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Алғы сӨз

Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарындағы оқу
бiлiм беру процесi жаңа буын оқулықтарымен қамтамасыз
етудi қажет етедi. Сонымен қатар, бүгінгі болашақ мамандар-
ды даярлаудың басты мақсаты  – жаһандану жағдайында әрбір
азаматтың ұлттық құндылықтарын бойына сіңіріп өсуімен қоса
әлемдік мәдениетті қатар меңгеруін, сол арқылы бәсекеге қабілетті 
маман болып қалыптасуын көздейді. Бұл студенттің білім
кеңістігінде өздігінен іздену мен әрекет ету дағдыларын меңгеруге
оқытушы бағыты арқылы, дербес еңбегінің нәтижесінде бағдар
алуын қажет етеді және жастардың заман талабына сай бiлiм
алуының негiзгi көзi ретiнде қарастырылып, олардың тұлғалық
және кәсiби  дамуының негiзгi құралына айналмақ.

«Әлеуметтік педагогика» пәні  бойынша дайындалған бұл
оқулықтың негiзгi мақсаты – студент жастардың тұлғалық 
және кәсiби қалыптасуында ықпал ететін әлеуметтік ортаның 
жағымды және жағымсыз тұстарын теориялық және
практикалық тұрғыдан танып біліп, тәрбие үрдісінде алдын
алу жолдарын меңгеруді көздейді. Әлеуметтік педагогикалық 
білімдер жүйесін түсіндіруде оқулықтың мазмұны философия, 
психология, әлеуметтану, мәдениеттану, саясаттану және басқа да 
көптеген ғылымдар бiлiмдерiн  пайдаланады.

«Әлеуметтік педагогика» пәнi бойынша дайындалған бұл
оқулықта  педагогикалық мамандықтағы студенттердiң оқу 
процесiн кредиттiк жүйе бойынша ұйымдастыру ерекшелiктерi
ескерiлген. Оқулықтың құрылымдық мазмұны: оқу пәнi
бойынша дәрістерде қарастырылатын жалпы ақпараттарды 
мамандықтың мемлекеттік білім беру стандарты мазмұнында 
қарастырылған мәселелер мен осы пәнді оқытуда негізге алы-
натын типтік оқу бағдарламасы мазмұнында қарастырылған 
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тақырыптарды қамтып өтуді мақсат еткен. Оқулықтың 
құрылымы оқу пәнiнiң мазмұнында кездесетiн  ұғымдардың 
мәнін ашып сипаттап, оқу дәрiсiнің салыстырмалы талданған  
мазмұнын, студенттердiң өздiк жұмыстары мен білімін тек-
серу сұрақтарын және әлеуметтік педагогикалық ғылыми 
білімдерді оқып білуде ұсынылатын әдебиеттер тiзiмiн қамтиды.

Оқулықта «Әлеуметтік педагогика» пәнiнен құрастырылған 
материалдар пән бойынша алынған тақырыптарды толық баян-
дауды басты мақсат етіп  алған жоқ. Өйткенi кредиттiк жүйенiң 
негiзгi ерекшелiгi оқу материалының негiзгi бөлiгiн студенттiң 
өздiгiнен оқып меңгеруiнде. Осы тұрғыдан алып қарағанда, оқулық 
мазмұны оқу пәнi бойынша ұсынылған тақырыптар бойынша негiзгi 
түсiнiктердi берумен қатар студенттің өздігінен тақырып аясындағы 
ақпараттарды, осы саладағы ғалымдардың әртүрлі көзқарастарын 
саралап, топтап, жүйелеп ізденуіне бағыттап отыруды көздейдi.
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І   т а р а у.
ӘлЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКАНыҢ МЕТОДОлОГИЯлыҚ 

НЕГІзДЕРІ

1.1 Әлеуметтiк  педагогика  пәнi, оның  мақсаты  мен мiндеттерi

1.1.1 Әлеуметтік педагогика саласының пайда болуы мен 
қалыптасуына тарихи шолу

1.1.2 Әлеуметтік педагогика пәнінің мақсат-міндеттері және 
негізгі қызметтеріне сипаттама

1.1.3 Әлеуметтiк-педагогикалық теория мен практикасының  
нысандары

«Әлеуметтiк педагогика» ұғымын алғаш рет  XIX ғасырда немiс 
педагогы  А. Дистервег енгізген. Бірақ араға көп уақыт салып қа-
на әлеуметтік педагогиканың екі ғылыми-практикалық бағыты 
айқындалды. Оның бірі П. Наторп есімімен байланысты айқында-
лып, халықтың мәдени деңгейін көтеру мақсатында қоғамның 
тәрбиелік күштерін интеграциялау мәселесіне арналды. Екінші 
бағыт қараусыз қалған балаларға әлеуметтік көмек көрсету, оларды 
қорғау, құқық бұзушылықтың алдын алуға бағытталды. Бұл бағыт 
Г. Нол, Г. Боймер есімдерімен байланысты болды.

Әлеуметтiк педагогика, бұл  қоршаған ортаның тәрбиеге әсерi 
жөнiндегi ғылым. Әлеуметтiк педагогика  мәселелерiн зерттеу-
де танымал  Ресей ғалымы А. В. Мудрик әлеуметтiк педагогиканы 
адамның бүкiл  өмiрi барысында жүзеге асырылатын әлеуметтiк 
тәрбиесiн қарастыратын ғылым ретiнде қабылдауға болады деп ай-
тады. 

Көптеген әлеуметтік-педагогикалық еңбектерде әлеуметтік 
педагогиканың дербес ғылым ретінде қалыптасуының бастаулары-
на ертедегі дін мен қайырымдылық шараларының үлкен ықпалының 
болғандығы айтылады. Діни мекемелердің қай-қайсысы болмасын 
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қашан да  жалпыадамзаттық құндылықтарды насихаттап келген. Кез 
келген діни еңбектер мазмұнында адамгершілік, адамға мейірімділік 
көрсету, жақындарына қамқор болу мәселелері ең маңызды орында 
қарастырылады.

Тарихи деректерге жүгінсек, тастанды балаларға арналған ең 
алғашқы тәрбие мекемесі IV ғасырда Кесария (Малайзия) қаласын-
да орналасқан шіркеудің жанынан епископ Василия Кесарийскийдің 
бастамасымен ашылған. Мұндай мекемелер кейіннен 787 жылы 
Миландағы соборлар жанынан ашылды және  ұзақ жылдар бойы 
Еуропадағы жалғыз балаларды қамқорлыққа алу мекемесі болып 
келді. Ал XIV ғасырға қарай олардың саны 30-ға жетті. Бұл меке-
мелерде тек балаларға қамқорлық жасау ғана емес, сонымен қатар 
профилактикалық жұмыстар да жүргізілді, атап айтқанда, ата-
аналарға көмек көрсету, баласынан бас тартқан жағдайда оларды 
өзге отбасыларына асырап алуға беруді ескерту, олардың тәрбиесіне 
ұдайы бақылау жасап отыру секілді жұмыстар атқарылды. 

Ресейде де қараусыз қалғандарға қолдау көрсету жолында 
шіркеулер  маңызды рөл атқарып келген. Көне дәуірлерден мо-
настырлар мен храмдар жанынан мұқтаждық көрген адамдарға 
ауруханалар мен қамқорлыққа алу мекемелері қызмет етіп келген. 
Ресейдегі мейірімділік жасау қызметтері мен  мекемелерінің құрылу 
тарихы әлеуметтік педагогиканың дамуына ықпал етті. Ғасырлар 
бойы қайырымдылық пен мейірімділік көрсету  шаралары қоғамдық 
сипат алып, тек қана руханилық пен дворяндық сипаттан шығып, 
өзге де таптарды қамтыды. Екатерина-ІІ тұсында  қайырымдылық 
істер мемлекеттік сала ретінде қалыптасты, дәстүр бойынша 
императорлардың жұбайлары қамқорлығындағы ведомстволар 
(кейіннен министрліктер) құрылды. Бірінші «Қайырымдылық 
министрі» Павел І-дің жұбайы Мария Федоровна болды. Оның 
қамқорлығымен жетім балалар үйлері ашылып, онда музыка 
мұғалімдері мен тәрбиешілер даярлау кластары жұмыс істеді. 

 Бертін келе,  қазақ қоғамында да адамды қоғамына лайықты 
қалыптастыру мен олардың тәрбиесіне қамқорлық жасау, 
қайырымдылық шараларын ұйымдастыру мәселелері басты назарға 
алынып, балалар мен ересектердің болашағына алаңдаушылық 
білдіру, сондықтан көпшілік болып қол ұшын беру, көмек қолын 
созу секілді дәстүрлер кеңінен насихатталған. Дінді тәрбие құралы 
ретінде берік ұстанған ата-бабаларымыз, жалпы түркі халқы 
қайырымдылық істерде ислам талаптары мен діни шарттарын 
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Осы  тұста Хазiрет Али былай деген екен: «Балаларыңды өздерiң 
болмайтын уақыт үшiн тәрбиелеңдер, өйткенi олар сендер болмай-
тын уақыт үшiн жаратылған». Осылайша ұрпақтарын олардың за-
маны үшін тәрбиелеп, қоғамдық сұраныстарды ескеріп отырған. 
Мұндай көзқарастар  қазақ халқының зиялылары көзқарастарында 
да жалғасын тауып келді. Атап айтқанда, зиялы тұлғалардың бірі 
М. Жұмабаевтың  педагогикалық еңбегiнде ата-аналарға бала 
тәрбиесiнде былай  кеңес береді: «Ата-аналар балаларын дәл өзiндей 
етiп тәрбиелемеуi керек, одан да мықты етiп тәрбиелеуi тиiс, себебi 
олардың өмiр сүретiн заманы ата-аналардың заманына қарағанда 
әлдеқайда талапшаң болмақ», – деп айтқан болатын. Мұның өзi 
баланы әлеуметтендіру идеясының халқымыз болмысында арнайы 
тәлімдік ғылыми теориялар мен мекемелер қызметнің жүйесінсіз-
ақ, отбасы – ошақ қасында жүріп-ақ іске асырылғандығынан дерек 
береді. Осылайша, қазақ халқының ұрпақ тәрбиесіндегі талаптары да 
әлеуметтендіру міндеттерімен байланыстылығын дәлелдей түседі.

Сондай-ақ,  ислам талаптары адамдарға жамағат болып, қоғам 
болып өмiр сүрудi және сол қоғамда ортақ талаптарды орындау мен 
соған мойынсұнуды  мiндет етедi. Нақтырақ айтар болсақ, «Кiмде-
кiм жамағаттан шығып, яғни көпшiлiктен бөлiнiп кетiп, содан кейiн 
өлер болса, онда ол адам надан өлiммен өлген болады», – деген. Бұл 
сөйлем қатары жастарды қоғамға бейiмделуге шақырады, яғни ата-
аналардан балаларын тәрбиелегенде қоғам талаптарына бейiмдеу, 
әлеуметтендiру процесiнiң орындалуын талап етiп отыр. Өйткенi 
адам тек адамдар арасында ғана өзiнiң адамдық сипатын қадағалай 
алады және жетiлдiредi. Ислам шарттарында жастарды үлкендi 
сыйлауға тәрбиелеу, бойында қайырымдылық пен iзгiлiктiң дәнiн 
себу арқылы жағымды қарым-қатынас жасау мәселелерi былай-
ша қарастырылады: «Егер сiздер бiр жаманшылықты көрсеңіздер, 
қолыңызбен кедергi болып өзгертіңіз. Егер қолыңызбен өзгертуге 
күшiңіз жетпесе, онда тiлiңізбен өзгертіңіз. Оған да күшiңіз жетпесе, 
онда жүрегiңізбен кедергi болып өзгертіңіз», – деген [Муслим, Иман 
78]. Бұл өсиеттен діни насихаттар жастарды жамандыққа төзбеуге, 
оған бейтарап қарамауға, соның нәтижесінде iзгiлiкке, адамгершiлiк 
пен қайырымдылыққа, кiшiпейiлдiлiкке шақырғандығы айқын 
көрiнедi. Міне, осылайша қандай халықтың болсын тарихи 
қалыптасуына шолу жасап көретін болсақ, алғашқы әлеуметтендіру 
шаралары діни көзқарастары негізінде қалыптасып, арнайы мекеме-
лерде іске асырылып отырған.
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Кейіннен әлеуметтік педагогиканың идеялары мен бұл сала-
дағы қызметкерлердің жұмыстары С. Т. Шацкий, В. Н. Шульгин, 
М. В. Крупенин, А. Г. Калашникова, А. П. Пинкевич т.б. тарапынан 
қарастырылған. С. Т. Шацкий мектептің әлеуметтік рөлін негіздеп, 
кіші ортада біртұтас тәрбие процесін ұйымдастыруды теориялық 
тұрғыдан айқындаған. 30-жылдардың аяғындағы мектептердің 
тек оқу-тәрбие процесін жақсартуға ғана басты назар аударуы 
әлеуметтік педагогика саласындағы ғылыми зерттеулерді кейінге  
ысырып жіберді.

Әлеуметтік педагогика мәселелерінің ғылыми тұрғыдан 
зерттелуінің жандануы 1950-1960 жылдардан Е. Молленхауэр есі-
мімен оның әлеуметтік педагогиканың пәні жайлы пікірталасты 
ұйымдастыруымен байланысты дамыды.  Е. Молленхауэрдің әлеу-
меттік педагогика мәселелерін әлеуметтік қорғаудың теориясы мен 
әдістемесіне ғана теңестіруі Х. Мискестің әлеуметтік педагогиканы 
ғылыми пән ретінде қарастыру жайлы идеясының ілгері дамуына 
кедергі болды.

Ресейде әлеуметтік педагогикаға қызығушылық  1990 жылдан бас-
тап қалыптаса бастады. Бұл п.ғ.д., профессор В. А. Сластениннің 
ұжымдық ғылыми-ізденушілік қызметінің арқасында дамыды. Осы 
ұжым ең алғашқылардің бірі болып  әлеуметтік педагогтар инсти-
тутын ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етудің біліктілік, 
этикалық стандарттарын негіздейтін құжаттарды дайындады. 
Мұндай құжаттар шетелдік және ресейлік ғалымдардың адамта-
ну жайлы идеяларын оқып үйрену негізінде жасалды. Осы орын-
да ф.ғ.д., профессор  Л. В. Филиппованың еңбегін ерекше атап 
өту қажет. Ол әлеуметтік педагогика мәртебесін қоғамның даму 
кезеңіндегі қажеттіліктерімен сәйкестендіруге көп әрекет еткен. 
Л. В. Филиппова әлеуметтік педагогиканың тұжырымдамалық 
негіздерін айқындау мен ұғымдық аппаратын нақтылауға, кейбір 
құрылымдық компоненттердің мазмұнын ашуда да көп еңбек еткен.

Әлеуметтік педагогиканың бастаулары халықтық педагогика-
да жатыр. Тұлғаны әлеуметтендіру идеялары ұлы ғұламалардың 
педагогикалық көзқарастарында қарастырылған. Атап айтқанда, әл-
Фараби, Ж. Баласағұн, М. Қашқари, Қ. А. Ясауи және т.б. ғұламалар 
еңбектерінде адам тәрбиесін жүзеге асыру оның әлеуметтік ор-
тасын қалыптастырумен байланысты екендігі баса айтылған. 

Әлеуметтік педагогика мәселелерін көптеген классик педагог-
тар Я. А. Коменский, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, И. Гербарт, 
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А. Дистервег, К. Д. Ушинский және т.б. қарастырған. Олардың 
педагогикалық көзқарастарының ықпалымен адам тәрбиесінің 
қоғамдық-әлеуметтік ортадағы рөлі, тәрбие нәтижесінің 
қайырымдылықпен, мейірімділікпен айқындалатындығы туралы ой-
пікірлер тұжырымдалады. 

Ресей педагогтары тәрбиедегі маңызды міндеттердің бірі жаппай 
білім алуға бұқара халықтың қол жетімділігі болуын ұсынған еді. 
Өйткені адам өмір сүретін ортада қоршаған әлеуметтік жағдайлар 
міндетті түрде ықпал ететіндігін түсінді. Олардың дүниетанымы, 
қарым-қатынасында көрініс беретін мінез-құлқы мен іс-әрекеті, 
жалпы рухани деңгейінің маңыздылығын ұқты. Ең алғаш тәрбиенің 
халықтық сипат алуын ұсынған Ресей педагогы К. Д. Ушинский 
халықтық мектептердің құрылуын насихаттады. Әйтсе де, ұлы  пе-
дагог К. Д. Ушинскийдің бұл идеясы XIX ғасырдың екінші жартысы 
мен  XX ғасырдың басында ғана жүзеге асты, сөйтіп, ересектерге 
арналған қайырымдылық істерді жүзеге асыратын оқу орындарының 
тізбегі қалыптасты. Оған зайырлы және шіркеу-приход мектептері, 
бастауыш училищелер, алғашқы сауаты бар адамдар үшін қайталау 
мектептері және т.б. енді.

Әлеуметтік педагогикада маңызды орынды оның әрбір 
компоненттерінде және  функцияларының әрбір деңгейлерінде 
көрінетін басқару процестері иеленеді (ғылыми – зерттеушілік, 
ғылыми – қайта даярлаушылық және ғылыми – білім берушілік).

Әлеуметтік педагогиканы басқаруға жалпы алғанда мынадай 
проб-лемаларды жатқызуға болады: әлеуметтік педагогиканың 
адамның қоршаған әлеуметтік ортамен өзара ықпалының 
үйлесімділігін қамтамасыз ететін ғылыми-зерттеушілік, ғылыми – 
қайта жасау-шылық және ғылыми-білім берушілі кұрылымы мен 
штаттары; бұл құрылымдардың қызметін реттеу мен ұйымдастыру 
(мемлекетті, мемлекеттік емес және коммерциялық типтегі); 
мемлекеттегі  ғылыми және білім беру мектептерінің, әлеуметтік 
жұмыстың практикалық орталықтарының қызметін ұйымдастыру, 
жүргізу және дамыту, сондай-ақ ынталандыру (Республикалық, 
аймақтық және жергілікті деңгейде); әлеуметтік педагогикалық 
саладағы ғылыми, практикалық және ғылыми педагогикалық кадрлар 
қызметін ұйымдастыру мен ынталандыру (жаратылыстану, әртүрлі 
мақсаттағы әлеуметтік жұмысшы кадрлар); ғылыми зерттеушілік, 
ғылыми қайта жасаушылық  және ғылыми педагогикалық қызметтің 
негізгі бағыттарын, жолдары мен приоритетті проблемаларының 
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дамуын болжау (әлеуметтік педагогика мен әлеуметтік жұмыстың 
әртүрлі құрылымдарында); мемлекет ішіндегі және басқа да мемле-
кеттер арасында ақпараттармен қамтамасыз ету және т.б.

Сонымен, әлеуметтік педагогика адамдар қоғамындағы өмір 
мен әрекеттің күрделі функционалдық құбылысын қарастырады. 
Практика ретінде ол субьекттің әлеуметтік ортадағы ғылыми 
қайта қалыптастырушылық әрекетін бейнелейді және әлеуметтік 
педагогикалық жұмысты, оның педагогикалық компоненттерін 
қарастырады. Ғылым ретінде жалпы педагогика ғылымының оның 
бір ғана құрылымдық бөлігімен шектелмейтін әлеуметтік ортадағы 
қарым-қатынасын зерттейтін бөлігі болып табылады; сонымен бірге, 
адамның әлеуметтік ортадағы қарым қатынас педагогикасы ретінде 
субьектінің ғылыми танымдық әрекетін көрсетеді. Білім беру кешені 
ретінде ол әртүрлі деңгейдегі  білім беру мекемелерінің әртүрлі 
типтеріндегі әлеуметтік педагогтардың ғылыми білім берушілік 
қызметін айқындайды (кәсібилікке дейінгі, кәсіби, кәсібиліктен 
кейінгі). Құрылымының жиынтығы тұрғысында әлеуметтік ортаның 
педагогикасын түсіндіреді және адам мен оның қоғаммен өзара 
ықпалының тәсілдері, механизмдері туралы білімдер интеграциясы. 

Әлеуметтік педагогика обьективті, нақтылы ғылыми-әдіснамалық 
және ғылыми практикалық негіздерге сүйенеді. Әлеуметтік 
педагогтың тұлғалық мәдениеті, кәсіби қызметінің мәдениеті, 
әлеуметтік ортасының мәдениеті әрбір компоненттің маңызды 
элементі болып табылады. Әлеуметтік педагогтың кәсіби қызметінің 
өзіндік ерекшелігі мен мамандық айырмашылығы әлеуметтік 
педагогиканың өнер ретіндегі мәселені де көлденең тартады.

Бүгiнде «Әлеуметтiк педагогика» және «Әлеуметтiк жұмыс» 
ұғымдары практикада кеңiнен қолданылып келедi. Бұл ұғымдарды 
мазмұндық жағынан бiрдей деп санауға болмайды. Өйткенi  
әлеуметтiк жұмыс әлеуметтiк  педагогиканың бiр бөлiгi ғана болып 
табылады. Бұл тұста барлық ғалымдар көзқарасындағы ортақтық 
– әлеуметтiк педагогика қоғамның барлық мүшелерiнiң әлеуметтiк 
тәрбиесiнiң  проблемаларын тұтастай, соның iшiнде әлеуметтiк 
жұмыс пен әлеуметтiк саясат проблемаларын да тұтастықта 
қамтитындығында екендігін мойындағандығында. Олай болса, 
әлеуметтiк педагогика – кешендi, интеграциялық ғылым.

Әлеуметтiк педагогика адамның әлеуметтiк тәрбиесiн, яғни 
бүкiл өмiрi барысындағы әлеуметтiк ортаның тәрбиелiк ықпалының 
нәтижесiн қарастыратындықтан, бүгiнгi педагогикалық еңбектерде 
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«тәрбие» ұғымының өзi «әлеуметтендiру» ұғымымен қатар өзара 
сабақтастықта қарастырылып жүр. Тәрбиелеу, әлеуметтендiру 
түсiнiктерiнiң мақсат-мiндеттерi өте жақын. Адамның әлеуметтiк 
тәрбиесiнiң қоғамдағы орны мен рөлiн анықтау оның «даму», 
«әлеуметтендiру» процестерi арқылы анықталады.

Әлеуметтiк педагогика пәнiнiң зерттеу объектiсi – адамның әлеу-
меттiк ортамен өзара қарым-қатынасының жиынтығы негiзiнде 
оның қоғамдағы даму процесi болып табылады. Сонымен қатар, 
әлеуметтік педагогиканың ғылым ретіндегі негізгі мақсаты 
педагогикалық мақсатпен сабақтастықта тұлғаның әлеуметтік 
болмысына қатысты білімдерді интеграциялау болып табылады. 
Практикалық пән ретіндегі негізгі мақсаты – өзінің табиғи болмы-
сынан алыстаған тұлғаны қалпына келтіруге көмектесетін техноло-
гияларды жасау.

Ал, әлеуметтiк педагогиканың пәнi – адамның әлеуметтенуiнiң 
және оның  қоғамға бейiмделуiнiң педагогикалық аспектiсi болып 
табылады. Г. Нол мен  Г. Боймер әлеуметтiк педагогиканың пәнiн 
анықтау барысында кәмелетке толмағандар тарапынан құқық 
бұзушылықтың алдын алу және панасыз балаларға әлеуметтiк 
көмек көрсету деп тұжырымдайды. Әлеуметтiк педагогика адам 
мен қоғамның өзара әсерлесуi негiзiнде қалыптасу, қоғамға толық 
ену ретiндегi  тұлғаның әлеуметтiк қалыптасуын ынталандыру-
дың  мақсатын, мiндетiн, мәнiн, мазмұны мен  принциптерiн, әдiстерi 
мен формаларын зерттейдi. 

Әлеуметтiк педагогика өзiнiң пәндiк өрiсiне ие және ғылым 
ретіндегі өзiндiк  мiндеттерi  айқындалған. Олар:

– тұлғаның даралық дамуын гармониялы бiрлiкте қарастыра 
отырып, ғылыми әлеуметтендiрудi қамтамасыз ету;

–   тұлғаның дамуы мен әлеуметтену процесiне әсер етушi қарым-
қатынастарды  педагогикалық тұрғыдан  реттеу;

–  тұлғаның қоғамға және әлеуметтену процесiндегi педагогика-
лық ғылымдардың көпжақты әсерiнiң мүмкiндiктерiн зерттеу;

–  әлеуметтiк ортаның педагогикалық потенциалын арттыру мен 
оны пайдаланудың шарттарын және  тәсiлдерiн зерттеу;

– тұлға ұғымының мәнін, оның даму, қалыптасу кезеңдерін 
түсіну;

–  адамның әлеуметтік болмысының түрлі формаларының (адам, 
жекелік, тұлға, субъект) шекараларын ажырата алу;
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– тұлғаның дамуы мен өзін-өзі дамытуының өзара байланыс-
тылығына талдау жүргізу;

– әлеуметтік детерминант, әлеуметтік қалыптасу, тұлға қызметі 
мен дамуы ұғымдарының мәнін ашу.

Немiс зерттеушiсі П. Наторптың пiкiрiнше, халықтың мәдени 
деңгейiн көтеру мақсатында қоғамның тәрбиелiк күштерiн инте-
грациялау мәселелерiн зерттеу әлеуметтiк педагогиканың мiндетiне 
жатады. Х. Мискестiң тұжырымы бойынша әлеуметтiк педагогика 
жалпы педагогиканың әлеуметтiк функциясын ашып көрсетедi және 
барлық жасаралық топтардағы тәрбие процесiн зерттейдi. Е. Мол-
ленхауэр жастардың әлеуметтiк жүйеге тез бейiмделуiне көмектеседi 
деген ойды құптайды.

Адамның дамуын оның қоршаған орта ықпалынан және өзара 
қарым-қатынас негiзiнде дамуын оның әлеуметтенуiнiң нәтижесi 
деп қарастыруға болады. Әлеуметтену:

–  адамның қоғаммен өзара қарым-қатынасы арқылы және өмiр-
дiң әртүрлi жағдайларынан;

–  адамдарға мемлекет тарапынан болатын әсерлер арқылы;
– тәрбиенiң немесе адамның дамуының белгiлi бiр жағдайда 

мақсатты бағытталған процесi арқылы;
–  адамның өзiн-өзi тәрбиелеуi немесе өзiн-өзi дамытуы арқылы 

жүзеге асырылады.
Әлеуметтiк  педагогиканың әдiснамалық негiздерiне кең мағы-

нада әлеуметтiк педагогикаға қатысты алғанда әдiснамалық функ-
цияны атқаратын бiлiмдер, тұжырымдамалық, теориялық қағидалар 
жатады. Әлеуметтiк педагогика қоршаған ортаның тұлғаны қа-
лыптастыру мен оны тәрбиелеуге тигiзетiн ықпалын зерттейтiн 
педагогикалық бiлiм бөлiмi ретiнде мектептен тыс жүргiзiлетiн 
мақсатқа бағытталған процестi қарастыратын педагогика болып 
есептеледi.

 А. П. Нечаев баланың психикалық дамуында тұқымқуалаушы-
лық, орта, тәрбие рөлiн анықтауда тұлғаның психикалық даму 
барысындағы әлеуметтiк факторларына ерекше назар аударады. 
Ғылыми санамен басқарылатын жалпы адамзаттың тiршiлiк ету ор-
тасы В. И. Вернерский тарапынан ноосфера деп аталғаны белгiлi. 
Тiршiлiк ортасы адам тарапынан ойлау және тұрмыстық жағдайлар-
ды талап етедi. Орта табиғи және жасанды болуы мүмкiн. Табиғи 
орта «организм – орта» типiндегi экологиялық жүйе класына жатады. 
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Осыған орай ноосфера табиғи және жасанды ортаның синтезi 
ретiнде айқындалады.

 Әлеуметтiк педагогика – әлеуметтендiру процесiн бiлiмдiк-
тәрбиелiк құралдармен реттеудiң және жүзеге асырудың, танымның 
теориясы мен практикасын қамтитын ғылым саласы болғандықтан, 
әлеуметтiк болмыстың адам өмiрi барысындағы мақсаты мен 
мiндеттеріне ықпалын қарастырады. Әлеуметтiк саясат индивидтiң 
қажеттiлiгi негiзiндегi әлеуметтендiрудiң мақсат, мiндеттерiн жүзеге 
асыруда адекватты түрдегi бағдарламаларды, оқу-тәрбие жүйелерiн, 
әдiстерi мен құралдарын жасап, оларды тәжiрибеге енгiзедi. Әлеу-
меттiк педагогика жеке адамдарға, тұрғындардың топтарына көмек 
көрсетудi өз мiндетiне жатқызады.

Әлеуметтiк-педагогикалық тәрбие және тәжiрибесiнiң нысаны – 
жеке дара және қоғамдық сипаттама бiрлiгiн қамтитын әлеуметтік 
ортаның мүшесi болып табылатын адам, ал оның пәнi – адамның 
әлеуметтiк тұрғыда қалыптасуының және дамуының педагогика-
лық аспектiлерi.

В. А. Никитин әлеуметтiк педагогиканың  социеталды, әлеуметтiк 
орта және жеке-даралық деңгейiн ажыратып көрсетеді. Ресей ғалы-
мы Я. Анурин социеталды қарым-қатынасқа: «... бұл адамдардың 
қандай да бір өзара ортақ қызығушылығы мен мүдделеріне байла-
нысты қалыптасқан қарым-қатынастарының жүйесі. Ол нақтылы та-
лаптармен шектелген тұрақты жүйе...» деп сипаттайды. Әлеуметтiк 
педагогика теориясы мен практикасының социеталды деңгейiндегi 
нысаны адамдардың салыстырмалы түрде алғандағы тұрақты 
қауымын құрайтын қоғам болып есептеледi, ал  педагогикалық iс-
қимылдардың ұйымдастырушысы,  әрi оны дәйектiлiкпен жүзеге 
асырушы – мемлекет, алуан түрлi сана және қоғамдық ұйымдар, 
қозғалыстар.

Әлеуметтiк-педагогикалық теория мен практикасының екiншi 
міндетiнің нысаны – қоғамның әлеуметтiк шеңберi, микро (шағын) 
орта, адамдар ұжымы және т.б. болып табылады. Аталмыш деңгейге 
тән іс-әрекетті жүзеге асырудың белгiлi құралдарына мәдени-ағар-
ту, дене шынықтыру – сауықтыру, әлеуметтiк-тәрбие жұмыстарын 
және т.б. ендiруге болады.

Әлеуметтiк педагогиканың үшiншi деңгейдегi нысаны – 
әлеуметтендiрудiң алуан түрлi сатылары  мен деңгейiндегi жеке адам 
болып табылады. 

Жоғарыда аталған әлеуметтiк педагогиканың деңгейлерiнде 
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нысан мақсаттарына байланысты бiлiмдiк-тәрбие жұмыстары 
мәселелерi ерекше орын алады. Өйткенi педагогикалық көмекке 
мұқтаж адамдардың меңгерген әлеуметтiк қасиеттерi дұрыс 
өмiр сүруге кедергi жасауы әбден мүмкiн. Әлеуметтендiрiлу ретi 
бұзылған адамдар әлеуметтiк жұмыс жүйесiндегi ерекше мәселелер 
типтерiнiң қамқорлығында болады. Осыған орай әлеуметтiк пе-
дагогика және әлеуметтiк жұмыстың арақатынасы мәселелерi күн 
тәртiбiнде маңызды орын алады. Өйткені  бүгінгі күні Қазақстанның 
өзінде 168 жетім балаларға арналған мекеме бар және бұларда Рес-
публика бойынша 38386 бала тәрбиеленуде. Солардың ішінде: 14052-
сі мемлекеттік мекемелерде, 22067-сі отбасыларына қамқорлыққа 
берілгендер, 2267-сі патронатта.

Бұның өзі қоғамда әлеуметтік педагогикалық қызметтің 
қажеттілікке айналып отырғандығы мен осы салада мамандар даяр-
ланудың сұранысы артып отырғандығын дәлелдейді. Әйтсе де, 
халықтық болмысызда тастанды балалар мен қараусыз қалған ата-
аналардың болмағандығы қоғамның өркениеттілігінің шарықтаған 
заманында өз жалғасының үзіліп отырғандығын көрсетеді.

Тұжырым: 
1. Әлеуметтік педагогика ғылымы адамды өзi өмiр сүрiп отыр-

ған қоғамының талаптарына сай әлеуметтендiру тәжiрибелерiн 
ұрпақтан-ұрпаққа беру қажеттiлiгiнен туындады.

2. Әлеуметтік педагогика ғылымы  адам мәселелерiмен айналы-
сатын барлық ғылымдармен тығыз байланысады.

3. Әлеуметтік педагогика ғылымының мақсат-мiндеттерi қо-
ғамның адам тәрбиесiне деген талаптарына сай  үнемi өзгерiп оты-
рады. Ол қоғам талаптарынан туындап, қоғам мұқтажын ескередi.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1.  Әлеуметтiк педагогика пәнiнiң зерттеу  объектiсi мен  пәнiн сипат-
таңыз.

2.  Әлеуметтiк педагогика  мен  педагогика ғылымының арасында қан-
дай байланыс және ерекшелiктер бар?

3.  Әлеуметтiк-педагогикалық  тәрбие мен тәжiрибе нысандарын атаңыз.
4. Әлеуметтiк педагогика теориялары қай кезден бастап қолданылып  

келедi?
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5.  Әлеуметтiк педагогика теорияларының дамуына үлес қосқан қан-
дай ғалымдарды бiлесiз?

6.  Әлеуметтiк педагогиканың теориялық және қолданбалы қызметте-
рiн атаңыз. 

Пайдалануға ұсынылатын әдебиеттер

1.   Атемова Қ. Т. Педагогика негіздері. – Астана: Л. Н. Гумилев атындағы 
ЕҰУ, 2006. –118 б.

2. Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогика. уч.по-
собие. – М.:1999.

3.  Галагузова И. Г. История социальной педагогики. –  М.: 2000.
4.  Мудрик А. В. Социальная педагогика: учебное пособие /Под ред. 

В. А. Сластенина. –  М.: 1999.– С.19-24.
5. Социальная педагогика: Курс лекций /под общ.ред. Галагузо-

вай  М. А. – М.:2000. – С.162-165

1.2  Әлеуметтік педагогиканың негізгі категориялары

1.2.1 Әлеуметтік педагогика ғылымының негізгі категориялары
1.2.2 Әлеуметтік педагогика пәнінің басқа педагогикалық 

пәндермен байланысы
1.2.3 Әлеуметтiк  педагогика ғылымының төл және кірме 

ұғымдары мен олар арасындағы сабақтастық байланыс

Әлеуметтік педагогика ғылым ретінде адамның бүкіл өмірі ба-
рысында жүзеге асырылатын  әлеуметтік тәрбиесін қарастырады. 
Барлық ғылымдар саласы секiлдi әлеуметтiк педагогика да өзiндiк 
ұғымдар мен түсiнiктерге және ғылыми категорияларға ие. Олар 
әлеуметтену, әлеуметтiк оқу, әлеуметтiк тәрбие, әлеуметтiк iс-әрекет, 
әлеуметтiк-педагогикалық iс-әрекет, әлеуметтену процесi және т.б. 
Ендi осы түсiнiктерге қысқаша сипаттама берiп кетейiк.

Әлеуметтену. Әлеуметтену  категориясы тұлғаның қоғамдық 
қарым-қатынастар жүйесiне енуi мен әлеуметтiк тәжiрибелердi иге-
ру процесiн түсiндiредi. Басқаша айтқанда, әлеуметтенудi  баланың 
немесе тұлғаның  өмiрге бейiмделуi деп түсiндiруге де болады. Ата-
аналардың өмiрлiк тәжiрибелерi, сондай-ақ қоғамдық тәжiрибелер  
балаға тұқымқуалаушылық жолмен берiлмейдi. Сондықтан оны 
өзi өмiр сүретiн қоғамның әлеуметтiк жағдайларына бейiмдеп, 
тәрбиелеймiз. 
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«Әлеуметтiк»  деген сөз латын тiлiнен аударғанда «қоғамдық» 
деген мағынаны бiлдiредi, яғни қоғамдағы адамдардың өмiрiмен  
және қарым-қатынасымен байланысты қоғамдық дегендi дәйектейдi. 
Бұл мағынада адамның әлеуметтiк дамуы мен тәрбиесi туралы ғана 
емес, қоғамдағы әлеуметтiк құндылықтарға, нормалар мен ереже-
лерге бағдар алу туралы сөз етуге болады.

Әлеуметтiк педагогикада екi бағыт байқалады: әлеуметтiк және 
тұлғалық.

Бiрiншi бағыт мемлекет пен қоғамның өскелең ұрпақты 
тәрбиелеуге жалпы ықпал етуi арқылы анықталады. Бұл – социо-
педагогика деп аталады, ал тар мағынада – адамның тұлғасын 
қалыптастыру процесiне өмiр сүру ортасының ықпалы – орта педа-
гогикасы болып саналады. 

Әлеуметтік педагогика мемлекет пен қоғамның жас ұрпақтың 
тәрбие басымдықтарын қалыптастыру бойынша ресми және 
бей ресми қызметтерiн, оның тенденцияларын, заңдылықтарын, 
оларды жүзеге асырудағы институттардың ерекшелiктерi мен 
мүмкiндiктерiн зерттейдi. Мемлекет пен қоғамның өз азаматтарын 
тәрбиелеу бағытындағы қызметi заңдық негiзде бейнеленедi, тәрбие, 
оқыту, кәсiптiк тұрғыда даярлау институттарын құру, олардың iс-
қимылын қамтамасыз ету ресми әлеуметтiк-педагогикалық сипатта 
айқын көрiнедi.

Мемлекетте «жазылмаған заңдар» деген атаудағы қоғамда 
қабылданған  салт түрiндегi нормалар мен ережелердiң жиынтығы 
мәнi жағынан әлеуметтiк-педагогикалық болады, бiрақ бейресми си-
пат тән.

Әлеуметтік педагогика  адамның бүкiл өмiрi барысында алуан 
түрлi жас кезеңдерiнде оның әлеуметтiк дамуы мен тәрбиесiне тiкелей 
немесе жанама ықпал ететiн ортаның әлеуметтiк-педагогикалық 
мүмкiндiктерiн зерттейдi. Адамның қалыптасуындағы ортаның 
әрбiр факторының тәрбиелiк мүмкiндiктерi айрықша. Оған жата-
тындар: бала туған және тәрбиеленген отбасы (асырап алған отбасы, 
мемлекеттiк мекеме); бұқаралық ақпарат құралдары; бала ойыншығы 
мен ойындары; бала оқитын кiтаптар; дос-жарандар шеңберi; тұлға 
беделi; ұжымның әлеуметтiк-педагогикалық ерекшелiктерi; көше 
тәрбиесі және т.б.

Әлеуметтік  педагогиканың мәселелерi П. Наторп, И. Г. Песта-
лоцци, К. Д. Ушинский, Н. И. Пирогов, Дж. Дьюи, Г. Кершенштей-
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нер, Р. Зейдель, С. Т. Шацкий, А. С. Макаренко, Б. Р. Лихачев, 
В. Д. Семенов және т.б. еңбектерiнде теориялық тұрғыдан зерттелдi.

Әлеуметтiк педагогиканың тұлғалық бағыттары Дж. Локк, 
Ж. Ж. Руссо, Ф. Ницше және т.б. философиялық көзқарастары ар-
насында қарастырылған. Аталмыш бағыттың бастауы – «даралық» 
педагогикасы болып саналады. XIX ғасырдың екiншi жартысын-
да адамнан жоғарыны қалыптастыру концепциясы пайда болды. 
(Ф. Ницше) Бұл бағыт  педагогтар алдына адамның өзi үшiн 
тәрбиелеу мәселесiн шешудi мiндет еттi.

Тұлғаның әлеуметтiк қалыптасуы оның табиғат заңдары бо-
йынша дамитын әлеуметтiк жан ретiнде, әрi әлеуметтiк орта, қоғам, 
индивидтiң белгiлi бiр ықпал ету қабiлеттiлiктерiн ескеру негiзiнде 
тәрбиеленедi деген тұжырым бередi. Бұл бағыттың  өкiлдерi К. Ма-
гер, М. А. Галагузова, А. В. Мудрик  және т.б. Адам өз даралығына 
сай әлеуметтiк тұрғыда қалыптасады (iшкi тұлғалық бағалаушылық); 
әлеуметтiк жағдайларға байланысты қалыптасады (ортаға 
байланыстылығы); нақты қоғамның, әлеуметтiк мәдениет, өмiр сүру 
салтының талаптарына сәйкес әлеуметтiк тұрғыда қалыптасуына 
бағдарланады (сыртқы әлеуметтiк байланыстылық).

Адамның әлеуметтiк өзiндiк дамуы өте күрделi процесс, деген-
мен әлеуметтiк даму жағдайлары, бағыттары және қарқындылығы 
өзгерiс үстiнде  болады. Адамның тұлға ретiнде қалыптасуы 
тiкелей әлеуметтiк өзiн-өзi жетiлдiру процесiне қатысты бола-
ды. Индивидтiң әлеуметтiк өзiндiк дамуы туралы бiлiмінiң болуы 
тәрбиешiнiң әлеуметтiк даму процесiнiң өту барысына ықпал ету 
мүмкiндiктерiн iздеу, оның динамикасын болжауға жол ашады. 
Әлеуметтiк педагогиканың қолданбалы  бөлiмiнiң мәнi де осында, 
өйткенi әлеуметтiк даму мен тәрбие процесінде қайта тәрбиелеу, 
түзету, тәрбиелiк iс-әрекетiн жөндеу, нақты адамның педагогикалық 
реабилитациялау мүмкiндiктерi зерттеледi.

Тұлғаның  қалыптасуындағы  әлеуметтiк  ауысулар педагогика-
сы адамның, жеке топтардың дамуы мен тәрбиесiндегi әлеуметтiк 
ауытқулардың себептерiн, олардың алдын алу жолдары мен жеңу 
мүмкiндiктерiн зерттеумен айналысады. Бұл бағыттың өкiлдерi 
(И. Г. Песталоцци, Е. Молленхауер, Ф. А. Дистервег, А. С. Макаренко, 
В. И. Сокока-Росийский және т.б.) адамның  қалыптасу процесiндегi 
әлеуметтiк ауытқуларға жеке дара бейiмдiлiк факторлары, өмiр сүру 
ортасы ықпал ететiнiн көрсетедi.

Әлеуметтiк қалыптасу адам мен ортаның өзара әрекеттестiгiнiң
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стихиялы түрдегi нәтижесi емес, мұнда әлеуметтiк тәрбиеге 
ерекше орын берiледi. Бұл, шынтуайтқа келгенде тәрбиешiнiң 
тәрбиеленушiмен қарым-қатынасына қатысты арнайы жағдайларды 
жасауға бағытталған iс-әрекетi. 

Әлеуметтену процесi. Әлеуметтену адамның әрбiр өмiрлiк 
кезеңдерiне қарай өзiндiк ерекшелiкпен жүзеге асырылады. Ол 
кезеңдер: балалық шақ, жастық шақ, ересектiк шақ, қарттық шақ. 
Әлеуметтену процесiн жүзеге асырудың маңызды институты ретiнде 
отбасы мен  бiлiм беру мекемелерi ерекше маңызды рөл атқарады. 
Мектеп және мектепке дейiнгi жастағы балалардағы әлеуметтену 
әрекетiнiң мазмұны мен түрлерi бiрiздi өзгерiп отырады. Әлеуметтену 
процесi, әсiресе, жасөспiрiмдiк  және жастық шақта айқын, өте 
қарқынды өтедi. Бұл кезде олардың қоғам талаптарына бейiмделуiне 
көпшiлiк ақпараттық құралдар, достары, бейресми ұйымдардағы 
жұмыстар, жастар арасындағы өзiндiк мәдениет, қарым-қатынас 
стильдерi әсер етедi. Ересек жастағы әлеуметтену процесi бiршама 
қиындық туғызады. Өйткенi бұл кезде тұлға дене және ақыл-ойы 
жағынан қалыптасып, өзiндiк көзқарасы мен өмiрлiк ұстанымдары 
тұрақталған болады. Қаншалықты талпыныс жасағанымен,  бұрынғы 
әдетке айналып қалған әрекеттер мен дағдылар тұлға қалыптасуын 
кешеуiлдетедi. 

Әлеуметтену процесiн екiжақты сипатта қарастыруға болады: 
әлеуметтiк бейiмделу және әлеуметтiк интеграция. Әлеуметтiк 
бейiмделу – тұлғаның өмiр сүру ортасы болып табылатын әлеу-
меттендiру институтына, әлеуметтiк топтар мен мекемелерге, рөлдiк 
қызметтерге, тұрмыс жағдайларына  бiртiндеп бейiмделуi арқылы 
іске асырылады. 

Мысалы, отбасындағы ерке өскен бала мектеп табалдырығын 
аттағаннан соң көп ұзамай әлеуметтік ортаның ықпалын бойына 
сіңірген қасиеттері арқылы байқата бастайды. Оған дәлел шолжаң 
да, тынымсыз баланың біртіндеп байсалды да өзгелер пікірімен са-
насуы оның болмысындағы өзгерісті аңғартады. Тіпті әлеуметтену 
институтының қызметкерлерінің өзі де ортаның рухани деңгейі мен 
талаптың қойылуына байланысты өзгеріске ұшырап отырады.

Тағы бір мысал, ерлі-зайыптылардың жыл өткен сайын 
көзқарастары өзгеріп, араларындағы қарым-қатынаста алшақтық 
байқала бастайды. Ал шындығына келгенде,  олар бір-бірінің 
көзқарасы мен дүниетанымына дән риза және бір-бірін айт-
пай түсінісетін жағдайда болған секілді болып көрінген еді. 
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Әйтсе де, екі адамның екі әлеуметтік ортада еңбек етуі, ондағы 
көзқарастар жиынтығы мен талаптың қойылуы олардың екі бағытта 
қалыптасуына ықпал етеді. Егер ерлі-зайыптылар арасында жүйелі 
ынтымақты қарым-қатынас орнап отырмаса, олардың көзқарастары 
екі түрлі болып шыға келеді. Сондықтан адам үнемі өз дамуы 
үстінде еңбектенуі қажет. Сонымен қатар, даму ортақ байланыста, 
ұқсастықта болуы үшін қарым-қатынастың орнауы маңызды.

Ал әлеуметтiк интеграция – бұл, тұлғаның саналы түрде iшкi 
рухани өмiрiн, өмiрлiк құндылықтары мен әлеуметтiк нормаларын 
байытып, жетiлдiруi. Саналы түрде қоғам талаптарына сай өмір сүру 
мен соған лайықты қалыптасуды өздігінен ұйымдастыруы немесе 
талпынуы болып табылады. 

Әлеуметтік оқу. Әлеуметтену процесінде бала қоғам тура-
лы, қоғамдағы  қарым-қатынас, мінез-құлық нормалары, т.б. ту-
ралы көптеген білімдерден хабардар болады. Сонымен бірге бала 
көптеген дағды мен қабілеттілікке ие болады. Бала 5 жасқа келгенде-
ақ біршама білім қорын жинақтайды. Ол ең алдымен бөлме ішіндегі 
қалыпты қарым-қатынас пен әрекет ету нормаларын меңгере бас-
тайды, яғни ол басын дыбыс шыққан жаққа қарай бұра бастай-
ды, еңбектейді, талпынады, адамдарды таниды, күледі және т.б. 
Біртіндеп, ол даланы, ауланы танып бастайды. Бала алғаш тiлi шығып 
сөйлей бастағанда өзiн қызықтыратып  айналадағы құбылыстар сы-
рын бiлуге талпынып, көптеген сұрақтар қоя бастайды. Ол бәрiн де 
бiлгiсi келедi. Мұның өзi баланың өзi қоршаған ортамен байланысы 
арқылы  әлеуметтенуге алғашқы қадамының басталғандығынан де-
рек бередi.

Әлеуметтік тәрбие деп баланың немесе тұлғаның  әлеуметте-
нуіне қажетті қоғамдық маңызды қасиеттерді қалыптастыруға 
мақсатты бағытталған процестi түсінеміз. Тұтас алғанда, тәрбие 
индивидті қоғамның бір мүшесі ретінде сипаттайтын жеке адамның 
қасиеттерін қалыптастыруға бағытталады. Әрбiр ата-ананың неме-
се тәрбиешiнiң бала тәрбиелеудегi әрекетi қоғамның талаптарынан 
келiп шығады. Осы тұста қазақ зиялыларының бiрi М. Жұмабаевтың  
мынадай сөзi бар: «Ата-аналар баланы тәрбиелегенде дәл өзiндей 
етiп тәрбиелеуге тырыспауы керек, олар баланы өзiнен да күштi етiп 
тәрбиелеуi тиiс. Өйткенi олардың заманы ата-аналарының өмiр сүрiп 
отырған заманына қарағанда анағұрлым күрделi де талабы жоғары 
болатынын ұмытпағаны жөн».

В. В. Зеньковский «Әлеуметтiк тәрбие, оның мiндеттерi және
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жолдары»  деген кiтабында (1918 ж.): тәрбие уақыт сұранымына жа-
уап беруi, адамдардың қажеттiлiгiне бағытталуы, әрi жаңа өмiр сал-
тына адамдарды, дағдыларды, түсiнiктердi  даярлауы тиiс. Мектеп 
әлеуметтiк мiндеттердi өзi шешетiндей жауапкершiлiктi алуы тиiс, 
тек бiлiмдi адамдарды даярлап қана қоймай, қоғамдық жұмысқа 
қабiлеттi адамдарды дайындауы керек деген ойды ұсынады. Сондай-
ақ, мектеп ақыл-ой бiлiмiнiң органы болып қана  емес, әлеуметтiк 
прогрестiң шынайы құралы және жұртшылықтың жоғары идеалын 
насихаттаушы болуы керек, – дейдi.

Осы тұста Ю. Б. Рюриков өзінің «Мед и яд любви» деген 
кітабында жасөспірім жастағы балалардың сәтсіз махаббаттарын 
сипаттай келіп, бір ата-ананың хатынан үзінді келтіреді. Онда жа-
уапсыз махаббатының азабынан шыдай алмаған баланың өз-өзіне 
қол жұмсап, көз жұмған баланың отбасы туралы айтады. Сонда бала-
сынан айырылып қалған ата-ана балаларға мектепте тек білім беріп 
қана қоймай, өмір сүруге де үйрету керектігінің қажет екендігін  
ескеріп, өмірлік сәтсіздіктеріне қалай тойтарыс беру керектігіне 
оларды дайындаудың қаншалықты қажет екендігін баяндайды. Оны-
мен тек мектеп мұғалімдері ғана емес, ата-аналар да айналысуы ке-
рек екендігін, тіпті осы мақсатта бірігіп еңбек етуді ұсынады.

Шындығында, мектеп қабырғасында жүргенде  кілең бестікке 
оқитын кейбір балалар өмірде икемсіз, қарым-қатынаста тіл табы-
сып кетуі қиын болады. Нәтижеде сабақ үлгерімі мен тәртібі сынып-
тастарымен салыстырғанда әлдеқайда жоғары болғанымен, өмірде 
өз орнын таппай жататындар да кездеседі. Керісінше, білім алу-
да артта қалып жүрген балалар қоршаған ортада қарым-қатынасы 
жақсы болып, әлеуметтенуі жеңіл, өмірде орнын оңай тауып жатады. 

Сондықтан бала тәрбиесін ұйымдастыруда қоғамның талабын 
міндетті түрде ескеріп отыру маңызды. Ол тек білім мазмұнын 
меңгерумен ғана шектелмей, өмірдің барлық жағдайларында жол 
таба білу дағдыларын қалыптастыруды қамтуы тиіс.

Әлеуметтiк тәрбиенiң мiндеттерi өте ертеден айқындалған. Пла-
тон «Мемлекет» атты еңбегiнде қоғамдық өмiрдiң идеалын жасап, 
тәрбие жоспарын белгiлеп, әлеуметтiк қабiлеттi дамыту қажеттiлiгiн 
негiздедi. Платон идеялары XIX ғасырдың  соңына қарай өз бағасына 
ие бола бастады. XIX ғасыр педагогикада индивидуализм идеясының 
арнасында айрықшаланды, өйткенi ол адамның жалпы бiр идеа-
лын құруға, бiлiм берудiң жалпы жоспарын жасауға бағытталған 
педагогикалық ой-пiкiрмен күрестi. Педагогикалық ойдың дамуы
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кез келген бағдарлама бала тұлғасына бейiмделуi тиiс деген  ойға 
жетелейдi. 

Педагогикадағы индивидуалистiк ағым алуан түрлi педагогикалық 
бағыттарға ықпалын тигiздi. Педагогикалық бағыттардың бiрi – 
әлеуметтiк педагогиканың Францияда, Германияда; АҚШ-та кеңiнен 
таралуы баланың қайталанған даралығына ерекше мән берiлуiне се-
беп болды.

Педагогикалық іс-әрекет – бұл оқушылардың жеке басының да-
муы үшін оқыту мен тәрбиені әлеуметтік-мәдени тәжірибе арқылы 
беруге бағытталған кәсіби әрекеттің бір түрі. Кәсіби педагогикалық 
іс-әрекет мектепке дейінгі мекемелердегі қызметкерлер, мұғалімдер, 
кәсіби оқу орнындағы оқытушылар және т.б. арқылы баланың 
әлеуметтенуіне педагогикалық іс-әрекет негізінде жүзеге асырыла-
ды.

 Ал, әлеуметтік-педагогикалық iс-әрекет – бұл баланың 
әлеуметтенуiне, әлеуметтiк-мәдени тәжірибені меңгеруі мен 
қоғамда өз идеясын жүзеге асыруға қабілетті болуына көмектесуге 
бағытталған кәсіби әрекеттің бір түрі.  Оны әртүрлі білім беру 
мекемелеріндегі әлеуметтік педагогтар жүзеге асырады. Әлеуметтік-
педагогикалық іс-әрекет қашанда нақтылы бір балаға бағытталып, 
оны шешу проблемасы  жеке дара болып табылады. Онда баланы 
қоршаған ортасының немесе қоғамының интеграциялық ерекшелігі, 
балаға көмек көрсету бағдарламасы ескеріледі.

 Кәсіби әрекет түрлерін бір-бірімен салыстырмалы түрде 
төмендегі кестеден көрсетуге болады.

1-кесте. Педагогикалық және әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекет

Кәсіби 
іс- әрекеттің

түрлері

Әрекеттің
мақсаты

Әрекеттің
объектісі

Әрекет жүзеге
асырылатын 

мекеме
Педагогикалық

Іс-әрекет
Әлеуметтік-
мәдени тәжі-

рибенің берілуі

Қалыпты-
бағдарлы
үздіксіз

Білім беру 
мекемелері

Әлеуметтік
педагогикалық

Іс-әрекет

Баланың
әлеуметтенуіне

көмек

Жеке  балаға
бағытталуы

Білім беру мекеме-
лері, әлеуметтік-
педагогикалық

мекемелер, әлеу-
меттік қызмет
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Жоғарыдағы кестеден педагогикалық іс-әрекет пен әлеуметтік-
педагогикалық іс-әрекеттің ерекшеліктерімен қатар өзара тығыз 
байланыстың да бар екендігін көруге болады. 

Әлеуметтендіру –  мәдени құндылықтар мен әлеуметтік норма-
ларды үйрену және жетілдіру процесі немесе қоршаған әлеуметтік 
ортаның адамның бүкіл өмірі барысындағы дамуына ықпалы. Со-
нымен қатар, адамның өзі өмір сүретін қоғамына өзін бейімдеуі 
мен бейімделуі. Бүгінгі таңда тәрбие міндеттерін қоғам талабы-
на сай ұйымдастыру әлеуметтендіру міндеттерімен байланыс-
та қарастырылады. Өйткені тұлғаның бәсекеге қабілеттілігін 
қамтамасыз ету үшін оның қоғам талаптарын қанағаттандыруы 
міндетті. Осы тұста ғалымдар Ж. Б. Қоянбаев пен Р. М. Қоянбаевтар 
өздерінің «Педагогика» оқулығында тәрбие түсінігіне әлеуметтендіру 
тұрғысында сипаттама береді. Онда «Тәрбие дегеніміз – жастар-
ды қоғамда өмір сүруге және еңбек етуге бейімдеу» деп  анықтама 
берген. Мұның өзі, ең алдымен, жастарды өмір сүріп отырған 
қоғамына сай түсінігі мен дүниетанымын, әлеуметтік көзқарастарын 
қалыптастыру десе, екіншіден, өмір сүріп отырған коғам талапта-
рына сай еңбек ету дағдыларын қалыптастыруды мақсат етеді. 
Сондықтан әлеуметтендіру процесі де арнайы мақсат көздеп 
ұйымдастырылатын педагогикалық процеспен тығыз байланысты 
құбылыс.

Әлеуметтендіру факторлары – бұл адамның қоғамдық ортада 
қалыптасуына ықпал етуші шарттар. Әлеуметтену процесі адамның 
өзінің дамуына әсер ететін көптеген құбылыстармен байланысы-
мен жүзеге асырылады. Олар өз кезегінде табиғат, адамдар, отба-
сы дәстүрлері, ұлт, мемлекет, қоғамдық саясат, қарым-қатынастар 
жүйесі және т.б. болуы мүмкін. 

Әлеумет (Социум) – адамның қалыптасатын ортасы; осы ортаны 
құрайтын  ұйымдар, мекемелер, бірлестіктер мен әртүрлі топтардың 
жиынтығы; адамның өз іс-әрекеті барысында сезінетін әсерлері; 
адамның өз белсенділігін танытатын және көрсететін құралдық, 
мәдени және рухани кеңістігі.

Микроәлеумет – адамның ең жақын қоршаған ортасы; отбасы, 
мектеп, тұрғылықты мекен жайы бойынша бос уақытындағы қарым-
қатынас жасайтын ортасы, адам мен ортаның күнделікті тіршілік 
әрекетінде өзара ықпал ету шеңбері мен қарым-қатынасы.

Әлеуметтік институт – адамдардың өзара бірлескен қызметін 
ұйымдастырудың тарихи қалыптасқан тұрақты формасы. Әлеуметтік
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педагогика курсын оқып үйрену барысында тұлғаны қалыптастыру 
факторлары туралы сөз еткенде әлеуметтендіру институты қызметін 
отбасы, балабақшалар, мектептер, әртүрлі еңбек ұжымдары атқа-
ратындығын түсінуіміз керек. 

Теріс әлеуметтендіру (деәлеуметтендіру) институттары  крими-
ногендік формалды емес жасөспірімдік топтар, қылмыстық топтар, 
алькоголиктік топтар, жұмыссыз жүрген белгісіз топтар, аморальды 
типтегі отбасылары және т.б. болып табылады

Әлеуметтік рөл – тұлғаның қоғамдық және тұлғааралық қарым-
қатынастардағы объективті қойылған әлеуметтік позициясы, мінез-
құлқының моделі немесе әлеуметтік функциясы.  

Әлеуметтік бейімделу – процесс және индивидтің немесе топтың 
өмірдің жаңа қоғамдық жағдайларында жаңа әлеуметтік ортаға 
белсенді бейімделуінің нәтижесі.

Әлеуметтік құлдырау – бала бойында әлеуметтік сезімнің, 
қызығушылық пен білік, дағдылардың қалыптаспауы; баланың жас 
ерекшелігіне байланысты әрекетінің әлеуметтік рөлдерге сәйкес 
келмеуі.

Педагогикалық құлдырау – отбасындағы, мектептегі және бала-
бақшалардағы оқу-тәрбие процесінде орын алған кемшіліктердің 
жағдайы немесе күй-жайы.

Балалықты қорғау – кәмелет жасына толмаған  балалардың құқы-
ғын қорғау ережесін анықтайтын нормативтік құжаттарды жасау 
негізінде  балалардың құқығы мен мүддесін қорғауды қамтамасыз 
ететін шаралардың жүйесі; балалар еңбегін құқықтық реттеу; ата-
аналарының қамқорлығынан айырылған балаларды қамқорлыққа 
алу мен асырап алу жүйесін жетілдіру; әлеуметтік көмекке мұқтаж 
балалармен  коррекциялық және реабилитациялық жұмыс жүргізу 
үшін мамандандырылған әлеуметтік қызмет пен мекемелер жүйесін 
құру. 

Бала құқығы – балалар мен жасөспірімдердің өмірінің барлық 
сфераларындағы мүдделерін қорғауға бағытталған ерекше құқықтық 
нормалар мен ережелердің жиынтығы. 

Қамқорлыққа алу – азаматтардың жеке және мүліктік мүдделерін 
қорғаудың құқықтық формасы. Қамқорлыққа алудың екі түрлі фор-
масы құқықтық тұрғыдан заңды болады, олар – қорғаныш болу мен 
қамқорлыққа алу. Қамқорлыққа алу ата-аналарының қамқорлығынан 
айырылған 14 жасқа толмаған балаларды тәрбиелеу, оқыту, қажетті 
сұраныстарын қанағаттандыру мақсатында тағайындалады. Олар 
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соттың шешімі бойынша өзін-өзі психологиялық тұрғыдан бақылауға 
алуға қабілетсіз деп табылған балалар үшін тағайындалады. 

Қорғаншылық жасау – нақтылы себептермен ата-аналарының 
қамқорлығынан айырылған және денсаулығына байланысты 
өздігінен құқығы мен өз мүддесін қорғауға  қабілетсіз 14-тен 18 
жасқа дейінгі кәмелетке толмаған балаларға тағайындалады. 

Жетімдік – балаларына қамқорлық жасауға қабілетсіз деп 
табылған және ата-аналық құқығынан айырылған ата-аналардың 
балаларының қоғамдағы ата-ана қамқорлығынан айырылған бала-
лар тобына жатуымен айқындалған әлеуметтік құбылыс. Сонымен 
қатар, мұндай топқа ата-аналық құқығынан айырылмаған, бірақ өз 
балаларына қамқорлық жасай алмайтын отбасыларының балалары 
да жатады. Мұндай жетімдікті әлеуметтік жетімдік деп атайды.

Балаларға деген қатігездік қатынас – саналы  түрде балаға 
дене жағынан, психологиялық және эмоционалдық тұрғыдан зиян 
келтіру, сонымен бірге ата-ана, тәрбиешілер мен өзге де адамдар 
тарапынан баланың физиологиялық және психологиялық дамуына 
кедергі жасау.

Әлеуметтік  жұмыс – адамдардың  мәдени, әлеуметтік және 
материалдық  өмір сүру деңгейінде жеке дара тұлғаға, отбасына не-
месе  адамдар тобына  көмек көрсетуді мақсат еткен мемлекеттік 
және мемлекеттік емес ұйымдар тарапынан  құрылған кәсіби 
қызметтің арнайы түрі. 

Қайырымдылық  – ықылас, жанашырлық, мейірімділік таныту, 
қандай да бір адамға деген қамқорлық сезімінің туындауы. 

Әлеуметтік қорғау – азаматтарды әлеуметтік, құқықтық және 
экономикалық тұрғыдан кепілдендіруді  заң жүзінде іске асырудың 
механизмдерінің жүйесі. Бұған барлық деңгейдегі басқару  ор-
гандары, басқа да институттар,  сонымен қатар қоғам дамуының 
нақтылы жағдайларындағы әлеуметтік қолжетімді деңгейге жетуге 
көмектесуді, әлеуметтік қорғаудың нақтылы деңгейлерін қамтамасыз 
ететін әлеуметтік қызмет жүйесі кіреді.

Әлеуметтік қолдау –  өмірлік қажетін қанағаттандыруда  елеулі 
мұқтаждық көріп отырған «әлсіз» әлеуметтік топтың,  жекелеген 
отбасыларының, балалардың лайықты өмір сүруіне жағдай жа-
сау мен қолдау көрсетуге және өмірлік бағдарын айқындау мен өз 
орнын табуына көмек көрсетуге бағытталған арнайы әлеуметтік 
шаралардың жүйесі.

Әлеуметтік реабилитация – индивидтің қоғамға немесе мәдени 
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жүйеге енуіне бағытталған бағдарламалар мен  әрекеттерді  
іске асыру; қоғамдық ортаға әлеуметтік бейімделмеген баланы 
әлеуметтік-психологиялық тұрғыдан қалыптастыруды мақсат ет-
кен медициналық-психологиялық, әлеуметтік-құқықтық және 
педагогикалық шаралар. Сонымен қатар, әлеуметтік реабилитация 
баладағы тұлғаның негізгі әлеуметтік функцияларын, психикалық, 
дене жағынан және адамгершілік саулығын, әлеуметтік мәртебесін 
қалпына келтіруді  көздейді.

Әлеуметтік кеңес беру – бұл әлеуметтендіру, тұлғалық бол-
мысын қайта қалпына келтіру және олардың әлеуметтік функция-
ларын, бағдарын, қарым-қатынас нормаларының қалыптасқан 
тәжірибелерін  оптималдандыру мақсатында адамға психологиялық 
ықпал ету тәсілімен  әлеуметтік көмек көрсетудің ерекше формасы.

Отбасылық кеңес беру – отбасы мен оның мүшелеріне 
психологиялық ықпал жасау. Мұндағы басты мақсат - отба-
сы қызметтерін қайта қалпына келтіру және жетілдіру, отбасы 
мүшелері арасындағы қарым-қатынасты жақсарту, отбасы мен оның 
мүшелерінің дамуы үшін отбасыішілік қолайлы жағдай туғызу.

Отбасы терапиясы  – отбасылық қарым-қатынасты реттеуге жә-
не отбасы мүшелерінің психологиялық және психикалық саулығын 
қалпына келтіру мақсатында отбасы ықпалдастығының моделін 
өзгертуге бағытталған теориялық және практикалық әрекеттердің 
аумағы. Индивидке бағытталған терапиядан ерекшелігі – отба-
сы терапиясы бүкіл отбасы мүшелерімен бірге жүргізіледі. Соның 
негізінде бүкіл отбасының проблемалары мен ондағы жекелеген 
мүшелерінің проблемалары шешіледі.

Енді осы әлеуметтік педагогиканың негізгі түсініктері мен педа-
гогика ғылымының негізгі түсініктеріне салыстырмалы сипаттама 
беріп, жеке-жеке тоқталып өтейік.

Педагогика ғылымы «жеке адам», «даму», «әрекет», 
«әлеуметтендіру», «қоғам» деген секілді көптеген басқа пәндер 
түсініктерін де қолданады. Оны педагогика ғылымының кірме 
түсініктері деп айтамыз.  Ал педагогика ғылымының төл 
ұғымдары «білім беру», «оқыту», «тәрбиелеу» категориялары бо-
лып табылатындығын бiлемiз. Енді осы ұғымдардан әлеуметтік 
педагогиканың негізгі түсініктерін ажыратып көрсетейік.

Түсінікті болу үшін оны 2-шi кестемен көрсетейік.
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2-кесте. «Педагогика» және  «әлеуметтік педагогика» ұғымдарының 
ерекшеліктерін көрсететін кесте

Педагогика Әлеуметтік педагогика

Кірген 
ұғымдар

Төл ұғымдар Кірген ұғымдар Төл ұғымдар

Бала

Жеке адам

Даму

әрекет

қоғам

әлеумет-
тендіру

білім беру

оқыту

тәрбие

Педагогикалық
iс-әрекет

білім беру

оқыту

тәрбие

бала

жеке адам

даму

әрекет

қоғам
әлеуметтік орта

әлеуметтік институт
әлеуметтендіру

әлеуметтік бейімделу
әлеуметтік түзелу

әлеу-
меттік
 оқыту

әлеумет-
тік 

тәрбие

әлеуметтік-
педагоги-

калық 
іс-әрекет

Ғылымның білім жүйесі оның негізгі түсініктері мен категория-
лары арқылы бейнеленеді. 

Түсінік – бұл шындықты танып-білу процесінің санамызда 
бейнеленуінің бір формасы болып табылады. Ғылыми түсінік бірден
қалыптаспайды. Түсініктің мәнін анықтау үшін оның белгілерін 
ажыратып алу қажет.

Сонымен қатар, негiзгi ұғымдар деп тек сол ғылымға тән 
түсiнiктерiнен туындайтын жаңа түсiнiктерге ие болады. Әлеуметтiк  
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педагогиканың түсiнiктерi педагогика ғылымының түсiнiктерiнен 
туындайды, олай болса әлеуметтiк педагогика пәнiнiң өзi ғылыми 
педагогиканың бiр саласы ретiнде көптеген зерттеу объектiсi  жеке 
адамның қалыптасуы болып табылатын басқа ғылымдармен тығыз 
байланыста болады. Оны төмендегі схема түрiнде былай көрсетуге 
болады:

1-схема. Әлеуметтік педагогика түсініктерінің туындауын көрсететін 
схема 

 

философия 

психология әлеуметтану 

Мектепке дейінгі 
педагогика 

тарих 

педагогика 

Мектеп 
педагогикасы 

Арнайы 
педагогика 

Кәсіби 
педагогика 

Педагогика 
тарихы 

этнопедагогика 

әлеуметтік 
педагогика 

Тұжырым: 
1.  Әлеуметтік тәрбиенің мақсаты адамзат қоғамының  барлық  

кезеңiнде адамды өзi өмiр сүрiп отырған қоғамының талаптарына 
сай етiп қалыптастыруды көздеген.

