2.Берілген тапсырмаларды түрлендіру бағытындағы жұмыс 

түрлері 
3.Өз ойынан еркін тақырыпқа құрастыруға берілген 

шығармашылық жұмыстар.   
Өздігінен орындалатын жұмыстың негізгі мазмұны – 

оқушылардың ой белсенділігін арттыру. Оқушылардың өзіндік 
жұмыстарын дұрыс ұйымдастыру және жүргізу мұғалімнен терең 
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білім, ұстаздық шеберлік, асқан тапқырлық, үлкен шыдамдылық 
талап етеді. Өзіндік жұмыстарды ұйымдастырудың негізгі шарттары 
мыналар:

 - мұғалімнің нақты тапсырмалар беруі; 
- жұмысты өз еркімен және мұғалімнің қолдауымен жасауы;
 - әсер етуші мотивтер. 
Сонымен бірге, оқушылардың өзіндік жұмыстарының маңызын 

түсіну үшін өзіндік жұмыстардың негізгі атқаратын міндеттерін атап 
көрсетеміз:

- Оқушылардың дербестік қасиетін мейлінше арттыру;
- Оқушылардың алған білімдерінің саналылығы мен дағдысын 

қалыптастыру
- Оқушылардың таным, ақыл-ой қабілетін дамыту;
- Оқушыларды сыныптан тыс дербес білім алуға дағдыландыру:
- Оқушылардың оқуға деген ынтасын арттырып, үлгермеушілікті 

болдырмауға әсер ету.
Оқушылардың өзіндік жұмыстары оқыту әдістерінің барлық 

жіктелуінде жобаланып түсіндіріледі. Оқушылар оқу жұмысының 
бір бөлігін сыныпта орындаса, осы орындалған тапсырманы есте 
сақтап, толықтыру үшін қажетті тапсырмаларды үйде орындайды. 
Осыған орай өзіндік жұмыстарды сыныпта орындалатын өзіндік 
жұмыстар және үйде орындалатын өзіндік жұмыстар деп 
қарастырамыз. Сыныпта орындалатын өзіндік жұмыстардың негізгі 
қызметін бақылау, тексеру болса, үйге берілетін өзіндік жұмыстар 
қызметі бекіту, жалпылап қорыту, нақтылап дәлелдеу болып 
табылады. Оқушылардың өзіндік жұмыстарын тиімді ұйымдастыру 
сабақ сапасының артуына септігін тигізеді. Теориялық білімін терең 
бекітіп, жүйелі қалыптасуына өздік жұмысқа берілетін есептер мен 
жаттығулардың дұрыс таңдап алынып, қарастырылуына байланысты 
болады. 

Білім алуда оқушының оқуға деген талабы, ынтасы, қызығуы 
және оқудың қажеттілігін сезінуі үлкен рөл атқарады. Бұл жайттарды 
ескермей балаларды білім негіздерімен қаруландыру қиын. 
Сондықтан , ең алдымен оқушыларды білім алуға қызықтыруға, 
яғни олардың білімге ынтасын арттыруға айрықша көңіл бөлінеді. 
Сондай-ақ, берілген білімді тұрақтандырып оқушыларды өздігінен 
жұмыс істей білуге үйрету қажет.  

Жаңартылған білім бағдарламасы оқушы үшін де, мұғалім үшін де 
тиімді бағдарлама. Мысалы: Брунер оқытудағы маңызды  тәжірибені 
дамыту бойынша бірнеше өте маңызды кеңестер ұсынды. Брунер 
теориясының ажырамас бөлігі «Жаңалық ашу» және «Егер 
оқушыға  бөліктерді  бір жерге жинауға және өзін ашушы болуға 
рұқсат етілсе, алынатын нәтижелер шынайы» деген ұғымдар 
болды. Оқытудың мұндай типінің артықшылығына төрт аспектінің 
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арасында; біріншіден, зияткерлік мүмкіндіктердің өсуі арқылы; 
екіншіден, сыртқы марапаттаудан ішкі марапаттауға өту арқылы; 
үшіншіден, жаңалық ашу арқылы және соңғысы, жадыны дамыту 
үшін осындай оқытудың тиімділігі арқылы қол жеткізіледі. Осы 
кезде оқушы оқу үдерісіне белсенді қатысқанда ғана  өз бетімен өздік 
жұмыс жасағанда ған материалды терең меңгереді. Басқаша айтсақ, 
оқушыға бағдарланған оқыту ортасында мұғалім оқушылардың 
сыныпқа келген кездегі бастапқы сенімдерін, білімін және өзіндік 
ойын негізге ала отырып, өз пайымдарын жасауға қабілетті екенін 
түсінеді. 

Қорыта айтқанда, оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру 
баланың танымдық белсенділігін арттыруға, өз бетінше білім 
алуға, шығармашылығын қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылар 
оқудың қызықты жеңіл өтетіндігін, ұжымда бірлесіп жұмыс жасауға 
үйрететіндігін, білімнің тереңдігі, әрі тиянақтылығы артатындығын 
баяндайды. Яғни, оқушы өз ой-пікірін ашық еркін айтады, бір-бірін 
тыңдауға үйренеді.  
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Переход на обновленное содержание образования в среднем 
звене способствовал изменению требований общества к качествам 
личности учителя и его профессиональной деятельности, в связи, с 
чем подготовка компетентного специалиста в условиях обновленного 
содержания образования непременно включает формирование у него 
системы общих и профессиональных компетентностей [1].

Предварительное исследование проблемы позволило нам 
установить отсутствие целостного знания: о сущности креативной 
компетентности; о закономерных связях и методологических 
основах профессиональной подготовки, способствующей 
становлению у студента-педагога креативной компетентности; 
нет четких сформулированных определений сущности понятия 
«креативность»; отсутствие единого мнения о структуре 
креативности, представленной различным количеством критериев и 
показателей и другие [2].

В этой связи, авторы в настоящей работе на основе анализа 
структуры и содержания понятия «креативность» обобщили 
теоретические положения исследователей дальнего и ближнего 
зарубежья о развитии данного феномена. 

Формирование креативной компетентности к педагогической 
деятельности является предметом многочисленных научных 
исследований: CarsonS.H., M., Балтабаевой Ж.Қ., М., Исалиевой С.Т.  
и др. [3,4,5].

Исходя из цели нашего исследования, обратимся к детальному 
анализу сущности понятий ««креативность» и выделим основные их 
особенности.

Исторический обзор свидетельствует, что первые научные 
исследования феномена «креативность» в мировой психологии были 
посвящены изучению интеллектуальной одаренности на основе 
статистического анализа результатов деятельности человека. 

Научные исследования Дж. Гилфорда [6] о дивергентном 
мышлении являются началом научных исследований в области 
креативности. Творческая одаренность отождествлялась с 
интеллектом и измерялась с помощью коэффициента интеллекта до 
середины прошлого столетия. 

В настоящее время для описания креативности используется 
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подход, предложенный, по одним источникам, Р. Муни в 1963 
г., по другим - А. Штейном в 1969 г., и используемый многими 
исследователями и сегодня. 

Из результатов анализа исследования, следует, что исследователи 
не достигли согласия даже по поводу того, существует ли вообще 
креативность или она является научным конструктом? Самостоятелен 
ли процесс креативности, или креативность - это сумма других 
психических процессов?

Одно из пониманий креативности - необычные проявления 
ординарных процессов, т. е. процессу креативности его сторонники 
отказывают в самостоятельности.

В исследованиях Л.Б. Ермолаевой-Томиной определяются 
пять основных различий между творчеством и креативностью как 
психологической реальностью. Во-первых, творчество как процесс 
может присутствовать во всех видах деятельности или отсутствовать 
даже в тех, которые неразрывно связаны с творческой деятельностью 
(например, профессии, связанные с искусством), а креативность – 
это личностное качество, способствующее проявлению творчества 
во всех видах деятельности.

Во-вторых, творчество и креативность различны по своей 
природе. Если творческие потенции являются врожденным 
приобретением человека, то креативность формируется главным 
образом за счет влияния социальной среды, ее ценностей, требований, 
предъявляемых человеку.

В-третьих, творческий процесс базируется на активности 
сознания и подсознания, поэтому решение проблем происходит на 
уровне подсознания. В то же время при формировании креативности 
происходит слияние подсознания и сознания в сверхсознание, 
когда в самом акте восприятия происходит трансформация объекта 
в художественный образ, открытие закономерности или решение 
проблемы.

В-четвертых, процесс творчества характеризуется трехфазностью 
протекания (подготовительная, поисковая, исполнительная), 
креативность проявляется в успешном осуществлении всех трех фаз, 
т.е. в умении самостоятельно видеть и решать проблемы, творчески 
реализовываться в конечном результате.

И в-пятых, творчество проявляется только в одном виде 
деятельности, совпадающем со специальными способностями к 
ней, креативность как личностная характеристика проявляется в 
универсальности, т.е. человек с развитой креативностью переносит 
творческое отношение на все виды деятельности.

Таким образом, если творчество – стиль, качественная 
характеристика деятельности, то креативность – совокупность 
мыслительных и личностных свойств, способствующих проявлению 
творческой деятельности [7].

Современный этап трактовки сущности понятия «креативность» 
носит универсальный характер, т.е. креативность рассматривается 
как универсальная, интегративная способность к творчеству, 
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необходимая для любой сферы деятельности личности. По мнению 
Малаховой [8], развитие креативности в каком-либо одном виде 
деятельности влечет за собой перенос творческих качеств на 
любую другую сферу человека (социальную, производственную, 
коммуникативную, бытовую и т.д.). Следовательно, актуальность 
изучения путей, средств, условий развития креативности личности 
в высшей школе несомненна.

Анализируя понятие креативности как личностного качества, мы 
будем опираться на данные исследований А. И. Кочетова, который, 
систематизируя существующие в науке подходы к определению 
понятия «качество личности», характеризует его как «устойчивые 
и определенные психические характеристики личности, которые 
выражают проявления ее черт и свойств в деятельности, поведении, 
общении и самосозидании. Качество - основная элементарная 
частица подструктуры личности, отличающаяся от других по своему 
внешнему выражению, сущности и. ведущей функции». Автор 
выделил также элементы содержания этого понятия, к которым 
относятся принадлежность к какой-либо подструктуре личности; 
устойчивость, обеспечивающая выделение наиболее типичных 
черт поведения; завершенность конкретных характеристик и четко 
выраженной функциональности; отражение устойчивых элементов 
«Я» личности; двойственность природы (зависимость от внешних 
влияний - способность к саморазвитию); способность реагировать 
на внешние воздействия. 

Таким образом, описание креативности как качества личности 
требует, во-первых, его соотнесения с определенными подструктурами 
личности, во-вторых, определения ведущего отношения личности 
к окружающему миру и к самой себе, реализуемого на основе 
данного качества, в-третьих, выделения показателей и критериев 
сформированности данного качества [9].

Я.А. Пономарев считающий, что творческие способности 
непосредственно не определены деятельностью интеллекта, все же 
признает их связь. Согласно его концепции творческий акт включен 
в контекст интеллектуальной деятельности по схеме: на начальном 
этапе постановки проблемы – активное сознание, затем, на этапе 
решения – бессознательное, а на третьем этапе, когда происходит 
отбор и проверка правильности решения – вновь активизируется 
сознание.

С. Медник полагает, что в творческом процессе присутствует 
как конвергентная составляющая, так и дивергентная. Дивергенция 
здесь подразумевается, как возможность человека актуализировать 
отдаленные зоны смыслового пространства для решения проблемы. 
Конвергентное мышление увязывает все элементы, относящиеся 
к проблеме воедино, находит единственно верную композицию 
этих элементов. Но вместе с тем синтез элементов может быть 
нетворческим и стереотипным. Суть творчества по Меднику не в 
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особенности операции, а в способности преодолевать стереотипы.
Рассматривая связь креативности и интеллекта необходимо 

отметить следующее:
Во-первых, структура интеллекта однозначно не выявлена, как и 

структура креативности. 
Во-вторых, велико влияние внешних факторов на результаты 

тестирования. 
Дружинин делает вывод: корреляции тестов скоростного 

интеллекта с тестами креативности будут определяться сходством 
или различием ситуаций тестирования. Чем более свободна тестовая 
деятельность испытуемого, тем ниже корреляция. 

В-третьих, творческая способность изначально рассматривается 
в структуре интеллекта. Вместе с тем, креативность – это не то же 
самое, что высокий уровень интеллекта. Нельзя не учитывать также, 
что творчество и интеллект не существуют в отрыве друг от друга. 
Реальные творческие достижения в большинстве областей требуют 
повышенного интеллекта, хотя высокий уровень интеллекта может и 
не приводить к творческим проявлениям [10].

В исследованиях Д. Б. Богоявленской, специалиста в области 
психологии творчества, главным показателем креативности является 
интеллектуальная активность, проявляющаяся, в свою очередь, 
на трех уровнях: стимульно-продуктивном, при котором человек 
добросовестно работает в рамках заданного или первоначально 
найденного способа действия; эвристическом, когда человек 
проявляет интеллектуальную инициативу, не стимулированную 
внешними факторами, и высшем уровне – креативном. 

Креативность интерпретируется ею как духовно-практическая, 
созидательная деятельность, результатом которой является создание 
неповторимых социально-значимых ценностей, установление новых 
фактов, открытие новых свойств и закономерностей, а также методов 
преобразования мира. 

В таком взгляде на креативность присутствует философский 
аспект, в некотором смысле Д. Б. Богоявленская развивает мысль 
Н. А. Бердяева о взаимосвязи творческих деяний человека и его 
нравственного долга. В своих работах термин «креативность» 
она часто заменяет на «творческость», что с точки зрения русской 
филологии звучит не совсем благозвучно, но вполне оправданно, так 
как выражает суть данного понятия. 

В настоящей работе авторы придерживаются точки зрения ряда 
исследователей (В.Н. Дружинин, С. Медник, П. Торренс, Малахова 
И. и др.) о том, что креативность это личностное качество, в основе 
креативного процесса лежит способность преодолевать стереотипы 
на конечном этапе мыслительного синтеза. Креативность 
предполагает новое видение действительности, преодоление 
стереотипов восприятия, мышления, деятельности, а также 
способность к саморазвитию. Структура креативности определяется 
в контексте системного подхода, отражает ее дуальную сущность 
и включает две группы компонентов: показатели креативности как 
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универсальной способности личности к творчеству и поведенческие 
формы проявления креативности как интегративной личностной 
характеристики.

Таким образом, предварительное исследование проблемы 
позволило нам установить отсутствие в педагогике целостных 
знаний о сущности креативнойкомпетентности; о закономерных 
связях и методологических основах профессиональной подготовки, 
способствующей становлению у студента-педагога креативной 
компетентности; отсутствие, четких сформулированных определений 
сущности понятия «креативность»; нет единого мнения о структуре 
креативности, представленной различным количеством критериев 
и показателей; нет исследований динамики и характера развития 
креативности в процессе онтогенетического становления человека; 
мало разработаны методики развития и диагностики креативности 
на различных этапах онтогенеза.
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Қоғамдағы қазіргі кездегі қайта құрулар, экономика-
ны дамытудағы жаңа статегиялық бағдарлар, қоғамның 
ашықтығы, оның жедел ақпараттануы мен қарқынды дамуы 
білім беруге қойылатын талаптарды түбегелі өзгертті. 

Әлемнің жетекші елдерінің көпшілігінің білім беру жүйесі білім 
берудің мақсатын, мазмұны мен технологияларын оның нәтижесіне 
қарап бағалайтын болды. Білім берудің қазіргі негізгі мақсаты білім 
алып, білік пен дағды-машыққа қол жеткізу ғана емес, солардың 
негізінде дербес, әлеуметтік және кәсіби біліктілікке –ақпаратты 
өзі іздеп табу, талдау және ұтымды пайдалану, жылдам өзгеріп 
жатқан бүгінгі дуниеде лайықты өмір сүру және жұмыс жасау болып 
табылады.  

Қазақстан мемлекетінің білім беру мен ғылымының дамуы қазіргі 
кездегі экономикалық жүйедегі бәсекелестік жағдайын жоғарылату, 
аймақтық және ұлттық қызығушылық пен құндылықтарды дамыту 
маңызды болып отыр. Қазақстан республикасының мемлекеттік 
білім беру бағдарламасының дамуы 2015 – 2020 жылдар аралығында 
оқыту жүйесі мен прогрессивті технологиялар өңделіп, енгізілді.

  ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында: 
«Білім берудің басты өлшемі – білім мен білік алған кез келген азамат 
әлемнің кез келген елінде қажетке жарайтындай маман болатындай 
деңгейге көтерілу болып табылады», - деп атап көрсетті. Ғылымның 
әр саласында білімнің мазмұны мен көлемі қауырт өсіп отырған 
бүгігі күні жан – жақты дамыған азаматтарды қалыптастыру, әсіресе 
студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруына дамыту ең 
өзекті мәселерінің біріне айналып отыр. Өйткені, білім берудің 
жаңа мазмұнына байланысты оқытудың әрекеті оқыту процесін 
ұйымдастырушы ретінде қарастырылып, студенттің тұлғалық 
аспектілеріне дамыту мәселесі алғы орынға шықты. Бұл, оқу 
қызметінің субъектісі ретінде, даралық, өзіндік жұмыс жасауға, 
өзін – өзі тануға, білім алу арқылы дамуға ұмтылатын жеке тұлғаны 
қалыптастыру басты құндылық болып табылатынын көрсетеді.