2. Әлеуметтік педагогика ғылдымының негізгі категориялары 
педагогика ғылымы категорияларынан келіп туындайды, соны-
мен қатар олар да қоғамдық категория болып табылады. Өйткенi 
әртүрлi қоғамдық талаптарға сай  берiлген анықтамалар мазмұны 
бiрдей емес. Бұдан байқайтынымыз, қоғамның мақсаты тәрбиенiң, 
тұлғаны қоғам талабына сай етіп қалыптастырудың  мақсатымен 
сәйкес  сабақтасып отырады.
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3.  Тәрбие үздiксiз және үзiлiссiз процесс болғандықтан, тұлға-
ны қоғам талабына сай әлеуметтендіру үрдісі де үздіксіз әрі 
үзіліссіз процесс болып табылады.   

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1.  Әлеуметтiк педагогиканың негiзгi ұғымдары мен кірме ұғымдарын  
атаңыз.

2.  Әлеуметтендiру, әлеуметтiк оқу мен әлеуметтік тәрбие, әлеуметтiк 
бейiмделу және т.б. ұғымдарға сипаттама берiңiз.

3.  Тәрбие мен әлеуметтендiру түсiнiктерiнiң өзара арақатынасына тал-
дау жасаңыз.

4.  Әлеуметтiк педагогика өз дамуында педагогика ғылымының басқа 
қандай салаларымен және басқа қандай ғылымдармен байланысады.

5.  Әлеуметтiк тәрбиенiң әлеуметтендiру процесiнiң құрамдас бөлiгi 
екендiгiн дәлелдеңiз.

Пайдаланылған әдебиеттер 

1. Галагузова И. Г. Социальная  педагогика: Курс лекций: Учебное посо-
бие для студ. Высших.уч. завед. /под ред. М. А. Галагузовой. – М.:Гуманист. 
Изд.центр ВЛАДОС, 2003. – 416 с.

2. Мудрик А. В. Социальная педагогика: учебное пособие /Под ред. 
В. А. Сластенина. –  М.: 1999.-С.19-24.

3. Мустаева Ф. А. Социальная педагогика. – М.: «Академический Про-
ект», Екатеринбург: «Деловая книга»,  2003. – 528 с.

4. Қоянбаев Р. М., Қоянбаев Ж. Б. Педагогика. –  Алматы, 2000. –  327 б.
5. Рюриков  Н. Мед и яд любви. − М.,  1990. –  450 с.
6. Педагогика.  − Алматы: Нұрлы Әлем, 2003. – 366 б.
7. Жарықбаев Қ. Б. Жантануға кіріспе: хрестоматия. – Алматы: Дарын. 

2005.– 191 б.

1.3 Әлеуметтік-педагогиканың жалпы  әдiстерi

1.3.1  Әлеуметтік зерттеу әдістері туралы түсінік
1.3.2. Әлеуметтік-педагогикалық зерттеу әдістерінің түрлері 

және оларға сипаттама
1.3.3. Тәрбие әдістері, олардың түрлері және  сипаттамалары
1.3.4. Әлеуметтік-педагогикалық тұрғыда көмек беру әдістері 

және мазмұны
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Ғылымның әлеуметтік мәртебесi  көбіне оның теориясының 
қандай деңгейде зерттелгендігіне байланысты болады. Зерттеу 
жұмысын жүргізу ғылымды одан әрі қарай дамыту үшін қажет. Сол 
секілді әлеуметтік педагогика ғылымының дамуы үшін де оны зерт-
теу қажет.

Ғылыми зерттеу – ғылымның танымдық әрекетінің бір түрі, 
ғылыми білімдерді қорыту процесі. Кез келген ғылыми зерттеу 
белгілі бір нақты  қасиеттерімен сипатталады. Олар: объективтік, 
қарама-қайшылықтарды айқындау, болжамдардың дәлелденуі, 
фактiлердiң  нақтылығы  және т.б.

«Әдіс» ұғымын грек тілінен аударғанда «жол», «тәсіл» деген 
мағынаны білдіреді. Жалпы алғанда әдіс түсінігін мақсатқа жетудің 
жолы деп түсіндіруге болады. Әдіс проблемасы – әлеуметтік педа-
гогикада ең өзекті мәселелердің бірі, өйткені тұлғамен тәрбиелік 
жұмыс жүргізудің  құралы көп жағдайда әлеуметтік-педагогикалық 
ықпал етудің тиімділігіне байланысты.

Әлеуметтік педагогикадағы әдістерді үлкен үш топқа біріктіріп, 
классификациялауға болады деп көрсетеді ғалым Ф. А. Мустае-
ва өзінің «Әлеуметтік педагогика» деп аталатын кітабында. Олар 
мынадай:

1.  Зерттеу әдістері;
2.  Тәрбие әдістері;
3.  Әлеуметтік-педагогикалық тұрғыда көмек беру әдістері.
Ғылыми зерттеу әдістері – бұл ғылыми теориялардың 

байланыстылық, қатынас, тәуелділік заңдылықтарын орнату мен 
орналастыру мақсатында  ғылыми ақпараттарды алудың тәсілдері. 
Зерттеу әдістерін қолдану әлеуметтік педагогиканы ғылым ретінде 
дамыту мен жетілдіру үшін маңызды.  

Ғылыми зерттеу жұмысының екі түрі бар. Олар: эмпирикалық 
және теориялық.

Эмпиризм – бұл философиялық ілім, ол ғылымның бір ғана 
көзінен алынған білім. Эмпирикалық таным практикалық тәжірибені, 
шындық болмысты зерттеуге негізделеді.

Біз жоғарыда атап өткендей, теориялық зерттеумен арнайы 
дайындықтан өткен адамдар, яғни профессорлар, доценттер, ғылыми 
қызметкерлер, сондай-ақ жоғары оқу орнының қызметкерлері 
шұғылданады.

Теориялық зерттеуде жоғарыдағы әдістермен қоса абстрактілеу, 
идеяландыру, модельдеу және т.б. әдістер қолданылады. Соны



30

мен бiрге  логикалық, анализ-синтез, индукция-дедукция әдістері 
де  қолданылады. Эмпирикалық зерттеуде бақылау, баяндау, экс-
перимент сияқты зерттеу әдістері қолданылады. Эмпирикалық 
зерттеу мен теориялық зерттеулер алынған  нәтижесі бойынша да 
ерекшеленеді. Эмпирикалық зерттеуден алынған нәтиже ұсыныс, 
тұжырым ретінде көрсетілсе, ал теориялық зерттеуде ол ғылыми 
концепция, заң және заңдылық, жаңалық ретінде тіркеледі.

Эмпирикалық және теориялық танымды салыстырмалы түрде 
төмендегі кесте арқылы көрсетуге болады.

3-кесте. Әлеуметтiк-зерттеу әдiстерiнiң салыстырмалы кестесi

Эмпирикалық таным ғылыми таным

1. Эмперикалық зерттеу кәсіби 
қызметкерлердің практикалық 
жұмыстарында жүзеге асырылады.

2. Танымдық әрекет жүйелі 
және мақсатты сипатқа ие болады.

3. Таным әдісі – бақылау, сипат-
тау, эксперимент және т.б.

4. Алынған нәтиже ере-
же, ұсыныс, тұжырым ретінде 
тіркеледі. 

1. Ғылыми зерттеу арнайы 
дайындалған ғалымдар арқылы 
жүргізіледі.

2. Ғылыми қызмет жүйелі және
мақсатты сипатқа ие болады.

3. Танымның арнайы әдістері
абстрактілеу, идеялдау, ресімдеу,  
модельдеу т.б.

4. Алынған нәтиже ғылыми 
концепция, заң және заңдылық, 
жаңалық т.б. ретінде тіркеледі.

Әлеуметтiк-зерттеу әдiстерiнiң  арасындағы біршама 
айырмашылықтарға қарамастан, олар бір-бірімен тығыз бай-
ланыста болады: теориялық зерттеу нақты шындықты зерттеу 
процесі барысында пайда болған білімдер мен фактілер негізінде 
құрылады. Эмпирикалық әдістер нақты шындықты зерттеп білуге 
мүмкіндік береді, жаңа фактілер мен құбылыстарды айқындауға, 
соның негізінде қорытынды тұжырымдар мен практикалық 
ұсыныстар жасауға мүмкіндік береді. Теориялық деңгейде жал-
пы заңдылықтар айқындалады, бұрын анықталған фактілер мен 
құбылыстардың арасындағы өзара байланылыстықты анықтауға, 
заңдарды анықтауға, соның негізінде болашақ құбылыстардың да-
муын болжауға мүмкіндік болады. Әлеуметтік педагогиканың  проб-
лемаларымен  В. Г. Бочарова, В. И. Загвязинский, Г. Н. Филонов 
және т.б. көптеген ғалымдар айналысып келдi.
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Әлеуметтік педагогикалық зерттеудің ерекшелігі мен қиын-
шылығы оның зерттеу пәнінің адам баласының қоршаған ортамен 
байланыста дамуының өзара қарым-қатынасының жүйесі болып 
табылатындығында. Бұл процесс –  үздiксiз дамушы процесс. Себебі 
бала күн сайын өсіп, өзгеріп отырады. Өйткені ол өмір сүретін 
орта мен ондағы құбылыстар да өзгеріп отырады. Жалпы зерттеудi 
жүргiзудiң өзiн  бiрнеше топқа бөлуге болады, яғни бөлiп алып  зерт-
теу және кешендi зерттеу жүргізу деп бөлуге болады. Бөлiп алып 
зерттеу  проблеманың белгiлi бiр  сферасын, объектiнiң бiр блогын, 
құбылыстың бiр сатысын және т.б. зерттеу мақсатында жүргiзiледi. 
Кешендi зерттеу жүргiзу – белгiлi бiр зерттеу объектiсiн тұтас, бiрiздi 
қарастырып, оның барлық компоненттерiн жүйелi қатыстырып оты-
рады.  

Әлеуметтік педагогиканың дамуы мен қалыптасуында  ғалымдар 
зерттеулері кешенді, сатылы жүргізіліп келді. Ол әлі де өз жалғасын 
табуды қажет етеді. Сондықтан бүгінгі таңда әлеуметтік педаго-
гика ғылымы Қазақстанда әлі де болса кенже дамып келе жатқан 
ғылымдардың бірі ретінде ғалымдар алдына үлкен міндеттер қояды. 
Оны шартты түрде үшке бөлiп көрсетуге  болады.

Бірінші топ әлеуметтік педагогиканың теориялық проблема-
сымен байланысты. Оған ғылымның зерттеу объектісі мен пәнін 
нақтылау, әлеуметтік педагогиканың дамуы мен қалыптасуын зерт-
тей отырып, ұғымдық – категориялық жүйесін айқындау, сондай-ақ 
біздің қоғамымыздың  дамуының нақты шарттарын, әлеуметтік-
педагогикалық зерттеудің өлшемдері мен көрсеткіштерін, ғылымның 
зерттеу әдістерінің ерекшелігін анықтау жатады.

Тоериялық проблема  әлеуметтік-психологиялық, философиялық-
әлеуметтік, тарихи-әлеуметтік құрылыммен, әлеуметтік-педаго-
гикалық құбылыстарды диагностикалау мен болжау процестерімен 
байланысты.

Ғылыми зерттеудің екінші үлкен бөлігі әлеуметтік-педагогикалық 
қызметтің теориясын жасаумен байланысты айқындалады. Оған 
зерттеудің мазмұны,  әлеуметтік педагогтың қолданған әдісі мен 
құралдары, әлеуметтік педагогиканың әлеуметтік жұмысымен бай-
ланысы, әлеуметтік педагогикалық қызметтің механизмдері мен оны 
жетілдірудің жолдары және т.б. жатады.

Үшінші үлкен топ әлеуметтік педагогты кәсіби дайындау проб-
лемасымен байланысты. Оған мамандар дайындаудың концепция-
сын жасау, әлеуметтік педагогты кәсіби дайындаудың стандартын
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айқындау, әлеуметтік-педагогикалық технология, әлеуметтік педа-
гогика, әлеуметтік педагогиканың тарихы бойынша оқу құралдарын 
дайындау, лекция, семинар, лабораториялық сабақтардың мазмұнын, 
өту формасы мен әдіс-тәсілдерін дайындау, жоғары оқу орындағы 
бітіруші мамандарды аттестациялау және т.б. жатады.

Әлеуметтік педагогиканың ғылыми зерттеу жұмысының тиім-
ділігі оның өз әрекетінде қандай дерек көздерді пайдаланғанына да 
байланысты болады. Мысалы, В. И. Загвязинский бес дерек көздерін 
ұсынады:

1) Қоғамның әлеуметтік тапсырысынан көрінетін жалпы аза-
маттық гумандық идеалдарды пайдалану;

2)   Психология, педагогика, валеология, философия, әлеуметтану, 
әлеуметтік жұмыс сияқты адам туралы ғылымдардың жетістіктерін 
кешенді түрде пайдалану;

3) Отандық және шетелдік тәжірибелердегі теориялық тұжы-
рымдамаларды, концепцияларды пайдалану;

4)  Баланы қоршаған ортаның педагогикалық потенциалын  пай-
далану;

5)  Әлеуметтік сферадағы жұмысшылардың шығармашылық 
потенциалын пайдалану (әлеуметтік педагог, әлеуметтік психолог 
және т.б.)

Ғылыми зерттеу жұмысы үшін зерттеудің мақсатын анықтап алу 
өте маңызды. Жоспар – аз күш жұмсап, көп (максималды)  нәтиже 
алудың қарапайым құралы. Кез келген зерттеу жұмысы тиянақты 
дайындықты керек етедi. Ол үшiн, ең алдымен,  зерттеу проблемасының 
тақырыбын таңдау, оның мақсаты  мен міндеттерiн анықтау қажет. 
Зерттеу жұмысын жүргiзудiң бiрiншi кезеңінде негiзiнен зерттеу 
объектiсi бойынша мәлiметтер жинақталады.  Жиналған мәлiметтер 
(экономикалық, демографиялық, педагогикалық және психологиялық 
және т.б.)  алдын ала айқындалған өлшемдер бойынша жүйеленуi 
және өңделуi тиiс.

Енді әлеуметтік-педагогикалық ғылыми-зерттеу әдістеріне жеке-
жеке тоқталып өтелік:

 Бақылау әдісі педагогикалық құбылыстарды тікелей қабылдау 
негізінде  танып білу тәсілі. Бақылау әдісінің негізгі функциясы  
бақылау объектісі мен әлеуметтік педагог арасындағы тікелей және 
қайтымды байланыстар жағдайындағы зерттеліп отырған процес ту-
ралы  мәліметтерді  іріктеп, таңдап алудан тұрады. 

Зерттеу нысанасын бақылау іс-әрекет нақтылы жоспармен, 
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уақыты, бақылау ұзақтығы, мақсаты мен міндеттері айқындалған, 
күтілетін нәтижесі шамамен болжамдалған болғанда ғана тиімді 
болмақ. Бақылаудың нәтижесі әлеуметтік педагогқа  тәрбиелік 
ықпал жасауды коррекциялауға негіз болады және педагогикалық 
құбылысқа дұрыс талдау жасауға мүмкіндік береді,  сондай-ақ зерт-
теу нысанын нақтылы мақсатта ары қарай зерттеуді жоспарлауға 
мүмкіндік туғызады. 

Зерттеушілік бақылау жүргізудің әртүрлі типтері  бар. Олар 
төмендегідей:

Тікелей бақылау, бұл тип объект пен әлеуметтік педагог (зерт-
теуші немесе бақылаушы) арасында тікелей байланыс болған 
жағдайда орын алады. Яғни, ешқандай делдалдық қарым-қаты-
нассыз байланыс болғанда бақылау анағұрлым оңай іске асыры-
лады. Мұндай жағдайда  зерттеуші тарапынан  үш түрлі позиция 
айқын байқалады: зерттеуші-куәгер (бейтарап тұлға); зерттеуші-пе-
дагогикалық процесті басқарушы; зерттеуші-педагогикалық процес-
ке қатысушы. Әлеуметтік педагогтың орындайтын рөліне байла-
нысты нақтылы бақылау жоспары жасалып, фактілерді жинау мен 
тіркеудің техникасы және әдістемесі таңдап алынады. 

Жанама бақылау, бұл зерттеудің алдына қойған міндеттері мен 
арнайы жасалған бағдарламасы бойынша жұмыс жүргізетін, зерттеу 
нысанымен байланыс орнатуға құқылы тұлға арқылы іске асырыла-
ды. Жанамалап бақылау жүргізудің тиімділігі зерттеуге қатысушыға 
нақтылы және мазмұнды  нұсқау беру мен дайындаудың сапасына 
байланысты болады. Тіпті кейде бақылаушы тарапынан тікелей ашық 
сұрақ қою қауіпті болуы мүмкін жағдайда, бірнеше сұрақтарды қою  
арқылы мүдделі болып отырған мәселені анықтауға қол жеткіземіз. 
Әрине, ол үшін бақылаушының кәсіби  шеберлігі мен қиялының 
ұшқырлығы маңызды рөл ойнайды.

Ашық бақылау жүргізу әлеуметтік педагогтың бөтен бақы-
лаушылардың қатысуымен алынған фактілерді саналы түрде 
қолдану жағдайында жүргізіледі. Бөтен адамдар қатысуымен болған 
педагогикалық жағдаят біршама өзгеше жүргізіледі. Ол үшін үйрену 
кезеңін ұйымдастыру қажет. Себебі, өзге адамдар алдында балалар 
әрқашанда өздерін еркін ұстай бермейді. Әйтсе де, зерттеу нысаны 
бойынша ашық бақылау кезінде алынған мәліметтер жеткіліксіз бо-
лып табылады. 

Жасырын бақылау бақылаушылықтың болып жатқандығын 
мойындамайтындар үшін процестің реалды-объективті көрінісін
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айқындап береді. Бұл кезде  бақылау жүргізу жасырын, елеусіз іске 
асырылады.

Үздіксіз бақылау педагогикалық процестің басынан аяқталуына 
дейін  зерттеу қажет болған жағдайда жүргізіледі.  Әйтсе де, үздіксіз 
бақылау кезінде үзілісті жағдайлардың болуы оның тиімділігін 
төмендетеді. Ол жасырын жүргізілгенде ғана тиімді болады. Өйткені 
педагогикалық процесс барысында орын алған кейбір құбылыстарды 
салыстырмалы түрде талдау әрбір жағдаятты  кезеңді түсінуге 
мүмкіндік береді.

Тар ауқымдағы бақылау ғылыми іздену мақсатында айқындал-
ған педагогикалық процестің тұтас нысанының ішінде нақтылы бір 
бөлігін ғана бөліп алып бақылауға алу арқылы жүзеге асырылады.

Бақылау  зерттеу әдісі ретінде әлеуметтік педагогикада  салыс-
тырмалы түрде ауқымды қолданылуымен ерекшеленеді. Сонда да 
оның белгілі бір шектеулі қолдану аумағының болатындығын да 
естен шығармауымыз керек. Себебі оған процестің сыртқы көріну 
сипаты ғана тән. Біздің сезім  органдарымыз қабылдай алатын  
құбылыстарды ғана бақылауға болады, сондықтан, бақылау  шектеулі  
мәліметтерді ғана береді және оның тиімділігі зерттеушінің бұл 
әдісте алған мәліметтерін басқа да әдістермен қалай сабақтастырып 
қолдана алуымен тікелей байланысты болады.

Педагогикалық экспенимент зерттеу басында қойылған ғылыми 
болжамның негізділігі мен дұрыстығын айқындауда дәлелді тексеру 
мен ғылыми-объективтілікті қамтамасыз ететін зерттеудің кешенді 
әдістерінің бірі. Ол басқа зерттеу әдістеріне қарағанда әлеуметтік 
педагогика саласында енгізілген жаңалықтың тиімділігін  терең тек-
серуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, педагогикалық процестің 
құрылымындағы әртүрлі факторлардың маңыздылығын салысты-
рып, болып жатқан құбылыстарға сәйкес келетінін таңдап, нақтылы 
педагогикалық міндеттерді  шешудің шарттарын айқындауға 
мүмкіндік береді.

Экспериментті тиімді жүргізудің анағұрлым маңызды шарттары-
на мыналар жатады:

–  құбылысқа мұқият тарихи және теориялық тұрғыдан алдын 
ала талдау жасау, эксперимент алаңы мен оның міндеттерін макси-
малды талдау үшін қалыптасқан  тәжірибені зерделеу;

– ғылыми болжамды нақтылау, ондағы ғылыми жаңалықты 
айқындап алу, ерекшелікті көрсету, эксперименталды түрде дәлел- 
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деуді қажет ететін бүгінгі күнгі көзқарастардағы қарама-
қайшылықтарды анықтау; 

–  экспенименттің міндеттерін нақтылы, тиянақты түрде  ай-
қындау, бағалау критериі мен зерттелетін құбылыстың негізгі 
белгілерін айқындау;

–  минималды қажетті эксперименталды нысандардың санын 
анықтау.

Эксперимент жұмысын жүргізудің тиімділігі оны жүргізуге кет-
кен уақыттың ұзақтығына да байланысты болады. Ал оны анықтау 
жүзеге асырылатын зерттеу тәжірибесінің жағдайын талдау жасау 
арқылы айқындалады.

Педагогика ғылымында экспериментті жүргізу табиғи және 
лабораториялық жолмен іске асырылады. Бірінші жағдайда экс-
перимент  қалыпты, табиғи жағдайда жүргізіледі. Эксперимент 
жүргізуші құбылыстың бастапқы қалпын бақылайды және ғылыми-
зерттеудің мазмұнынан туындайтын  адамдардың мінез-құлқының 
сипаты мен басқа да жағдайларды есепке алады. Кейіннен зерттеуші 
әлеуметтік-педагогикалық қызметтің мазмұнына, әдістеріне, 
ұйымдастыру формасына өзгерістер енгізеді.  Содан кейін тағы 
да балалардың тәрбиелік және  даму ерекшеліктерінің деңгейлері 
анықталып, табиғи жағдайда қолданылайын деп отырған шаралар 
жүйесінің қаншалықты тиімді болатындығына талдау жасалады.  

Лабораториялық экспериментке  адамдар тобы қатыстырылады. 
Зерттеуші олармен ерекше мазмұнда  сұхбат жүргізеді, жеке дара 
және топтық формада оқыту жұмысын ұйымдастырады және оның 
тиімділігін бақылауға алады.

Педагогикалық-психологиялық зерттеулерде эксперимент 
констатациялық және қалыптастырушылық болып бөлінеді. Бірінші 
жағдайда, әлеуметтік педагог-зерттеуші  эксперименттік жолмен  
зерттелініп отырған педагогикалық жүйенің тек жағдайын ғана 
анықтайды,  құбылыстар арасындағы байланыстар мен тәуелділіктер 
фактілерін констатациялайды. Әлеуметтік педагог-зерттеуші  
тұлғаның белсенді әрекетін ұйымдастыру арқылы нақтылы бір адами 
қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған арнайы шаралар жүйесін 
қолданғанда қалыптастыру эксперименті туралы айтуға болады. 

Әлеуметтік педагогикадағы зерттеу әдістері жүйесінде сұрау 
әдістерінің орны ерекше. Оларға сұхбат, интервью, анкета әдістері 
жатады. Әлеуметтік психологтар олардың қатарына тест, бағалау 
шкалаларын да жатқызады. Сұхбат және интервью – бұл зерттеушіні 
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қызықтыратын мәселелер бойынша тұлғалардан ауызша сұрақ алу-
мен, ал анкета – жазбаша сұрақ алумен ерекшеленеді. 

Интервью мен анкета алған кезде  сұрақтардың құрастырылуына 
аса  үлкен мән беру маңызды. Өйткені анықтау қажет болып отырған 
мәселелерге жауаптарды бірқатар зерттеу мақсаттарынан туындай-
тын сөздік стимулдармен байланыстыру көзделеді. Интервью мен 
анкета кезінде берілетін сұрақтар мынадай болуы мүмкін:

1.  Ашық, яғни жауаптардың саны мен сипаты алдын ала белгілі 
болмаған жағдайда;

2.  Жабық, яғни олар ұсынылған бірнеше жауаптардың ішіндегі 
біреуін ғана таңдауы тиіс боғанда;

3. Жартылай жабық, яғни  сұраққа жауап беруші ұсынылған 
сұрақтар ішінде біреу емес бірнеше сұрақты таңдауына мүмкіндігі 
болғанда, сонымен қатар өзінің жеке көзқарасын да қоса беруге 
мүмкіндігі болғанда алынатын жауаптарға сұрақтар құрастырылуы 
мүмкін.

Педагогикалық құбылысты динамикалық және құбылмалы си-
патта зерттеудің  әдісі сұхбат болып табылады. Мұндай әдіспен 
алынған мәліметтер  көп жағдайда объективті сипат алады. Сұхбат 
жеке-даралық және ұжымдық болып бөлінеді. Сұхбат өзінің қол-
данылуы жағынан күрделі, өйткені ол жауап берушіге қойылатын 
сұрақтарды мұқият құрастыруды және  оны қоюда әлеуметтік 
педагогтың тиянақты даярлығын қажет етеді. Сұхбат әдісін тиімді 
пайдаланудың бірден-бір жолы – оның мақсатының айқын болуы, 
бағдарламасының алдын ала жасалуы, әңгіме жүргізудің объектісін 
бағдарлау, жекелеген сұрақтардың нақтылануы мен оған жіберілетін 
уақыт ұзақтығын, орнын анықтау болып табылады. Сұхбатты 
жүргізудің тиімділігі зерттеушінің әңгіменің бағдары мен түпкі 
мақсатына жетуге деген терең қызығушылығы мен сұхбат берушіні 
ашық әңгімеге тарта білу қабілетіне де байланысты болады.

Интервью – сұхбаттың бір түрі.  Сұхбат өзара ақпарат алмасу 
сипатында болса, ал интервьюде бір адам тарапынан сұрақ беріліп, 
екінші тараптан тек жауап беруі тиіс. Интервью топтық және жеке-
даралық болып бөлінеді.

Құбылыстардың типі бойынша жауаптар алу үшін ең дұрысы ан-
кета (сауалнама) жүргізу болып табылады. Анкета жүргізудің тиімді 
нәтижеге жеткізетін шарты зерттеліп отырған құбылысты нақты си-
паттайтын және сенімді ақпарат беретін сұрақтарды дұрыс іріктеу,  
нақты және жанамалап қоятын сұрақтарды дұрыс құрастыру, 
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сұрақтарды құрастырғанда дұрыс жауаптарға бағдар беруші 
тұстарын болдырмау, анкета сұрақтарын бергенде жауап берушінің 
өз көзқарасы мен пікірін қоса бермейтіндей етіп жабық типте ұсыну.

 Әлеуметтік педагогика бойынша ғылыми зерттеулерде моделдеу 
әдістері де жиі қолданылады. Бұл құбылысты зерттеу үшін құрылған 
кейбір объектілерді басқа объектіде қайта қарастыру қажет. Жал-
пылама түрде алғанда модель зерттеу пәнінің функциясының, 
нақтылы қырларының, элементтерінің жүйесі ретінде айқындалады. 
Модельдеудің негізінде зерттеліп отырған объект пен оның моделі 
арасындағы сәйкестік жатыр. Әлеуметтік педагогикада  модель-
деу ғылымның теориялық деңгейін арттыруда маңызды орынды 
иеленеді. Ол абстракциялау мен идеяландыру әдістерімен тығыз 
байланыста болады. 

Әлеуметтік педагогикада озат педагогикалық тәжірибелерді зер-
делеу мен қорыту әдісі үлкен қолданысқа ие. Ғалымдар тарапынан 
осындай озық педагогикалық тәжірибелерді практикаға енгізуде оның 
критерилеріне аса маңызды мән беріліп жүр. Озық педагогикалық 
тәжірибелерді ендірудің талаптарын қанағаттандыратын бірқатар 
критерийлерді қарастырып көрейік. Олар мыналар:

–   әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың тиімділігін арттыруы;
–   жаңалығы мен жаңашылдығы;
–   педагогика ғылымының талаптарына сәйкестілігі;
–   ғылымның озық идеялары мен қоғамдық дамудың тенденция-

ларына сәйкестілігі;
–   әлеуметтік-педагогикалық қызмет аясын арттыруы;
–   педагогикалық процесс сапасының артуы;
– әлеуметтік педагог қызметінде жоғары нәтижелерге қол 

жеткізуі;
–  тәрбиеленушілер тұлғасын жан-жақты дамытуға жағдай ту-

ғызуы.
Әлеуметтік-педагогикалық ғылымдағы мәліметтерді өңдеу үшін 

зерттеудің математикалық әдістері қолданылады. Оларға ранжир-
леу (жинақталған мәліметтерді нақтылы заңдылықпен орналастыру, 
өсу немесе кему ретімен орналастыру, әрбір зерттелген нәтиженің 
орнын анықтау), шкалалау (педагогикалық құбылыстың  жекеле-
ген қырына баға беруде сандық көрсеткіштерді ендіруге мүмкіндік 
беретін  әдіс)  және т.б. әдістер жатады.

 Әлеуметтік педагогиканың екінші тобын тәрбие әдістері 
құрайды.
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«Әдіс» деген сөз гректің «методос» деген сөзінен шыққан. «Ме- 
тод» деген ұғым «белгілі ақиқатқа, шындыққа, мақсатқа жетудің 
жолдары» деген мағынаны білдіреді. 

Педагогикада әдістер жүйесі туралы әртүрлі пікірлер орын алып 
келеді. Ертеректе шыққан педагогика оқулығында: «Әдіс дегеніміз 
– тәрбиешінің баланың бойына тұрақты моральдық көзқарастар 
мен адамгершілік сезімдерді, дағдыларды сіңірудің құралы» деген 
анықтама берілді. Мұнда «әдіс» дегенді «тәрбие құралы» деген 
мағынаның синонимі ретінде алып отыр.

Ал кейінгі шыққан оқу құралдарында тәрбие әдістерін тәрбиенің 
тәсілдерімен, оқушының бойына белгілі бір қасиеттерді сіңірудің 
жолдарымен бірлікте алып қарастырады. Ең алдымен, адамның жеке 
басының қасиеті мен қабілеті іс-әрекет барысында қарастырылады. 
Бұл қарым-қатынасты қалыптастыруға да қатысты айтылып отыр. 
Мысалы, оқушының айналамен қарым-қатынасы арқылы өмірге де-
ген көзқарасы қалыптасады. Ал ол қоғамдық іс-әрекетке қатысуы 
арқылы туындайды. Сондықтан оқушы білім мен тәрбие алуы үшін 
оқу мен қоғамдық іс-әрекетке белсенділікпен араласуы қажет.

Тәрбие әдісі бұл мектеп тәжірибесінде тәрбиеге қойылатын 
мақсаттарға қол жеткізу үшін пайдаланылатын жол. Тәсілдер –
тәрбиелеу саласына, еркіне, сезіміне, іс-әрекетіне әсер ету шарала-
ры. Тәрбие тәсілі – жалпы әдістің бөлігі, жеке-дара әрекет (әсер ету), 
нақты іс. Тәсілдер – бұл тәрбиешінің қойылған мақсатқа жетуі үшін 
тәрбиеленушімен бірге салатын соқпақ жолы деуге де болады. Егер 
оны басқа тәрбиешілер де пайдалана бастаса, біртіндеп ол үлкен 
соқпақ жолға – әдіске айналады. Тәрбие әдістері мен тәсілдері бір-
бірімен тығыз байланысты.

Педагогикалық процесте баланың еңбексүйгіштік сезімі 
қалыптасады. Мұның бәрі педагогтардан оқу-тәрбие үрдісін 
ұйымдастырып жүргізудің әдістері мен тәсілдерін жақсы меңге-
руін және оны тәжірибеде түрлендіріп қолдана білуін талап етеді.

Тәрбие құралдары дегеніміз – оқушының адамдық қасиеттерін 
қалыптастыратын, мұғалім мен баланың санасына тәуелсіз мате-
риалдар.

Тәрбие құралдары мыналар:
• іс-әрекет түрлері (ойын, еңбек);
• заттар (ойыншықтар, электрондық есептегіш машиналар);
• бұқаралық ақпарат құралдары:
• педагогикалық ықпал жасау құралдары.
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Сипатына  қарай топтастырылған  тәрбие әдістері – сендіру, 
жаттықтыру,    мадақтау   және    жазалау,    іс-әрекетті    ұйымдастыру, 
оқушының тәртібіне ықпал ету әдістері болып бөлінеді.

Нәтижесіне қарай топтастырылған тәрбие әдістері:
• адамгершілікті     қалыптастыруға     бағытталған     түрткілер, 

қатынастар, түсініктер, идеялар тудыратын әдістер;
• әдептілікті және тәртіптілікті қалыптастыратын әдістер.
Қазіргі кезде тәрбие әдістерін жіктеудің 11-ден астам түрі бар. 

Солардың ішінде Т. Е. Конникова, Г. И. Щукина және В. С. Сласте-
нин жасаған тәрбие әдістерін жіктеуде бірізділік байқалады. Бұл 
мектепте қолданылады.

Осыған орай тәрбие әдістері төрт топқа жіктеледі:
• қоғамдық сананы қалыптастыру мақсатында қолданылатын 

әдістер;
•  баланың мінез-құлқы мен іс-әрекетін қалыптастыру мақсатын-

да қолданылатын әдістер;
•  баланың мінез-құлқы мен іс-әрекетін ынталандыру мақсатын-
да қолданылатын әдістер;
• мінез-құлық пен іс-әрекетке бақылау жасауды, өзін-өзі ба-

қылауды ұйымдастыруды жүзеге асыру әдістері.
Сендіру әдісінің тәрбиедегі орнын, оның педагогикалық 

процестегі көпқырлылығы мен әсерлілігін Н. И. Болдырев бастаған 
педагогтар зерттеп, тереңдетті. Н. И. Болдырев: «Сендіру – баланың 
сана-сезіміне, еркіне, оның бойындағы жағымды мінез-құлқын 
қалыптастыруда күшті әсер ететін ең тиімді тәрбие әдісі», – деп 
көрсетеді.

Бұл әдістің психологиялық негізі – баланың іске асырғысы келе-
тін іс-әрекетінің оның ой-санасында ерекше орын алуында жатыр. 
Сендіру арқылы тәрбиеші мен оның жолдастары тәрбие жұмысын 
келісімді түрде жүргізеді.

Жеке адамның санасын қалыптастыру әдістеріне мыналар жата-
ды:

•  этикалық әңгіме;
•  әңгімелесу;
• пікірталас;
• лекциялар;
• өнеге;
• көз жеткізу  (ситуация).
Жоғарыда атап көрсетілген бірінші топтағы әдістердің сенім-
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дерді, көніл-күй эмоциясын қалыптастыруда маңызы зор. Егер 
оқушылар педагогикалық әсерге жауап бермесе, жеке тұлғалық 
қасиеттерді қалыптастыру жүзеге аспайды. Оқушылардың тәрбие 
мазмұнына сай іс-әрекетке белсенді түрде араласу қажеттілігі 
болған жағдайда ғана алға қойылған мақсат орындалады. Сонымен, 
жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері оқушыларды алған 
білімдерін күнделікті тәжірибеде белсенді қолдануға, яғни мінез-
құлық әдеттерін қалыптастыруға дайындайды.

Белгілі бір әдеттерді қолданудың қажеттілігін түсіну тәрбие 
процесінде әртүрлі әдістерді қолдану арқылы жүзеге асырыла-
ды. Қазіргі мектепке ықпал етудің дәстүрлі тәсілдері (талап қою, 
насихат, нұсқау) жиі қолданылуда. Мұндай әдістердің нәтижесі 
төмен. Сондықтан тәжірибелі педагогтар халық педагогикасының 
элементтеріне, амал-тәсілдеріне сүйенуде. Осы бағытта этикалық 
тақырыптағы әңгімелер, түсіндірмелер, түсініктемелер, лекция-
лар, этикалық әңгіме-сұхбаттар, ақыл-кеңестер, мысалдар кеңінен 
қолданыс табуда.

Осы топтағы әдістердің әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері 
мен қолданылу объектісі бар. Оны ұтымды қолдана білу педагогтан 
жоғары біліктілікті, педагогикалық шеберлікті қажет етеді.

Жағымды үлгі-өнеге арқылы тәрбиелеу әдісі – барлық тәрбие 
үрдісінің бастамасы. Жеке бастың қалыптасып дамуы тек сөз 
әсерімен сендіру арқылы іске асырылып қана қоймайды, тәрбие 
ісінде жеке адамның үлгі-өнегесі де зор рөл атқарады. К. Д. Ушин-
ский: «Тәрбиенің күші адамның жеке басының өнегесіне негізделген, 
сондықтан да жеке басты тек қана үлгі-өнегемен тәрбиелеуге бола-
ды», – дейді. Жағымды үлгі-өнеге арқылы балаларға ықпал етудің 
психологиялық-педагогикалық негізі оларды басқаның мінез-
құлқына еліктеуіне, солардай болуды армандауына әсер ете білуінде 
жатыр. Ол жөнінде ұлы педагог Я. А. Коменский: «Балалар білуден 
гөрі еліктеуді ерте игереді»,– дейді. Оқушылар басқаның аса жоғары 
идеал іс-әрекетін байқап, бақылай отырып, ерлік, еңбексүйгіштік, 
саналылық дегендердің мазмұны мен мәнін ой елегінен өткізеді, 
өзінше тебіреніп барып қабылдайды. Басқаның іс-әрекетіне өзінше 
баға беретін болады. Баланың өскен сайын басқаға еліктеуі оны 
көшіре салуы емес, өмірге өзінше баға беріп, сана-сезімінде сынмен 
өткізу арқылы басқаның адамгершілік сезімі мен көзқарасына сын 
көзімен қарап, өзінше түсініп, өзінше қабылдаумен ерекшеленеді. 
Жеткіншектер өзін-өзі тәрбиелеуге жауапкершілік сезіммен қа-
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райтын болады. Жеткіншектердің өзіне жақын адамдардың жеке 
басының үлгісін зор сеніммен қабылдап, оны өзінің рухани қажеті-
не үлгі етіп жаратуына әсер ету тәрбиенің ең маңызды құралы болып 
саналады. Басқаның жеке басының үлгісін жастарға өнеге еткенде, 
келтіріліп отырған мысалға қоғамдық тұрғыдан жан-жақты талдау 
жасап, ол іс-әрекет несімен құнды, неліктен оны үлгі етеміз дегенді 
саналы түрде талдау арқылы қабылдау керек.

Қазақтың біртуар ақыны Абай Құнанбаевтың «Тәртіптің нашар-
лығы – ғылым, білімнің жоқтығынан» деп айтуы ұрпақ тәрбиесін 
түзеу үшін ең алдымен ұнамды әрекетке апаратын ақпараттардың 
болуын қажет ететіндігін түсіндіреді. Бала бойында қандай да бір 
ұнамды әрекетті қалыптастыру үшін сол әрекетінің дұрыс екендігіне 
сенімін санасында тудыруымыз керек. Көзқарасында ұнамды 
әрекеттерге деген сенімді ақпараттардың толып жатқан жүйесін 
қалыптастыруымыз тиіс. 

Әйтсе де, бұл бала тәрбиесін жүзеге асырудың бірінші саты-
сы ғана болғандықтан, бала санасында сенімді қалыптастыру 
оны түбегейлі оң бағытта тәрбиелеп қойдық деген сөз емес. Оған 
дәлел, барлық балалар өтірік айтпау керектігін, сабақтан кешікпеу 
керектігін, еріншектік жаман қасиет екендігін және т.с.с. толып 
жатқан талаптардың дұрыстығын біледі, оған сенімі бол. Соған 
қарамастан олар сабаққа кешігеді, біліп тұрып жалқаулыққа бой 
алдырады және т.б. Демек, балалар санасында ұнамды әрекеттер, 
оның дұрыстығы мен бұрыстығы туралы білімдер болғанымен, сол 
қасиеттерді бала бойында дағдыға айналдыратын екінші кезеңде 
қолданылатын әдістер тобын  пайдалану қажеттілік туғызады.

Жеке тұлғаның тәрбиелілігі оның түсініктері мен сенімдерінен 
басқа нақты істері мен әрекеттері арқылы көрінеді. Сондықтан 
іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін 
қалыптастыру тәрбиелік процестің өзегі болып есептеледі.

Бұл топтың басты әдістерінің бірі – жаттығу. Жаттығудың мәні 
белгілі бір әрекетті автоматты түрге айналғанға дейін қайта-қайта 
орындау, соның нәтижесінде оқушының  жеке тұлғалық қасиетінің 
өзегі болатын дағдылар мен әдеттер қалыптастыруда болып отыр.

Адамның әдеттері адам өмірінде ерекше орын алады. Орыстың 
ұлы педагогы К. Д. Ушинский «Адамның әдеттерді қалыптастыруға 
қабілеті болмаса, өз дамуында ілгері жылжи алмайды» дейді. Тәр-
бие процесіндегі жаттығулар оқудағы сияқты жаттанды болмауы ке-
рек, олар саналы түрде орындалуы қажет.
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Жаттығуларды орындау барысында талап ету әдісі қолданылады. 
Бұл әдіс оқушының белгілі бір іс-әрекетіне мотивация беріп неме-
се тежеп, жекелік қасиеттерді қалыптастырады. Талап түріне қарай 
тура және жанама болып бөлінеді. Тура талап етуге бұйрық ету, 
анықтық, нақтылық тән.

Бұл – интенсивті орындалатын жаттығулар. Белгілі бір әдетті тез 
және жоғары деңгейде қалыптастыру үшін үйретуді қолданады. Бұл 
әдісті көбінесе балабақшаларда, бастауыш сыныптарда балаларға 
мінез-құлық ережелерін үйрету үшін қолданады.

Жаттығу мен үйретудің бір түрі – тәрбиелік жағдайлар әдісі. 
Тәрбие жүйесі педагогикалық жағдайлардан тұрады, ал олар 
нәтижелі болу үшін мұғалім арнайы жағдайлар құрастырады. Бұл 
ретте жағдай шындыққа сай болуы қажет. Жағдайдың кез келген 
түрінде оқушы шешім қабылдай алуы керек. Мұндай жағдайлар 
жорықтар, саяхаттар мен ойындар кезінде құрастырылады.

Сонымен қатар оқушылардың мінез-құлықтары мен іс-әрекет-
терін қалыптастыру отбасы тәрбиесі жағдайында еңбек арқылы 
да жүзеге асырылады. Балалардың жас және дара ерекшеліктеріне 
қарай  халқымызда «бес жасқа дейін балаңды патшаңдай күт, бес-
тен он үшке дейін құлыңдай жұмса, он үштен кейін құрдасыңдай 
сырлас» деп айтуы тегін емес. Бала беске толғанша дене жағынан, 
психологиялық-педагогикалық тұрғыда барлық қажеттіліктерді 
қамтамасыз етіп, баптау керектігін, кейіннен еңбекпен пісіруді талап 
етеді. Он үштен кейін оған сенім артуға, ересектер секілді қарым-
қатынас жасауға толық негіз болатындығын айтқан.

Осы тұста кеңес педагогы В. А. Сухомлинский бала тәрбиесін 
ұйымдастыруда «Сіз бес жасқа дейін өзіңіз еккен ағаштың гүлін 
өсірумен шұғылданасыз, ал бес жастан кейін жемісін жеп бастайсыз»  
деп айтады. Бұл қанатты сөзінде баланың бес жасына дейін адамдық 
қасиеттердің бәрін бойына егіп, санасына сіңіріп қалыптастырудың 
қажеттілігін, әйтпесе бес жастан кейін көпшіліктің еркелік деп 
жүргені шолжаңдықтың, балалық деп жүргені жалқаулықтың, сөз 
қайтарушылығы алғашқы дөрекілігінің бастамасы екендігін білмей 
қалудан сақтандырғаны.

Бала өз мінез-құлқы мен іс-әрекетінің дұрыс екендігін біліп 
жүрсе де, жақсылыққа ұмтылу ынталандырылып отырылмаса, ба-
лада селқостық пайда болады. Сондықтан тәрбиенің үшінші әдістер 
тобы – бала мінезі мен іс-әрекетін ынталандыру әдістері пайдала-
нылады. Оларға мадақтау мен жазалау, жарыстыру әдістері жатады.
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Мадақтау   әдісі   дегеніміз - тәрбиешінің баланың жағымды 
іс-әрекетін, мінез-құлқын көріп бағалай білуі және оны көпшілік, 
ұжым алдында қолдайтынын жария етуі. Ал бұған қарама-қарсы жа-
залауды, баланың іс-әрекеті мен мінез-құлқындағы теріс әрекеттерін 
түзету жолындағы тәрбиешінің өз әрекеті деп түсіндірген абзал. 
Бұл әдіс баланы өз іс-әрекетіне өзі талдау жасап, өзіне-өзі баға 
беруіне бағыттайды. Демек өзін теріс іс-әрекеттен тежей білуге 
үйретеді.  Олай болса,  мадақтау немесе жазалау  әдісі оқушылардың 
адамгершілік сана-сезімінің  оянуына, дамуына ықпал етеді. Оқу-
шының өзіне-өзі талап қоя білуіне үйретеді.

Мадақтаудың   құрамына   мұғалімнің   оңаша   мақтауы,   алғыс 
жариялауы, мақтау қағаздармен марапаттауы, құрмет кітабын жа-
зуы, құрмет тақтасына суретін ілуі және т.б. жатады. Мадақтау әдісі 
оқушылардың жағымды әрекеттерін қолдау үшін пайдаланылады.

Оқушының басқалар елеп мадақтаған жетістіктеріне қана-
ғаттанып, қуаныш сезімін оятады, оның іс-әрекетіне дем береді. 
Мадақтаудың көп түрі бар: мақұлдау, мақтау, алғыс, құрметке бөлеу, 
мақтау қағазымен, сыйлықтармен марапаттау. Мадақтау  ұжымның 
немесе жекелеген адамның әрекетін оң бағалағанда қолданылады. 
Мадақтаудың тәрбиелік мәні  оның адамда оң мінез-құлық пен іс-
әрекеттің қалыптасуы мен дамуына ықпал ететіндігінде. Мадақтау 
әдісін қолданудың тиімділігі оның мынадай талаптарды ескерумен 
тікелей байланысты болады:

– шын мәнінде қол жеткізген жетістіктерінің маңызды болған 
жағдайында ғана мадақтау қажет;

–  жекелеген адамды жиі мадақтай беруге болмайды;
–  мадақтау ұжым тарапынан қолдау тапқанда ғана тиімді болмақ;
– мадақтау тәсілін таңдағанда тәрбиешілердің жас және дара 

ерекшеліктерін ескеру қажет;
– мадақтау шарасын сынып ұжымы қолдағанда, шешіммен 

келіскенде ғана ол тәрбие құралы болады.
Жарыстар ұйымдастыру да ынталандыру әдістерінің қатарына 

жатады. Бұл әдіс оқушының бәсекелестікке, алда болуға, алға 
ұмтылуға деген табиғи  қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған.

Тәрбие әдістерінің бұрынан келе жатқан түрі – жазалау әдісі 
кеңінен танымал, әрі өте күрделі әдіс. Қазіргі педагогика мен 
тәжірибеде оқушыларды жазалаудың мақсаттылығы туралы әртүрлі: 
жазалаусыз тәрбиеден бастап олардың күрделі түрлерін қолдануға 
дейін қарама-қайшы пікірлер бар. Қазіргі мектептерде мұғалім
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мен  оқушылар  арасындағы қатынастың  демократиялануы   мен    
адамгершілікке негізделуі кезінде жазалауды қолдану мәселесі 
шиеленісуде. Жазалау дегеніміз – педагогикалық ықпал ету әдісі, 
ол жағымсыз әрекеттердің алдын алып, оларды тежеуі қажет, өзінің,   
жолдастары мен басқа адамдар алдындағы кінәсін түсінуге шақыруы 
тиіс.

Оқушылар арасындағы келіспеушілік жағдайлар жазалауды 
қолданудың негізі бола алады. Мұндай жағдайларда кімдікі дұрыс, 
кімдікі бұрыс екенін  анықтап алу қажет. В. А. Сухомлинский 
айтқандай, оқу-тәрбие  жүйесін  педагогикалық  жағынан  сауатты  
құрастырса, жазалауды қолданудың қажеттілігі болмайды.

Жазалау тәрбиеленушілердің теріс қылықтарының алдын алу 
мен қайта тәрбиелеуге бағытталған жеке тұлғаның немесе ұжымның 
нақтылы бір талаптарын қоюдың формасы ретінде қолданылады. 
Жазалаудың тәрбиелік мәні баланың өз теріс қылықтары мен 
кемшіліктерін мойындап, теріс әдеттері мен дағдалырын түзетуге 
талпыныс жасауға ықпал етуінде. Осы тұста ұлы педагог А. С. Ма-
каренко  жазалаудың мәні  адамның ұжым тарапынан ескерту неме-
се теріс баға алуы оның дұрыс емес әрекет жасағанын мойындатып, 
сол үшін уайымдау сезімін туғызатындығында деп  айтқан болатын. 
Әйтсе де, педагог В. А. Сухомлинский жазалаудың орнына көзін 
жеткізу мен жаттығу әдістері арқылы тәртіпті орнатуды ұсынады. 
Сөйтіп, жазалау әдісін қолдануға қарсы пікір айтады.

Іс-әрекетті ынталандыру әдістеріне  «жарылыс» тәсілдері де жа-
тады. 

«Жарылыс» әдісі. А. М. Макаренко ең алғаш бұл әдістің мәні 
мен қолданылу мақсатын аша отырып, осылайша ат қойған. Бұл 
әдісті қолданудың ерекшелігі мұғалім не педагог бала бойында ұзақ 
мерзімге созылатын және біртіндеп жинақталатын  оң қасиеттердің 
қалыптасуын  күтпей бірден өзгеріс орнатуға бетбұрыс жасайды.  
Мұндай шара тек қана жаза қолданудың бір түрі ғана емес, кейде 
ол оң мазмұнда да болады. Оның ерекшелігі бала үшін күтпеген 
құбылыс болуында және жоғары эмоциялық заряд беруінде. «Жа-
рылыс» әдісін қолданғанда бала өзінің қалыпты күйін жоғалтады, 
қалыпты жауабынан жаңылады, осы арқылы оны жаңаша талап 
қойылған жолды қабылдауға бағыттайды. Әйтсе де, бұл әдіс кейбір 
нақтылы жағдайда ғана қолданылады және нақтылы жағдайда ғана 
тиімді нәтиже береді. Бұл әдісті көбіне  бала өзінің әрекеті мен ішкі 
мотивтеріне сенімсіздікпен қарап, әрекетінде белгісіздік танытып,
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дұрыс жолын таңдай алмай немесе батылы жетпей жатқанда 
қолдану тиімді. Екінші жағынан,  бұл әдіс баланы толығымен қайта 
тәрбиелеу міндеттерін шешпейді. Тек алдағы уақыттағы атқарылуы 
тиіс істерге апаратын жолды ашып береді немесе бағдар береді де-
ген сөз. Балаға өз бетінше жаңа бағыттағы әрекетін бастауға сенім 
туғызуға, көзін ашуға мүмкіндік береді деуге де болады. Сондықтан 
бұл әдісті қолданғанда сақтықпен, оң нәтиже беретіндігіне көзімізді 
жеткізіп, одан зиян шекпейтін жағдайда қолданған дұрыс.

Жазалау әдісін дұрыс таңдау тәрбиеде маңызды. Жазалау 
әдістерін дұрыс таңдай алмасақ, тәрбиеде теріс нәтижеге жетуіміз 
мүмкін. Сондықтан жазалау әдісін қолдануда мынадай шарттарды 
ескерген маңызды:

–   жазалау бала қателігін мойындаған кезде ғана нәтиже береді. 
Сондықтан баланың іс-әрекетіндегі сәйкессіздікті, қоғам мүддесіне 
қайшы әрекет жасағандығын мойындату қажет;

–  жаза қоғам мүддесін саналы түрде бұзған жағдайда қолда-
нылады. Абайсызда болған қателікке ескерту, түсіндіру әдістерін 
қолданған тиімді;

–   жаза тәрбиелік әдіс ретінде қолданылуы қажет. Сондықтан 
жазаны қолданғанда қосымша түсіндіру жұмыстары қоса жүргізілуі 
тиіс;

–  жазаны қолданғанда баланың жас және дара ерекшеліктерін 
ескеру маңызды.

Жалпы алғанда, жазалау әдісін қолдану әлеуметтік педагогтан 
жоғары такт пен  нақтылы педагогикалық  шеберлікті талап етеді.

Кез келген жазаны қолдану шарасы құбылыстың орын алу 
себебі мен салдарына талдау жасаудан бастау алуы тиіс. Ешуақытта 
күдіктене отырып жазалауға болмайды. Қолданылған жазаның 
дұрыстығын ұжым мойындағанда ол тиімді болады. Сондықтан  
ұжым мүшелерінің көзқарасын ескеру де маңызды.

Қорыта айтқанда, тәрбиенің түрлері мен әдістері өте көп,   бірақ 
оларды  ұтымды  және тиімді қолдана білу педагогтың шеберлігіне 
байланысты.

 Тәрбиенің түрлері мен әдістерін қолданудың арнайы педа-
гогикалық ұсыныстары жоқ. Педагогикалық процестегі әртүрлі 
жағдайларды шешудің тура ережелері жоқ, өйткені әрбір оқушының, 
әрбір ұжымның өзіне ғана тән ерекшелігі бар. «Ешқандай 
педагогикалық амал-тәсілді, тіптен жалпы қабылданған деп 
есептелетін сендіру, түсіндіру, әңгіме-сұхбат, көпшілік ықпалын
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толығымен пайдалы деп айтуға болмайды. Ең жақсы деген амал-
тәсіл кей жағдайларда міндетті түрде ең нашар болып шығады» 
деп айтқан  А. С. Макаренко. Сондықтан мұнда тәрбиешінің не-
месе мұғалімнің педагогикалық тактісі шешуші рөл атқарады. 
Педагогикалық такт дегеніміз – баланың көңіл-күйін, жас ерек-
шелігін, психофизиологиялық ерекшелігін ескере отырып қол-
данылатын әдіс-тәсілдерінің жиынтығы.

Әлеуметтік педагогиканың тәрбие әдістерінің үшінші тобы-
на әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету әдістері жатады.
Оған психологиялық кеңес беру, аутотренинг, қызметтік ойындар 
және т.б. жатады.

Психологиялық кеңес берупсихологиялық-педагогикалық қыз-
мет пен әлеуметтік жұмыс қызметіндегі ең кеңінен тараған 
әдістердің бірі болып табылады. Ол тұлға арасындағы, бала мен 
ата-ана арасындағы, ерлі-зайыптылар арасындағы және басқа да 
психологиялық сипаттағы проблемаларды  шешуге психологиялық 
көмек көрсетеді. Психологиялық кеңес беруді негізгі ықпал ету 
құралы сұхбат жүргізу болып табылатын, тұлғааралық қарым-
қатынастағы қиындықпен байланысты туындаған, әртүрлі 
психологиялық проблемаларды  шешуге бағытталған адамдармен 
тікелей жұмыс жүргізетін қызмет ретінде тануға болады. 

Аутотренинг – клиенттерді бұлшықеттерін релаксация жасауға, 
өзін-өзі сендіруге ерік жігерін бағыттай алуға, зейінін бір орталыққа 
шоғырландыруды дамытуға және ерікті ақыл-ой белсенділігін  
басқара білуге бейімдейтін психотерапиялық әдіс. Бұл – өзін-өзі 
бақылау мен сендіруге негізделген арнайы жаттығулар кешені. 
Аутотренингті адам  өзінің жеке психикалық күйі мен мінез-құлқын 
басқару үшін пайдаланады. 

Аутотренинг жаттығуларын 30-шы жылдарда неміс психотера-
певті И. Щульц ойлап тапқан. Бүгінде оның түрлері мен оны 
қолданушылар саны едәуір артып отыр. Әйтсе де әрбір әлеуметтік 
педагогтың  аутотренинг жаттығуларын қолданудың әрбір адам үшін 
жеке дара сипатқа ие болатындығын естен шығармағаны жөн.

Әлеуметтік-психологиялық тренинг  топтағы адамдармен өзара 
қарым-қатынасқа түсуде өзін-өзі танып білу білігі мен дағдыларын 
қалыптастырудың топтық әдістерінің жиынтығын құрайды. Бұл 
индивидтің коммуникативтік қабілеттері мен дағдыларын, өзін 
және оның қоршаған ортасын адекватты қабылдау қабілетін дамы-
ту бағытындағы жеке тұлғаны дамыту мен топтық қарым-қатынас-
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тарын  жетілдіру мақсатын көздеген топ ішілік өзара ықпал ету-
дің арнайы әдістемесінің көмегімен ұйымдастырылады. Әлеуметтік-
психологиялық тренингтің базалық құралы топтық дискуссия және 
әртүрлі рөлдік ойындар болып табылады.

Әлеуметтік-психологиялық тренингтер тұлғаның жалпы қарым-
қатынасқа дайындығын жетілдіру мен қалыптастыру мақсатында 
қолданылады (мысалы, жеке өмірінде және ұжыммен қарым-
қатынасында қиындық сезетін адамдар үшін), сонымен қатар адам-
дар ұжымымен интенсивті түрде байланысқа түсетін  тұлғалар 
үшін қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру бағдарламалары 
ұсынылады.

Қызметтік ойындар – нақтылы бір қызмет түрінің әлеуметтік 
мазмұнын, қайта жасаудың, тәжірибе типіне тән сипаттағы 
қарым-қатынас жүйесін моделдеудің формасы. Әлеуметтік педа-
гог тәжірибесінде нақтылы педагогикалық жағдайды моделдеу 
мақсатындағы қызметтік ойындарды пайдалану кеңінен тараған. 

Тарихқа көз жіберсек, ата-бабаларымыздың тәрбие әдістерін 
өте тиімді қолданғандығын, соның ішінде жаза қолдануды да 
терістемегенін білеміз. XI ғасырда өмір сүрген ұлы ғұлама  Ж. Ба-
ласағұнның  «Құтты бiлiк» дастанында бiр отбасындағы балалардың 
әрқайсысы бiр сұраққа қайтарылған әртүрлi жауап секiлдi әртүрлі 
болатындығын, соған  сәйкес оларды тәрбиелеудiң жолдары да 
бiрдей болмауға тиiс екендiгi айтылады. Ақын баланы шектен 
тыс еркелетiп өсiрудiң түбi керi нәтиже беретiнiн  ескерте оты-
рып,  Шолжаңдатпа, бiлсiн тәртiп, талапты, Талап қысқан бала 
құтты, талантты (1950 бәйт), – деп  қатаң тәртiп нақтылық пен 
ұқыптылықты қалыптастыратынын  айтады. Ол үшiн балалардың 
мiнез-құлқы мен қабiлет ерекшелiгiне қарай тәрбие әдiстерiн 
дұрыс таңдау өте маңызды деп көрсетедi. Ақын  қандай болғанда  
да қатаң тәртiптiң  қажет екендiгiн, тiптi қажетi болғанда  жазалау-
ды да қолдануға қарсы еместiгiн бiлдiредi. Талшыбықпен аршы 
қырсық-түйнектен, Ұл мен қызға таяқ бiлiм үйреткен (1490 бәйт),  
– деп бiлiмдi меңгеру үлкен табандылық пен шыдамдылықты қажет 
ететiндiгiн, ол үшiн қатаң талап қоюдың маңыздылығын сипаттайды. 
Сонымен қатар, ақын жалпы бала тәрбиесiнде қатаң тәртiптiң болуы 
қашан да ата-ананы қуанышқа бөлейтiнiн Жаны жұмсақ –  қатты 
ұстаған баланың, жарық жүзi ата менен ананың (1215 бәйт) – 
деп тәртiпке үйренген балалардың қашан да жауапкершiлiктерiнiң 
жоғары, ата-ана көңiлiнен шығып отыратынын  түсiндiредi.
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Балалар бойында мейiрiмдiлiк пен қайырымдылық негiздерiн от-
басынан сiңiрудiң жолы –  баланы  алыста тәрбиелеуге бермей, от-
басында тәрбиелеу қажет деп көрсетедi. Өйткенi қолдан ерте шалғай 
кеткен баланың ата-ана мен туыс бауырларына суып кететiндiгiн 
түсiндiре отырып, бүгiнгi қоғамымыздағы балабақшалар мен  ба-
лалар тәрбиесiне арналған көптеген мекемелердiң тәрбиесi балалар 
уақытының едәуiр бөлiгiн алатынын  алдын ала болжағандай.

Ақынның дастанында адам баласының өмiр сүрудегi негiзгi 
мақсаты  дүние жинау емес, жақсы мiнез-құлық пен рухани байлық-
қа қол жеткiзу екендiгiн де түсiндiредi. Ата-ана үшiн ең асыл мұра 
балаларына берген жақсы тәрбиесi екендiгi айтылады.

Қазақ халқының отбасы тіршілігінде ұл баласының орны ерек-
ше. «Ұл туғанда күн туған» деп қазақ халқы ер баласының өмірге 
келуін әулеттің, тектің жалғасы  ретінде  үлкен қуанышпен күткен. 
Бүл жөніндегі деректер қазақтың мақал-мәтелдерінен де кеңінен 
көрініс тауып, байқалады.  «Ұлы бардың өзі бар, қызы бардың көзі 
бар» деп артында ұл баласы қалған адамды өлдіге санамаған. Бұл тек 
қазақ халқының ғана емес, бүкіл түркі халықтарының түсініктеріне 
тән  көзқарас болып табылады. Мұндай түсiнiктер Жүсiп Баласағұн 
көзқарасына да сәйкес келедi.

Отбасы тәрбиесіндегі ұл баланың орны мен жеке басының 
қалыптасуындағы   ерекшеліктер  Ж. Баласағұнның  «Құтты бі-
лік» дастанында  кеңінен қарастырылады. Онда ғұлама  ақын  ұл-
дың  шаңырақтың түтінін жалғастырушы ретіндегі рөлін жоғары 
бағалай отырып: Әйел алып, бала сүйгін жадырап, Ұлсыз ғұмыр –  
қаңыраған шаңырақ! Ұлсыз кісі өлсе – тұқымы өшеді, Аты өшіп, 
орны құрып көшеді!    (3370 бәйт) –   деп суреттесе,  қыз баласының 
жат жұрттық, қонақ екендігін ескере отырып,  ұл баласы ғана отбасы 
отын сөндірмей текті жалғастырушы болатындығын  айтады.

«Құтты білік» дастанының мазмұнында ақын отбасында ұл 
бала тәрбиесін ұйымдастырудың жолдары мен әдіс-тәсілдерін 
көрсетумен қатар, ата-аналарға құнды пікірлерін де ұсынады. Ер 
баланың табиғатына тән қасиеттері мен оны қалыптастырудағы әсер 
ететін факторларды: әкенің жеке басының өнегесі, ауыл ақсақалдары 
мен ортасының ықпалы, отбасындағы және құрбы-құрдастары 
арасындағы қарым-қатынас сипаты, білім-ілім үйрену және т.б. 
нақтылап көрсетеді.

Сонымен қатар, ақын Ж. Баласағұн, ұл бала тәрбиесінде  оның 
брйына азаматқа тән қасиеттердi сiңiрiп тәрбиелеудің әкеге па-
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рыз екендiгiн ескертеді. Өйткені ер азамат жастайынан шынығып, 
салмақты мінез-құлық пен жауапкершілікке тәрбиеленбесе, өскенде 
оның кесірі көрініс береді, ал ол қашан да әкеге сын.

Қазақ отбасындағы жетістіктің көрсеткіші қашанда балалар-
дың өнегесі мен  тәрбиесінің нәтижесі болып келген және ол бүгін 
де солай болып отыр. Осы тұста ақын Ж. Баласағұн дұшпаныңа 
күлкі болам демесең, бар күшіңді салып балаларыңды дұрыстап 
тәрбиеле дегенді айтады. Ж. Баласағұн  «Ұл өсіргің келсе дана, 
жүректі,  қатты ұстап: үйрет білім, ізетті» (1220 бәйт), – деп 
бала тәрбиесінің жан-жақты үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін 
оларға білім беру керек деп санайды. Ұл-қыз тәрбиесінде ата-анаға 
өнер, білімнің барлық түрлерін үйретуді кеңес бере отырып,  Ұлды 
үйрет күллі өнер – білімге, Онымен мал-дүние табар түбінде                                                      
(4505 бәйт), –  деп  ата-ананың бала тәрбиесіндегі ең асыл мұрасы 
оның көзін біліммен ашып, жақсы тәрбие беру екендігін  ескертеді.     
Мінез-құлқы жақсы болған баланың ісі оңынан басып, өмірде жолы 
болады деп санайды. Ж. Баласағұнның бұл тұстағы көзқарасы Әл-
Фарабидің «Бақытты болудың бір шарты – жақсы мінездің болуы» 
деген көзқарасымен сәйкес келіп жатады. Себебі ізгі мінезді адамдар 
ғана ізгі қылықтар жасауға қабілетті болады. 

Сонымен қатар, қазақ қоғамында, түп-тамыры тереңнен келе 
жатқан түрік қоғамында да баланы өз заманына лайықты азамат 
етіп тәрбиелеу міндеті қашанда отбасы тәрбиесі міндеттерінде 
қойылып келген. Соның дәлелі ретінде ұлы ғұлама әл-Фарабидің 
педагогикалық көзқарастарында: «адамның белгілі бір мінез-
құлыққа ие болуына немесе жақын жұғысудың арқасында бір мінез-
құлықтың  басқа бір мінез-құлыққа ауысуына себепші болатын нәрсе 
әдет болады, ал әдет деп мен белгілі бір әрекеттің жиі-жиі және 
ұзақ уақыт қайталауын айтамын», –  деп  пікірін білдірген. Бұдан 
байқайтынымыз, Әл-Фараби отбасы тәрбиесі жағдайында баланың 
мінезіндегі әрбір өзгерістер мен теріс қылықтарды дер кезінде 
байқап отыру және оның мінез-құлқының үнемі бірқалыпты болу-
ын қадағалап, талап ету де мінез-құлық дағдысын қалыптастыруға 
алып келетінін ескертеді. Ол үшін ғалым ғұлама нақтылы бір  тәрбие 
әдістерін қолдануды ұсынады. Олар  «қатаң», «жұмсақ»,  «тезге са-
лып түзету», жаттығу, сендіру, машықтану, үлгі-өнеге көрсету, өзін-
өзі тәрбиелеу және т.б. әдістер.  Мысалы, «тезге салып түзету» әдісін 
қолдану тәртібін әл-Фараби былайша көрсетеді:  мінез-құлықтағы 
олқылықтар мен артықшылықтарды  «алтын орта» қалыпқа кел-
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тіруге талпыну қажет. Мінез-құлықтағы олқылық артық болса, оны 
кемітіп, ал мінездегі қажетті қасиеттер кем болса, оны арттырып 
отыру ғана орта қалыпты қалыптастырады деп түсіндіреді. 

Бұл көп жағдайда мінез-құлықтағы «кеселді» ауру денені, 
организмді емдеуге қолданылатын медициналық тәсілдерге ұқсас 
әдістермен сауықтыруды ұсынады. Басқаша айтқанда, әл-Фараби 
жан саулығы мен тән саулығын салыстыра, қатар алып қарастыруды  
ұсынады, – деп тұжырым жасайды  ғалым А. Көбесов. Өйткені 
адамның жетілуі оның мінез-құлқының жетілуіне сай келеді.

Сонымен қатар, әл-Фараби тәрбиешілер мен ата-аналарға бала-
ларды тәрбиелегенде  мінез-құлықтағы орта шаманы, яғни қалыпты 
жағдайды табу туралы да кеңестер береді. «Тең орта» шаманы табу 
алғаш қарағанда өте қиын болғандықтан, адам өзінің мінез-құлқын 
нормаға,  яғни бір қалыпқа келтіруге мүмкіндігінше жақындатуға 
бағытталған амалдарды пайдаланады. Мысалы, тәнді орташа 
жылылықта ұстау қиын, бұл үшін тәнді сондай жылылыққа жеткізуге 
мүмкіндігінше  жағдай жасайтын амалдар пайдаланылады: мінез 
– құлықтың орташа шамасына жету үшін қолданылатын амалдар 
өзімізде дағдыға айналған мінез-құлықты қарастыру болып табыла-
ды,  егер  мінез-құлқымызға тән нәрсе артық кету болса, жетімсіз 
болудан түсетін әрекеттерге баулимыз, егер мінез-құлқымызға 
жетімсіздік тән болса, онда өзімізді артық кетуге сәйкес әрекеттерге 
баулимыз. Содан соң, біз өзімізде қандай мінез-құлық қалыптасқанын 
ойластырып қарастырамыз, – дейді. Мұндай мінез-құлықтардың 
артық-кемін реттеу арқылы қалыпқа түсірудің дұрыстығы немесе 
бақытқа жеткізер пайдасы туралы халқымызда мынадай мақал ай-
тылады: «Күле-күле күлкім жетті басыма, күлмей жүрсем кім келеді 
қасыма». Бұл мақалдан байқағанымыздай, халықтық даналар мен 
әл-Фараби түсініктеріндегі  бала мінезінің қалыпты нормада болуы,  
яғни  ұшып-қонып, тым жеңілтек болуы да, тым салмақтылық та өз 
ортасында жағымсыз қарым-қатынасты қалыптастыратындықтан, 
бірқалыпты  сабырлылық – бақытқа қол жеткізетін негізгі қасиет 
ретінде сипатталады.

Қалыптасып шыққан мінез-құлық үш түрлі халдің бірінде бола-
ды, – деп түсіндіреді  әл-Фараби. Ол: не орташа халде, не орташа-
дан асыңқы халде немесе орташаға жақын халде. Егер хал орташаға 
жақын болса, бірақ екінші қарама-қарсы жағына қарай жақындап, 
одан асып түспесе, онда қашан орташа халге жеткенше тағы біраз 
сол әрекеттерді жасай береміз.
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Фарабидің ілімі бойынша адамның рухани бетпердесі, мінезі 
мен жүріс-тұрысы қоғамдық орта, тәрбие әсері, адамның еркі, ауру 
сияқты көптеген объективті және субъективті себептерге байла-
нысты өзгереді. 

Фарабидің пікірінше, тәрбиеге көнбейтін, жөндеуге келмейтін, 
түзетуге болмайтын жас болмайды. Тек ретін тауып үйретуден, бау-
лудан жалықпау керек. «Жаман құлық – ол жан ауруы. Бұл ауруды 
кетіру үшін тән ауруын емдеуші  дәрігерге ұқсауымыз керек», - дейді 
ғұлама ғалым.

Фараби ұстаз бен шәкірт, тәрбиеші мен тәрбиеленуші, сондай-ақ 
ата-ана мен балалар арасындағы қарым-қатынас өзара түсіністікке 
негізделуі үшін ересектер тарапынан болатын қарым-қатынас стилі 
тым қатал да, тым жұмсақ та  болмауға тиіс, – дегендi ұсынады. 
Өйткені қарым-қатынас тым қатал болса, онда тәрбиеленушілер не-
месе балалар бойын қорқыныш сезімі билейді, олар ересек адамды 
сол қылығы үшін жек көреді, оған сенбейтін болады. Бірақ қарым-
қатынас міндетті болғандықтан, оларда екі жүзділік пайда болады. 
Егер қарым-қатынас тым жұмсақ болса, онда тәрбиешілер немесе 
отбасындағы балалар тарапынан оның ересектер талабына деген 
немқұрайдылық пайда болып, оның өзіне деген құрмет төмендейді, 
- деп талаптың нормада, яғни қалыпты болғанын қажет деп санайды.

Сондай-ақ, ұлы ғұлама Ж. Баласағұн көзқарасында да тәрбие 
әдістерін таңдай білу баланы қоғамдық талаптар мен мінез-құлық 
нормаларына қалыптастырудың маңызды шарты деп көрсетіледі. Ол 
отбасындағы ұл баласының тәрбиесі ер азаматқа тән қасиеттердің 
қалыптасуы арқылы ерекшеленуі керектігін тұжырымдай отырып, 
ол үшін ер балалардың денесі жағынан  шыныққан, өнерлі, мінезі 
жарасымды да салмақты, ұстамды,  сөз саптауы дұрыс, жан-жақты 
болып жетілуін  талап етеді. Ақын «Бір әкеден туар бала не түрлі, 
бір сауалдан туған жауап секілді!» (980 бәйт), – деп жырлай оты-
рып, әртүрлi мiнезбен туылған балаларды тәрбиелеудiң жолдарын да 
өзiндiк ерекшелiкпен ұйымдастыру керектiгiн айтады.

 Осы тұста ғұлама   тәрбие әдістерін  дұрыс таңдаудың жолда-
рын да тиімді көрсете білген, яғни мінезі қыздай инабатты баланы 
бетінен қақпай өсір десе, тіл алмайтын, ата-анасын азар етер балаға 
қатаң жаза қолдануды да құптайтындығын білдіреді. Сондай-ақ, 
ақын  ұл тәрбиесін сәтті ұйымдастыруда  өнегелі ұл тәрбиелеп 
өсірген ақсақалдар мен қариялардың  ақыл-кеңестеріне құлақ асу 
қажет деп санайды. Ұл тәрбиесінде  әкенің жеке басының өнегесінің  
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ерекше екендігін де ақын естен шығармайды. Мұндай ойлар 
оның: Бейбастық қып өсірсе ұлдың қылығын, Кінәлі әке, жазығы 
жоқ ұлының»,(4505 бәйт) – деген өлең жолдарынан байқалады. 
Ақын Ж. Баласағұнның пікірінше, отбасының басшысы әке 
болғандықтан, ондағы бала тәрбиесімен  әйел адам қаншалықты 
шебер  айналысқанымен, ер азаматтың көмегінсіз тәрбиенің 
жетістігі жеткіліксіз деп санайды. Өйткені ұл бала тәрбиесінде ана 
қаншалықты күш салғанымен, әкенің орнын алмастыра алмақ емес. 
Бұл жөнінде ақын отбасы тәрбиесінің түпкі жауапкершілігі ер кісіге 
байланысты деп тұжырымдайды. Оны  «Ұл-қыз кесір, болса ессіз, 
парықсыз, «Өнегесі-ай әкенің!» – дер халықпыз…(1225 бәйт) – де-
ген өлең қатарларында баяндайды. Ақынның түсінігі бойынша әке 
тәрбиесін көрген бала қашанда қиыншылыққа да, сынға да  төзімді 
болып келеді. 

Сондықтан, бүгінгі бала тәрбиесін қоғамдық талаптамен үйле-
сімді қалыптастыруда табиғатымызға тән қасиеттерді қалыптас-
тыруды және ата-бабаларымыз ғасырлар бойы пайдаланып, тиімді 
нәтиже алып келген тәрбие әдістерін қолдану маңызды деп білеміз. 

   Тұжырым:
1. Кез келген ғылым саласы секiлдi әлеуметтік педагогика 

ғылымының да өз дамуында қолданатын зерттеу әдiстерi бар 
және олар өзiндiк ерекшелiкке ие.

2.  Әлеуметтік педагогика ғылымының зерттеу әдiстерi жалпы 
педагогика ғылымының зерттеу әдістерін пайдаланады: теориялық 
және эмпирикалық әдiстер. Теориялық әдiстерге барлық теория 
жүзiнде қарастырылатын әрекеттердi, ал эмпирикалық әдiске 
барлық практикалық-әрекеттiк негiзде жүргiзiлетiн әдiстердi 
жатқызамыз.

3.  Әлеуметтік педагогиканың зерттеу әдiстерi ғылымның да-
муына және орын алып отырған проблемаларды шешудiң  жолда-
рын анықтау мақсатына қызмет етуi тиiс. 

4. Әлеуметтік педагогикалық әдiстердi қолдануда басқа ғы-
лымдар байланысы назардан тыс қалмайды. Мысалы, тәрбие 
әдістері, тарихи шолу мен жүйелеу әдістері, психологиялық кеңес 
беру әдістері, статистикалық мәлiметтердi пайдалану, салыстыр-
малы талдаулар жасау, математикалық есептеулер мен жобала-
улар педагогика салалары арасындағы және ғылымаралық байла-
нысты қамтамасыз етедi.
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Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1. Зерттеу әдiсi ұғымына, әлеуметтiк-педагогикалық зерттеудiң негiз-
гi әдiстерiне  сипаттама берiңiз.

2. Әлеуметтендiрудiң қозғаушы күшiнiң негiзгi көзi  тұлғаның өмiрлiк 
сұранысы мен әлеуметтiк мүмкiндiгiнiң  арасындағы қарама-қайшылықтар 
деп айтуға бола ма?

3. Әлеуметтiк зерттеу әдiстерi iшiндегi эксперимент пен тәжiрибелiк 
жұмыстың айырмашылығы неде деп ойлайсыз?

4.  Әлеуметтiк-педагогикалық зерттеу жұмысын ұйымдастырудың негiз-
гi кезеңдерiн атаңыз.

5.  Әлеуметтiк педагогикадағы теориялық және эмпирикалық танымның 
рөлiн ашып көрсетiңiз. 
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1.4  Әлеуметтік педагогиканың тұжырымдамалық идеялары 
мен  негізгі  принциптерi

1.4.1 Әлеуметтік педагогиканың тұжырымдамалық идеялары 
және оның  мазмұндық алғышарттары

1.4.2 Әлеуметтендіру принциптері, оладың  түрлері және оларға 
сипаттама

1.4.3 Баланы қоғамға бейімдеу мен ендіруде әлеуметтендіру 
принциптерін басшылыққа алудың жолдары

Қазіргі таңда әлеуметтік педагогиканың тұжырымдамалық және
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құрылымдық мәселелерін жасауда қолданылып жүрген негізгі 
тұжырымдамалық идеялар Б. А. Грушин, Р. Г. Гурова, С. Н. Иконни-
ков, В. Г. Лисовский, Ю. В. Торсуев және т.б. еңбектерінде қарас-
тырылған. Бұл зерттеулерде тәрбиенің әлеуметтік детерминант-
тылығы және әлеуметтік-экономикалық жағдайларға байланысты 
тұлғаның әлеуметтенуі жайлы эмпирикалық зерттеулердің талдаула-
ры берілген.

 В. С. Бестужев-Лада, Б. С. Гершунский, М. Н. Скаткин, В. А. Ка-
раковский, В. А. Ядов т.б. әлеуметтік-педагогикалық болжам  жасау 
мәселелерін шешуде әлеуметтік педагогика ғылымына үлкен үлес 
қосқан.

В. И. Журавлев, Б. Т. Лихачев, В. Г. Разумовский, Г. П. Буда-
новалардың зерттеулерінде жастардың еңбекке, отбасылық өмірге,  
білім алуға, қоғамдық іс-әрекет пен дем алуға дайындығы жан-
жақты әрі  терең қарастырылған.

Қазіргі дәстүрлі педагогика әлеуметтік-педагогикалық сипаттағы 
төмендегідей мәселелерді де қарастыру қажеттілігін мойындауда:

–   тұлға мәнін және оның қалыптасу кезеңдерін ашу;
–   индивидттің әлеуметтік болмысының түрлі формаларын ажы-

рату (адам, жекелік, тұлға, субъект);
–   әлеуметтану мазмұнын түсіну;
– тұлғаның  дамуы мен өзін-өзі дамытудың өзара байла-

ныстылығына талдау жасау;
–   тұлғаның әлеуметтік қалыптасуының әлеуметтік детерминан-

ты мен мәдениеттер диалогының рөлін түсіну және т.б. Бұл бағытта 
В. В. Давыдов, В. В. Краевский, А. В. Мудрик, Б. С. Гершунский, т.б. 
еңбектерін айтуға болады.

Психология мен  әлеуметтік психологияда тұлғаның психо-
логиялық құрылымы мен рефлексивтік белсенділіктің түрлеріне, 
формаларының заңдылықтарына іс-әрекет психологиясы мен тұлға 
ерекшеліктері, идентификациялаудың әлеуметтік-психология-
лық механизмдері (эмпатия, еліктеу, сендіру, т.б.) жатады. Бұл орай-
да Б. Т. Ананьев, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, 
В. М. Мерлин, Л. И. Анциферова, И. Н. Семенов және т.б айтуға 
болады.

Соңғы жылдарда философияда қоғамда адамның алатын 
орны, адамдағы биологиялық пен әлеуметтіліктің арақатынасы, 
тұлға дамуының әлеуметтік мәдени детерминациясы, адамның іс-
әрекеттік болмысы әлеуметтік қоғамның негізгі сфераларын талдау, 
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гуманистік концепция мазмұнын түсіну мәселелеріне  көп көңіл 
бөлінуде. Бұл бағыттағы зерттеулер ретінде М. Н. Берулова, 
Л. П. Буева, Л. Н. Коган, И. И. Резвицкий, И. Н. Семенов, Э. Г. Юдин, 
К. А. Шварцман т.б. еңбектерін атауға болады. 

Жоғарыда айтылған ғылымдардағы ізгіліктілік мәселелердің 
ғылыми  маңыздылығын жоғары бағалай отырып, әлеуметтік пе-
дагогика үшін негізгі рөл әлеуметтік педагогикалық іс-әрекет 
тұжырымдамасы мен әлеуметтендіру тұжырымдамасына бері-
летіндігін атауға болады. Бұл тұжырымдамалар әлеуметтік педа-
гогиканың тұжырымдамалық негізін құрайды. Бұл тұрғыда Л. В. Фи-
липпованың  жұмысы басты орынға ие. Онда әлеуметтік педа-
гогиканың тұжырымдамалық негіздері біртұтас жүйе ретінде 
пәнаралық білімдерді интеграциялаудың әдіснамалық және тео-
риялық мәселелерін қамтиды. Осындай көзқарас әлеуметтік пе-
дагогтарды кәсіби дайындаудың психологиялық-педагогикалық 
тұжырымдамасының мазмұндық және методологиялық негізін 
құрайды.

Әлеуметтік педагогтарды кәсіби дайындаудың психологиялық-
педагогикалық тұжырымдамасын құрастырудың бастапқы кезеңіне 
әлеуметтік педагогиканың ғылым ретінде және практикалық пән 
ретіндегі статусы, пәні, мазмұны, құрылымы және қызметтері мен 
міндеттері жайлы заманауи көзқарастарды жатқызуға болады.  
Мұндай көзқарас әлеуметтік педагогиканы  тұлғаны әлеумет-
тендірудің заңдылықтарын түсінуге және осы заңдылықтарды нақ-
ты бір тұлғаға қатысты қолдануды жүзеге асыруды қамтамасыз ететін 
пәнаралық кешен ретінде қарастыруға болатындығын айқындайды.

Әлеуметтік педагогика статусы нақты бір тұлғаның өзін-өзі 
жүзеге асыра алуына септігін тигізетін әлеуметтік педагогикалық іс-
әрекет феноменіне қатысты әлеуметтік философиялық позицияның 
көрінісі болып табылады. Осының нәтижесінде тұлғаның өзін-өзі та-
нуы, өзін жүзеге асыра алуы қамтамасыз етіледі. Бұл  әлеуметтік пе-
дагогиканы ғылым ретінде танып, оның  практикалық пән ретіндегі 
қоғам  тапсырысын жүзеге асыратындығын нақтылай түседі.

Әлеуметтік педагогика тұлғаны әлеуметтік-педагогикалық әсер-
лердің жүйесі, көпқырлы әлеуметтендіру процесінің бастапқы және 
соңғы нәтижесі ретінде қарастырады. Бұл барлық педагогикалық ме-
ханизмдер мен құралдардың біртұтас қоғам жүйесінде, яғни қоғам 
өмірінің барлық салаларында қызмет етуін ескере отырып, қайта 
қарастырылуы қажет екендігін көрсетеді. Бұл өз-өзінен жоғарыда
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аталған мақсатқа қызмет ететін әлеуметтік-педагогикалық жобалар 
мен технологиялар жасауды қажет етеді.

Әлеуметтік педагогиканың объектісі ретінде тұлғаның өзі қа-
растырылады. Ал кейбір зерттеулерде (мысалы, Л. В. Филиппова) 
объект нақтыланып, тұлғаның әлеуметтену барысында қалыптасуы 
және дамуы түрінде айқындалады.

Қазіргі таңдағы түрлі көзқарастар тұрғысынан алғанда «тұлға» 
ұғымы адамның өмір сүру болмысының ерекше түрі; қоғамның 
мүшесі ретінде, белгілі бір әлеуметтік топтың өкілі. Мұндай көзқарас 
психологияда кеңінен танымал болып, әлеуметтік-философиялық 
және әлеуметтік көзқарастармен жақсы үйлеседі. Бұл тұлғаның 
қалыптасу, даму мәселесін пәнаралық тұрғыдан қарастыруды, мәні 
тұрғысынан әлеуметтік-педагогикалық  позициядан қарастыруға 
мүмкіндік береді. Осы тұрғыдан алғанда әлеуметтік  педагогиканың  
объектісінде ең алдымен тұлға феноменінің әлеуметтік мәдени бол-
мысы көрініс табуы тиіс. Тұлғаның әлеуметтік-мәдени табиғаты 
төмендегідей мәселелермен сипатталады: Тұлға феномені адамның 
позициясында  басқа адамдармен қарым-қатынасында  көрінеді, 
өмірлік мақсаттары мен оның артында тұрған мотивтерінде мінез-
құлық  түрлері  мен жалпы мақсаттары  мен міндеттеріне жетуде 
қолданатын іс-әрекет тәсілдерінде көрінеді. Осы сипатта тұлға 
түсінігі позиция, әлеуметтік рөл, әлеуметтік статус ұғымдарымен 
тығыз байланысады. 

Әлеуметтік рөл дегенде белгілі бір топтағы адамның күтілетін 
мінез-құлыққа жауап беретін іс-әрекетінің бағдарламасын түсіну ке-
рек. Түпкі мәніне келетін болсақ, бұл белгіленген бір қоғам  өміріне 
араласатын адамның еріксіз статусы, яғни мұндай адам өзінің қызмет 
әрекетіне сай мінез-құлыққа жауап беруі тиіс. 

«Статус» ұғымы бұл адамның қалыптасқан әлеуметтік қатынас-
тар жүйесіндегі мінез-құлқын сипаттайды. Мұнда адамның өз орны, 
іс-әрекет түрі және нормативтік мінез-құлық типі болады. Статустық  
жүйеде адамдардың қарым-қатынасын, іс-әрекеттерін ретке салып 
отыратын нормалар бар. Статус пен тұлғаның рөлі сырттай қараған-
да бірдей болғанымен, тұлға ұғымының мәнін толық қамти алмай-
ды. Тұлға ұғымының мәні оның еркін, өз бетінше, жауапкершілікпен, 
яғни өзінің статустық-рөлдік шектеулерден, нормативтік инструк-
циялардан шетке шығып еркін әрекет етуімен байланысты.

Адамның әлеуметтік қоғамдағы орнын кей жағдайларда белгілі 
мақсат, себеп, жағдайлар айқындайды. Ал тағы бір жағдайларда адам
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сол қоғамдағы орнын саналы, ерікті түрде таңдап, өзін өзгелерге 
мойындату арқылы жеңіп алады. Мұндай жағдайда адамның өмір-
дегі өз позициясының бар екендігін айту қажет. Позицияны адамның 
тұлға ретіндегі жалпы сипаттамасы ретінде түсіну қажет. Ал тұлға 
бұл аспектіде-өмірде, қоғамда, мәдени қарым-қатынаста өз орнын 
өздігінен айқындайтын адам. Осы негізде тұлға – біртұтас әлеуметтік 
мәдени құрылым, мәдениет, уақыт және тарих кеңістігінде өз пози-
циясын еркін, өз бетінше айқындаған субъект. Адамдармен қарым-
қатынаста позицияны түбегейлі ұстану мүмкін емес. Өмір сүру ба-
рысында жауапкершілікті өз мойнына алу керек болатын жағдайлар 
орын алуы мүмкін. Сондықтан тұлға біржолата қалыптасқан 
сапа, жай-күй немесе құрылым емес. Тұлға –  іс-әрекет әдісі, өмір 
сүру бейнесі, іс-әрекет субъекті. Осы тұрғыдан алғанда әрбір 
адам өзінің жеке көзқарастары мен позицияларын берік ұстанып, 
оның дұрыстығын өзгелерге мойындатқан жағдайда ғана толық 
мағынадағы тұлға ретінде қалыптасады.  Тұлға – адамның айрықша 
өмір сүру тәсілі.  Осы тұстан бастап, адамның ерекше болмысы тура-
лы айтуға болады. Мұндай тәсіл тұлғаның жеке білім алуы негізінде 
қамтамасыз етіледі. Ал ондай білім адамның іс-әрекетінің ерекше 
деңгейіне, басқаша айтқанда тұлғалық сатысына көтерілгенде, жеке 
өмір сүру тәсіліне ие болғанда қамтамасыз етіледі. 

Тұлғалық деңгей – бұл өз іс-әрекетіне, мінез-құлқына толық жа-
уап беру, әлеуметтік іс-әрекет қаупі мен қиналыс қаупіне, түрлеріне 
қарамай, сол жолды таңдауы сияқты мәселелер түсініледі.

Субъектінің әлеуметтік байланыстар мен қатынастарға 
түскендігін бейнелейтін ұғымдардан жеке құндылық, жеке таңдау, 
еркін, тұлғалық бағдарлар мен мақсаттар, жеке уақыт сияқты 
мәселелерді атауға болады. Тұлғалық құндылықтар дегенде нақты 
бір индивидтің  қоғамдық  және топтық  құндылықтарды меңгеруін 
түсіну қажет. Әлеуметтік құндылықтар жеке өмір сүру іс-әрекеті 
тәжірибесі барысында тұлғаның құндылықты бағдарларының 
психологиялық құрылымына енеді. 

Құндылық бағдарлар тұлғаның қызметі барысында көптеген 
қызметтерді атқарады және оның тұрақтылығы мен тұтастығын 
қамтамасыз етеді. Тұлғалық бағдарлар мотивацияның негізгі 
қозғаушы күші болып, әлеуметтік мінез-құлықтың негізін құрайды. 
Дамыған тұлғалық бағдарлар – кемелденген тұлғаның маңызды 
көрсеткіштерінің бірі, ол әлеуметтенгендік деңгейінің, индивидтің 
әлеуметтік қоғамға енуі деңгейінің көрсеткіші ретінде бағаланады. 
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Осыған байланысты кез келген қоғамда тұлғалық бағдарлар 
тәрбиенің және мақсатқа бағытталған қалыптастырудың объектісі 
болып табылады. Жоғарыда айтылған пікірлерді жинақтай оты-
рып, тұлғаның табиғи болмысы төмендегі екі топтағы сипаттамалар 
арқылы ашылатындығын айтуға болады:

Бірінші топқа тұлғаның ұстанымы,  әлеуметтік рөлі, құндылық-
тары және жоғарыда санап өтілген феномендер кіреді. 

Екінші топ адамның жеке деңгейдегі өмір сүру тәсілі арқылы 
тұжырымдалады. Бір сөзбен айтқанда, тұлға әлеуметтену бары-
сында қоғамда дұрыс өмір сүру үшін өзіне қажетті мінез-құлық 
формаларына ие болып қоғам мақұлдаған көзқарас, сенімдерін 
қалыптастырады. Әлеуметтену өз ішіне адамның әлеуметтік бол-
мысты тануын, жеке практикалық  және топтық жұмыс дағдыларына 
ие болуды қамтиды. Әлеуметтену процесі барысында белгілі бір 
өзгерістерге алып келетін сапалар мен психологиялық механизмдер 
қалыптасады. 

Әлеуметтендіру процесі үшін қоғамдық тәрбиенің маңызы зор. 
Әлеуметтендіру процесін индивид тарапынан әлеуметтік тәжі-
рибені меңгеру барысында қарым-қатынас және іс-әрекет аясын 
кеңейту ретінде, өзін-өзі реттеу, сана-сезімі мен белсенді өмірлік 
ұстанымының қалыптасуы түрінде сипаттауға болады.

Әлеуметтендіру институттары ретінде отбасы, бастауыш мек-
тепке дейінгі білім беру мекемелері, мектеп, еңбек және басқа да 
ұжымдарды жатқызуға болады.

Тұлғаның жаңаша жоғары деңгейде дамуының объектив ал-
ғышарты – тәрбие процесі. Жоғарыда  тұлғаның әлеуметтік бол-
мысына қатысты аталған қағидаларға сүйене отырып, әлеуметтік 
педагогиканың пәніне әлеуметтендіру процесінің мазмұнын құ-
райтын құрылымдық-функционалдық  байланыстарды, заңдылық 
қарым-қатынас пен өзара байланыстар логикасын, тұлғаның өзін-өзі 
айқындауы мен өзін жүзеге асыра алуы процестерін жатқызуға бо-
лады.

Әлеуметтік педагогиканың принциптері  әлеуметтік педагогика-
ның тұжырымдамалық  негізін шығармашылық тұрғыдан талдау нә-
тижесінде айқындалады. 

«Принцип» сөзінің өзі латынның «принципум» деген сөзінен 
аударғанда «негіз» деген мағынаны білдіреді. Кез келген ғылым 
өзінің дамуында белгілі бір заңдылықтардан бастау алатын, соларға 
негізделетін қағидаларға сүйенеді. Мысалы: кез келген құрылысшы 
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акірпіш қалау үшін ең алдымен фундамент қалап алу керектігін 
біледі. Сол секілді педагогикалық процесті ұйымдастыруда бас-
тапқы ережелер мен талаптарды, яғни принциптерді ескеріп, үнемі 
басшылыққа аламыз.

Кез келген ғылымның негізгі қағидаларына сүйене отырып, 
оның ережелері қалыптасады. Қағидалар мен ережелер біздің қала-
уымыздан тыс пайда болады. Оларды ескермеген жағдайда ертелі-
кеш біздің тәрбиелік әрекеттеріміз пайдасыз, тіпті зиянды да болуы 
мүмкін.

Әлеуметтік педагогика өзінің практикасында ғылыми  педа-
гогиканың тәрбие қағидаларына сүйенеді. Соған қарамай әлеуметтік 
педагогика  баланың ересек болғанға дейін ең алдымен бала болып 
қалуын қалайды. 

Сондай-ақ швейцар педагогі Иоганн Генрих Песталоцци (1749-
1827) қараусыз қалған балалар үшін қамқорлыққа алу үйлерін 
ұйымдастыра отырып, тәрбиедегі негізгі мақсат – адамның қабілеті 
мен табиғи күшін дамыту, сонымен қатар бұл даму жан-жақты әрі 
үйлесімді болуға тиіс деген болатын.

Әлеуметтік педагогиканың принциптері – бұл, тұлғаның қалып-
тасу және даму процесінің базалық принциптерін түсіну ғана емес, 
сондай-ақ оларды практикалық тұрғыда жүзеге асыру. Ондай прин-
циптер қатарына – гуманитарлық, дамудың әлеуметтілігі, жүйелілік, 
поляризация және тәжірибе жатады.

1. Әлеуметтендiрудiң ізгіліктілігі принципi. «Гумандылық», 
«гуманизм»  ұғымдары латынның «адамдық» деген сөзінен  ауда-
рылғанда «адамға деген құрмет» деген мағынаны білдіреді. Гума-
низм  қағидасы мынадай ережелерді сақтауды қажет етедi:

– қоғамдағы барлық балалардың дене, материалдық және әлеу-
меттік жағдайына қарамай оларға деген дұрыс қарым-қатынас пен 
құрмет болуға тиіс;

–  әрбір баланың бойындағы «мен» ұғымының қалыптасуы мен 
дамуына көмектесу, айналадағы адамдарға құрметпен қарау;

– мейірімділік пен қайырымдылықты гуманизмнің алғашқы 
басқышы ретінде түсіну.

Әлеуметтендiрудiң ізгіліктілігі, бағыттылығы принципi – адам-
ның   өмiрiн, оның дене, психикалық және адамгершiлiктiк саулығын, 
сондай-ақ рухани байлықтарын адамның жоғары құндылықтары 
ретiнде мойындау. Әлеуметтендiру процесiндегi педагогикалық 
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ықпалдың негiзгi мақсатының өзi оны тек танып қана қоймай, сол 
құндылықтарға қол жеткiзу болып табылады.

Тәрбиені ізгілендіру идеясы  Ян Амос Коменскийдің еңбектерінде 
бастау алып, ол барлық елдер педагогтары тарапынан насихатталып 
келеді.

Ізгіліктілік бағыттылықта жастарға тәрбие беру мынадай 
тиімділік береді:

1. Тек тәрбие ғана белгілі бір мөлшерде әлеуметтену объектісі 
болып табылатын адамның мінез-құлқындағы оң өзгерістердің 
дамуының бағытын анықтауға мүмкіндік береді;

2. Тәрбие арқылы ғана адамның субъект ретінде өз идеясын 
жүзеге асыруына мүмкіндік жасауға болады;

3. Тәрбие ғана адамның бір ортадан екінші ортаға бейімделуіне 
мүмкіндік жасайды. Мысалы, ол бұрын әлеуметтену құрбаны 
болған болса, енді өмір сүру ережелерін үйренуін тәрбие арқылы  
қалыптастырамыз;

4. Тәрбие ғана адамды әлеуметтену процесінің құрбаны болып 
кетуден сақтандырады.

Әлеуметтік педагогиканың ізгіліктілік принципі ізденушілік жә-
не практикалық іс-әрекетте төмендегідей үш идеямен байланысты 
болады:

–   адамды жоғары әлеуметтік құндылық ретінде тану;
–   адамды қоғамдық дамудың мақсаты ретінде мойындау;
–  адамды қоғамдық өмірдің жалпы  барлық салаларын кез 

келген әлеуметтік-педагогикалық жобалар мен технологияларды 
бағалаудың жоғарғы критериі ретінде тән алу.

Қазақта ізгілікті әрекеттер қашан да жастарға тәлім тәрбие беру-
де насихатталып келген, ол өскелең ұрпақты әлеуметтендірудің бас-
ты көрсеткіші ретінде насихатталған. Осы тұста М. Жұмабаевтың: 
«Кiмде-кiм өзiн сүйсе, туысқандарын сүйсе, өз елiн сүйсе, әсiресе, 
бүткiл адам баласын бауырым деп сүйсе, сол адамды iзгi деп ай-
тамыз», – деген сөздерiне жүгiнсек, iзгiлiк қазақтың қанында бар 
қасиет  екендігіне әбден көзіміз жетеді. Оған дәлел қазақтағы «Қол 
ұшын беру», «Асар», «Пiтiр-садақа тарату» секiлдi дәстүрлерiмiздiң 
болуы, қазақ халқында отбасында болған қуанышты бастамаға асар-
латып көмектесiп, жақсылықтың тездетiп орындалуына себепкер 
болуға талпынған, ал қайғы-қасiретте қол ұшын берген. Осылай-
ша халқымызда адамды өз ортасына бейімдеу оны ізгі шараларға 
қатыстырумен байланысты іске асырылған.
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Әлеуметтік педагогика үшін әлеуметтілік принципі – адамның 
интегралдық әлеуметтік болмысына, тұлғаның көп аспектілі 
қалыптасу және даму процесінің әлеуметтік детерминациясы мен 
қызмет ету жағдайындағы тұлғаның әлеуметтік болмысына қатысты 
үш аспектіде принципиалдық маңызға ие.

Тұлғаның әлеуметтік педагогиканың объектісі ретіндегі   
динамикалық табиғаты жайлы тұжырымдары, зерттеулері мен 
тәжірибелері осы әлеуметтік принциптен туындайтындығын негіз-
дейді. Теория мен практикада тұлғаның қалыптасу және даму прин-
ципін жеткіліксіз бағалау ұжымдық принципті сыңаржақты түсінуде, 
тұлғалық дамуды жоққа шығаруда байқалады. Осы тұрғыда дамы-
ту принципі әлеуметтік педагогика объектісінің динамикалық бол-
мысын айқындауға, тұлғаны қалыптасу және даму объектісінде 
қарастыруға мән береді.

Жүйелілік принципінің мазмұны төмендегі қағидалар арқылы 
айқындалады:

– тұлғаның қалыптасу және даму процесін зерттеу және қам-
тамасыз етуде пәнаралық қатынасқа бағдарлану; 

– тұлғаның өмір сүру деңгейі мен әлеуметтендірудің бар-
лық құрылымдық  компоненттерінің субординациясы мен коор-
динациясының логикасын мазмұндық тұрғыдан қарастыру;

–    жүйелілік қатынас негізінде әлеуметтік-педагогикалық техно-
логияларды жасау.

 Поляризациялау принципі әлеуметтендіру процесінің өзін 
(оның формасы, әдіс-тәсіл, даму, өзін-өзі дамыту, тәрбиелеу, өзін-
өзі тәрбиелеу аспектілерін, субъект-объект қарым-қатынастарын) 
диа-лектикалық бірлікте қарастыруды, қарама-қайшылықтар бірлігі 
ретіндегі тұлға болмысының табиғатын, оның өмір сүруінің  жекелік 
деңгейін түсіндіруді мақсат етеді.

  Тәжірибелік принципі тәжірибелік бағдарлану мен әлеуметтік 
педагогиканың өзімен шартты байланысқа ие. Тәжірибелік бағ-
дарлану тұлғаның  өзі және оның әлеуметтену, қызмет ету процесі, 
өзін-өзі жүзеге асыру сипаттамасы қоғамды қалыптастырушы 
қоғамдық өмірдің практикалық салалары тұрғысынан жоғары мәнге 
ие.

Қарастырылған әдіснамалық принциптер әлеуметтік педа-
гогиканың алдында тұрған барлық міндеттерді шешуге бағытталған. 
Аталған принциптер аясында шешілетін міндеттерді төмендегідей 
үш топқа бөлуге болады:
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–  педагогикалық мақсат ретінде адам жайлы білімдерді пән 
аралық  синтездеуді жүзеге асыру;

–  әлеуметтік педагогикалық  пікірлеу мен іс-әрекет жүргізудің 
стилін құрастыру;

–  неғұрлым дамыған формаларда әлеуметтендірудің біртұтас 
процесін ұйымдастыру мен жүзеге асыруды қамтамасыз ететін 
жүйені құру немесе қалыптасқан қолданыстағы бар әлеуметтік, 
педагогикалық жүйелерді жетілдіру.

  Әлеуметтік педагогтарды кәсіби дайындау тұжырымдамасы
 Жалпы тұжырымдамалар ғылыми білімді дамыту формалары 

ретінде бірнеше ерекшеліктерге ие. Ең алдымен белгілі бір ғалым-
ның дүниетанымдық жеке ұстанымын білдіреді. Сондай-ақ, ол 
теорияны құрастырудың алғашқы сатысы саналады. Осындай 
дүниетанымдық ұстанымдар мен әдіснамалық нұсқаулар негізінде 
кейбір пән аясындағы бастапқы теориялық категориялар бірігуі 
нәтижесінде әдіснамалық тұжырымдар пайда болады. Мұндай бірі-
гу негізінен олардың арасындағы қажетті байланыстарды айқындау 
негізінде жүзеге асырылады. Мұндай процедураны толық деңгейде 
жүзеге асыру түбінде концепцияның теорияға айналуына септігін 
тигізеді. 

Әлеуметтік педагогиканың бастапқы ұстанымдары және оны-
мен байланысты көзқарастар жүйесі екі фактормен айқындалады. 
Оның біріншісі –  әлеуметтік педагогиканың ғылым ретіндегі мәні 
және әлеуметтік педагогикалық практиканың өзіндік ерекшеліктері. 
Әлеуметтік педагогика әрбір нақты тұлғаның өз табиғи бол-
мысынан алшақ кетпеуін қарастырады. Бұл идеяда әлеуметтік 
педагогиканың ізгіліктілік қызметі толық көрініс тапқан. Ізгілікті 
қызметті тәжірибеде жүзеге асыруда мамандарды дайындау концеп-
циясы да мазмұны, формасы, әдіс-тәсілдері жағынан  ізгі болуы тиіс. 
Қазіргі таңда педагогикадағы ізгіліктілік идея тұлғаға бағытталған 
көзқараста көрініс тапқан. 

Ал екінші фактор – кәсіби дайындаудың мазмұнына, тиімді фор-
маларына, стратегиялары мен әдіс-тәсілдеріне тиісті философия-
лық, психологиялық-педагогикалық, акмеологиялық  және т.б. қағи-
далардың жиынтығынан құралған. Әлеуметтік жұмыс, әлеуметтік 
көмек, әлеуметтік қызмет көрсетулер әлеуметтік педагогтар тарапы-
нан әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттің түрлері ретінде, олардың 
нақты іс жүзіне асырылуы (технологиялары) түрінде қарастырылады. 
Бұл әлеуметтік педагогтарды кәсіби дайындауды жүзеге асыруда оқу
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процесін технологиялық тұрғыдан жобалау қажеттілігін көрсетеді. 
Кәсіби дайындықты тиімді жүзеге асыру үшін бірінші кезек-
те студенттің тұлғалық потенциалына бағдарлану қажет. Бұл 
болашақ әлеуметтік педагогтардың тұлғалық және кәсіби өзін-
өзі айқындауын белсендіру арқылы жүзеге асырылады. Осы 
жағдай концепцияны тұлғаға бағдарланған тұжырымдама ретінде 
айқындауға негіз болады. Бұл концепцияның әдіснамалық  негізіне  
қоғамдық  дамудың нәтижесі ретінде, еңбек субъекті ретіндегі адам 
жайлы философиялық  ілімдер, қоғам мен тұлға қатынастарының 
заңдылықтары мен механизмдері жайлы идеялар; іс-әрекеттің жал-
пы теориясы, әлеуметтік  танымдық жалпы ғылыми әдістері, нақты 
тарихи көзқарас, т.б. психология саласындағы кәсібилік деңгейіне 
жету мен тұлғаны дамыту жайлы көзқарастар жатады.

Әлеуметтік педагогика ғылымындағы әлеуметтендіру принциптері 
тәрбие принциптерімен тығыз байланыста қарастырылады. Осы 
тұста педагогикалық тәрбие принциптері мен М. А. Галагузованың 
әлеуметтік педагогикалық принциптер тұрғысындағы көзқарастары 
жақын келеді. 

Солардың біразын қарастырып көрейік:
Әлеуметтендірудегі тәрбиенің халықтығы принципі. Қазақ 

халқы бала тәрбиелеу мәселесіне ерекше мән берiп, балаларды  оның 
тек ата-анасы ғана емес, бүкіл ауыл болып тәрбиелегендiгi белгiлi. 
Сондықтан  ата дәстүрінің бірі – дүниеге келген балаға бүкіл ауыл, 
тума-туысқандар болып көңіл бөлу болып табылады. Азан шақырып 
атын қойғаннан ер жетіп отау тіккенге дейінгі бала өмірінің әрбір 
белесі мен асқан асуы туыстар тарапынан атаусыз, ескерусіз қалған 
емес. Бала өміріне байланысты отбасында болатын қуаныштардың 
барлығын қадірменді ақсақалдар мен игі жақсылар балаға деген 
жақсы тілегін айтып, ақ батасын беріп, үй иелерінің қуанышын 
бөліскен. Міне, сондықтан да бала тәрбиесі бұрынғы қазақ ауылын-
да бір үй адамдарының тілек-талабы мен мүдделерінің деңгейінен 
асып түсіп, қоғамдық, әлеуметтік сипатқа ие болған.

Қазақ отбасындағы бала тәрбиесінде «ұят», «намыс», «ар» 
ұғымдары жиi қолданылған. Балаларды кішкентайынан ерсі қы-
лықтары үшін «Ұят-ай» деп біртіндеп тәртіпке шақырады. Балаға 
ұятты әрекеттерге бару тек оның әке-шешесін ғана емес, бүкіл туған-
туыстардың намысын келтіретінін түсіндіріп, адам баласының на-
мысы өте жоғары сезім екендігін санасына сіңіреді. «Өлімнен де 
ұят күшті» деп намысты қолдан бірмей, арын сақтауды насихаттап 
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отырған. Бұл, әсіресе, қыз балалары үшін өте маңызды. Өйткені  
қызға сын көз көп. «Малым жанымның садағасы, жаным арымның 
садағасы» деген сөздер осыны дәлелдейді.

Ойнап жүрген балаға көңіл аударған үлкен кісі алдымен «Кімнің 
баласысың?» деп сұраған. Бұл сұрауда үлкен мән бар, балаға ой 
салған. Бала дұрыс мінез көрсетсе, өнегелі болса, оның әкесі жақсы 
кісі, дұрыс тәрбие берген, егер баланың мінез-құлқы ұнамаса, 
оның әкесі де солай, дұрыс тәрбиелей алмаған, бетіне қоя берген 
деп тұжырымдаған. Жақсы баланы бүкіл ауыл боп мақтаған, тен-
тек, нашар мінезді баланы ауыл боп сынға алған, бірте-бірте жөнге 
салған. «Есті бала», «Тәртіпті бала», «Жаңғалақ бала», «Тәртіпсіз 
бала» немесе «Құйма құлақ бала» немесе «Ақпа құлақ» деп айту 
да соның белгісі. Бұл да өте ерте заманнан бері, мыңдаған жылдар 
бойы қалыптасқан әдет-ғұрып. Балаларды тәрбиелеуде үлкендер 
айтып отыратын нақыл сөздер, мақал-мәтелдер, өнегелі адамдар 
туралы  немесе нашар адам деген қандай адам, ол несімен жаман, 
неліктен көпшілік ұнатпайтыны туралы әңгiмелер де балаларды 
тәрбиелеуде қолданылып отырған. Осыларды талдап айтып отыра-
тын әңгімелерді арнайы өзіне айтылмаса да, құйма құлақ бала қағып 
алып, «Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз» деп Абай ата-
мыз айтқандай, жақсы болып өсуіне негiз еткен. Одан соң жырлар 
мен өлеңдердегі әділеттік, ерлік, жомарттық туралы келтірілген ой-
лар, толғаулар жастарды адамгершілікке, азаматтыққа баулыған.

Қазақ халқының діни мерекелерінің де бала тәрбиесіндегі 
ықпалы ерекше  болған. Бүкіл мұсылман халықтарының негізгі 
мерекесі болып табылатын «Құрбан айт», «Ораза айт» мерекелерінің 
астары мен мазмұны жастарды мейірімділік пен қайырымдылыққа, 
шыдамдылық пен төзімділікке тәрбиелеген. «Ораза» кезінде кешке 
ауылдағы жас балалар жиналып, әрбір отбасын аралап жарапазан 
айтқан.

Тәрбиенің халықтығы қағидасына сай ел ішінде қалыптасқан 
көзқарас немесе пікір бойынша сол отбасы туралы насихат, мақтау 
немесе сын айтылатын болған. Мұндай мереке кезінде негізінен от-
басы мүшелерінің жақсы қасиеттері  мадақталып, жырға қосылады. 
Сөйтіп, отбасы мүшелерінің көңіл-күйлерін көтеріп ынталандырған. 
Тіпті, отбасындағы болып жатқан жаңалықтар мен отбасы 
мүшелерінің мінез-құлқы (сараңдығы немесе қолының ашықтығы), 
өнерлілігі, қол жеткен табыстары немесе арман-тілектері жырға 
қосылып айтылған.
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Бір жағынан мұндай дәстүрлер халықтың мәдениетінен де 
туындаған. 

Әлеуметтендiрудiң  мәдениетке байланыстылығы принципі. 
Тәрбиенің мәдениетке байланыстылығы қағидасын алғаш немiс пе-
дагогы А. Дистерверг ендірді. Ол бала тәрбиесінде оның өмір сүрген 
жері мен уақытын, мәдениет және болашақта өмір сүруге тиісті бо-
латын жері ескерілуі керек деді.

Мәдениетке байланыстылық қағидасы К. Д. Ушинский еңбек-
терінде де кеңінен  қарастырылады. Ол: «Егер біз білімді әрі жан-
жақты тәрбиелі адамды тәрбиелеп шығарғымыз келсе, оның жазуға, 
оқуға, сенуге, Отанын сүюге, оның табиғатын, тарихын, мәдениетін 
ескере отырып тәрбиелеуіміз керек», – деп көрсетті. Оның идея-
сы тәрбиенің халықтығы идеясынан көрінеді. Ол көптеген елдер 
тәжірибесін тұжырымдай отырып, әр халықтың өз ұлтына тән 
ерекшеліктері болады. Тәрбиеде сол ерекшеліктерді басшылыққа 
алу қажет деп ұсынады. 

Қалыптан ауытқуы бар балалардың мәдениет байлықтарымен 
қарым-қатынас жасау мүмкіндіктері төмен болады. Сонда да бала-
лар көркемөнерпаздар үйірмелерінде ән орындап, би билеп, спорт-
пен шұғылданады.

Мәдениетпен байланыстылық қағидасын жүзеге асыру үшін 
мына төмендегідей ережелерді ескеру қажет:

– әртүрлі мәдениет түрлерінің қалыптасуы кезінде балалардың  
қалыптан ауытқу түрлерiн  ескеру.

– ауытқуы бар балалар дамуының шығармашылығын дамытуға 
көңiл бөлу.

Әлеуметтендiрудегi жеке-даралылық принципi. Мұнда әрбiр 
индивид  дене жағынан және интеллектуалдық мүмкiндiгi бойын-
ша  қайталанбайтын тұлға ретiнде қарастырылады. Сондықтан 
оларды тәрбиелеу немесе өмiрлiк әрекеттерге бейiмдеу қызметiнiң  
мазмұндық және уақыттық аспектiлерi әртүрлi болып келедi, соған 
сәйкес соңғы алынатын нәтижесi де бiр-бiрiнен ерекшеленедi.

Ол адамның гендік ерекшелігіне, тұлғаның өмірлік мақсаттары 
мен ұстанған позицияларына да байланысты болады.

        Тұжырым: 
1. Әлеуметтік тәрбие тұлғаны қоғам талабына сай етіп 

қалыптастыруды көздегендіктен, ол тәрбие үрдісімен сабақтасып 



66

әлеуметтендіру үрдісі де нақты заңдылықтарға бағынып, принцип-
терге сүйенеді.

2. Әлеуметтік педагогика ғылымының негізгі принциптері 
адам тәрбиесін жүзеге асыруда басшылыққа алынатын тәрбие 
принциптерімен тығыз байланыста болады.

3.  Әлеуметтендіру принциптері әлеуметтік педагог қызметін 
тиімді ұйымдастырудың  шарттарын қамтамасыз етеді.   

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1.  Әлеуметтендірудің статусы дегенде нені түсінесіз?
2. Баланың әлеуметтендіру процесiне педагогикалық ықпал ететiн 

негiзгi принциптердi  атаңыз және оларға сипаттама берiңiз.
3. Әлеуметтік педагогтарды кәсіби дайындау тұжырымдамасының 

негізіне қандай идеялар алынғандығын дәлелдеңіз.
4. Әлеуметтендiру принциптерін жекелеген ғалымдардың көз-

қарастары бойынша топтап, ерекшеліктеріне байланысты сипаттаңыз.
5. Әлеуметтендiру принциптерінің қазақ тәрбиесіндегі негізін 

салыстырмалы түрде дәлелдеп көрсетіңіз.
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1.5 Әлеуметтік педагогтің кәсіби қызмет жүйесі

1.5.1 Әлеуметтік-педагогикалық қызмет және оның жүйесі ту-
ралы түсінік

1.5.2 Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің негізгі функциялары
1.5.3 Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің құрылымы
1.5.4 Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің міндеттері

«Әлеуметтік педагог»  мамандығының аталуының өзі «педа-
гог»  сөзінен туындайды. Сондықтан әлеуметтік педагог маманда-
рын педагогикалық оқу орындарында дайындап шығарады. Бұл 
екі мамандықты да теңестіріп отыратын нәрсе – олардың екеуінің 
негізгі назарының объектісі  бала және оның дамуы мен әлеуметтік 
қалыптасуы болуында. Соған қарамай, бұл мамандықтар бір-бірінен 
ерекшеленеді де. Оқытушы өзінің негізгі білім берушілік қызметін 
орындаса, ал әлеуметтік педагог оқушының қоғамға бейімделуін 
басты назарда ұстайды.

Сондай-ақ, мұғалім мамандығы өзінің қызметін тек білім 
мекемелерінде жүзеге асыратын болса, ал әлеуметтік педагог әртүр-
лі мекемелерде қызмет етеді.

Әлеуметтік педагогтің қызметінің объектісі – әлеуметтендіруге 
мұқтаж болып табылатын балалар мен жастар болады. Бұған бо-
йында әртүрлі интеллектуалдық, педагогикалық, психологиялық 
ауытқулары бар балалар (көзі көрмейтін, естімейтін, ақыл-есі кемтар 
және т.б. балалар) да жатады. Егер балалардағы әлеуметтену процесі 
ойдағыдай өтетін болса, онда олар әлеуметтік педагогтің көмегіне 
мұқтаж болмайды. Әлеуметтік педагогтің қызметі мектепте, отба-
сында балалар тәрбиесі мен дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік 
болмағанда қажет болады. Ал, әлеуметтік педагогтің қызметінің 
мақсаты – баланың дұрыс өсіп жетілуі мен дамуына психологиялық 
мүмкіндіктерді жасау.

Әлеуметтік педагог қызметінің  жұмыс ерекшелігі мен маманда-
ну бағытына байланысты ол мынадай жүйені қамтиды:

–  білім мекемелеріндегі әлеуметтік-педагогикалық қызмет (мек-
тепке дейінгі, қосымша білім беру мекемелері, жалпы білім беру 
мекемелері, колледждер, лицейлер, мектеп-интернаттар, бала-
бақшалар, орта арнаулы оқу орындары, жоғары оқу орындары);

–  әлеуметтік қызметке мамандандырылған мекемелер (отбасы-
лық балалар үйі, реабилитациялау орталықтары, әлеуметтік 
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қамқорлыққа алу мекемелері, ақыл-ойы мен дене жағынан дамуын-
да ауытқуы бар балаларға арналған арнайы мектептер, жұмыспен 
қамту орталықтары, еңбек биржалары және т.б.);

– муниципалды органдар қызметі (әлеуметтік-педагогикалық, 
мәдени-спорттық кешендер, әлеуметтік педагогикалық және әлеу-
меттік жұмыс орталықтары, халықты әлеуметтік қорғау орталық-
тары, отбасыларына әлеуметтік көмек көрсету бөлімдері және т.б.);

–  мәдени анимациялық қызмет (жасөспірімдер клубы, мәдениет 
үйлері, ауылдық клубтар, халық өнері мектебі, отбасылық клубтар, 
отбасылық қонақжайлылық және т.б.);

– валеологиялық қызмет (профилакториялар, реадилитациялық 
залдар мен кешендер, халықтық  дәстүрлі емдеу мен сауықтыру 
орталықтары және т.б.).

Әлеуметтік педагог қызметі бірқатар бағытта маманданды-
рылады. Мамандандыру нақты бір әлеуметтік ортаның қажеті 
мен сұраныстарынан туындайды және маманның тұлғалық және  
кәсіби мүмкіндігіне де байланысты анықталады. Әлеуметтік педа-
гог қызметінің түрлерін төмендегі мамандану бағыттары бойынша 
бөлуге болады:

– отбасыларымен жұмыс жүргізетін әлеуметтік педагог;
– әлеуметтік педагог – балалар ұйымдары мен мекемелерінің 

жетекшісі;
– әлеуметтік педагог – валеолог;
– әлеуметтік педагог – дефектолог;
– әлеуметтік педагог – бос уақытта мәдени-тынығу жұмыстарын 

ұйымдастырушы;
– әлеуметтік педагог – техникалық шығармашылықты ұйым-

дастырушы және т.б. 
Маманданудың негізіне әлеуметтік педагог қызметінің бағыт-

тарына икемділік танытқан тип тұлғалары алынады. Осыған байла-
нысты мынадай мамандарды ажыратып көрсетуге болады:

–  девиантты мінез-құлықты жасөспірімдермен жұмыс істейтін 
әлеуметтік педагогтар;

–   мүгедектермен жұмыс істейтін әлеуметтік педагогтар;
–   жетім балалармен жұмыс істейтін әлеуметтік педагогтар;
–  қашқын балалармен жұмыс істейтін әлеуметтік педагогтар 

және т.б.
Сонымен қатар, мамандандыру жұмыс орнымен де байланысты 

айқындалады. Олар:
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–    мектептің әлеуметтік педагогі;
–    қосымша білім беру мекемелерінің әлеуметтік педагогі;
–    балалар үйінің әлеуметтік педагогі және т.б.
Қазақстан Республикасының әлеуметтік-педагогикалық бағытта 

мамандар даярлайтын оқу орындарындағы мамандықтарды ескеретін 
болсақ, онда мына төмендегідей әлеуметтік педагогтардың қызметі 
қоғамда қажеттілікке айналатындығын көреміз:

– жалпы білім беретін мекемелеріндегі әлеуметтік педагог 
қызметі;

– мектепке дейінгі мекмелердегі әлеуметтік-педагогикалық 
қызмет;

– бастауыш және орта кәсіби білім беру мекемелеріндегі 
әлеуметтік педагогикалық қызмет;

– қосымша білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік педагогикалық 
қызмет;

– дене тәрбиесі және сауықтыру мекемелеріндегі әлеуметтік 
педагогикалық қызмет;

– балалардың қоғамдық қозғалыстары мен ұйымдарындағы 
әлеуметтік педагогикалық қызмет;

– тірек-қимыл аппаратында кемістігі бар балаларды әлеуметтік-
педагогикалық реабилитациялау;

– көру мүшесінде кемістігі бар балаларды әлеуметтік-педа-
гогикалық реабилитациялау;

– сөйлеу мүшесінде кемістігі бар балаларды әлеуметтік-педа-
гогикалық реабилитациялау;

– есту мүшесінде кемістігі бар балаларды әлеуметтік-педа-
гогикалық реабилитациялау;

– интеллектінде кемістігі бар балаларды әлеуметтік-педа-
гогикалық реабилитациялау;

–  ата-аналарының қамқорлығынан айырылған балаларды әлеу-
меттік-педагогикалық реабилитациялау;

–  девиантты мінез-құлықты балаларды әлеуметтік-педагогикалық 
реабилитациялау;

–  жастармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс жүргізу;
–  отбасыларымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс жүргізу;
–   қосымша білім беру мекемелеріндегі бос уақытты ұйымдастыру;
– интернат типтегі мекемелер мен балалар үйіндегі әлеуметтік-

педагогикалық қызмет және т.б.
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Әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттің негізгі бағыттары мына-
лар болып табылады:

1. Балаларды әлеуметтік ортада дамыту мақсатындағы кәсіби 
әлеуметтік іс-әрекет  олармен тікелей қарым-қатынас жасау арқылы 
жүзеге асырылады.

2. Әлеуметтік дамыту мақсатындағы іс-әрекет балалардың қа-
лыптан ауытқуы кезінде жүзеге асырылады. 

3. Балалармен олардың отбасыларының жайсыз жағдайы мен 
жайсыз, әлеуметтену тәжірибесін жақсартуда  әлеуметтік жағдай 
жасау;

4. Әлеуметтік тәрбие мен қорғаныс жүйесіндегі білім беру мен 
басқа да мекемелерінде жайлы әлеуметтік-педагогтік  жағдай жа-
сауға  бағытталған  жиынтықты  көмек  көрсету;

5. «Қауіпті» топтағы отбасыларға және балаларға әлеуметтік-
педагогтік  мәселелерде сараптама, түзету, кеңес беру ісін қамта-
масыз ету;

6.  Мүгедек балалармен жұмыс;
7.  Дарынды балалармен жұмыс;
8. Балалардың, жасөспірімдердің, ересектердің спорттық са-

уықтыру, бос уақытта демалысын және тағы да басқа қызметін 
ұйымдастыру;

9. Кәсіптік бағыт-бағдарын анықтауда кеңес беру мен арнайы 
көмек көрсету;

10. Салауатты өмір-салтын түсіндіру мен насихаттауда халық ара-
сында мәдени-ағарту ісін жүргізу;

11.     Балалардың әлеуметтік және педагогтық босаңсуын ескерту;
12.  Психологиялық түзету сыныптарындағы  жұмыс; барлық 

жастағы балалардың әлеуметтік және жеке проблемаларын табу 
мақсатында әлеуметтік-педагогтық зерттеу ісін жүргізу;

13. Оқушылар мен мұғалімдер, ата-аналар мен балалар арасын-
да туындаған қақтығыстарды шешуде көмек көрсету; ересектердің 
балаларға деген қарсылықты қарым-қатынасын ескерту.

Дұрыс ұйымдастырылған әлеуметтік-педагогтық қызмет 
баланың мәнді қызмет күшін ашуды, тұлғаға деген бағыттылықты 
қалыптастыруды; оның жеке басындағы мәселелерін шешуде 
әлеуметтік психологтық-педагогтық көмек көрсетуді; ең бастысы 
өзінің өмірінің субъектісі (иесі) екендігін танытуды көздейді.

Әлеуметтік-педагогтық қызмет адамның қоғамға енуі, 
әлеуметтенуі жүйесінде пайда болатын әрі жеке басындағы
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мәселелерін шешуге, жеке дара бір тұлғаға бағытталған болуы 
тиіс.

Әлеуметтік педагог тұлғаның ерекшеліктерін айқындап, ішкі жан 
дүниесін іске қоса білуі тиіс. Әсіресе, әлеуметтік педагог баланың 
әлеуметтік ортада алар орнын айқындай білуі керек.

Әлеуметтік-педагогтік қызмет балалармен жеткіншектердің 
әлеуметтік шыңдалуына, қиындықты жеңе білуіне бағытталған іс-
әрекет. Бұл қызметтің негізгі ұстанымына – баланың адамгершілікті 
мінез-құлқын қалыптастыру жатады.

Әлеуметтік педагогтің бүгінгі таңда қызмет ету салалары өте 
ауқымды. Олар: білім беру мекемелері, жастар ісі жөніндегі комитет 
мекемелері, денсаулық сақтау мекемелері (балалар ауруханалары, 
психикалық ауру балалардың арнайы ауруханалары, наркоман бала-
лар санаторийлері және т.б.), халықты әлеуметтік қорғау мекемелері, 
ішкі істер бөлімі жүйесіне қарайтын мекемелер (балаларға арнал-
ған интернаттар мен тәртіп бұзушы балалар колониясы және т.б.). 
Бұл аталған мекемелерде жұмыс істейтін әрбір әлеуметтік педа-
гог алдымен диагностикалық жұмыстарды жүргізеді, проблема-
ларды айқындап, олардың себептерін түсіндіреді. Сонымен қатар 
әлеуметтік педагог барлық әлеуметтік мекемелердің тәрбиелік 
мүмкіндіктерімен өте жақсы таныс болуы керек. Әлеуметтік педа-
гог жұмыс істейтін мекемелер мемлекеттік, қоғамдық, мемлекеттік-
қоғамдық сипатта болуы мүмкін. 

Осы аталғандардың ішінен бүгінгі күні  қажеттілігі өте артып 
отырған әлеуметтік-педагогикалық қызмет түрлерін ерекшелеп 
көрсетуге болады. Ол – отбасыларымен әлеуметтік-педагогикалық 
қызмет жүргізетін педагог. Одан кең профильді маман ретінде өз 
қызметін әртүрлі әлеуметтендіру институттарымен байланысты-
ра отырып, отбасыларына жан-жақты квалификациялық көмек 
көрсетуге құзіретті болу талап етіледі.

Мақсатты жүзеге асыру үшін әрбір әлеуметтік педагог баланың 
ортадағы даму ерекшелігін өте жақсы білуі қажет. Бала көбінесе 
өзінің болмысында бой көрсетіп отырған проблемаларды әлеумет-
тік педагогқа дұрыс түсіндіріп, жеткізе айта алмайды. Сондықтан 
әлеуметтік педагог бала бойындағы өзгешеліктерді дұрыс талдай 
отырып, оның әлеуметтенуіне дұрыс бағыт беретіндей қабілетке ие 
болуы керек. Ол үшін әлеуметтік педагог әртүрлі диагностикалық 
әдістерді (психологиялық, педагогикалық, әлеуметтік) қолдана 
білуі қажет.
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Бүгінгі маман жоғары кәсіби дайындық деңгейін көрсетуі тиіс. 
Ол үшін әлеуметтік педагогқа тән интегративтік қасиеттерді бойына 
сіңірген, тәрбие берушілік, диагностикалық, ұйымдастырушылық, 
алдын ала болжаушылық, алдын алу-профилактикалық және әлеу-
меттік-терапевтік, ұйымдастырушылық-коммуникативтік, қорғау-
шылық қызметтерді орындауға қабілетті болуы тиіс.

Жоғарыдағы талаптарды ескере отырып, әлеуметтік педагогтың 
мынадай негізгі қызметтерін (функцияларын) бөліп көрсетуге бола-
ды:

1. Тәрбие берушілік;
2. Диагностикалық қызмет;
3. Ұйымдастырушылық;
4. Алдын ала болжау қызметі;
5. Әлеуметтік-терапевтік;
6. Делдалдық қызмет; 
7. Реттеушілік қызмет;
8. Қорғаушылық қызмет;  
9. Алдын алушылық қызмет.
Бұл қызметтер белгілі бір құралдарды қолдану арқылы жүзеге 

асырылады. Құралдарға барлық іс-әрекеттер, пәндер, құрал-сайман-
дар, әдіс-тәсілдер, формалар мен технологиялар жатады.

Алдымен әлеуметтік педагогтің жеке басының сипатын анықтап 
алайық. Әлеуметтік педагог  мамандық ерекшелігі бойынша байқа-
ғыштық, жағдаяттардан тез шығуға қабілетті болу, интуиция және 
т.б. қасиеттерге ие болуы керек. Ал жеке адам ретіндегі қасиеттері:

1. Ізгіліктілік қасиеті (мейірімділігі, жоғары сезімталдығы, 
адалдығы, әділдігі және т.б.);

2. Психологиялық мінезділігі (психикалық процестерге жоғары 
деңгейде талдау жасай білуі, тұрақты психологиялық көңіл-күйде 
болуы, ерік күші мен көңіл күйін басқара бiлуi және т.б.);

3. Психоаналитикалық қасиеті (өзін-өзі бақылай білуі, өзіне-өзі 
сын көзбен қарай білуі, өзіне-өзі дұрыс баға бере білуге қабілетті 
болуы);

4. Психологиялық-педагогикалық қасиеті (тез тіл тапқыштық, 
көпшіл болу, салмақтылық және т.б.).

Әлеуметтік педагогтің жеке басына қойылатын  мұндай та-
лаптарды ескере отырып, екінің бірі бұл  мамандықты игеріп кете  
алмайтындығын көруге болады. Әлеуметтік педагог өз қызметін 
дұрыс игеруі үшін мамандық білімділігінің болуы да өте маңызды. 
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Әлеуметтік педагогтың кәсіби білімділігі мынадай жағдайларды 
қамтиды:

1. Іс-әрекеттің нормативтік-құқықтық базасы: заңдарды, заң-
ды актілерді, қаулыларды, нұсқауларды, әлеуметтік педагогтің 
қызметінің әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-құқықтық 
негіздерін, балаға көмек берудегі мекемелердің жүйесін білуі қажет;

2.   Әлеуметтік педагогиканың тарихы мен теориясын білуі қажет;
3. Әртүрлі ортадағы балалармен жұмыс істеуде әлеуметтік-

педагогикалық қызмет көрсетудің әдістемелері мен жаңа техноло-
гияларын білуі;

4.  Баланың жеке басын және оның дене, рухани және әлеумет-
тік дамуының қалыпты жағдайы мен ауытқуларын зерттейтін жас 
ерекшелік психологиясын білуі;

5.  Адамдардың отбасындағы, кіші топтағы, мектеп ұжымын-
дағы және т.б. біріккен топтарын қарастыратын әлеуметтенудi білуі;

6. Кәсіби зерттеу жұмысын жоспарлау мен басқарудың әдіс-
тәсілдерін білуі керек;

7.   Өз мамандығының жеке және әлеуметтік мәнін түсінуі;
8.   Әлеуметтік мәдениет  тәжірибесінің маңызды сферасы ретін-

дегі  тұлға қалыптасуын ұрпақтан ұрпаққа жеткізуді қамтамасыз 
ететін білімді тұтас қабылдауы;

9.  Ғылыми-ізгілікті көзқарастарға ие болуы, табиғат пен қоғам-
ның дамуының негізгі  заңдылықтарын білуі; 

10.  Адамның тұлғалық, жеке-даралық және рухани жараты-
лыс ретіндегі болмысы туралы  білімдер мен көзқарастар жүйесіне 
ие болуы;

11. Білім беру процесінің заңдылықтары мен принциптерін 
білуі және оны өзінің әлеуметтік-педагогикалық қызметінде тиімді 
пайдалана алуы;

12. Қоғам мен адамның әлеуметтік, психикалық, дене жағынан 
саулығының арасындағы өзара байланысы туралы білімдер жүйесін 
игеруі;

13. Ғылыми танымның әдістері мен формаларын және оның 
даму эволюциясын білуі, қоршаған ортаны танып білудің әртүрлі 
тәсілдерін меңгеруі, ғылымның қоғам дамуындағы рөлін түсінуі;

14.  Пәндік білімінің кәсіби тілін меңгеруі, пәндік білім саласын-
да  көзқарасын аргументті негіздеп, сауатты жеткізе білуі;

15. Ізденушіліктің заманауи тәсілдерін меңгеруі, ақпараттарды
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пайдалануды  және өңдеуді меңгеруі, ақпараттарды тиісті бағытқа 
бейімдеп, интерпретациялай білуі;

16. Ғылымның қарқынды дамуы мен әлеуметтік тәжірибенің 
өзгермелі жағдайында өз позициясы мен көзқарасын қайта қарау 
және жаңа әдістер мен формаларды таңдауға қабілетті болуы;

17. Өзінің шығармашылық қабілеті мен  білімін жетілдіріп отыру-
да өзін-өзі талдау жасауға қажетті қызметті ұйымдастыруға қабілет-
ті болуы; 

18. Әріптестерімен ынтымақты қарым-қатынасын орната білуі,  
өзінің кәсіби қызметіндегі басқарушылық шешімін қабылдату мен 
орындатуға қабілетті болуы;

19.  Ойлау, сөйлеу,  қарым-қатынас мәдениетін игеруі;
20. Білімнің пәнаралық байланыс саласында жұмыс істеуде 

психологиялық және әдістемелік тұрғыда дайын болуы керек.
Әлеуметтік педагог отбасылармен жұмыс жүргізгенде  отбасының 

бүгінгі күнгі мәселелері мен балалық шағына талдау жасауды  да 
игерген болуы керек. Өзінің қызметінің қоғам өміріндегі, тіпті алы-
нып отырған  әрекеттегі орны мен рөлін  жақсы түсінуі және өз 
көзқарасының адамгершілік  позициясын аргументті түрде талап ете 
білуі керек.

 Кез келген іс-әрекет өз құрылымын қамтиды. Әлеуметтік 
педагогтің қызметі төмендегідей компоненттерді қамтиды: 
объект, субъект, мақсат, қызмет, құрал. Оны төмендегі схема түрінде 
көрсетуге болады:

2-схема. Әлеуметтiк педагог қызметiнiң құрылымы

 
Мақсат 

Субъект қызмет құрал Объект 

Кез келген  іс-әрекет субъектіден басталып, объектіге қарай бағыт 
алады.