   Сондықтан студенттің өзіндік білім алу, іздену, қорытынды 
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жасап, талдай білу дағдыларын қалыптастыру үшін, оның өзіндік 
біліктілігіне сүйене отырып, білім алу технологиясын меңгертуге 
көңіл аударылуда. 

    Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Білім беру туралы 
Заңында: «Ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым 
мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, 
дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін 
қажетті жағдайлар жасау» - деп атап корсетілген. Демек, білім беру 
мазмұнын жаңарту қажеттігі қазіргі элеуметтік –экономикалық 
жағдайларға байланысты қазақстандық білім беру саласында 
қалыптсқан ахуалдан туындап отыр. Бұл ретте біз оқытудың ең 
маңызды мәселелерін нақтылы айқындай отырып, дамыған елдердің 
прогресшіл тәжірибесіне сүйене білуге тиіспіз. Студенттердің өзіндік 
жумыстарды орындау мәселелері философиялық, педогогикалық 
зерттеулерде көрініс тапқанын, бұл салада біраз тәжірибе бар екенін 
байқадық. 

   Мәселен, Кеңес өкіметі жылдары Н.К. Крупская, П.П. Блонский 
білім беруде өзіндік жумыс мәселелерін зерттеп, құнды педагогикалық 
мұра қалдырды. Жастардың өз бетінше оқып, білім алуы мен дүние 
тануын жетілдірудің әдіснамалық негіздері М.А. Данилов, Ю.К. 
Кабанский, А.В.Усова және т.б. еңбектерінде жалпы педагогикалық 
аспектіде қарастырылған. Ал И.Я. Лернер, Р.Г. Лемберг, П.И. 
Пидкасистыйдың  зертеулері оқыту процесінде студенттердің оқу 
белсенділігін арттырудың жолдары мен тәсілдеріне арналған. 

   Тәрбие мен оқытудың теориясы мен практикасын дамыту 
саласында педагогика-психологиялық күрделі зерттеулер жургізген 
қазақстандық ғалымдар А.А.Бейсенбаева, Қ.Қ.Жанпейісова 
, Н.Д.Хмель, Т.Қоқымбаева, С.Б.Бегалиева, Н.АДарханов, 
т.б. еңбекетері ерекше маңызды орын алады. Сонымен қатар, 
Ө.Озғанбаев, С.Қалиев, Ж.Наурызбай , М.Жадрина т.б. ғалымдар өз 
еңбектерінде көп ұлтты мәдени кеңістіктегі Қазақстан мектебінің 
жаңа ұлттық моделін қалыптастыруга байланысты ұлттық идея 
мәселесіне ерекше мән берген.

Т.Сабыров , Ж.А.Қараев және т.б. дидакт зерттеушілер де, 
педагог-әдіскерлер де студенттердің өзіндік білім алуы өте маңызды 
процесс екенін анықтауға, оны зерттеп, өзіндік мәнін ашуға, өзіндік 
білім алуды айқындауга өз үлестерін қосты.

Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде өзіндік жұмыс 
мәселелері жеткілікті деңгейде көптеген ғалымдардың еңбектерінде 
жарық көріп отыр: Е.Я.Голанта, Б.П.Есипов, П.И.Пидкасистый, 
А.В.Усова тағы басқалар.

Өзіндік жүмыстың психологиялық аспектілері В.В.Давыдов, 
Н.А.Менчинский, А.В.Петровский, Н.Ф.Талызина, В.Г.Маралов, 
Ю.М.Орлов, А.А.Крылов, А.А.Бодалев , Д.Сэльби, К.Селевка (өзін-
өзі тану, өзін-өзі бағалау), А. Маслоу, К. Роджерс  (өзін-өзі дамыту 
және өзін-өзі жетілдіру) және тағы басқа ғалымдардың еңбектерінде 
қарастырылды.

Танымдық іс-әрекеттер мен өзіндік оқу жұмысын меңгеруді 
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қалыптастыру мәселесі жайлы М.А.Данилова, Т.И.Ильина, 
Б.Ф.Ломов, А.А.Люблинская, О.А.Нильсон, Р.Б.Срода және тағы 
басқа ғалымдардың назарлары тыс қалған жоқ.

Студенттердің өзіндік жүмыстарының әртүрлі аспектілері 
отандық ғалымдардың еңбектерінде қарастырылады: Н.А.Адельбаева 
, Г.К.Айжанова, Г.Е.Алимухамбетова, М.Ш.Аминова, Т.Ш.Ахметова, 
С.Б.Бегалиева, Н.А.Дарханов, Л.Ф.Жеребятьев, Ж.А.Караев, 
М.Курманов, Б.Т.Набиев, Ж.Е.Сарсекеева, Х.С.Сулейменов және 
тағы басқалар.

Кәсіби білім беру әдістемесі мен теориясы бойынша біздің 
жұмысымыз үшін мәнді орын алатын: С.И.Архангельский, 
Ш.А.Абрахман, В.В.Егоров, С.Т.Каргин, Н.Д.Хмель.

Біздің зерттеу жұмысымыздың контексіндегі қызығушылық 
тудырып отырған кредиттік жүйедегі оқыту мәселесін енгізу 
жайлы қарастырған ғалымдардың еңбектері аса зор ықпал тигізуде. 
(С.А.Медведев, К.Пурсиайнен , Л.Гребнев, Б.А.Сазонов).

Студенттердің өзіндік жұмыс аспектілерінің өңделуіне 
қарамастан, отандық ғылымы мен тәжірибесінде қазіргі білім 
беру процесінде ұйымдастыру ерекшеліктері әлі де жеткілікті 
зерттелініп, қарастырылмаған. Соның ішінде кредиттік жүйедегі 
оқыту жағдайында өзіндік жұмысты ұйымдастыру мәселесін атап 
өткен жөн.

Соңғы кездегі әлеуметтік және экономикалық салалардағы 
болып жатқан түбегейлі өзгерістер, пайда бола бастаған ақпараттық 
қоғам ортасында болып жатқан қарқынды өзгерістерге, ақпараттар 
көлемінің ұлғаюына, жаңа ақпарат технологияларының қарқынды 
дамуына сай болуын талап етеді.

Біздің жоғары мектеп жүйесінің жалпы үрдістер мен 
тенденциялардан тыс, дүниежүзілік еңбек нарқының сұраныстарынан 
тыс дами алмайды. Бүгін, Қазақстан жоғары мектебінің даму 
мәселелерін шешуді тек ғана ұлттық дәреже көрсеткіштерінен 
бастауға болмайды.

Студенттердің танымдық белсенділігін дамытудың және 
жоғары оқу орнында білім алу барысында оларда дербестікті 
қалыптастырудың неғұрлым тиімді амалдарына, қалыптасуы мен 
дамуының өзіндік тарихы бар, мамандарды оқыту мен даярлаудың 
сапасын көтерудегі негізгі резервтердің біріне - өзіндік жұмыс 
жатады. Білім алудағы дербестіктің маңыздылығы жайлы ойларды 
бұрынғы ғылыми-педагогтардың еңбектерінен де кездестіруге 
болады. Олар білім берудің негізгі мақсаттары оқытушының 
іскерлігімен қатар оқушылар өзінше күш шығарса ғана өз мәресіне 
жетеді.

Осылайша, қоғамның 20-жылдарындағы белсенді дамуы дербес 
жұмыс жасай алатын тұлғаны қалыптастыру қажеттілігін тудырады; 
осы кезде Дальтонның жобасы және «бригадалық-зертхана» сияқты 
әдістер пайда болған. 30-40 жылдары «білім алудағы өзіндік дербес 
жұмыстарды асыра бағалау білім сапасының төмендеуіне әкелетіні 
анықталды», акцент дайын білімдерді жариялау әдістерінің орнын 
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басады. Дәл осы кезде қоғам мен экономиканы тұтастай әміршіл-
әкімшілік бюрократиялық жүйеге  түсу жүзеге асырылды.

 50-60 жылдарғы өзіндік жұмыстар мен бастамалардың дамуына 
ықпал етуші оқу әдістеріне қайта назар бөліне бастады. «Тоқырау» 
жылдары КПСС-тің ХХV съезінде (1976) өз білімін дербес жұмыс 
жасау арқылы толтыру біліктілігіне үйретудің маңыздылығы мен 
оқу үрдісіне техникалық құралдарды енгізу жайлы айтылып, КПСС-
тің ХХVІІ съезі (1986) үздіксіз білім берудің біртұтас тиянақты 
жүйесін жасау мақсатында жоғары және орташа арнайы білім беруді 
қайта құру мәселесін қозғады. Бұл жерде оқу үрдісі барысында 
тұлғаның қалыптасуына байланысты мәселерді қоюдағы түбегейлі 
айырмашылық байқалады, жоғары мектеп дербес шығармашылық 
жұмыс жасай алатын тұлғаны қалыптастыру керек деген мемлекеттік 
тапсырма алады. 

 Осы проблеманың даму тарихы мен біздің зерттеудің нәтижесі, 
сондай-ақ Оңтүстік Қазақстан аймағының бірқатар жоғары оқу 
орындарының тәжірибелік іс-әрекеттерінің көрсеткіштері бұл салаға 
үлкен үміт артады.

 Аталмыш проблема бойынша жүргізілген алдыңғы зерттеулер 
мен эксперименттік жұмыстар нәтижесі көбінесе деректердін 
эмпирикалық көріністерін сипаттайды, ал аудиториядағы және 
аудиториядан тыс сабақтардағы студенттердің өзіндік жұмыстарын 
ұйымдастыру, көбінше меңгерілетін ұғымдарды өзінше есте сақтау 
және тәжірбие жүзіндегі біліктіліктерді бекітуде оларды пайдалануды 
мақсат етеді. Атап айтқанда, студент осы немесе келесі семинарда, 
тәжірибелік сабақта, сынақтағы өз білімін пайдалануы үшін немесе 
осындай күрделі тапсырмаларды шешуде қолдануы үшін алған 
ілімдерін ой елегінен өткізіп, есте сақтау қажет. Дәрістің негізгі 
ұғымдарына анықтама беру, танымдық мәселені бөліп алу жолдарын 
анықтау, қорытындылау және жүйелеу, мәселенің құрылымы мен 
өзіндік жұмыс үрдісіне қажетті элементтерін білу оқушылардың 
танымдық іс-әрекеттеріндегі ізденістерінің мағынасы болмайды. 
Мұның   себебі болып  жоғары    мектеп    дидактикасында    осы    күнге   
дейін студенттің өзіндік жұмысының мәні анықталмаған, осының 
салдарынан студенттердің өзіндік орындайтын тапсырмалардың 
белгілі бір түрлері пәндік (мазмұнына байланысты) тұрғыдан 
қарастырылады, алайда ол іс-әркеттің іс жүзіндегі жағдайына 
сәйкес келе бермейді. Осының нәтижесінде студенттердің осындай 
жұмыстарды орындауға деген қызығушылығы біртіндеп азаяды.

 Жоғары оқу орнында жасалатын өзіндік жұмыс жаңа материалдың 
кезеңдеп меңгерілуіне, оның бекітілуіне, қолданылуына, 
қайталануына және т.б. себеп болады. Жеке оқу танымының шынайы 
біртұтас әрі бөлінбейтін үрдісі жасанды түрде мүшеленеді. Бұл 
студенттің ойларының дамуын тежеп немесе оның дамуына ықпал 
ететін білімді меңгеруге мүмкіндік туғызбайды. Негізінде мұндай 
іс-әрекет барысында осы білімді шығармашылықта пайдаланудың 
тәжірибелері жинақталмайды.

 Студенттің дербес, өзіндік жұмысының нәтижелі болуы оның 
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қалай ұйымдастырылғанына, білімінің мазмұны мен сипатына, 
оқу үрдісі логикасына, аталмыш өзіндік жұмыс кезіндегі білімі 
мен алатын білімі арасындағы байланысына, осы жұмыстың 
нәтижелеріне және т.б. тәуелді болады.

Педагогикалық әдебиеттерден дербес өзіндік жұмыстың мәселесі 
жайлы көптеген көзқарастарды кездестіруге болады. Бұдан аталмыш 
ұғымның сан қырлы болатынын түсінуге болады, сондықтан бұл 
ұғымның анықтамасы нақтылауды қажет етеді. 

Орта және жоғары мектеп мамандары мен отандық 
педагогтардың айтуынша,  қандай да бір іс-әрекет саласындағы 
адамзаттың жинақтаған ілімдерін меңгерудегі оқушылардың өзіндік 
еңбегі мамандарды даярлаудың негізі болуы қажет (Е.Я.Голант, 
1944; В.П.Есипов, 1961; А.В.Усова, 1969; С.И.Архангельский, 
1973; Ю.К.Бабанский, 1977; Д.Никандров, 1979; В.Я.Ляудис, 1981; 
И.Л.Наумченко, 1984 және т.б.).

 Өзіндік орындайтын жұмыс мәселесіне, соның ішінде, 
студенттердің өзіндік орындайтын жұмысына деген қызығушылық 
бірнеше онжылдықтар бойы орын алған және әлі де өзекті.  
Бұл мәселемен ғалым-педагогтар, жоғары мектеп мамандары 
айналысуда: Л.В.Жарова,1986; А.В.Петровский, 1986; В.Я.Ляудис, 
1989; Е.Л.Белкин, 1989; В.А.Козаков, 1990, 1991 және т.б.

Студенттердің өзіндік орындайтын жұмыстарын ұйымдастырудың 
көптеген аспектілерін зерттеу барысында бүгінгі қоғамның сұранысы 
мен жағдайына байланысты болатын бір айналымдылықты байқауға 
болады. Оқыту әдістерінің белгілі бір мөлшерде әр кезде уақыттың 
талаптарына сәйкес болатынын аңғару қиын емес.

Зерттеулердің мақсаттары мен мәселелеріне байланысты 
авторлардың ұсынған өзіндік орындайтын жұмыс жайлы 
бірқатар анықтамаларының толық талдаулары М.Г.Гаруновтың, 
О.А.Наильсонның  және П.И.Пидкасистыйдың еңбектерінен  орын 
алған. Студенттің өзіндік орындайтын  жұмысы проблемасына көп 
көңіл бөлудің қажеттілігінің сақталып қалуының себебі сонымен 
қатар мынада: қазіргі уақыт кезеңі осы тараптағы әр түрлі  білім  
беру  жүйелеріндегі  жинақталған  тәжірибені  ой  елегінен  өткізіп, 
қорытындылауды талап етеді.

Зерттеушілер атап айтқандай, өзіндік орындайтын жұмысқа 
берілетін 

анықтамалардың әр түрлі болуы кездейсоқ емес. Бұны өзіндік 
орындайтын жұмысты оқытушының да, оқушының да өзара іс-
әрекеттерін  екі жақты үрдіс ретінде қарастырғанда байқалатын 
оның екіжақты сипатымен түсіндіруге болады.

Біздің пікіріміз бойынша, П.И.Пидкасистый ұсынған 
анықтамасында ғана өзіндік орындайтын жұмыстың мәніне деген 
көзқарастың көпаспектілігі көрсетілген.

Автор өзіндік орындайтын жұмысты оқытудың негізгі амалдары 
ретінде қарастырады:

- әрбір  нақтылы білім, меңгеру кезінде белгілі бір 
дидактикалық мақсат пен мәселеге сәйкес болады;
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- оқушының білместіктен білімге дейінгі қозғалысының әрбір 
кезеңінде белгілі бір танымдық мәселелерді шешу үшін және ойлау 
әрекетінің төменгі деңгейден жоғарғы деңгейге қарай қозғалысы 
үшін қажетті білімнің көлемі мен деңгейін қалыптастырады;

- өз білімін өзіндік жүйелі түрде толықтырып отыруға деген 
психологиялық мақсаты және оқу, ғылым, өндіріс мәселелерін шешу 
барысындағы ғылыми және саяси ақпараттар ағынында дұрыс бағыт 
таңдай білу іскерлігін қалыптастырады;

- оқушының кәсіби іс-әрекетінің, таным мен мінез-құлық 
әдістерін меңгерудегі өзін-өзі көрсетуінің және өзіндік тәртібінің 
маңызды шарты болып табылады;

- педагогикалық басқарманың және оқушының кәсіби 
тұрғыдан анықталуы мен оқу үрдісі барысындағы ғылыми-өндірістік 
және танымдық өзіндік іс-әрекетіне басшылық етудің негізгі құралы 
болып табылады.

      Өзіндік орындайтын жұмыстың мағынасын осылайша түсіну, 
бұл ұғымның ішкі және сыртқы жақтарын ескеруге мүмкіндік береді. 
Өзіндік орындайтын жұмыс, бір жағынан, оқу үрдісі барысындағы 
студенттің өзіндік іс-әрекетін ұйымдастыру мен басқарудың 
педагогикалық құралы ретінде болса, екінші жағынан – оқу мен 
ғылымды үйренудің арнайы бір түрін білдіреді. Сонымен, әрі білім 
берудің құралы, әрі оқу-ғылым танымының түрі болатын жоғары 
мектептегі оқу үрдісі жүйесіндегі студенттердің өзіндік жұмысының 
екіжақтылық мағынасы жайлы айтқан жөн.

  П.И.Пидкасистыйдың пікірі бойынша, «өзіндік жұмыс» 
ұғымында педагогикалық және гносеологиялық екі жақтың бірлігі 
мен қарама-қайшылығынан орын алатын, құралы мен түрлері 
арасындағы дидактикалық қайшылық бар.