Әлеуметтік педагогтың өз қызметін атқару барысында білуі тиіс 
бірқатар міндеттері айқындалған. Олар:

–   отбасы тәрбиесінің бүгінгі күнгі мәселелері мен қиындықта-
рын, отбасы өмірінің психологиясы мен этикасын, бүгінгі отбасы 
дамуының тенденцияларын білуі тиіс;
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–  балалардың, жасөспірімдер мен жастар  тұлғасының даму 
заңдылықтарын, олардың сұраныстары мен қызығушылықтарын, 
мотивтері мен оларды қанағаттандыру деңгейлерін білуі тиіс;

–   балаларды қорғаудың әлеуметтік-құқықтық және мемлекеттің 
әлеуметтік саясатының негізін, мүгедек балаларды қорғау, кәмелетке 
толмағандар құқығын қорғау, балалық пен аналық құқықтарды 
реттейтін құқықтық актілерді білуі тиіс;

–   отбасыларына  көмек көрсету мәселелері бойынша  қоғамдық 
мекемелер мен мемлекеттік институттар жүйесінің функцияларын 
білуі тиіс;

–  әлеуметтік ортада, мектепте, отбасында, тұрғылықты мекен-
жайда, бірлестіктерде, топтарда және т.б. жерлердегі жұмыстың 
ерекшелігін білуі тиіс;

– жұмыс ұйымдастырылатын ортаның экологиялық, демо-
графиялық, әлеуметтік-педагогикалық ерекшелігін білуі тиіс;

–    тұлғаны және ол өмір сүретін микроортаны диагностикалау-
дың әдісі мен  әдістемесін білуі тиіс;

–  отбасыларымен, әртүрлі топтар мен әртүрлі категориядағы 
адамдармен  әлеуметтік-педагогикалық жұмыс жүргізудің әдісі мен 
әдістемесін білуі тиіс;

– отбасындағы бос уақытты ұйымдастырудың, қарым-қаты-
настың, отбасындағы балалардың, жасөспірімдер мен ересектердің 
бос уақыттарын ұйымдастырудың принциптерін  білуі тиіс;

–   еңбек заңдарының негіздерін білуі тиіс.
Сонымен қатар, әлеуметтік-педагогикалық қызметте маманның 

меңгеруі тиіс және бойынан табылуы тиіс қабілеттіліктеріне де 
бірқатар талаптар қойылады. Олар төмендегідей:

–   балалар мен жасөспірімдердің қызығушылығын анықтау жә-
не олардың ақыл-ойының, дене және таланты жағынан дамуына 
жағдай туғыза білуі тиіс;

–  әртүрлі әлеуметтік мәдени жағдайда білім беру процесін 
ұйымдастыру;

–   отбасылық-тұрмыстық жағдайда тәрбиеге оң ықпал жасау, от-
басыларына кәсіби көмек беру;

– әлеуметтік қауіпті отбасыларымен, ондағы педагогикалық  
қараусыз қалған жасөспірімдермен  байланыс орната отырып, өзара 
түсіністік табу, оларға көмек пен қолдау көрсету;

–   балалардағы девиантты мінез-құлықтың пайда болуын диаг-
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ностикалау және байқалған девиантты мінез-құлықты коррекциялау 
және үйрету;

– клиенттерді түсіністікпен тыңдай білу және өткір тақы-
рыптардағы талқылауларды позитивті эмоционалды көңіл-күймен 
түсіндіру;

–  табысты кәсіби қызметке мүмкіндік туғызатын қарым-қаты-
насты қалыптастыру және дамыту;

–   балалар мен жастардың өз проблемалары бойынша мәселеле-
рін өз күштерімен шешуге күш салуына белсенділіктерін қалып-
тастыру;

–  отбасының беріктігін сақтауда және  оларға бала тәрбиесінде 
нақтылы педагогикалық көмек көрсетуде әлеуметтік институттар-
дың  мүмкіндіктерін  пайдалану;

–   әлеуметтік институттар арасында байланыстар орнату;
–   кәсіби қызметте  әлеуметтік зерттеулер әдістерін пайдалану.
Жоғарыдағы қабілеттерді меңгерген әлеуметтік педагог өз 

кезегінде ізгілікті, әлеуметтік-педагог қызметіндегі ең приоритетті 
міндеттердің бірі болып табылатын коммуникативтік және 
ұйымдастырушылық қабілеттерді меңгерген, мәдениеттіліктің жо-
ғары сатысын игерген, кикілжіңді жағдаяттарды шешуде сенімділік 
туғызушы қарым-қатынастың педагогикалық тактісін меңгерген 
болуы тиіс. 

Әлеуметтік педагог қызметінің сапасына берілетін баға   
жұмыстың нәтижесі арқылы анықталады. Әлеуметтік педагог 
қызметін талдау барысында  мәселенің бастапқы деңгейінің күйі,  
бұрын қол жеткен нәтижелер,  әлеуметтік-педагогикалық қызмет 
барысының ерекшелігі, оның жаңалығы, қызмет объектісінің 
ерекшелігі ескеріледі. Әлеуметтік педагог қызметінің нәтижесін 
зерделеудің негізгі әдістері мыналар болып табылады:

– әлеуметтік педагогтың практикалық  қызметін тікелей 
бақылауға алу: қарым-қатынасқа түсу формасы, қарым-қатынасқа 
түсудегі мінезі, көрсетілген көмектің нәтижесіне деген клиенттің 
қанағаттанушылық көзқарасы,  қызметтің әртүрлі типтеріне қатысу 
деңгейі, микроортадағы атмосфера;

– клиентпен және оны қоршаған ортамен, мекеме мен ұйым 
қызметкерлерімен, әртүрлі әлеуметтік қызмет көрсету мамандары 
мен  жасаған сұхбаты;

–  әлеуметтік экпресс-сауалнамалар;
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– әлеуметтік педагогтің қызметтік құжаттары, мекеме мен 
ұйымдағы статистикалық есептерге талдау.

Мәліметтерді жинақтау әлеуметтік педагог қызметіне тұжырым 
жасаудың алғашқы сатысы болып табылады. 

Әлеуметтік педагог қызметінің тиімділігінің негізгі критерийлері 
мыналар:

–  тұлға проблемасының жағдайына талдау және оның шешімін 
табуының нәтижесі;

–   клиентті әртүрлі әлеуметтік қызметтер мен белсенді әрекеттер-
ге қатыстыру динамикасы;

–   әлеуметтік әрекетке тұрғындардың қатынасу динамикасы;
– базалық әлеуметтік құндылықтарға балалардың, жасөспі-

рімдердің, жастардың, ересек ұрпақтардың қатынасының динамика-
сы;

– әлеуметтік ортада жағдайдың жақсаруы бойынша ұйым-
дастырылған әрекеттерге ересек тұрғындардың қатыстырылу нә-
тижесі;

–   әлеуметтік ортадағы  микроклиматқа, әлеуметтік-психология-
лық жағдайға берілген баға;

–    әлеуметтік педагогтың маман ретінде  кәсіби өсу деңгейі.

Тұжырым:
1. Әлеуметтік педагогикалық қызметке деген көзқарас бүгiнгi 

қоғамда екiжақты деп қарастыруға болады. Бiрiншiден, көпшiлiк 
нарық талаптарына сай бiлiм мен қабiлеттiң көзi тәрбиеші еңбегiне 
байланысты екендiгiн түсiнiп, оған жоғары баға берсе, екiншiден 
мамандық таңдау мен әлеуметтiк  мәнi бойынша әлеуметтік 
педагогикалық мамандықтың  мәртебесi анағұрлым төмендедi.

2. Бүгiнгi қоғамда  сапалы бiлiм алу бiлiм берушi тұлғаның жеке 
басының  сапасына да байланысты екендiгiн көрсеттi. Өйткенi 
бiлiмдi меңгеруде  оқытушымен қарым-қатынасқа түсу, жеке 
басының өнегесi,  аудиторияға әсерi және т.б. көптеген факторлар 
маңызды.

3. Бүгiнгi әлеуметтік педагог маманы өз қызметiнiң мазмұнын 
қоғам талаптарына сай  жаңа технологиялармен толықтырумен 
қатар жеке басының дамуында да әлеуметтендiрушiлiктi жүзеге 
асыруы тиiс. Өйткенi  бүгiнгi қоғам талаптары әлеуметтік педа-
гогтар алдына адамды қоғамға ендіруде немесе тұлғаны қоғам та-
лабына сай қалыптастыруда үлкен жауапкершiлiктердi жүктейдi.
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Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1.  Әлеуметтiк педагогтың жеке басына қойылатын талаптар қандай? 
2.  Әлеуметтiк педагог қызметiнiң жүйесi және мазмұны неден тұрады?
3.  Әлеуметтiк педагог қызметi барысында қолданылатын әдiс-тәсiлдер 

мен құралдарды сипаттап беріңіз.
4.  Әлеуметтiк педагогтың кәсiби бiлiмдiлiгiн  түсiндiрiңiз.
5. Әлеуметтiк педагог қызметiнiң құрылымы және оны iске асыру 

әдiстемесi тиімді ұйымдастырылуы үшін қандай шарттарды ұсынасыз? 
Көзқарасыңызды дәлелдеңіз.

6. Әлеуметтік педагогтың міндеттері тәрбиешіден, сынып жетекші 
міндеттерінен несімен ерекшеленеді?

7. Қандай тұлғалық қасиеттер, білімдер мен дағдылар әлеуметтік 
педагогтың кәсіби  қызметінде қажет болып саналады?

8. Қалыпты отбасыларына әлеуметтік-педагогикалық көмек қажет бола-
ды деп ойлайсыз ба?
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ІI   т а р а у.
ТҰлғАНы ӘлЕУМЕТТІК ҚАлыПТАсТыРУ

2.1 Әлеуметтендіру процесіндегі жеке адам және оның 
әлеуметтенуіне әсер етуші  факторлар

2.1.1  Әлеуметтендіру жүйесіндегі жеке адам туралы түсінік
2.1.2 Әлеуметтену үрдісіндегі ықпал етуші факторлар және 

оларға сипаттама
2.1.3 Әлеуметтендіру факторлары мен тәрбие факторлары 

арасындағы байланыс және ерекшеліктер

Әрбір адам, әсіресе, балалық шағында және ерте жастық шағының 
қарсаңында әлеуметтендіру процесінің негізгі объектісі болады. Оған 
дәлел жастардың осы қоғамға сай тәрбиеленуі, заңға мойынсынуы, 
берік отбасын құруға біртіндеп дағдылануы және т.б. әрекеттерге 
қызығушылық танытып, ынтамен дағдылануға талпынуы бола ала-
ды.

Әлеуметтендіру процесі  тек  қоғамдық мекемелер қызметіне ғана 
емес, онда өмір сүретін жекелеген адамдарға, тіпті ұйымдарға өзіндік 
талап қояды. Осы тұста Эмиль Дюркгейм әлеуметтендіру процесін 
қарастыра отырып, әлеуметтендірудің бастамасы қоғамға байланыс-
ты, әсіресе, ол әлеуметтендірудің субъектісі болып табылады дейді. 
Сондықтан ол адамды дәл өзінің талаптарына сай тәрбиелеуді қажет 
етеді.

«Әлеуметтендірудің міндеті – қоғамда жаңа ұрпақтарды тәр-
биелеу» деген Э. Дюркгейм мен Т. Парсонстың теориялары көптеген 
зерттеушілерге түрткі болды. Сөйтіп, педагогикалық терминдер сөз-
дігінде «әлеуметтендіру – бұл отбасымен және қоғаммен қарым-
қатынас кезінде адамдардың рөлдерінің алмасу процесі» деп сипат-
тама берiледi.

Адам өзiнiң дамуы мен қалыптасуында толыққанды қоғамның 
мүшесі болады. Бүгінде әлеуметтену процесінің әрбір кезеңіндегі үш 
топтың міндеттері төмендегідей анықталған: 
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1.  Мәдени-жаратылыстану міндеті – бұл дене және жыныстық 
дамудың белгілі бір деңгейге жетуiмен сипатталады;

2. Әлеуметтік-мәдени міндеті – танымдық, адамгершілік-мо-
ральдық, құндылық қасиеттердiң әртүрлі жастағы адамдарға тән 
болуымен сипатталады. Бұл міндеттер қоғамда тұтас және адамды 
қоршаған этногумандық ерекшеліктермен айқындалады.

Адамның әлеуметтік-мәдени міндеті: 
а) институттар мен басқа да жоғары оқу орнындағы тәрбиелік 

жұмыстар арқылы жүзеге асырылады;
ә) ол адамның өз практикасынан, өмірдегі көрген-білгенінен 

тұрады.
3.  Әлеуметтік-психологиялық міндеті – жеке адамның өзін-өзі 

танып білуi немес өз идеяларын болашақта жүзеге асыруға қабілетті 
бола білуi арқылы анықталады. Бұл да адамның әр жас кезеңінде 
әртүрлi жүзеге асырылып отырады. Мысалы, мектеп қабырғасында 
жүргенде балалардың өз құрдастары арасында тіл табысуы,  өз 
жоспарларын жүзеге асыруы, содан кейiн ойындағы  қалап жүрген 
оқуына түсуі, оны ойдағыдай бітіруі және т.б. Бұлар өздігінен 
жүзеге асыру болып саналады. Өздігінен іске асыру әртүрлі формада 
көрінеді яғни олар әлеуметтік құнды, әлеуметтiк пайдалы, әлеуметтiк 
тұрғыда өте қолайлы, сондай-ақ әлеуметтік және антиәлеуметтік бо-
луы мүмкін.

Өзіне-өзі сеніммен қарау – өздігінен жүзеге асырған жұмысының 
нәтижесінен рахаттану сезімі немесе қанағаттану сезімінің 
қалыптасуымен айқындалады. Тіпті, кейде адам әлеуметтенудің 
құрбаны да болып кетеді. Ол әлеуметтену нәтижесінің адамның ішкі 
сезімдері мен жан дүниесіне қайшы келгенде орындалады.

Әлеуметтену процесінің тиімді жүзеге асырылуы адам қоғамға 
өзін бейімдеп отыра алғанда ғана болады. Ал егер адам қоғам 
өзгерістеріне сай пайда болған жаңа талаптарға сәйкес бейімделе 
алмаса, онда ол әлеуметтенудің құрбаны болады. Мысалы: қазіргі 
уақыттағы жұмыссыз жүрген адамдарды алайық. Олар өз кезінде 
жақсы маман иелерi болған. Бірақ бүгінгі күннің  талабына сай келмей 
қалуына байланысты, яғни қоғам талаптарына сай өз мүмкiндiкте-
рiн жетiлдiрiп,  дайындалмауынан әлеуметтену құрбанына айналып 
отыр.

Сонымен қатар адам қолайсыз жағдайлардың да құрбаны болуы 
мүмкін. Мысалы, ата-анасы ішімдікке салынып кеткен отбасындағы 
балалар, медициналық қателіктің нәтижесі, экологиялық орта және 
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т.б. да баланың қалыптасуында оның әлеуметтену құрбаны екендігін 
көрсетеді.

Мектеп жасына дейінгі кезеңде аурушаңдық, рухани соққы алу, 
отбасындағы жоқшылық, кедейшілік те  кейде әлеуметтiк ауытқуға 
алып келедi. Бастауыш мектеп жасында ата-анасының ішімдікке са-
лынуы, өгей әке мен шешенің болуы, тәрбиеде дұрыс қамқорлық-
тың болмауы баланың тілінің дұрыс дамымауына әкеліп соқтырады.

Сондай-ақ, ата-аналардың ажырасуы, мұғалімнің қатал қарым-
қатынасы бала дамуында, яғни әлеуметтенуінде үлкен рөл ойнайды.

Сонымен, адам әлеуметтену процесі кезінде оның объектісі де, 
субъектісі де және құрбаны да болады екен. Соның ішінде, әсіресе, 
мақсатты  бағытталған тәрбие процесінің мәні зор. Әлеуметтенудің 
тиімділігі көбінесе тәрбиенің гумандық бағытының негізгі прин-
циптерін бiрiздi де жүйелі жүзеге асыруына байланысты болады.

Қоғамның қай кезеңінде болсын тұлғаны өзі өмір сүріп отырған 
қоғамына лайықты азамат етіп тәрбиелеу, қоғамның адам тәрбиесі-
не қоятын талаптарын қанағаттандыру мәселесі күн тәртібінен 
түскен емес. Осы мақсатта біз ерте кездердегі бабаларымыздың 
тәрбие тәжірибелерінде әлеуметтендіру мәселесінің қалай қойы-
лып келгендігіне назар аударып көрейік. 

Ғұламалардың бірі әл-Фараби  араб халифатында ертеден қа-
лыптасқан дәстүр бойынша мемлекет басқаруға лайық,   білім-пара-
саты мен мінез-құлқы барынша кемел азаматтың болуы сол 
қоғамдағы тәрбиенің ең бірінші міндеті деп қарастырады. Бұл – сол 
қоғамның өркениеті үшін қажетті тұлғаның моделі ретінде сипат-
талды. Олай болса, ғалым ғұлама пікірінше, әрбір отбасында тәрбие 
алатын азаматтың  бойында болашақ мемлекет басшысы, әміршісі 
ретінде болуға тиісті сапалар қалыптастырылуы керек деп біліп, 
қоғам талап етіп отырған қасиеттерді қалыптастыруды ұсынады.  
Ғұлама осы тұста өзінің «Философиялық-әлеуметтік трактатын-
да» мынадай тұжырымдар мен қағидалар ұсынады: «Ешбір жанға 
бағынбайтын басшы адам өз бойына туа біткен мынадай он екі 
қасиетті ұштастыра жетілуі қажет деп көрсетеді. Олар:

–  адамның  мүшелері мүлде мінсіз болуға тиіс, бұл мүшелердің 
күші өздері атқаруға тиісті қызметті аяқтап шығу үшін мейлінше 
жақсы бейімделген болуы керек, сонда егер осы адам әлдебір 
мүшесінің жәрдемімен әлденедей бір істі істемек болса, ол мұны оп-
оңай атқаратын болады;

–  жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін түсінетін, айтылған 



82

сөзді сөйлеушінің ойындағысындай және істің жай-жапсарына 
сәйкес ұғып алатын болуы керек;

–  өзі түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін 
жадында жақсы сақтайтын, бұлардан ешнәрсені ұмытпайтын бо-
луы керек;

–  әйтеуір бір заттың кішкене ғана белгісін байқаған заматта сол 
белгінің ишаратын іліп әкетерліктей алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі 
болуы шарт;

–  өткір сөз иесі және ойына түйгеннің бәрін айдан-анық айтып 
бере алатын тілмар болуы шарт;

–   өнер-білімге құштар болу, ақыл үйренуден шаршап-шалдықпай, 
осыған жұмсалатын еңбектен қиналып азаптанбай, оңай жететін 
болу керек;

–  тағамға, ішімдік ішуге келгенде қанағатшыл болуы керек, 
жаратылысынан сауыққұмарлықтан аулақ болып, бұдан алатын 
ләззатқа жирене қарауы шарт;

–  шындық пен шыншыл адамдарды сүйіп, өтірік-жалған мен 
суайттарды жек көру керек, жаны асқақ және ар-намысын 
ардақтайтын болуы шарт; 

–  оның жаны жаратылысынан пасық істердің бәрінен жоғары бо-
лып, жаратылысынан игі істерге ынтызар болуға тиіс;

–  дирхем, динар атаулыға, жалған дүниенің басқа да төл нәрселеріне 
жирене қарап, жаратылысынан әділеттілік пен әділеттілерді сүйіп, 
әділетсіздік пен озбырлықты және осылардың иелерін жек көретiн 
болуы  керек, жақындарына да, жат адамдарға да әділ болып, жұртты 
әділдікке баулып, әділетсіздіктен зардап шеккендердің залалын өтеп, 
жұрттың бәріне өз білгенінше жақсылық пен ізгілік көрсетіп оты-
руы қажет;

–  әділ болу керек, бірақ қыңыр болмау керек, әділеттілік алдында 
қияс мінез көрсетіп қасарыспау керек;

–  әділетсіздік пен пасықтық атаулыға мүлдем рақымсыз болуы 
шарт, өзі қажет деп тапқан істі жүзеге асырғанша шешімпаздық 
көрсетіп, бұл ретте қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін ба-
тыл, ержүрек болу керек».

Осы қасиеттердің бәрін бала бойында қалыптастыра отырып,  
мінсіз адамды тәрбиелеп шығаруды қоғамдық мәні зор міндет етіп 
қойды.  Дегенмен  әл-Фараби  бұл қасиеттердің барлығы бірдей 
бір кісінің бойына бітіп, дари қоюы сирек болатын құбылыс екенін 
ескерте отырып, мұндай жағдайда олардың бойында барының 
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негіздерін, нышандарын жетілдіруге кеңес береді. Оны ғалымның 
мынадай айтқан сөзінен аңғарамыз: «Осының бәрінің  бір адамның 
бойында болуы қиын нәрсе, сондықтан да жаратылысынан осындай 
қасиет дарыған адамдар өте сирек кездеседі. Сондықтан егер біз өмір 
сүретін ортадан немесе отбасынан осындай адам табыла қалса және 
өзі өсіп-жетілген кезде жоғарыда аталған шарттардың алтауы неме-
се бесеуі оның бойына біткен болса, онда қиялдау қабілеті жағынан 
теңдесі болмағандықтан, ол осы қаланың айтулы басшысы болмақ» 
– деп осындай қасиетпен туылған адамның өзінің аса қабілетті әрі 
дарынды тұлға болатындығын сипаттайды.

Осы айтылған мәселелерге салыстырмалы талдау жасай келіп, 
баланың жеке тұлғасын әлеуметтендіруде Жүсіп Баласағұнның 
көзқарасы да әл-Фараби идеяларанынан туындаған деп тұжырым 
жасауға болады. Өйткені ақын Ж. Баласағұн да жеке тұлға тәрбиесін 
мемлекетті басқаруға лайықты азаматтық қасиеттермен байла-
нысты қарастырады. Онда ғұлама  адамдықты сипаттайтын төрт 
қасиет: әділдік, ақыл, дәулет, қанағатты бөліп көрсетіп,  олардың 
қоғамдық-әлеуметтік мәніне сипаттама берген. «Қанағатты» адам 
баласын тіршіліктің бар қызығын қанағат тұтқан өмірдің сопылық 
жолы деп бөліп қарастырса, «Әділдік», «Ақыл» және «Бақытқа» 
талпынушылық нағыз адам баласына тән қасиеттер деп ерекшелейді. 
Осындай қасиеттер бойында қалыптасқан тұлға ел мүддесін 
ақтайтын идеал басшы – хан бейнесіне лайық дегенді ұсынады. Бұл 
жолда ақын Жүсіп Баласағұн отбасы тәрбиесінің негiзгi мақсаты 
– ата-аналардың балаларына берген жақсы тәрбиесi, жақсы мiнез-
құлқы мен рухани байлыққа қол жеткiзуі деп біліп, оның өнегесi 
ата-анадан екендiгiн:  «Ұл мен қыздың өнегесi ата-ана, Бәрi бiзден – 
дұрыс па, әлде қата ма» (1485 бәйт), – деп  сипаттайды. Сөйтіп,  ата-
аналардың өзара сыйластығы мен қарым-қатынастағы жарастығы 
балаларына жақсы тәрбие берудегі бiрден-бiр дұрыс жол деп санай-
ды. Өйткені ата-ана өнегесін көріп өскен ұрпақ есейгенде өздері де 
сондай отбасы іргесін құрады деп қорытынды жасайды. 

Жеке адам деп әдетте нақты адамды, сол берiлген қоғамның 
мүшесiн айтады. Жеке адам болу үшiн адам психикалық дамудың 
белгiлi бiр дәрежесiне жетуi және өзiнiң өзге адамдардан айырмасы  
бар екенiн, бөлiнбейтiн бiртұтас екенiн бiлетiндей жағдайда болуы 
тиiс. Немесе жеке адам деп қоғамда белгiлi бiр мақсат қойып, сол 
мақсатты iске асыру жолында күресе алатын және қоғамға белгiлi 
бiр пайда келтiретiн адамды айтамыз.
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Педагогикалық еңбектерде  жеке адам түсiнiгiне оның қоғамдық 
сипатына, өмiр барысында өзiне топтаған әлеуметтiк сапалар мен 
қасиеттер жиынтығын бiлдiретін белгілеріне байланысты анықтама 
беріліп жүр. Жеке адам белгiлi бiр қөзқарастары мен қарым-
қатынастарының болуымен, белсендiлiк дәрежесiмен, басқа да 
қасиеттерiмен сипатталады.

Жеке адам түсiнiгi қашан да педагог ғалымдарды, ағартушылар 
мен ойшылдарды ойландырып келген. Адамның адамдығын 
бiлдiретiн қасиеттер қандай екендiгi және оның өлшемдерi қандай 
болуы керектiгi және т.б. сұрақтар көпшілікті толғандырып келдi. 
Осы тұста қазақтың ақыны Абай Құнанбаев өзiнiң 11-ші қара сөзiн-
де «Қашан бiр бала бiлiм-ғылымды махаббатпен көксерлiк болса, 
сонда ғана оның аты адам болады», – деп атап көрсетiп, адамдықтың 
белгiсi оның рухани байлығы мен ықыласында жатқандығын сипат-
тайды. Сөйтiп, Абай адамдықты бiлдiретiн үш-ақ қасиет екендiгiн: 
нұрлы ақыл, ыстық қайрат және жылы жүрек деп көрсетедi.

Жеке адам туралы ой-пiкiрлер ерте кездегi шығыс ғұламалары, 
атап айтқанда М. Қашғари, Қайқаус, Қ. Иассауи және т.б. еңбек-
терiнде кеңiнен орын алған. Мәселен, Қайқаус өзiнiң «Қабуснама» 
атты еңбегiнде: «Адамдықты бiлдiретiн үш қасиет бар, соның 
бiрi – жәуанмәртлiк. Жәуәнмәрт болам десең көзiңдi жаман 
қараудан, тiлiңдi жаман сөзден, қолыңды жаман iстен сақта» деп 
көрсетедi. Мұның өзi ғұламалар көзқарастарындағы ойлардың 
жеке адамға қойылатын талаптар мен адамдық сапалардың ой 
тазалығымен, әрекет үйлесiмдiлiмен және мейiрiмдiлiкпен бай-
ланысты қарастырылатынын дәлелдейдi. Мұндай ой-пiкiрлер 
шығыс  ғұламалары еңбектерiнен бастау алып, бүгiнгi ғалым-
педагогтар еңбектерiнде педагогикалық теорияның бастауы ретiнде  
қарастырылып келедi.

Жеке адам өзiнiң биологиялық және рухани дамуында үнемi 
қозғалыста, өзгерiсте болады. Ол үнемi тәрбиенiң  ықпалында бо-
лып, жетiлiп, қалыптасып отырады.

Жеке адамның қалыптасу қасиеттерi  балалық шақтан басталып, 
жеткiншек және жасөспiрiм шақта айрықша интенсивтi жүредi де, 
бұл қалыптасу ересек болған кезде өзiнiң бiршама аяқталу кезеңiне 
жетедi. Жеке адамның дамуы мен жетiлуiнде тәрбиеге зор мән 
берiледi.

Жеке адамның дамуы ұғымына келейiк. Жалпы дамудың 
маркстiк түсiнiгi бұл ұғымды анықтаудың негiзi болып табылады,
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бұл түсiнiк жай нәрседен күрделi нәрсеге қарай, төменнен жоғарыға 
қарай қозғалу процесi ретiнде, өрлеу бағыты бойынша сапалық 
ескi жағдайдан жаңа жағдайға қарай қозғалу, ескiнiң құрып бiтiп, 
жаңаның тууы, жақсару процесi ретiнде қарастырылады.

Қарама-қарсы негiздердiң күресi – дамудың қайнар көзi. Жеке 
адамның,  әсiресе, балалық және жасөспiрiм шақтарында дамып 
жетiлуi ең алдымен тәрбиенiң ықпалы арқылы жүрiп отырады. 
Тәрбие халықтық дәстүрлер мен iзгi қасиеттердi жас ұрпақтың бо-
йына сiңiру арқылы  баланың қоршаған ортадағы қарым-қатынасын, 
дүниетанымын, өмiрге деген көзқарасын және соған сай мiнез-құлқын 
қалыптастыруды  көздейдi. Баланың дамуы  күрделi қайшылықтары 
бар процесс болып табылады. Бұған негiзгi педагогикалық үш фак-
тор әсер етедi.

 1.Тұқымқуалаушылық; 
 2. Орта;
 3. Тәрбие.
 1. Ұрпақтарда ата-аналарға тән  биологиялық ұқсастықтың  бо-

луы тұқымқуалаушылық деп аталады. Мысалы: балаға ата-анадан 
дене қалыптасуы, шаштың түсi, көздерiнiң, терiлерiнiң түсi  ауы-
са алады. Осының бәрi туа бiткен дене ерекшелiктерi деп аталады. 
И. П. Павловтың iлiмiне сәйкес адам туылған кезде толып жатқан туа 
бiткен қасиеттермен туылады. Олар: тамақтану, қорғану, бағдарлау, 
тiлдiң дамуы, тiк жүру және т.б. Бұл қасиеттер адамдармен араласу 
барысында қалыптасады. Егер бала адаммен қарым-қатынаста бол-
маса, ол жүре де, сөйлей де алмайды.

2. Адамның дамуына орта ықпал етедi. Олар: географиялық 
орта,үй-iшi ортасы, әлеуметтiк орта және ұжымдық орта болып 
бөлiнедi. Мысалы солтүстiк аймақта өмiр сүретiн адамдар мен 
оңтүстiкте өмiр сүретiн адамдардың мiнез-құлқы мен әрекетiнде 
өзгешелiктер кездеседi. Өйткенi олар өмiр сүретiн ортаның темпера-
турасы мен табиғаты олардың болмысына өз ықпалын тигiзедi.

Отбасының өзi ондағы баланың қалыптасуына әртүрлi әсер етедi. 
Тiптi бiрдей ортадағы әртүрлi отбасыларында тәрбие алған балалар 
әртүрлi болады. Оған отбасының мынадай белгiлерi әсерiн тигiзедi:

–  отбасының құрамы;
– отбасындағы адамдардың жас мөлшерi мен баланың от-

басындағы туылу реті (тұңғышы, кенжесі секілді);
–  отбасындағы әлеуметтiк-материалдық жағдай;
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– отбасындағы психологиялық климат  және өзара қарым-қа-
тынас;

–  отбасында қолданылатын салт-дәстүрлер.
Жеке адамның қалыптасуына ұжымның әсерi де ерекше. 

Ұжымның өзi балалар ұжымы, еңбек ұжымы, отбасылық ұжым, 
ортақ шығармашылық қызығушылығына байланысты қалыптасқан 
ұжым және т.б. болып  бөлiнедi. Баланың қалыптасуына оның 
құрдастары мен ұжымдағы достарының ықпалы ерекше әсер етедi.  

3. Тәрбие – баланың дамуына ықпал ететiн негiзгi әрi шешушi 
фактор болып табылады. Тәрбиенiң басқа факторлардан айыр-
машылығы – ол адамның дамуына әрқашан да мақсат көздеп ықпал 
етуi. Сондықтан тәрбие адам дамуы үшiн басқарушы рөл атқарады. 
Жеке адамның, әсiресе, балалық және жасөспiрiм шақтарында да-
мып, жетiлуi ең алдымен тәрбиенiң ықпалы арқылы жүрiп отыра-
ды. Бiрақ тәрбиенiң дәрежесi мен сипаты көп жағдайда тәрбиенiң 
даму заңдылықтарын қаншалықты ескергенiне байланысты болады. 
Сөйтiп, тәрбие мен дамудың арасында екiжақты байланыс болады.

Балаларды дамытудың аса маңызды шарты – қарым-қатынаста  
болу және iс-әрекетке түсу. Бала ересек адамдардың  көмегi арқылы 
сонау балдырған шағынан-ақ сыртқы дүниемен қарым-қатынаста 
болады.

Жеке адамның дамуы мен қалыптасуында ықпал етуші әсерлер-
дi iшкi және сыртқы деп екi топқа бөлiп қарастыруға болады. 
Қоршаған орта мен тәрбие – сыртқы әсерлер. Өйткенi  ол  табиғи 
икемдiлiкпен, құмарлықтармен байланысты. Сыртқы тәрбие, орта  
әсерлерiнен пайда болатын сезiмдер мен толғаныстардың жиынтығы 
– iшкi әсерлерге жатады. Жеке адамның дамуы мен қалыптасуы осы 
екi фактордың байланысы арқылы жүзеге асырылады.

Қазақ халқы ерте кезден-ақ бұл факторлардың адам тәрбиесiнде 
өте маңызды екендiгiн бiлген. Адамның тектiлігiн жоғары бағалау, 
оның ұрпақ тәрбиесiндегi бой көрсетуiне сену және т.б. түсiнiктер 
бүгiнге дейiн сақталып келедi. Бұл жөнiндегi деректер халықтың 
мақал-мәтелдерiнен, аңыз-әңгiмелерiнен айқын байқалады.

Жеке адамның қалыптасуына ықпал ететін жоғарыда қа-
растырылған үш факторды әлеуметтік орта тұрғысында жекелеп 
қарастыру әлеметтік педагогика ғылымына тән. Өйткені  бала өмір 
сүретін ортаның көп деңгейлі ықпалы оның әлеуметтік факторларын 
айқындайды.

Әлеуметтену процесiне бiрнеше негiзгi факторлар әсер етедi. 
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Олар: мегофакторлар, макрофакторлар, мезофакторлар және ми-
крофакторлар (1-сурет).

Мегофакторларға (мего – өте үлкен, жалпы деген мағынаны 
бiлдiредi) космос, планета, әлем және т.б. жатқызуға болады.

Космостың Жер планетасындағы адамдар өміріне тигізетін әсері 
ертеден-ақ көптеген ойшылдарды ойландырып келген. Бүгінде 
бұл жаратылыстану ғылымдарында адамдар өмірінің космостық 
әсерлермен байланысы қарастырылып, есепке алынған. XX ғ. 
алғашқы үштігі, яғни орыстың әйгілі психиатры В. М. Бахтерев, гео-
физик П. П. Лазарев, биофизик А. Л. Чижевский әлеуметтік ортадағы 
қарым-қатынастың бізге берілетін әлемдік энергияның мөлшеріне 
байланысты екендігін айта келіп, «қоғамдық құбылыстардың 
геофизикалық және космостық құбылыстармен байланысын зерт-
теу, бізге адамзат қоғамының заңдарын ғылыми негізде зерттеуге 
мүмкіндік туғызады» –  деді.

А. Л. Чижевский тарихи құбылыстардың топталу дәуiрі Күн 
әрекетінің максимум топталу кезеңіне сәйкес келеді дейді. Мысалы: 
Американың ашылуы, Англиядағы, Ресейдегі революция және т.б.  
Бұл мәліметтер бізге космос әлеуметтендіру процесінің мегафакто-
ры ретінде әсер ететінін дәлелдейді.

Планета, әлем – бұлар да әлеуметтендірудің мегафакторы. 
Планета – аспан денелерін білдіретін астрономиялық ұғым. Ең ірі 
планеталардың бірі болып табылатын Жерде тарихи даму процесінің 
нәтижесінде ондағы адамдардың әлеуметтік өмірінің әртүрлі форма-
лары қалыптасты.

Әлем – біздің планетамыздағы адамдар қауымдастығының 
жиынтығын білдіретін әлеуметтік-саяси ұғым. «Планета» және 
«әлем» түсініктері бір-бірімен өзара байланысты және өзара тәуелді.

Әлемнің даму процесі планетаның жағдайына әсер етеді. Бұл 
әсерлер, әсіресе, XX ғасырда ауқымды  планеталық-әлемдік пробле-
малар ретінде бұқаралық ақпарат, биліктегілер мен  көпшілікті ойлан-
дыра бастады. Олар: экологиялық, экономикалық, демографиялық, 
әскери-саяси проблемалар. Бұл проблемалар жасөспірімдерді әлеу-
меттендіруде өз ықпалын тигізді. Мысалы, Жер шарындағы атомдық 
қаруды қолданудың  қауіп тудыруы және т.б.

Макрофактор (макро – үлкен деген мағынаны бiлдiредi), оған 
ел, қоғамдық этнос, мемлекеттiң әлеуметтенуге әсерiн түсiнемiз. Ел 
– мәдени-географиялық феномен. Бұл географиялық жағдайы мен 
табиғи ерекшеліктері арқылы айқын ерекшеленетін, белгілі шекара-
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сы бар территория. Ол мемлекеттік егемен немесе басқа елдің 
билігінде болуы мүмкін. Сонымен қатар, бір елдің құрамында 
бірнеше кішкентай мемлекеттер болуы мүмкін.

Табиғи-климаттық жағдай адамдардың өмірі мен әлеуметтенуіне 
тікелей және қосалқы әсер етеді. Географиялық және климаттық 
жағдай елдегі пайда болған қиыншылықтар мен қайшылықтарды 
жеңе білуге немесе жеңілділіктерге бейімделуге мәжбүр етеді.

Мишель Монтень: «адамдар өздері өмір сүретін ортаның кли-
матына байланысты азды-көпті жауынгер, азды-көпті ғылымға, 
өнерге бейімді  болады», – деген. Географиялық жағдай мен ауа райы 
адамдардың орналасу тығыздығы мен баланың туылуына да әсер 
етеді. Мысалы, екі аралда өмір сүретін Куба мен Исландия елдерінің 
территория ауданы бірдей болғанымен, адамдар саны әртүрлі. Куба-
да адамдар саны Исландиялықтарға қарағанда 20 есе көп. Өйткенi 
климаттық жағдай елдегі адамдар денсаулығына да әсер етеді. 

Қоғам – саяси-әлеуметтік түсінік. Ол еліміздегі адамдардың 
өзара әлеуметтік қарым-қатынасының, отбасының құрылымының, 
әлеуметтік, жас ерекшеліктің, кәсіби және т.б. реалды топтардың 
жиынтығы арқылы сипатталады. Қоғамдағы саяси идеология мен 
заңдар, өмір сүру ережелері және т.б. әлеуметтендіруге үлкен ықпалын 
тигізіп отырады. Әрбір қоғамда әрбір жас ерекшелігі кезеңіне қарай 
адамдардың әлеуметтенуі үшін арнайы жағдайлар қалыптасады. Бұл 
жағдайлар қоғамның экономикалық,  әлеуметтік-саяси және мәдени 
даму деңгейін анықтайды. Қоғамның экономикалық даму деңгейі бір 
жағынан  оның тұрғындарының өмір сүру деңгейін,  өмір сүру салтын 
және өмір сүру сапасын анықтаса, екінші жағынан, әрбір адамның 
өмірлік өмір сүру стилін жүзеге асыруға мүмкіндік  туғызады. 
Қоғам қаншалықты экономикалық тұрғыдан дамыған болса, бұл 
мүмкіндіктер соншалықты жоғары болады. Оның үстіне әлеуметтену 
процесінде адамның дамуы үшін мүмкіндік қолайлы болмақ.

Мемлекет  –  саяси-құқықтық түсінік. Мемлекет – билік қызметте-
ріне ие болған қоғамның саяси буынының жүйесі. Ол қоғамды 
басқаруды жүзеге асыратын өзара байланысты мекемелер мен 
ұйымдардың жиынтығынан тұрады.   Мемлекетті де әлеуметтендірудің 
бір факторы деп қарастыруға болады. Өйткені оған халықтың, әрбір 
азаматтың дамуына және өз идеяларын жүзеге асыруға мүмкіндік жа-
сайтын саясат, идеялогия, экономикалық және әлеуметтік тәжірибе 
тән. Мемлекет өз халқымен мақсатты бағытталған әлеуметтендіру 
процесін жүзеге асырады.
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Мемлекет тікелей тәрбие беру мәселесін де жүзеге асыра-
ды. Өйткені «тәлім-тәрбие тұжырымдамалары» мен «білім беру 
заңдары» және т.б. тәрбие мәселесіне қатысты құжаттар мемлекет 
тарапынан қолдау тауып қаражатпен қамтамасыз етіліп, жүзеге 
асырылып жатады. Мемлекеттік тәрбие жүйесі өзінің құрамына 
көптеген тәрбиелік ұйымдарды қамтыған. Олар: 

1.  Әртүрлі типтегі оқу-тәрбие мекемелері (балабақша, жалпы 
білім беретін және кәсіби мектептер, лицей, гимназия,  колледждер, 
курстар және  т.б.);

2.  Денсаулығы нашар балалар мен жасөспірімдер мекемелері;
3.  Дарынды балалар мекемелері;
4.  Әлеуметтік-мәдени және басқа да микроортадағы сауықтыру 

жұмыстарымен айналысатын ұйымдар (жеке, топтық жұмыстар 
және  т.б.);

5.  Бойында кемістігі бар балалар, яғни әлеуметтік және психика-
лық ауытқулар бойынан кездесетін балалар мен жасөспірімдерге 
арналған мекемелер;

6. Балаларды қайта тәрбиелеу мәселесімен айналысатын меке-
мелер.

Мемлекеттің немесе елдің табиғи-климаттық жағдайы ондағы 
өмір сүретін халықтың  тұрмыс-тіршілігі мен өмірлік әрекеттеріне 
едәуір ықпал етеді. Сонымен қатар ауа райы, яғни климат адамның 
белсендігіне де әсер етеді. Географиялық жағдай адамдардың тығыз 
орналасуына, бала  туылуының санына,  адамдардың денсаулығына 
және т.б. өзіндік әсер етеді. Елдің, мемлекеттің географиялық  шека-
расы, қандай мемлекеттермен көршілес орналасқандығы сол елдің 
экономикасына, саяси және мәдени деңгейлеріне әсер етеді. 

Мезофактор (мезо – орта, аралық деген мағынаны бiлдiредi) 
– бұлар үлкен адамдар тобының әлеуметтенуге  тигiзетiн әсерi. 
Әлеуметтендірудің мезофакторларына этнос, аймақ, халық жатады.  

Этнос – тұрақты мәдени ерекшеліктері бар, ұлттық сана мен 
мінезі, менталитеті бар тарихи қалыптасқан адамдар тобы. Мінез-
құлқы мен психикасының ерекшеліктері адамдардың этникалық 
болмысына сай екі құрамдас бөлімнен тұрады. Олар: биологиялық 
және әлеуметтік-мәдени. 

Биологиялық ерекшелік халықтың көптеген жылдар көлеміндегі 
өміріндегі жағдайлар нәтижесінде қалыптасады. Ғасырлар бойы 
халықтар белгілі бір ауа  райына бейiмделедi, ауыл шаруашылығы-
ның белгілі бір түрін кәсіп етуге дағдыланады.
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Этнос – ұлттық-тарихи, әлеуметтік-мәдени құбылыс. Ментали-
тет –  белгілі бір табиғи-климаттық және тарихи-мәдени жағдайдағы 
адамдар тобына тән ұжымдық көзқарастарының деңгейі мен рухани 
байлығы. Этностың менталитеті қоршаған ортаны көре білу қабілеті 
мен қабылдай білу қабілетін анықтайды.

Ұлттық менталитеттің адамның әлеуметтену процесіне әсерi қай 
жағынан болсын өте жоғары. Әсіресе, ұлттық менталитеттің от-
басы тәрбиесіне әсері ерекше. Зерттеулер бойынша отбасы құруда  
жастардың шешімінен бұрын ата-ана  рұқсаты керек пе дегенде 
80% өзбектер керек деп жауап берсе, эстондықтардың 80%-ы керек 
емес деп жауап береді. Бұл ұлт менталитетінің бірдей ситуацияға 
көзқарасы мен оны қабылдай білу ерекшелігінiң бiрдей емес 
екендiгiн көрсетіп отыр. Менталитеттің тәрбиеге әсері де ерекше, әр 
ұлт өз ерекшелігі арқылы тәрбие мақсатын жүзеге асырады.

Адамның этникалық немесе ұлттық ерекшелігін оның тілі, 
мәдениеті анықтайды. Әрбір этнос өзіндік психикалық  қабілет 
пен ұлттық мінездің жиынтығынан тұратын ерекше болмысқа 
ие. Ұлттық психология бойынша мамандар бұл  ерекшеліктерді 
ұлттық мәдениет арасындағы ерекшелікпен байланыстырады: 
дәстүр ерекшелігімен байланысты қалыптасқан еңбек ету түрлері, 
отбасылық қолайлылық туралы көзқарастары,  сұлулық туралы 
көзқарастары, отбасылық бақыт туралы көзқарастары, көңіл көтеру 
ерекшеліктері, мейірімділікті түсінуі және т.б. 

Этникалық ерекшеліктер туралы айтқан кезде жекелеген 
индивидтің ғана ұлттық мінез-құлқы мен сипатын емес, көптеген 
адамдар тобынан тұратын ұлттың бейнесін түсіну қажет. Ол 
ғасырлар бойы  және мыңдаған жылдар көлемінде этнос өмір 
сүретін  табиғаттың ауа райына, әлеуметтік болмысқа, дін мен 
басқа да жағдайларға байланысты қалыптасады. Бұл жағдайлардың  
ерекшелік тереңдігі ұлттың ерекшелігіне  қарай, оның әлеуметтік 
мінез-құлқы мен психологиялық ерекшеліктеріне қарай әртүрлі 
ықпал етуі мүмкін. 

Әр елдердегі этносты әлеуметтендірудің әртүрлі деңгейіндегі 
факторы  ретінде қарастыруға болады. Халқының негізгі бөлігі бір 
ұлт өкілдерінен тұратын мемлекеттерге макрофакторлық сипат тән. 
Ал мемлекетте негізгі ұлттың саны азшылық болатын болса,  ол 
микрофактор болады. Мысалы, Ресейде, Өзбекстанда сол секілді 
басқа да көп ұлтты мемлекеттердегі азшылық ұлттар көп ұлттардың 
ықпалында дамиды. Сонымен қатар, аз ұлттармен қарым-қатынас-
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та саны жағынан басым болып отырған ұлттардың әлеуметтік 
қалыптасуына өзіндік ықпал етеді. Өз елінде өмір сүрсе де, олар өзге 
ұлттардың ықпалының бар екендігін  сезінеді. 

Этностар арасындағы әлеуметтену процесін екі топқа бөлуге 
болады: виталды (өмірлік және биологиялық-физиологиялық 
ұқсастығы жағынан байланыстың болуы) және менталдық (түпкі 
рухани қасиеттерінің жақындығы).

Виталдықты әртүрлі жастағы адамдардың дене жағынан даму 
тәсілдері деп түсінген дұрыс. Бұл әртүрлі континенттегі адамдар-
дың мәдениеті мен өмір сүру дәстүрлеріне сай әртүрлі көрініс береді. 
Мысалы, Азия елдері халықтарына тән тәсіл – емізу арқылы баланың 
денсаулығын мықты етіп қалыптастыру болса,  Еуропалықтар үшін 
бірнеше айдан соң-ақ баланы омыраудан ажыратын тастайды да 
қосалқы тамақтармен қоректендіріп, олардың дене жағынан әлсіз бо-
лып өсуіне алып келетін ерекшеліктерді қалыптастырады деп сипат-
тама береді ғалым Ф. А. Мустаева.  Соған сай әр ұлттың тамақтану 
ерекшелігіне байланысты оны қорыту мен күш алу көздері әртүрлі 
қалыптасады. Қазақ халқы етті тамақтармен қоректенсе, кейбір 
халықтар үшін ондай тағамдар тым ауыр, сіңірімі қиын болып 
келеді. Соған байланысты әр ұлт өз іс-әрекетімен де ерекшеленеді. 
Сондықтан балуандар мен қара күш иелері қазақта аз болмаған. 

Адамның әлеуметтенуіне сол халықтың ғасырлар бойғы тарихы-
мен     байланысты қалыптасқан ұлттық рухани болмысы мен   мен-
талитетінің  үлкен маңызы бар. Біздің қоғамда әрбір ұлттың, 
халықтың әлеуметтік ортасының спецификалық даму ерекшелігіне 
орай қалыптасқан өзіндік менталитеті  бар. Әр ұлттың менталитеті 
балалық шақтан қалыптасады. Оның қалыптасуы балада отба-
сындағы өмірімен байланысты ана тілін меңгеру  процесінен  баста-
лады. Соның негізінде ұлттық құндылықтары, ұлттық ойлау жүйесі, 
мәдениеті мен өмірлік көзқарасы, дүниетанымы, әлемді танып білуі, 
өмірлік іс-әрекет ерекшелігі көрініс табады.

ХVІІІ ғасырда өмір сүрген француз философы К. А. Гельве-
ций өзінің «Адам, оның ақыл-қабілеті және тәрбиесі жайлы» деген 
еңбегінде: «Тәжірибе дәлелдегендей, халықтардың мінез-құлқы мен 
ақылы, олардың өкіметінің түр-сипатымен бірге өзгереді, әрқилы 
өкімет түрлері бір ұлттың мінезін кезекпен бірде көтеріңкі, бірде 
пәс, бірде тұрақты, бірде тұрақсыз, бірде батыр, бірде осал етеді. 
Олай болса адамдар не ешқандай мінезге бейімделіп тумайды, не-
месе тіпті қарама-қарсы бұрыс та дұрыс мінезбен туады. Сондықтан 
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олар тек тәрбиенің жемісі», – деп жазды. Әрине, К. А. Гельвеций-
дің айтқандарын сол күйінде қабылдау қиын. Бірақ негізге алуға 
болады, – деп ой түйiндейдi ғалым Б. Кiшiбеков өзiнiң зерттеуiнде. 
Сондықтан К. А. Гельвецийдің айтқандарының кейбір жақтарын 
қазақ халқына да қолдануға болатындығын айта отырып, қазақ 
халқының мiнез-құлқының өзiндiк  сипаттарын оның ғасырлар бойы 
көшпенді өмір сүру мәдениетінің нәтижесінде қалыптасқандығын 
баяндайды.

Ғалым Б. Кiшiбеков  қазақ халқының мінез-құлқы оны қоршаған 
ортаға – кең далалық кеңістікке, географиялық жағдайға, баққан 
малға, оның шаруашылығына байланысты қалыптасты, – деп 
тұжырым жасайды.  Ғасырлап ен далада мал бағып,  қысы-жазы тек 
мал соңында асықпай көшіп-қону арқылы қалыптасқан қазақтың 
мінез-құлқын ғалым  төмендегідей етіп сипаттап көрсетеді.

Біріншіден, ол ерекше бір жағдай болмаса етек-жеңін жимай, 
кеңге салып, асықпай, байсалды өмір сүрген. «Асыққан шайтанның 
ісі» деп қараған.

 Екіншіден, қазақ әңгімелескенде асықпай, әр нәрсенің мән-
жайына жетіп, түсінісуді қажет еткен. Сөйлескенде қашан да 
әңгіменің түйінін іздеген. Мәселе  көп немесе аз сөйлеуде емес. Сол 
көп сөздің тобықтай түйінінде деп ұққан. 

Үшіншіден, қазақ көп жағдайда қойылған сұраққа тез жауап 
қайтармаған. Түсінбеген, естімеген адамдай үнсіз қала берген. Сы-
рын білмейтін адам оның бұл мінезін естімеді, тыңдамады деп те 
ойлаған. Шынында олай емес. Әрбір айтылған сөзді талдап, пайым-
дап барып жауап қайтаратын болған.

Төртіншіден, қазақ жерін жиһангез, жолаушылар жаз кезінде ара-
лап, қазақтарды ойын-сауықшыл, жұмыс істеуді ұнатпайтын, жалқау 
халық деп ойлап, солай жазып кеткен. Бұл пікір, әрине, негізсіз 
де емес. Қазақ халқының сауықшыл болғаны да, жұмыс істемей, 
қыдырымпаз болғаны да рас. Көшпелі тұрмыста мұның бәрі орынды 
құбылыс. Елде мал бағудан басқа еңбек жоқ, ол үшін 4 - 5 адамның 
жеткілікті екені де рас. Қалғандары теңселіп, ауылдан-ауылға 
қыдырып, әңгіме, сөз іздеуден басқа амалы болмаған. «Қолы бостық, 
уайым жоқтық аздырар адам баласын!» деп Абай тегін айтпаған. 
Абай халқын кәсіп ет, білім ізде, шаруашылықпен айналыс деп 
шақырды. Бірақ ол сөз қалың бұқараға жетпеді. Ол да шындық. Ал 
енді әлгі жиһанкездерге қайта келетін болсақ, олар қазақ халқының 
қыстағы азабын, ақтүтек боран тозағында киіз үйде тұрып, мал 
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соңында ығып, көшіп жүргендігін көрмеген. Қыстан аман шығу 
– қазақтың аса басты мұраты еді. Сондықтан қазақ «Наурызды» 
ағынан жарылып қуана қарсы алып, бірімен-бірі көрісіп амандасқан.

Бесіншіден, қазақ жаяу жүргенді кемістік деп санаған. Сондықтан 
барар жері ауыл арасы бір сағаттық жол болса да, өріске кеткен атын 
кісі жіберіп алдырып, түске дейін сайлап, ерттеп мініп, баратын 
болған. Ал егер барар жеріне ертемен кетпек болса, атын жайылысқа 
жібермей, тұсап, не арқандап, үй маңында ұстаған.

Қазақ жылқы малын аса жоғары бағалап, қадірлеген. Мінсең 
көлік, ішсең ашытқан сүті қымыз, мейірім қанады, жесең тамақ, 
кисең киім. Қазақ қашаннан жылқы малының тұқымын жақсартып 
отырған. Жүйрік ат, жақсы қатын, құмай тазы, қыран бүркіт қашанда 
ер жігіттің арманы болған.

 Алтыншыдан, қазақ халқының әйелдері басқа отырықшы Орта 
Азия халықтарына қарағанда қоғамдық жиындарға, ойын-сауық 
айтыстарға қатысқан. Қазақ әйелдеріне шектен тыс қызғаншақтық, 
тықырандық көрсетпеген. Олар еркіндік жағдайда өскен. 

Жетіншіден, қазақ кешірімді, кең пейілді болған. Ешқашан 
тарығып, таусылып сөйлемеген. Әр нәрсенің ақырын күткен. 

Сегізінші, қазақ халқының мінезіндегі тағы бір ерекшелік – ол 
ешбір халықты жатырқамайтыны. Мәселен, кім болмасын, үйіне 
келіп түссе, ол бай ма, әлде кедей ме, тани ма, танымай ма, оны 
жоғарыда айтқандай «қонақ» деп қарап қабыл алған. Қазақ  ешбір 
халықты алаламаған бауырмал халық. 

Тоғызыншы, қазақ арасында да жетім-жесірлер болған. Бірақ 
олар жаппай бір қатер болмаса, ешқашан тентіреп, ел аралап, 
қайыр сұрамаған. Өйткені, қазақтар өз жетім-жесірлерін өздері 
қамқорлығына алған, қаңғыртпаған. Қазақтағы қайырымдылық 
оның менталитетінің бір қырына жатады. Жасы үлкен кісіні кім бол-
масын сыйлаған, сөзін бөлмеген, жолын кеспеген. Келіндер қашан да 
иіліп сәлем берген. Қазақ арасында жетімдер, асырайтын, қарайтын 
адамдары жоқ кемпір-шалдар үйі деген атымен болмаған. Сірә, бұл 
басқа халықтарда да бұрын болмаған тәртіп болса керек.

Оныншы, көшпелі тұрмыс құрған қазақ отырықшы елдер сияқты 
қала, село, қыстақ болып, бір жерде тұрақталып тұрмағандықтан, 
кең сахараны жайлаған ел бірін-бірі ажыратып, білу үшін үш (Ұлы, 
Орта, Кіші) жүзге бөлінген. Ол жүздердің жалпы тұрған аумағы, оған 
кіретін рулар білетін кісілерге айқын. Сондықтан кездескен кісімен 
танысуда қазақ «қай туған боласың?» деп сұраған. Сол арқылы кез-
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келген адамды мекені арқылы қай жерден келгенін білетін сияқты, 
руын білу арқылы оның алыс-жақындығын аңғарған. 

Жоғарыдағы аталған ойды қорыта келгенде,  қазақ халқының 
көшпенді өмірі олардың мінез-құлқының қалыптасуы мен бол-
мысының  өз қоғамында әлеуметтенуінің мынадай бес қырын ай-
қындап көрсетуге болады:

1. Қазақ халқы табиғатынан қарапайым. Киген киімі қашан да 
мол, етек-жеңі кең болып келеді. Бұл оның көшпелі тұрмысына, атқа 
мініп, түсуіне, жерге малдас құрып отыруына ыңғайлы. Мінезі де ен 
даласындай кең, жазық, ашық, жайдары. Қазақ ешқашан қысылып, 
қымтырылмаған. «Қалауын тапса қар жанады» дегендей, қазақ не 
айтса да қисынын тауып айтуға тырысқан. Сөзге мән берген. Сөзіне 
қарай кісіге құрмет көрсеткен. Уәжге тұрған. Бұл – қазақтың ерекше 
қасиеті.

2. Қазақ кекшіл емес. Іштарлық та басқа халықтарға қарағанда, 
қазақта бәсеңдеу. Көп ішінде біреу мінеп, мінезінің кемістіктерін, 
шыққан тегін кемсітіп, бетіне басып, өлеңге қосса, шамасы келсе ол 
табанда жауап қайтарған. Уәжі күшті болса – жеңген болып есептел-
ген. Жеңіліп қалса кек сақтамаған.  

3. Қазақ кімнің кім екенін бір ауыз айтқан сөзінен, былайша 
айтқанда «сөз саптауынан» байқаған.  Кісінің ақылын бірден байқау 
қиын. Ол тереңде жатады. Бірақ оны байқау үшін көп сөйлеудің 
керегі жоқ. Оны қазақ бір ауыз сөзден байқаған. 

4. Қазақтың түсі суық емес, жайдары, беті ашық, бас киімін 
көзіне түсіріп кимеген. Қазақтың ішкі кең табиғи ақылдылығы, 
жайдарылығы оның бетінен байқалған. Қазақта бас кесу, дарға асу, 
зынданға салу деген жаза болмаған. Қазақтағы барлық жаза – айып 
төлету. Әрине, өлім жазасы да болған, бірақ ол өте сирек және кесек-
теп өлтірілетін болған.

5.  Қазақ пейілі кең халық. «Өле жегенше, бөле же», –  деген сияқты 
ол барын басқалармен бөлісіп отырған. Ерулік, сыбаға, сарқыт деген 
кәделер  соның көрінісі. Өзі сондай болған соң, өзгелерден де соны 
күткен, қазақ сараңдықты ұнатпаған. Қазақтың барлық байлығы, 
оның алдындағы айдаған малы, оны ешкімнен де жасыра алмаған.

Мінеки, бұл сипаттамалар қазақ халқының тарихи қалыпта-
суындағы әлеуметтену процесі нәтижесінің көрінісі.

Тұлғаның даму процесі барысында балалық шақта бейсаналы 
адамзаттық деңгейдегі ұлттық өзіндік сана қалыптасады. Дәл осы 
тұста, яғни балалық пен жастық шақта адамның өзінің ұлттық бай-
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ланыстары мен оған деген қатынасының жиынтығын қабылдау бас-
талады. Бұл, біріншіден, ұлттық ұқсастықта, яғни өзін нақтылы бір 
этникалық топқа тән екендігін сезінуін, екіншіден, өзінің этникалық 
қоғамы, оның болмыс бітімі  туралы көзқарасының болуын, 
үшіншіден, өз ұлтының өткен тарихын мойындауын, төртіншіден, 
өз ата жұрты мен туған мекені туралы көзқарасын айқындайды.

Әрбір елдегі табиғи-географиялық жағдайлар мен сол елдегі 
халықтың сана сезімі тұтас алғанда жер көлемінің орналасуы-
на орай аймақты құрайды.  Олар тек климаттық жағдайымен ғана 
емес, сонымен бірге бір-бірінен экономикалық жағдайымен, мәдени 
ерекшелігімен де өзгешеленеді. Тіпті, олар сөйлеу қорында пайда-
ланылатын кейбір ерекше сөздерімен, сөйлеу мәнерімен, сөйлеу 
диалектісіндегі ерекшеліктермен айқындалады. Олар тіпті салт-
дәстүрлері, тұрмыстық жағдайлары, тұрмыстық үй жиһаздарды 
таңдау талғамы, сәулет өнерінің элементтерінде де өзгешелікті 
сақтайды. Аймақтық жағдайлардың әлеуметтендіруге ықпалы   
әртүрлі сипатта болады. Аймақтың табиғаттық-климаттық жағ-
дайлары адамның денсаулығына да өзіндік ықпал етеді. Ерте жас-
тан суық аймақта өмір сүретін баланың денесінің суыққа шыныққан 
болуын қамтамасыз етсе, бұл аймаққа ересек шағында келген адамға 
ол біршама қолайсыздықтар мен денсаулығына бірқатар сырқаттар 
алып келуі мүмкін. Ыстық аймақтағы адамдардың дене қимылында 
біршама ширақтық пен шапшаңдық болуы мүмкін. Мінез-құлқына 
да ақжарқындық пен ашықтық тән болады. 

Сонымен қатар, аймақтың географиялық-климаттық жағдайы 
сол жерде мекен еткен халықтың мәдени және әлеуметтік-саяси 
көзқарастарының да өзгеше қалыптасуына ықпал етеді. 

Қала – нақтылы шектелген территорияда адамдардың тығыз 
орналасуы мен  саны жағынан көптеген адамдардың жиналған ор-
тасы тән тұрғылықты халықтың  типі; адамдар әрекетінің әртүрлі 
деңгейінің жоғарылығы; тұрғындардың этникалық құрылымы мен 
әлеуметтік-кәсіби тұрғыдан дифференциалдығы.

Бұл сипаттар қаланың үлкен-кішілігіне, географиялық орна-
ласуына, ондағы халықтардың әрекетпен қамтамасыз етілу сипа-
тына   байланысты   едәуір ерекшеленеді. Қалалардың  көлеміне 
қарай оларды мегополис, үлкен қала, орташа қала, шағын қалалар 
деп бөлуге болады. Сонымен қатар, оларды өндіріс орталықтары, 
мәдени-индустриялық қала, курорттық қала деп те бөлуге бола-
ды. Сондай-ақ құрылу жасына және орналасу орнына қарай да (та-
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рихи қала және т.б.) атауға болады. Орта және үлкен қалалардағы 
әлеуметтендіру  қалалық өмір сүру салты арқылы жүзге асырылады. 
Мысалы, ауылдан келген  студент қала адамдарының, яғни көпшiлiк 
қалалықтардың әсерiнен қала өмiрi мен өмiр сүру салтына бiртiндеп 
бейiмделiп кетеді. 

Қала адамдардың бейімділігін немесе тез бейімделуін арттырады. 
Аздаған уақыттың ішінде  адам қалада көптеген әсерлер мен әртүрлі 
ақпараттар алады. Ақпараттар алудың көзі көліктегі қарым-қатынас, 
қаланың сәулеті, жарнамалар, ағылып жатқан адамдар тобы, меке-
мелер мен ұйымдар, мәдениет ошақтары және т.б. болып табыла-
ды. Қала қаншалықты үлкен болған сайын, соншалықты  деңгейде 
қала тұрғындары әртүрлі құндылық бағдары мен өмір сүру дәстүрі  
бір-біріне ұқсамайтын әртүрлі әлеуметтік деңгейден және кәсіби 
топтардан тұрады. Олардың әрқайсысының қоршаған адамдарға 
және ортаға деген өзіндік қызығушылығы мен көзқарасы, мінез-
құлық және қарым-қатынас нормалары, өзіндік кодексі мен өмір 
сүру стандарты бар. Солардың қандай да бір бөлігімен таныс болу 
және қарым-қатынаста болу адам көзқарасы мен әрекет сферасын 
кеңейтеді.

Қаладағы отбасы өмірі ауылдағы отбасыларына қарағанда үлкен 
ерекшелікке ие.  Бір жағынан қарағанда, қаладағы отбасы - «жабық 
жүйе» секілді. Өйткені олар көршілерімен өте сирек кездеседі, тіпті 
туыстарымен, достарымен де кем жолығады. Екінші жағынан,  қала 
отбасыларында отбасы ішіндегі байланыс нашар қалыптасқан. 
Отбасындағы көптеген әрекеттер отбасылық сипатын жоғалтқан, 
соның нәтижесінде отбасы мүшелерінің өзара біріккен байланыста-
ры мен іс-әрекеттерінің үлесі тым төмен.

Орта және ерекше үлкен қалаларға криминалды және девиантты 
мінез-құлықты (жезөкшелер, наркомандар мен бұзақылар және т.б.) 
топтар мен құрылымдар тән. Бұл жағдай әрбір жастағы адамның 
әлеуметтенуіне өзіндік ықпалын тигізеді.

Қаладағы жас баладан бастап қарияға дейінгі адамның әлеу-
меттенуі үшін қолайлы жағдайдың орнауының шарты бірқатар 
жағдайларға байланысты айқындалады. Олар, біріншіден, қаланың 
шуынан, ластануынан, адамдардың тынымсыз қозғалысынан, әртүрлі 
импульсті қала ортасының шектен тыс көптігінен   стресс алудың 
деңгейіне; екіншіден, адамның сұранысы мен оны қанағаттандыруға 
деген талпынысына; үшіншіден, қала халқының   интеллектуалдық, 
мәдени, дене жағынан дамыту міндеттерін шешудің мүмкіндікте-
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рінің болуына; төртіншіден, қала халқының өз тіршілік ортасын да-
мыту туралы шешімдерін қабылдау мен осындай шешімдердің іске 
асуына қаншалықты белсенді араласуына байланысты болады. 

Ауыл халқы оның санына байланысты әртүрлі болуы мүмкін. 
Нақтылы және едәуір айырмашылығы бар болғанына қарамастан 
ауыл халқы   әлеуметтендірудің мезофакторы деп қабылдауға мүм-
кіндік беретін көптеген ортақ сипатқа ие. Ауыл халқына тән 
ерекшелік – халықтың тығыз орналаспауы, тұрғындар санының 
үлкен болмауы, еңбек түрлері мен бос уақытты өткізу әрекеттерінің 
шектеулігі; қоғамдық қызмет көрсету орындарының қарқынды да-
мымауы, мәдени орталықтардың аздығы немесе тіптен жоқтығы. 
Ауыл халқы әлеуметтендірудің тиімді факторы болып табылады, 
өйткені онда адамдардың тіршілігі мен іс-әрекетіне деген қоршаған 
орта тарапынан әлеуметтік бақылау күшті, әлеуметтік-кәсіби және 
мәдени дифференциация төмен, көршімен және туған-туыстармен 
қарым-қатынас тығыз. 

Ауыл халқының әлеуметтену ерекшелігі оның ауыл еңбегінің 
ерекшелігімен байланысты қалыптасады: табиғат және еңбек  
ритміне бағынушылық, жыл бойына еңбекпен қамтылудың 
бірыңғай тұрақты болмауы немесе  әркелкілігі мен қаладағы еңбекке 
қарағанда ауыр еңбектің басым болуы, еңбек жағдайы, тұрмыс 
пен еңбек тіршілігінің көптігі,  үйдегі және шаруашылықтағы 
жұмыстардың көп күш жұмсауды қажетсінуі, еңбекті жеңілдетудің 
мүмкіндіктерінің төмендігі. 

Ауылдағы әлеуметтендіруге отбасындағы болмыстың ықпалы 
ерекше. Мұндағы  ұлттық және әлеуметтік тұрғыдан бірыңғай адам-
дардан құралған отбасылары қаладағы отбасыларына қарағанда 
баланың әлеуметтенуіне анағұрлым үлкен ықпал етеді.

Әлеуметтендірудің  тағы бір ерекшелігі – ауыл қоғамының 
әлеуметтік-психологиялық  процестеріне байланысты болатындығы. 
Ауыл халқына қарым-қатынастағы ашық мінезділік, құпияның бол-
мауы, салыстырмалы түрде алғанда қарым-қатынастың жақындығы,  
ауыл халқының өміріндегі барлық құбылыстардың белгілі болуы 
тән.

Ауыл мектебі де қала мектептеріне қарағанда өзінің оқушыларына 
және олардың өмір тіршілігіне анағұрлым ықпалды рөл атқарады. 
Себебі ауылдағы мектеп көп жағдайда бірден бір мәдени орталықтың 
рөлін атқарады. Осы тұста Ресей ғалымдары ауыл және қала 
мектептеріндегі тәрбиеленіп жатқан балалардың өмірге қалыптасуы 
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мен болмыс бітімін салыстыра отырып, тұлғаның қорытылған 
әлеуметтік-психологиялық портретін жасаған (Ю. М. Мастюкова,
Е. М. Мастюкова, Г. В. Грибанова, А. Г. Московкина).

Қала мектептеріндегі оқушы интеллектуалдық даму жағынан 
мүмкіндігі өте жоғары. Өйткені қалада ақпараттық көздер (теле-,
бейне-, аудио-жүйелер, басылымдар, әртүрлі көптеген қосымша 
білім беру және мәдени мекемелер) жеткілікті. Қала баласының 
мүмкіндігіндегі ақпарат көздерінің көптігі соншалықты, кейде тіпті 
көзқарасында әлем туралы теріс пікірлер қалыптасады. 

Оқу барысында оқушы адамзат мәдениетінде жинақталған 
көптеген ақпараттармен қарым-қатынасқа түседі. Ал адамның ішкі 
дүниесі мектеп бағдарламасының сыртында қалып қояды. Мектеп 
баланы білім әлемінде өмір сүруге үйретеді, бірақ қоғамда өмір 
сүруге үйретпейді. Мұғалім шын көңілден сырын ақтаратын қарым-
қатынас субъектісі немесе ересек досы ретінде емес, мұғалім бала-
мен нақтылы бір ғылыми білімдер қорын тасымалдаушы рөлінде 
қарым-қатынасқа түседі. Қазіргі қала мектептеріндегі тәрбие 
жұмысының мәні төмендегендіктен, көп жағдайларда оқушыларда 
жеке-даралық, эгоистік  тенденция, мұғалімдермен жиі қақтығысқа 
бару жағдайлары орын алады.

Бала өздігінен мектеп тапсырған көптеген ақпараттарды мең-
геруге қабілетті емес. Ал мектеп мұғалімімен қарым-қатынасы 
жоғарыда айтылғандай ынтымақты-сенімді қарым-қатынасқа 
құрылмаған. Осыдан келіп, ақпараттық – шаршаушылық,  эмоцио-
налдық қанағаттанбаушылық, оқшаулану күйі немесе сезімі пай-
да болады.  Баланың микроортасы болып табылатын отбасы-
мен, құрбы-құрдастарымен, табиғат ортасымен, тіпті, өзіндік 
«Мен» түсінігімен байланыстың үзілуі психикалық шаршауға 
және эмоционалдық қанағаттанбаушылыққа алып келеді. Соның 
нәтижесінде көп жағдайда ата-аналар балаларымен конфликттік 
жағдайларға барады, отбасылық байланыстар бұзылып, ата-ана-
лар тәрбие міндеттерін шешуде қиналады. Бұл отбасындағы тәрбие 
стилінің гиперқамқорлыққа ұласуын немесе толық бейтараптық 
күйдің қалыптасуын қамтамасыз етеді. Мұндай жағдайдан соң өсіп 
келе жатқан балада бұрмаланған немесе  тұрақсыз құндылықтар 
қалыптасады. Осы кезде отбасы баланы тура жолды таңдауға 
бағыт бағдар беруші бірден-бір орта болып табылады. Осы тұста 
ғұлама ақын әл-Фараби бала дүниеге келгенде алдағы өмірінде 
бақытты болуға жетелейтін қасиеттерді игеруде өздігінен жетiле 
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алмайтындығын айта келіп, ол үшін арнайы тәрбие ортасының 
болуын қажет деп санайды. Ондай ортаның негізгісі, әрі баланың 
бақытқа қол жеткізудегі қасиеттерінің негізі қаланатын тәрбие ин-
ституты отбасы ортасы екендігін мынадай сөйлемдер қатарлары 
арқылы тамаша келтірген: «Жаратылысында әрбір адамға өз тіршілігі 
үшін ең жоғары кемелділік дәрежесіне жету үшін көп нәрсе керек, 
ол мұны өзі жалғыз жүріп таба алмайды және бұған жету үшін ол 
қандай да бір адам қауымын қажет етеді. Осы қауымдағы адамдардың 
әрқайсысы оған қажетті нәрселердің жалпы жиынтығынан қандай 
да бір затты тауып беріп отырады. Оның бер жағында әрбір адам 
өзінен басқа екінші адам жөнінде де нақ осындай күйге түседі. Міне, 
сондықтан да бір-біріне көмектесіп отыратын, біреуі екіншісінің 
өмір сүруіне қажетті нәрселердің бір бөлігін тауып беріп отыратын 
көптеген адамдар бірлестіктері арқылы ғана адам өзінің жараты-
лысына сай кемелділік дәрежесіне жете алады», – деп  отбасында 
өзара көмек пен ынтымақ болғанда ғана ортақ мүддеге қол жеткізуге 
болатындығын және  сол арқылы әрбір отбасы мүшесі өз мүддесіне, 
бақытына қол жеткізетіндiгiн түсіндіреді. Басқаша айтқанда, отба-
сында  адамдар бақыт жолында өзара көмек, достық, бейбітшілік 
қатынаста өмір сүруі ләзім дей отырып, «Адамдар туралы айтсақ, – 
деп жазады ғұлама, оларды қосатын және байланыстыратын дәнекер, 
тұтқа – адамгершілік. Сондықтан отбасыда адамзат тегіне жататын 
өзара бейбітшілік пен татулық сақталуы керек», – деген тұжырым 
жасайды.

Осылайша ғұлама өз заманында әлеуметтендіру үрдісіндегі бала 
тұлғасының  қалыптасуына отбасы мүшелерінің қалай көмекке 
келуі керектігін сипаттаған.

Қала мектебіндегі баланың құрдастарымен қарым-қатынаста 
үлкен қиыншылықтар байқалады, оның адамдардың түсіне 
білетіндігіне сенімсіздігі басым болады, осыдан келіп тұйықталу, 
оқшаулану секілді қасиеттер қалыптаса бастайды. Сонымен қатар, 
оқуға деген ықылас пен танымдық әрекеттегі белсенділік төмендейді.

 Қала балаларының табиғатпен, туған елмен байланысына өте аз 
көңіл бөлінеді, жануарлармен, өсімдіктермен байланыс ауыл балала-
рына қарағанда едәуір аз болады. 

Ауылда өскен бала өмірінің едәуір білігінің табиғатпен тікелей 
байланыста құрылуының арқасында, күшті отбасылық, халықтық 
дәстүр мен қарым-қатынастың арқасында өзін анағұрлым сенімді де 
қоршаған ортада еркін сезінеді. Ата-аналарымен қарым-қатынасы 
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үлкенге құрмет принципі негізінде құрылып, отбасылық дәстүр-
лер  баланың дара қасиеттермен қалыптасуына негізгі фактор ретінде 
ықпал етеді.

Сондай-ақ, қазақ отбасында  перзенттiң үлкенінің жауапкершiлiгi 
қашан да жоғары болған. Өйткенi отбасында үлкеннiң үлкендiгiн 
ескертiп, оның кiшiлерге өнеге екендiгiн, соның үлгiсi артынан ерген 
бауырларына жол салатынын «Аға iшкен бұлақтан, iнi де су iшедi», 
сондай-ақ, «Ағадан қалғанды iнi киiп өседi, Ападан қалғанды сiңлi 
киiп өседi. Көргендерiн бойына түйiп өседi», – деп отбасындағы 
апа-сiңлiлер мен аға-iнiлердiң өзара қарым-қатынасы мен жүрiс-
тұрысының  бiр-бiрiне өнеге болатындығын, соған сай үлкенді 
құрмет тұтуды перзенттерiнiң  құлағына құйып отырған.

Қазақ ауылында бала тәрбиесіне бүкіл ауылдың үлкендері, 
әсіресе, қарттары араласқандығы белгілі. Үлкендер ауылдастары-
ның балаларының өрескел мінез-құлқын көрсе, ұрсып,  тыйым салуға, 
ақыл айтуға құқылы болған. Ақсақалдар мен кіші ұрпақ міндеттерін 
қазақ халқында бала туған-туыстарымен қарым-қатынасы барысын-
да үйреніп, мәнін түсінеді. Мұндай қарым-қатынастың мәні «сыйла-
су» түсінігімен  байланысты анықталады.

Халқымыз: «Ағасы бардың жағасы бар, iнici бардың тынысы бар», 
«Үлкен тұрып, кiшi сөйлегеннен без, апa тұрып  сiңлi  сөйлегеннен 
без», «Aғaғa қарап  iнi өсер, aпaғa қарап сiңлi өсер» деп тегін 
айтпаған. Туысқандар арасындағы өнегелі қарым-қатынас үлкенді-
кішілі адамдардың өзара сыйласуынан, қайырымдылығынан, 
кішіпейілділігінен, адалдығынан туындайды. Жас ұрпақтың ақыл-
есінің, мінез-құлқының қалыптасуы өскен ортасының өнегесi мен 
алған тәрбиесіне байланысты. Сондықтан да қазақ ежелден ағалы-
інілі, апалы-сіңлілі адамдар арасындағы татулықты, бауырмалдықты 
насихаттап отырған. Дастархан басында отырғанда дәмнен ауыз 
тиюді бастау ең алдымен үлкен ер адамдерға тиесілі деп түсiнген, 
егер ер азаматтар арасында ересек болмаса, онда үлкен әйел азамат 
бастайды. Тек содан кейін ғана жастар табаққа қол салады.

Қазақ қоғамында үлкен кісілер отырмайынша жастарға отыруға 
болмайды. Бұл жастардың әдептілігі мен тәрбиесін көрсеткен. Со-
нымен қатар үлкендерді сыйлай білетін әрбір жас үлкен кісілерден 
жоғары отырмауы тиіс. Бұл, әсіресе, дастархан басында отырғанда 
ерекше назарда болатын жағдай. Жастардың ересектердің көзінше 
жантайып жатуы да қазақтың әдебінің ережелері бойынша ерсі бо-
лып саналады. Ал қыз балалары үшін үлкен кісілер ғана емес, өз 
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ағалары мен  ер балалар алдында шалқасынан түсiп жатуына  бол-
майды. Сол секілді үлкен кісі түрегеп тұрғанда, жастардың отыруы 
да әдептілікке жат.

Қазақ халқының этикет салттары бойынша үлкендер сөйлегенде 
сөзді бөлуге де болмайды. Үлкендердің айтқан өтініштерін 
бұлжытпай орындау жастырға міндет болып саналған. 

Ауыл баласы үшін табиғатпен байланыс орнату оның болмысының 
бір бөлігі іспетті. Адам – табиғаттың бір бөлшегі. Сондықтан 
адам мен табиғат өзара байланысты болғанда тұлға гармониялы 
қалыптасады және бала табиғатпен байланысуды қажетсінеді, жас-
тайынан тәрбиесіне сіңген құбылыс ретінде көрініс тапқан. Табиғат 
баланың ішкі бөліп алғысыз бір бөлшегі, қарым-қатынас субъектісі 
болып табылады.

Баланың микроортасы болып табылатын отбасы, үйі, достары, 
туыстары мен ауылының табиғаты   баланың жас  күнінен таныс, 
ол баланың ішкі жан дүниесінде тұрақтылықтың кепілі бола оты-
рып, сыртқы жаңа білімдерді, әсерлер мен ықпалдарды  қабылдауға 
мүмкіндік береді. Сезімдік әлемінің бай, жаңа сезімдерді қабылдауға 
дайын болу, психологиялық тұрғыдан қорғалғандықты сезіну, 
эмоционалдық тұрғыдан тұрақтылық пен өз күшіне деген сенімнің 
болуы баланың шығармашылық дамуы үшін өте маңызды. Ауыл 
баласының әлемге, адамдарға  деген қатынасына ашық-жарқын 
мінезділік, достық қарым-қатынас және тез қабылдағыштық сипат-
тар тән.

Ауыл баласы немесе оқушысы мектеп мұғалімін көмек қажет 
болған кезде ақылдасуға тұрарлық ересек досы ретінде қабылдайды. 
Ал мектеп мұғалімі үшін мектеп оқушысы туралы көзқарасы оның 
мектепке оқуға келуінен әлдеқайда ерте қалыптасады, өйткені олар 
бір ауылда, бір көшеде, тіпті мүмкін көрші  тұратын болуы да мүмкін. 
Сондықтан  бәрі де көз алдында қалыптасады. 

Ауыл оқушысы үшін әлем туралы алатын негізгі ақпарат 
көздеріне радио, теледидар, бірге оқитын  құрбылары секілді 
ақпараттық қажеттілікті сезінетін мектеп мұғалімін де жатқызуға 
болады. Мұғалім қызметіндегі маңызды әрекет бағыты тәрбие 
жұмысы болып қала береді. Өйткені бірыңғай халықтық орта бала 
мен ересектердің тұлғасын әлеуметтендірудің бірден-бір факторы 
болып табылатын адамның барлық сезімдеріне ықпал етеді.

Бұқаралық қарым-қатынас құралдары (БҚҚ) – сандық жағынан 
үлкен аудиторияларға ақпараттарды таратуды жүзеге асыратын 
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техникалық құралдар (басылымдар, радио, теледидар және т.б.). 
Мыңдаған жылдар бұрын адамдар тек сөйлеу, жазу, музыка, сурет 
салу арқылы қарым-қатынас жасай алған болса, қазіргі уақытта 
баланың туылған күнінен бастап-ақ көптеген адам өмірінде маңызды 
рөл атқаратын бұқаралық қарым-қатынас құралдарын пайдалана-
ды. Соның ішінде бірінші кезекте жазба құралдарын ығыстырып 
жіберген электрондық құралдар алға озып шықты.

Бүгінгі таңдағы БҚҚ, әсіресе, теледидар планетарлық сипатқа 
ие болды,  миллиондаған адамдарды өзіне қаратып, мәдениеттің 
аудиовизуалдық жаңа типін қалыптастырды. 

Әйтсе де, бұқаралық қарым-қатынас құралдарының да әлсіз 
тұстары бар. Біріншіден, жиналған ақпараттарды интрерпретациялау 
мен бағалау,  жеке-дара және топтық іріктеу механизмдерінің көптігі. 
Бала экран алдында ұзақ уақыт отырады және бәрін бірдей көре ал-
майды, оның үстіне олардың көргендерін қабылдауы мен іріктеуі 
отбасында алған әсерлерінің  алғашқы нәтижелерімен байланысты 
болады. Екіншіден,  ақпараттың көптігі  және теледидарлардағы 
ақпараттардың кейбір нәрселерге шектеу қоятындығы. Үшіншіден, 
жеке тұлғаның шығармашылық даралық дамуы мен әлеуметтік 
белсенділігіне теріс әсер ететіндігі.

Бұқаралық қарым-қатынас құралдарын (БҚҚ) әлеуметтендірудің 
мезофакторы ретінде қарастырғанда ақпараттар ағымының объектісі  
жекелеген индивид емес, үлкен әлеуметтік  топтың   санасы мен 
мінез-құлқы деп түсіну керек. 

Бұқаралық қарым-қатынас құралдарының  негізгі қызметтерін 
қарастырайық:

1. Ақпараттық қызмет. Теледидардағы бағдарламалар, радио, 
газеттердегі хабарлар және т.б. арқылы адам өзінің ақпараттық 
әлемін қалыптастырады. Ол бір қалада тұратын адамдар үшін де 
ерекшеленеді. Бұқаралық қарым-қатынас құралдары  бейресми 
білім беру жүйесін құрайды және білім беру мекемелеріндегі  оқу 
жүйесінен ерекшеленеді.

2. Рекреативтік қызмет. Бұқаралық қарым-қатынас құралдары 
көп жағдайда топтық немесе жеке-дара адамдардың бос уақыттарын 
қалай өткізетіндіктерін айқындайды. Бұл қызмет барлық адамдарды 
күнделікті тұрмыстық күйбелеңнен біршама ауытқытып, сергітеді.

3. Релаксациялық қызмет. Қоршаған әлеуметтік ортамен немесе 
басқа да өмір құбылыстарындағы қарым-қатынаста қиындық көріп 
отырған  жастар мен жасөспірімдер үшін бұл қызмет ерекше сипатқа
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ие. Бұл жастағы балалар теледидармен,  интернетпен жасаған қарым-
қатынасының нәтижесінде адамдармен қарым-қатынасын шектейді. 

4. Нормативтік қызмет. Бұқаралық қарым-қатынас құралдарын 
пайдалану барлық жас ерекшеліктеріндегі адамдардың белгілі бір 
нормалар спектрін игеруіне ықпал етеді. Бұл қызмет жекелеген 
адамда немесе үлкен адамдар тобында материалдық, моралдық 
және әлеуметтік сұраныстың қалыптасуымен айқындалады. Бұрын 
адамдар өздерінде бар материалдық және рухани құндылықтарымен 
қанағаттанған болса, кең көлемдегі ақпарат көздерімен қарым-
қатынасқа түсу олардың сұраныстары мен қызығушылықтарын арт-
тыра түседі. 

Мезофакторлардың жекелеген адамдарға әсері арқылы төртiншi 
топ факторы анықталады. Оны микрофактор деп атаймыз (микро - 
кiшi деген мағынаны бiлдiредi). 

Әлеуметтендірудің микрофакторларына отбасы, тәрбие инсти-
туттары, құрдастар тобы, микроорта, ұйымдар (соның ішінде діни 
ұйымдар да) жатады.

Отбасы – әлеуметтендірудің маңызды институты, өйткені ол
өмір сүрудің жеке ортасы мен туылғаннан  өмірінің соңына 
дейінгі  тіршілігінде адамның дамуын анықтайды. Отбасының 
әлеуметтік-экономикалық параметрі оның мүліктік сипатымен және 
от басы мүшелерінің еңбекпен, оқумен айналысу ерекшелігімен 
айқындалады.  Ал  отбасының әлеуметтік-мәдени  параметрі отбасы 
мүшелерінің білім деңгейлері мен қоғам өміріне қатысу деңгейлеріне 
байланысты айқындалады. Отбасының техникалық-гигиеналық 
параметрі өмір сүру жағдайларына байланысты айқындалады. Оған 
тұрғын үйінің қажетті мүліктермен жабдықталуы, өмір сүру деңгейі, 
отбасылық өмір сүру дәстүрінің гигиеналық ерекшелігі мен отбасы 
құрамы кіреді. Ал демографиялық  параметрі отбасы құрылымымен 
айқындалады. 

Бала өмірінің алғашқы жылдарында тұлғаның адамгершілік 
болмысы мен өзіндік санасының және эмоционалдық әлемінің 
қалыптасуында  ата-аналық отбасы шешуші мәнге ие. Әсіресе, 
жасөспірімдік жаста ата-аналардың көңілі баланың  мектебіне, 
құрбы-құрдастарына және де басқа құбылыстарға бөлінуіне байла-
нысты оның жеке басына көңіл бөлуі азаяды. 

Тәрбие институттары – нақтылы әлеуметтік-кәсіби құрылымға 
немесе нақтылы жас аралығындағы адамдардың дамуы үшін  
мақсатты да жоспарлы ұйымдастыру мақсатында қоғам мен мемле-
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кет тарапынан  арнайы ұйымдастырылған ұйым. Мұндай ұйым-
дардың басым бөлігі  өскелең ұрпақты тәрбиелеу мақсатында 
құрылады. Олар: қоғамдық-мемлекеттік, мемлекеттік, діни және 
әртүрлі типтегі жекеменшік оқу-тәрбие мекемелері (мектепке дейінгі 
білім беру мекемелері, жалпы білім беретін орта және профильдік 
мектептер, лицейлер мен гимназиялар, колледждер мен курстар, 
жоғары оқу орындары және т.б.); балалар мен жасөспірімдердің 
қоғамдық-саяси және клубтық ұйымдары (тұрақты, маусымды 
және уақытша); өскелең ұрпақтың әлеуметтік-мәдени және басқа 
да сауықтыру жұмыстарының  басқа да типтерімен  шұғылданатын 
ұйымдар, балаларды, жасөспірімдер мен жастарды  қамқорлыққа 
алудың  жеке даралық және топтық  ұйымдары, бойында әлеуметтік 
ауытқуы бар балалармен жұмыс істейтін және оның алдын алу 
жұмыстарын ұйымдастыру, балалар мінез-құлқындағы ауытқуларды 
профилактика жасау мен қайта тәрбиелеу және реабилитациялау  
мекемелері. Ересектерге арналған тәрбие институттарына шарт-
ты түрде партияларды, кәсіподақты,  тұрғылықты мекенжайы-
на байланысты  қызығушылықтарына, мамандықтары бойынша 
біріккен әртүрлі бірлестіктерді, әлеуметтік-мәдени, әлеуметтік-
педагогикалық, мәдени-спорттық кешендер, клубтық бірлестіктер 
мен әлеуметтік қамқорлық және реабилитациялық мекемелер және 
т.б. жатқызуға болады. 

Қоғамның даму жағдайына, тұрғындардың  әлеуметтік-эко-
номикалық және мәдени сұраныстарының артуына байланысты
тәрбие институттарының  қызметі күрделене түсті және әлеуметтік 
тәрбие процесіндегі рөлдері мен күйі өзгерді. Қоғам мен мемлекет-
тегі тәрбие институттарының жүйесі арқылы бір жағынан адамдар-
ды тәрбиедегі мүмкіндіктеріне бірдей жағдай туғызуды көздесе, 
екіншіден, әрбір адамның өз мүмкіндігін дамыта түсуіне, өзінің 
қызығушылығы мен сұранысын қанағаттандыруға жағдай туғызуға 
талпыныс жасайды.

Адамды әлеуметтендіру процесінде  тәрбие институттары екі 
жақты рөл  атқарады. Біріншіден, әлеуметтендірудің бір бөлігі  
әлеуметтік-бақылаушы ретінде әлеуметтік-тәрбие берушілік 
рөлді атқарса, екіншіден, кез келген қоғамның мүшесі ретінде  
тәрбиеленушілер оларға стихиялы түрде ықпал етеді. Кез келген 
тәрбие институтындағы адамдардың қарым-қатынас процесі кезінде 
өзара ықпал болады, ол өзінің сипаты жағынан әлеуметтендіру 
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институтындағы ұйымдастырушылардың  көзқарасы мен тәрбиелік  
іс-шараның мақсатына сәйкес келмеуі мүмкін. 

Құрдастар тобы да әлеуметтендірудің маңызды факторы бо-
лып табылады. Адам кез келген жаста өз құрдастарымен қарым-
қатынас жасауға  мұқтаж болады. Кішкентай балалар да бір-бірі-
мен ойыншықтарын алмасу арқылы, бір-біріне қарап күлу арқылы  
қарым-қатынас жасайды, мектепке дейінгі жастағы балаларда 
қарым-қатынас жасау маңызды.  Қарым-қатынастан шектелген бала 
өзінің коммуникативтік дамуында өз құрдастарынан кешеуілдеп 
қалады. Әйтсе де балалардың тілі ересектермен қарым-қатынас 
арқылы дамиды, ал интуитивтік-коммуникативтік қабілеттері өз 
құрдастарымен қарым-қатынас негізінде дамиды.

Балалардың қарым-қатынасқа деген мұқтаждығы жоғары бол-
ғанымен, шын мәніндегі достық пен бейресми бірлестіктер 
жасөспірімдік жаста пайда болады. Бұл жаста бала өзін тұлға 
ретінде сезіне бастайды, оның төңірегінде ойлана бастайды. 
Өзіндік «Мен» концепциясы күрделене түседі. Өзіндік «Менін» 
басқалар көзімен көргісі келген балада еліктеу басым болады. 
Өзі сол топқа жатпайтын, бірақ сол бейнеге ұқсауға талпынатын  
әрекеттер жасай бастайды. 

Жасөспірімнің бейресми топ мүшелеріне еліктеуіне 
қажеттілігінің себебі мынада болуы мүмкін:

– ақпараттың қызықтыруы. Отбасында, мектепте айтылмай-
тын ақпараттар жасөспірімдер тобы арасында айтылуы мүмкін. 
Нақты айтқанда, бұл мәселе қыздар мен  ұлдар арасындағы қарым-
қатынастарға қатысты болуы мүмкін. Мұндай ақпараттардың 
жасөспірімдер арасында қарастырылмауы немесе тым кеш 
қарастырылуы олардың жыныстық жетілуінің кешеуілдеуіне 
әкеліп соқтыруы мүмкін;

–  қарым-қатынастың, эмоционалдық  байланыстың  қызықтыруы;
– лидерлік немесе керісінше арнайы топ мүшесі ретінде қарым-

қатынасқа енуге деген  жеке қызығушылығын  жүзеге асыру 
мақсатының болуы.

Микроорта –  бұл, адамның жеке басының дамуына тікелей ық-
пал ететін өміріндегі ең жақын кеңістік және қоршаған әлеуметтік 
орта. Микроортаның нақтылы шекарасын айқындап беру оңай емес. 
Ауылда, кіші қалаларда бұл шекара нақтылы адамдар көлемімен 
анықталады. Үлкен қалаларда микроортаның шекарасын айқындау 
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қиын, сондықтан бұл жерде шағын аудандарды (мирорайондар) 
микроорта деп қарастырады.

Әртүрлі жас кезеңінде адамның әлеуметтену процесіндегі 
микроортаның ықпалы оның объективтілік сипатына, ал адамның 
өзінің субъективтілік сипатына байланысты болады. Микроортаның 
объективтілік сипаты  елді мекеннің типіне қарай аймақтық және 
этномәдениеттік жағдайына байланысты әлеуметтендірудің мезо-
факторымен тығыз байланысты болады. 

Бірінші кезекте  микроортаның қаланың қай аймағында орна-
ласқандығы маңызды. Микроаудан қала шетінде, қаладан алыста, 
орталықта орналасуына қарай да ақпарат пен қарым-қатынастың 
сипаты ерекшеленеді. Микроортаның адамның әлеуметтенуіне 
ықпалы оның архитектуралық ерекшелігіне, көп жағдайда мәдени 
мүмкіндіктеріне, атап айтқанда оқу-тәрбиелік мекемелеріндегі, 
клубтардағы, кинотеатрлардағы, спорт залдарындағы, музейлердегі 
жұмыстың сапасына да байланысты болады. Сонымен қатар, 
микроортадағы адамдардың ұлттық құрамы мен бірыңғай ұлттан 
тұруы, демографиялық жағдайы, отбасы құрамы мен халықтың жас 
құрамы да өзіндік ықпал етеді. 

Нақтылы бір адамның әлеуметтенуіне микроортаның ықпалы 
осы адамның сол микроортаның өміріне қаншалықты араласуы-
на да байланысты болады. Ауылда немесе шағын қалалардағы 
адамдардың барлығы дерлік микроортадағы өмірге белсенді ара-
ласады. Үлкен қалаларда адамдардың өзара қарым-қатынасы 
жас ерекшелігіне және әлеуметтік мәдени айырмашылығына 
байланысты қалыптасады. Егер жастар жағы азшылық болып, 
микрортадағы адамдардың басым бөлігі қарттар болса, онда жастар 
микроорта өмірінен бөлектеніп қалады. Ондай жағдайда микроорта 
ақпараттардан аз хабары барлардың ортасына айналады да, білімді 
де ақпараттардан хабары  жеткілікті адамдар бұл өмірге аралас-
пай қалады. Әрине, ондай жағдайда азшылық адамдар тобының  
көпшіліктің әлеуметтенуіне ықпалы елеусіз күйде болады. 

Экономикалық жағдай да әлеуметтендіру процесінің бір көзі бо-
лып табылады.  Өмір деңгейі – адамдардың (халықтың) мәдени және 
материалдық сұраныстарын қамтамасыз ету дәрежесімен сипатта-
лады. Оған тамақтанудан бастап, киім, құрал-саймандар, қозғалыс 
құралдары (машина) жатады.       Сондай-ақ, тәрбие процесінің өзі 
де әлеуметтендірудің бір көзі болып табылады.
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Тәрбие әлеуметтік институт ретінде қоғамдық өмірде нақтылы 
қызметті қамтиды. Олар мыналар: 

– мақсатты бағытталған жағдайды жасау арқылы қоғамның 
мүшесін дайындау мен дамыту мәселесі тек тәрбие процесі арқылы 
ғана жүзеге асырылады;

– қоғамдық өмірдің тұрақтылығын қамтамасыз етуді мәде-
ниетті қолға алу  және оны  жаңартып, қолдануға ыңғайлы ету 
арқылы жүзеге асыру;

–  қоғам мүшелерінің қарым-қатынасы мен іс-әрекетін және тал-
пынысын иинтеграциялау.

Бұл мәселелер ата-бабаларымыз мұраларында кезінде тамаша 
баяндалып, өскелең ұрпақ тәрбиесіндегі кеңестері насихатталған. 
Оған дәлел, әлеуметтік орта факторының екінші бір қыры ретінде 
жора-жолдастардың ықпалын  М. Қашқари жырындағы баяндау-
ларынан көреміз. Ол ер жігіттің қалыптасуында жолдастарының 
тұлғалық қасиеттерінің, жүрген ортасының, олармен қарым-
қатынасының маңыздылығын айта отырып, ата-аналарға бала 
ортасының жағымдылығын қамтамасыз етуге ықпал жасауды 
ұсынады. Жақсы жігітке қашан да өзі секілді жақсы жолдас үйір 
келеді. Олардың достығы мен жолдастығының беріктігіне адалдығы 
мен адамдық жағымды қасиеттері, жоғары жауапкершілігі негіз бо-
лады деп санайды. Сондықтан ақын  «Жолдас болма адаммен сырты 
жылтыр, іші жат. Ат болғанда асау тай, тыным табар қысырақ», 
– деп жолдас таңдауда да сақтықтың қажеттілігін ескертеді.

Ұлы ғұламалардың еңбектерінде  көршімен тату болу, жолдас-
тарды дұрыс таңдау, қонақты дұрыс қарсы алу және т.б. әрекеттер 
бала тәрбиесін ұйымдастырудың  әлеуметтік факторлары ретінде 
қарастырылады. Ағайын-туыс, көрші-қолаң болған соң аралас-
құраластық басталып, үй ішінде  барыс-келіс  пен алыс-берiс орын 
алады дейді. Мұндай ақыл кеңестерді Кейқаус өз дастанында ұлы 
Гиланшахқа былайша өсиет етіп қалдырған болатын. Ол: «Егер үй 
сатып алғың келсе, жақсы адамдар тұратын көшеден алғын. Қаланың 
iшiнен, дуалға тақау үйлердi сатып алма. Арзандығына қызығып, 
ескi үйлердi сатып алмағын. Үй алғың келсе, әуелi көршiсiн байқа», 
– деп ұлы дәрежелi ғалымдармен және қызметшiлермен көршiлес 
үйлердi сатып алмауды кеңес бередi. Мұндағы ақын көзқарасы өзiнен 
мәртебесi мен әлеуметтiк жағдайы жоғары адамдармен қатар өмiр 
сүрудiң үнемi өзiн төмен немесе жұтаң сезiнуден сақтандырудан 
туған  болса керек.
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Баланың тәрбиесіне ортаның ықпалы жағымды болуы үшін 
ата-аналарға ондай ортаны қолдан жасауға кеңес береді. Осын-
дай жағдайда Жүсіп Баласағұн ең алдымен үй сатып алуда көрші 
мәселесін ойластыруды дұрыс деп санайды. Қазақ халқының «Үй 
алма, көрші ал» немесе  «Қызың өссе қызы жақсымен көрші бол, 
ұлың өссе ұлы жақсымен көрші бол» деген кеңестері   ғұламалар 
көзқарастарының отбасы тәрбиесінде қолдау тапқандығын дәлел-
дейді. Ақын үй салар болсаң немесе сатып алар болсаң үш нәрседен 
аулақ бол деп ескертеді. Олар: үлкен жолға жақын жерден үй салмау, 
тасыған  өзеннің жанынан  үй алмау, сондай-ақ үлкен қамал жаны-
нан үй алмау.  Себебі   бұл үшеуінің жанынан үй алу қатерлі, егер 
бір апат бола қалса айласын табу қиынның қиыны деп түсіндіреді. 
«Үй іздесең, көрші жайын сынарсың, жер іздесең, судың жайын 
сұрарсың» (4545-бәйт), – деп  көршілес адамдардың мінез-құлқы 
мен пейілінің дұрыс болуын ескеруді де кеңес береді. 

Ғұламалар баланың әлеуметтік ортасын ұйымдастыруда олардың 
бос уақыттарын дұрыс ұйымдастыру маңызды деп кеңес береді. Оны 
Ж. Баласағұнның «Бақ ұлыңды бекерге бос жүрмесін, Бейбастық 
боп кетер бекер жүргесін» деген өлең қатарлары  дәлелдейді. 
Ақын өзінің мұндай пайымдаулары арқылы қоғамның бүгінгі 
күнгі талаптары-ның сол қоғамда да тәрбиенің өзегі болғандығын 
көрсетеді.

Тәрбиенiң дұрыс болуы үшiн ортаның жағымды әсер етуi қажет 
деп табады ғұлама. Себебi баланың бiрге жүрген дос-жарандары мен 
жолдастарының тұлғалық болмысы, бойындағы қасиетi баланың 
қалыптасуына әсер етедi. Сондықтан жолдас таңдауда да кiм 
көрiнгенмен  жақындаса кетудiң соңы өкiнiшке алып келетiндiгiн 
ескертедi. Осы тұста «Қыңырлыққа әуестенген кiсiден бойыңды 
аулақ сақта. Өйткенi қыңырлыққа әдеттенген жан туралыққа бас-
пайды. Иiр ағаш тезге салмай түзелмейдi, жонбаса түзу болмай-
ды. Жақсы сөз – жан азығы, жақсы сөзге сараң болма. Жақсы сөз 
тыңдауға ынталы болмаған кiсiнiң бар ынтасы, есi-дертi мал, 
дүниеге ауып кетедi. Дөрекi сөйлемей, сыпайы, жақсы сөз айтсаң, 
сен де жақсы сөз естисiң», – деп қарым-қатынастағы сыйластықтың 
екiжақты сипатқа ие екендiгiн түсiндiредi. Кейкаус еңбегiнде жол-
дастармен қарым-қатынас жасауда адам қадiрiн бiлмейтiндермен  
уақытты кетiрiп, сөздi сарп етудiң керек еместiгiн де назардан тыс 
қалдырмаған. Сортаң жерге сепкен ұрықтың өнiм бермейтiндiгi 
секiлдi жақсылықты түсiнбейтiн адамдарға жасаған жақсылығың еш 
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кетiп, уақытың зая болады дегендi айтады. Сондықтан адамды ал-
дымен танып, содан кейiн алыс-берiс, қарым-қатынас жасау тиiмдi 
деп ойлайды. Орынды сөз айта білуді адамның асыл қасиетіне 
жатқызады. 

Қазақ отбасында бiрнеше ұрпақ арасындағы қарым-қатынастық  
өмiр сүрудің бұрыннан келе жатқан тамаша дәстүрi қалыптасқан. 
Оны ел аузында аңыз болған мынадай мысалдан көруге болады: 
«Маңдай терiменен тапқан еңбекақысын үшке бөлiп отырған бiр 
кiсiден  бұл өз еңбекақың емес пе, оны неге үшке бөлiп отырсың 
деп сұрағанда, ол:  «Бiр бөлiгiн қарызымды өтеу үшiн,  екiншi 
бөлiгiн қарызға беру үшiн бөлiп отырмын, ал сонда үшiншi бөлiгi 
ғана  өзiмдiкi болады», – деп жауап берген екен. Мұнда әрбiр қазақ 
отбасындағы ата-ананы асырап бағу парызын өтеу мен балалары-
на жақсы тәрбие беру арқылы олардың нәтижесiн  көру дәстүрiнiң 
өзара тамаша сабақтастық тапқандығына куә боламыз. 

Қазақ халқының бала тәрбиесіндегі салт-дәстүрлері мен ондағы 
сенім, түсініктерінің мәні ислам дінінің қабылдануына дейінгі 
халықтың наным-сенімдерінің бүгінге дейін сақталғандығынан 
дерек береді. Олар бір мезгілде қабаттаса қолданылып, бірін-бірі 
толықтыра түседі. Мұсылман діні, басқа халықтар секілді, қазақтарда 
да ислам дінінің әдет-ғұрыптары пайда болғанға дейінгі жергілікті 
діни әдет-ғұрыптармен астасып жатады. 

Дiни ұйымдардың қызметі де қай кезде болмасын әлеумет-
тендірудің бір факторы болып келген, бүгінгі күні де оның 
әлеуметтендірушілік ықпалы  басымдық алып  келеді.

Дiн – қоғамдағы әлеуметтендiру институттарының iшiндегi, 
мекемелер арасындағы ең маңызды рөл атқаратыны болып табы-
лады. Дiн – адамды әлеуметтендiруде отбасы факторынан кейiнгi 
екiншi орындағы фактор. Дiннiң мемлекеттен бөлiнуiне байланысты 
қоғамда дiннiң рөлi бiршама төмендеп кеткен болатын. Ал қазiргi 
кезде керiсiнше ол маңызды орынға көтерiлiп отыр, екiншiден, дiн 
әр елдегi халықтардың сенiмiне сәйкес әртүрлi әрi ол барған сайын 
өсiп келедi. Әрбiр дiн ұйымдары өз қатарларын көбейте түсу үшiн 
барынша жұмыс жүргiзiп келедi. Дiни ұйымдар құдайға сенетiн 
адамдарды әлеуметтендiру процесi кезiнде мынадай қызметтi жүзеге 
асырып отырады:

1. Құндылық бағдар қызметi. Онда  дiни мекемелер өз мүшелерi-
нiң бойында белгiлi бiр сенiм жүйесiн, дiни құндылықтарға деген 
ұнамды қарым-қатынасы мен қызығушылығын қалыптастыруды 
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мақсат етедi. Ол  құдайға сыйыну, құлшылық ету кезiнде насихаттар 
оқу арқылы және әртүрлi дiни мерекелер кезiнде қалыптастырылады.

2. Реттеушiлiк қызмет. Дiни ұйымдар адамның мiнез-құлқын, 
жүрiс-тұрысын дiни ережелерге сай реттеп отырады. Ол ұжымдық 
мәдени әрекеттер мен әртүрлi бақылау формалары арқылы жүзеге 
асырылады.

3. Коммуникативтiк қызмет. Бұл қызмет адамдардың өзара 
қарым-қатынасы арқылы қалыптастырылады. Ол дiни сабақтан 
дәрiс беретiн мұғалiмдердiң оқыту қағидалары арқылы бiртiндеп 
қалыптастырылады. 

4.   Қайырымдылық қызмет. Онда дiни ұйымдардың мүшелерi өз 
тәжiрибелерiне сәйкес әртүрлi қайырымдылық жұмыстарын жүргi-
зiп отырады. Мысалы, мешiтке түскен жалпы қаржыдан  жетiмдер 
мен тұрмыс жағдайы нашар отбасыларына материалдық және 
моралдық көмек көрсету және т.б.

5.  Ынталандыру қызметi. Қандай қиыншылық туындағанда да 
адамдардың өмірге, жаратушыға деген сенімдерін жоғалтпай, ары 
қарай тіршілік етуіне деген сенімдерін ындаландырып отырады. Сол 
бағытта көптеген шарттар мен ережелер бар.  

6. Тәрбиелеушілік қызмет. Онда адамдардың дiнге сенiмiн 
тәрбиелеп шығарады.  

Сенушiлердi дiнге тәрбиелеу процесiнде жеке адам немесе топқа 
мақсатты бағытталған және жоспарланған түрде сендiру, көзқарасын 
қалыптастыру, әлемдi танып бiлу, мiнез-құлқын қалыптастыру 
жүзеге асырылады. Дiни тәрбие құдайға қызмет етушiлер, 
әлеуметтендiрудiң агенттерiмен, дiн оқытушыларымен, әртүрлi дiни 
бiрлестiктермен және т.б. ұйымдар арқылы жүзеге асырылады. Дiни 
тәрбие негiзiнде қоршаған ортадағы басқа адамдарға ағарту жұмы-
сы жүргiзiледi. Дiни тәрбиенiң екi деңгейi анықталған. Олар: рацио-
налды және мистикалық.

Рационалды деңгей үш негiзгi компоненттен тұрады: инфор-
мациялық, адамгершiлiк және iс-әрекеттiк. Информациялық –
тәрбиеленушiнiң дiни мекемелердiң тарихы, құдайлар мен киелi 
тарих туралы мәлiмет алуы. Ал адамгершiлiк бұл, дiни мораль та-
лаптарына сай алған бiлiмдерi негiзiнде жоғары адамдық қасиеттердi 
игеру арқылы айқындалады. Iс-әрекеттiк – сыйынуға қатысу, дiн 
мәдениетiн меңгеру мен қайырымдылық iстер атқару.

Мистикалық деңгей рационалды деңгеймен тығыз байланыс-
та болады. Мистикалық деңгей рационалды деңгейге қарағанда 
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ауқымды. Мысалы, мистикалық деңгей мынадай мәселелердi 
анықтайды: үйде құдайға сыйыну жұмысына үйрену, дайындау, дiни 
мерекелердi ұйымдастару мен қатысу, қайырымдылық сезiмдердi 
қалыптастыруға дайындау. Әлеуметтендiру процесi кезiнде әртүрлi 
әлеуметтiк тәрбиелеу әдiстерi мен формалары қолданылады. (Сабақ 
жүйесi, семинар, лекция және т.б.).

Сонымен қатар діни еңбектер мен хадистерде балаларды 
қоғамдық талаптарға сай қалыптастыру мәселесі сөз болады. Онда 
әрбір адам өз қоғамына лайықты тәрбие алуы тиіс. 

Осы тұста Хазiрет Али былай деген екен: «Балаларыңды өздерiң 
болмайтын уақыт үшiн тәрбиелеңдер, өйткенi олар сендер бол-
майтын уақыт үшiн жаратылған». Мұндай көзқарастар  қазақ 
халқының зиялыларының бірі М. Жұмабаевтың  педагогикалық 
еңбегiнде ата-аналарға бала тәрбиесiнде берген кеңесiнде былай 
беріледі: «Ата-аналар балаларын дәл өзiндей етiп тәрбиелемеуi ке-
рек, одан да күштi етiп тәрбиелеуi тиiс, себебi олардың өмiр сүретiн 
заманы ата-аналардың заманына қарағанда әлдеқайда талапшаң 
болмақ» деп айтқан болатын. Мұның өзi хадистердегi тәрбие 
талаптарының кейiнгi ұрпақ тәрбиесiндегi ғылыми тұжырымдардан 
кем түспейтiндiгiн, керiсiнше, ғылыми тұжырымдардың негiзi сол 
мұсылмандықтың шарттарында жатқандығын дәлелдей түседi.

Сондай-ақ, ислам діні қағидалары қоғамның бүгінгі күнгі адам 
тәрбиесіне қоятын талаптарына сай келеді. Діни еңбектердегі өсиет-
хадистерде отбасындағы және қоғамдық орындардағы қарым-
қатынас ережелерi  насихаттала  отырып, оның бүгінгі мәні де 
қарастырылады. Мысалы, адамдықтың негiзгi көрiнiсi сәлемдесуден 
басталатынын: «сәлем берiп кiрмеген адамды көзге iлмеуге де бо-
лады» деп айтады. Осындай ой-тұжырымдары арқылы діннің 
адамдықтың бірінші белгісі амандасу деп түсінсек, қоғамның бүгінгі 
талабы бәсекеге қабілетті маман мен адамның тұлғалық болмысы 
жоғары мәдениеттілікті қажет етпей ме? Осы тұста   әрбір адам ба-
ласын жоғары мәдениеттілікке шақыратын мұндай талап дін аста-
рында қарастырылады. Осы тұста қазақ халқы «Әдептiлiктiң басы  
–  сәлемдескеннен, бәленiң басы  –  ерегiскеннен» деп текке айтпаған 
болса керек.

Отбасында балаларды әлеуметтендіруде де хадистер мазмұнында 
құнды насихаттар беріледi. Мәселен, «Кiмде-кiм үш қыз өсiрiп, 
бағып-қағып, дұрыс тәрбие берiп, құтты орнына қондырса, оған Ал-
ладан тиер сый – жаннат болмақ» – деп айтуы арқылы,  қыз бала
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тәрбиесiнiң өте күрделi екендiгiн ғылыми педагогика теория-
ларымен тепе-тең талаптар қоя отырып баға бередi. Сондай-ақ 
«Мұсылмандарға былапыт сөйлеуге болмайды» – деп жарасымды 
мiнез-құлық пен тәрбиелi әрекеттi насихаттаса, «Перзенттерiңiзге 
iзет-әдеп үйрету керектiгiн ұмытпағайсыз», – деп ата-аналарға  
тәрбиелiк кеңестер бередi.  Мұның өзі ислам дінінің негізгі ұстанған 
бағыты  адамзат баласын  жарасымды мінез бен іс-әрекетке тәриелеу 
екендігін тағы бір дәлелдей түседі.

Хадистер мазмұнында отбасындағы ата-аналардың тәрбиелiк 
өнегелерi ғана емес, бала тәрбиесiнде қолданылатын әдiстері де 
әлеуметтендірушілік қызметте маңыздылығы кеңiнен қарастырылған. 
Онда «Балаларды суда жүзуге және оқ атуға үйретiңдер. Оларға 
адамдар сүйетiн сөздердi айтыңдар. Ашу келген мезет бiр уақыт 
үнсiз қалыңдар» деп, тәрбиеде ата-аналар мен балалар арасындағы 
қарым-қатынас ынтымақтығын бұзбай тәрбие тиiмдiлiгiне жетудiң 
жолдарын ұсынады. «Ешбiр ата-ана өз перзентiне жақсы мiнез-
құлықтан артық мұра бере алмайды» деп, рухани байлықтан асқан 
мұраның жоқтығын дәлелдейдi. Мұндағы ата-аналардың бала 
болашағын бүгіннен ойластыруы қоғамның бәсекеге қабілетті тұлға 
қалыптастырудағы міндеті екендігін, әрбір отбасындағы балалардың 
күн ұзаққа әртүрлі тәрбие мекемелерінде білім алып тәрбиеленіп 
жатқандығынан дерек береді. 

Егемендi елiмiздiң еркiн болашағын тәрбиелеуде оның ұлттық 
құндылықтарын, дiнiн және дiлiн ескеру қажет. Осы тұста 
ұлттық тәрбие берудiң дiңгегi мен қанат жаяр өрiсi ислам дiнiнiң 
қағидаларынан бастау алуы орынды. Ислам мұсылмандардан 
көркем мінез-құлық пен адамгершілік қасиеттерін ұстауды талап 
ете отырып, ер кісі мен әйелдің арасын алаламады [Хужурат сүресі, 
13 аят]. Ислам шариғаты әйел құқығын барлық жағынан қорғау 
мақсатында ер мен  әйелдің міндеттерін анық бөліп көрсеткен [Әли 
Бимран сүресі, 195 аят, Ниса сүресі, 32 аят]. Әйел кісі өзінің ша-
масына қарай қоғамдық өмірге араласып, ғылымның түрлі саласын-
да қызмет жасауға құқылы делiнген (Тәуба сүресі, 71 аят). Мұнда 
да қоғамымыздың бүгінгі гендерлік саясатының сол қоғамда орын 
алғандығын, әр адамның қоғамына лайықты білім алып, тіршілігіне 
қажетті іс әрекетпен айналысуына мүмкіндігі шектелмегендігінен 
дерек береді.

Ислам шариғатында отбасы басшылары ата-аналардың жеке 
басының өнегесi мен жауапкершiлiгi, сондай-ақ ерлi-зайыптылардың
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өзара қарым-қатынасы мен бiр-бiрiнiң алдындағы сыйластық 
жарасымдылығы отбасында өсіп келе жатқан балалардың 
қалыптасуына өнеге. Өйткенi отбасындағы өскелең ұрпақ ата-ана 
өнегесiн көрiп өседi емес пе. Ислам шарттары бойынша отбасында 
тәрбие мәселесiмен әйел-ана айналысқанымен, жалпы отбасындағы 
тәртiп пен тәрбие нәтижесi отағасының жауапкершiлiгiнде болып 
саналады. Ата-аналардың өзара  түсiнiстiк пен сыйластыққа алып 
баратын мiндеттерін нақтылап, оларды мына төмендегiдей етіп 
көрсетеді:

1.  Ең алдымен ерлi-зайыптылар арасында өзара сүйiспеншiлiк 
болуы керек.

2. Отағасы отбасының тамағын, киiмiн және басқа да 
қажеттiлiктерiн қамтамасыз ету үшiн еңбектенуi керек, адал ақша 
табуы тиiс.

3.  Отағасы отбасының дiни және адамгершiлiк мiндеттерiнiң 
орындалуына жәрдемшi, ұйытқы болып, игiлiктерiн толықтырып 
отыруы керек.

4.   Ер адам әйелiне нәзiк, жұмсақ болуы, дөрекi болмауы және 
ренжiтпеуi шарт. Бұл жайында пайғамбарымыз былай дейдi: 
«Муминдердiң iшiндегi иманы ең кәмiл дәрежеде болғандар, 
сендердiң iштерiңдегi ең жақсы адам – әйелдерiне жақсы қараған 
адам», – деп  айтқан.

5.    Ер кісі отбасы тәрбиесі үшін жауапты, – деп көрсетiледi ис-
лам шартында. 

6. Жігіттің  өмірлік жарын тауып, шаңырақ көтеруі, өз отауын 
тігуі оның ғұмырындағы ең қуанышты, ең елеулі, сонымен қатар ең 
жауапты қадам болып табылады.

Діни көзқарастарды тұжырымдай келе баланың өмір сүріп отырған 
қоғамына еніп, заманына лайықты азамат етіп қалыптастыруда ата-
аналар бала алдында мынадай қызметтерді атқаруы тиіс деп атап 
көрсетіледі: 

Біріншіден, балаға әдемі ат қою. Бірде пайғамбар бір сахаба-
сымен кездескенде, одан: «Атың кім?» – деп сұраған. Ол: «Хузн 
(яғни қайғы)», – дегенде Мұхаммед пайғамбар: «Сенің атың – 
Сахл (мағынасы «жеңілдік») болсын», – депті. Сахаба: «Жоқ. Әкем 
қойған атты өзгертпеймін», – деп өлгенше сол атпен жүріпті. Ал 
Хузнның баласы кейін: «Әкем қойған атын өзгертпеді. Біз ешқашан 
қайғыдан құтылмадық», – деген екен.
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Бұдан шығатын тұжырым бала атына тартады, яғни балаға 
берiлген ат оның тағдыры мен болашағына әсер етедi деген түсiнiктiң 
қалыптасқандығын дәлелдейдi. Сондықтан нәресте дүниеге келген-
де әрқашан оған мағыналы да көркем ат қою ата-ананың парызы. 
Өкінішке орай, бүгінгі күні көптеген отбасыларында қоғамымызда 
болып жатқан құбылыстар мен оқиғаларға байланысты балаға ат қоя 
салатындар да жоқ емес. Мысалы, балаларын «Азияда», «Дағдарыс» 
деп атап қойғандар да бар. Олар балаларының өскенде өз аттарына 
қаншалықты қанағаттанатындығын тіпті елестете алмайды.

Екіншіден, әкенiң бала алдындағы екiншi мiндетi - балаға зама-
нына сай  жақсы тәрбие беру   болып табылады. Осы тұста әдептiлiк 
- әкеден, әкенiң баласы үшiн жақсы тәрбие беруден артық сыйы 
жоқ,-деп түсіндіріледі. 

Үшіншіден, баланы еркелетiп сүю, оларға мейiрiмдi болу. 
Діни түсініктерде балаларды жақсы көрiп, оларға әр уақыт көңiл 
бөлуді қажет деп табады. Өйткенi олар iшiп-жеудi керек еткені  
сияқты сүйiспеншiлiктi де қажет етедi. Ислам дінінің шариғаты: 
«Жастарымызға мейірімді болмаған және үлкендерді сыйламаған - 
біздің үмбеттен емес», – дейді.

Төртіншіден, баланы шектен тыс еркелетпеу керек. Өйткенi 
шектен тыс еркелету ерiккеннiң ермегi болып табылады дейдi 
діни еңбектерде. Мұнда балаға мейiрiмдi болумен қатар оның жас 
мөлшерiн ескеру қажет  болатындығын ескертедi. Мұндай талаптар 
бүгiнгi күннiң тәрбиеге қоятын талаптарымен астасып жатыр. 

Кеңес педагогтары, соның iшiнде   қазақстандық С. Көбеев 
пен орыс педагогі В. А. Сухомлинскийдiң «Бала мейірiмдiлiктiң 
аздығынан ғана зардап шекпейдi, ол оның ұшан-теңiз молдығынан 
да зардап шегедi», – деген тұжырымын еске түсiредi. Отбасында 
мейiрiмдiлiктi аз көрген бала өскенде жасық, тұйық, дөрекi, өзiне 
сенiмсiз және т.б. терiс қасиеттермен өссе, мейiрiмдiлiктi ұшан-теңiз 
молынан көрген бала шолжаң, тәкаппар, өзiмшiл, өр көкiрек болып 
өсетiнiн ғылыми педагогика дәлелдеп, ата-аналарға ескертуiнің 
негізгі  идеяларының дiн талаптарынан бастау алғандығын дә-
лелдейдi.

Бесінші міндет,  қыз балаға жақсы тәрбие беру болып табыла-
ды. Пайғамбар «Кімнің үш қызы болып, ол  қыздарға  дұрыс тәрбие 
берсе, маңдай терімен тапқанымен киіндіріп бақса, оларға  әлбетте 
жәннат нәсіп етеді», –  деген сөздері арқылы қыз баласының тәрбиесі 
ер балаларға қарағанда  күрделі әрі өте жауапты дегенді білдіргісі
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келеді. Мұндай талаптар қоғамның дәл бүгінгі сұранысына жа-
уап беріп, заманына адамын лайықты бейімдеуді әлеуметтендіру 
процесімен байланыстырады.

Алтыншы міндет, баланың тәрбиесi мен бiлiм алуы үшiн мал-
мүлiктi аямау деп көрсетіледі. Пайғамбарымыз бұл туралы былай  
айтады: Алла жолында жұмсалған қаржылардың ең сауаптысы – от-
басы мүшелерi үшiн жұмсалғаны деп насихаттайды. 

Жетінші міндет, бала шыр етiп жарық дүниеге келген күннен бас-
тап бiрiнен кейiн бiрi  ретiмен келiп жататын балаларға арналған 
үлкендi-кiшiлi той-томалақтар жасау.

Сегізіншіден, балалардың арасын бөлмеу, яғни бәрiне бiрдей 
қарап, әдiл болу міндеттеледі.

Тоғызыншы міндет, балаларды денi сау етiп өсiру, оның тәнi мен 
жан саулығын қорғау.

Оныншы міндет, балаларына арам нәрселердi жегiзбеу.
Он бірінші міндет, балаларын оқытып, күнiн көре алатындай 

мамандық иесi етiп қалдыру. 
Он екінші міндет, ата-ананың өз отбасын нығайта отырып, жасы 

жеткен балаларын  үй болуға, өз шаңырағын көтеруге әзiрлеу болып 
табылады.

Жас отаудың түтiнi түзу шығып, онда махаббат пен татулықтың, 
ынтымақтың, береке бiрлiктiң орнауы, босағаларының берiк, 
болашақтарының нұрлы болуы әке-шешеден алынған тәрбиеден, 
олардан көрген өнегеге байланысты болмақ.

Мысалы, қазақтың   ғұлама ақыны Абай өзiнiң 38-шi қара сөзiнде:
«… қашан бiр бала ғылым-бiлiмдi  махаббатпен көксерлiк бол-
са, сонда ғана оның аты адам болады» деп көрсетуi адамдықтың 
белгiсi оның санасы мен iлiмiнде, тәрбиесiнде екендiгiн бiлдiрсе, 
Мұхаммед пайғамбардың хадистерiнде: «Тiптi, Қытайда болса 
да бiлiм алуға ұмтылыңдар, неге дегенде бiлiм алуға әрекеттену –
әрбiр мұсылманның парызы» – деп көрсетуі адамның білім  арқылы  
ғана адамдық сипатқа ие болатындығын насихаттайды. Мұнда 
әрбiр адамның бiлiмдi болуы арқылы ол адамдық қасиетке ие 
болатындығын айтады, сөйтіп, бiлiм алу мұсылмандық парыздың 
iшiндегi ең маңыздысы екендiгiн төмендегiше дәлелдейдi: «Бiр 
сағат iлiм үйрену бiр кеш бойы құлшылық етуден жақсы, бiр күн 
бойы дәрiс алу – үш ай нәпiл ораза тұтқаннан жақсы», – деп білім 
ілім алуды насихаттайды. Бұл бүгінгі қоғамымыздың білім заманы-
на айналып отырған шағында жаңа технологиялар мен жаһандық 
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ақпараттарды алу арқылы қоғамға ену, әрбір азаматтың әлеуметтік 
ортада өз орнын табуды көздейді. Осы тұрғыдан келгенде дін де, 
әлеуметтендіру институттарының бірі ретінде қоғамда өмір сүретін 
азаматтың өз орнын тауып, әлеуметтен бөлектенбей араласып өмір 
сүруге бейімін қалыптастыруды көздейді.

Тұжырым:
1. Жеке адам әлеуметтендiру процесiнiң объектiсi әрi 

субъектiсi ретiнде көрiнедi. Нақтырақ айтқанда,  жеке адам-
ды қоғамның бүгiнгi талаптарына сай бейiмдеп тәрбиелеуде 
адам әлеуметтендiрудiң объектiсi ретiнде қарастырылса, өзiнiң 
қоғаммен тығыз байланысы арқылы бiртiндеп  қоғамға енуi және  
оның мiнез-құлық ережелерiнiң қалыптасуы  әлеуметтендiру 
процесiнiң субъектiсi ретiнде көрiнедi.

2. Жеке адамның дамуы қоғамнан тыс болуы мүмкiн емес. 
Олай болса жеке адам бойындағы кемшiлiктер мен ауытқулар да 
қоғам ықпалынан туындайды. 

3. Жеке адамды әлеуметтендiрудегі тәрбие үрдісінде 
әлеуметтендірудің: мего, макро, мезо және микрофакторлары әсер 
етедi. 

4.  Жеке адамның қалыптасуындағы  кездесетiн  ауытқулар 
жеке дара кездесуi мүмкiн емес. Олар: әлеуметтiк ауытқу, 
психикалық ауытқу, дене жағынан ауытқу және педагогикалық 
ауытқулар болып  мiндеттi түрде  бір-бiрiмен байланыста дами-
ды. 

5.   Бүгiнгi күнгi  педагогика ғылымында тәрбие ұғымының мәнi 
мен мазмұны әлеуметтендiру түсiнiгiнiң қоғамдық мәнiмен пара-
пар анағұрлым ауқымды қолданылып келедi. Өйткенi баланы жан-
жақты тәрбиелеу түсiнiгiнiң өзi оны сол баланың өмiр сүретiн 
қоғамының азаматы етiп бейiмдеумен, яғни әлеуметтендiрумен 
тiкелей байланыста жүзеге асырылмақ.

6. Діни ұстанымдар мен сенімдер баланы қоғамға ену мен 
қоғамда дұрыс өмір сүруге бейімдеудің негізгі құралы ретінде  
қызмет  атқарады.

7.  Діни еңбектердегі тәрбие ұстанымдары ғылыми педагогика 
теориясы мен практикасында ұсынылатын тұлғаны қоғам тала-
бына сай қалыптастыру талаптарын толықтыра түседі және 
өзара сабақтасып байланысады.

8. Діни еңбектердің мазмұнындағы тұлғаны өз қоғамында 
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өмір сүру талаптарына байланысты ұсыныстарды отбасындағы, 
мектептегі тәрбие үрдісінде пайдалану әлеуметтендіру үрдісін 
тиімді ұйымдастыруға септігін тигізеді.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1. Адамның өзі өмір сүретін қоғамындағы объектілік және субъектілік 
рөлін ажыратып түсіндіріңіз.

2. Әлеуметтендiру процесiнiң құрбаны дегендi қалай түсiндiресiз?  
Қандай ішкі қайшылықтар адамды әлеуметтенудің құрбаны болуға 
итермелейді.

3. Әлеуметтендiру процесiне әсер етушi факторларды атаңыз.
4. Тұлғаның әлеуметтену процесiндегi ұлттық менталитеттiң алатын 

орны қандай? Көзқарасыңызды дәлелдеңіз.
5. Діни түсініктердің адамның қоғамдық талаптарға сай бейімделуі мен 

әлеуметтенуіне ықпалын түсіндіріңіз.
6. Діни түсініктердегі қарым-қатынастың қоғамдық қатынастар талапта-

рына сай келуіне салыстырмалы сипаттама жасаңыз.
7. Дiни тәрбиенiң деңгейлеріне салыстырмалы талдау жасай оты-

рып, қазіргі қоғамдағы баланы әлеуметтендіру үрдісінде басым көрінетін 
құбылысын сипаттап көрсетіңіз. 
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2.2 Отбасы - әлеуметтендiру  процесiнің жетекші 
институты

2.2.1 Отбасы және оның баланы әлеуметтендіру институты 
ретіндегі қоғамдық  мәні

2.2.2 Отбасының әлеуметтендірушілік  белгiлерi мен 
әлеуметтендірушілік ықпалы

2.2.3 Отбасы типтері және ондағы әрекеттер сферасы
2.2.4 Отбасының әлеуметтендірушілік қызметі
2.2.5 Толық емес отбасылардағы тәрбие мен әлдеуметтендіру 

үрдісінің жүргізілу мүмкіндіктері

1.  Әрбiр адамның  жетiлiп дамуында  отбасы маңызды рөл 
ойнайды.  Сондықтан қоғамның қай кезеңiнде болмасын отба-
сы тәрбиесiн ұйымдастыру мәселелерi ең өзекті мәселе ретiнде 
көптеген ойшылдар мен ғалымдарды ойландырып келген. Бүгiнге 
дейiн  Шығыстың Ұлы ойшылдары әл-Фараби, Ж. Баласағұни, 
М. Қашғари, М. Хайдари және т.б. классик педагогтар Я. А. Комен-
ский, К. Д. Ушинский, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, А. Дистер-
вег және т.б., қазақ ағартушылары Ш. Уалиханов, Ы. Алтынсарин, 
А. Құнанбаев, кеңес педагогтары  А. С. Макаренко, В. А. Сухом-
линский, Н. Д. Крупская және т.б., қазақ зиялылары М. Әуезов, 
М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов, С. Көбеев және т.б. отбасы тәрбиесi 
мәселелерiн жан-жақты қарастырып, зерттеген. Бүгiнгi таңда отба-
сы тәрбиесi проблемаларының ғылыми негiздерi Ресей ғалымдары 
Ю. Азаров, А. Пинт, И. Гребенников,  Л. Белова және т.б. тарапы-
нан зерттелдi. Ал Қазақстанда Ж. Қоянбаев, Р. Қоянбаев, Ж. Әбиев, 
Р. Төлеубекова, Г. Байдельдинова, Б. Айтмамбетова, С. Қоңыр-
баева және т.б. ғалымдар тарапынан кеңiнен зерттелiп келедi. 
Отбасындағы тәрбие көптеген ғылым саласында (социология, педа-
гогика, психология, экономика, демография, құқықтану  және т.б.) 
кеңiнен зерттелiп,  бүгiнгi қоғам талаптарына сай отбасы тәрбиесiн 
ұйымдастыру мәселелерi көпшiлiктiң қызығушылығын   арттырып 
отыр. 

Отбасы қоғамның элементарлы құрылымы ретіндегі алғашқы 
әлеуметтік бөлігі болып табылады. 

Олардың қажеттілігі мынадай жағдайлармен сипатталады:
1.  Отбасы тәрбиесі өзінің сипаты жағынан эмоционалды, өйт-

кені  байланыстырушы ата-ананың  балаларына деген махаббаты 
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қалыптасуында  ата-аналық отбасы шешуші мәнге ие. Әсіресе, 
жасөспірімдік жаста ата-аналардың көңілі баланың  мектебіне, 
құрбы-құрдастарына және де басқа құбылыстарға бөлінуіне байла-
нысты оның жеке басына көңіл бөлуі азаяды. 

Тәрбие институттары - нақтылы әлеуметтік-кәсіби құрылымға не-
месе нақтылы жас аралығындағы адамдардың дамуы үшін  мақсатты 
да жоспарлы ұйымдастыру мақсатында қоғам мен мемлекет тарапы-
нан  арнайы ұйымдастырылған ұйым.  Мұндай ұйымдардың басым 
бөлігі  өскелең ұрпақты тәрбиелеу мақсатында құрылады. Олар: 
қоғамдық-мемлекеттік, мемлекеттік, діни және әртүрлі типтегі 
жекеменшік оқу-тәрбие мекемелері (мектепке дейінгі білім беру 
мекемелері, жалпы білім беретін орта және профильдік мектеп-
тер, лицейлер мен гимназиялар, колледждер мен курстар, жоғары 
оқу орындары және т.б.); балалар мен жасөспірімдердің қоғамдық-
саяси және клубтық ұйымдары (тұрақты, маусымды және уақытша); 
өскелең ұрпақтың әлеуметтік-мәдени және басқа да сауықтыру 
жұмыстарының  басқа да типтерімен  шұғылданатын ұйымдар, ба-
лаларды, жасөспірімдер мен жастарды  қамқорлыққа алудың  жеке 
даралық және топтық  ұйымдары, бойында әлеуметтік ауытқуы 
бар балалармен жұмыс істейтін және оның алдын алу жұмыстарын 
ұйымдастыру, балалар мінез-құлқындағы ауытқуларды профилакти-
ка жасау мен қайта тәрбиелеу және реабилитациялау  мекемелері. 
Ересектерге арналған тәрбие институттарына шартты түрде пар-
тияларды, кәсіподақты,  тұрғылықты мекенжайына байланысты  
қызығушылықтарына, мамандықтары бойынша біріккен әртүрлі 
бірлестіктерді, әлеуметтік-мәдени, әлеуметтік-педагогикалық, 
мәдени-спорттық кешендер, клубтық бірлестіктер мен әлеуметтік 
қамқорлық және реабилитациялық мекемелер және т.б. жатқызуға 
болады. 

Қоғамның даму жағдайына, тұрғындардың  әлеуметтік-
экономикалық және мәдени сұраныстарының артуына байланысты 
тәрбие институттарының  қызметі күрделене түсті және әлеуметтік 
тәрбие процесіндегі рөлдері мен күйі өзгерді. 

2. Бала, әсіресе, жас кезінде басқа әрекеттерден гөрі отбасындағы 
мен. балалары тарапынан да сондай сезімдердің болуы байланысты-
рады әрекеттерге  көбірек бейімделіп, өмірлік тәжірибе жинақтайды.

3. Отбасы кіші микроорта ретінде баланы біртіндеп қоғамдық 
ортаға бейімдеу қызметін атқаруға мүмкіндігі жоғары және баланың 
өмірлік тәжірибесі мен дүниетанымын кезеңді жүзеге асыруда. 
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Отбасындағы адамдардың бiр-бiрiмен өзара қарым-қатынасының 
сипатына қарай М. Галагузова оларды  авторитарлы, демократиялық 
және эгалитарлық деп бөлдi. Авторитарлық отбасы  өзiнiң қарым-
қатынастағы қаталдығымен сипатталады. Мұндай отбасыла-
рында әйел ерiне бағынышты  немесе ерi әйелiнен аса алмай-
ды  және  балалары ата-аналарының дегенiнен шыға алмайды. 
Демократиялық отбасыларындағы қарым-қатынас толық өзара 
түсiнiстiк пен сыйластыққа негiзделедi. Ал  эгалитарлық отба-
сылары  ондағы ересектердiң тең құқылығымен ерекшеленедi. 
Мұндай отбасыларындағы адамдар үшiн отбасы проблемаларына 
қарағанда жеке басының проблемалары бiрiншi орында тұрады. 
Мысалы, жұмыстағы жетiстiктер және т.б. Мұндай отбасыларын-
да үйiшiлiк жұмыстар тең бөлiнген, барлығы ұжым болып жабыла 
кiрiсiп атқарады және шешiм қабылдайды. Бос уақытты да бiрге 
өткiзуге тырысады. Мұндай отбасыларындағы  қарым-қатынастың   
кемшiлiгi отбасы проблемаларын шешуде  кейбiрiнiң жеке мүддесi 
немесе қызығушылығы ескерiлмесе, кикiлжiң тууы мүмкiн.

Отбасының атқарар  қызметiне де ғалымдар көзқарасы әртүрлi. 
Г. М. Свердлов пен В. А. Рясенцев  отбасының негiзгi қызметi ұрпақ 
жалғастырудан, тәрбие беруден, шаруашылық жүргiзуден және өзара 
көмек көрсетуден  тұрады деп түсiндiредi.  С. Д.  Лаптенок: «тұрмыс-
тық-шаруашылық, ұрпақ жалғастырушылық, тәрбие берушiлiк, отба-
сы мүшелерiнiң бос уақытын ұйымдастырушылық», – десе, Н. Г. Юр-
кевич:  «рухани қарым-қатынас,  сексуалдық қызмет, баланың туылуы, 
тәрбиедегi ынтымақтастық, бос уақытты ұйымдастырушылық, отба-
сы шаруашылығын жүргiзуге  қажеттi  құрал-жабдықтарды жинақтау, 
бос уақытты ұйымдастыру, өзара моральдық және материалдық 
көмек беру» деп түсiндiредi. Қазақстандық әлеуметтанушылар 
М. Тәжин мен Б. Аяғанов өз зерттеулерiнде: «Қазiргi қоғамдағы 
отбасының негiзгi  қызметi: дүниеге адам әкелу; әлеуметтендiру, 
яғни балаларды осы қоғамда өмiр сүруге әзiрлеу; экономикалық 
яғни балалардың есею генiне дейiн көмек беру; сексуалдық қызмет, 
яғни қоғамда жыныстық қатынастарды реттеу» деп көрсетедi. Ресей 
ғалымы И.  В.  Гребенников отбасының бес қызметiн ұсынады. Олар: 
ұрпақ жалғастырушылық қызмет; экономикалық қызмет; тәрбиелiк 
қызмет; қарым-қатынастық қызмет; бос уақытты ұйымдастыру және 
дем алу.

Жоғарыдағы отбасы түрлерi мен олардың негiзгi қызметтерiне
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талдай жасай келе, тәрбиелеу, әлеуметтендiру және тұлғаның ру-
хани жетiлуiн қамтамасыз ету отбасының негiзгi қызметi болып 
табылатындығына көзiмiз жетедi.