  Б.П.Есипов «өзіндік жұмыс» ұғымының мағынасын анықтау 
барысында  оқушының   өзіндік   жұмысы   ойдағы   және   физикалық   
әрекеттердің өзіндік орындалуының өзіндік оймен міндетті түрде 
бірігуін білдіретінін айтты. Т.И.Ильина бұл ұғымға «оқытушының 
тікелей қатынасуынсыз, тек басшылық етуімен ғана орындалатын 
оқушының фронтальдық, топтық және жекелеген іс-әрекетінің 
ерекше түрі» ретінде анықтама берді.

«Өзіндік жұмыс» ұғымының мағынасын төмендегілердей етіп 
ашып көрсету әрекеттері кездеседі:

- оқыту әдісі ретінде (Ю.К.Бабанский );
- оқу іс-әрекетінің түрі ретінде (Т.А.Ильина );
- оқыту түрі ретінде (М.К.Гарунов);
- дербес танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру мен басқарудың 

құралы ретінде.
Қазіргі уақытта көзқарастың соңғысы кең таралаған. Оқытудың 

кез-келген түрінің танымдық іс-әрекетті ұйымдастырудың құралы 
болуы оның мағынасын ашып көрсетеді дейді  Н.В.Кузьмина.

Сонымен, педагогикалық әдебиеттердегі «өзіндік жұмыс» 
ұғымы анықтамаларының әр түрлі нұсқаларын ескеріп және 
педагогикалық іс-әрекеттің өзіндік тәжірбиесіне сүйене отырып, біз 
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төмендегідей анықтаманы ұстанамыз: өзіндік жұмыс – оқытушы 
тікелей қатыспайтын, бірақ оның  әдістемелік басшылығымен және 
тапсырмасы бойынша орындалатын студенттің жобадағы жұмысы.

Өзіндік жұмыс әрбір пәнді меңгеру үшін ғана емес, сонымен қатар 
жалпы, оқу, ғылыми, кәсіби іс-әрекеттегі өзіндік жұмыс біліктіліктерін, 
өзіне жауапкершілік ала білу қабілеттілігін, проблеманы өзінше 
шешу мүмкіндігін, құрылымды шешімдерді таба білуді, дағдарыс 
жағдайынан шыға білуді және т.б. іскерліктерді қалыптастыру үшін 
арналған. Студенттің өзіндік жұмысының маңыздылығы жеке пән 
аясынан әлдеқайда асып түседі, сондықтан мамандар даярлаушы 
жоғары оқу орындары өзіндік жұмысты ұйымдастыру біліктіліктері 
мен іскерліктерінің жүйесін қалыптастыру стратегиясын жасап 
шығаруы қажет. Мұны  студенттердің өзіндік жұмыс жасау  деңгейі 
мен оларға қойылатын талаптарының оқу барысында өз мәресіне 
жеткізуден  бастау қажет. 

Қазақстан Республикасындағы білім берудің кредиттік 
технологиясына өтудегі білім берудің жаңа парадигмасына 
сәйкес кез-келген жас маман төмендегі аталғандарды меңгеруге 
міндетті: негізгі білімді, өз кәсібіне байланысты кәсіби іскерліктер 
мен біліктіліктерді, жаңа проблеманы шешудің шығармашылық 
және зерттеу іс-әрекеттерінің тәжірибесін, әлеуметтік-бағалау іс-
әрекетінің тәжірибесін.  Білім берудің кейінгі екі бөлімі студенттің 
өзіндік жұмысы барысында ғана  қалыптасады.  Сондай-ақ, 
мамандығы мен іс-әрекетіне (зерттеуші, жобалаушы, құрастырушы, 
технолог, жөндеуші, менеджер және т.б.) байланысты өзіндік 
жұмыстың дифференциалды белгілерін жасап шығару кафедраның 
мақсаты болып табылады. 
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ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН ҚАЗАҚ 
ӘЛІПБИІНІҢ ТІЛТАНЫМДЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Нурланова А.Н.
Қазақстан-Американдық Еркін университеті

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 
«Болашаққа бағдар – рухани жаңғыру» атты мақаласында 
«Қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын 
бастауымыз керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік 
қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз және оған 
кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық... 
Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы 
технологиялық орта ның, ком муникацияның, сондай-ақ, ХХІ 
ғасыр дағы ғылы ми және білім беру процесінің ерекше лік теріне 
байланысты...» – деп қазіргі жаһандану заманында кейінгі ұрпақ 
жастарымыздың білімінің кеңейіп, ғылыми жетістіктерге қол 
жеткізу үшін өте қажет екендігін баса атап көрсетті[1].

Латын графикасы өзінің бастауын грек жазуынан алады. Латын 
жазуындағы алғашқы жазба мұралар біздің заманымызға дейінгі 
VII ғасырға жатады. Жазу оңнан солға немесе солдан оңға қарай 
жазылып, бағыты әрдайым алмасып отырған. Б.з.б. 4 ғасырдан 
бастап жазу тек солдан оңға қарай жазылды. Орта ғасырда Латын 
әліпбиі Еуропағатарады, Африка, Америка және Азияхалықтары 
пайдаланды. 

І Петр ел басқарған кезде, 1680-1690 жылдары орыс халқы да 
Латын жазуын пайдалануға көшпекші болған. Бұл сол кезеңдегі 
Петрдің батыстандыру саясатымен де байланысты. Бұдан басқа 
орыс графикасын латынға көшірудің жобалары ХІХ ғасырда, және 
1920 жылдары болыпты.

Кирилицаның славян жазуы екені белгілі. Дегенмен, оны әлемдегі 
славян халықтарының бәрі бірдей қолдана бермейді.

Кирилицаны қолданатын елдер:
Ресей, Белоруссия, Украина,Молдавия,Қырғызстан,  Тәжікстан, 

Монғолия, Болгария, Черногория, Босния және Герцеговина, 
Македония, Сербия.

Суреттен көріп отырғандарыңыздай, бұл елдер – ТМД елдері 
және Шығыс Европа елдері мен Монғолия.

Ресей, Белоруссия, Украина,Молдавия,Қырғызстан,  Тәжікстан 
–бұрынғы КСРО мемлекеттері болса, Черногория, Босния және 
Герцеговина, Македония, Сербия-бұрынғы Югославияның 
құрамындағы мемлекеттер.

1990-жылдардан кейін Әзербайжан, Өзбекстан (1993) және 
Түркменстан латын жазуына көшті[2].

Әліпби айырбастаудың жағымды жақтары:
1. Жаһандану
Латын графикасына көшу - Жаһандану үрдісінде қазақ 

ұлтының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпалын тигізер ме еді. 
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Пайдаланылатын әріптері бірдей болғандықтан, латын әрпімен сауат 
ашқан қазақ баласының кейін де сол әріппен жазылған ағылшын 
тіліндегі мәтіндерді көп қиналмастан оқып кете алар.

2. Түркі әлемімен рухани жақындасу
Қазақстанда латын әліпбиінің қолданысы Түркия, Әзірбайжан, 

Өзбекстан, Түрікменстан сияқты мемлекеттер мен Қазақстан 
арасындағы ғылыми,  мәдени, рухани қатынастардың өрістеуіне, 
Түркі әлемінің бірлесуіне септігін тигізері сөзсіз. 

3. Әлемдік ақпараттық кеңістікке шығу
Ағылшын тілі мен ғаламтор тілін жетік меңгеруге мүмкіндік 

береді. Зерттеушілердің дәлелдеуіне қарағанда, бүкіл дүниежүзіндегі 
ғаламтор материалдарының 80 пайызы латын жазуымен 
жарияланып келе жатыр екен. Ендеше бұл шрифт – дүниежүзілік 
деңгейдегібайланыс құралы.

4. Қазақ тілінің табиғи таза қалпын сақтауға мүмкіндік
Тіліміздегі қазіргі жат дыбыстарды таңбалайтын әріптерді 

қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің табиғи таза қалпын сақтауға 
мүмкіндік аламыз. Басы артық таңбаларға қатысты емле ережелері 
қысқарады. Орыс тілінің заңдылығына сүйеніп кеткен өзіміздің 
орфографиямыз бен орфоэпиямызды қайта қайтаруға мүмкіндігіміз 
бар. Біздің көптеген тілдегі емле ережелеріміз, тілге қабылдаған 
әліпбиіміздегі таңбалар кирилл әліпбиінен алынған.

5. Латын жазуына өтуде біздің тәжірибеміз бар.
Латын жазуы қазақ халқы үшін ойда жоқта ашылған жаңалық 

емес. 1929-41 жылдар аралығында Қазақстандағы барлық 
басылымдардың латын қарпімен шығарылғандығы белгілі. Және 
бұл мәселе сонау 1990 жылдардан бастап көтеріліп келеді.

Жағымсыз тұстары:
1. Қоғамдық пікірдегі қайшылықтар
Барлық жаңалықтарға қоғамда оңай қабылдана бермейді. Жазу, 

әліпби ауыстырудың үлкен саяси мәні бар мәселе. Біз көпұлтты 
мемлекетпіз. Және 70 жылдан астам бөгде саясаттың жолымен 
жүрген және 1 ғасырға тарта уақыт кирилицаны қолданған халықтың 
қоғамдық пікірін өзгерту оңай дүние емес. Біз Өзбекстанды мысалға 
келтіреміз. Бірақ, Өзбекстан халқының 4,8 пайызы ғана славяндар 
екенін де ескеруіміз керек.

2. Кириллицадағы ресурстарды латын жазуына айырбастау
Латынға көшкеннен кейін кириллица алфавитіндегі рухани 

мұраны толық пайдалана алмайды. Бастауыш мектептің, орта 
мектептің, одан кейінгі жоғарғы оқу орындарындағы оқу 
құралдарын, көркем әдебиетті бір күнде аударып тастау өте қиынға 
соғады.  Бүгінгі кириллица алфавитіндегі рухани мұраны толық 
пайдалана алмайды. Жекеменшік мекемелердің бұрынғыша кирилл 
әріптерімен жұмыс істей беруі мүмкін.

3. Қаржылық шығын 
Балабақшадан бастап, жоғары оқу орындары үшін оқулықтар 

шығару және т.б. орасан қаржы талап етеді.
4.Қазақ тілінің төл быдыстарын таңбалаудағы қиындықтар
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Латын әліпбиі қазақ тілінің латынша әліпбиін құрастыруға 
қаншалықты қажет болса да, қазақ тілінің төл дыбыстарын 
таңбалауда өз қиындықтары туып жатыр.Мысалы, «Ұ», «Ғ» т.б.

4. Емле ережелерін жөндеу, жазудың принципін біріздендіру
Біз өткен ғасырдың өзінде үш әліпбиден өттік.  Латын әліпбиіне 

көшкеннен кейін тіліміздегі барлық емле ережелері, принциптер 
тұтастай тағы да қайта қарауды талап етеді.

Мемлекет басшысы 2018 жылғы 19 ақпан «Қазақ тілі әліпбиін 
кириллицадан латын графикасына көшіру туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы №569 
Жарлығына (Қазақстан Республикасы ПҮАЖ-ы, № 50-51-52, 
326-құжат) өзгеріс енгізіп, әліпбидің жаңа нұсқасын ұсынды.

Халық жаңа әліпбиден қарапайым халық  «ю», «я», «э», «ё» 
әріптерін іздеді. 

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының 
директоры Ерден Қажыбек қазақ тілінде латынша «ю», «я», «э», «ё» 
әріптерінің қалай таңбаланатынын айтып берді.- «Ю», «я» әріптері 
екі дыбысты білдіреді: «йа» - бұл «я» - бұл дифтонгтар, - дейді Ерден 
Қажыбек. - «Эксковатор» - шет тіліндегі сөз. Шет тіліндегі сөздерді 
қалай жазу - мүлде басқа мәселе. Бұларды қазақ тілінің құралдары 
арқылы жеткіземіз, проблема жоқ. Бұл айтарлықтай проблема емес. 
Басты мәселе - қазақ тілінде қалай дұрыс жазу турасында - қазақ 
сөздері, орыс тілінде - орыс тіліндегі сөздер. Кірме сөздер әрбір 
тілде сол тілдің заңдылықтары бойынша жазылады. «Эксковатор» 
қалай жазылатынын дәл қазір нақты айта алмаймын, «э» «е» 
ретінде жазылатын шығар, мұнда қорқынышты ештеңе жоқ. Мұның 
қазақ тілінің әліпбиі екенін ұғуға тырысыңыздар. Біздің төл қазақ 
дыбыстары дұрыс жеткізілмеген, дұрыс бейнеленбеген, шатасып 
кеткен. Сондықтан қазір тәртібін түзетіп жатырмыз, мұның бәрі 
дұрыс дыбыстап, дұрыс жазылуы үшін. Сондықтан да реформа өтіп 
жатыр»[3]. 

Р.Сыздық және т.б. тілші ғалымдар латын графикасының нұсқасы 
жасалғанға дейін -ақ орфография қосамжар болмауы үшін қазіргі 
қазақ әліпбиіндегі щ, ц, ë, я, ю әріптерінің және ь, ъ белгілерінің 
таңбасын әліпби құрамынан мүлде алып тастау керектігін 
айтқан[4,43].

ь, ъ белгілері жайлы түсінікті. Ал «ащы» мен «тұщы» 
сөздерінде бар «щ» әрпін екі «ш»-ны пайдаланып беруге болады. 

 Бұлардан басқа «хат» дегендегі «х» мен «қаһарман дегендегі  «h» 
әріптері мен «в», «ф» , «ч» әріптерін де алып тастауға болар еді. 

Қазақ тілі дауыссыздар жүйесінде «х», «h» фонемалары жоқ, олар 
тек одағай сөздерде, интервокаль позициада (дауыстыаралық) және 
«с», «ш» дыбыстарымен іргелес келгенде «қ»-ның түрленімінде, 
араб-парсы тілдерінен енген сөздерде айтылып, жазылып жүр. 
Сондықтан «х», «h», «қ» дыбыстары әртүрлі айтылса да, қазақ 
тілінде олар бір «қ» фонемасының түрленімі ғана деп танылады. 
Ал «в», «ф» , «ч» сияқты  әріптер қазақ тілінің дыбыстық жүйесінде 
жоқ. Себебі, бұл әріптер тек кірме сөздерде ғана кездеседі. Оларды     
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«багон», «пабрика» деп төл дыбыстармен алмастураға болады. 
Қазақ төңкерісіне дейін тілімізге енген кірме сөздер, қазақ тілінің 
дыбысталуына икемделіп енді ғой. Мысалы, «самовар» - самауыр 
болып, «кровать» «кереует» болып енді.  Ол кірме дыбыстарды 
алып тастау керек. Өйткені әліпбиді ауыстырып жатуымыздың өзі, 
осы кірме әріптерден арылу мақсатын көздейтінін естен шығаруға 
болмайды. Сондықтан бұл нұсқаны таңдап алғанның өзінде оны 
жетілдіру жұмыстары жүргізілуі керек деп ойлаймын.

Фонетист ғалым Ә.Жүнісбек «ешбір мемлекет, ешбір ғылыми 
жұртшылық әліпби санының (құрамының) көптігін айтып 
мақтанбайды. Әріп саны көп болды деген сөз – ол тілдің әліпбиінде 
бір кемшілік бар деген сөз. Әріп саны неғұрлым кем болса, ол 
солғұрлым жетілген әліпби болып саналады», - дейді[5].

Келесі бір мәселе ұзын «и» -дың, дауысты и, біздің тілімізде 
дыбыстық таңбасы жоқ. Ол да әліпбиге артық. Қазақ тіліндегі ұзын 
ый, ій деген дыбыс тіркесін ғана береді. Ол туралы ғалым Ә.Жүнісбек 
«Қазақтың ый, ій деген дыбыс тіркесін орыстың и деген дауысты 
таңбасына байлап беріп, ми деп жазып, кейінгі ұрпақты мый деп 
айтқыза алмай әлек болып келеміз. Осыдан кейін баланың қазақтың 
мый деген сөзін ми деп жіңішке айтпасқа амалы жоқ», - дейді[4]. 

Соңғы нұсқада «И» мен «і» нің бас әріптер бірдей.
 Диграф «sh».  Мұнда екінгі таңбада мағына болмауы керек.  

Асхад деп жазса «ашад» деп оқып қалуымыз мүмкін, «асхананф» 
«ашана» деп оқып қалуымыз мүмкін

Сонымен, біздегі алаң – графикаға жасалатын реформаның 
қазақы сөйлеу тілін қалай да жоғары сапаға көтеруі тиіс екені 
жайлы ой ғана. Соңғы нұсқа әлі де жетілдіруді талап етеді. Сөзімізді 
қорытындылай келе, латын қарпі арқылы таңбаланған қазақ әліпбиі 
мен жазуы қазақ елін жаңа биіктерге бастайтынына кәміл сенемін 
дегім келеді.
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MONITORING OF EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS
OF THE STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Kobdikova Zh.,U., Karaev Eset Zh., Saydakhmetova L.T.

One of the strategic goals of the reform of higher education in the 
Republic of Kazakhsan is to improve the quality of the educational 
process. The purpose of education is not only to transfer to the student a 
set of knowledge and skills in a particular area, but also the development 
of their views, and develop the ability to find individual creative solutions, 
to autonomy.