Отбасының қызметтерiнiң толық классификациясын  ғалым-
педагог М. С. Мацковский ұсынған.  Ол отбасындағы әрекет 
қызметтерiнiң он  маңызды сферасын бөлiп көрсете отырып, 
әрқайсысына тән отбасының қоғамдық және жеке-даралық 
қызметтерiне сипаттама бередi. Оны төмендегi  кестеден көруге бо-
лады.

4-кесте. Отбасындағы әрекеттер сферасының қоғамдық және жеке-
даралық функциялары

Отбасындағы 
әрекеттер сферасы

Қоғамдық қызмет Жеке-даралық қызмет

Репродиктивтiк Қоғамдық  
биологиялық өндiрiс

Балаға деген  сұра-
нысты қанағаттанды-

рушылық

Тәрбие берушiлiк Жас ұрпақты  
әлеуметтендiру. 

Қоғамның мәдени 
үздiксiздiгiн қолдау.

Ата-аналық, балалар-
мен қарым-қатынас 
жасау мен оларды 

тәрбиелеудегi және 
балалармен бiрге өзiн-
өзi дамыту сұранысын  
қанағаттандырушылық

Тұрмыстық-
шаруашылық

Қоғам мүшелерiнiң 
денсаулығын сақтау, 

балаларға деген 
күтiм

Отбасы мүшелерiнiң 
бiр-бiрiне тұрмыстық-
шаруашылық қызмет 

көрсетуi
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4-ші кестенің жалғасы
Экономикалық Қоғамның кәмелетке 

толмаған және еңбекке 
жарамсыз мүшелерiне 
экономикалық көмек

Отбасы мүшелерiнiң 
бiр-бiрiне мате-
риалдық  көмек 

көрсетуi (отбасындағы 
еңбекке жарамсыз 

және кәмелетке 
толмаған  мүшелерi 

үшiн)

Бастапқы әлеуметтiк 
бақылау сферасы

Әртүрлi өмiр сүру 
әрекетiндегi от-

басы мүшелерiнiң  
моральдық талапта-
ры, сондай-ақ  ерлi-

зайыптылардың, ата-
ана мен балалардың, 

отбасындағы аға 
ұрпақ пен орта буын 

өкiлдерiнiң өзара 
қарым-қатынасындағы 

мiндеттерi мен  
жауапкершiлiктерi

Отбасы мүшелерiнiң  
өзара қарым-қатынасы 

барысындағы 
терiс мiнез-құлық 

пен моральдық 
нормалардың 

бұзылуының  болма-
уын қадағалаудағы 
құқықтарды қолдау 
және қалыптастыру

Рухани қарым-қатынас 
сферасы

Отбасы мүшелерiнiң 
тұлғалық дамуы

Отбасы мүшелерiнiң 
өзара рухани жетiлуi. 

Некелiк одақтың  
туыстық-достық 

негiзiн бекiту 

Әлеуметтiк-статустық Отбасы мүшелерiнiң 
белгiлi әлеуметтiк 
статусын ұсыну

Әлеуметтiк 
дамудағы қажетiн 
қанағаттандыру

Бос уақытты 
ұйымдастыру

Демалуды рационалды 
ұйымдастыру. Де-

малу сферасындағы 
әлеуметтiк бақылау

Бос уақытты бiрге 
өткiзудегi қажетiн 
қанағаттандыру, 

демалудағы 
қызығушылықтарын 

өзара байыта түсу
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4-ші кестенің жалғасы
Эмоционалдық Индивидтiң 

эмоционалдық 
тұрақтануы және 

олардың психотера-
пиясы

Индивидтiң отбасы-
нан эмоционалдық 

және психологиялық 
қолдау табуы. Жеке 

бақыты мен ма-
хаббатта қажетiн 
қанағаттандыру

Сексуалдық Сексуалдық бақылау Сексуалдық қажетiн 
қанағаттандыру

Әлеуметтік педагогикада отбасының әлеуметтендіру процесінде 
атқаратын бірқатар қызметтері анықталған (Ф. А. Мустаева), олар:

Біріншіден, адамның дене және эмоционалдық дамуы жүзеге 
асады. Балалық шақтағы және ерте жастық шақта  қабылдайтын 
мұндай әсерді  тек отбасы ғана бере алады,  басқа әлеуметтендіру 
институттары  мұндай қызметті жүзеге асыра да, орнын толтыра да 
алмайды. Балабақша кезінде, кіші мектеп жасында және жеткіншек 
жас кезеңінде де отбасы баланың әлеуметтенуі үшін маңызды 
әлеуметтендірушілік рөлді атқарады, әйтсе де бірден-бір орта болу-
дан қалады. Басқа да әлеуметтендіру институттарының қызметінің 
ықпалы қосарлана бастайды, бірақ қарттық шақта қайтадан бірден-
бір әлеуметтендіру ортасы болады. 

Екіншіден, бала өмірінің алғашқы үш жылындағы оның 
жыныстық психологиясының қалыптасуында отбасы маңызды 
рөл ойнайды. Әкенің ұлына немесе қызына деген жеке қатынасы 
шешуші міндетті атқарады, яғни әкенің ұлының агрессивті қарым-
қатынасы мен қызының нәзік әрекетіне деген жеке қатынасы мен 
көзқарасы олардың жыныстық санасының қалыптасуына түрткі 
болады. Ана әдетте балалырының бәріне бірдей мейірімділікпен 
қатынас жасайды. Отбасындағы әкенің бала әрекетіне немқұрайлы 
қарауы немесе отбасында әкенің жоқтығы баланың жыныстық 
әлеуметтену процесінің  өтуінде проблема туғызады.

Үшіншіден,  баланың ақыл-ойы жағынан дамуында да отбасы 
жетекшілік рөл ойнайды, сонымен қатар әлеуметтенудің барлық 
кезеңдерінде баланың мәдениеттік қарым-қатынастың мөлшерін 
сезінуге және меңгеруге ықпал етеді.
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Төртіншіден, отбасы адамның отбасылық рөлдерді орындаудағы 
әлеуметтік нормаларды меңгеруінде де маңызды орынға ие.

Бесіншіден,   отбасылық және ұлттараралық қатынастарға бағыт-
талған және балалардың өмірлік стилін, өмірлік жоспары мен оған же-
туге апаратын өмірлік талпыныстарын, қызығушылық  деңгейлерін 
анықтайтын  құндылық бағдары да осы отбасында қалыптасады. 

Алтыншыдан, адамға әлеуметтік-психологиялық қолдау көрсету 
отбасына тән, бұл  сипат баладағы өзіне деген бағаға, өзін-өзі 
құрметтеу деңгейіне, өзін-өзі қабылдау шарасына, өзін-өзі жүзеге 
асырудың тиімділігі мен аспектілеріне байланысты болады. 

Отбасындағы адамдардың әлеуметтену процесі оның типіне 
байланысты. Қазіргі психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде 
отбасының көптеген типологиялары ұсынылып жүр. Солардың 
ішіндегі мынадай отбасы типінің классификациясын  қарастырып 
көрейік: 

1.  Отбасындағы балалардың санына қарай: баласыз отбасы, аз 
балалы отбасы, көп балалы отбасы;

2. Отбасының құрамына қарай: толық емес отбасы, жай, яғни 
нуклеарлық отбасы, күрделі отбасы (бірнеше ұрпақ өкілдерінен  
тұратын отбасы), үлкен отбасы, аналық отбасы, қайталанған некелі 
отбасы;

3.  Құрылымына қарай: бір некеден туылған балалар (әкелері бір, 
бірақ шешелері бөлек), ата-анасының біреуінен туылған (әкесінің 
бұрынғы әйелінен туған балалар мен шешесінің бұрынғы күйеуінен 
туылған  балалары бар) әртүрлі  туыс балалары бар отбасылар;

4. Отбасындағы лидерлік позициясына қарай:  эгалитарлық 
(демократиялық) және дәстүрлі (авторитарлық) отбасылары;

5.  Отбасындағы адамдардың ұлттық құрамына, мамандығы мен 
білім деңгейіне байланысты әлеуметтік  құрамының біркелкіліне 
қарай:   әлеуметтік-гемогендік (біркелкі) және гетерогендік (әркелкі);

6.  Отбасылық тәжірибесіне байланысты: жас жұбайлар отбасы, 
жас отбасы, орташа  жастағы жұбайлар отбасы, ересек жұбайлық от-
басы, егде жұбайлар отбасы;

7.  Отбасындағы  психологиялық климат пен қарым-қатынасы-
ның сипатына қарай: қолайлы, тұрақты, қолайсыз, педагогикалық 
әлсіз, тұрақсыз, ұйымшыл, ауызбіршілігі жоқ отбасылары;

8. Географиялық ерекшеліктеріне байланысты: қалалық, ауыл-
дық, оқшауланған отбасы;

9.  Тұтынушылық мінез-құлқына байланысты: «физиологиялық» 
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типтегі тұтынушы отбасы, «интеллектуалдық» типтегі тұтынушылар 
отбасы, аралық типтегі тұтынушылар отбасы;

10. Отбасылық өмірінің ерекше жағдайына байланысты:  
студенттік отбасы, некесіз отбасы, некелі отбасы;

11.  Бос уақытын өткізу ерекшелігіне байланысты: ашық-жар-
қын отбасылары және оқшауланған отбасы, жабық (бос 

уақыттарын тек өз отбасыларымен ғана өткізетін) отбасылары;
12. Әлеуметтік бейімділігіне байланысты: реактивті, белсенді 

және орташа белсенді отбасы;
13.  Отбасылық өмірінің  байланыс деңгейіне қарай: дәстүрлі, 

ұжымдық және жеке-даралық отбасы;
14. Отбасының психикалық саулығына қарай: салауатты отбасы, 

невротикалық отбасы, виктомегендік отбасы.
Енді осы қарастырылған отбасыларының ішіндегі бірқатар отба-

сы типтеріне сипаттама беріп, тоқталып өтейік:
Жас отбасы. Бұл отбасылар жұбайлық өмір дамуының алғашқы 

сатысында және жұбайлық таңдау міндеттерін жүзеге асыру 
кезеңінде. Бұл кезеңде олар бір-бірін енді танып біліп, мінез-
құлықтарындағы алшақтықты түзетуге, үйреншікті өмір сүру сал-
тынан жаңа өмірге бейімделу кезеңін бастан кешіреді.

Жас отбасыларының үш типі ғылымда айқындалған. 
Бірінші тип – дәстүрлі. Мұндай отбасыларындағы адамдар 

жұбайлық қарым-қатынастарында  екі баладан тұратын отбасы 
құндылықтарына негізделеді. Отбасы басшысы формалды болса 
да, міндетті түрде ер адам болып табылады. Әйтсе де, отбасындағы 
лидерлік позициясы  оның отбасындағы шаруашылық-тұрмыстық 
жұмыстарға қаншалықты қатысты болатындығымен айқындалады 
(қаржы, үй тұрғызу және т.б.). Отбасылық достарының шеңбері 
мұндай отбасыларында ортақ болады және шектеулі болады. Бос 
уақытын көбінде өз отбасыларында өткізеді.

Екінші тип – мұндай отбасыларындағы жұбайлар негізінен 
жеке бастарының тұлғалық дамуына көп көңіл бөледі, кіші отба-
сы құрамын қамтиды. Мұнда әлеуметтік-рөлдік тенденция басым 
байқалады. Бұл отбасылары араласатын микроортаның ерекшелігіне 
қарай ашық та, тұйық отбасы да бола алады. Отбасындағы билік от-
басы өмірінің тіршілік әрекетінің сферасына қарай демократиялық 
бағытты ұстанатын болады.

Үшінші тип – көңіл көтеруге бағытталған жас отбасы мүшелері. 
Мұндай отбасы иелерінің ері мен әйелі ортақ достарға да, жеке өз
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достарына да ие. Олар негізінен балалы болуды жоспарламайтындар 
немесе аз бала жоспарлайтындар. Отбасындағы билік авторитарлық 
немесе демократиялық болуы мүмкін. 

Орташа жастағы жұбайлар отбасы. Қарым-қатынастарына 
қарай мұндай отбасыларына тәрбиеленушілерді тәрбиелеушілік 
айқындалатын өзіндік ұжымдық сипат тән. Көптеген жұбайлар бұл 
жас кезеңінде тек сөз ғана емес, отбасындағы іс-әрекет пен ерлі-
зайыптылық өнегесінің тәрбиелік ықпалын қолданатын өздерінің 
жеке тәжірибелеріне сүйенеді. Олар балаларының бойында қандай 
да бір жағымды қасиетті қалыптастыруды мақсат етсе, ең адлды-
мен өздері сол қасиетке ие болуы керектігін жете түсінеді. Мұндай 
отбасыларындағы ең басты мәселе отбасы өмірінің бірқалыптылығы, 
ішпысарлық және үйреншікті тіршіліктің қалыптасуы болып табы-
лады. Мұндай отбасыларындағы өмір тыныш, өйткені отбасылық 
проблемалар өз шешімдерін тапқан, жұбайлар өздерін еркін де 
қауіпсіз сезінеді. Сондықтан да белсенділік төмен. Әйтсе де, 
өмір белсенділігін жұбайлар өздерінің алдарына жаңа да күрделі 
міндеттерді қою арқылы көтере алады. 

Ересек жұбайлар отбасы. Мұндай отбасыларына өздері жеке 
немесе ересек балаларымен және немерелерімен тұратын жұбайлар 
отбасы жатады. Оларға зейнеткерлікке шыққан жұбайлар жата-
ды. Мұндай отбасыларының мәселелеріне олар жаңа мекенжайға 
көшкенде бейімделудің қиындығы, жұмыс орнын ауыстыруға бай-
ланысты туындаған қиыншылықтар және т.б. жатады. 

Баласыз отбасылары. Әдетте мұндай отбасыларына он жылдан 
бері некелерінде бала болмаған жағдайда осылай  аталады. Әрбір 
үшінші баласыз отбасы ерінің бастамасымен ажырасады. Әйтсе де 
ажырасу арыздарын бергендер олардың ішінде аздаған бөлігі ғана 
баланың болмауын ажырасу себебі ретінде көрсетеді, көп бөлігі 
көрсетпейді екен. Олар негізінен мінез-құлқымыздың келіспеуі деп 
көрсетеді. Олай болса, отбасында баланың болмауы ерлі-зайыптылар 
арасын суытып және қарым-қатынастың қолайсыздығына алып 
келеді. 

Баласыз отбасыларындағы жұбайлардың өмір жағдайлары 
олардың тұлғалық қалыптасуын белсенді етуге және өз-өзін көрсете 
білуге жоғары мүмкіндік туғызады. 

Көп балалы отбасы. Мұндай отбасыларына төрт баласы бар от-
басылар кіреді. Мұндай отбасылары өздерінің ауызбіршілігімен 
ерекшеленеді және ажырасу көрсеткіштері де салыстырмалы төмен
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болады. Мұнда  едәуір қиын отбасылық проблемалар мен 
шаруашылық қамқорлықтарды өз жауапкершілігіне алатын әртүрлі 
жастағы және балалар ұжымы қалыптасады. Үлкен отбасыларында 
негізінен үлкенге құрмет көрсету басым байқалады. Сонымен қатар, 
билік те ересектер қолында болады. 

Әйтсе де, біздің бүгінгі жағдайымызда статистикалық мәліметтер 
көп балалы отбасыларының дені аз қамтылған, әлеуметтік тұрғыдан 
мұқтаждық көріп отырғандығын көрсетеді.

Аз балалы отбасы. Бұл қазіргі кезде ең көп тараған отбасылар, 
оларға екіден немесе жалғыз баласы бар отбасылар жатады. 

Бұл отбасыларына тән позитивтік аспект отбасында балалар мен 
ата-аналар бойында әлеуметтік-психологиялық қасиеттерді (сапала-
рын) қалыптастыруға (бауыр басушылық, ұйымшылдық, лидерлік), 
сонымен қатар өзінің әрекетіне жауапкершілік қасиеттерін әлеуметтік 
бақылауға алуға қолайлы жағдайлардың болуы. 

Сонымен қатар, ғалымдар отбасында жалғыз баланың болуының 
оны тәрбиелеудегі әлеуметтік-психологиялық тұрғыдағы теріс 
аспектілерін де атап көрсетеді. Оның өз құрдастарымен қарым-
қатынас жасауға деген мүмкіндігінің шектеулігі, одан да жа-
маны эмоционалдық қасиеттерінің дамуының төмендігі деп 
көрсетеді. Қарым-қатынасы мен сезім мәдениеті кешеуілдеп 
дамыған балалардың ата-аналары өте мейірімді, көп кешіретін, 
барлық қылықтарына төзімді болып келеді. Ондай жағдайда бала 
өзінің ерекше қамқорлықтағы рөліне тез бейімделеді де, өзгелерге 
қамқорлық жасау қажеттілігін сезінбей өседі. Аз балалы отбасы-
лары өмірі мен тіршілігінің мазмұнына тән нәрсе оның   отбасы 
мүшелерінің жеке бастарының мүдделерін іске асыру бойынша 
әрекеттердің, нақты қызметтерінің  айқын болуында. Ең болмағанда 
кәсіби, оқу (педагогикалық) немесе тәрбиелік сферада өзін-өзі 
жетілдіруге талпынысы байқалады. Оларда отбасы мүшелерінің 
қарым-қатынас шеңбері шектеулі, көбінесе туған-туыстарымен, 
кәсіби қызметтегі әріптестерімен, кейде қажетті тұлғалармен ғана 
араласады.  Мұндай отбасыларындағы лидерлік әрекет  отбасындағы 
бала тәрбиесімен және шаруашылық-тұрмыстық жұмыстармен ай-
налысатын жұбайлардың біріне беріледі. Соңғы жылдарда мұндай 
отбасыларындағы қолайлы өмір сүру деңгейі де күрт өзгеріп отыр.

Күрделі отбасы. Бұл бірнеше ұрпақ өкілдерінен тұратын толық 
отбасыларын, тіпті бірнеше некелік отбасыларын қамтитын ұжым. 
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ол әлеуметтік ортамен байланыспайынша автономды түрде өмір 
сүруі мүмкін емес. Керісінше ондай отбасыларында қоғамдық 
құбылыстармен белсенді байланыс орнайды да, кез келген отба-
сы секілді қазіргі қоғамның көптеген әлеуметтік факторларының 
ықпалының күшіне ілігіп жатады.

Қолайсыз отбасы. Қолайсыз отбасыларына нақтылы бір 
уақыт барысында отбасыаралық және отбасыішілік тұрақсыздық 
қалыптастырып келген ықпалдарға қарсы тұруға қабілетсіз отбасы-
ларын жатқызамыз. Оларға аралас немесе некесіз отбасылар, толық 
емес отбасылар, проблемалы отбасы, кикілжіңді отбасы, дағдарысты 
жағдайдағы отбасылары, невротикалық отбасы, педагогикалық әлсіз 
отбасылар, отбасы өмірі теріс ұйымдастырылған және т.б. отбасыла-
ры жатады. 

Мұндай отбасыларында көбінесе  адамның жеке мүддесі, эгоис-
тік қызығушылығы, отбасындағы әрбір адамның назарының тек 
өзіне аударылғандығын қалау басым көрінеді. Олардың қарым-
қатынас жасау ортасы әртүрлі, тұрақсыз, шектеулі және отбасы 
тұрақтылығын қамтамасыз етуге көмек көрсетуге қабілетсіз болып 
келеді.

Қолайсыз отбасыларындағы адамгершіліктік-психологиялық 
ахуал «қиын балалардың» пайда болуына алып келеді. Мұндай 
отбасыларынан шыққан балалардың 90%-ының мінез-құлқында 
қалыпты жағдайдан ауытқу құбылысы байқалады. Олар үшін 
қоршаған ортамен және отбасы мүшелері арасындағы қарым-
қатынаста психологиялық сәйкессіздік тән, олар үшін ұйымшылдық, 
ауызбіршілік, бедел, абырой, басшылық деген  түсініктерді өздерінше 
қабылдайды. Олардың қарым-қатынастағы айтатын әңгімелерінің 
тақырыптары да шектеулі, ал қарым-қатынас стилі ерекше эмоцио-
налды. Сондықтан көп жағдайда кикілжіңді жағдайға бару олар 
өмірінің тұрақты стилі мен өмір сүру мазмұнының созылмалы сипа-
ты ретінде  көрінеді. 

Қолайсыз отбасыларында проблемалық мәселелер әртүрлі. Олар 
ерлі-зайыптылар арасындағы қарым-қатынаста, ата-аналар мен ба-
лалары арасындағы қарым-қатынастағы қарама-қайшылықтардың 
орын алуында, балалар тәрбиесіндегі ата-аналардың рөлінің және 
көзқарастарының бірдей болмауында, яғни өзара келіспеушілігінде,  
ата-аналарының екеуінің де немесе біреуінің сұранысының екіншісін 
қанағаттандармауында және т.б. көрініс береді. 

Аралас отбасы немесе қайталанған некелі отбасы. Бұл бірінші
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неке сәтсіз болғанда қайта некелесуден пайда болған отбасылары. 
Ондағы мүшелердің жартысы бұрынғы некеден туылған балаларды 
қамтиды. Мұндай отбасыларын Ресей ғалымдары үш түрге бөледі 
(Ф. А. Мустаева):

1.  Балалы әйелдің баласыз еркекке тұрмысқа шығуы;
2.  Балалы еркектің баласыз әйелге үйленуі;
3. Балалы еркек пен балалы әйелдің ортақ отбасылық тұрмыс 

құруы.
Мұндай отбасы типтері қазақстандық отбасылары арасында да 

жиі кездеседі. Мұндай жағдайда ерлі-зайыптылар мен олардың 
бұрынғы жұбайлары және балалары арысындағы байланыс немесе 
таныстық бәрібір орын алады. Аралас отбасы ондағы әрбір адамның 
қажеттілігі мен маңыздылығы болғанда ғана дұрыс дами алады. 
Сондықтан болар орыс ұлтында ажырасып кеткен ерлі-зайыптылар 
отбасында бұрынғы күйеуі балаларымен еркін араласып, қарым-
қатынас орната алады. Әйтсе де, қазақ отбасыларында бұл жағдай 
біршама қиындық туғызады. Сондықтан бұл тек ажырасқан әйел 
қайта тұрмысқа шықпаған жағдайда ғана балаларын әкелерімен 
қарым-қатынас орнатып тұруға рұқсат етеді. Ал оның орнын ба-
сып отырған әке болғанда мұндай қатынастың орнауы тым қиын 
немесе бірлі-жарым жағдайда болмаса көпшілік жағдайда мүмкін 
емес. Әйтсе де, балалары тарапынан әкесін немесе шешесін көргісі 
келетіндер жиі кездеседі. Көп жағдайда олар ересек болғанда ата-
аналарын тауып жатады. 

Некесіз отбасы. Бұл өз қарым-қатынастарын заңды ресми түрде 
рәсімдеуді қажет етпеген әйел мен еркектің ұзақ уақытқа созылған 
ортақ тұрмыстық одағы. Бұған некеге дейінгі жастардың ұзақ 
уақыт бойы бірге тұрған келісімді ортақ одағы жатуы мүмкін, көп 
жағдайда мұндай отбасыларында өмірге сәбидің келуімен заңды не-
кеге тұру қажеттілігі орын алады. Бұл да қазақ халқына тән емес, 
жат нәрсе. Әйтсе де тұрмыста қазақ жастары арасында кездесіп 
тұратын жағдай.

Толық емес отбасы. Бұл көбінде ажырасудан кейнгі отбасылары 
немесе ерлі-зайыптылардың бірінің қайтыс болуына байланысты 
пайда болған отбасылары, кейде жалғыз адамдардың бала асырап 
алуынан пайда болған отбасылары болып табылады. Қазақстан 
жағдайында бүнгі күні мұндай отбасыларының саны да артып отыр. 

«Аналық» отбасы. Бұл толық емес отбасыларының бір түрі десек 
те болады. Ата-анасы некеге тұрмай әйел азаматтың жеке қалауымен
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бала табуы нәтижесінде пайда болған отбасы болып табылады. Отба-
сы психологиясына ықпал ететін негізгі фактор екінші ата-анасының 
болуы және оларға деген қатынасы, әйелдің  ата-аналарының балаға 
деген қатынасы болып табылады.

Мұндай отбасыларының қоршаған әлеуметтік ортадағы қарым-
қатынасының сипаты олардың өмірлік қызығушылығының аумағын 
айқындайды. Әйелдің ата-аналарымен, туған-туыстарымен бірге 
тұруы, олардың әйелге және оның баласына деген көзқарастары 
мен қарым-қатынастары, өзара көмек пен қамқорлық көрсетуі 
отбасыішілік қарым-қатынастың белгілі бір деңгейде дамуы-
на жағдай туғызады. Ата-аналарының жанында болмауы неме-
се олармен тұрақты байланысының болуы басқа да факторлар 
секілді  отбасының өмірлік қызығушылығын арттыра түседі, яғни 
бала тәрбиесі мен отбасының бюджеті туралы қомқорлық бірінші 
орындағы мәселеге айналады. Мұндай жағдайда  отбасының қарым-
қатынас жасау ортасы ескі таныстарымен шектеледі. 

Ажырасудың нәтижесінде пайда болған толық емес отба-
сы. Ажырасудан кейінгі отбасы көп уақытқа дейін осындай көңіл-
күйді басынан кешіреді. Ажырасқан отбасыларының үштен бір 
бөлігі ғана қайта толық отбасы жағдайына ие болады. Отбасындағы 
ажырасу мен сәтсіздік отбасындағы бала психикасына елеулі 
ықпал жасайды, соның салдарынан көп жағдайда анасы мен бала-
лары арасындағы қарым-қатынас бұзылады. Ал  мектепте мұндай 
отбасыларының балаларының сабақ үлгерімі толық отбасыла-
рынан шыққан балаларға қарағанда төмендейді. Олар салыстыр-
малы түрде аз оқиды, уақытының көп бөлігін үйден тыс жерде өз 
бетінше өмір сүру әрекетімен өткізеді. Оларда адамды түсінушілік, 
тілалғыштық, эмоционалдылық, тез ержетушілік қасиеттер тән бо-
лады. Әйтсе де, 50% тәртіпбұзушылар толық емес отбасыларындағы 
балалар болып табылады. Сонымен қатар, ата-аналарының ажыра-
суы балалардың болашақ отбасылық өміріндегі ата-аналық дамуы-
на да ықпал ететіндігін ұмытпауымыз қажет. Өйткені толық емес 
отбасында өскен бала ата-аналары қарым-қатынасындағы теріс 
қасиеттерін тез есте сақтап, меңгереді, соның салдарынан өскенде өз 
отбасын ұйымдастыруда қолайлы жағдай туғыза алмайтын болады. 
Сондықтан ел арасында  бала ата-анасының тағдырын қайталайды 
деген сенім қалыптасқан. 

Мұндай типті отбасыларына отбасыішілік мәселелерге 
қызығушылық аса үлкен болады және  әкенің орны білініп



132

тұрғандықтан, оған деген қажеттілік те сезіліп тұрады. Отбасындағы 
шаруашылық-тұрмыстық белсенділік пен тәрбиелік қызмет  
жалғасын таппағандықтан, ата-ананың бірі ол қызметті өз міндетіне 
алады. Кейде ол өз маңызын жойып та жібереді, сондықтан көптеген 
отбасыларында ол жаңа әлеуметтік орта құру мақсатымен жүзеге 
асырылады. Өмірлік мақсаты  алдағы уақытта қайта некеге тұру 
арқылы отбасын құру мен оны іске асыру шараларымен байланысты 
анықталады. Ажырасқан адамдардың жаңа өміріне бейімделу бары-
сында қалыптасқан көңіл-күйлері мен психикалық жағдайы баланың 
ата-анасы мен отбасындағы қарым-қатынасқа, отбасындағы өмір 
сүру дәстүріне  ерекше әсер етеді. 

Ата-аналарының біреуінің қайтыс болуынан пайда болған толық 
емес отбасы. Бұл отбасыларында ата-ана рөлін ана немесе әке орын-
дайтын болады. Кез келген мұндай отбасы жесірлік өмірінің кез кел-
ген сатысында дәстүрлі отбасыларына қарағанда отбасы қызметінің 
барлық түрлері бойынша едәуір психологиялық және әлеуметтік, 
материалдық қиындықты басынан кешіреді. Серігінен айрылған 
жесірдің өмірге деген қызығушылығының төмендеуі отбасындағы 
балалардың өмір сүру дәстүріне және қоғамға еніп, әлеуметтенуіне 
өзіндік әсерін тигізеді. Қарым-қатынас ортасы біртіндеп ата-
анасының ортасына байланысты шектеле бастайды, оның құрамы 
тәрбиеге қатысты, тұрмыстық үй мәселесіне, отбасы шаруашылығын 
қамтамасыз ету мәселелерімен байланысты айқындалады. Мұндай 
отбасыларындағы бұрынғы тұрмыстық көңіл күй мен белсенді 
әрекет түрлерін қалпына келтіру оңайға соқпайды.

Әйел (немесе еркек) тарапынан бала асырап алу негізінде 
қалыптасқан отбасы. Мұндай отбасыларына өмірге деген 
құлшынысының жоғары болуы тән. Бұл көп жағдайда әртүрлі се-
бептерге, яғни баласынан айрылып қалу, балалы болу мүмкіндігінің 
жоқтығы және т.б. себептерге байланысты адамда болатын 
алаңдаушылықты жатқызуға болады. Мұндай жағдайда ата-ана 
бала тәрбиесінде өте сақтықпен жұмыс істейді. Ұзақ уақыт осындай 
жолмен балалы болу мүмкіндігіне ие болған аналар көп жағдайда 
шектен тыс балаға қамқорлық жасайтын болады. Бұл мүмкіндіктер 
біртіндеп өмір барысында сейіледі және уақыты келе нақты тұрақты 
қалыптасқан ата-аналық сезімнің пайда болуына ұласады.

Дистанттық отбасы. Мұндай отбасыларына қалыпты отба-
сыларын жатқызамыз. Оларға ерлі-зайыптылардың бірінің кәсіби 
қызметінің ерекшелігіне байланысты өмірінің көп бөлігін бөлек
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өткізетін баласыз отбасылары, аз балалы және көп балалы отба-
сылары кіруі мүмкін. Оған теңізшілер отбасы, геологтар отбасы, 
косманавттар отбасы, әртістер отбасы, әскери қызметтегі адамдар 
отбасы және т.б. жатады.

Дистанттық отбасыларының тұрақтылық туралы ойлары қарама-
қайшы келеді. Бірі олардың мамандығының ерекшелігі отбасын 
тұрақсыз етеді десе, екіншісі, мұндай отбасылары тұрақты да берік 
отбасы болады деп біледі. Әйтсе де, отбасы ата-аналарының екеуі 
де бала тәрбиесі мен дамуында қиыншылықтардың бар екендігін 
жоққа шығармайды. Отбасындағы балалардың әлеуметтенуіне 
ата-аналардың бірінің ықпалы (негізінен анасы) шешуші рөл 
ойнайды. Жұбайлар арасында бала тәрбиесіне қатысты, оның 
мінезіндегі девианттық сипат туралы және отбасындағы тәрбиеде 
қолданылатын әдістер туралы  кикілжіңдер мен пікір таластырулар 
жиі орын алып тұрады.

Әртүрлі деңгейлі отбасы. Мұндай отбасыларындағы жұбай-
лардың кәсіби бағыты мен білімі әртүрлі деңгейде болады. От-
басы өмірінің қолайлылығы  бойынша көзқарас жалпы алғанда 
нақтылы бір уақыт аралығында қалыптасқан және қол жет-
кен нәтижелердің сипаты арқылы және өзге отбасыларының 
көзқарасы мен пікірлері арқылы теңестіріледі немесе компенса-
ция жасалынады. Бүгінгі күні мұндай отбасыларының саны ар-
тып келеді. Отбасылық некенің беріктігі көп жағдайда жұбайлар 
позициясына байланысты анықталады. Мұндай отбасыларына 
көзқарастарындағы мақсаттарын қолдаудағы әркелкілік, ортақ 
қызығушылықтың сәйкессіздігі, болашаққа деген бағдардың бірдей 
болмауы, кикілжіңнің орын алуы  және т.б. тән. Кикілжіңнің орын 
алу себебінің басты көзі мен түрткісі қандай жас кезеңінде бол-
масын оның байқалу қарқындылығымен ерекшеленетін қызғаныш 
пен күдік  болып табылады. Бұл қызғаныш пен күдік жұбайлардың 
білім деңгейінен туындайтын өзіне деген сенімсіздігінің пайда бо-
луынан немесе арта түсуінен туындап отырады.

Көп жағдайда мұндай типтегі отбасылары бұл құбылысты байқай 
бермеуі мүмкін. Өйткені бастапқыда-ақ, оның мінез-құлқы мен 
білімділігінен туындаған көзқарасы жоғары эмоционалдық күйде 
болғандықтан, оны солай болуға тиісті қалыпты жағдай ретінде 
қабылдағаннан болады. Оның осы мінезін бүкіл отбасы мүшелері 
қалыпты мінез-құлық деп қабылдайды. Соның нәтижесінде
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отбасында болып жатқан әлеуметтік-психологиялық құбылыстар 
мен кикілжіңді мінезінің салдары деп ойлайды. 

Мұндай әртүрлі деңгейлі жұбайлар отбасындағы ата-аналардың 
өз әлеуметтік орталары болады, өйткені олардың қызығушылығы өте 
аз жағдайда ұқсастық табады. Олардың арасындағы қарым-қатынас 
күрделі және отбасында лидерлік позицияны біреуі ұстанады. 

Аралас ұлтты отбасы. Бұл ата-аналарының әртүрлі ұлт өкіл-
дерінен тұратын адамдар некесі, мұнда тіпті олардан туылған 
балаларының өзі кәмелет жасына толғанда ата-аналарының бірінің 
ұлтын таңдауға құқылы болады. Содан әр ұлтты отбасы болып шыға 
келеді. Мұндай отбасыларына олар араласатын этностық әлеуметтік 
ортаның ықпалы ерекше әсер етеді. Бүгiнгi қазақ қоғамында аралас 
некелердiң, яғни аралас ұлттар өкiлдерiнен тұратын отбасыларының  
санының көрсеткiштерi өзгермей отыр. 2000 жылы бүкiл неке-
ге тұрушылардың iшiндегi 20,3%-ы аралас некенi құраған бол-
са, 2004 жылғы санақта бұл көрсеткiш 18,7%-ы  берiп отыр. 
Бүгінгі көптеген елдердегі  ұлтаралық қақтығыстар мен өзара 
түсініспеушіліктің салдарынан болып жатқан жанжалдардан кейін 
аралас отбасыларындағы татулықтың тұрақтылығына кепілдік беру 
қиын әрине. Әсіресе, отбасындағы тәрбиеленіп жатқан балалардың 
ұлттық көзқарастарында қандай ұстанымды басшылыққа алу 
керектігін шешуде нақтылықты табу қиын.

Жоғарыда қарастырған отбасы типтері өздерінің ерекшеліктеріне 
қарай қарым-қатынас стильдерін қалыптастырады. Олар туралы 
да ғалымдар зерттеулері әртүрлі көзқарастарын білдіріп жүр. Атап 
айтқанда, ғалым-педагог Р. М. Капралова  отбасындағы қарым-
қатынас сипатына, басқару стиліне қарай  отбасының негiзгi бiрнеше 
түрлерiн ұсынады. Олар төмендегiдей:

Отбасыларының бiрiншi типi – мұнда  отбасы мүшелерi ара-
сында жоғары әлеуметтiк бағдарланған өзара келiсiмдi, түсiнiстiкке 
негiзделген гармониялы қарым-қатынас орнаған. Отбасындағы 
қарым-қатынас қоғамдық принциптерге сәйкес келiп,  қоғамдық 
тәрбие саласындағы мақсат пен мiндеттерге жауап бередi. Бала-
лар тәрбиесiнде қоғамдық-саяси мотивация, мақсатқа бағыттылық, 
жүйелiлiк,  баланы тәрбиелеудегi мақсат пен әрекет мазмұндарын 
нақты түсiнушiлiк басым болады.

Отбасыларының екiншi типi – отбасында жоғары әлеуметтiк 
бағыттылықпен реттелген компромистiк қарым-қатынас орнатылған. 
Мұндай отбасылары ондағы тұлғаға  әлеуметтiк тәжiрибенi  
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да дұрыс қалыптастыруға қажеттi жағдайлардың  бар  болуымен, 
оның  қоғамдық маңызды бағыттылығымен сипатталады. Онда  
қарым-қатынас реттелген, бiрақ  психологиялық атмосфераның  
қолайсыздығы кейде  көрiнiс берiп отырады. Ол шыдамдылықтың 
жеткiлiксiздiгiнен, ата-аналардың бiрiнiң тәрбиедегi  кемшiлiк 
жiберуiнен пайда болады, дегенмен ондай отбасыларында екiншi 
ата-ана тарапынан жұмсақтық пен шыдамдылық, яғни кеңшiлiк 
таныту негiзiнде отбасындағы тәрбие мен психологиялық кли-
мат реттелiп отырады. Бұл балаларға деген қарым-қатынаста  
бiрқатар алшақтық туғызып отырады. Мұндай отбасыларын-
да перспективалық мақсаттар айқындалған, бiрақ оны шешудегi 
әрекеттер барысында әртүрлi жағдайлар бой көрсетiп отырады. Де-
генмен нәтижесiнде тәрбие дұрыс көрсеткiш бередi.

Отбасыларының үшiншi типi – қарым-қатынас тұрақты емес, 
бiрақ, жалпы алғанда әлеуметтiк бағдар жоғары. Мұндай отбасы-
лары  оң және терiс отбасылық қарым-қатынас аралығында болады. 
Кикiлжiң болмаған кезде мұндай отбасыларында өзара сыйластық, 
сенiм  басым болып, өмiр сүру дәстүрi сипаты жағынан бiрiншi 
және екiншi типтi отбасыларына жақын келедi.

Отбасыларының төртiншi типi –  мұндай отбасыларында 
қарым-қатынас  төменгi әлеуметтiк бағыттылықпен реттелген. 
Мұндай типтi отбасыларының әрекетiне мещандық, пасықтық  
тән. Бұл отбасыларындағы адамдардың өзара қарым-қатынасында 
қамқорлық, бiр-бiрiне деген жылы қатынас болғанымен, өзгеге 
дегенде қатаң есеппен қарым-қатынас жасау мен суықтық  басым 
болады. Мұндай отбасыларында тәрбие алған балалардың өмiрдегi 
құндылық бағдары қармап қалу, жеке басының пайдасын ғана 
көздеу болып табылады.

Отбасыларының бесiншi типi – мұндай отбасыларындағы қарым-
қатынас сырттай қарағанда бәрi тамаша қолайлы болып көрiнгенмен, 
iштей ол отбасыларындағы адамдар қарым-қатынасының әлеуметтiк 
бағдары өзара қайшы келiп жатады. Кейде  мұндай отбасыларындағы 
ынтымақты қарым-қатынас  өзара келiсiм бойынша немесе ерлi-
зайыптылардың бiрiне көз жеткiзуiне байланысты (балалар тәрбиесi 
үшiн қалай да отбасын сақтап қалудың қажеттiгiн түсiндiру), кейде 
белгiлi бiр себептермен қорқыту арқылы  орнатылып отырылады. 
Ата-аналар балалары алдында  жиi ұрсуы мен бiр-бiрiн балағаттауы 
арқылы беделiн түсiредi. Балалар тәрбиесi мен қамқорлығы көбiнде 
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отбасындағы әйелге  жүктеледi. Ал отбасындағы көңiл күй - 
сенiмсiздiкке алып келедi.

Отбасыларының алтыншы типi – мұндай отбасыларына үнемi 
кикiлжiңдi  төменгi және қайшылықты әлеуметтiк бағытталған 
қарым-қатынас тән. Жиi кикiлжiңнiң болу себебi – отбасы 
мүшелерiнiң психологиялық сәйкессiздiгi, ерлi-зайыптылардың 
бiреуiнiң, тiптi кейде екеуiнiң де iшiмдiкке салынуы. Бұл отбасылар-
да бiр-бiрiне деген сыйластықтың жоқтығы, сенiмсiздiк, дөрекiлiк, 
балағаттау әрекеттерi басым болады. Отбасындағы  негативтi 
жағдайлар мұндағы балалар тәрбиесiне терiс әсерiн тиiзiп отырады.

Бүгiнгi қоғамның талабы  берiк отбасыларының болуын, 
онда  болашақ ұрпақ тәрбиесiнде жұмыла  қызмет атқаратын 
ұжымдық бастамаларды керек етедi. Екi жас тұлғаның неке одағы 
негiзiнен олардың тұлғалық қасиеттерiне және өмiрдегi құндылық 
бағдарларына байланысты болып келедi.

Отбасының рухани тiршiлiгiндегi негiзгi функциясы  бала 
тәрбиесi болып табылады. Отбасылық және қоғамдық тәрбие бiр-
бiрiмен өте тығыз байланысты, олар бiрiн-бiрi толықтырады.  Де-
генмен отбасы тәрбиесi  басқа тәрбие институттарындағы тәрбиеге 
қарағанда анағұрлым эмоционалды, өйткенi оның негiзiнде өз 
кезегiнде балалардың ата-анаға деген сүйiспеншiлiгiн туғызатын  
ата-ананың балаға деген сүйiспеншiлiгi жатыр.

Бәрiмiзге белгiлi соңғы кездерi  көпшiлiк отбасыларындағы 
бiрлiк- береке  ондағы өзара түсiнiстiк пен достық қарым-қатынасқа 
негiзделген  отбасының болуын қалайды. Осындай отбасыларында 
ғана ерлi-зайыптылар мен отбасы мүшелерiнiң тұлғалық  қажетiн  
қанағаттандыру толық және мазмұнды болмақ (сезiмдiк жылылық, 
өзара түсiнiстiк пен өзара көмектесуде  өзiнiң отбасы мүшелерi үшiн 
қаншалықты қажеттiлiгi мен тұлғалық құндылығын сезiнуi және 
т.б.). Дәл осындай отбасыларындағы ересектер мен жасөспiрiмдерде  
әлеуметтендiру институты ретiндегi отбасына бауырбасушылық пен  
тұлғалық қасиеттердiң маңызды ерекшелiктерi қалыптасады. Отба-
сы iшiндегi  ересектер мен балалар арасындағы өзара түсiнiстiкке 
негiзделген қарым-қатынас өз бетiнше қатынас жасау формасын 
қамтиды. Бұл кезде  өзара қарым-қатынас   қатынас жасаудың  
әртүрлi қырларын қамтиды: ой алмасу, сезiмнiң пайда болуы, сенiм 
мен сыйластық, ықылас пен қамқорлық, жауапкершiлiк пен достық, 
бiрлескен жұмыстар мен қызығушлықтың ортақтығы және т.б. 
Осындай қарым-қатынас процесi барысында өзара әрекет пен өзара
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ықпал ықпал ету жүзеге асырылады. Үлкендi сыйлау, адалдық, 
сүйiспеншiлiк секiлдi сезiмдер ата-ана тарапынан отбасында ғана 
негiзi қаланып, үйретiледi. Егер бала отбасында өзiнiң «жақсы» неме-
се «жаман» екендiгiне қарамастан шектен тыс мол  сүйiспеншiлiкке 
ие болса,  онда ата-аналар тарапынан болған махаббат балада өзiндiк 
«мен» құндылық сезiмiн қалыптастырады. Олар  сол отбасында, сол  
ата-анасымен өмiр сүретiндiгiн мақтаныш тұтады, тiптi жолдастары-
на ата-анасы туралы мақтанышпен  әңгiме айтып, өзi де өскенде дәл 
солардай болуды армандайтын болады. Балалардың  ересектермен 
эмоционалдық контакт жасауға деген  қажетi туа пайда болмайды, ол  
өсе келе ересектермен қарым-қатынас  жасау барысында әлеуметтiк  
жолмен  бiртiндеп  қалыптасады.  Балалар мен ересектердiң мұндай 
қарым-қатынасы тек  олар арасында  өзара ортақ  қызығушылығы 
мен өзара рухани жақындығы болғанда ғана қанағаттандырылады.  
Егер балалар мен ересектер арасында мұндай қарым-қатынас 
бейтарап, елеусiз өтетiн болса, бала өскенде өз құрдастарымен, 
көпшiлiкпен немесе қоршаған ортамен  қарым-қатынаста көптеген 
қиыншылықтарға кездесiп отырады. Қарым-қатынаста  баланың 
қажетiн дұрыс таңдай бiлудiң маңызы ерекше. Бала нақты бiр адам-
мен қарым-қатынас жасауға қаншалықты қызығушылық танытса, 
ол соншалықты дәрежеде  барлық қарым-қатынас құралдарын пай-
далана отырып өзiнiң қарым-қатынастағы қажетiн өтеуге тырысып 
бағады.

Қарым-қатынас қажетiн өтеуде, әсiресе, баланың тұлғалық 
мотивi қарым-қатынастың жетекшi себебi болып табылады.  Дәл 
осы кезеңде баланың  өзiне-өзi баға беру қабiлетi қарқынды дами-
ды, ол өзгелер әрекетiне де баға беруге қабiлеттi болады. Нәтижеде 
өзара түсiнiстiк пен эмоционалдық тұрғыдан өзгелерге мейірленуге 
алып келетiн  адамгершiлiктiк тәжiрибе қалыптаса бастайды.  
Қарым-қатынас объектiсi өзгередi: балалар үшiн аса маңызды нәрсе 
өз құрбыларымен, кейiннен ересектермен қарым-қатынасқа түсу бо-
лып табылады. Ата-аналардың балалармен қарым-қатынас жасауы 
әртүрлi болуы мүмкiн: егер  олар арасында бай рухани байланыс 
болса, қарым-қатынас елеусiз бiр кезеңнен екiншi кезеңге  ешқандай 
кикiлжiңсiз өтедi. Мұндай ортадағы қарым-қатынаста, яғни ата-
аналар балаларына үлкен қамқорлық жасап, үнемi олардың сабақ 
үлгерiмi мен бағаларын қадағалайды, уақтылы тамақтануы мен де-
малуын  ұйымдастырады, олар қалай киiнiп жүр, ол да ата-аналар-
ды ойландырады, кенеттен олар өз балаларының есейiп кеткендiгiн
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байқайды,  балалардың қызығушылығының тiптен басқа екендiгiн 
түсiнедi.

Баланың қарым-қатынастағы қажетi қашан да  мейiрiмдiлiктi, 
эмоционалдық жылылық пен ата-ананың махаббатын керек етедi. 
Сонда да болса, кез келген сүйiспеншiлiк шамадан тыс көп болмағаны 
дұрыс, әйтпесе  ол өзiнiң қарама-қайшы ықпалын көрсетедi.

Кейбiр отбасыларында ата-аналар балаларын өте ерекше 
мейiрiмдiлiкпен өсiретiндiгi де байқалады. Олар баланың әрбiр 
сәтiнде оны қаншалықты жақсы көретiндiгiн есiне салып отыра-
ды. Мұндай ұшан-теңiз мейiрiмдiлiк ортасында өскен бала өсе келе 
өзiмшiл, қоршаған ортадағы адамдардың бәрi оған аса бiр ерекше 
iлтипатпен қарым-қатынас жасауы керек секiлдi қабылдайды. Он-
дай отбасында өскен балалар ересек шағында өздерi де отбасын 
құрғанда отбасының алғашқы сәтсiздiктерiне шыдай алмай ата-ана-
ларына қайта оралып жатады. 

Осы тұста кеңес педагогі В. А. Сухомлинский былай деген бо-
латын: «Бала отбасындағы мейірімділіктің аздығынан ғана зардап 
шекпейді, оның ұшан-теңіз молдығынан да зардап шегеді. Отбасын-
да мейірімділікті аз көрген бала өскенде тұйық, жасық, өзіне сенімсіз, 
қорқақ болып өседі, ал мейірімділікті шексіз молынан көрген бала 
өзімшіл, тәкаппар, жалқау, эгоист болып өседі». Сондықтан тәрбиеде 
мейірімділік те өз мөлшерінде берілгені дұрыс. 

  Ғалымдар А. И. Захарованың зерттеулерiне жүгiнсек, ата-аналар 
тарапынан болатын шектен тыс мол махаббат, яғни  жиi-жиi құшақтап 
қысып сүю, ерiннен сүю, балалармен төсекте бiрге жату, ваннада 
олардың шомылуына көмектесу және т.б. балалардың сексуалдық 
дамуын бұзады.  Мұндай қарым-қатынаста өскен балаларда  алдағы 
уақытта эротикалық бағыттылық ерекше байқалуы мүмкiн немесе 
керiсiнше, қарама-қарсы жынысқа деген бейтараптық пайда болуы 
мүмкiн.

Мұндай қарым-қатынас түбiнде балаларда ата-аналардың 
махаббатына деген екiжүздiлiк қарым-қатынастың пайда бо-
луына алып келедi: олар бiр мезгiлде олардық сүйiспеншiлiгiн 
қабылдайды да және қабылдамайды да. Бала ата-анасының тыным-
сыз сүйiспеншiлiгiне жауап беруге мәжбүр,  нәтижеде балада шектен 
тыс эмоционалдық сезiм  дамиды да,  ата-ана махаббатына қарсы 
әрекеттер көрсете бастайды, яғни жылайды, табандылық танытып 
айтқан пiкiрiнен қайтпайды, мiнезi өте жайсыз бола  бастайды және 
т.б. Мұндай балаларға өзiнiң қайталанбас даралығын жоғалту үлкен
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қауiп болып көрiнедi. Олар өскенде терiс таңдауда өте  талапшаң, 
өз сезiмдерiн бiлдiруге  асықпайтын, өз сүйiктiлерiмен қарым-
қатынаста бiршама қиыншылық туындататын болып келедi.

Балаларға  қатаң сүйiспеншiлiк талаптары негiзiнде қарым-
қатынас жасайтын да отбасылары кездеседi.  Ондай отбасындағы 
балалар  аймалау мен еркелету секiлдi сүйiспеншiлiктi  ата-аналар 
көңiлiнен шыққанда ғана алып отырады. Егер ата-аналар сенiмi 
ақталмай қалса,  онда оларда қобалжу мен  әрекетiн терiстеу өрши 
түседi. Мұндай отбасыларында баланың жеке басының құндылығы 
тiптен назарға  алынбайды. Ата-ананың балаға деген махабба-
ты қарама-қайшылық, тұрақсыздық сипатқа ие. Мұндай отбасы-
ларында өскен балаларда   адамдарға немесе өз баласына деген 
сүйiспеншiлiгiн бiлдiруге қарсы, сезiмiн жасырын ұстайтын болады 
немесе  махаббаты тұрақсыз сипатқа ие болады.

Кейбір отбасыларында балаларға деген сүйiспеншiлiк  ерке-
лету, қолдау көрсету, жылы сөздерді жиі айту арқылы көрініс та-
уып отырмайды. Көбiнесе мұндай отбасыларындағы ата-аналар 
эмоционалдық салқындылықпен, алшақтықпен, субардинацияны 
сақтау әрекетімен ерекшеленедi. Оларды жақсы көруге қабiлетсiз 
деп айтуға болмайды, әйтсе де, балаға мейірімділікті ашық түрде 
беру керектігіне аса мән бере бермейдi. Отбасында баланың дүниеге 
келуi ата-аналардың  өмiрлiк маңызды мақсаты мен позицияларын 
iске асыруда кедергi жасайды деп түсiнедi, оны ата-аналық сезiмiнен 
жоғары қояды. Кейде ата-аналар ұл орнына қыз бала туылды деп 
балаға суық, бейтарап, ықылассыз қарайды. Мұндай жағдайда ба-
лада өзiн керексiз, артықша сезiну көзқарасы  қалыптасады. Үлкен 
отбасыларында өскен балалар жалғыз өскен балаларға қарағанда 
өмiрге елеулi дайындықпен кiредi. Олар өздерiнiң  ағалары мен 
қарындастары арасында бiр-бiрiне көмектесiп, ойын кезiнде 
туындаған қарама-қайшылықтарды бiрiгiп шешiп үйренген. Деген-
мен мұндағы бiр мәселе, отбасындағы балалар санының көптiгiне 
сәйкес ата-ана олардың бәрiне бiрдей қамқорлық пен сүйiспеншiлiк 
көрсете алмайтындығында. Балалардың әлеуметтiк тәжiрибесiнiң 
аздығынан және әрқайсысының ата-ана махаббатына мұқтаждығына 
байланысты олар арасында қызғаныш сезiмi пайда болуы мүмкiн. 
Бұл проблемаларды шешу ата-аналардың өздерiне тиесiлi. Егер ата-
аналар балаларымен қарым-қатынасты дұрыс ұйымдастырып, әрбiр 
баланың қарым-қатынастағы жеке қажетiн қанағаттандыра алмаса, 
онда  отбасындағы тәрбие терiс көрсеткiштерiн бередi. Сондықтан
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отбасында әрбiр баланың дара ерекшелiгi мен қажетiн ескере оты-
рып, онымен  жеке қатынас жасау қажет. Өйткенi балалық  кезде  
алған үлкен толқу мен тарығу оның бүкiл өмiрiнiң  барысында өз iзiн 
қалдырып отырады. Ондай жағдайда балада тұтас тұлғалық даму, 
яғни әлеуметтiк және психологиялық жетiлу кешеуiлдейдi. Мұндай 
балалар өскенде  бөгде адамдардың оған деген ыстық ықыласы үшiн  
ризашылығын  бiлдiредi, олар өте ұяң, ұялшақ, өзiне сенiмсiз, сәттi 
отбасын құру олар үшiн қиын болып көрінеді.

Ата-аналық сүйiспеншiлiктiң  адамның өзiн-өзi құрметтеуi мен 
өзiндiк   жетiстiгi сезiмiнiң қалыптасуында және оны берiк етуде 
аса үлкен маңызға ие. Өйткенi бақытты, ынтымағы берiк отбасынан 
шыққан балалар өскенде өздерiнiң де осындай толыққанды отбасын 
құруға мүмкiндiгi жоғары болады.

Отбасын басқарудың либералдық жүйесiнде ата-аналар 
балалардың барлық сұранысын қанағаттандырып отырады. Мұндай 
отбасыларында қандай жағдайда не iстеу керек деген сұраққа ата-
аналар орнына балалары шешiм қабылдап отырады.

Қатаң талап негiзiнде басқарылатын отбасыларындағы балалардың 
дамуында өзiндiк «Мен» түсiнiгiнiң қалыптасуы кешеуiлдеп дами-
ды.  Мұндай отбасында өскен балалар психикасы мен мiнез-құлық 
нормалары шектен тыс  жасанды жолмен қалыптастырылған талап-
тар мен формаларға бағындырылады. Нәтижеде ата-аналар балалар 
тәрбиесiнде интеллектуалдық тұрғыдан жоғары жетiстiкке жетуi 
мүмкiн, бiрақ бұл кезде бала тұлғасының ерiктiк-адамгершiлiктiк 
қалыптасуы зардап шегедi. Тiптi, мұндай отбасындағы балалар 
өскенде өз бетiнше шешiм қабылдай алмаушылығымен, өзiне-
өзiнiң төмен баға берушiлiгiмен, ерiксiздiгiмен, қарым-қатынастағы 
төменгi мүмкiндiгiмен, ұялшақтығымен ерекшеленедi.

Бала тәрбиесiне деген ата-аналар көзқарасының әртүрлiлiгi және 
отбасындағы тәрбие жұмысының  жүйесiз әдiстерiнiң қолданылуы, 
ата-аналар мiнез-құлқының жиi өзгерiп отыруы, баланың мiнез-
құлқынан тыс мадақтау мен жазалау тәсiлдерiнiң сәйкессiз 
қолданылуы (ата-аналардың мiнез-құлқына қарай) отбасындағы 
баланың мiнезiнiң терiс қалыптасуына әсер етедi.

Толық емес отбасыларындағы балалар тәрбиесi де өзiндiк 
ерекшелiкке ие. Көптеген зерттеу жұмыстары  толық емес 
отбасыларындағы жалғыз ананың бала тәрбиесiнде әкенiң ор-
нын толтыра алмайтындығын, яғни бiр сөзбен айтқанда баланың 
толыққанды әлеуметтенуiн қамтамасыз ете алмайтындығын айтады. 
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Соған қарамастан  көп жағдайда толық емес отбасыларында  ана 
баланың кезiнде ала алмаған әке қамқорлығын  беруге тырысады. 
Осы  мақсатта ана балаға қамқоршы болу, қорғаушы, бақылаушылық 
позицияны ұстанады. Бұл өз кезегінде әйел адамға да бірқатар 
ауыртпалықтар тудырады.

Тұжырым: 
1.  Отбасы-қоғамның бір бөлшегі бола отырып, баланың қоғам-

ға енуін қамтамасыз ететін әлеуметтендірудің негізгі институты 
болып табылады.

2. Отбасының әлеуметтендірушілік қызметінің сипаты  оның 
қоғаммен қарым-қатынасы нәтижесінде қалыптасқан отбасылық 
құндылықтарына байланысты анықталады.

3. Отбасы типтеріне байланысты отбасының баланы 
әлеуметтендірушілік ықпалы да әртүрлі болады.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1.    Бала тұлғасын әлеуметтендiруде отбасының рөлi қалай көрiнедi?
2.  Әлеуметтік педагогтар тарапынан ұсынылып жүрген отбасылық 

қарым-қатынастың  типтерiн бөлiп көрсетіңіз. Олардағы тәрбие мен 
әлеуметтендіру ерекшеліктерін сипаттаңыз.

3.    Отбасына берiлген әртүрлi анықтамаларды салыстырыңыз. Олардың 
қайсысы отбасының сипатының  мәнiн толық ашады?

4. Отбасының маңызды қызметтерiн ата-бабаларымыздың тарихи 
дәстүрлерімен және бүгінгі күнгі жаңа дәстүрлермен салыстыра отырып, 
сипаттаңыз.

5. Қолайлы емес отбасының типологиясын және ондағы қарым-
қатынасты реттеудiң мүмкiн болатын  жолдарын өзiңiздiң тұжырымыңыз 
бойынша ұсыныңыз.    
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2.3 Бүгінгі отбасының әлеуметтік мәселелері

2.3.1 Бүгінгі отбасындағы әлеуметтік мәселелер, олардың 
түрлері және сипаттамалары

2.3.2 Отбасындағы әлеуметтік мәселелердің туындауының 
негізгі факторлары

2.3.3 Бүгінгі қоғамдағы отбасының әлеуметтік факторларының 
жалпы жағдайы

Бүгінгі отбасы өзінің дамуында  әлеуметтік мәртебесінің 
төмендеуімен, ұрпақты өсірудегі мүмкіндігінің шектелуімен, ажыра-
су фактілерінің артуымен, отбасылық өмірдің қысқалығымен, яғни 
жастардың тез ажырасып кету санының артып отыруымен  сипат-
талатын қиын кезеңді басынан кешіруде. Еліміздің экономикасында 
болып жатқан өзгерістер мен қоғамдық құбылыстар отбасы өміріне 
өзіндік ықпал етпей қоймайды. Бұл тек қана біздің елде ғана емес 
барлық мемлекеттердегі проблема ретінде көпшілікті алаңдатып 
отыр. Осы тұста ғалым Н. М. Римашевскиий мына төмендегідей 
факторларды бүгінгі отбасыларының әлеуметтік-демографиялық 
себептері ретінде көрсетеді:

–  халықтың өсімінің төмендеуі, табиғи емес жолдармен жастар-
дың (халық санын өсіруге үлес қосатын жастағы) өмірден кетуі 
салдары, яғни СУИЦИД, өлтіріп кету, жол қаупі, ішімдік пен 
нашақорлық себептерінен бала туылуының азаюы;

–   жұмыссыздықтың артуы;
– жалақының төмендігі, әлеуметтік төлемдердің жетімсіздігі 

мен инфляцияға байланысты тұтыну бағаларының артуы арасындағы 
қарама-қайшылықтың болуы;

–  адамдардың қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық топтарға 
бөліну салдары;

– халықтың көп бөлігінің тұрғын үй мәселесін шешуде 
дәрменсіздігі;

–    адамдардың дене және психологиялық денсаулығының бір-
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ден төмендеп кетуі, әсіресе, балалардың, жұқпалы аурулардың 
көбейе түсуі мен мүгедектер санының артуы, денсаулық сақтау 
жүйесіндегі тәртіпсіздіктің артуы;

–   еңбек потенциалы сапасының төмендеуі;
–   қоғамның, әсіресе жастар арасында қылмыстың артуы;
– мемлекеттік бюджеттің үнемі тапшылығы мен ауыр жағ-

дайдағы отбасыларына әлеуметтік қорғаудың мүмкін еместігі, – деп 
көрсетеді.

Қазіргі қоғамдық жағдайда көптеген отбасылары бұрынғы 
мемлекеттік кепілділіктерден айырылып отыр. Атап айтқанда, 
өндіріс орындарының тоқтауы, соның салдарынан мекемелердің 
жұмысшылар жалақыларын  төлеуге қабілетсіздіктері, әйел 
азаматтардың жұмыс табудағы қиындығы, тегін қызмет көрсету 
орындарының барған сайын қысқартылып отырғандығы және т.б. 
Осылайша бүгінгі отбасы экономикалық реформалардың құрбаны 
болып келеді.

Қазіргі отбасыларының анағұрлым өзекті мәселелері ретінде мы-
наларды атап көрсетуге болады:

1. Тұрғын үй мәселесі.  Жас отау иелерінің тұрғын үй мәселесімен 
қамтамасыз етілу жағдайлары қай кезде болсын ең өзекті мәселе 
болып келген, бүгінгі нарық заманында да өзекті болып отыр. 
Сондықтан жастардың үйленуге асықпауы, үйленгендердің балалы 
болуды жоспарламауы немесе шектеуі, бәрі де отбасылық тұрғын үй 
мәселесінің шешілмеуінен болып отыр. Жастар арасындағы пәтер 
жалдап тұру және отбасы қызметтерін жүзеге асыру олардың от-
басы міндеттерін шешуде едәуір қиындықтар туғызуда. Уақыт өте 
келе жастардың сұранысы мен отбасында тәрбиеленіп отырған бала 
тәрбиесінің шығындары бұл мәселені барған сайын қиындата түсері 
анық. Сондықтан тұрғын үй мәселесінің жағдайы қаншалықты 
қиын болған сайын отбасындағы кикілжің мен түсінбеушіліктің 
деңгейі де соншалықты күрделі болмақ.

Осы бағытта жастар саясаты мен демографиялық мәселені ше-
шуде Қазақстандық ғалым М. Тәтімов өз ұсыныстарын да берген 
болатын. Онда жастарға арналған бағдарламалар негізінде тұрғын 
үй алуға жұмсалатын  несиелердің құнын отбасында дүниеге кел-
ген сәбидің санымен біртіндеп шегеріп отыру арқылы жастардың 
отбасылық өмірін біршама жеңілдету мәселесін алға тартқан бола-
тын. Осылайша демографиялық жағдайды да біршама түзеуге үлес
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қосуды қарастырған болатын. Әйтсе де, мұндай ұсыныстар бүгінге 
дейін мемлекетіміз тарапынан қолдау таппай отыр.

2. Қаржылық-экономикалық мәселе. Қаржылық-экономикалық 
қиындықты, ең алдымен әлеуметтік аз қамтылған отбасылары мен 
көп балалы отбасылары  сезінеді. Жыл сайын көптеген жас отба-
сылары аз қамтылған отбасыларының санын толықтыра түсуде. 
Өйткені жас жұбайлардың алатын жалақысының дені пәтер жалдауға 
жұмсалса, бір бөлігі отбасындағы бала күтімі мен тәрбиесіне, 
денсаулығына, олардың тұрмыстық қажетін өтеуге және рухани-
мәдениетін арттыруға, т.б. қажеттіліктерге  жұмсалады. Әйтсе де 
мұндай шығындарды ай сайын өтеп отыруға әрбір жас отбасының 
экономикалық жағдайы келе бермейді. Оның үстіне аналарға 
берілетін жәрдемақы мен басқа да әлеуметтік көмектер отбасы 
мәселесін шешуге жеткіліксіз. 

3. Жұмыспен қамту мәселесі. Әйелдердің жұмыссыздығы 
және  шектен тыс жұмысқа жегілуі.  Әйелдердің толығымен қо-
ғамдық жұмыстарға араласуы олардың сұраныстарынан және 
елдегі экономикалық дамуының салдарынан туындады. Әйтсе де, 
әйелдердің тым көп қоғамдық жұмыстарға жегілуі және отбасының 
тұрмыстық-шаруашылық жұмыстарын да қоса орындауы, бала табу 
мен оның тәрбиесімен айналысуы – бұл әлеуметтік мәселе ретінде 
қарастырылып келеді. Бұл процестің әлемдік сипаты дүние жүзінде 
ең көп тараған типі бола отырып, отбасы жұбайларының екеуінің 
де ұстанған бағытының өзіндік ұстанымдарын дәлелдеу мен осы 
мақсатта табысқа жетуге талпынуы екендігін дәлелдейді. Егер әйел 
баласының жұмыс істеуге деген талпынысына талдау жасап көретін 
болсақ, онда мынаны байқауға болады деп тұжырым жасайды ғалым 
Ф. А. Мустаева: 

Біріншіден, экономикалық мұқтаждық, ерінің тапқан табысының 
жетпеуі. Сонымен қатар кейде әйел азамат отбасындағы бірден- бір 
асыраушы болуы мүмкін. Көп жағдайда әйелдер отбасын асырау 
үшін денсаулыққа зиянды жұмыстарды да үстеме ақы төленетін 
жағдайда орындауға дайын болады. 

Екінші фактор,  әйелдердің жұмыстан айырылмай төзімділік та-
нытып жұмыс істеуге деген құлшынысы –  бұл ертеңгі күнге деген 
сенімсіздіктің, қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықтың 
сақталмауынан туындаған өзін-өзі қорғауға талпынысын дәлелдейді. 

Сонымен қатар, мұндай төзімділік таныту отбасын асыраудағы 
жұмыспен қамтамасыз етудің бір жолы болумен қатар, бұл әйел
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баласының өз қабілеті мен өзін тұлға ретінде дамыта түсіретін орны, 
қарым-қатынас жасау ортасы, сонымен бірге  әйелге үлкен азаматтық 
құрметпен қарым-қатынас жасайтын орта да – осы еңбек ұжымы. 
Шетел ғалымдарының зерттеулері бойынша адамдар өз еңбектері 
мен жеке қасиеттерін бағалауға мүмкіндік беретін,  қарым-қатынаста 
өзара ықпал ету мүмкіндігінің болуы арқылы дамуға бағыттайтын  
орта осы еңбек ұжымы болып табылатындығын айқындады. 

Шын мәнінде бүгінгі қоғамдық жағдайда әйел қызметтік өсу 
бағытындағы бағдарламаны таңдауға да, тек қана отбасылық 
міндеттермен отыруға да, тіпті екеуін қатар қабылдауына да құқылы 
болуы тиіс. Ал қоғам оның отбасылық өмірін ұйымдастыруы үшін 
де, қызметтік міндеттерін орындауына да тиісті жағдай туғызуы 
қажет.

4. Отбасын жоспарлау мәселесі. Мыңдаған жылдар көлемінде 
адамның биологиялық тұрғыдан өсуі ұлттық дәстүрлер мен 
діни сенімдер негізінде отбасындағы бала саны мен тәрбиесінің 
бағытын анықтап келді. Соғыстың салдарынан, елдегі эпидемиялық 
аурулардың таралуынан және аштық пен жұттан отбасындағы бала-
лар санын жоспарлау мүмкін болмады. Осындай қиыншылықтардан 
санаулы ғана бала аман-есен болып өсетіндіктен, аналарымыз бойы-
на біткен нәрестенің бәрін дүниеге әкелуге міндетті болған. 

Бүгінгі күні қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық жағдай 
түбегейлі өзгерді. Отбасында көп бала табу қоғамдағы ата-
аналардың әлеуметтік сұраныстарының жеке бастық сипатына қарай 
біртіндеп артта қала бастады. Қалалы жерлерде отбасында отырған 
аналар болмаса жұмысқа араласқан әйелдер үшін көп балалы болу 
қажеттілігі төмендеп кетті. 