In The Message of N. Nazarbayev to the people of Kazakhstan on 
October 5, 2018 the following was stated: “In higher  education there 
will be increased requirements for the quality of training in schools. 
We have increased the number of grants, now it is time to strengthen 
responsibility.” However, the formation of the criterion for assessing the 
effectiveness of the University graduate is a complex and ambiguous task.  
Domestic experts believe that it is necessary to evaluate the activities of 
a young specialist only on the practical results of their activities. But the 
formation of practical skills, that is, professional competencies, should 
have its origins in the University, where the student studied.         

Designing the content of higher pedagogical education from the 
position of competence-based approach is subordinated to the main goal 
– the preparation of a competent specialist demanded by the market. This 
makes it necessary to update the goals, content and technology of teaching 
in pedagogical universities. Professional pedagogical education is a 
purposeful process and result of mastering by the student of a profession 
and the corresponding qualification.

The result of training depends on the conditions that are created for 
the development and self-development of the individual, depends on 
how the educational process is organized in the academic discipline. The 
basis of quality management of professional training at the University 
is to monitor the results of training, that is, monitoring its educational 
achievements.  

Monitoring of educational achievements is understood as a set of 
continuous monitoring actions that allow to observe and adjust the 
formation of professional knowledge, skills and professionally significant 
and socially necessary personal qualities, that is, competencies [1;2].       

 The content of competencies includes everything that is necessary to 
perform professional tasks: knowledge, independent thinking, experience, 
motivation to learn, etc. the Content of competencies consists of cognitive 
(knowledge), activity and motivational components. 

The majority of General cultural and professional competencies of 
students are formed in the study of various academic disciplines in the 
process of training at the University.         

However, in the practice of universities at the moment the monitoring 



171

of the educational achievements of students, that allows a comprehensive 
and objective assessment of the results of their training in terms of 
competence approach, is used insufficiently. Thus, management activities 
to improve the quality of the educational process are not regulated at a 
sufficient level [3].            

There is a contradiction between the need for a systematic analysis 
of learning outcomes from the point of view of the competence approach 
and such concepts used in the practice of the educational process as 
“performance” and “quality of training.” 

Therefore, there is a need to develop monitoring of educational 
achievements of students  of pedagogical high school, providing 
objectivity in the evaluation of the results of training in the academic 
discipline and contributing to the quality of the educational process.

Assessment of the cognitive component of the content of 
competences is carried out by means of tests and control works on the 
academic discipline. Evaluation tools are aimed at identifying the level 
of assimilation of fundamental systems of concepts, theories, laws and 
principles of pedagogical science. The activity component is determined 
when students perform laboratory and practical work, homework, 
independent and research works of students [4]. 

The motivational component is implemented through a survey of 
students.  The following questionnaires can be used as a research method: 
“Motivation of education at the University (T.I.Ilyin),”Motives of 
educational activity”            (A.A. Rean, V.A.Yakunin).  

The technology of monitoring of educational achievements of 
graduates of pedagogical University includes the control action and the 
result of training, correlated with the goals of the discipline. As one of 
the variants of the technology of evaluation of the results of teaching 
students of pedagogical high school from the position of the competence 
approach it is possible to use the rating system of evaluation of the quality 
of training, developed on the basis of three-dimensional methodical 
system of training [5; 6]. This rating system is suitable for assessing 
competence due to the fact that the scores are evaluated based not only to 
the knowledge and skills of students, but also to their creative abilities, 
activity, independence, the ability to organize the work of the group 
to solve the problem, readiness for self-education, self-study and self-
development.

The purpose of monitoring educational achievements in academic 
disciplines of students of pedagogical University is to identify the 
dynamics of the results of training of students from the position of 
competence approach.

The main tasks of monitoring include the following:
• obtaining objective data to judge the extent to which the educational 

objectives provided for in the curricula and syllabuses of the discipline 
are achieved;

•  intensification of educational activity of students through the 
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creation of situations of success, the formation of positive motivation to 
even academic work during the semester;

•  identify elements of discipline content (themes, section, module), 
causing some difficulties in students, determine the level of mastering the 
subject competences of students throughout the course learning;

•  improving the efficiency of independent work, the implementation 
of feedback “graduate student – teacher” in order to adjust the learning 
outcomes;    

•  construction of the trajectory of personal development of students 
for the purpose of self-development: self-education, self-education and 
self-control;

•  self-governance with quality of educational process when studying 
discipline.              

Consider the monitoring of educational achievements of students on the 
example of first-year students of the Department of General pedagogy of 
the Kazakh National Women’s Pedagogical University (KazNatWomPU) 
for one semester on the subject “Designing the content of higher 
pedagogical education”. The objectives of the discipline are: orientation 
to the result of training, formulated as competence; implementation of 
the functions of scientific and pedagogical activity through the content 
of the course; focus on the development of functional literacy students; 
deepening of existing ideas and obtaining new knowledge and skills in 
the field of pedagogy, the acquisition of students skills of experimental 
research, experience of creative activity, contributing to the development 
and self-development of the personality of the future specialist.

In order to improve the efficiency of independent work, students 
have access to the educational and methodical complex of the discipline 
(EMCD), presented in electronic form in the University network. EMCD 
includes syllabus, theses of lectures, materials on the organization of 
independent work of students, performance of individual tasks, laboratory 
and practical work, to prepare for thematic and final testing.

Monitoring of educational achievements of students is carried out 
in the conditions of application of 100 point rating system based on the 
results of thematic sessions, two midterm control and final control work.

The results of the mid-term control are calculated as the arithmetic 
mean of the test indicators (30 points) and the results of the development 
of all topics for seven weeks (30 points for each topic).  Final control (FC) 
is held at the end of the school year in the form of an exam (40 points). 
The annual assessment is made on the basis of the sum of indicators of 
two mid-term control and final control work.

To control the results of the thematic works of students on each 
topic, three-level tasks were developed in accordance with the criteria 
for their selection by levels of complexity (according to the requirements 
of the “Theory of full assimilation” of B. bloom). The results of these 
tasks determine the levels of knowledge and skills (competencies) to be 
monitored. To monitor the quality of educational achievements of students 
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on topics in the academic semester, control and measuring materials 
(CMM) of students are adapted and used, which we have developed 
and tested over the past twenty years in school disciplines (they are not 
discussed in this article). 

Let’s take as an example  the first year  undergraduate of the Department 
of General pedagogy of KazNatWomPU,  we can see the monitoring of 
hera educational achievements during the first semester of the 2018-2019 
academic year (Fig.1).

The monitoring shows dots corresponding to the number of points 
received by the graduate student  on each topic. From 1st to 7th topic,  
student got the following points: 17, 17, 18, 21, 19, 23, 25; T1=30. P1=25 
points, is the arithmetic mean. From 8th to the 14th topic the points are: 
28, 26,23, 30, 29, 30, 30; T2 = 24; P2 = 26 points as the arithmetic mean 
of these indicators.  The annual assessment is made on the basis of the 
sum of indicators of two mid-term control and final control work.

Increase of motivation of educational activity is provided by creation 
of a situation of success, increase of a rating indicator, receiving additional 
points. Students, showing good and excellent results, systematically 
coping with an individual training plan for the discipline, receive 
creative achievements, allowing to increase the amount of knowledge, 
improve skills and thereby increase the level of development of subject 
competence.

Indicators of learning outcomes of students on each topic are regularly 
and timely noted on the monitoring of their educational achievements. In 
this case, the educational activity, persistence, enthusiasm and hard work 
of the majority of students increases, which are stimulated by the ability of 
each of them to quickly influence their position in the ranking during the 
semester. The element of healthy rivalry and competitiveness is essential. 
Since students actively participate in the calculation of current ratings, 
they are aware of the state of their academic achievements and can control 
the result of their own educational activities throughout the semester.

Therefore, the introduction of the rating system of evaluation 
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of educational achievements, taking into account the results of the 
development of current topics, provides a constant desire of students to 
score more points on each topic, increases their interest in the discipline. 
It organizes systematic work of students at all stages of training and, as a 
result, increases their motivation for educational activities. 

This technology of assessing the results of training students in academic 
disciplines helps to obtain an objective and reliable assessment, which 
allows to improve the quality of training and the level of development of 
professional competence.
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Ғылыми жетекшісі

п.ғ.д., проф. Кобдикова Жанартай Уажитовна

Ғаламдық даму көшкінінен қалыспас үшін білім үнемі озық 
жүруі тиіс. Бастауыш білім беру жүйесінің негізгі нысаны – осы 
заманғы білімі  компьютерлік, мультимедиялық технологияларға 
негізделген.   Қоғамдағы әлеуметтік және ғылыми-тенхикалық 
процестердің дүниежүзілік сфераға бет бұруы, жаһандық және 
мультимедиялық қоғамдағы тұлғаның белсенділігі, идеялық 
көзқарасы мен сенімділігі, шығармашылығы, кәсіптік даярлығы 
бүгінгі күннің өзекті мәселесінің бірі [1].

Қазақстанда ақпараттандыру процесі 1990 жылдардан басталады. 
Бұл кезең ішінде республикамызда компьютерлік техника саны 
артып, біршама мемлекеттік органдарда, қоғамдық ұйымдарда, 
кәсіпорындар мен ғылым, білім мекемелерінде жұмыс процесі 
аутоматтандырыла бастады. 1996 жылдан бастап елімізде Интернет 
жүйесі жұмыс жасай бастады.            Қоғамдағы саяси, әлеуметтік, 
экономикалық процестер ақпарат ғасырындың жаңа талап-тілегіне 
тез бейімделуде. Бір-бірімен тығыз байланыстағы әртүрлі қоғамдық 
процестер орын алуда. Адам санасында ақпаратпен психологиялық 
тұрғыдан әсер етудің оң немесе теріс процестеріне негізделген 
жаңа саяси технологиялардың дүниеге келуі – саясаттың шынайы 
нәрседен виртуалды дүниеге айналғанының салдары, не болмаса 
белгісі ғана. Компьютерлік және мультимедиялық технологиялардың 
арқасында қазіргі саясат жаһандық саясатқа айналды, бұл саясат 
үшін ұлттық, мемлекеттік және басқадай шекара жоқ. ол қоғамдық 
өмірдің бүкіл саласына, ал ең бастысы адамның санасына дендеп 
ене бастады. Ақпараттың арқасында жаңа мифтер жасау арқылы 
адамдардың психологиясына әсер етіп, оны өзгерту мүмкіндігіне 
ие болды. Қазіргі мультимедиялық қоғам – ғылыми-техникалық 
революцияның немесе ақпаратты-компьютерлік революцияның 
қоғами-әлеуметтік деңгейдегі интеграциясы. Сондықтан, бұл 
процесс адам өміріне жаңаша әсер етеді. Бұл мультимедиялық қоғам 
дамуының, мультимедиялық өркениеттің алғы шарттары болды. 

Осы тақырып аясында пайдаланылатын түсініктердің мағынасына 
тоқталатын болсақ, олар: оқыту технологиясы, мультимедиалық 
технологиялар оқытудың компьютерлік технологиялары. Жаңа 
техника, технологиялар мен тұжырымдамаларды таңдауда ең 
алдымен оның тиімділігіне көңіл бөлінеді. Технологиялық процесте 
(соның ішінде технологиялық принципте құрылған педагогикалық 
процесс) жоғары деңгейлі тиімділік көрсетуге тиіс.

• «Технология» түсінігі техникалық прогреспен байланысты 
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және сөздікке сүйенсек (гректің techne – өнер, біліктілік және 
logos – оқу ұғымдары), материалды өңдеудің тәсілдері мен 
құралдары туралы білімнің жиынтығы [2]. 60-70-жылдардан бастап 
педагогика ғылымында педагогикалық технология деп аталатын 
жаңа ұғым пайда болды. Оның мағынасын ғалымдар түрліше 
анықтайды:педагогикалық технология – мақсаттар қою, оқу жоспары 
мен оқу бағдарламасын үнемі жақсартып отырудың, педагогикалық 
жүйелерді бүтіндей бағалаудың және ол жүйелердің тиімділігі 
жөніндегі жаңа ақпарат туындауына байланысты жаңа мақсаттар 
қоюдың тұтас үрдісі (С.Сполдинг);

• педагогикалық технология – тәжірибеде жүзеге асырылатын 
белгілі бір педагогикалық жүйенің жобасы, ал педагогикалық 
жағдайларға сай қолданылатын әдіс, тәсілдер-оныңқұрамды бөлігі 
ғана (В.Беспалько);  

• педагогикалық технология – бұл педагогикалық мақсатқа қол 
жеткізу жолындағы қолданылатын барлыққисынды ілім амалдары 
мен әдіснамалыққұралдарының жүйелі жиынтығы және жүмыс 
істеу реті (М.В.Кларин);

• педагогикалық технология-оқу процесіне белгілі бір мақсат 
көздей әсер ететін педагогикалық ықпал (Б.Т.Лихачев);

• педагогикалық технология– оқу-тәрбие процесінің 
шығармашылықпен терең ойластырылған көптеген 
факторлардыңүйлесімділігін, оқыту мен тәрбиенің тиімділігін 
қамтамасыз ететін жанды құрамдас бөлігі (Ш.Т.Таубаева, Б.Т.Барсай);

• оқытудың үшөлшемді әдістемелік жүйесі   (ҮӘЖ) 
технологиясы– білім алушының іздеу-танымдық қызметі арқылы 
функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға мүмкіндік беретін 
дидактикалық матрица негізінде әзірленген педагогикалық жүйенің 
жобасы. Ол нәтиже алуға кепілдік  беретін    дамытушы оқыту 
ортасын қалыптастырады. Оқытудың  ҮӘЖ  технологиясы басқа 
оқыту технологиялар  трендтерінің  дидактикалық мүмкіндіктерін  
біріктіреді: бірінші синектикалық бөлімінде  зерттеу процесі түрінде 
ұсынылған  топтық оқыту  іске асырылады (конструктивизм, сыни 
ойлау технологиясы);  екінші  нәтижеге бағытталған бөлімінде 
жеке іздену-танымдық қызмет арқылы  әр оқушының білім жетістігі 
бағаланады [3];

• технологиялық процесс қажет құралдар мен жағдайларды 
пайдаланып, белгілі операциялардың тізбегінен тұрады. 
Технологияның маңызды белгілеріне процесті стандарттау, 
унификациялау және белгілі бір шарттарда оны құрастыру жатады 
[4];

• «Технология» түсінігін қарап шықсақ, ол – «өнім шығару 
процесінде жүзеге асырылатын шикізат формасын, материалды 
немесе жартылай фабрикатты өңдеу, олардың қалып-күйін, 
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қасиеттерін өзгерту тәсілдерінің жиынтығы. Технологияның ғылым 
ретінде атқаратын міндеті – практикадағы ең тиімді өндірістік 
процесті анықтау және оны пайдалану мақсатында физикалық, 
химиялық, механикалық және де басқа заңдылықтарды анықтау» [5].

Мультимедиялық технологиялар –  компьютерлік техника 
негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және тасымалдау істерін 
қамтамасыз ететін математикалық және кибернетикалық тәсілдер 
мен қазіргі техникалық құралдар жиынтығы. Оқытудың қазіргі 
кездегі мультимедиялық технологиялары – оқыту технологиясын 
интерактивті программалық-әдістемелік сүйемелдеумен қамтамасыз 
ететін компьютерлік техника, телекоммуникациялық байланыс 
құралдары, инструменталдық программалық құралдар жиыны. 
Оқыту ісіндегі мультимедиялық технологиялардың негізгі міндеттері 
– танымдық әрекеттерді басқару процесі мен қазіргі мультимедиялық 
білім ресурстарына қол жеткізудің интерактивті ортасын жасау ісі 
болып табылады [6]. Ол педагогикалық іс-әрекетке жаңаны енгізу, 
оқыту мен тәрбиелеудің тиімділігін арттыру мақсатында олардың 
мазмұны мен әдістерін өзгерту болып табылады. Мультимедиялық 
технология кез келген пәнді оқыту барысында болашақ 
мұғалімдердің ой-өрісін кеңейтіп, кәсіби даярлық деңгейін көтеріп, 
шығармашылықпен жұмыс істеуге, жаңашыл тәжірибелер мен 
әдістемелерді кеңінен пайдалануға және оқушыларға білім беруді 
жаңашылдық тұрғысынан жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

«Мультимедиалық технологиялар» – бейнелік және 
аудиоэффектілік, әр түрлі мультипрограммалық мүмкіндіктерді 
интерактивті программалық жабдықтың басқаруымен орындата 
алатын электрондық құжаттарды дайындау тәсілдері [7]. Мультимедиа 
құралдары деп әр түрлі орталарды: графиканы, гипермәтінді, 
дыбысты, анимацияны, бейнелік көріністерді пайдалана отырып, 
тұтынушының компьютермен әрекеттесуін жүзеге асыратын 
мультимедиялық және программалық құралдардың біріктірілген 
кешендерін айтады. Болашақтың адамы тек қана сауатты емес, 
сонымен қатар оның «екінші» компьютерлік сауаттылығы да болуы 
керек. Оқушылардың сабақта көзделетін нысандары, құбылыстары 
туралы өз бетінше оқу-тәрбие процесінде ақпаратты жинауы, 
өңдеуі, оны жүзеге асыра білуі қазіргі заманғы мультимедиялық 
технологиялардың даму өрісіне байланысты. Сондықтан пән 
мұғалімдерін дайындауда нақты пәннің оқу бағдарламасында 
мультимедиялық технологиялардың қолданылуын жүзеге асыруға  
баса назар аудару керек.  