Отбасында бала санын жоспарлау мен бала санын шектеудің 
шаралары өркениетті ел үшін өте қатігез тәсілдермен шешілуде. 
Ана құрсағында пайда болған баланы түсік тастау арқылы дүниеге 
әкелмеудің жолы  –  ана болашағы үшін қауіпті. Ол болашақ ана-
ны бала сүю мүмкіндігінен айыруы немесе денсаулығына зиян 
келтіруі мүмкін. Соған қарамастан дәрігерлердің насихатынан кейін 
де қалаусыз нәрестелердің дүниеге келуі олардың физиологиялық, 
психологиялық сапасына нұқсан келтіретіндігін көрсетті. Ананың 
психологиялық дағдарыс жағдайында жүріп құрсағында бала 
көтеруі, оған деген мейірім мен сүйіспеншіліктің болмауы ана 
құрсағындағы бала дамуына өзіндік кері әсерін тигізетіндігі белгілі 
болды. 
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Осындай маңызды проблемалардың шешімін табу үшін мемле-
кет көптеген шараларды қарастырды. Сондықтан аналардың қашан, 
қанша бала дүниеге әкелетіндігін өз еріктеріне салды. Өйткені 
қалаусыз туылған балалар жетім балалар санын арттырмаса, отбасы 
ортасы мен ана мейірімін көруі екіталай жағдай болып отыр. 

Бүгінгі күні кәмелетке толмаған жастардың балалы болуы 
әлеуметтік проблема ретінде басты назарда. Акселерация құбылысы 
жеткіншектердің гармоналдық және дене жағынан қарқынды да-
муын қамтамасыз етті. Оның үстіне ата-аналардың тым шектен тыс 
қамқорлығы бүгінгі жастардың адамгершіліктік-рухани жағынан 
дамуын кешеуілдетіп жіберді. Әлеуметтік тұрғыдан қарағанда жас 
қыз - ана үшін көп қиындықтар туындайды. Онда отбасындағы бетке 
басар айыптаулар, мектептегі қалыпты жағдайға келмейтін оқушы 
қыздың қылығы, көпшіліктің сыни көзқарасы және т.б. кәмелетке 
толмаған ана үшін үлкен психологиялық дағдарыс жағдайды 
қамтамасыз етеді. Сондықтан мектеп оқушыларын және олардың 
ата-аналарын болашақ отбасылық өмірге даярлау бағытында 
жыныстық тәрбие мен қарым-қатынас мәдениеті тақырыптарында 
сауаттандыру жұмыстарын жүйелі жүргізіп отыру маңызды.

5. Тағы бір аз зерттелген проблемалардың бірі – отбасы ішіндегі 
қатігездік. Бүгінгі күні көптеген отбасыларындағы жұбайлар 
арасындағы қақтығыс ұрып-соғумен, бірін-бірі жарақаттаумен, 
тіпті өлтірумен аяқталатын жағдайлардың да кездесетіні жасырын 
емес. Қазақстан Республикасының 2011 жылдың 30 тамыздағы 
статистикалық мәліметі бойынша осы бір жылдың ішінде 16 197 
отбасында зорлық-зомбылық қылмысы тіркелген. 2008 жылы 
отбасындағы зорлық-зомбылықтың кесірінен болған 715 әйел мен 
129 бала өлімі тіркелген. Дағдарыс орталықтарының одағы жыл 
сайын отбасындағы қақтығыстарда 500 әйелдің қаза табатынын 
жариялайды. 

Қоғамдық ұйымдардың мәліметіне қарағанда  әйелдердің 40 па-
йызы ғана  отбасындағы қорлау қылмысына байланысты болған 
жағдайды тиісті орындарға хабарлайтындығын айтады. Олардың 
өзінің көп бөлігі экономикалық тұрғыдан дәрменсіз болғандықтан, 
шағымдарын қайтарып алады екен. Ондай отбасыларындағы бала-
лардың психикасына, тәрбиелік және физиологиялық дамуна кері 
әсерін тиізіп, үйден қашып кететін балалар санының артатындығы 
да осыдан. Әке-шешелерінің көзінің тірісінде әлеуметтік жетім ата-
нып, балалар үйінен бір-ақ шығатын балалар аз емес. 
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Өкінішке орай, бүгінгі күннің шындығына келер болсақ, 
2011 жылдың 1 қаңтарындағы статистикалық мәлімет бойынша   
Қазақстан Республикасы көлемінде  жетім бала мен ата-анасының 
қамқорлығынан айырылған балалардың саны 38 386-ға жетіп, 
соның ішінде 14 052-сі ертең отбасы ұйтқысы болар қыз балалары 
екен.  Солардың арасында  11 612-сі  ата-анасының қамқорлығынан 
айырылған балалар, яғни тірі жетімдер. 

1999-2010 жылдар аралығында 8 675 бала шетел азаматтарына 
асырап алынуға берілген. Сонымен қатар,  7 530 кәмелетке толмаған 
бала қаңғыбас атанып, үйінен кетіп қалғандар. Жасөспірімдер ара-
сында жүйке ауруларына шалдығып, өз-өзіне қол жұмсау саны да 
артып барады. СУИЦИД бойынша Қазақстан Республикасы дүние- 
жүзінде 2-ші орында тұр.  Сондықтан бүгінгі отбасы тәрбиесінің 
мазмұны мен технологиясын  жетілдірудің жолдарын қарастыру 
қоғамның өзекті мәселелерінің бірі ретінде қарастырылуда. Мұның 
барлығы бүгінгі қоғамдық жағдайдағы тәрбиенің олқылықтары мен  
отбасы тәрбиесіндегі ата-аналардың  немқұрайдылығының салдары 
деп білу керек.

Дүниежүзінде мұндай жағдайларға тосқауыл қоюдың шаралары 
қарастырылып келгенімен, барған сайын қылмыстық әрекеттердің 
отбасылық жағдайдан бастау алу фактілері азаймай отыр. Сондықтан 
күйеуі тарапынан қатігездік  көріп отырған әйелдер үшін уақытша 
қамқорлыққа алу үйлері құрылып, оларға заң жүзіндегі көмектер 
көрсетіліп жатыр. Әйтсе де, тәжірибелер  көрсеткендей, бұл әйелдер 
күйеуіне қаржылай тәуелді және балаларының болашағы үшін 
алаңдаушылық  білдіретіндіктен  қатігездік көрсетсе де,  күйеуін 
тастап кете алмайды.  

Қазіргі отбасыларының әлеуметтік проблемаларының басқа 
да қырларын  көптеп айуға болады. Тәжірибеде отбасыларымен 
жүргізілетін әлеуметтік-педагогикалық жұмыс жүргізуді жалпы 
әлеуметтік мәселе ретінде бөліп қарау қажет. Әлеуметтік педагог 
клиенттің отбасылық проблемасын шешуі, ал отбасы әлеуметтік 
педагогтың көмегімен өз проблемаларының себебі неде екендігін 
түсініп, оны өз бетінше шешудің жолдарын қарастыруы тиіс.

Күрделі отбасыларына тән өмір сүру ерекшелігінің маңызды-
лығы  ондағы ұлтаралық қарым-қатынастардың тұрақтылығында, 
тұрмыстық тіршіліктің орнықтылығында, жас жұбайлар үшін 
бала күтімі мен тәрбиесіне деген қамқорлық пен кеңес алудың 
жоғары мүмкіндігінің боуында. Мұндай отбасыларында психо-
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логиялық-адамгершіліктік атмосфера өзінше қалыптасады. 
Күрделі құрылымдағы отбасына жаңа өзінің өмірлік талғамы 
мен психологиялық  мінезі тұрғысында өзгеше жаңа отбасы келіп 
қосылғанда отбасы қарым-қатынасы да күрделі бола бастай-
ды. Ондағы қарым-қатынастарда бірқатар қиыншылықтар мен 
түсінбеушіліктер орын алуы мүмкін. Әйтсе де, ондағы мүшелердің 
әлеуметтендірушілік ықпалы біртіндеп жаңа отбасы мүшелерін 
ретке келтіреді. Себебі көпшіліктің көзқарасы маңызды рөлді 
атқаратындықтан және дәстүрлі қалыптасқан отбасыларындағы 
қалыпты қарым-қатынас талабы екінші тарапқа тәрбиелік ықпал 
етеді.

Қолайлы отбасы. Мұндай отбасыларына жас отбасылар, орташа 
жастағы, ересек жастағы жұбайлар отбасы және т.б. кіреді. Сонымен 
қатар, мұндай отбасыларына баласыз, көп балалы, күрделі отбасы-
лар және т.б. да енеді. Отбасының қолайлығы тек қана материалдық 
тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар тұрмыстың әлеуметтік-
психологиялық компоненттерін де қамтамасыз етеді. Осы тұрғыдан 
келгенде қолайлы отбасына ондағы ерлі-зайыптылар мен басқа да 
мүшелерінің бір-бірін жоғары бағалауы, отбасындағы отағасының 
беделін жоғары бағалаған отбасылары жатады. Отбасында кикілжің  
орын алмайды, кездескен қайшы көзқарастар керіссіз оң шешімін 
тауып отырады, ерлі-зайыптылар отбасында туындаған мәселелерді 
өзара келісе отырып шешеді. Қолайлы отбасыларындағы мүшелер 
бір-біріне үнемі көмектесетіндігін және көмекке қандай жағдайда да 
дайын екендігіне сенімді болады.

Қолайлы отбасыларына психологиялық салауаттылық, отбасылық  
құндылықтардың жақындығы,  отбасы мүшелерінің әлеуметтік-
рөлдік бейімделуі мен отбасында әлеуметтік-қанағаттанушылық, 
ұзақ отбасылық өмірге талпыныс пен микроәлеуметтік қарым-
қатынастағы бейімділік тән.

Тұжырым:
1. Отбасындағы әлеуметтендіру үрдісі оның әлеуметтік 

жағдайына, ондағы көңіл күйдің ерекшелігіне байланысты іске асы-
рылады; 

2. Бүгінгі отбасында орын алып отырған әлеуметтік проб-
лемалар нарық талаптарынан туындап отырған әлеуметтік 
теңсіздіктің көрінісі және нәтижесі;
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3. Қоғамда әлеуметтік жұтаңдық кең өріс алған сайын адамның 
әлеуметтену процесіндегі қарама-қайшылықтар күшейе түседі.

4. Отбасыларындағы қатыгезіктің орын алуын адамның 
әлеуметтену үрдісінің құрбаны ретіндегі қалыптасу нәтижесі деп  
қабылдауға болады. 

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары

1. Бүгінгі отбасындағы әлеуметтік мәселелердің түрлеріне сипаттама 
беріңіз.

2. Отбасындағы әлеуметтік мәселелердің туындауына қандай факторлар 
әсер етеді?

3. Бүгінгі қоғамдағы отбасының әлеуметтік жағдайларына статистикалық 
талдау жасай отырып, болашаққа бағдар беріңіз.

4. Дүниежүзілік отбасы тәрбиесі тәжірибелерін ескере отырып, 
отбасының әлеуметтік-психологиялық және педагогикалық жағдайын 
жақсартудың  ғылыми жобасын ұсыныңыз.
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2.4 Отбасындағы бала тәрбиесі

2.4.1 Отбасы сипаттамасы және оның негізгі белгілері
2.4.2 Бүгінгі отбасындағы тәрбие дамуының негізгі тенденция-

лары
2.4.3 Отбасыларына ықпал етуші факторлар
2.4.4 Отбасының негізгі функциялары және олардың ұрпақ  

тәрбиесіндегі рөлі

Салауатты отбасы – өркениетті қоғамның талабы. Ұрпақтан-
ұрпаққа беріліп отыратын дәстүрлер мен ізгі мұраттар тек отбасын-
да ғана дамып, байытыла түседі. Адамды өзара түсіністікке алып 
келетін шынайы да тұрақты сүйіспеншіліктің дәстүрлері де тек сала-
уатты отбасында қалыптасады. Тәрбиенің бастапқы әліппесін бала 
отбасында алып, онда ізгіліктің, адамгершілік тәрбиесінің негізі 
қаланады.

Жеке тұлғаның өсіп жетілуіне ықпалы ерекше болғандықтан, 
отбасы тәрбиесіне әлеуметтанушылық, психологиялық және 
педагогикалық зерттеулерде ерекше көңіл бөлініп, «отбасы» ұғымы-
на мынадай анықтамалар берілген. Мәселен, Р. Н. Нұрғалиевтің 
1996 жылы жарық көрген философиялық сөздігінде: «Отбасы-
әлеуметтік қауымдастықтың түрі, ерлі-зайыпты одаққа және туыстық 
байланыстарға, яғни ері мен әйелінің, ата-аналар мен балалардьң, аға 
інілер мен апа-қарындастардың және бірге туып, ортақ шаруашылық 
жүргізетін туыстардың арасындағы сан алуан қатынастарға 
негізделген жеке тұрмысы» десе, Ж. Қоянбаевтың педагогикалық 
еңбегінде: «Отбасы – ол бірге тұратын некеге негізделген неме-
се қандас туыстар (әке, ана, бала...) тобы» деп анықтама берілген. 
Ғалым-педагог өзінің зерттеуінде отбасы баланың «Өмір жолын 
бастайтын және қоршаған шындық, орта туралы тиянақты да терең 
әсер алатын ұжымы екенін, соның негізінде онда білім, әдет, мінез-
құлық пен өмірге деген көзқарастың қалыптасатынын дәлелдеп 
көрсетеді.

Сонымен жоғарыда айтылған анықтамаларға сүйене отырып, 
отбасыньң мынадай белгілерін айқындап көрсетуге болады:

1)  Отбасы өзара туысқандық қатысы бар, әртүрлі жастағы және 
әртүрлі құқылы адамдардан біріккен ұжым;

2)  Оларды ерлі-зайыптылық, ата-аналық, балаларға ата-аналық 
жасау міндеттері байланыстырып тұрады;
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3)  Ата-аналар мен балалар бір-бірінен бірі отбасын басқарумен, 
екіншілері сол отбасында тәрбиеленумен ерекшеленеді;

4) Отбасы өмірі әртүрлі материалдық (биологиялық, 
шаруашылық) және рухани (адамгершілік, құқықтық, психологиялық, 
эстетикалық) үрдістермен сипатталады. Ал отбасының әлеуметтік 
рөлі адамның өзін өсіруге, адам тегін ұзартуға тікелей қатысымен 
анықталады.

Ұлы ғұлама әл-Фараби мемлекеттi басқару үшiн, ең алды-
мен кiшi мемлекет болып табылатын  отбасын басқару шеберлiгiн 
меңгеру маңызды деп ой түйiндейдi. Отбасын басқару және ондағы 
адамдардың міндеттері туралы ғұлама ғалым үйдің белгілі бір 
бөлшектерден құралатынын, оларды ері мен әйелі; қожайыны мен 
қызметшісі; әке-шешесі мен баласы; мүлкі мен мүлік иесі деп 
көрсетіп, отбасы басшысының міндеттері мен құқығын ерекшелеп 
көрсетеді. Бірақ ұлы ғұлама сол отбасының немесе үйдің әкімі  ер 
азамат па  немесе әйел баласы болады ма, оны атап көрсетпейді. 
Себебі оны басқару кімде-кім сол төрт бөлікті біріктіріп, ынтымағын 
жарастырып отырса, сол әкім болады дегенді меңзейді. Осы пайым-
даулары арқылы ғалым заманның ағымына қарай  отбасының өзі де, 
оның құрылымы мен мазмұны да сан қилы өзгеріске ұшырайтынын 
болжағандай

Отбасы – тарихи категория. Оның типтері, формалары және 
қызметтері өмір сүріп отырған өндірістік қатынастардың, жалпы 
қоғамдық қатынастардың сипатына, сондай-ақ қоғамның мәдени 
даму деңгейіне байланысты. Өз кезегінде отбасы да қоғам өміріне 
ықпал жасайды. Ол баланың туылуы, балалар мен жасөспірімдердің 
әлеуметтік орнын табуы, үй шаруашылығындағы еңбегі, өз 
мүшелерінің күші, рухани және адамгершіліктік-эстетикалық 
жағынан дамуына әсерін тигізу.

Біздің қоғам үшін әр кезеңде, әр отбасында өсіп келе жатқан 
өрімдей ұл-қыздардың дені сау, рухани ойлау дәрежесі биік, еңбекке, 
білімге құштар болып өсуі, туған халқы мен Отанына адал, өнегелі 
азамат болып өсуі – ең жоғары тілек, ең биік мақсат болып келген. 
Оның қуат алатын қайнар бастауы – отбасы. Сондықтан адамзат 
ұрпағына отбасының аса құнды ықпалы мен әсерін өмірдегі еш 
нәрсенің күшімен салыстыруға болмайды. Сол секілді балаға ата-
ана тәрбиесінің орнын ешнәрсе толтыра алмайды.

«Отбасы тәрбиесі» ұғымының өзі «отбасы» мен «тәрбие»  
категорияларының жиынтығы ғана емес, олардың синтезі де болып 
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табылады. Оның қызметі мен рөлі, отбасындағы тәрбие толығымен 
қоғамдық өмір заңдылықтарына байланысты дамиды.

Отбасы баланың жеке басының қалыптасуына екіжақты әсер 
етеді:

Біріншіден, отбасының материалдық жағдайын сипаттай-
тын өзіндік өмір сүру дәстүрі арқылы, яғни отбасы мүшелерінің 
материалдық жэне рухани қажетсінуі мен әлеуметтік құндылықтары 
арқылы.

Екіншіден, әлеуметтік және белгілі бір мақсатқа бағытталған әсер 
арқылы.

Бұл көбінесе отбасындағы негізгі көзқарас пен тәрбие үрдісі 
қоғамның тәрбиелік мақсатына, идеялық, адамгершіліктік және 
эстетикалық талаптарына қаншалықты сәйкес келуіне байланысты  
жүзеге  асырылады.

Қазақ педагогикалық энциклопедия сөздігінде отбасы тәрбиесі 
ұғымы былайша түсіндіріледі: «Отбасы тәрбиесі – туысқандық 
қарым-қатынастар мен тұрмыс жайттары балаға үздіксіз ықпал етуші 
тәрбиелік күш». Отбасы тәрбиесінің мәнін ашу үшін «тәрбиелеу» 
және «әлеуметтендіру» ұғымдарын байланыстырып қарастыру 
қажет. Бүгінге дейін педагогикалық әдебиеттер мен мемлекет тара-
пынан жарық көрген құжат-тұжырымдамаларда «тәрбие» ұғымына 
әртүрлі анықтамалар беріліп келді. 1993 жылы қабылданған тәлім-
тәрбие тұжырымдамасында: «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 қалынтастыру» – деп анықтама берілсе, ал қазақ 
педагогикалық энциклопедия сөздігінде: «Тәрбие – қоғамдық, 
өндірістік және мәдени өмірдің белсенді қатысушысын даярлауды 
мақсат етіп қойған жеке адамды қалыптастырудың жүйелі процесі» 
делінген. Ұлы ғұлама Әл-Фараби: «Бақытқа жету жолында» де-
ген еңбегінде: «Тәрбие – халықтардың бойына білімге негізделген 
этикалық ізгіліктер мен өнерлерді дарыту деген сөз» деп анықтама 
береді.

Демек тәрбие – бұл қоғам талабына сай адамды қалыптастыруда 
белгілі бір мақсатқа сәйкес жүйелі әрі саналы түрде әсер ету бо-
лып табылады екен. Тәрбие жан-жақты дамыған, кең ауқымдағы 
көп мәдениеттілікті бойына сіңірген адамды қалыптастыруды 
көздейді. Бұл үрдіске әсерін тигізетін факторлар көп. Оқушыларды 
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әлеуметтендіруге ықпал ететін негізгі факторларды ескере оты-
рып, тәрбиені отбасы тәрбиесі және қоғамдық тәрбие деп екі түрге 
бөлуге болады. Олай болса, тәрбие қоғамдық өмірдің жалпы және 
қажетті категориясы болып табылып, тәрбиенің мақсат-мазмұны, 
ұйымдастыру түрі, әдісі қоғамдық қатынастардың тарихи дамуына 
сәйкес өзгеріп отырады.

Кейде «тәрбиелеу» ұғымы «әлеуметтендіру» ұғымымен 
сәйкестендіріліп түсіндіріледі.

Әлеуметтендіру – латынның «социалус» деген сөзінен аударғанда 
«қоғамдық» деген мағынаны білдіреді. Яғни, қоғамдандыру немесе 
қоғамда өмір сүруге икемдеу деген сөз.

Соңғы жылдары жарық көрген философиялық әдебиеттерде: 
«Әлеуметтендіру – индивидті ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отыра-
тын еңбек тәжірибелерін, білім мен мінез-құлық нормаларын, 
құндылықтар мен дәстүрлерді меңгеруге және әрі қарай дамытуға 
бейімдеу. Сондай-ақ индивидті қоғамдық қарым-қатынас жүйесіне 
ендіру және оның «бойында әлеуметтік қасиеттерді қалыптастыру 
болып табылады» – деп анықтама берілген.

Кеңестің гуманист педагогі В. А. Сухомлинский өзінің 
«Коллективтің құдіретті күші» деген еңбегінде әлеуметтендіруді 
былайша сипаттайды: «Адамның қоғамдық мәні оның басқа адам-
дармен байланысында, өзара қарым-қатынасында көрінеді. Дүниені 
және өзін әлемнің шағын бір бөлігі ретінде тани келе, адамдар-
мен әртүрлі қатынастарда, оның материалдық және рухани тұтыну 
қажеттерін өтейтін қатынастарда бола отырып, бала қоғамға кіреді, 
оның мүшесі болады. Жеке адамның қоғамға осылайша араласу 
процесін, яғни жеке адамның қалыптасу процесін әлеуметтендіру 
деп атайды» деген.

Әлеуметтендіру тәрбие жүйесінде жеке тұлғаны белгілі бір 
мақсатта әрекетке түсіру кезінде жүзеге асырылады. Оған бірнеше 
факторлар ықпал етеді. Олар отбасы, отбасынан тыс тәрбиелік ме-
кемелер және оқу орындары, еңбек ұжымдары, қоғамдық ұйымдар, 
жолдастар, таныстар және т.б. Соның ішінде негізгі фактор отбасы 
болып табылады. Бүгінгі нарықтық қатынас отбасына және ондағы 
тәрбие үрдісіне үлкен әсерін тигізіп отыр. Өмір тәжірибелері мен 
ғалымдар зерттеулері (А. А. Вербицкий, Э. Д. Днепров т.б.) отба-
сы тәрбиесінің мынадай даму тенденцияларын бөліп көрсетуге 
мүмкіндік береді.

1-тенденция. Отбасы тәрбиесінің әлеуметтік тенденциясы
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Нарықтық қатынас жағдайында жеке тұлғаның қалыптасуында 
отбасының жаңа тұрғыдағы рөлі айқындалып келеді. Ол – отбасының 
әлеуметтік рөлі. Бүгінгі отбасы нарық талаптарын мойындап, қоғам 
ағынымен өмір сүруге бейімделе бастады. Нарықтық қатынас 
кезеңінде отбасына қатысты жана экономикалық ұғымдар пайда бо-
лып қолданылуда. 

Бүгінгі әрбір отбасының материалдық, экономикалық жағдайы 
ең алдымен табыс табу мәселесінің шешілуімен байланысты бо-
лып отыр. Әлеуметтік жағдайы жақсы отбасыларындағы балалар 
жоғары сапалы ақылы мектептерде білім алып, өнер, спорт және 
басқа тәрбие институттарында тәрбие алуға мүмкіндік алды. Отба-
сы тәрбиесі мен балалар болашағын жоспарлау, ең алдымен әрбір 
отбасының әлеуметтік жағдайына қарай жүзеге асады.

2-тенденция. Тәрбиенің индустриялылығы тенденциясы, яғни 
бүгінгі қоғам өміріндегі өндірістік қатынастардың жан-жақты 
дамып, отбасы өміріне ықпал жасауы

Қоғамның мәдени даму деңгейіне байланысты мектеп пен от-
басы тәрбиесі өзгеріске түсті. Қазіргі өзіміз ғұмыр кешіп отырған 
қоғамның балаларына  қарасақ тіптен өзгеше, оларды тәрбиелеу 
күрделі. Өйткені қазіргі компьютерлендіру заманында олардың ала-
тын ақпарат көлемі бұрынғыдан да көп. Соған байланысты, балаға 
тәрбие беруші адамдардың білімі, тәжірибесі барған сайын үлкен 
жауапкершілікті талап етеді. Сонымен қатар, әрбір отбасы қоғамда 
пайда болған өндіріс құралдарын пайдалануға мүмкіндік алды. Оған 
әрбір отбасында компьютердің пайда болуы, жоғары сапалы фотоап-
параттар мен бейнекамералар, интернет желісін пайдалану және т.б. 
құралдардың күнделікті тұрмыста қолданылуы дәлел бола алады. 
Бұл үрдіс «қоғам- мектеп-отбасы» бағытымен жүзеге асуда.

Бүгінгі күнгі отбасында тәрбиеленіп жатқан балалар өзгешелігі 
– олар дарынды да алғыр. Тіпті жаңа туған балалардың өзінен 
ерекшелік байқауға болады. Бұрын балаларда туыла сала көз тоқтату 
ерекшелігі байқалмайтын. Қазіргі балалардың көпшілігі, туыла са-
лысымен көз тоқтатып қарайды, тіпті дыбысты естиді. Бұрын ба-
лалар үш айлығында күлетін болса, қазір екі айлығында күледі. 
Осындай құбылыстарды байқасақ та байыпты, сабақтасты мән бере 
бермейміз.

Бүгінгі күні ғалымдарды қызықтырып жүрген мәселе «Индиго 
балалар» ұғымының мәні. Бұл туралы ғалымдар: Индиго балалар –
жаңа заманның символы іспеттес. «Индиго» – қанық көк түс деген 
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ұғымды береді. Жаңа санадағы осы балалардың денесінен бөлінген 
күш пен шашылған сәуле (аура) осындай көк түсті. Сондықтан «ин-
диго балалар» деп аталады. Бұл балалар көпшілігі ақыл-ой, дарын 
мен талант иелері. Көптеген зерттеушілердің пікіріне сүйенсек, 
қазір 12-14 жасқа дейінгі балалардың 90%-ы Индиго тобына жата-
тын балалар. Қазіргі психология үшін әдеттен тыс құбылыс сана-
лып келген бұл балалар бір атаумен аталғанымен, іс-әрекеттері мен 
мінез-құлқының сипаттамалары алуан түрлі. Олар мынадай:

– өзінің басқалардан ерекше екендігіне күмәнданбайды;
– таңдауын айтуға ұялмайды және өз әрекетін түсіндіріп жатпай-

ды;
– әдеттегі көпке ортақ талаптарды орындағысы келмейді, шыда-

мы жетпейді (кезекте тұру, т.б.);
– оның шығармашылығына қатты қысым жасай бастасаңыз 

әрекетінен жаңылыса бастайды;
– өзінің басқаша мүмкіндігінің бар екендігін біледі және соған 

сенеді;
– 3-4 жастағы балаға компьютермен жұмыс істеу сәті түссе, оны 

меңгеріп кетеді;
– үлкендер тарапынан жиі көңіл бөлінбесе тұйықталып қалады;
– тәртіп бұзғандығы үшін айыптаулар мен ескертпелерге көңіл 

аудармайды.
Индиго балалардың – гуманистер, концептуалистер, суретшілер, 

барлық жағынан ерекше өмір сүрушілер деп аталатын төрт түрі 
белгілі. Міне, осындай балалармен жүргізілетін жұмыстар да, 
әдіс-тәсілдер де бүгінде ерекше, әрі жаңаша болуға тиіс. Олай бол-
са, мұғалімдер осындай балалармен тәрбие жұмысын жүргізуге 
қаншалықты дайын? Ата-аналар туралы тіпті айтудың қажеті жоқ. 

Енді осындай ерекше балалармен жұмыс істеу мен тәрбие 
жұмыстарын ұйымдастыру, ата-аналарға қандай да бір кеңес беру 
оңай емес.

3-тенденция. Отбасы тәрбиесіндегі баланың субъектілік рөлі. 
Бүгінде қазақ балаларының психологиясы мен мінез-құлқында, 
жүріс-тұрысында өзгерістер пайда бола бастады. Ұлттық 
болмысымызға тән ұяңдық, үлкеннің алдын кеспеу, тіл алғыштық 
және т.б. қасиеттерді қолдай отырып, бүгінгі нарықтық қатынас 
тұсындағы қарым-қатынаста қажетті көпшілдік, белсенділік, өз пікірі 
мен көзқарасын дәлелдеуге талпынушылық, алға ұмтылушылық 
және т.б. ұнамды қасиеттерді балалар бойында қалыптастыру қоғам 
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талаптарына айналып отыр. Әрбір отбасы баланың жан-жақты да-
мып жетілуі үшін тәрбие институттарының бар мүмкіндіктерін 
қолдануда.

4-тенденция. Мектеп  пен отбасының ынтымақтастығы тен-
денциясы

Бүгінде отбасы мектеппен ынтымақтаса әрекет етуге өте ынталы 
болып отыр. Ата-аналар балалары жоғары сапалы білім алып, жан-
жақты дамуы үшін ең таңдаулы мектептерге, тіпті жоғары ақылы 
мектептерге оқытуға беруде. Оқушылардың ұлттық тәрбие алуымен 
қоса әлемдік тәрбие жетістіктерін пайдалануы үлкен сұранысқа ие 
болып отыр. 

Отбасының даму тенденциялары бүгінгі нарықтық қатынас 
ықпалынан туындап отырғандығы белгілі. Осы тенденция-
лар оқушыларды қоғам талаптарына сай қалыптастыру мен 
әлеуметтендіру міндеттерін шешуде басшылыққа алатын бірнеше 
қағидаларды айқындауға мүмкіндік береді. Олар:

1.  Балалардың қоғамға енуінде және әлеуметтенуінде қажетті 
қасиеттерді бойына қалыптастыруда қоғам, мектеп, отбасы және 
басқа да арнаулы институттардың тәрбиелік мүмкіндіктерін инте-
грациялау;

2. Тәрбиені ізгілендіру. Балалар бойында жоғары интеллектуал-
дық, азаматтық қасиеттерді қалыптастыруда әрбір баланы қоғамның 
ең жоғары әлеуметтік байлығы, құндылығы деп санап, онымен 
ізгілікті қарым-қатынас жасау;

3.  Мектептің педагогикалық ұжымының отбасымен тығыз байла-
ныс жасай отырып, әрбір баланың қабілетін толық ашу мен дамытуға 
мүмкіндік жасауын даралау және жалпылау;

4. Мұғалімдер мен оқушылардың және ата-аналардың бел-
сенділігін, бастамашылдығы мен шығармашылдығын арттыруды 
демократияландыру.

Я. А. Коменский отбасын тәрбиенің белгілі бір мақсатқа бағыт-
талған және ұйымдастырылған сатысы деп санады. Мұндағы 
жұмыстың мазмұны ананың белгілі бір деңгейдегі білімділігін талап 
етумен қатар тәрбиелеу мен оқытудың қарапайым әдіс-тәсілдерінен 
хабардар болуына байланысты. Сондықтан отбасы тәрбиесі «Ана 
мектебі» жүйесіне енді. Осыған сәйкес отбасында баланы тәрбиелеуді 
педагогикалық жағынан қамтамасыз ету жолдары қарастырылды.

Отбасы тәрбиесінің мәселелері кеңес педагогтары А. С. Мака-
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ренко, А. В. Сухомлинский, Н. К. Крупская және т.б. педагогтар 
еңбектерінде кеңінен орын алған.

А. С. Макаренко отбасындағы тәрбиенің негізі еңбекте екенін 
айта келіп, балаларды отбасы өміріне қатыстыру ерте кезден ойын 
әрекетінде, соңынан еңбекке ұласу арқылы басталуы керек дейді.

Оның «Ата-аналар кітабы», «Тәрбиенің жаңа жолдары», «Ба-
лаларды тәрбиелеу туралы лекциялар» және т.б. еңбектері ата-
аналарға отбасы тәрбиесінде кеңес беруге арналған. Ата-аналардың 
бүгінгі міндеттері бала тәрбиесі екенін кеңес педагогтарының бірі – 
В. А. Сухомлинский былай түсіндіреді: «Егер сіз жер бетінде 
өзіңізден кейін із қалдыруды армандасаныз-көрнекті жазушы не-
месе ғалым т.с.с. болу міндетті емес. Жақсы бала тәрбиелеп-ақ, 
өзіңізге қоғамнан берік орын қалдыра аласыз», – деп ата-ананың 
қоғамдағы ең бірінші міндеті бала тәрбиелеу екенін ескертеді. Олай 
болуын қоғамның өзі талап етіп отырғанын айта келіп: «Адам – 
дүниедегі барлық бағалының ішіндегі ең жоғары бағалысы. Біздің 
әрқайсысымыз, құрметті әке мен ана, мынаны түсінуіміз керек: 
тәрбие көрмеген шала сауатты, надан адам  бүлінген двигательдер-
мен аспанға көтерілген самолетпен бірдей - өзі де күйрейді, жұртқа 
да өлім әкеледі», – деді.

В. А. Сухомлинский: «Рухани қозғау дегеніміз бұл – «мәпелеу», 
өйткені  балғын шағында мәпелеу көрмеген бала жеткіншек кезі 
мен жаңа есейе бастаған уақытында дөрекі, тас бауыр болып 
кетеді, мұндай жағдайлардың бой көрсету себебі ата-аналардың 
билікті дұрыс қолдана білмеуінен», – деп түсіндіреді. Ол ата-
аналарға: «Баланың жақсы болғысы келетін тілегін қастерлеңіз, ол 
қылығын адам жанының аса бір нәзік рухани қозғалысы ретінде 
аялаңыз, билігіңізді шектен тыс қолдана көрмеңіз, ата-ана билігінің 
парасаттылығын рахымсыз, есерсоқтыққа ауыстырып алмаңыз», –
деп кеңес береді.

Қазақ ағартушылары да отбасы тәрбиесін назардан тыс қалдырған 
емес. Оның ішінде Абай Құнанбаевтың поэтикалық шығармалары 
педагогикалық көзқарасымен бөліп алғысыз байланыста. Оның

Ата-анаға көз қуаныш –
Алдына алған еркесі, 
Көкірегінде көп жұбаныш, 
Гүлденіп ой өлкесі. 
Еркелік кетті, 
Ер жетті, 
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Не бітті? - деген өлең жолдарында ата-аналарға бала тәрбиесінде 
кеңес берген. Баланы шектен тыс еркелетіп, оның талап-тілектерін 
орындап отыру, бала ер жеткенде кері нәтижесін кәрсететінін 
ескертеді. Сондықтан баланы жастайынан дұрыс әрекетке 
қалыптастырып, дұрыс талап қоя білу қажет екенін айтады.

Абай отбасында баланы тәрбиелегенде оның жас және 
исихологиялық ерекшелігін ескеріп отыру керектігін насихаттайды. 
Оның ойы бойынша баланың ең бірінші әрі ең негізгі тәрбиешісі ата-
ана болуға тиіс. «Әне, оны әперем, міне мұны берем» деп басында 
балаңды алдағаныңа  мәз боласың. Соңында балаң алдамшы болса, 
кімнен көресің? – деп теріс тәрбие беретін ата-аналарды қатты сынға 
алады (10-сөзі).

Абай өмірдің мәні дүниеде, байлық пен мансапта емес, мәдениет 
пен әдептілікте, білім мен ғылымда екенін түсіндіре келіп: 
«Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез де-
ген нәрселермен озады. Одан басқа нәрселермен оздым ғой демектің 
бәрі де – ақымақтық», – деп адамның ең негізгі артықшылығы 
тәрбиесінде екенін айтады (18-сөзі). Абай сол тәрбиені беруші, 
баланың өсіп жетілуінің бәрі отбасына, өскен ортасына, көргендері 
мен байқағандарының салдары екенін, сондықтан бала жақсы тәрбие 
алу үшін оның ортасын, оған әсер етуші ықпалдардың жағымды бо-
луын 19-сөзінде дәріптейді.

Қазақтың аты әлемге әйгілі жазушысы, қоғам қайраткері, 
зерттеуші М. О.  Әуезов те отбасы тәрбиесі мәселелерін кеңінен 
қарасгырған. Оның шығармаларында көптеген педагогикалық про-
блемалар кеңінен орын алған. Қазіргі халық педагогикасын орынды 
қолдану мәселесін шешуде ұлы жазушының шығармалары таусыл-
мас қайнар бұлақ болып табылады. Көптеген шығармаларында отба-
сы тәрбиесінің сан алуан ерекшеліктері әдеби көрсетілгенімен, мәні 
ғылыми түрде талданған. Соның ішінде отбасылық өмір салтын 
көрсетіп, ондағы ер кісі мен әйел, ата-ана мен балалары арасындағы 
қарым-қатынасты, ер кісі мен әйелдің үйдегі орнын, рөлін, тұрмыс 
салтының ерекшелігін суреттеп бейнелеген. М. Әуезов «Адамдық 
негізі – әйел» деп аталатын мақаласында адам баласының даму та-
рихына көз тастай отырып, о бастан тіршілік көзі де, ұрпақ жалғасы 
да әйелден басталатынын айтады. Ер жағы қара басынан басқаға 
қарамай жүргенде, балаларын баулып, асырап, үйлік ұжымның ба-
сын құраған әйел екенін, алғашқы қауымнан бүгінге дейінгі әйел 
бейнесін суреттейді.  М. Әуезов баланың дамып, болашақта өз 



159

қоғамының талаптарына лайықты жақсы азамат болып жетілуінде 
оның өскен ортасы мен отбасы ахуалының ықпалы ерекше екенін 
айтады. «Біздің ой буынымыз қатпай тұрған бала күнімізде ең әуелі 
елжіреп сүйетін кісіміз, ол біздің анамыз», - деп әкеміз қандай ғалым 
болсын, адамшылығына ірге болатын құлықты бәрібір анадан ала-
тынымызды айтады. Отбасы тәрбиесінде ананың орнының ерек-
ше маңыздылығын түсіндіре келіп, М. Әуезов тәрбие түзелу үшін, 
ең алдымен сол тәрбиені қалыптастыратын аналар жағдайының 
дұрыс болуын, аналардың өздерінің сол тәрбиеге лайықты болуын 
талап етеді. Оны «... адамды хайуандықтан адамшылыққа кіргізген 
– әйел. Сол себепті әйелдің басындағы тұман айықпай халыққа 
адамшылықтың бақытты күні күліп қарамайды. Ал қазақ, мешел 
болып қалам демесең, бесігіңді түзе. Оны түзеймін десең, әйелдің 
халін түзе», – деп әйелдерге бала тәрбиелеуде ерекше қамқорлықтың 
қажет екенін айтады.

Отбасы тәрбиесін жақсарту мәселелерін қарастырған казақ 
әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі Спандияр Көбеевтің 
жазушылық және педагогикалық қызметі тығыз байланыста да-
мыды. Оның  өлеңдері мен әңгімелері жастарға тәрбие берерлік 
мазмұнға бай. Әсіресе, С. Көбеев отбасы тәрбиесіндегі ізгілікке 
көп көңіл бөлген. Оның «Баланы семьяда тәрбиелеу» деген кітабы 
осының айғағы. Онда ата-аналарға баланы жастайынан отбасында 
тәрбиелеудің нақтылы жолдарын көрсетіп береді.

Ол ата-анасы баласын әдепті де өнегелі етіп тәрбиелеуі үшін 
оның әрбір әрекетінің дұрыс болуын қадағалап, бақылап отыруы 
керектігін ұсынады. Сонымен қатар, мектеппен байланысты күшейту 
және отбасы тәрбиесінде қажет болатын педагогикалық білімдермен 
қарулануда тиісті әдебиеттерді жүйелі оқып отыруды кеңес береді.

Отбасында балаларды тәрбиелеу мәселелері мен оның 
педагогикалық жолдарын көрсетуде осы ғасырдың басында өмір 
сүрген қазақ ағартушылары да өз ойлары мен еңбек үлестерін қосты. 
Осы тұста М. Жұмабаевтың «Педагогика» деп аталатын еңбегін айта 
аламыз. Онда баланы тәрбиелеудің жолдары айқын жазылған. Ол: 
«мақсат - баланы тәрбиешінің дәл өзіндей етіп шығару емес, келе-
шек өз заманына лайық кылып шығару»,– дейді.

М. Жұмабаев бұл еңбекте баланың жан-жақты жетілуінің 
психологиялық мәселелеріне кеңінен тоқтала отырып, ата-аналар 
мен тәрбиешілерге балалардың ересектерден ерекшелігін біліп, 
ескере отырып тәрбиелеуді ұсынады.
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Отбасындағы тәрбие ата-ананың жеке басының ықпалымен 
жүзеге  асады. Тіпті баланың мінез-құлқы да отбасында ата-ана 
ықпалымен, отбасындағы психологиялық ахуал жағдайына байла-
нысты қалыптасады. Мұның себебін психолог Н. Айғабылов былай 
түсіндіреді: «Бала мінезі көпшілік жағдайда әке-шешесінің мінезіне 
өте ұқсас келеді. Осы жағдайға қарап кейбір ата-аналар мінез тума 
қасиетке ие емес пе екен» деген ойға келеді. Бала мінезінің әке-
шешесінің мінез ерекшеліктеріне ұқсас келуі, біріншіден, отбасында 
барлығына ортақ жалпы жағдайдың әсер ететіндігі болса, екіншіден, 
баланың ересек кісілерге еліктеуінен болады.

Бала тәрбиесі – отбасының жүйелі түрде жүргізген жұмысының 
нәтижесі. Өйткені баланың уақытын дұрыс ұйымдастыра білу, оның 
мектепте алған тәлім-тәрбиесінің қалыптасып, отбасында жалғасын 
табуы бәрі де ата-ананың басшылығы арқылы жүзеге асырылады.

Ата-ананың бала тәрбиесіне ықпал ете білу шартының бірі –
олардың баламен әділ сөйлесіп, ашық пікірлес болуы. Осылай өзара 
қарым-қатынас баланы еріксіз ата-анаға жақындатып, олардың 
айтқандарын шын ықыласпен қабылдауға мәжбүр етеді. Балаларды 
ізеттілікке, адамгершілікке, еңбекқорлыққа және т.б. қасиеттерге 
тәрбиелеуде отбасының мүмкіндіктері ерекше.

Отбасының ықпалы мен педагогткалық мүмкіндіктері көптеген 
педагог-ғалымдардың еңбектерінде көрініс тапқан. Т. М. Афана-
сьева өзінің «Семья» деген еңбегінде: «Кез келген жұмыс саласы 
және бос уақытты өткізуге біздің өзіндік ерекшелігіміз, қабілетіміз, 
сапалық қасиетіміздің қандай да бір бөлігі қажет болып жатады. 
Бір жерде біздің ақылымыз, екіншісіне шеберлігіміз, үшіншісіне 
ептілігіміз, төртіншісіне сезімталдылығымыз және т.б. қажетке аса-
ды. Ал балаға ата-ананың жеке басындағы қасиеттер толығымен ке-
рек: ақылы да, шеберлігі де, күші де, мейірімі де, көз әлпеті де, дауыс 
ырғағы да, тіпті балаға әке-шешесінің иісі де қымбат, әрі маңызды», 
– делінген. Жеке бастың рухани және эмоциялық негізін қалау – от-
басы тәрбиесінің мақсаты мен мәні. Отбасы тәрбиесінің керемет 
мүмкіндіктерімен қатар онда проблемалар мен қиыншылықтар да 
жоқ емес. Осы тұста В. Катановский мен Е. Камильянова-Тетери-
на ата-аналардың бала тәрбиелеуде жіберген кемшіліктері туралы 
былай дейді: «Бала өскен сайын және ер жеткен сайын, оның өз 
бетінше өмір сүруге деген ынтасы күшейе бастайды, сөйтіп ата-
ана баланың көздеген мақсатына жетудегі табандылығын  тежеуге, 
тәрбиешінің ырқына көнбеуін басуға тырысады. Ата-ананың бірінші 
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қатесі – осы. Ал қалған кемшіліктер – бала талабын шексіз орындап 
отыру, баланың арасына түсіп, орынсыз қорғау, тәрбие үрдісін дұрыс 
пайдалана білмеуі», – деп көрсетеді.

Ал Ж. Б. Қоянбаев кейбір отбасыларындағы тәрбиенің қиындығы 
мынада деп түсіндіреді: «Әке мен шеше өздерінің кемшіліктерімен 
күреспейді, қайта оны жуып шаяды. Солай бола тұрса да олар ба-
лаларынан тәртіпті болуды талап етеді. Мұндай жағдай балалар-
ды дұрыс жолдан тайғызып, оларды «екі жүзділікке» итермелейді. 
Демек кейбір ата-аналар балаларды тәрбиелеудегі ең бастысы - 
тәрбиелеу мен  жетілдіру үрдісін дұрыс басқаруды біле бермейді».

Отбасында баланың жан-жақты өсіп дамуы үшін қажетті жағдай 
– еңбек. Бала еңбегінің негізгі түрі – оқу. Баланың жақсы оқып, 
табиғат пен қоғам өміріндегі заңды құбылыстарды жан-жақты 
түснуі – оның болашағына жол ашады. Көп балалы отбасыларын-
да баланы тәрбислеу үрдісі анағұрлым жеңіл әрі нәтижелі болмақ. 
Себебі онда балаларды болашақ өмірдің қиындықтарына дайын-
дау қызметі жақсы атқарылады. Балалар бақшасында, мектепте көп 
баланың ішінен мұндай отбасынан шыққан сәбиді не жасөспірімді 
ешбір қиындықсыз оңай ажыратуға болады. Бұл балалар биязы, 
пысық, іске икемді, өз бетімен жұмыс істей алатын, көбінесе олар-
да жүрек жылылығы, басқаға деген қамқорлық басым, менмендік, 
өзімшілдік аз. Олардың сабақ үлгерімі де отбасындағы жалғыз бала-
лар үлгерімінен аз да болса ерекшеленіп тұрады.

Көптеген зерттеу жұмыстарының нәтижесін қорытындылай келе, 
көп балалы қазақ отбасыларында тәрбиелеудің жеңілдігі мынадай 
төрт бағытта жүзеге асырылады деп тұжырым жасауға болады:

1.  Балаларды отбасында ерте кезден үлкенді сыйлауға үйретеді. 
Олар әртүрлі  жолмен жүзеге асырылады. Ең бірінші жолы - ата-
аналардың өз өнегелері. Содан соң отбасылық салт-дәстүрлер, әдет-
ғұрыптар, әртүрлі нанымдар мен тыйымдар және т.б;

2. Отбасындағы балаларға жүйелі түрде өз бауырларына 
қамқоршы да көмекші болу керектігін, олардың болашағына 
жауапкершілікпен қарауды түсіндіріп, сендіріп отырады;

3.  Балаларды өз бетінше еңбектенуге, қоршаған ортаға, адамдар-
ға үнемі көмектесуге дайын болуға тәрбиелеп, адамдық қасиеттер 
негізін қалайды;

4.   Жастайынан өнерге баулып, шығармашылық қабілеттілігін
(сөз шешендігі, қарым-қатынас мәдениеті, күй, ән, т.б.) қалып-
тастырады.
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Кейбір отбасыларында тәрбиелік маңызы бар өзінше қалыптасқан 
дәстүрді байқауға болады. Осы дәстүр отбасындағы күнделікті еңбек 
әрекетін жолға салып, тәлім-тәрбие жұмысын жоғарылатып, жақсы 
сапаға жеткізеді. Баланы жан-жақты дамытып, ынталы, жігерлі 
болуын жетілдіру мақсатында жүргізілетін жұмыстарда, әсіресе, 
отбасының рөлі зор.

Сонымен, қазақ отбасындағы тәрбиелік ықпалды біріне-бірі 
ұштасып жатқан үш сатыдан тұрады деуге болады. Ол ата-әже, әке-
шеше, ұл мен қыз – осы үш ұрпақтың арасындағы міндеттері мен 
парыздары. Әрбір ата-ана ұл-қыздарын бағып, тәрбиелеп, оларды 
жақсы азамат, бауырмал, еңбекқор етіп тәрбиелеумен қатар, өздерін 
кезінде тәрбиелеп өсірген ата-аналарын күту мен оларға қызмет 
көрсету парызын өтеуге борышты. Өз кезінде олардың да балала-
ры өз парыздарын осылайша өтейді. Мұны ел аузынан тараған мы-
надай әңгіме дәлелдей түседі: «Маңдай терін төгіп жүріп тапқан 
еңбек ақысын үшке бөліп жатып: Бірінші бөлігін қарызымды өтеуге 
беремін, екінші бөлігін қарызға беремін, ал үшінші бөлігі өзімдікі», 
– депті (ел аузынан).

Бұл қазақ отбасы тәрбиесінің психологиялық негізін дәлелдейтін 
мысал.

Жоғарыда келтірілген ғалымдар көзқарастары мен еңбектеріне 
шолу отбасы балаларды тәрбиелеудегі негізгі фактор болатынын 
дәлелдейді. Дегенмен жеке тұлғаның қалыптасуына әсер ететін 
фактор отбасы, мектеп, орта (қоғамдық орта, ауылдағы, жолдаста-
ры және т.б.) көпшілік хабар құралдары (газет-журнал, теледидар, 
радио және т.б.), т.б. ішінен біз отбасын ең негізгі фактор деп бөліп 
алғанымызбен, ол қоғамнан, әлеуметтік ортадан тыс өмір сүруі 
мүмкін емес.. 

Сондықтан бүгінгі қоғамдық жағдайда отбасы мәселелерін ше-
шуде әртүрлі саладағы мамандар өз пікірлерін ұсынуда. Олар нарық 
талаптарын ескерген демократиялық-құқықтық қоғамда отбасының 
құрылымдық моделі қандай болуы керек деген сұрақ аясында пікір 
таластырды. 

Нарықтық қатынастың бүгінгі жағдайындағы отбасының 
құрылымдық сипатын әлеуметтанушылар М. Тәжин, Б. Аяғанов бы-
лай деп түсіндіреді: «Біріншіден, қазіргі қоғамның экономикалық 
өмірі кішігірім отбасының болуын қалайды. Мұндай отбасында, 
үлкен отбасыларымен салыстырғанда қайшылықтары көп жанжал-
дардан құтылуға  икемделгіш болып алады.
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Екіншіден, қазіргі шағын отбасы өмірге жеңіл бейімделіп, 
отбасылық және қоғамдық қажеттіліктерден пайда болған 
қақтығыстарды шешу жолдарын да жеңіл таба алады», – деп шағын 
отбасын мақұлдайды.

Сондай-ақ, Ресейлік ғалым Б. Н. Миронов та осы пікірді мақұлдап 
былай дейді: «Если мы хотим жить в правовом демократическом го-
сударстве, нам нужно не пытаться реставрировать большую патриар-
хальную семью, а всеми силами развивать малую демократическую 
семью... Демократизация семьи готовит демократизацию общества».

Бірақ демографтар (М. Тәтімов және т.б.) үлкен отбасылардың 
болуын мақұлдап, бала санын көбейтудің жолдарын қарастыруда. 
Оның үстіне отбасындағы педагогикалық жағдай көпбалалы от-
басыларында әлдеқайда жеңіл болатынын көрсетеді. Олай бол-
са, қоғамдық қажеттілікке айналып отырған қазақ халқының са-
нын көбейту мәселесін қолдай отырып, бүгінгі нарық қыспағынан 
қиналмай, заман талабына сай білім мен тәрбие алып даму үшін 
қазақ отбасыларында кем дегенде қанша бала болуы керек?

Ғалым-педагог В. И. Гребенников өзінің «Основы семейной жиз-
ни»  деген еңбегінде ұрпақ жалғастырып отыру үшін әрбір отбасында 
екіден ғана бала тәрбиелеудің аз болатынын түсіндірді. Себебі әрбір 
ер кісі әке атанбайды, сол секілді әрбір әйел ана атанбауы мүмкін. 
Екіден баласы бар әрбір отбасы отыз жылда өзінің жалпы санының 
үштен бір бөлігін  жоғалтып отырады екен. Жалпы халықтың саны 
сақталып, жалғасып отыру үшін бүкіл халықтың жартысы үштен, 
қалған жартысы екіден балалы болуы керек. Бірақ қоғам талабы 
халық санын өсіруді мүдделеп отырғандықтан, халықтың тең жар-
тысынан көбі кем дегенде үш балалы болуы керек деген сөз.

Сонымен, бүгінде ата-аналардың отбасы өмірін дұрыс 
ұйымдастырып, балада ұнамды  қасиеттерді қалыптастыру үшін ең 
алдымен отбасының негізгі  қызметі туралы түсініктері болуы қажет. 
Отбасының қызметін зерттеген ғалым-педагогтар (Г. К. Байдельди-
нова, В. И. Гребенников, Б. Ж. Қоянбаев  және т.б.) өз еңбектерінде 
әртүрлі деңгейде қарастырған. Онда басым көпшілігі отбасы 
негізінен ұрпақ жалғастырушылық және тәрбиелік қызмет атқарады 
дейді. Ал ғалым педагог В. И. Гребенников отбасы қызметін бес 
топқа, яғни ұрпақ жалғастырушылық, экономикалық, тәрбиелілік, 
қарым-қатынастық және бос уақыт пен демалуды ұйымдастыру деп 
бөледі. Әлеуметтанушылар (М. Тәжин, Б. Аяғанов) өз зерттеулерінде: 
«Қазіргі қоғамдағы отбасының негізгі қызметі: дүниеге ұрпақ әкелу; 
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шамасы келетін жауапкершілікті әйелге сеніп жүктеуге болады. 
Отбасының материалдық жағдайының негізі - ондағы ересектердің 
қоғамдағы, үйдегі, тұрмыстағы еңбегі мен табысы болып табылады. 
Еңбек – әрбір отбасының тек материалдық жағдайының көзі ғана 
емес, ондағы әрбір мүшенің жан-жақты дамуының маңызды құралы 
да болып есептеледі. Ақша кірісінің негізгі көзі еңбек айлығы болып 
табылады. Ауылдық жерлерде бау-бақшаларында қажетті заттарын 
егіп жинап алу арқылы материалдық жағдайын көтеруге қосымша 
көмек жасайды. Оны тиімді пайдаланумен қоса кейбір шығынның 
да орындалуы міндетті. Ол  ай сайынғы тамаққа, пәтерге, жол 
көліктеріне, шаруашылық заттары мен мәдени орындарға кететін 
ақшалай шығындар. Ересектер мен балалардың күнделікті қажетіне 
кететін қаражаттар, денсаулықты сақтау мен нығайту, киім мен үй 
бұйымдары тағы бар.

Кіріс пен шығыс сәйкес келу үшін және отбасы мүшелерінің 
қажеттерін толық өтеу үшін қаржыны жоспарлау қажет. Кейбір от-
басыларында ақшаны жоспарлау мен бөлу міндетін әйел өз еншісіне 
алған. Ал кейбір отбасыларында бұл міндет былай бөлінген: әйел 
тамаққа қажетті қаржыны өзі жоспарлап бөледі, ал ері басқа қажетке 
керекті ақшаны жоспарлап, бөледі. Үшінші бір отбасыларында бұл 
мүлдем басқаша жоспарланған. Онда ақша бәрі жиналып бір жерде 
сақталады. Оның қай жерде және қанша екенін отбасындағылардың 
бәрі біледі. Керек кезде шетінен алып жаратады да, өз әрекеттері ту-
ралы кезінде есеп беріп, ескертіп отырады. Ақшаны жаратуға бәрі 
қатысады және өз әрекеттеріне жауап береді.

Балаларды отбасында қаржыны бөлу мен жұмсауға 
қалыптастырудың тәрбиелік мәні үлкен. Бұл оларға отбасы қандай 
қажеттілікке мұқтаж, ол қаншалықты маңызды (зәру) екенін, 
сондықтан ең алдымен не істеу керек, өз қалауы мен өзгелер 
қалауының қайсысы маңызды әрі барлығы үшін пайдалы екенін 
түсініп өседі. Мұндай жағдай балалардың қарапайым, ұқыпты, 
еңбекқор болып өсуіне мүмкіндік туғызады.

Отбасы қаржысына қатысты мәселенің ішіндегі ең күрделісі –
ересектер мен балалардың күнделікті қажетіне жаратуға берілетін 
ақшаның бөлінуі. Бұл қаржының балаларға да берілуінің мынадай 
үш себебі бар:

1. Баланың күнделікті қажетін өтеу (көлік, мектептегі тамақ, 
оқу құралдарын сатып алу, кино және т.с.с.);
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2.  Қазіргі қоғамда ақша қарым-қатынасы орнап тұрғандықтан, 
балаларды да ақшаны дұрыс жұмсап үйренуге баулу;

3.  Баланың өз еркіне ақша беру, оған деген сенімнің белгісі. Се-
нім арту арқылы тәрбиелеу. Ол балаларды өзіне-өзі сеніммен қарауға, 
ақшаны үнемдеп жұмсап, ересектер көңілінен шығуға талпындыра-
ды. Бір сөзбен айтқанда, балаға жаратуға ақша беріп отырудың өзі 
оның дұрыс өсіп жетілуіне белгілі бір дәрежеде ықпал етеді.

Егер балаға күнделікті қажетіне керек ақшаны беріп отыратын 
болсақ, бала ақшаны жұмсап үйренбейді. Себебі ол қолындағы 
ақшаны ойланбастан жаратады. Өйткені ол ақша тиынына дейін са-
нап берілген.

В. И. Гребенниковтың көзқарасына сүйенетін болсақ балаға 
қажетті ақшаны екі аптаға немесе бір айға деп беру керек. Ол 
ақшасын неге жұмсаса да, бірінші кезекте не алса да өз еркіне берілуі 
керек. Кей жағдайда ата-ана дұрыс жұмсауына көмек беріп отырғаны 
жөн. Ең негізгісі қордың кіріс бөлімі шығыс бөлімінен артық болуы 
керек. Соны балаға да түсіндіріп отыру қажет. Сондықтан сатып 
алуға керекті заттарымыз бен қалауымызды кіріс мөлшеріне қарай 
анықтап үйренуіміз керек.

Осы тұста ұлы ғұлама әл-Фараби ақшаны үнемді жұмсау мен 
ысырапкершілікке жол бермеу тұлға бойынан табылуға тиісті  са-
палар деп көрсеткен. Әл-Фараби қаржыны жұмсаумен байланысты 
туындайтын бала әрекетiнiң қалыптасу сипатын бүгінгі қоғамдық 
талаптар тұрғысынан қарастырған. Әл-Фараби ұрпақтарының қар-
жыны жұмсауда да шамаға лайықтылықты меңгеруін қажет деп са-
найды. Ол:  «Ақшаны үнемдеуде және жұмсауда көрсететін шамаға 
қарай жомарттық туады. Шектен тыс үнемшілдік не ақшаны кем 
жұмсау сараңдыққа соғады, ал мұның өзі адам басындағы жаман 
қасиет. Шектен тыс артық жұмсау және жеткілікті дәрежеде үнемшіл 
болмау ысырапшылыққа соқтырады. Осындай адам басындағы 
қасиеттерден келіп, тиісті әрекеттер туады», – деп балаларды жас-
тайынан «сауап», «обал»  секілді  түсініктермен таныстырып, үнемді 
болуға үйретудің отбасы тәрбиесі арқылы қалыптастырылатынын 
ескертеді. Бұл ұсыныстар қазiргi қазақ отбасы тәрбиесiнде  өте 
қажеттi нарықтық қатынас жасаудың талаптарына сай тұлғаның 
экономикалық жетілуіне  бағыт-бағдарды нұсқайды. Ғұламаның 
ақша қатынасын да назардан тыс қалдырмай, адамзат қоғамының 
бір маңызды қасиеттерінің бірі  ретінде қарастыруы  бүгінгі нарық 
заманында  өзінің өміршеңдігін дәлелдеп отыр. 
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Отбасының ұрпақ жалғастырушылық және экономикалық 
қызметінің педагогикалық мұмкіндіктері бірінші кезекте отбасындағы 
балалар санына қатысты болады. Егер отбасында бірнеше бала бол-
са, онда толық бағалы отбасылық ұжымның қалыптасуына табиғи 
жағдай пайда болады. Бұл отбасындағы әрбір адамның өмірін байы-
та түседі және отбасының тәрбие берушілік қызметін табысты 
орындауға қолайлы жағдай туғызады. Ал егер отбасында бір ғана 
бала болса, бәрі қиындай түседі. Бұл түсінікті де.  Өйткені  бір ба-
ланы тәрбиелеуге кеткен шығын, көп баланы тәрбиелеуге кеткен 
шығыннан әлдеқайда көп болады. Осы тұста кеңес педагогі В. А. Су-
хомлинский: «Отбасы қаржы жағынан қаншалықты тапшылық көріп 
отырса да, бір баламен шектеліп қалуға болмайды», – деген болатын. 

Көп балалы отбасындағы ұжым өзінен-өзі біртіндеп қалыптасады, 
бұл жерде өнеге болар адамдар да табылады, кішілерге қамқорлық 
жасау керектігі де айқын. Мұндай отбасында балалардың өзара 
бірін-бірі тәрбиелеу жұмысы белсенді түрде жүріп жатады. Әрбір 
баланың өмірінде табиғи түрде көпшілдік, бір-біріне жаны ашу, 
өзара түсінісу, ағасына және қарындасына деген туысқандық сезім 
мен сүйіспеншілік қасиеттер тәрбиеленеді.

Сондай-ақ қазақ отбасында тұңғыш перзенттiң жауапкершiлiгi 
қашан да үлкен болған. Өйткенi отбасында үлкеннiң үлкендiгiн 
ескертiп, оның кiшiлерге өнеге екендiгiн, соның үлгiсi артынан ерген 
бауырларына жол салатынын «Аға iшкен бұлақтан, iнi де су iшедi», 
сондай-ақ, «Ағадан қалғанды iнi киiп өседi, Ападан қалғанды сiңлi 
киiп өседi. Көргендерiн бойына түйiп өседi», – деп отбасындағы 
апа-сiңлiлер мен аға-iнiлердiң өзара қарым – қатынасы мен жүрiс-
тұрысының  бiр-бiрiне өнеге болатындығын, сондықтан да соған 
лайықты өздерiн ұстай бiлуiн перзенттерiнiң  құлағына құйып 
отырған. 

Отбасында балалардың өсіп жетілуі ата-аналардың да жеке басына 
әсер етеді. Олар бір-біріне ықпал ете отырып, бір-бірін тәрбиелейді 
деуге болады. «Баланың кіршіксіз жанары, шынайы адалдыққа 
толы сенімдері мен тілектері үлкендерді қаншама құлдыраудан, 
ақымақтықтан, дөрекіліктен, екіжүзділіктен, әділетсіздіктен сақтап 
қалды», – дейді өз еңбегінде Т. Афанасьева. Екінші жартысы шектен 
шыққанда айта-айта амалы таусылған ерлі-зайыптылардың біреуі 
екіншісіне «баладан ұялсаңшы!» деп жатқандарын жиі естиміз. 
Мұндайда шынымен-ақ ұялып, сабасына түседі. Міне, осылай ата- 
аналары балаларын адамгершіліктің төрешісі және отбасыларының 
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ар-намысын, беделін сақтаушысы, отбасының айнасы дәрежесіне 
жеткізетінін байқамай да қалады.

Отбасында балалар мен ересектер де тәрбиеленеді. Әсіресе, 
отбасының ықпалы ондағы жасөспірімдерге ерекше әсер етеді. 
Сондықтан отбасының тәрбие берушілік қызметі үш аспектіден 
тұрады.

Бірінші  –  баланың жеке басын қалыптастыру, оның қызығушы-
лығы мен қабілетін дамыту, отбасындағы ересектердің (ата-әже, 
ата-ана, аға-әпке) өмірлік тәжірибелері арқылы жүзеге асырылады. 
Олар: өмірге ғылыми көзқарас, еңбекке деген жоғары адамгершілікті 
қарым-қатынас, достық пен бауырмашылдық сезімін ояту, қоғамдық 
мінез-құлық талаптарын сақтай білу, интеллекттік, эстетикалық да-
муды дене жағынан дамумен ұштастыру, денсаулығын сақтау мен 
санитарлық-гигиеналық білімін жетілдіру секілді қоғамнан алған 
өмірлік тәжірибелері болуы мүмкін.

Өкінішке орай, бүгінгі зерттеулер жас отбасыларының 50-70%-ға 
жуығы ата-аналарынан бөлек жеке тұрғысы келетіндігін айтатынын 
көрсетті. Бұл отбасындағы тәрбиенің ұйымдастырылуына екіжақты 
ықпал етеді. Біріншіден, жас отау иелері ерте  өз бетінше өмір сүруге 
бейімделсе, екіншіден,  отбасындағы ұрпақтар сабақтастығы үзіледі. 
Отбасындағы ересектер немере қызығынан шектеліп, жас отбасы-
лары бала күтімі мен отбасы өмірін дәстүрлі тұрғыда ұйымдастыру 
бойынша  көмек алудан шектеледі. Шын мәнісінде халқымызда 
отбасы тәрбиесі ұрпақтар сабақтастығы негізінде жалғасын туып 
келген. «Қариясы бардың қазынасы бар» деп ұққан халқымыз ере-
сектер кеңесіне мұқтаж болған. Жас отау иелерін отбасылық қарым-
қатынас пен бала күтіміне байланысты әртүрлі дәстүрлер мен 
талаптарға үйретіп отырған. Тіпті болмағанда отбасылық өмірге 
баулып, кейіннен еншісін беріп бөлек шығарған. Сондай-ақ, қазақ 
отбасы тәрбиесі бір шаңырақтың астында өмір сүретін бірнеше 
ұрпақтың өзара ынтымақтастығы негізінде ұйымдастырылатын та-
маша ұрпақтар сабақтастығы арқылы жүзеге асырылып отырған. 

Екінші – үйдегі әрбір адамның жеке басына отбасы ұжымының 
үнемі жүйелі түрде тәрбиелік ықпал етіп отыруы.

Үшінші – отбасындағы балалардың үнемі ересектердің өздерін-
өздері белсенді түрде тәрбиелеп отыруына мәжбүр ететіндей әсер 
етуі.

Бұл қызметтің нәтижелі жүзеге асуы отбасының тәрбиелік 
мүмкіндігіне байланысты болады. Ол отбасының педагогикалық 



168

мүмкіндігін анықтайтын шарттар мен құралдардың біртұтас 
жиынтығынан тұрады. Бұл жиынтық отбасының құрылымы мен са-
нын, материалдық және тұрмыстық жағдайын, отбасы ұжымының 
дамуы мен ондағы мүшелердің қарым-қатынас жасау сипатын 
байланыстырады. Ол ата-аналардың идеялық-адамгершіліктік, 
психологиялық көңіл-күйін және еңбек ету жағдайын, өмірлік 
тәжірибесі мен білімін, мамандыққа байланысты қасиетін қамтиды. 
Әсіресе, отбасындағы дәстүрлер, әке мен шешенің жеке басының 
өнегесі үлкен мәнге ие. Отбасындағы қарым-қатынас сипатын және 
айналадағылармен қарым-қатынасты, ересектердің педагогикалық 
мәдениетінің деңгейін, олар арасындағы тәрбиелік іс-шаралардың 
өзара  бөлісуін, мектеп пен отбасының және қоғаммен байланысын 
ескеру қажет.

Басты және маңызды компонент – отбасы тәрбиесінің өзіндік 
ерекшелігі. Адам өмірге келгеннен бастап өмірінің соңына дейін 
отбасының ықпалын сезінеді. Демек отбасы тәрбиесіне бірізділік 
пен үздіксіздік тән екен. Мұнымен ешқандай тәрбиелік қоғамдық 
институттар тең келуі мүмкін емес.

Әрине, отбасының балалар өмірінің әртүрлі кезеңдеріндегі әсер 
етуі бірдей емес. Өмірдің өзі мектеп жасына дейінгі баланы және 
мектеп оқушысын отбасында көп нәрсеге үйретеді. Отбасындағы 
тәрбие ата-ананың балаға деген махабаты мен баланың әке-шешесіне 
деген сүйіспеншілігінсіз жүзеге асуы мүмкін емес. Ол тәрбиенің 
кез келген басқа түріне қарағанда сипаты жағынан ерекше. Отбасы 
әртүрлі жастағы адамдарды жынысына, қызығушылығына қарамай 
біріктіреді. Бұл балада өзінің көңіл күйін және интеллектуалдық 
мүмкіндіктерін қалыптастыруға жағдай туғызады.

Отбасының балаға тәрбие берушілік қызметінің ерекшелігі – 
оның тұрақтылығында. Негізі баланы тәрбиелеу мақсатында жас-
тай, мектеп жасына дейінгі кезеңде жасалған дұрыс қарым-қатынас 
кейіннен, тіпті ол мектепке барғанда оқуына, еңбекке араласқанда 
өз нәтижесін көрсетеді. Ал керісінше, ата-ана тарапынан баланың 
жас кезінде оның тәрбиесіне дұрыс көңіл белінбесе, ол оқығанда 
да кері нәтижесін көрсетеді. Отбасы баланың рухани мәдениетінің 
дамуына, жеке басының әлеуметтік бағыт алуына, мінез-құлқының 
түрткілеріне әсер етеді. Қоғам мен отбасы баланың өмір сүру 
жоспарының қалыптасуына әсер ететін негізгі фактор болып қалады.