Ғалымдардың зерттеу нәтижелері бойынша, оқу процесінің 
тиімділігін арттыруда мультимедиалық технологиялардың ролі 
зор. Сол себепті де мектепті ақпараттандырудың басты құралы 
болып табылатын және соған сәйкес бүгінгі күні құрылымдық, 
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мазмұндық жағынан өзгеріске ұшырап отырған пән – информатика 
пәні. Ресей ғалымы И.Б.Мылованың пікірінше, бастауыш мектеп 
оқушыларын қазіргі мультимедиалық технологияларды оқыту 
процесін ұйымдастыруды негізгі екі әдістемелік тұрғыдан амал 
ретінде қарастыруға болады: 1) басты мақсат есебінде бастауыш 
мектеп оқушыларының нақты компьютерлік программалармен 
жұмыс істеудің қарапайым тәсілдері қарастырылады (графикалық, 
мәтіндік редакторлармен және қолданбалы программалармен жұмыс 
істей білу). Тәжірибеге сүйенсек, бүгінгі күні бастауыш мектеп 
оқушыларын қазіргі мультимедиалық технологияларға оқытуды 
ұйымдастырудың бұл әдісі кең тараған; 2) Қазіргі мультимедиалық 
технологияларға оқыту бастауыш мектепті жаңартудың негізгі 
мақсаттарына сәйкес қарастырылады және оқыту пән шеңберінде 
төмендегі үш маңызды дидактикалық аспектілерді ескере отырып, 
жаңа сапалық деңгейде жүзеге асырылады: әрбір баланың жеке 
дамуына жағдай жасау және оның оқуда, қарым-қатынаста өзіндік 
тәжірибесінің қалыптастып, шығармашылық және әлеуметтік 
белсенділігінң дамуына ықпал ету; дербес оқытуды оқу тапсырмасын 
бірлесе отырып орындауға біріккен балалар мен ересектерді 
құрайтын оқу тобымен үйлесімді байланыстыра білу; кең көлемдегі 
пәндік кіріктіру, оқу процесін кешенді тақырыптар төңірегінде құру 
[8].

«Оқытудың компьютерлік технологиялары» –  ақпаратты бейнелеу, 
тасымалдау және жинақтау, оқушының танымдық әрекетін бақылау 
және басқару сияқты педагогтың кейбір функцияларын модельдейтін 
компьютерлік техника, телекоммуникациялық байланыс құралдары 
және интерактивті программалық өнім негізінде жұмыстың 
педагогикалық шарттарын жасау тәсілдері, әдістері, құралдары 
жиынтығы [9]. Білім беруде компьютерлік технологияларды 
пайдалану оқыту процесін толық өзгертуге, оқытудың жеке тұлғаға 
бағытталған моделін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Қазіргі 
оқыту құралдары (компьютерлер, телекоммуникациялық байланыс 
құралдары, қажетті интерактивті программалық және әдістемелік 
жабдықтар) әр түрлі оқыту формаларын жетілдіруге мүмкіндік 
береді, оған қоса олардың оқушылардың өздігінен білім алуын 
ұйымдастырудағы өзіндік жұмыстарды орындататын әдістемелік 
құрал ретінде атқаратын жұмысының маңызы өте зор. Оқытудың 
компьютерлік технологиялары педагогтар мен оқушылардың 
шығармашылық қасиеттерін дамытуға үлкен мүмкіндіктер береді.

Кез келген ғылым өз саласында қолданылатын терминологиялық 
ақпаратқа көп көңіл бөлуі қажет. Мультимедиялық технологиялар 
өте тез дамып келеді. Бір жағынан, ол көптеген түсініктердің 
тұрақты бола алмауын көрсетсе, екінші жағынан, осындай динамизм 
бұрынғы тұрақты деп саналатын түсініктерді қайта қарап, соларды 
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толықтыруды талап етеді. Білім саласындағы мультимедиялық 
технологияларды қарастыру кезінде ғылым тілінің осындай 
проблемалары өте өзекті мәселеге айналып отыр. Білім мазмұнын 
жаңартудың маңызды аспектілерінің бірі бастауыш мектепті 
ақпараттандыру болып табылады.

Бастауыш мектеп мұғалімдері оқыту процесінде мультимедиалық 
технологияларды қолдануда төмендегідей мәселелерді шеше алу 
керек:

әр түрлі обьектілерді кескіндеуді, оны салып тұрғызуды дисплей 
бетінде іске асыру және олардың динамикалық елестетілуін;  
есептеу процесін, ақпаратты іздеу жұмыстарын, сонымен қатар 
мәліметтерді жинау, өңдеу жұмыстарын автоматтандыру және 
көрсетілген, оқытылған обьектілер, құбылыстар, процестер туралы 
мәлімет жинау; мультимедиалық технологияларды қолдануда 
қосымша оқытуды жүзеге асыру;  оқушылардың білім деңгейін 
бағалауға қойылатын негізгі критерийлерді білу; қолданушының 
білімін, дайындығын бағалауға арналған компьютерлік тестік және 
диагностикалық әдістерді қолдана білу.

Бастауыш мектепті ақпараттандыру дегеніміз – бұл бастауыш 
мектепте оқу құралы есебінде және бастауыш мектеп оқушыларын 
тәрбиелеу, дамыту үшін, сондай-ақ оқу процесі мен мұғалімнің 
кәсіби жұмысын талапқа сәйкес ұйымдастыру мақсатында оқу 
процесіне мультимедиалық технологияларды енгізу.

Қорыта келе, айтарымыз: Бастауыш мектеп мұғалімдері өз кәсіби 
қызметінде мультимедиалық технологияны қолдану барысында келесі 
мәселелерді шеше алу керек: 1) пәнді оқытудағы мультимедиалық 
технологиялардың педагогикалық мақсаттары:  қолданушы   мен 
мультимедиялық және коммуникациялық құрылғылар арасындағы 
жылдам байланыс; компьютерлік дереккөзде оқыту ақпаратын ұсыну; 
мультимедиялық әдістемелердің оқыту процесін ұйымдастырудағы 
бақылауын автоматтандыру; 2) жергілікті және жалпы тораптағы 
мультимедиялық қарым-қатынас; 3) оқыту-тәрбиелеу процесінің 
білімді ақпараттандыру шаттарындағы ерекшеліктері, сонымен бірге 
әдістемелік практиканың қолданылуы, соның ішінде математикалық 
мультимедиялық жүйелері; 4) электрондық құралдардың 
құрылымын, қолданылуларын, жобалауы және бағаланылуын және 
мазмұндық-әдістемелік құндылығын білу; 5) электронды-есептеуіш 
техниканың, мультимедиялық және коммуникациялық құралдардың 
әдістемелік-эргономикалық шарттары;        6) тестік, диагностикалық 
әдістемелердің компьютерлік қолданылуының ерекшеліктері, оның 
оқушылардың білім деңгейін бағалауы және анықтауы, сонымен 
бірге бақылауы және өз білімін бағалауы [10].
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ПЕДАГОГ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІНІҢ МАҚСАТТЫ 
ТӘРБИЕ  ҮДЕРІСКЕ ӘСЕРІ
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 Педагог құзыреттілігіжоғары тұрғыда  қабілетті,  білгір, өзінің 
білімі немесе қызметі бойынша бір нәрсені істеуге немесе шешуге 
уәкілдігі бар деген мағынаны білдіреді. Құзыр, құзырлылық ұғым 
арасындағы өздеріне тән белгі нақты ажыратылмайды. “Құзыр”, 
“құзырлылық” ұғымына берілген анықтамалардың қай-қайсысын 
алмайық, “қабілет”, “біліктілік”, “дайындық”, “білім”, “сапа” деген 
тірек сөздермен шектеледі, адамның кәсіби аймағындағы қызметінің 
“өлшемдік сәйкестігін” білдіреді. Бұл, “құзырлылық”, “құзыр” 
ұғымдарының мағынасының бірдейлігін емес, үйлесімділігін 
көрсетеді. Құзыр, құзырлылық ұғым арасындағы өздеріне тән белгі 
нақты ажыратылмайды. “Құзыр”, “құзырлылық” ұғымына берілген 
анықтамалардың қай-қайсысын алмайық, “қабілет”, “біліктілік”, 
“дайындық”, “білім”, “сапа” деген тірек сөздермен шектеледі, 
адамның кәсіби аймағындағы қызметінің “өлшемдік сәйкестігін” 
білдіреді. Бұл, “құзырлылық”, “құзыр” ұғымдарының мағынасының 
бірдейлігін емес, үйлесімділігін көрсетеді. 

Біліктілігі мен қабілеті ретінде беріледі, қойылған мақсатқа 
жетудегі үдерістер мен құбылыстар арасындағы байланысты, 
тәсілдер мен құралдарды  жетік  біледі деген мағынада 
қолданылады. Педагог құзыреттілігінің мақсатты тәрбие  үдеріске 
ықпалы маманның кәсіби шеберлігін, білімі, білігі, дағдысы,  өз 
мамандығына деген сүйіспеншілігі, тұлғаға деген сүйіспеншілігі  
үлкен әсері бар. Білімін ұдайы жаңарту, нақты жағдаяттарда білімін 
ұтымды пайдалану үшін жаңа және әлемдік ақпараттарды меңгеру 
негізінде тәрбие үдерісін дамытуға  ықпалы етеді:  тұлғааралық және 
еңбектегі байланыс мәдениеті; қызметтің экономикалық, әлеуметтік, 
құқықтық, адамгершілік қырларын меңгеруі; қызметті жаңа 
жағдайға бейімдеудегі, басқару шешімін қабылдаудағы дайындығы; 
практикалық кәсіби тапсырмаларды орындаудағы дайындық  әлеуеті; 
нақты жағдайларға байланысты қандай да бір әдістерді пайдалану 
біліктілігі. 

Жоғары оқу орындарында  болашақ маманның  құзыреттілігі  оқу 
танымдық,  құнды - мағыналы, ақпараттық, коммуникативтік, өзін - 
өзі жетілдіру тұрғысынан қамтылады:

- болашақ мұғалімнің құнды түсініктерімен, оның қоршаған 
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әлемді сезіну және тану қабілеттерімен, онда бағдарлану, өзінің 
рөлін және арналғандығын саналы түсінумен байланысты құнды-
мағыналы құзыреттілік; 

- мақсатты білім және біліктермен оқу-танымдық іс-әрекетті 
жоспарлау, талдау, рефлексия, өзіндік талдаумен байланысты 
қалыптасатын оқу-танымдық құзыреттілік; 

- болашақ мұғалім іс-әрекетінің дағдысын оқу пәні мазмұнындағы, 
білім беру саласындағы және сонымен бірге қоршаған әлемдегі 
ақпараттармен қамтамасыз ететін ақпараттық құзыреттілік;    

- айналадағы адамдармен және оқиғалармен қарым-қатынасын 
тәсілдерін, қажетті тілдерін, топта жұмыс істеу дағдысын, ұжымда 
әр түрлі әлеуметтік рөлдерді игеруді енгізетін коммуникативті 
құзыреттілік; 

- физикалық, рухани және интеллектуалды өзін-өзі дамыту, 
эмоционалды өзін-өзі реттеу және өзін-өзі қолдау тәсілдерін 
меңгеруге бағытталған тұлғалық өзін-өзі жетілдіру құзыреттілігі. 

Құзырлылықты адамның тек ақпараттануын, ақпаратты 
пайдалану біліктілігін емес, өз шешімін қабылдауға негіз ретінде 
пайдаланудағы тұлға сапасы, тұлғалық сипаттама ретінде 
қарастырады. Құзырлылық – бұл тұлғаның әлеуметтік тәжірибені 
меңгерудегі, адамзаттың мәдениетімен барлық құрылымдық 
жағынан теңдес келетін және өзіне тек білімділік, операционалдық-
технологиялық ғана емес, мотивациялық, этикалық, әлеуметтік және 
мінез-құлықтық құрамдас бөліктерді қамтитын  қабілеттілік». 

Оқушыларға білім, білік, дағды мен қоса құзырлылық 
компоненттерін іске асыру көзделіп отыр. Педагог құзыреттілігінің 
мақсатты тәрбие  үдеріске әсерінде құзырлылықты моделіне 
– білім және оның ұйымдастырылуын, білік және дағдының 
пайдаланылуын, шығармашылық – интеллектуалдық әлеуетін, 
әлемге деген эмоционалдық-адамгершілік жағымды бағдарын, яғни, 
эмоционалдық, еркіндік, адамгершілік, эстетикалық тәрбиелілік 
жүйесін жатқызады. Сонымен бірге тұлғаның өздік жұмысқа 
жұмылдырушы мектептегі өзін өзі басқару,  соның ішінде берілген 
қоғамдық жұмыстардағы әрекеттерді табысты орындау, білім алуға 
деген ынтасын арттыру, өзіндік жеке көзқарасын қалыптастыру, 
мектептің жеткен табысын өз табысындай қабылдау, оны қорғай білу 
маңыздылығына баса назар аударады. 

Құзырлылық  білім беру үрдісі нәтижесінде оқушының мінез-
құлқына, әрекетіне қойылатын талап ретінде оның өз тіліндегі, өз 
деңгейіндегі жатық сөздер, жатық іс-әрекеттер арқылы анықталатын 
ұғым, ал құзырлы адам нақты бір аймақта негізді шешім шығару, 
тиімді әрекет жасауға мүмкіндік тұғызатын білім мен қабілеттерді 
қамтиды 
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И.А.Зимняя жоғары оқу орындарындағы реформалаудың 
құзыр негізіндегі кәсіби оқуға бағдарлануына байланысты, білімді 
бағалаудағы басымдықты оқыту үрдісінен нәтижеге бағыттыу керек 
деген қорытынды жасайды.  

И.А.Зимняя “құзыр”, “құзырлылық” ұғымдарына бірдей мәндік 
мағына бере отырып, құзырлылық құзырдың өзекті түрде көрінуі-
дейді. Құзыр ішкі әулет, психологиялық жаңа түзілім(әрекет 
бағдарламалары, құндылық жүйелері, және қатынастар) ретінде 
адамның құзырлылығында байқалады делінген. “Құзыр”(мазмұндық 
бөлімнің) құрамдас бөлік, «құзырлылық» ұғымы мазмұндық бірлік, 
яғни құзырлылық құзырға қатысты жинақтаушы ұғым болып 
табылады деген бекімге тоқталады. Педагог құзыреттілігінің 
мақсатты тәрбие  үдеріске әсерін айқындағандарефлексия негізгі 
орын алады. Рефлексия – нәтижелі білім алудың бастауы. Рефлексия 
(лат.reflexio - кейінге оралу)  - бейнелеуді, сондай-ақ таным актісін 
зерттеуді білдіретін термин.  Әртүрлі философиялық жүйеде 
рефлексияның мазмұны бірдей емес. Рефлекция -  өзін өзі дамыту,   
жан мен тән үйлесімдігі , өз ойын жинақтау. Рефлекция  – білімді, 
адамды дамытудың шарттарының  бірі. 

Педагог құзыреттілігінің мақсатты тәрбие  үдеріске әсерін 
нақтылау барысында ғалым Лейбництің  рефлексия - адамның 
жан дүниесіндегі өзгерістерге көңіл бөліп, елеушілік;  Юмнің 
ұйғарымынша, идеялар - сырттан қабылдайтын әсерлерді 
рефлексиялау;  Гегельдің  рефлексия - екі түрлі нәрсенің мысалы мен 
құбылыстың өзара бейнеленуі. 

Рефлекстеу  сананы өз-өзіне үңілдіруді өз психикалық күйіне 
ой жүгіртушілікті сипаттайды.  Ғалымдардың анықтамаларын 
саралай келе  педагогикалық рефлекция  - даралық, шығармашылық, 
авторлық  ізденістері мен  соның нәтижесі , кәсіби рефлекция  – 
мамадығына сәйкес нәтижелі білім алу,    өзін өзі дамыту,   жан 
мен тән  үйлесімдігі , өз ойын жинақтау. Педагог құзыреттілігінің 
мақсатты тәрбие  үдеріске әсері  болашақ педагогтың құзырлылығы 
жоғары оқу орындарында,  мектепте, білім мекемелерінде  жан жақты 
қамтылады: болашақ маманның инновациялық және ақпараттық 
технологияларды меңгеруі; болашақ  маманның құзырлығының 
дамуы болашақ маманның педагогикалық және психологиялық  
құзырлылығының дамуы; болашақ маманның кәсіби қызметінің 
құндылық, мәнділік қырларын өзектендіру; педагогикалық жобалау 
технологияларын меңгеру.  

Жоғары оқу орындарында  болашақ маманның  құзыреттілігін 
қалыптастыруда  тұлғаның қалыптасуының негізгі ерекшеліктері 
қалай дамитыны,  жалпыадамзаттық құндылықтарды қалай дамытуға 
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болады,  қандай құндылықтар маңызды екеніне арналған сұрақтар 
қойылып, студенттердің құзіреттілік  деңгейі   айқындауға мүмкіндік 
болды.

1. Тұлғаны қалыптастыру деген не?
2.  Жеке тұлғаны жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде 

қалай дамытуға болады?
3. Жеке тұлғаны қалыптастыруда қандай құндылықтар 

маңызды?
4. Құқықтық демократия принциптерін ұстануды қалай 

түсінесіз?
5. Халықтық педагогиканың жеке тұлғаны дамытып, 

қалыптастырудағы маңызы қандай?
Сонымен қатар, «Тәрбие теориясы мен әдістемесі» пәнін оқыту 

арқылы  кәсіби  құзырлы маман  - білімді, білікті, дағды, дайындық, 
практикалық біліктілік, арнайы қажетті білімі, кәсіби біліктілігі,  
кәсіби маман болуға ұмтылысы, қалыптасу үдерісімен  бірге болашақ 
маманның бойында  этикалық мінез - құлық, жалпы дүниетанымы, 
өсуге деген қажеттілік, беделділік, мәдениеттілік дағдысы,  қабілет 
деңгейі,  коммуникативтік құзыреттілігі, психологиялық сапасы,  
сұраныстарға жауап беруі,  тұлғалық құндылықтарды дамыту 
көзделеді. 

Болашақ маманның құзіреттілігін қалыптастыруда тәрбиенің 
мақсаттылығы, тәрбиенің өмірмен байланысы, оқушының жас және 
дара ерекшелігі, талап қою арқылы дамыту, тәрбиенің жүйелілігі, 
бірізділігі және үздіксіздігі, тұлғаны ұжым арқылы тәрбиелеу, 
мектеп, отбасы және әлеуметтік ортаның бірлігі негізге алынады. 

Тәрбиенің мақсаттылығы - тәрбие жүйесінде негізгі ұстаным 
болып табылады. Мәдениетті тұлғаны қалыптастыруда алдымызға 
мақсат қою арқылы, негізгі міндеттерді белгілей отырып,  мазмұны 
айқындалады. Патриоттық тәрбие тұрғысынан алатын болсақ 
– егемен еліміздің бейбітшілігі мен тәуелсіздігін, ұлтаралық 
мәдениетті, ұлттар достығын қалыптастыратын тұлғаны тәрбиелеу 
көзделеді. Тәрбие ұстанымдары бір-бірімен тығыз байланыста 
дамиды.  

Тәрбиенің өмірмен байланысы тұлғаны жастайынан шынайы 
өмірмен тікелей байланыста болуы, қоғамдық ағымдағы 
тарихи болмысты менгеруі оның туған ел мен жер тарихына 
деген қызығушылығын тудыру арқылы, патриоттық сезімді 
қалыптастыруға игі ықпал етеді. 

Тұлғаның жас және дара ерекшелігі негізгі ұстанымдардың бірі 
болып табылады. Патриоттық тәрбие мазмұны тұлғаның жас және 
дара ерекшелігіне лайықты, олардың қабылдауына түсінікті берілген 
жағдайда ғана біз алдымызға қойған мақсатымызға жетеміз. 

Талап қою арқылы дамыту ұстанымы тұлғаның жас және дара 
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ерекшелігін ескере отырып мектеп оқушысы ережесін, өзіне 
жүктелген міндеттерді орындау, өзінің іс-әрекетіне есеп бере 
отырып, ерік, жігерін қалыптастыру. 

Еңбек арқылы тәрбиелеу ұстанымы қазіргі нарықтық заманда 
және жаңа ақпараттық даму үдерісінде әлемдік білім кеңістігіне 
шығу үшін және сапалы өмір сүруге дағдыландырады. 

Тәрбиенің жүйелілік ұстанымы  тәрбие беру үдерісінде, 
баланы отбасынан бастап, мектепке дейінгі мекемелер, мектеп, 
қосымша білім беру мекемелері т.б. жас және дара ерекшеліктеріне 
негіздей отырып жүргізу арқылы жан-жақты дамыған тұлғаны 
қалыптастыруға болады. 

Тұлғаны ұжым арқылы тәрбиелеу қазіргі көп ұлтты қазақстан 
халқы үшін өте қажет деуге болады. Бала жастайынан қоғамдық 
қатынастарға түсу арқылы қоршаған ортамен қарым-қатынасы 
қалыптасады. Ұжымда баланың тұлғалық қасиеті көрініс береді. 
Ұжымда бір-біріне деген көмек, достық, мейрімді қатынастар 
арқылы олардың мінез-құлқы қалыптасады. 

Мектеп, отбасы және әлеуметтік ортаның бірлігі ұстанымы 
тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін бірден-бір күш деуге болады. 
Мектеп, отбасы және әлеуметтік орта жүйелі түрде бір мақсатқа 
негізделген тәрбие беру үдерісі негізінде жүзеге асырылса біз  қоғам 
талабына сай тұлғаны қалыптастыруға қол жеткіземіз. Оқушыларға 
патриоттық тәрбие беруде тәрбиенің негізгі ұстанымдары тәрбие 
беруді ізгілендіру; даралық ұстанымы; тәрбие берудің үздіксіздігі мен 
жүйелілігін сақтау ұстанымы арқылы жеке тұлғаны қалыптастыру 
мүмкіндіктері негізгі орын алады. 
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Вопросы духовно-нравственного развития и воспитания, 
совершенствования человека волновали общество всегда и во 
все времена. Особенно сейчас, когда всё чаще можно встретить 
жестокость и насилие, проблема духовно-нравственного воспитания 
становится более актуальной. Прежде всего, хотелось бы сказать, 
духовность и нравственность – понятия разные. Хотя при этом 
близкие, постоянно соприкасающиеся между собой. В чем же 
дело? В науке принято сначала договариваться о понятиях, чтобы 
понятийный аппарат был доступен всем. Нам нужно сделать то же. 
Что «духовное» и что такое «нравственное», о чем мы постоянно 
говорим?

Слово «духовность» употребляется в обиходе наших выражений 
очень широко. И только в силу незнания его значения люди 
иногда относят его лишь к одной человеческой деятельности - 
религиозной. Религиозность - это лишь определенное убеждение. 
А вот исполнение высокодуховных истин: умение быть добрым, 
милосердным, нравственно уравновешенным, культурным, 
умение прощать и др.- это и есть духовность. Это качество всей 
человеческой деятельности, все то, что может нас возвысить над 
нашими вчерашними достижениями. Духовность - это «устремление 
человека к тем или иным высшим ценностям и смыслу, идеалу, 
стремление человека переделать себя, приблизить свою жизнь к 
этому идеалу и внутренне освободиться от обыденности» (В. И. 
Даль). Духовность проявляется в стремлении человека строить свои 
отношения с окружающим миром на основе добра, истины, красоты, 
строить свою жизнь на основе гармонии с окружающим миром. 
Одним из сильнейших источников духовности является совесть, а 
проявлением духовности - любовь [1].

Духовные ценности человека свидетельствуют о его высшем 
уровне развития, о личностной зрелости. По своей природе сама 
духовность является не столько структурой, сколько способом 
человеческого существования, включающего в себя ответственность 
и свободу. Нравственная культура- систематический результат всего 
духовного развития личности. Она характеризуется как наличием 
моральных ценностей, так и участием человека в их создании. Итак, 
нравственность- это характер отношения к окружающему миру: как 
я отношусь к другому человеку, законам общества, к самой природе, 
как я отношусь к своей семье. Я могу быть безупречным нравственно: 
не нарушаю законов, я верен семье, хорошо работаю, следовательно, 
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я – нравственный человек! Единственное, чего мне не достает , так 
это сказать всему миру, насколько я хорош: «Посмотрите на меня и 
берите с меня пример!» [2].

Можно, оказывается, быть нравственным человеком, но внутри 
себя при этом с презрением смотреть на других, которые кажутся 
недостаточно нравственными, или даже вообще безнравственными, 
я чувствую насколько я выше перед этими презренными людьми. То 
есть нравственный человек может быть заражён гордыней. Проблема 
духовно-нравственного становления личности обусловлена 
изменениями в социально-экономической и общественно-
политической жизни страны. Такие тенденции, как отчуждение 
молодежи от земли, родного дома, от своих корней, утрата молодым 
поколением общинной взаимопомощи, изменение структуры 
социальных ценностей, а также социальная неустойчивость 
молодежи, низкая мотивация к трудовой деятельности обуславливают 
процесс воспитания с формированием развитой личности.

Ведущей роли в духовно-нравственном формировании личности 
посвящены труды Я.А. Коменского, Дж. Локка, Ж-Ж. Руссо, труды 
И. Канта о трансцендентности сферы духовного; Г. Гегеля об 
«абсолютной духовной идее», «мировом духе и разуме»; Р. Штайнера, 
который выделяет чувство благодарности, чувство любви, чувство 
долга; выдающихся русских философов, просветителей, педагогов: 
Д.И. Писарева, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, А.С. 
Хомякова, а также идеи философов современности Д.С. Лихачева и 
А.И. Арнольдова. Проблема духовно-нравственного формирования 
личности– одна из актуальных и сложных, включает в себя такие 
категории, как личность, ценность, духовность, образование, 
развитие, формирование и др., и рассматривать её следует не только 
с педагогических, но и с философских, психологических позиций. 
Духовность связана со стремлением человека выйти за рамки 
личного бытия и одновременно утвердить себя в материальном 
мире. В настоящее время, к сожалению, человек в значительной 
степени ориентирован на материальное богатство. Но многие 
пребывают в мире грёз и покидают реальный мир, зачастую прибегая 
к таким средствам как алкоголь, наркотики, увлечения всякого 
рода сомнительными культами, и в первом и во втором случае мы 
имеем дело с утратой духовности, что очень опасно для человека. В 
современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-
нравственного, психо - эмоционального развития, социального 
созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных 
программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета[3].

Воспитание духовности как цель – это залог успешного 
обновления общества – так ставит сегодня проблему сама жизнь. При 
всём многообразии подходов к пониманию «духовности» есть смысл 
выделить основные: духовность – это высший уровень развития 
человека, строящего свои отношения на гуманизме и стремящегося к 
высшим человеческим ценностям: добру, истине, мудрости, красоте.

Духовность – это личностное качество, которое не даётся 
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изначально, а формируется в ходе освоения общечеловеческих 
ценностей.

Духовные ценности становятся предметом пристального внимания 
философов, социологов, педагогов, психологов в ХХ–ХХI вв., когда 
гуманистическая направленность становится ведущей тенденцией 
общественных наук. Эволюция ценностей общества происходит 
постоянно. Система ценностей обуславливает процесс становления 
ценностных ориентиров отдельных личностей, проецируется в их 
сознание и поведение, создавая определенную шкалу ценностей 
поколения, представляет результат духовной работы личности. Только 
педагог, обладающий богатым духовным потенциалом, способен 
воспитать соответствующую личность. Сегодня, в период ломки 
старых стереотипов и противоречий в условиях нестабильности 
и ощутимого обострения межчеловеческих отношений в рамках 
социума, наблюдается довольно резкое нарушение процесса 
формирования и развития духовного мира подрастающего поколения. 
Оно сопряжено со сложившимся дефицитом духовно-нравственных 
ценностей, их переоценкой в современном мире. Такое положение 
ставит педагогические коллективы образовательных учреждений 
перед необходимостью реализации важнейшего социального заказа 
– возрождение духовности всем арсеналом существующих средств. 
Это, прежде всего возрождение народной педагогической культуры, 
традиций этнического воспитания[4].

Действительно, традиции народа, фольклор, народная мудрость – 
это эффективное средство воспитания справедливости, трудолюбия, 
гуманности ,т.е. тех качеств, которые являются основой духовно-
нравственной культуры каждой личности. До недавнего времени 
в педагогической теории и практике недостаточно учитывались 
национальные особенности, традиции, обычаи, опыт народной 
педагогики. Вместе с тем, еще К.Д. Ушинский отмечал: «Воспитание, 
если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным, должно 
быть призвано народностью.

Как показывает анализ педагогической и психологической 
литературы , личный опыт работы, процесс воспитания 
подрастающего поколения на народных традициях включает три 
этап: 1)формирование положительного эмоционального отношения 
к народным обычаям и традициям через развитие интереса к 
ним; 2) организация координированной учебно-воспитательной 
деятельности, включающей в свое содержание прогрессивные 
традиции народной педагогики, произведения фольклора, 
декоративного народного творчества; 3) перевод творческой 
деятельности по привитию интереса к народным обычаям и 
традициям в познавательную активность самих учащихся в данном 
направлении. 

Постижение общечеловеческих ценностей, входящих в них 
образов и представлений, понимание силы их значения для людей 



189

существенно повышают престиж как образовательных учреждений, 
так и семьи, продуктивно способствуют осуществлению взаимосвязи 
и взаимодействию этих воспитательных институтов. Итак, духовная 
ориентация подрастающего поколения на народные традиции, на 
общечеловеческие ценности как аккумулятор общечеловеческих 
морально-нравственных норм должна непременно воплощаться в 
практическую созидательную деятельность. Четко зафиксированные 
в народных традициях, нравственных проповедях культуры, эти 
нормы выступают в качестве образцов, концентрирующих в себе 
лучшие личностные качества, принятые в социуме нравственные 
эталоны. Огромный нравственный потенциал состоит в том, что он 
воспитывает у подрастающего поколения такие высокие моральные 
качества, как патриотизм, гражданственность, мужество и 
бесстрашие, беззаветную преданность интересам Родины и народа. 
Преодоление отчуждения человека от его подлинной сущности, 
формирование духовно развитой личности в процессе исторического 
развития общества не совершается автоматически. Оно требует 
усилий со стороны, и эти усилия направляются как на создание 
материальных возможностей, объективных социальных условий, 
так и на реализацию открывающихся на каждом историческом 
этапе новых возможностей для духовно- нравственного 
совершенствования человека. В этом двуедином процессе реальная 
возможность развития человека как личности обеспечивается всей 
совокупностью материальных и духовных ресурсов общества. 
Однако, наличие объективных условий само по себе еще не решает 
задачу формирования развитой личности Необходима организация 
систематического, базирующегося на знании и учете объективных 
закономерностей развития личности процесса воспитания, который 
служит необходимой и всеобщей формой этого развития. В настоящее 
время духовно-нравственному воспитанию в школах уделяется 
большое внимание, но конечный результат работы не всегда 
удовлетворителен. Одной из причин является отсутствие четкой 
системы в воспитательной работе современной школы и классных 
руководителей. Система нравственного воспитания включает в 
себя во-первых, актуализацию всех источников нравственного 
опыта воспитанников. Такими источниками являются деятельность 
(учебная, общественно - полезная), отношения между детьми в 
коллективе, отношения воспитанников с обучающими их педагогами 
и родителями, эстетика быта, мир природы, искусства. Во-вторых, 
правильное соотношение форм деятельности и просвещения на 
разных возрастных этапах. В-третьих, включение нравственных 
критериев в оценку всех без исключения видов деятельности и 
проявлений личности воспитанников. Таким образом, формированию 
духовно-нравственных ценностей детского коллектива педагог 
должен отдавать много времени и сил, предполагая взаимную заботу 
и совместную деятельность, доставляющую удовлетворение двум 
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сторонам. Компетентность педагога, его профессионализм, характер 
повседневных взаимоотношений с детьми формируют духовную 
близость и уважение к педагогу, желание ему подражать. Важно не 
допускать, чтобы слова, даже искренние, страстные, расходились с 
его делами, поступками. Если учитель провозглашает одни нормы 
жизни, а сам придерживается других, то он не вправе рассчитывать 
на действенность своих слов, и потому он никогда не станет 
авторитетным наставником. Исключительно гуманна идея: старость 
созидательна тем, что в пестовании внуков можно исправить 
ошибки, совершенные при воспитании собственных детей, пробуя 
организовать обратную связь поколений[5].

Закрепляя в себе многовековой опыт истории и бережно 
передавая его последующим поколениям для дальнейшего развития, 
обычаи и традиции народа служат механизмом развития духовного 
мира, представляют собой способы передачи ценной информации на 
социально-психологической основе.

Духовно-нравственное воспитание – это ориентация на высокие 
нравственные ценности. Содержанием духовно-нравственного 
воспитания должно быть формирование гуманных отношений 
между детьми, чувства долга и ответственности за свою страну и своё 
поведение, потребности в труде, бережного отношения к природе, 
формирование социально одобряемых взглядов и отношений в 
семейной жизни, выработку коммуникативных навыков, культуры 
общения, потребности и умений в самопознании и самовоспитании. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУИЦИДНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Жанатова Дина Булатовна
старший преподаватель, магистр

Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова, 
г. Талдыкорган dinakb@mail.ru

Проблема суицидального поведения подростков  давно уже 
является одной из актуальнейших проблем нашего общества. Но 
в последнее время наметилась тенденция изменения возраста 
суицидента в сторону уменьшения.  Глобальные изменения 
в политике, обществе и, соответственно, в семье не могут не 
отражаться на психологическом состоянии детей и подростков. 
Неполные семьи, занятость родителей, отсутствие продуманного 
досуга для детей лишь усугубляет тяжелую ситуацию 
подросткового кризиса. Конечно, в нашей Республике делается 
много  для профилактики суицидов: в школах и университетах 
проводятся профилактические мероприятия, проводятся тренинги, 
финансируются специальные программы.  Однако, по данным 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), сегодня 
Казахстан занимает третье место в мире по количеству суицидов. 
Официальная статистика по количеству суицидов в Казахстане не 
оглашается. Однако приводимые независимыми экспертами цифры 
свидетельствуют о том, что проблема самоубийств уже принимает 
угрожающие масштабы, стабильно закрепляя за Казахстаном одно 
из “лидирующих” позиций в мире по количеству суицидов.

   За 2005 год, в Казахстане в результате суицида умерло 3 919 
человек, 3 283 из них - мужчины. Уровень суицида среди казахских 
женщин - 11,1 случаев на 100 тысяч в возрасте от 15 до 24 лет. В 
то время как в США этот показатель составляет 2,9 на 100 тысяч 
женщин в той же возрастной группе.

Общая неблагоприятная картина в этой сфере еще больше 
усугубляется тем, что на сегодняшний день, Казахстан занимает одно 
из “лидирующих” мест в СНГ по числу суицидов среди подростков. 
Возраст молодых людей, совершающих суицид, в среднем составляет 
от 14 до 17 лет. В основе причин роста количества детского и 
юношеского суицида лежат - одиночество, отчужденность. В 
частности, у большинства самоубийц родители не в состоянии найти 
стабильную работу, чтобы обеспечить минимальные потребности 
своих детей. Другим немаловажным аспектом увеличения количества 
суицидов является распространение алкоголизма и наркомании.         

Интерес к проблеме самоубийства на протяжении всей 
истории развития общества неуклонно возрастал. Автором 
первого социологического исследования феномена самоубийства 
и основателем суицидологии был французский социолог Эмиль 
Дюркгейм. Различные аспекты суицидального поведения 
изучали В.Штерн, В. Франкл, Н.Фабероу, Э.Шнейдерман и 
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др.  Интерес к этой проблеме не угасает: ежегодно проходят 
международные симпозиумы, создана международная ассоциация 
по предупреждению самоубийств. Самоубийство превратилось в 
одно из острейших проблем нашего общества.

   Не секрет, что многие современные субкультуры (такие как 
Эмо) пропагандируют и культивируют понятие суицида; в интернете 
существуют сообщества желающих «свести счеты с жизнью», где на 
форумах молодые люди обсуждают как «красиво уйти из жизни», 
какие использовать способы и методы самоубийства. Многие 
фильмы и песни пропагандируют суицид, что естественно влияет 
пагубным образом на неокрепшую подростковую психику. 

Суицид - осознанный акт устранения из жизни под воздействием 
острых психотравмирующих ситуаций, при котором собственная 
жизнь теряет для человека смысл. Суицидной можно назвать любую 
внешнюю или внутреннюю активность, направляемую стремлением 
лишить себя жизни. При заблаговременной диагностике внутренней 
активности суицидальный акт может быть предотвращен и не выйдет 
в план внешнего поведения.

Внутренние суицидальные проявления включают в себя:
- суицидальные мысли: фантазии на тему смерти («заснуть и не 

проснуться», «если бы со мной что-нибудь случилось, и я бы умер»);
- суицидальные замыслы: продумывание способов самоубийства, 

выбор его средств и времени;
- суицидальные намерения: к замыслу присоединяется волевой 

компонент, человек настраивает себя на действие.
К внешним формам суицидного поведения относятся:
- суицидальные попытки - целенаправленные акты поведения, 

направленные на лишение себя жизни, не закончившиеся смертью;
- завершенный суицид: действия заканчиваются гибелью 

человека.
Считается, что суицидом личность пытается изменить свои 

обстоятельства: избавиться от невыносимых переживаний, уйти из 
травмирующих условий, вызвать жалость и сострадание, добиться 
помощи и участия, привлечь внимание к своим проблемам. 
Суицидное поведение может окрашиваться чувством мести 
обидчикам, «которые потом пожалеют», в нем могут проявляться 
черты патологического упрямства в преследовании цели любой 
ценой. Нередко это акт отчаяния, когда личности кажется, что она 
исчерпала все свои силы и возможности повлиять на ситуацию.

У подростков много так называемых парасуицидальных  
поступков: фиксации на темах смерти, страхи и любопытство к смерти, 
суицидальные мысли, демонстративные суицидальные поступки. 
Действия подростков направляются не на самоуничтожение, но на 
восстановление нарушенных социальных отношений.
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В науке существует термин - «пубертатный суицид». Им 
обозначают целое явление, это - подростковые самоубийства. 
Психическая организация подростка очень нестабильна, причем 
на всех уровнях: эмоций, чувств, интеллекта. Подростки крайне 
неустойчивы в самооценке и при этом - большие максималисты; 
они постоянно сомневаются в своих знаниях и способностях, 
подвержены частым сменам настроения, тревожны. У них легко 
возникают страхи.

Суицидальные личности этой возрастной группы могут быть 
адекватно приспособленными к школе и полностью свободны 
от проблем, но в этом возрасте человек проходит хаотический 
кризис идентификации и/или борьбу за независимость. Хотя среди 
подростков часты попытки самоубийства, лишь немногие из них 
достигают своей цели. Однако процент самоубийств в этой группе 
возрастает. Обычной является цель повлиять на поведение другого 
человека, и лишь небольшое желание умереть. Подростки кончают 
с собой, даже если основная их цель - манипулирование и контроль 
над другими людьми и нежелание умирать.

Основными причинами суицидального поведения детей и 
подростков являются:

-переживание обиды, одиночества, отчужденности и 
непонимания;

-действительная или мнимая утрата любви родителей, 
неразделенное чувство, ревность;

-переживания, связанные со смертью, разводом или уходом 
родителей из семьи;

-чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения;
-боязнь позора, нежелание извиниться;
-любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность;
-чувство мести, злобы, протеста, угроза и вымогательство;
-желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать 

неприятных последствий, уйти от трудной ситуации;
-сочувствие или подражание товарищам, героям книг или 

фильмов («эффект Вертера»).
Если же говорить о факторах, способствующих суицидному 

поведению подростков, то первое место занимают отношения 
с родителями, на втором месте – трудности в школе и на третьем 
месте – отношениями со сверстниками (включая противоположный 
пол). Конечно, у каждой суицидальной попытки - своя причина. Но, 
по сути, все сводится к одному: ребенок не в силах самостоятельно 
одолеть какую-то трудную ситуацию, а понимающего это взрослого 
человека рядом нет. Плюс к этому подростковый кризис, полный 
комплексов, связанных с внешностью и местом в обществе.

Подростковый возраст (пубертат) - это тот этап развития 
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неотъемлемой частью которого являются перемены. Психологические 
и физиологические особенности и изменения, происходящие в 
этом возрасте, естественно влияют и на формирование отношения 
подростков к смерти. Важно помнить, отношение к смерти - это 
один из тех вопросов, которые должны быть обсуждены прежде, 
чем человек непосредственно столкнется с тем событием и будет 
вовлечен в него эмоционально.

Глубокий психологический анализ конкретных ситуаций 
показывает, что  самоубийцы обычно отличаются такими 
индивидуальными психологическими особенностями как  
ранимость, инфантильность, острота переживаний,  склонность 
к самоанализу,  застенчивость, робость,  рефлексивность,  
повышенная чувствительность, недостаток самоконтроля,  
импульсивность,  отсутствие конформности,  склонность к 
сомнениям, неустойчивость эмоциональной сферы, неуверенность 
в себе, зависимость от окружающих, несформированность системы 
ценностей, неспособность адекватно перерабатывать конфликты в 
межличностной сфере,  впечатлительность, интровертированность, 
возбудимость, неустойчивость настроения, склонность к 
депрессивным расстройствам,  неадекватная самооценка.

Все эти характерологические особенности при наличии 
личностно-травмирующей ситуации облегчают суицид,  они 
формируют психическое состояние, предрасполагающее к 
самоубийству. 

 Принято различать первичную и вторичную  профилактику 
суицидального поведения. Первичная профилактика включает 
организацию мероприятий, направленных на предотвращение 
возникновения самоубийств в подростковой среде. Вторичная 
профилактика включает мероприятия, направленные на снижение 
суицидальных тенденций и предупреждение повторного 
суицидального поведения у лиц, совершивших попытку 
самоубийства.

Основными направлениями первичной профилактики 
самоубийств в Казахстане и других странах являются организация 
специализированных суицидологических  служб («телефонов 
доверия» и кабинетов социально-психологической помощи в учебных 
учреждениях), обучение работающих с подростками специалистов 
по распознаванию суицидальных тенденций,  контроль характера 
сообщений о самоубийствах в средствах массовой информации и 
информирование подростков о существующей системе медико-
психологической помощи.

Таким образом, для предотвращения увеличения суицидов  
необходима систематическая работа по психологической диагностике 
эмоционального состояния у подростков с целью профилактики 
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депрессивных и суицидальных состояний, а также углубленная 
работа по психологическому просвещению и оздоровлению климата 
в семье в связи (особое внимание – отношению родителей и детей).

В заключении хочется сказать, что нам всем нужно быть более 
внимательными к окружающим, особенно подросткам. Проходя 
через тяжелый переходный кризис они нуждаются в поддержке и 
поощрении взрослого, во внимании, уважении, заботе и принятии их 
со стороны других.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что модернизация 
содержания образования в свете новых программных задач развития 
общего среднего образования в Республике Казахстан и современные 
направления подготовки специалистов в контексте Болонского 
процесса определяют основные направления, формы, методы и 
технологии модернизации вузовского процесса подготовки будущих 
учителей в соответствии новыми требованиями к профессиональным 
компетенциям учителя. 

Переход на обновленное содержание образования в среднем 
звене способствовал изменению требований общества к качествам 
личности учителя и его профессиональной деятельности, в связи, с 
чем подготовка компетентного специалиста в условиях обновленного 
содержания образования непременно включает формирование у него 
системы общих и профессиональных компетентностей [1].

Предварительное исследование проблемы позволило нам 
установить отсутствие целостного знания: о сущности креативной 
компетентности; о закономерных связях и методологических 
основах профессиональной подготовки, способствующей 
становлению у студента-педагога креативной компетентности; 
нет четких сформулированных определений сущности понятия 
«креативность»; отсутствие единого мнения о структуре 
креативности, представленной различным количеством критериев и 
показателей и другие [2].

В этой связи, авторы в настоящей работе на основе анализа 
структуры и содержания понятия «креативность» обобщили 
теоретические положения исследователей дальнего и ближнего 
зарубежья о развитии данного феномена. 

Формирование креативной компетентности к педагогической 
деятельности является предметом многочисленных научных 
исследований: Г.М. Андреевой, Ю.Г. Волкова, Р.Л. Кричевского, А.В. 
Мудрика, А.В. Петровского, С.Д. Полякова, В.Р. Ясницкой, CarsonS. 
H., PetersonJ. B., HigginsD. M., Балтабаевой Ж.Қ., Иманбаевой С.Т., 
Кенжетай М., Исалиевой С.Т. и др. [3,4,5].

Исходя из цели нашего исследования, обратимся к детальному 
анализу сущности понятий ««креативность» и выделим основные их 
особенности.

Исторический обзор свидетельствует, что первые научные 
исследования феномена «креативность» в мировой психологии были 
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посвящены изучению интеллектуальной одаренности на основе 
статистического анализа результатов деятельности человека. 

Научные исследования Дж. Гилфорда [6] о дивергентном 
мышлении являются началом научных исследований в области 
креативности. Творческая одаренность отождествлялась с 
интеллектом и измерялась с помощью коэффициента интеллекта до 
середины прошлого столетия. 

В настоящее время для описания креативности используется 
подход, предложенный, по одним источникам, Р. Муни в 1963 
г., по другим - А. Штейном в 1969 г., и используемый многими 
исследователями и сегодня. 

Из результатов анализа исследования, следует, что исследователи 
не достигли согласия даже по поводу того, существует ли вообще 
креативность или она является научным конструктом? Самостоятелен 
ли процесс креативности, или креативность - это сумма других 
психических процессов?

Одно из пониманий креативности - необычные проявления 
ординарных процессов, т. е. процессу креативности его сторонники 
отказывают в самостоятельности.

В исследованиях Л.Б. Ермолаевой-Томиной определяются 
пять основных различий между творчеством и креативностью как 
психологической реальностью. Во-первых, творчество как процесс 
может присутствовать во всех видах деятельности или отсутствовать 
даже в тех, которые неразрывно связаны с творческой деятельностью 
(например, профессии, связанные с искусством), а креативность – 
это личностное качество, способствующее проявлению творчества 
во всех видах деятельности.

Во-вторых, творчество и креативность различны по своей 
природе. Если творческие потенции являются врожденным 
приобретением человека, то креативность формируется главным 
образом за счет влияния социальной среды, ее ценностей, требований, 
предъявляемых человеку.

В-третьих, творческий процесс базируется на активности 
сознания и подсознания, поэтому решение проблем происходит на 
уровне подсознания. В то же время при формировании креативности 
происходит слияние подсознания и сознания в сверхсознание, 
когда в самом акте восприятия происходит трансформация объекта 
в художественный образ, открытие закономерности или решение 
проблемы.

В-четвертых, процесс творчества характеризуется трехфазностью 
протекания (подготовительная, поисковая, исполнительная), 
креативность проявляется в успешном осуществлении всех трех фаз, 
т.е. в умении самостоятельно видеть и решать проблемы, творчески 
реализовываться в конечном результате.

И в-пятых, творчество проявляется только в одном виде 
деятельности, совпадающем со специальными способностями к 
ней, креативность как личностная характеристика проявляется в 
универсальности, т.е. человек с развитой креативностью переносит 
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творческое отношение на все виды деятельности.
Таким образом, если творчество – стиль, качественная 

характеристика деятельности, то креативность – совокупность 
мыслительных и личностных свойств, способствующих проявлению 
творческой деятельности [7].

Современный этап трактовки сущности понятия «креативность» 
носит универсальный характер, т.е. креативность рассматривается 
как универсальная, интегративная способность к творчеству, 
необходимая для любой сферы деятельности личности. По мнению 
Малаховой [8], развитие креативности в каком-либо одном виде 
деятельности влечет за собой перенос творческих качеств на 
любую другую сферу человека (социальную, производственную, 
коммуникативную, бытовую и т.д.). Следовательно, актуальность 
изучения путей, средств, условий развития креативности личности 
в высшей школе несомненна.

Анализируя понятие креативности как личностного качества, мы 
будем опираться на данные исследований А. И. Кочетова, который, 
систематизируя существующие в науке подходы к определению 
понятия «качество личности», характеризует его как «устойчивые 
и определенные психические характеристики личности, которые 
выражают проявления ее черт и свойств в деятельности, поведении, 
общении и самосозидании. Качество - основная элементарная 
частица подструктуры личности, отличающаяся от других по своему 
внешнему выражению, сущности и. ведущей функции». Автор 
выделил также элементы содержания этого понятия, к которым 
относятся принадлежность к какой-либо подструктуре личности; 
устойчивость, обеспечивающая выделение наиболее типичных 
черт поведения; завершенность конкретных характеристик и четко 
выраженной функциональности; отражение устойчивых элементов 
«Я» личности; двойственность природы (зависимость от внешних 
влияний - способность к саморазвитию); способность реагировать 
на внешние воздействия. 

Таким образом, описание креативности как качества личности 
требует, во-первых, его соотнесения с определенными подструктурами 
личности, во-вторых, определения ведущего отношения личности 
к окружающему миру и к самой себе, реализуемого на основе 
данного качества, в-третьих, выделения показателей и критериев 
сформированности данного качества [9].

По данным Е. Е. Подгузовой [10], после того, как была выдвинута 
идея о том, что творчество по своей природе отлично от общего 
интеллекта, и введено понятие креативности, значительно возросло 
количество экспериментальных исследований данного феномена 
(таблица 1)

Таблица 1 Характеристика сущности креативности в соотношении 
с интеллектом
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Источник: Киселева Е.А. Основные концепции творческих 
способностей. Электронный ресурс: URL:http://www.ucheba.com/
met_rus/k_psihologiya/

Анализ материала таблицы позволяет сделать следующий 
вывод: креативность и интеллект взаимосвязаны на уровне свойств 
личности и на уровне познавательного процесса или соотношение 
уровня процессов креативности и интеллекта влияет на личностные 
качества и способы адаптации.

Считается, что в структуру интеллектуальных тестов входят 
задания, направленные на исследование дивергенции. Отсюда 
была получена корреляция. С другой стороны, те исследователи, 
которые не получили корреляций, очевидно использовали при 
диагностике интеллекта методики, которые в большей степени были 
ориентированы на конвергентные способы мышления, а задания на 
дивергентное почти отсутствовали.

Я.А. Пономарев считающий, что творческие способности 
непосредственно не определены деятельностью интеллекта, все же 
признает их связь. Согласно его концепции творческий акт включен 
в контекст интеллектуальной деятельности по схеме: на начальном 
этапе постановки проблемы – активное сознание, затем, на этапе 
решения – бессознательное, а на третьем этапе, когда происходит 
отбор и проверка правильности решения – вновь активизируется 
сознание.

С. Медник полагает, что в творческом процессе присутствует 
как конвергентная составляющая, так и дивергентная. Дивергенция 
здесь подразумевается, как возможность человека актуализировать 
отдаленные зоны смыслового пространства для решения проблемы. 
Конвергентное мышление увязывает все элементы, относящиеся 
к проблеме воедино, находит единственно верную композицию 
этих элементов. Но вместе с тем синтез элементов может быть 
нетворческим и стереотипным. Суть творчества по Меднику не в 
особенности операции, а в способности преодолевать стереотипы.

Рассматривая связь креативности и интеллекта необходимо 
отметить следующее:

Во-первых, структура интеллекта однозначно не выявлена, как и 
структура креативности. 

Во-вторых, велико влияние внешних факторов на результаты 
тестирования. 

Дружинин делает вывод: корреляции тестов скоростного 
интеллекта с тестами креативности будут определяться сходством 
или различием ситуаций тестирования. Чем более свободна тестовая 
деятельность испытуемого, тем ниже корреляция. 

В-третьих, творческая способность изначально рассматривается 
в структуре интеллекта. Вместе с тем, креативность – это не то же 
самое, что высокий уровень интеллекта. Нельзя не учитывать также, 
что творчество и интеллект не существуют в отрыве друг от друга. 
Реальные творческие достижения в большинстве областей требуют 
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повышенного интеллекта, хотя высокий уровень интеллекта может и 
не приводить к творческим проявлениям [11].

В исследованиях Д. Б. Богоявленской, специалиста в области 
психологии творчества, главным показателем креативности является 
интеллектуальная активность, проявляющаяся, в свою очередь, 
на трех уровнях: стимульно-продуктивном, при котором человек 
добросовестно работает в рамках заданного или первоначально 
найденного способа действия; эвристическом, когда человек 
проявляет интеллектуальную инициативу, не стимулированную 
внешними факторами, и высшем уровне – креативном. 

Креативность интерпретируется ею как духовно-практическая, 
созидательная деятельность, результатом которой является создание 
неповторимых социально-значимых ценностей, установление новых 
фактов, открытие новых свойств и закономерностей, а также методов 
преобразования мира. 

В таком взгляде на креативность присутствует философский 
аспект, в некотором смысле Д. Б. Богоявленская развивает мысль 
Н. А. Бердяева о взаимосвязи творческих деяний человека и его 
нравственного долга. В своих работах термин «креативность» 
она часто заменяет на «творческость», что с точки зрения русской 
филологии звучит не совсем благозвучно, но вполне оправданно, так 
как выражает суть данного понятия. 

Заслуживает внимания подход к изучению креативности М. А. 
Холодной. Она понимает креативность как способность мыслить 
нестандартно, порождать оригинальные идеи, не имеющие аналогов 
в прошлом, преодолевая стереотипы и инертность собственного 
мышления [12]. 

В настоящей работе авторы придерживаются точки зрения ряда 
исследователей (В.Н. Дружинин, С. Медник, П. Торренс, Малахова 
И. и др.) о том, что креативность это личностное качество, в основе 
креативного процесса лежит способность преодолевать стереотипы 
на конечном этапе мыслительного синтеза. Креативность 
предполагает новое видение действительности, преодоление 
стереотипов восприятия, мышления, деятельности, а также 
способность к саморазвитию. Структура креативности определяется 
в контексте системного подхода, отражает ее дуальную сущность 
и включает две группы компонентов: показатели креативности как 
универсальной способности личности к творчеству и поведенческие 
формы проявления креативности как интегративной личностной 
характеристики.

Таким образом, предварительное исследование проблемы 
позволило нам установить отсутствие в педагогике целостных 
знаний о сущности креативной компетентности; о закономерных 
связях и методологических основах профессиональной подготовки, 
способствующей становлению у студента-педагога креативной 
компетентности; отсутствие, четких сформулированных определений 
сущности понятия «креативность»; нет единого мнения о структуре 
креативности, представленной различным количеством критериев 
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и показателей; нет исследований динамики и характера развития 
креативности в процессе онтогенетического становления человека; 
мало разработаны методики развития и диагностики креативности 
на различных этапах онтогенеза.
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Алматы облысының ішкі саясат басқармасы  мен «Ардагерлер 
Ұйымы» Республикалық қоғамдық бірлестігінің Алматы облыстық  
филиалының 2019 жылдың 28-29 маусымында Талдықорған 
қаласында бірлесіп өткізген«ҰЛТ ҚҰНДЫЛЫҒЫ – ҰРПАҚ 
ӨЗЕГІ»Республикалық ғылыми-теориялық конференция 
қорытындысы бойынша төмендегідей мәселелер баяндалады.

Қоғамдағы қазіргі кездегі қайта құрулар, экономиканы 
дамытудағы жаңа стратегиялық бағдарлар, қоғамның ашықтығы, 
оның жедел ақпараттануы мен қарқынды дамуы жеке тұлғаны 
тәрбиелеуге қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті. Тәуелсіз 
елдің игілігіне жарату – ұрпаққа аманат. Еңселі егемендіктің 
аспанының астында, Тәңір тарту еткен Тәуелсіздіктің иісін сезініп 
жүрген жастарымыз жалтақтықтан ада, батылдыққа бекем, бет 
қаратпас дауылдарға шайқалмаған батыр халықтың ұрпағы екенін 
іспен көрсететін шақтын келгені анық.Ұлт үшін ең басты байлық, ең 
қымбат қазына – ұлт мүддесі, мемлекет келешегі. Жаңашылдықты 
жаршы еткен жастар жылы есілдей ерліктер мен жайықтай 
жаңалықтарға толы болатынына сенім білдіремін. Ұлт тағдыры – 
ұрпақ қолында екенін жақсы түсінген ата-бабамыз өз ұрпақтарын 
ежелден ізгілікке, имандылыққа, инабаттылыққа, кішіпейілділікке, 
ізеттілікке, салауаттылыққа тәрбиелеуді бірінші міндет етіп қойған.

Осы негізден Алматы облысының ішкі саясат басқармасы 
мен «Ардагерлер ұйымы» республикалық қоғамдық бірлестігінің 
Алматы облыстық филиалы ұйымдастырған «ҰЛТ ҚҰНДЫЛЫҒЫ – 
ҰРПАҚ ӨЗЕГІ» тақырыбындағы Республикалық ғылыми-теориялық 
конференцияның нәтижесінде4 секция жұмысының қорытындысы 
бойынша төмендегідей ҚАРАР қабылдайды. 

1. Халықтық мұраларды ұрпақ тәрбиесінің тәлімдік 
құндылықтары 

ретінде таныту және өмірлік тәжірибеде пайдалану жағдайын 
жастар арасында үнемі жүргізу /оқу-тәрбие мекемелері, мемлекеттік 
және мемлекеттік емес бірлестіктер мен ұйымдарға/;

2. Талдықорған қаласындағы Жетісу өңірінің ардагерлерінің 
өткізіп 

отырған осы маслихаттағы  игі істері және мәслихатта қаралған 
мәселелер шешімі республика көлемінде таратылуы қолға алынсын;

3. Мектеп, колледж, жоғарғы оқу орындарында ұлттық рухани 
құндылықтарды дәріптеу мен тарату жұмыстары жүйелеу және елді-
мекендеріндеұлттық тәрбиеге байланысты іс-шаралар жергілікті 
әкімшілікпенен бірігіп, кеңінен насихатталсын;

4. Бұқаралық ақпараттық құралдар /Радио, телевидение, 
ғаламтор желісі/ саласында ұлттық тәрбиеге байланысты арнаулы 
бағдарлама жасалуы басшылыққа алынсын, оның ұлттық-танымдық, 
тәлімдік-тәрбиелік, рухани-құндылық мазмұнының басым болуына 
мән берілсін.



204

МАЗМҰНЫ

1-СЕКЦИЯ. «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ - ҰЛТТЫҚ РУХТЫ 
КӨТЕРУ ТҰҒЫРЫ»

1-СЕКЦИЯ. «»

Бузаубакова  К.Д.Тараз мемлекеттік педагогикалық 
университеті, Тараз қ.ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІ - ҰЛТ БОЛАШАҒЫ .....5

Құнапина Қ.Қ.т.ғ.к. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
университетінің доценті, «Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі 
үшін»  төсбелгісінің иегері, Қазақстан Педагогикалық ғылымдар 
академиясының корреспондент мүшесі. 
ҰЛТ ҚҰНДЫЛЫҒЫ – ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІНДЕ ..............................13

Сарыбаев Ғ.Т. «Нұр Отан» партиясы Алматы облыстық 
филиалы төрағасының бірінші орынбасары.РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: 
ЖАҢА ПАРТИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР. БІЛІМНІҢ 
САЛТАНАТ ҚҰРУЫ ...........................................................................17

Ыбыраимжанов Қ.Т., Сарсекулова Д.М.І. Жансүгіров атындағы 
Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ.РУХАНИ 
ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДА БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА 
ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ ..........................................................22

Майлыбаева Г.С.І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 
университеті, Талдықорған қ. ЖАС ҰРПАҚТЫҢ РУХАНИ 
АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ................29

Утегулов Д.Е.Назарбаев Зияткерлік мектебінің куратор-педагог 
ұйымдастырушысы, Талдықорған қ.РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ 
АЯСЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҮДЕРІСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ...36

Капина Э.А.Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 
университеті, Ақтөбе қ.РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ТӘРБИЕ 
ҮДЕРІСІ НЕГІЗІНДЕ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ..............43

Зулкарнаева Ж.А. Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау 
мемлекеттік университеті, Көкшетау қ. «КІТАП – РУХАНИ 
ЖАҢҒЫРУ БАСТАМАСЫ» ИДЕЯСЫ НЕГІЗІНДЕС.
ҚОЖАХМЕТОВТІҢ ЗЕРТТЕУЛЕРІНЕ 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТАЛДАУ ...........................................................47

Джанзакова Ш.И., Қожрақова А.С., Тәжіғалиева Г.М. 
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекттік университеті, 
Атырау қ. РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДА ПЕДАГОГ 
МАМАНДАРДЫ ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДАЯРЛАУ ...............51



205

Наубаева Х.Т., Мамекова А.Т.І. Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттікуниверситеті, Талдықорған қ.МОТИВАЦИЯ 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ФЕНОМЕН РЕТІНДЕ – РУХАНИ 
ҚҰНДЫЛЫҚ ........................................................................................56

Наубаева А.А. І. Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттікуниверситеті, Талдықорған қ. 
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ –ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕНІҢ МӘНІ ...................62

Джанзакова Ш.И. Х. Досмұхамедов атындағы Атырау 
мемлекттік университеті, Атырау қ.
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ ТҰҒЫРЫ - ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ ...........65

Наубаева Х.Т., Наубаева А.А., Мамекова А.Т. І. Жансүгіров 
атындағы ЖМУ, пс.ғ.д. профессоры м.а., І. Жансүгіров 
атындағы ЖМУ, магистранты, І. Жансүгіров атындағы 
ЖМУ, докторанты. МОТИВАЦИЯ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 
ФЕНОМЕН РЕТІНДЕ – РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚ .............................72

2-СЕКЦИЯ. «ТҰЛҒАНЫҢ ЭТНО-МӘДЕНИ ДАМУЫНДАҒЫ 
ОТБАСЫНЫҢ РӨЛІ»

2-СЕКЦИЯ.  

Нуркеженова А.М., Азанбекова Г.Т.№2 облыстық 
психологиялық-педагогикалық консультация, логопеді, 
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 
Талдықорған қ. ТҰТЫҒАТЫН БАЛА ТУРАЛЫ МҰҒАЛІМ МЕН 
АТА-АНАЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚЫЛ-КЕҢЕСТЕР ........................78

Ансабаева А.Д. І. Жансүгіров атындағы Жетісу Мемлекеттік 
университеті, Талдықорған қ. ҚАЗІРГІ МЕКТЕП 
ЖАҒДАЙЫНДАҒЫАТА-АНАЛАРМЕН ЖҰМЫС .........................83

Әбдіқадырова Ғ.С.Тельман Жанұзақов атындағы орта мектеп. 
ҰЛТТЫҚ САНАНЫҢ КЕМЕЛДЕНУІ-ҰЛТТЫҢ ЖАҢҒЫРУЫ ....88

Тулегенова Ғ.А.І. Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университеті, Талдықорған қ. БАСТАУЫШ 
СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК- 
ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗІ ..................92

Меңлібекова Г.Ж., Базарбаев Д.О. Л.Н.Гумилев 
атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан қ. 
АНДРАГОГИКАНЫҢ ҒЫЛЫМИ  КАТЕГОРИЯЛЫҚ 
ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  .............................98

3-СЕКЦИЯ. «ХАЛЫҚ ТАҒЫЛЫМЫ – ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕНІҢ 
ӨЗЕГІ»

3-СЕКЦИЯ. 



206

СейтеноваС.С. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 
мемелекеттік университеті, Ақтөбе қ.ОҚУ-ТӘРБИЕ 
ҮДЕРІСІНДЕ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН 
ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР АРҚЫЛЫ  ТӘРБИЕЛЕУ .................102

Рысбекова Р.М., Бекқабылов Ж. І.Жансүгіров атындағы 
Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ. 
ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
ПАТРИОТИЗМГЕ ТӘРБИЕЛЕУ ......................................................106

Сарсекулова Д.М.І. Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университеті, Талдықорған қ.ҚАЗАҚ ЖЫРШЫ-
ЖЫРАУЛАРЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ .......111

Тулепова С.И., Тулепов С.И.І.Жансүгіров атындағы 
ЖМУ, №14 мектеп-гимназия, Талдықорған қ. МЕКТЕП 
ОҚУШЫЛАРҒА ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ .....................................................115

Муртбосынова Д.К. Тараз мемлекеттік педагогикалық 
университеті, Тараз қ.ХАЛЫҚ ТАҒЫЛЫМЫ ҰЛТТЫҚ 
ТӘРБИЕНІҢ ӨЗЕГІ ...........................................................................119

Шоңова Б.А.  Ш. Уәлиханов атындағы  Көкшетау 
мемлекеттік  университеті, Көкшетау қ.ҰЛТТЫҢ   ЖАРҚЫН  
БОЛАШАҒЫ   САНАЛЫ   ҰРПАҚ  ТӘРБИЕСІНДЕ ....................124

Бақытбекова Б.Б., Шефер Н.М.Казахстанско - Американский 
Свободный университет, г.Усть – Каменогорск.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Ш.А. АМОНАШВИЛИ ............128

Елубаева М.С.,  Шакизада Т.Ш.п.ғ.к., ТарМПУ, Тараз қ., 
Қазақстан, «Қазақ тілі және әдебиеті» мамандығының 
студенті, ТарМПУ, Тараз қ. Қазақстан. БІЛІМ МЕН 
ТӘРБИЕНІҢ БАСТАУЫ ҰСТАЗ ҚОЛЫНДА .................................134

Елубаева М.С., Шалабек Е.п.ғ.к., ТарМПУ, Тараз қ., Қазақстан, 
«Шет тілі: екі шетел тілі» мамандығының студенті, ТарМПУ, 
Тараз қ. Қазақстан. ҰЛТТЫҢ ҰЛЫ – 
БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ ...........................................................137

4-СЕКЦИЯ. «ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ АЯСЫНДА 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ӘЛЕУЕТІН 

ДАМЫТУ -  РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ НЕГІЗІ»
4-СЕКЦИЯ. 

 
Джанзакова Ш.И., Даумов Н.Ғ., Нығметова Л.Б. Х.Досмұхамедов 
атындағы Атырау мемлекеттік университеті, Атырау қ. 
ЖAҢAPТЫЛҒAН БІЛІМ МAЗМҰНЫ ЖAҒДAЙЫНДA БОЛAШAҚ 
МAМAНДAPДЫҢ CЫНИ ОЙЛAУЫН ДAМЫТУ .......................140



207

Унгарбаева Ш. У., Абуханова А.Б.І.Жансүгіров атындағы 
ЖМУ, Талдықорған қ.ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ НЕГІЗІНДЕ  
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫН 
ҰЙЫМДАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ...................................................145

Нургалиева С.А.ВКГУ имени С. Аманжолова,г. Усть-
Каменогорск.КРЕАТИВНОСТЬ ПЕДАГОГА В РАМКАХ 
ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................151

Имашева Н.Д., Мукашева К.М.Қазақстан – Американдық 
Еркін университеті, Өскемен қ. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК 
ОРЫНДАЙТЫН ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРЫ ........................................156

Нурланова А.Н.Қазақстан-Американдық Еркін университеті. 
ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН ҚАЗАҚ 
ӘЛІПБИІНІҢ ТІЛТАНЫМДЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ ............................163

Кобдикова Ж.У., Караев Е.Ж., Сайдахметова Л.Т.Казахский 
национальный женский педагогический университет, г.Алматы.
МОНИТОРИНГ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
МАГИСТРАНТОВ ПЕДАГОГЧЕСКОГО ВУЗА ............................170

Елубай А.Б., Кобдикова Ж.У. ҚазМемҚызПУ, Алматы 
қ.МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ БАСТАУЫШ 
МЕКТЕП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ҚОЛДАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ..........175

Иманбаева С.Т. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университеті, Алматы қ.ПЕДАГОГ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІНІҢ 
МАҚСАТТЫ ТӘРБИЕ  ҮДЕРІСКЕ ӘСЕРІ .....................................181

Баженова Э.Д., Шужебаева А.И.ЖГУ им И.Жансугурова, г. 
Талдыкорган.ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО – 
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ ............................................................186

Жанатова Д.Б. Жетысуский государственный университет 
имени И. Жансугурова, г. Талдыкорган. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУИЦИДНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ .........................................................191

Нургалиева С.А. к.п.н., ассоциированный профессор,доцент 
кафедры педагогического образования и менеджмента ВКГУ 
имени С. Аманжолова,г. Усть-Каменогорск, Казахстан. 
НАУЧНЫЙ КОНСТРУКТМНОГОМЕРНОГО НАУЧНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ ............................................196

Қарар ...................................................................................................203



208

Талдықорған қ-сы
Қабанбай батыр көшесі, 32.

«Офсет» баспаханасы.