Қоғамдық ережелер ең адымен отбасында қабылданып, мойын-
далады. Қоғамның бағалы мәдениеті де отбасында қолданылып, 
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жүзеге асырылады. Сондай-ақ, басқа адамдарды түсініп қабылдау 
олар туралы бір пікірге келу де отбасында қалыптасады. Ол 
отбасының өзара қарым-қатынастық қызметі барысында жүзеге 
асады. Отбасының балаға тәрбие беруде әсер етушілік ықпалы 
қоғамның әсер ету ықпалындай өте ауқымды.

Соңғы уақытта бір балалы отбасылары мен толық емес отбасылары 
(әкесі не шешесі жоқ отбасылары) көбейіп барады. Мұндай жағдайда 
ұжымның болу-болмауы ондағы үй-ішілік қарым-қатынастың сипа-
тына байланысты болады. Егер онда тату қатынас, толық түсінушілік 
болса ұжым деп айтамыз. Ал егер түсінбестік басым, үнемі ерегісу мен 
ұрсу болса, онда ұжым бола алмайды. Отбасындағы түсінбеушілік – 
үйдегі ерлі-зайыптылардың көзқарасындағы қарама-қарсылық пен 
қақтығыс. Осындай қақтығыстың арасында көбіне отбасындағы 
баланың тәрбиесі зиян шегеді. Кейбір отбасыларындағы ересектер 
сырттай қарағанда тату-тәтті өмір сүріп, балалары да оқып, үлкендер 
еңбек етіп жатқандай көрінеді. Ал, шын мәнінде ондағы мүшелердің 
әрқайсысы өз бетінше өмір сүреді, тіпті ересектер өз балаларының 
өміріне араласпауды дұрыс деп табады.

Жоғарыдағы көрсетілген отбасындағы қарым-қатынастың екі 
типі де ұжымның қалыптасуына кедергі жасайды. Өзара тату қарым-
қатынас жасайтын отбасыларында жағдай мүлдем басқаша. Ондағы 
адамдардың көзқарастары, қызығушылығы мен ынтасы сәйкес 
келіп, олар үнемі бір-біріне көмектесуге дайын, жанашыр болып 
келеді. Осындай қарым-қатынас орнау үшін отбасында қанша адам 
болуы керек деген сұрақ тууы мүмкін. Психолог А. В. Петровскийдің 
көзқарасы бойынша отбасының сипатын ондағы адамдар санымен 
анықтайтын болсақ, онда қателескен болар едік. Мұның барлығы 
ондағы адамгершіліктік ахуалмен, мақсатпен анықталады. Үлкен 
отбасыларындағы, яғни көп балалы үйлерде көпшіл, адамгершіліктік 
қарым-қатынасты қалыптастыру мүмкіндігі үлкен. 

Қазақ отбасы тек қана ер, әйел және балаларынан ғана емес, үлкен 
отбасыларынан тұрған, яғни әкесі мен анасы, үйленген ұлдары, қажет 
болса үйленген немере-шөберелері, былайша айтқанда «ата балала-
ры» бірге тұрған, оларды әкелері басқарған. Оларды мұндай бірігуге 
мәжбүр еткен жалпы экономикалық мүдделері ғана емес, сол секілді 
қандастық-туыстық, намыс бірлігі деп ұғуымыз керек. Мұндай үлкен 
отбасылары бірге тамақ ішіп, бірге отбасы мәселелерін шешкен. 
Әсіресе, бұл отбасындағы тәрбиені тиімді ұйымдастыруға септігін 
тигізген. Қазақ отбасындағы мұндай өмір сүру дәстүрі балалар-
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ды көпшіл, сабырлы, кең пейілді, бауырмал етіп қалыптастырған. 
Енші алып бөлек кеткен ұлдары болса, олар да ата ақылынан тыс 
кете алмаған. Барлық тұрмыс мәселелерін әулеттің атасы шешкен. 
Мұндай отбасылары оңайлықпен күйремеген, қайта ауызбірлігі 
нығайып, біріне-бірі сүйеніш болып, табалдырықтары мықты 
болған.

Осы тұста ғалым Әбуали Қайдар өзінің «Қазақ қандай халық?» 
деген кітабында «...қазақта бір тұқымнан тараған әулеті  неғұрлым 
көп болса, халықтың ішінде ең күштісі сол, өйткені ол қажет 
болған жағдайда әділдік орнына да, қорғануға да өз әулетінің күшін 
жұмсай алады. Сондықтан қазақтарды бір іске итермелеу керек 
болса, мұндайда ханның келісімінен гөрі өскен-өнген әулеттердің 
басшы адамдарының айтқаны өтімді» – деп отбасында көп бала-
лы және олардың барлығының өз ортасында жоғары беделді болуы 
үлкен күш екендігін сипаттайды. Сондықтан отбасы тәрбиесінің 
тиімділігі  ондағы баланың көптігінде дегенді айтады.

Ақын Ақтамберді: Атадан алтау туғанның, жүрегінің баста-
ры, алтын менен бу болар. Атадан жалғыз туғанның, жүрегінің 
бастары, сары да салқын су болар, жалғыздық сені қайтейін, – деп 
әрбір қазақ отбасы үшін жалғыз баласы бардың болашағы қиын бо-
лады дегенге келтіреді. Себебі қазақ қашан да көптеп өніп-өскенді 
қалайтын халық емес пе? Содан болар халқымызда балалардың 
көптігі берекенің молдығымен байланыстырылған. Мұндай ойлар-
ды көп балалы отбасындағы шаруашылықтың бөлінуімен, өзара 
әрекеті қарым-қатынастың орнауымен, ата-аналарға қолқанат бо-
лар көмекшілердің табылуымен, тіпті дау-жанжалда да олардың 
даусының басымдығымен байланыстыра сипаттап, былай дейді: 
«Жел, жел өсер, жел өсер, жекендейтін саусылдап, Ораздының 
ұлы өсер, өрісінде малы өсер, ағайыны тел өсер, бақыт қонса ба-
сына, жақсылармен тең өсер. Баласы өсіп жетпесе, сөзі көпке 
жетпесе, жал-құйрықсыз жалғыздар, олай-бұлай боп кетсе, әкесі 
сорлы қор болар».

Мұндай пайымдаулары арқылы ақын жалғызы бардың шығар-
шықпас жаны бар екендігін, сонымен тұрмай көптің алдында сөзі 
де өтімсіз, әлсіз болатынын айтады. Өйткені қазақ көп ағайыннан 
өніп-өскен отбасын қашанда өнеге еткен. Сондықтан жалғыздық 
тек құдайға ғана жарасқан деп, адам баласының көптігін мақұл 
көрген. Көптің бір-біріне қолқабыс етер сүйеніші мен жұбанышын 
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былай қойғанда сөзін сөйлетер қолдаушылары әділ шешен болса да 
жалғызға дес  бермейтінін меңзейді.

Отбасының маңызды негізі ерлі-зайыптылардың ата-аналық ма-
хаббаты мен мейірімі және балаларының өз тарапынан ересектерге 
деген құрметі, жанашырлық сезімі болып табылады. Жоғарыда ата-
лып өткендей, отбасының негізгі қызметі – өмірге ұрпақ әкеліп, оны 
тәрбиелеп, қатарға қосу. Мұндай қызметті отбасынан басқа бір де 
бір ұжым атқармайды. Сондықтан да отбасы ұжымының қызметі ба-
рынша көп кырлы әрі көп салалы, саны жағынан да көп. Оны орын-
дау қоғамнан тыс болуы мүмкін емес. Сондықтан баланы дұрыс 
тәрбиелеу үшін отбасы қоғаммен тығыз байланыста болуы керек. 
Осы тұста елбасы Н. Ә. Назарбаев «Еліміздің болашақта гүлденуі 
бүгіннен басталады» деген баяндамасында: «Отбасының беріктігі, 
жұбайлардың бір-бірінің, ең бастысы балаларының алдындағы 
жауапкершілігіне де көп нәрсе байланысты. Ата-аналар балаларына, 
ал балалары қартайған ата-аналарына қамқор болуға тиіс», – деген 
болатын.

Әрбір отбасында өзіне тән белгілі бір адамгершіліктік-рухани 
деңгей қалыптасқан. Осы деңгей қаншалықты жоғары бол-
са, отбасындағы адамдардың мәдени қажетін қанағаттандыру, 
кызығушылығы мен қабілетін дамытуға үлкен мүмкіндік бар. 
Онда бала тәрбиесі дұрыс жалғасын тауып, адамгершіліктің және 
көңіл күйлік-эстетикалық байлықпен өмір сүреді. Отбасының 
рухани байлығына алдымен идеялық-адамгершіліктік бастауы, 
ұжымдық қарым-қатынасы, психологиялық ахуалы, үйішілік және 
айналадағылармен қарым-қатынасы, көпшілік ақпарат құралдарын 
пайдалануы, бос уақыт пен демалуды ұйымдастыруы және тәрбиелік 
өрісі жатады.

Адамның азаматтық бастамасы отбасында мектеп жасына дейінгі 
және төменгі сыныпта оқып жүрген күннің өзінде-ақ калыптасады. 
Балалар саяси оқиғаларға өте ерте кезден араласады. Олар ересек-
термен бірге өмір сүре жүріп, саяси өмірде де бірге болады. Идея-
лар мен күрестерді, әділдікті өздерінше қабылдап, ой түйіндейді. 
Әсіресе, жасөспірімдік кезде балаларда азаматтық сезім белсенді 
түрде қалыптасады.

Отбасының идеялық-адамгершілік саулығы ондағы мүшелердің 
мінез-құлқы мен өмір сүру дәстүріне бірінші кезекте байланысты 
болады. Сонымен қатар, қоғам мен айналадағы адамгершілік ахуал 
да отбасына әсер етеді.
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Азаматтық және адамгершіліктік қарым-қатынастың бірлігі мен 
тұрақтылығы отбасындағы әрбір адамға, әсіресе, ондағы балаларға 
әсер етеді. Мұндай көріністің негізгі құралы үйішілік және ерлі-
зайыптылар арасындағы қарым-қатынас болып табылады. Балалар 
ата-аналарының еңбексүйгіштігін, қоғам өміріне белсене араласу-
ын, сондай-ақ, үйішілік қарым-қатынастағы достық пен көпшілдік, 
мейірімділік пен өзара қамқорлықты өте жоғары бағалайды. 
Отбасындағы ата-аналар мен балалардың рухани жақындығы – бұл 
ересектердің өз бойындағы асыл байлықтарын балаларына беруі, ор-
нына ешнәрсе талап етпеуі деген сөз. Үй ішіндегі мейірімділік қарым-
қатынас баланы жан-жақты қалыптастырады. Қарым-қатынастық 
қызметпен көбіне отбасындағы психологиялық ахуалдың пайда бо-
луы байланысты болады. Мұнымен келіспеуге болмайды.

Әрбір отбасындағы тұрақты сезім күйлерін психологиялық 
ахуал немесе психологиялық жағдай деп атау қабылданған. Ол 
отбасындағы адамдардың көңіл күйлерінің жиынтығынан, олардың 
көңіл толқулары мен алаңдауынан, бір-біріне және жұмысқа де-
ген қатысынан пайда болады. Басқаша айтқанда, психологиялық 
ахуал – отбасындағы мүмкіндік немесе қайшылық туғызатын 
психологиялық жағдайлардың жиынтығы. Демек, ол отбасының 
идеялық-адамгершіліктік құндылықтарынан бөлінбейтін отба-
сы мүшелерінің өзара қарым-қатынасының көрсеткіші деуге бо-
лады. Сондықтан оны моральдық-психологиялық ахуал деп те 
атайды. Психологиялық ахуалды отбасындағы мүшелердің өздері 
қалыптастырады.

Отбасындағы психологиялық ахуалды ғалымдар қолайлы және 
қолайсыз деп екіге бөледі.

Отбасындағы қолайлы психологиялық ахуалдың негізі – ондағы 
ерлі-зайыптылардың ынтымақтастығы, ең алдымен ері мен 
әйелінің идеялық-адамгершіліктік көзқарасының бірдей болуынан 
қалыптасады. Отбасындағы қолайлы психологиялық ахуалға мына-
дай белгілер тән: бірлік, ондағы әрбір адамның жеке басының жан-
жақты дамуына мүмкіндіктердің болуы, отбасындағы мүшелердің бір-
біріне деген жоғары тілектестікпен талап қоюшылығы, тәртіптілік, 
жауапкершілік. Қолайлы психологиялық ахуалды отбасындағы 
адамдар қашанда бір-біріне үлкен сыйластықпен қарым-қатынас 
жасап, сенім білдіреді, ересектер кішілерге көмектесуге үнемі 
дайын, кішілер ата-аналарына сый-құрмет көрсетеді. Мұндағы 
өмірдің заңы бір-бірін түсінуге, көмектесуге деген ықыласы мен 



173

іскерлігімен анықталады. Әркім өз ойын еркін айта алады және оған 
қалғандары құрметпен қарап, қабыл алады. Сонымен қатар, мұнда 
өзін-өзі сынау, яғни өз ісіне баға беру, жанындағы мүшелердің теріс 
әрекеттерін сынауда көзқарастары сәйкес келмей қалған жағдайда 
өзара шыдамдылық пен сабырлылық сақтау жақсы қалыптасқан. 
Мұндай отбасы тұрмыс қиыншылығына оңай төтеп беріп, оны жеңіп 
шығуға қабілетті болады.

Отбасының қолайлы психологиялық ахуалының маңызды 
көрсеткіші – ондағы мүшелердің бір-бірінен ешнәрсе жасыр-
майтындығы. Туысқандарымен, көршілермен және жолдастарымен 
үнемі мейірімді қарым-қатынаста болуы.

Соңғы кезде отбасының бос уақытты және демалу-
ды ұйымдастыру қызметі күшейіп келеді. «Бос уақыт деп 
жұмыстан басқа, яғни адамның өз еркіне берілген уақытты ай-
тамыз». Бос уақыт жеке тұлғаны жан-жақты дамыту мақсатында 
адамның рухани және дене күшінің қалпына келтіруінде теңдесі 
жоқ әлеуметтік құндылықтардың маңыздыларының бірі. Бос 
уақытты ұйымдастырудың рөлін көтеру отбасы өмірінің тәртібі 
мен әрекеттерінің дұрыс орындалуын, отбасындағы адамдардың 
міндеттерінің дұрыс бөлінуін, еңбек пен демалуды дұрыс 
ұйымдастыруға қабілетті етеді. Отбасында бос уақытты ұйымдастыру 
мыналарды қамтиды:

– кітап оқу;
– теледидардан бағдарлама көру;
– туған-туыс, достармен кездесу;
– театр, концерттерге бару;
– саяхатқа шығу;
– спортпен шұғылдану, музыка, өнер мектептеріне бару, т.с.с. 

көңіл көтеру кештерін ұйымдастырулар жатады.
Отбасы өмірі – көпқырлы. Біздің жоғарыда қарастырғандарымыз 

тек оның негізгі қызметтері. Отбасы адамның жеке қажеттілігін, 
топтық жене қоғамдық маңызды қажеттерін қанағаттандырады. 
Қоғам отбасына ықпал етіп отырады, отбасы да қоғамның дамуына 
және өмір сүру дәстүрінің өзгеруіне әсерін тигізіп отырады.

Отбасы тәрбиесі жағдайында балалар бойында ұнамды қасиеттерді 
қалыптастыру белгілі бір білімділік пен әрекет дағдыларының, 
әсіресе сезімдік қасиеттерін қалыптастырумен анықталады.

Ата-аналар отбасындағы өмірді дұрыс ұйымдастыру үшін, ең 
алдымен отбасы қызметін жақсы білуі тиіс. Балаларды тәрбиелеуде  
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ата-аналарға белгілі бір білімдер мен қабілеттіліктер қажет бола-
ды.  Осы тұста  Н. И. Пирогов өзінің таңдамалы шығармаларында: 
«Баланы дұрыс түсініп, қарым-қатынас жасау үшін оны біздің 
өміріміздің өрісіне емес,  біз өзіміз олардың ойлау өрісіне енуіміз 
қажет», – деп ата-аналарға балаларды түсіну үшін олардың ойы-
мен ойлап, солардың көзімен көре білудің қажеттілігін түсіндіреді. 
Осы тұста А. О. Пинт: «Ата-аналар балаға жақсы тәрбие беру үшін 
оның мінез-құлқындағы әрбір ұсақ-түйек өзгерістерді байқап білуге 
қабілетті болуы керек. Педагогтар секілді кез келген ата-анаға да 
педагогикалық такт өте қажет. Олар балаларын суықтап қалудан 
немесе әртүрлі ауруға шалдығудан қорғап, алдын алып жүреді де, 
өздері тарапынан орын алатын дөрекі сөздері мен әрекеттері арқылы 
олардың жүйке жүйелеріне кері әсер ететінін ескере бермейді», –
дей келіп, бала тәрбиесінде ата-аналардың бойында педагогикалық 
байқағыштық, педагогикалық елестету, педагогикалық такт және 
ұйымдастырушылық қабілеттіліктердің болуын ұсынады, ал
О. Р. Кунц: «Жақсы адам, тек оны дұрыс тәрбиелегенде ғана 
қалыптасады», – деп дұрыс тәрбиелеу үшін ата-аналардың қоғамдық 
мекемелермен байланысын ұдайы орнатып отыруы тиімді болаты-
нын ескертеді.

Бұл мәселелерді  тиімді шешу үшін ата-аналардың педагогикалық 
сауаттылығын көтерудің ошағы мектеп болып отыр. Сондықтан ең 
алдымен ата-аналармен жұмыс жүргізіп, олар білуге тиісті білімдерді 
өмір талабына сай  насихаттап отыру сынып жетекшілерінен терең 
білімділікті қажет етеді.

Тұжырым: 

1. Отбасы баланы әлеуметтендірудің шешуші факторы 
ретінде бірқатар қызметтерді жүзеге асырады, ол қоғамдық 
құбылыс ретінде өзгеріп отырады.

2. Әрбір ұлттың өзіндік менталитетіне байланысты тәрбие 
дәстүрлері мен функциялары ерекшелікпен іске асырылады.

3. Отбасы қызметтерін тиімді ұйымдастыру ондағы бала 
әлеуметтенуіне оң ықпалын тигізеді.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:
1.  Отбасындағы тәрбие процесінің бүгінгі жағдайына сипаттама беріңіз.
2. Отбасы функцияларының өзара байланысы мен баланы әлеу-

меттендірушілік сипатын дәлелдеңіз.
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3. Отбасы қызметтері мен ондағы ер және әйел қызметтерін қазақ 
халқының отбасылық дәстүрлері негізінде түсіндіріңіз.

4. Бүгінгі қазақ отбасы тәрбиесінің ұлттық және қоғамдық талаптарын 
сәйкестендіре жетілдірудің қандай мүмкіндіктерін ұсына аласыз?

5. Бүгінгі отбасы тәрбиесінің дамуындағы жетістіктері мен кемшілік-
терін салыстырғанда қандай тұжырымға келдіңіз? Көзқарасыңызды 
дәлелдеңіз.
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2.5 Мектеп - әлеуметтендіру институты және әлеуметтік- 

педагогикалық жүйе ретiнде

1. Мектептің әлеуметтендіру институты ретіндегі мәні мен 
мүмкіндіктері

2.  Мектептің баланы әлеуметтендірушілік қызметі
3. Әлеуметтiк бағдарланған мектептердiң  қызметiнiң жетек-

шi бағыты мен  типтері
4. Мектептегі баланы әлеуметтендіру шараларының ұйым-

дастырылу ерекшеліктері
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Тәрбие адамзат қоғамының пайда болуымен бiрге бiте қайнасып 
дамып келе жатқаны бәрiмiзге де белгiлi. Педагогика ғылымы 
адам тәрбиесi жайлы ғылым болғандықтан, тәрбие категориясы 
да адамзат қоғамымен бiрге дамып, өзгерiп отырады. Алғашқы 
қауымдық қоғамның өзiнде ғылым-бiлiм дамымай тұрған кезден-
ақ, адамдар үңгiрде өмiр сүрiп,  аң аулап, тамақтарын тауып же-
генде өз ұрпақтарына күн көрiстiң жолдарын мұра етiп үйретiп 
отырған. Мiне, мұның өзi адам баласының әлеуметтiк тәжiрибелерiн 
ұрпақтан-ұрпаққа берiп отыруы, олар әрекеттерiнiң  тәрбиелiк сипат 
алғандығын дәлелдейдi. 

Отбасының пайда болуымен  және жекеменшiктiң шығуымен 
сәйкес тәрбие сипаты да бөлiне бастады. Үстем тап өкiлдерiнiң ба-
лалары ақыл-ой мен дене тәрбиесiне үйретілсе, ал қаналушы тап 
өкiлдерiнiң балалары еңбек тәрбиесiн бойына сіңірді. Қоғамда және 
тiршiлiкте болып жатқан күнделiктi құбылыстар тәрбие мәселесiнiң 
алдына жаңа мiндеттердi қойып отырды. 

Тәрбие бүгiнге дейiн бiр орында тұрған емес. Ол сан құбылып, 
сан өзгерiске ұшырап, қоғаммен бiрге жаңарып келедi. 

Тәрбие ұғымы қоғамдық категория ретiнде қызмет етедi. 
Олай болса, оның анықтамасы, мақсаты және мiндетi адамзат 
қоғамында болған әрбiр өзгерiстен соң мiндеттi түрде өзгерiп оты-
рады. Өйткенi сол қоғамда өмiр сүретiн адамдардың әлеуметтену 
процесi нәтижесiнде бүкiл болмысы, психологиясы, сұранысы 
және т.б. өзгередi. Олай болса, оларды тәрбиелеудiң теориясы мен 
әдiс-тәсiлдерi де өзгеруге тиiстi. Оған дәлел – кеңестiк тәрбиедегi 
жеке адамға қойылған талап пен  бүгiнгi балалар тәрбиесiне 
қойылатын талаптың бiрдей еместiгi. Елiмiздiң егемендiк алуы-
на байланысты тәрбие ұлттық бағытқа бет бұрды. Өйткенi қоғамға 
тәуелсiз Қазақстанның ұлттық тәрбиесiн  бойына сіңірген жаста-
рын қалыптастыру қажеттiлiкке айналып, тұңғыш рет 1993 жылы  
жаңа ұлттық тәлiм-тәрбие тұжырымдамасы  жарық көрдi. Онда 
тәрбиеге  анықтама да жаңаша бағытта берiлдi: «Тәрбие дегенiмiз – 
халықтың ғасырлар бойы жинақтап, iрiктеп алған озық дәстүрлерiн 
жас ұрпақтың бойына сiңiру». Ал тәрбиенiң негiзгi мақсаты ұлттық 
тәрбие беру болды. Себебi бiздiң ұлтымыздың ғасырлар бойы 
қолданып келген дәстүрлi тәрбие тәжiрибесi өте жоғары тиiмдiлiк 
көрсетiп келгенi бәрiмiзге белгiлi.  Онда тәрбиенiң алдына қойған  
мiндеттерi: ең алдымен денi сау, ұлттық сана сезiмi оянған, руха-
ни ойлау дәрежесi биiк, мәдениеттi, парасатты, ар-ожданы мол, 
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еңбекқор, iскер және бойында басқа да  iзгi қасиеттер қалыптасқан 
адамды тәрбиелеу деп көрсетiлдi. Осы мiндеттердi мемлекеттiк 
тұрғыда жүзеге асыруда мектеп бағдарламаларына көптеген 
өзгерiстер енгізілді,  жаңа оқу пәндерi енгiзiлiп, тәрбие сағаттарының 
ұйымдастырылуы мен мазмұны жаңаша, этнопедагогикалық тұрғыда 
қарастырылды.

Қоғамға нарықтық экономиканың келуiне байланысты бала-
лар психологиясын нарық талаптарына сай тәрбиелеу қажеттiлiкке 
айналды. Оларда ұлттық тәрбиемен қоса нарық заманына сай 
қасиеттердi қалыптастыру тәрбие мақсатына айналды.  Осы тұста 
ғалымдар Ж. Б. Қоянбаев пен Р. М. Қоянбаевтар өздерінің «Педаго-
гика» кітабында  тәрбие ұғымына былайша анықтама бередi: «Тәр-
бие дегенiмiз – жастарды қоғамда өмiр сүруге және еңбек етуге 
бейiмдеу». Бұл нағыз нарық талабын ескеріп, адам тәрбиесін қоғам 
талабына сай жүзеге асыруды көздеген анықтама болатын.

Бүгiнгi таңда  «тәрбие»  ұғымының ауқымы әлеуметтендiру 
ұғымымен астасып, әлеуметтiк мәнге ие болып отыр. Өйткенi 
бүгiнгi тәрбие беру мәселесi жастарды қоғамға лайықты азамат етiп 
тәрбиелеумен сәйкес келгендiктен, бұл ұғымдар бiр-бiрiнiң балама-
сы ретiнде де қолданылып келедi. 

Практикада «көше тәрбиелейдi», «ортаның тәрбиесi» және т.б. 
түсiнiктер жиi қолданылады. Әлеуметтiк жағдайлардан туындаған 
проблемалар мен сұраныстардан бүгiнгi педагогика ғылымының 
жаңа салаларының  өзектiлiгi артып, өмiрде кең қолдау тауып отыр. 
Мәселен, әлеуметтiк педагогиканың зерттеу проблемалары ғылыми 
педагогика мазмұнындағы тәрбие мәселелерiн басып озып, тiптi оны 
өзiнiң мазмұнында терең қарастырып, өзара байланыста қамтып 
келедi. Бұл да бүгiнгi қоғамның жағдайлары адам тәрбиесiнде 
әлеуметтiк педагогтар қызметiне мұқтаж екендiгiн көрсетiп, тәрбие 
әлеуметтенумен бiте қайнасып бiрге қарастырылуын керек етедi. 
Әлеуметтендiру мен әлеуметтiк тәрбиелеуде мектеп бiрiншi дәрежелi 
рөлдi атқарады. Бала мектепке 7 жасар ерте балалық шағында келiп, 
одан көп жылдар көлемiнде қалыптасқан тұлға ретiнде 17-18 жасында 
үлкен өмірге қадам басады. Мектепте бала тек оқып қана қоймайды, 
тұлғалық қалыптасуының қарқынды даму кезеңiн өткiзедi. Мек-
теп қабырғасында бала немесе жасөспiрiм оқып бiлiм алатын, 
болашақ өмiрiне қажеттi белгiлi бiр дағды мен қабiлеттердi игеретін 
болғандықтан, дәстүрлi мектептердi оқу орны, оқу мекемелерi 
деп атайды. Бір кездерде қоғамдағы қайта құру мен идеологиялық 
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бағдардың ауысуына байланысты мектептiң тәрбие берушiлiк 
және қалыптастырушылық рөлi бiршама төмендеп кеттi. Көптеген 
педагогикалық ұжымдар қоғамдағы әлеуметтiк тұрақсыздық пен 
идеологиялық белгiсiздiк жағдайында мектептiң негiзгi мiндетi – 
балаларға сапалы бiлiм беру ұстанымдарын өз деңгейінде атқара ал-
мады. Сапалы бiлiм алған адам өмiрде міндетті түрде тәрбиелi әрi 
қоғамдық істерге жан-жақты дайын болады деп саналды. Бiрақ тари-
хи тәжiрибелерге талдаулар жасау мен практика мұның дұрыс емес 
екендiгiн көрсетiп  бердi. Бүгiнгi жағдайда  мектептiң әлеуметтiк-
қалыптастырушылық, тәрбиелеушiлiк мiндетi елеулi түрде 
күшейтiлуде. Әсiресе, тұрғындардың елеулi бөлiгiнiң  әлеуметтiк 
орнықтырушылығы отбасындағылардың әлеуметтiк-психологиялық 
қиыншылықтардан басымдығы бiлiм беру жүйесiндегi әлеуметтiк 
ортаның қатаң әсерiнiң күшеюi бүгiнгi бiлiм беру мен тәрбиенiң 
дәстүрлi қызметiнiң көкейкестiлiгiн арттырып, тереңдете түсуге 
алып келдi. Олар:

1. Әлеуметтiк бейiмдеу және әлеуметтiк тұрақтандыру 
қызметi. Ол әрбiр оқушыда реалды әлеуметтiк қарым-қатынасқа 
түсудi, тұлғаның әлеуметтiк даралығын қалыптастыруды, әрбiр мек-
теп бiтiрушiсi үшiн өмiрлiк перспективаларды ашуға, әлеуметтiк 
кикілжіңдер  мен әлеуметтiк қысымдарды шешуді қамтамасыз ету;

2.  Әлеуметтiк қайта құрылушылық қызмет. Бұл қызмет тез өзге-
ретiн өмiрлiк жағдаяттардың, нарық қатынасы мен демократиялық-
құқықтық қоғамның қалыптасуы  жағдайында адамдардың сапалы 
өмiр сүруге бейiмделуiн қамтамасыз етедi;

3. Әлеуметтiк-қорғаушылық қызмет. Ол балалардың өмiрi мен 
дамуына қалыпты жағдай жасай  алмайтын отбасылары мен 
қоғамдағы балаларға қамқорлық жасаумен байланысты іс-шараларды 
ұйымдастыруды қамтиды;

4.  Денсаулықты сақтаушылық және нығайтушылық қызмет. 
Ол бiлiм берудiң бағасы  шектен тыс жоғары болғанда немесе бiлiм 
беру денсаулықты жоғалтуға алып келетiн жағдайдағы балалардың 
денсаулығының катастрофалық құлдырауымен байланысты болады. 
Мысалы, компьютерде ұзақ отыру көзге, мидың шаршауына алып 
келедi. 

5.  Мәдени және мәдени-шаруашылық қызмет. Бiлiм берудi 
кең мағынада мәдениетпен қарым-қатынас ретiнде түсiнуден келiп 
шығады немесе көпшiлiк хабар құралдары, мәдениет мекемелерi, 
микроорта әзiрге бұл процестi қамтамасыз етуге қабiлетсiз. 
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Бүгiнгi жағдай бiлiм берудiң негiзгi мекемесi ретiндегi мектептiң 
тәрбие берушiлiк, тұлғалық-қалыптастырушылық қызметi 
мектептiң тек білім берушілік қана емес, әлеуметтiк және тұлғалық-
дамытушылық, тәрбие берушiлiк жүйе болуын талап етедi. Бұл 
мектептiң бiлiм беру жүйесi ретiндегi анықтамасын терiске 
шығармайды.

Сонымен, бүгiнгi мектеп адамның әлеуметтiк қалыптасуы 
үшiн оның қоғамдық қарым-қатынас жүйесiне енуiне, оның еркiн, 
шығармашылық тұлға ретiнде жан-жақты қалыптасуына жағдай 
жасайтын бiлiм берушiлiк-тәрбиелiк жүйе болуы тиiс. Мектептегi 
бiлiм берудi жүзеге асырудың жалпы бағдары тек тұлғалық және 
әлеуметтiк болуы мүмкiн емес. Бұл екi бағыт оқыту мен тәрбиенiң 
әлеуметтiк-тұлғалық бағдарында гармониялы үйлесiм табуы тиiс. 
Бұл бағыттылықты мектеп қандай жағдайда жүзеге асыра алады? 
Бүгiнгi жағдайда мектеп осы рөлдi атқара ала ма? Ол үшiн мектеп, 
бiрiншiден, өзiнiң қызметiнiң маңызды бөлiгiне оқу процесi енетiн 
тәрбие жүйесi ретiнде өзiн жетiлдiрiп отыратын тәрбие мекемесi 
болуға тиiс. Екiншiден, тәрбие мiндеттерiн жүзеге асыру үшiн мек-
теп басқа да әлеуметтiк институттармен тығыз байланыста болуы, 
яғни отбасыларымен, мектепке дейiнгi, қосымша және кәсiби бiлiм 
беру мекемелерiмен, денсаулық, мәдениет, дене тәрбиесi және спорт 
мекемелерiмен, тәртiп сақтау органдарымен, әртүрлi қоғамдық 
және өндiрiс бiрлестiктерiмен және т.б. олардың тәрбиелiк, 
әлеуметтендiрушiлiк потенциалын пайдалануға мүмкiндiк алуы 
тиiс. Үшiншiден, мектептерде және шағын аудандарда әртүрлi 
жастағы оқушыларға әрекеттер мен қарым-қатынастың түрлерiн 
қамтитын орта болуы тиiс. Төртiншiден, әлеуметтiк тәрбиенiң 
мақсатын жүзеге асыру үшiн тек қана әлеуметтiк педагогтар, пси-
хологтар және директордың тәрбие жұмысы жөнiндегi орынбасары 
ғана емес, бүкiл педагогикалық ұжым және оның жақтастарының 
бәрi қамтылуы керек. Бесiншiден, мектепте оқушылардың өздiк 
әрекеттерi, өзiн-өзi басқарудың қоғамдық органы, балалар және 
жасөспiрiмдердiң қоғамдық ұйымдары, бастамалар көрсету үшiн 
мүмкiндiктер мен оқушылардың өмiрлiк әрекеттерi және оқудағы 
таңдау бағытының дамуы қажет.

Сондықтан бүгінгі таңда жалпы білім беретін мекемелердің 
әртүрлі типтері ұйымдастырылып, жұмыс істеуде: гимназия, мектеп-
гимназия, лицей және т.б. Олардың барлығы да жалпы білім беретін 
мектептер базасында құрылады. 
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Нақтылы пәндерді тереңдетіп оқытатын сыныптары бар 
мектептер. Бұл мектепетерде бір немесе екі пән тереңдетіліп 
оқытылады. Мысалы, шетел тілі мен математика секілді, т.б. 
Басқа пәндер жалпы білім беретін мектептер бағдарламасына тән 
тақырыптармен өткізіле береді. Бұл сыныптарды атына сай ағылшын 
тілі немесе математика  сыныбы деп атайды. Егер екіден көп бірнеше 
пәндер тереңдетіліп оқытылатын болса, онда ондай сыныптар-
ды профильдік сыныптарға бөліп атайды. Мысалы, гуманитарлық 
бағыттағы, техникалық бағыттағы сыныптары бар мектептер және 
т.б. Ондай мектептердің мақсаты оқушыларын арнайы мақсатты 
бағыттардағы мамандықтар үшін даярлайды. 

Гимназия  мектептері – оқу орнының бағытына байланыс-
ты бастапқы білім берудің вариативтілігін қамтамасыз ететін, 
оқушылардың таңдауына байланысты профильдік курстар мен 
пәндердің ғылыми негіздерін  тереңдетіп оқытатын жалпы білім 
беретін оқу орны. 

Лицей – нақтылы бір профиль бойынша пәндерді тереңдетіп 
оқытатын жалпы білім беретін оқу орны. Оның гимназия 
мектептерінен айырмашылығы олар кең бағытты қамтымай, нақтылы 
техникалық-математикалық, бологиялық-химиялық және т.б. секілді 
бағыттарды қамтитындығында. Лицейде кәсіби бағдарлық пәндер 
оқытылып даярланады. Лицей де гимназия мектептері секілді екі не-
месе үш сатыда оқушыларды оқытып, даярлайды. Олар  екі және 
үш сатыдан тұратын мектеп немесе жоғары сынып оқушыларын 
қамтитын  үш жылдық оқу мерзіміне арналып оқытатын мектеп бо-
лып табылады. 

Практикада жалпы бiлiм беретiн мектептердiң әлеуметтiк 
бағдарланған моделiнiң бiрқатар түрлерi жүзеге асырылған. Өйткенi 
әлеуметтiк бағдарлану оқушының даралығы мен оқушының тұлға 
ретiнде ашыла түсуiн әлсiретпейдi, керiсiнше күшейте түсуге 
мүмкiндiк бередi. Әлеуметтiк бағдарланған мектептердiң  қызметiнiң 
жетекшi бағыты мен доминантты ядросы бойынша оларды мынадай 
типтерге бөлуге болады:

– Бейiмделу мектебi. Мұндай мектептерде жетекшi идея әрбiр 
баланың дара психофизиологиялық ерекшелiгi мен қызығушылығын 
және даму деңгейiн ескере отырып, оның тұлғалық дамуы мен 
әлеуметтенудiң толық мүмкiндiктерiне қолайлы жағдайларды 
қамтамасыз етуге бағытталады. Мысалы, көп профильдi кешендi 
мектептер, онда лицей, гимназия сыныптары ұйымдасырылады. 
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Белгiлi бiр ауытқулары бар балалар үшiн арнайы топтар құрылып, 
әлеуметтiк көмекке мұқтаж балалардың ақыл-ойы жағынан дамуына 
көмек көрсетiледi.

– Сауықтыру мектептерi. Мұндай мектептердiң базалық 
бағдары - денсаулықты сақтау мен нығайту, бiлiм берудiң нәтижесi 
ретiнде денсаулық пен тәрбиелiлiктiң және бейiмдiлiктiң гармония-
лы мүмкiндiктерiн iздестiредi. Мысалы, валеологиялық мектеп-
терде денсаулықты нығайтудың барлық жолдары мен құралдары, 
сауықтырудың бiрыңғай процесi жасалған және т.б.

– Оқушылардың қызығушылығы бойынша елеулi сабақтар 
жүргiзетiн мектептер – олар мектеп-клубтар. Мұнда ұжымдық 
қызмет шығармашылық жұмыстар әдiстемесiне негiзделедi. Ұжым 
мүшелерi көңiлдегi әрекеттерiмен шұғылданады. Онда жан-жақты 
дамуға және әлеуметтiк белсендiлiктi қалыптастыруға мүмкiндiк 
жасалады.

– Үй типтi мектептер. Мұндай модель негiзiнен халықтың 
бiрден-бiр әлеуметтiк-мәдени орталығы болып табылатын шағын 
ауыл мектептерi үшiн өте қолайлы. Мұндай мектептерде отбасылық 
жағдай жасалып, онда отбасы қамқорлығынан айрылған балалар 
тәрбиеленедi.

– Академиялық мектептер. Оларға гимназия, лицей, профильдi 
мектептер жатады. Ондағы әлеуметтiк бағдар орта және жоғары 
кәсiби оқу орындарымен, ғылыми мекемелермен, ғылыми 
өндiрiстермен, шығармашылық одақтармен, мамандармен, 
ғалымдармен, шығармашылық зиялылары өкiлдерiмен байланыс 
жасау арқылы жүзеге асырылады.

– Оқу-өндiрiстiк мектептер. Ол да профильдi мектеп, бiрақ 
негiзгi мақсаты еңбекке, қолөнердi меңгеруге бағытталған мектеп. 
Мұндай мектептер негiзiнен оқу-өндiрiстiк комбинаттар  болып та-
былады.

– Ашық мектептер – мектеп қабырғасынан тыс жерде оқу, 
оқудан тыс әрекеттердiң бөлiгiн жүзеге асыратын оқу орны. Бұл 
лабораториялардағы және өндiрiстер мен мәдениет мекемелерiндегi 
сабақтар және т.б.

Бүгінгі жалпы білім беретін мектептер  тәрбие институты ретінде  
мынадай әлеуметтендіру мекемелерінің рөлін атқарады:

–  оқушыларды оқыту арқылы  тәрбие берушілік қызмет іске 
асырылатын білім және тәрбие беру мекемелерінің рөлі;

–  мектептегі оқудан тыс жұмыстар негізінде педагогтардың
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ұйымдастыруымен өткізілетін  шаралар арқылы оқушылардың 
өмірге бейімділігін қалыптастыру мақсат еткен ұйымның рөлі;

– оқушылардың өмірін мақсатты түрде оқушылардың бос 
уақыттарындағы өзара қарым-қатынастары арқылы ықпал ететін 
әлеуметтік-психологиялық топ рөлін атқарады.

Мектеп әлеуметтік-психологиялық топ ретінде оқушылардың 
өзара қарым-қатынасқа түсетін алаңы ретінде олардың өз 
белсенділіктерін іске асыру мен көрсетуіне және басқа рөлдік қарым-
қатынастарда тәжірибе жинақтауға үлкен мүмкіндік туғызады. 
Бұл тұста оқушы қабілетін іске асыру мен дамытудың маңызды 
шараларының бірі баланың кімдермен және қандай қосымша ме-
кемелермен байланыс орнататындығына да байланысты болады. 
Баланың мектептегі, топтағы  құндылықтары мен нормаларын 
анықтайтын  белсенділігінің бағыты оның әлеуметтенуіне өзара 
ықпал ету түріне талпыныс жасататын әлеуметтік құндылықтары 
ретінде көрінеді.

Америка ғалымы У. Глассер: «Егер баланың тұлғалық сұра-
ныстары отбасында ашылмаса, онда ол міндетті түрде мектеп-
те ашылуы тиіс. Өмірлік жетістікке қол жеткізу үшін  бала мек-
тепте отбасында жетіспеген қатынастарды, яғни  құрдастарымен 
өзара ыстық ықыласты қарым-қатынасты, ересектермен қарым-
қатынасты, өзара сенім мен түсіністік секілді ықпалдарды алуы тиіс. 
Өзімен-өзі қалған жалғыздықтағы бала немесе ересек ешуақытта 
да рухани қанағаттанушылықты сезінбейді. Осы тұста мектеп 
жалғыздықтан құтқарудың немесе жеңілдетудің тамаша ортасы бо-
лып табылады. Мектеп баланың өзіне деген сенімінің артуына және 
өз бағасын жоғарылатуды қалыптастыруға мүмкіндік туғызуды 
қамтамасыз етеді. Сондықтан мектептегі сабақ баланың өмірінде 
кездескен қиыншылықтарын академиялық тұрғыдан болсын, 
әлеуметтік сипаттағы болсын мәселелерін өз бетінше шеше алатын-
дай, дағдыларды қалыптастыратындай етіп  ұйымдастырылуы тиіс», 
– деген болатын. 

Қазіргі уақыттағы мақсат – оқыту мен тәрбиелеудің жаңа фор-
маларын іздестіру нәтижесінде дәстүрлі тұйықталған мектептерді 
ашық оқу орындарына айналдыру. Оқыту мен тәрбиедегі «Ашықтық» 
принципі жаһандық тенденцияны көздейді. Бұл фактор жастарды 
әлеуметтендірудің мазмұны мен формасын жаңаша айқындайды.

Жалпы алғанда мектеп әлеуметтендірудің  ашық жүйесі ретінде 
мыналарды білдіреді:
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– мектептің отбасыларымен әлеуметтік байланысының 
күшеюі;

– мектептің қосымша білім беру, мәдени мекемелерімен және 
әлеуметтендірудің басқа да институттарымен өзара байланысты 
жұмыстарының жүргізілуі;

– педагогтардың мектеп түлектері, ардагерлер, мәдени 
қызметкерлер, спорт саласындағы қоғамдық орталармен тығыз 
байланысының болуы;

– педагогикалық және балалар ұжымының әртүрлі шығар-
машылық ұжымдармен ынтымақтастығының болуы;

– сабақ пен сабақтан тыс оқытулардың мектептен тыс жерлер-
де өткізілуі: шеберханаларда, лабораторияларда, табиғатта және т.б.

Мектептің басқа да әлеуметтендіру институттарымен байланы-
сын мынадай мазмұнда көрсетуге болады:

2-сурет.  Мектептің  әлеуметтендіру институттарымен байланысын 
көрсететін сурет
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де мұғалімнен басталады. Осыған қатысты орыс халқы мектебінің 
негізін қалаушы К. Д. Ушинскийдің мына бір сөздері еске түседі: 
«Тәрбиеде барлығы да тәрбиешінің жеке басына негізделуі тиіс ... 
Ешқандай жарғы және бағдарлама, ешқандай оқу орнының жасан-
ды орталығы қаншалықты жетілдірілгенімен, тәрбие ісінде жеке 
адамды алмастыра алмақ емес. Тәрбиешінің тәрбиеленушіге тікелей 
әсерінсіз мінез-құлқына сіңірерліктей шын тәрбие беру мүмкін 
емес».

Біртұтас педагогикалық процесте мұғалім араласатын адам-
гершілік қатынастар сан қырлы әрі мынадай негізгі парал-
лельдерде кездеседі: «мұғалім-оқушылар, мұғалім-оқушының 
ата-аналары, мұғалім-мұғалім, мұғалім-мектептің әкімшілігі, 
мұғалім-жұртшылық».

Мұғалім өз тарапынан оқушымен, ата-аналармен, мұғалім 
әріптестерімен жариялылық принципі негізінде қарым-қатынас жа-
сайды. Ол бірнеше бағытта көрініс береді.

Жеке адамның кәсіби педагогикалық бағыттылығы балаға деген 
ықыластылық пен махаббат, педагогикалық қызметке ынталылық, 
педагогикалық-психологиялық байқампаздық, ұйымдастырушылық 
қабілет, әділдік, адамдармен тез араласа алу, адамға үйірлік, көпшіл 
болу, дербестік, өзін-өзі игере алу, жұмысқа қабілеттілік. Жеке бастың 
танымдық бағыттылығы – рухани қажеттілік пен қызығушылық, 
интеллектуалдық, белсенділік, ғылыми эрудиция (білімдарлығы), 
жаңаны сезе білу, өздігінен білім алуға дайын болуы, т.б. бағыттар 
мұғалім мамандығының негізіне алынған.

Қазіргі заман мұғалімі қоғамдық дамудың деңгейінен көрінетін, 
оның әлеуметтік парызына жауап беруді көздейтін, жаңалыққа сер-
гек, өз ісіне ізгілікті сезіммен қарайтын, педагогикалық күрделі 
құбылыстардың барысын адамгершілік тұрғыдан шеше алатын, 
жаңаша ойлау дағдысын меңгерген, балалардың талапкерлігі мен 
қабілетін, өздігінен еркін дамуын ұйымдастыра алатын және ата-
аналармен, ұжыммен педагогикалық ынтымақтастық орнатуға 
бейімділігі бар, шығармашылықпен еңбек ететін маман болуды ке-
рек етеді.

Мұғалім сынып жетекшісі ретінде ата-аналармен отбасы тәрбиесі 
мәселелері бойынша білімін көтеруде негізгі әсер етуші тұлға бола-
ды. Ол үшін сынып жетекшісінің отбасы тәрбиесі бойынша білімі 
терең, ата-аналармен жұмыс түрлерін ұйымдастыра алатын, қабілеті 
жеткілікті болуы қажет.



185

Оның үстіне қалыпты отбасыларындағы тәрбие де көпшілікті 
алаңдатарлықтай жағдайда. Нақтылап айтқанда, отбасыларындағы 
ажырасу саны жыл өткен сайын азаймай отыр, жастардың отбасылық 
өмірге жеңіл қарауы немесе отбасын құруға деген ынта-ықыласының 
төмендігінен отбасын құруға асқпауы, тіпті ажырасу фактілерінің 
көптігі орын алып келеді.

Бүгінгі отбасы жағдайында бала тәрбиесін ұйымдастыру ата-
аналарға көптеген ғылым саласынан білімді де қабілетті болу-
ды талап етеді. Ата-аналардың дені отбасын асырау мен олардың 
қажетін қанағаттандырумен уақыттарын өткізуде. Ал бала тәрбиесі 
назардан тыс немесе өзге адамның қолында болып отыр. Олай 
дейтін себебіміз, бүгінгі күні әрбір үйде демесек те, бес отбасының 
бірінде бала күтуші жалданып жұмыс істейді. Ата-бабаларымыздың 
ұлағатты өсиеттерін еске алатын болсақ, бұл табиғатымызға, қала 
берсе тәрбиемізге жат дәстүр дер едік. 

Отбасы тәрбиесін жақсарту мақсатында  бүгінде тәрбие меке-
мелерінде қандай жұмыстар жүргізілуде? Өкінішке орай, жүйелі 
жұмыстар жүргізіліп жатырдей алмаймыз. Себебі біз көбінде мектеп-
те, жоғары оқу орындарында негізінен білім сапасын арттыруға, ол 
үшін көптеген жаңа технологияларды қолдануға, балалардың іскерлік 
қабілеттерін арттыруға аса көп көңіл бөлеміз де, тәрбие мәселесіне 
жете көңіл бөлмейміз. Соның салдарынан ерте, дайындықсыз от-
басын құру (бүгінгі жастар арасында мектеп қабырғасында жүріп  
тұрмыс құрып жатқан да жастар бар), ерте ажырасу немесе отбасын 
құруға деген жауапсыздық басым. 

Сондықтан да отбасын құрудың маңыздылығы мен отба-
сы өмірін ұйымдастырудың функциялары туралы алғашқы 
ақпараттар берілгені дұрыс. Мектеп қабырғасындағы жоғары сынып 
оқушыларымен жүргізілетін болашақ отбасылық өмірге дайындық 
жұмыстары жоғары оқу орнына бармайтын, еңбекке араласатын 
жастар үшін  маңызды.  Осы тұста мектеп пен отбасы бірлескен 
жұмыстарын жетілдіру арқылы ұл, қыз тәрбиесіне жете көңіл 
бөлу қажет. Мектеп бағдарламасына енген «Валеология» пәндері 
мазмұнындағы ақпараттарды ұлттық бағытта толықтырып, оның 
оқытылу әдістемесін, ақпараттың түсіндірілу механизмін жетілдіру 
қажет. Баланы болашақ отбасылық өмірге даярлай отырып, оның 
жеке басының гигиенасы мен денсаулығын сақтау мақсатында 
болашақ ұрпағы мен әулет дамуын жалғастыру жолдарын дәстүрлі 
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де ғылыми ақпараттармен байланыста оқытатын жаңа жүйе жасау 
қажет.  

Ал жоғары оқу орындарында болашақ маманды даярлаумен 
қатар олардың отбасылық өмірді ұйымдастырудағы біліктілігін 
жоғарылату маңызды. Өкінішке орай, бүгінгі жас маман отбасы 
тәрбиесін ұйымдастыруға психологиялық-педагогикалық тұрғыдан 
кеңес беруге дайын емес. 

Бүгінгі отбасыларына бала тәрбиесінде психологиялық-педа-
гогикалық кеңес беретін және көмектесе алатын мекеме – мектеп. 
Мектеп мұғалімдері жоғары оқу орындарынан арнайы дайындықпен 
келгенде ғана отбасы тәрбиесі проблемаларын шешуге қабілетті 
болмақ. Осы тұста ата-аналардың да отбасы тәрбиесін ұйымдастыру 
бойынша білімдері мен ынта-ықыластары біркелкі емес. Сондықтан 
ата-аналар жиналысында бәріне ортақ мәселе – бала тәрбиесін 
тиімді ұйымдастыру мақсатындағы тәжірибелер мен теориялық 
тұжырымдарды талқылап, пікір алмасу маңызды. Сынып жетекшісі 
бағыт-бағдар беріп, тақырыптың бір арнада өрбуін қамтамасыз етіп 
отыруы тиіс. Бастауыш сынып оқушысының бойында кездесетін 
әлеуметтік, психологиялық, педагогикалық және физиологиялық 
даму өзгерістерімен қатар, оларды қалыптастыру жолындағы ата-
ана әрекетін ұйымдастыруды бірге үйрену қажет. Сонда ғана бала 
дамуымен туындап отыратын  мәселелер бойынша тақырыптар 
таңдалып, сөзге арқау боларлық тақырып шығып отырады. Осылай-
ша, біртіндеп ата-аналардың да отбасы тәрбиесін жетілдіру бойын-
ша сауаттылығын жетілдіріп отыру тиімді болмақ. Сонымен қатар, 
ата-аналардың есте ұстар басты қағидасы – әрбір ата-ана балаларын 
дәл өзіндей етіп емес, өзінен асып түсетіндей етіп тәрбиелеуі ке-
рек екендігін ұмытпауымыз тиіс. Өйткені олардың заманы ата-ана 
заманына қарағанда әлдеқайда талапшаң болмақ. Соны басты на-
зарда ұстау керек. Ойымызды қорытындылай келе,  төмендегідей 
іс-шаралар отбасы тәрбиесінде орын алып отырған проблемаларды 
біршама шешуге мүмкіндік туғызады:

– мектептерде ата-аналарға педагогикалық-психологиялық 
тұрғыда кеңес беретін «Ата-аналар университеттерін»  ашуды жан-
дандыру қажет.

–  мектептегі сыныптың ата-аналар жиналысында ата-аналар-
дың педагогикалық сауаттылығын арттыруға бағытталған тақы-
рыптық жиындар ұйымдастырылуы тиіс.

– мектеп қабырғасында  «Ер балаларды отбасылық өмірге 
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даярлауға арналған бағдарлама», «Қыз балаларды отбасылық өмірге 
даярлау бағдарламасын» жасау қажет. 

– бұқаралық ақпарат құралдары арқылы (теледидар, радио, га-
зет, журнал және т.б.) отбасы тәрбиесін ұлттық дәстүрлі жетілдіруді 
мақсат еткен бағдарламалар, сұхбаттар мен кездесулерді жиі наси-
хаттау арқылы қоғамдық пікір қалыптастыруға қол жеткізу қажет.

Бүгінгі күні мектеп пен отбасының байланысы немесе мектептің 
отбасына ықпал етуінің негізгі формалары – ата-аналар жиналы-
сы, мектептегі ата-аналар күндері, әкелер мен аналар конферен-
циялары және т.б. болып отыр. Жұмыс түрлерінің өзгермегенімен, 
оның мазмұнының жаңаша бағыт алуы қажеттілікке айналып отыр. 
Отбасындағы баланың өмірін, тұрмыс жағдайы мен қарым-қатынас 
жүйесін зерттеуде әрбір ата-анамен жеке дара жұмыс жүргізілуі 
қажет. Ата-аналар жиналысында баланың жеке басының дамуына 
қатысты барлық ғылымдар саласы (психология, физиология, ги-
гиена, педагогика, т.б.) интеграциялық бірлікте жаңа мәліметтер 
қарастырылып отырылуы керек.

Ата-аналар жиналысы – бұл мұғалімнің қолындағы маңызды 
педагогикалық құрал болып табылады. Онда ата-аналарға балалары 
туралы айтуға, белгілі бір кедергілерді шешуді бірге жоспарлауға 
болады. Өзара түсінік пен өзара көмек болған кезде ғана ата-аналар 
жиналысы нәтиже береді.

Оқушыларда ұнамды қасиеттерді қалыптастыруда сынып 
жетекшілерінің ата-аналармен жұмыс жүргізуде методологиялық, 
психологиялық, физиологиялық, гуманитарлық, технологиялық, 
жаңа көпшілік хабар, пән аралық байланыс, гигиеналық 
білімдермен қаруланып, байқағыштық қабілет, қарым-қатынастық 
(коммуникативтік), ұйымдастырушылық, практикалық, педагогтық 
такт және техника, гностикалық, шығармашылық, конструкциялық, 
өз білімін жетілдіріп отыру қабілеттеріне ие болуы тиіс. Сонымен 
бірге жеке басының қалыптасуында білімділік, қарапайымдылық, 
мейірімділік, жоғары талап қоюшылық пен кешірімділік, адалдық, 
әділдік, еқбекқорлық, кішіпейілділік, сабырлылық секілді 
қасиеттердің болуы қажет.

Бүгінгі күннің талабына сай отбасы өмірін ұйымдастырып, ба-
лалар бойында ұнамды қасиеттерді қалыптастыруда ата-аналар 
білімдерін жетілдіру қажеттілік болып отыр. Бұл білімдер мектептің 
ата-аналарға арналған іс-шараларының мазмұнына ендірілумен 
жүзеге асырылмақ.
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Тұжырым: 
1. Мектеп – мақсатты құрылған тәрбие үрдісін ұйымдастыру 

мекемесі ретінде баланы әлеуметтендірудің негізгі институты бо-
лып табылады.

2. Әртүрлі мектептің типтеріндегі тәрбие үрдісінің ерекшелік-
теріне байланысты тұлғаны қоғам талабына сай қалыптастыру 
міндеті бірдей болғанымен, оларды әлеуметтендіру жолдары 
әртүрлі жүзеге асырылады.

3. Мектеп тұлғаны әлеуметтендіруде қоғамдық ұйымдармен, 
отбасымен байланыста жұмыс жүргізгенде ғана әлеуметтендіру 
міндетін тиімді шешеді.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1.  Мектептің әлеуметтендірушілік қызметінің мүмкіндіктерін си-
паттап түсіндіріңіз.

2. Мектептің типтерін атаңыз және олардың типтеріне байла-
нысты әлеуметтендіру мүмкіндіктерінде айырмашылық бола ма? 
Қалай ойлайсыз? Ойыңызды тұжырымдаңыз.

3. Педагогикалдық процестің екі жақтылық үрдісі екендігін 
білеміз. Мектептегі әлеуметтендіру процесінде осы заңдылық қалай 
жүзеге асырылады? Түсіндіріңіз.

4. Мектептің әлеуметтендірушілік қызметінде ата-аналардың 
қаншалықты қатысы мен ықпалы болуы тиіс деп ойлайсыз? 
Пікіріңізді жазбаша дәлелдеңіз.
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2.6  Құрдастар тобының әлеуметтендіру факторы 
ретіндегі ықпалы

2.6.1 Құрдастар тобы және оларға сипаттама
2.6.2 Құрдастар тобының түрлері және олардың әлеумет-

тену процесіне ықпалы
2.6.3 Әлеуметтендіру процесіндегі құрдастар тобының ат-

қаратын негізгі қызметтері  

Құрдастармен қарым-қатынасқа деген мұқтаждық балада ерте 
балалық жастан байқалады және оның өскен сайын қажеттілігі арта 
түседі. Мектепке дейінгі жастағы баланың өз құрдастарымен қарым-
қатынасы орнамаған жағдайда оның бойынша коммуникативтік 
қабілетінде артта қалушылық байқала бастайды.

Балабақшаның ересек топтарындағы балалардың өзінде күрделі 
қарым-қатынас жүйесі орнайды. Жаңа оқу жылының бірінші жар-
тысында балалардың жаңа әрекет түрлері болып табылатын оқу 
және жаңа әлеуметтік құбылыстармен қарым-қатынасқа түсу секілді  
қарым-қатынастың сипаты пайда болады. Бұл жағдайлар балада 
бір уақыт аралығында жаңа ұжым жағдайында жаңа әлеуметтік 
құбылыстарды меңгеруге біртіндеп бейімделуді  талап етеді. Бұл 
кезеңде бала үшін жаңа әлеуметтік ортадағы қарым-қатынас түрінің 
жаңа талаптары мен ережелерін түсініп, игеруі маңызды. Соны-
мен қатар, бала ол қарым-қатынастардың бұрынғы қатынастардан 
өзгешелігін, оны қоршаған ересектердің өзгешелігін және олар тара-
пынан біршама күш жұмсай отырып, тапсырмаларды орындау талап 
етілетінін мойындайды және оның қажеттігін, сонда ғана ол ортамен 
қарым-қатынас байланысын орнатудың дұрыс болатынын түсінеді.

Балалардың бір-бірімен қарым-қатынасқа түсу себептері мына-
дай болуы мүмкін: бұрынғы қарым-қатынас түрінің жақындығы, 
тұрғылықты мекен жайына жақындығы, көрші сыныпта 
оқитындығы, яғни кеңістіктік жақындығы және әрекеттерінің неме-
се ойындарының ұқсастығы. Осы белгілеріне қарап бала өзіне жол-
дас табады және оған бауыр басады.

Ұжымдағы жеткіншектер мінез-құлқының ерекшелігі  олар-
дың әртүрлі әрекет түрлерімен айналысуға деген шектен тыс 
қызығушылығы, құрдастарымен іскерлік және тұлғааралық қатынас 
қабілеттерін көрсетуге құмарлығы  жиі байқалатын  ұстамсыз 
мінезі мен әрекетінің көрінісі барысында байқалады. Жасөспірімдік 
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жастағы балалардың эмоционалды-мағыналы доминантты қарым-
қатынасы өз әрекетінің субъектісі ретіндегі баланың өзі болып та-
былады. Бұл жасөспірімнің қарым-қатынасының мазмұны мен си-
паты жағынан оның  өмірлік әрекетінің субъектісі ретіндегі өзін 
көрсетуімен, жасөспірімдік қалыптасуымен байланысты әртүрлі ка-
тегориялы құрдастарымен қарым-қатынасында туындаған пробле-
маларын шешуімен айқындалады. Жасөспірімдердің құрдастарымен 
қарым-қатынасы өмірлік әрекетіндегі маңызды мәселе ретінде рөл 
ойнайды.

Біріншіден, құрдастармен қарым-қатынас –  ол ақпарат алма-
судың маңызды және өзіндік ерекшелігі бар жолы. Өздерінің 
арасындағы осындай қарым-қатынас бойынша олар ата-анала-
ры немесе мектептегі мұғалімдері айта бермейтін ақпараттарды 
білетін болады. Мысалы, балалардың жыныстық ерекшеліктеріне 
қатысты ақпараттар мен жаңалықтарды олар құрдастарынан естіп 
біледі, сондықтан құрдастармен қарым-қатынастың болмауы оларда 
жыныстық психология немесе сексуалдық психологиядан хабарсыз 
немесе кешеуілдеп дамуға алып келуі мүмкін.

Екіншіден, бұл тұлғааралық қарым-қатынастың өзіндік ерекшелік 
сипаты бар түрі. Топтық ойындар мен бірге орындайтын іс-әрекеттер  
балаларда әлеуметтік ықпалдың қажетті дағдыларын, ұжымдық 
тәртіпке бағыну мен мойынсынуға, сонымен қатар өз құқығын 
қорғауға және ортадағы жеке қызығушылығын мойындатуға 
қалыптастырады. Әртүрлі бастамалар мен статустарда принциптік 
тұрғыда қарым-қатынас орнатылған құрдастар қоғамынан тыс жер-
де баланы қолдау және көтермелеу маңызды. Өйткені бала өздігінен 
қарым-қатынастық қабілеттерді игере алмайды, оған үнемі сырттан 
көмек пен қолдау алғашқы кезде қажет болады. 

Үшіншіден, бұл эмоционалдық байланыс орнатудың  өзіндік 
ерекшелігі бар түрі. Баланың құрдастар тобында мойындалғанын 
немесе қабылданғанын саналы сезінуі оның ересектерге  тәуел-
сіздігін (яғни, өз проблемаларын өздігінен шешуге қабілетті 
деңгейге жеткендігіне көз жеткізу) сезінуді ғана емес, сонымен 
бірге эмоционалдық тұрақтылық қалыптастырады. Өз құрдастары 
арасында құрмет пен абыройға ие болғандығын сезіну жеткіншек 
баланың өзін-өзі құрметтеуі үшін шешуші маңызға ие. 

Жеткіншектік және жасөспірімдік шақтағы жастардың қарым-
қатынас психологиясы бір-біріне қарама-қайшы келетін екі 
қажеттіліктің негізінде құрылады. Олар ерекшелену немесе жеке 



191

дербестікке жету және қандай да бір қоғамға кіру, топтың, қоғамның 
құрамында болу. Жеке дербестікке жету көп жағдайда ересек-
тер бақылауынан құтылу ниетінен туындайды. Сонымен қатар, ол 
құрдастарымен қарым-қатынасқа қатысты  да туындайды.  Жеке 
дербестік қажеттілігі тек әлеуметтік тұрғыда ғана емес, соны-
мен қатар кеңістіктік, территориялық тұрғыда, өзіндік тұлғалық 
дербестігі тұрғысында қажетсінеді.

Соған қарамастан, жалғыздық сезімі, ересектікке қалыптасудың 
жас ерекшелік қиындықтары  олардың үнемі құрдастарымен қарым-
қатынаста болу қызығушылығын арттыра түседі.

Әлеуметтендіру процесінде құрдастар тобы мынадай қызметтерді 
жүзеге асырады: 

– ұйымдасқан қоғамды қалыптасқан нормадағы мәдениетке 
үйретеді;

–  жас ерекшеліктеріне қарай жыныстық рөлдерді игеруді білуге 
және меңгеруге үйретеді (қабылданған мінез-құлық нормалары-
на сай әр тұлға өзіне қажеттісін алады және кері әрекеттер сынға 
ұшырайды);

–  топ мүшелері этникалық, діни, аймақтық, әлеуметтік және 
кәсіби ерекшеліктеріне қарай қалыптасқан мінез-құлық нормаларын 
үйренеді;

–  тұлғалық дербестігін алу мен жас ерекшелік және әлеуметтік 
бастамаға қол жеткізуде топ мүшелері арасында өзара көмек жұмысы 
іске асырылады;

–  топ мүшелерінің өзіндік санасының дамуы, өзін-өзі тану мен 
өзіндік әрекетін айқындау және өзіне сенімнің қалыптасуы   үшін 
қажетті жағдайлар жасалады.

Бұл қызметтер бағыттылық мазмұны мен тиімділік деңгейіне 
байланысты әртүрлі жүзеге асырылады. Ол көп жағдайда топ 
мүшелерінің  жас және дара ерекшеліктеріне, сондай-ақ жыныстық 
ерекшеліктеріне,  топтағы адамдардың кәсіби құрамына, діни, 
этникалық және әлеуметтік мүмкіндіктеріне байланысты болады. 

Құрдастар тобын олардың автономды параметрлеріне қарай мы-
надай классификацияға бөлуге болады (Кон И. С., Мудрик А. В.):

Топтық әлеуметтік жүйедегі орны мен құқықтық мәртебесіне 
қарай:

–  қоғамдық немесе мемлекеттік ұйымдар ретінде қабылданған 
ресми топ. Сонымен қатар, еш жерде тіркелмеген өз бетінше 
ұйымдасқан бейресми топ;
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– өз бетінше немесе ересек адамдарадың жетекшілігімен 
басқарылатын ұйымдасқан топ;

–   ұйымдық құрылымы мен мүшелері бар интституттандырыл-
ған және стихиялы түрде құрылған топ.

Әлеуметтік-психологиялық статусына қарай олар мектеп сыныбы 
немесе достық компаниялар және т.б. болып бөлінеді.

Топ мүшелерінің санына қарай олар: үлкен (кейбір спорттық 
командалардың жанкүйерлері мен фанаттары және т.б.) және кездес-
кен кезде ғана көзқарастарын айтып, ой бөлісетін аз адамдар тобы 
болу мүмкін.

Жастар тобының құрамы бойынша: жасы бірдей адамдар 
тобы, жынысына қарай: ерлер мен қыздар тобы және әлеуметтік 
құрылымына қарай құрылған топтар.

Қарым-қатынас жасау уақытының ұзақтығына қарай: тұрақты, 
уақытша, кездейсоқ құрылған топ, бір рет кездесетін топ.

Әлеуметтік кеңістігінің орналасуына қарай: мектепішілік, мек-
тептен тыс (әлеуметтік-педагогикалық мекемелер шеңберінде 
қызмет ететін), аулалық, көше бойынша ұйымдастырылған топ.

Өзінің құрылу мақсаты мен функциясына байланысты: көп-
функциялы және монофункциялы, полифункциялы;

Лидерлік типіне қарай: демократиялық және авторитарлық;
Құндылық бағдарына қарай: әлеуметтік-жағымды, асоциалдық 

(маңызды әлеуметтік проблемалар басты орында тұрады) және 
антисоциалдық болып бөлінеді. 

Тұжырым:
1. Адам қандай жас ерекшелігінде болсын қарым-қатынасқа 

мұқтаж және әлеуметтік ортадағы қатынастар арқылы ғана өз 
әрекетінің бағдарын дұрыс анықтай алады.

2. Жеткіншек жастағы баланың ата-анасынан гөрі құрбы-
құрдастарының ықпалы басым болғандықтан, олардың құрдастар 
тобындағы ортасының жағымды әсерін күшейту қажет.

3. Құрдастар тобындағы әлеуметтендіру ықпалының күші 
қоғамдық қатынастардың күрделене түсуіне байланысты ар-
тып отыр. Бұл тек рухани бағытта ғана емес, материалдық, діни 
бағыттарда да айқын көрінеді.  
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Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1. Құрдастар тобының бала тұлғасының әлеуметтенуіне ықпалы 
қандай?

2. Құрдастар тобының түрлерін атаңыз және олардың ерекшеліктерін 
сипаттаңыз.

3. Баланың құрдастар тобын таңдауына түрткі болатын себептерді 
көрсетіңіз.

4. Ата-аналарға балалардың бос уақыттарында дұрыс өткізуге бай-
ланысты қандай кеңестер берген болар едіңіз?   
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ІII   т а р а у.
БАлАлАРДы ТӘРБИЕлЕУ МЕН ДАМыТУДАғы 

ӘлЕУМЕТТІК АУыТҚУлАР

3.1 Әлеуметтік педагогикадағы қалып және қалыптан ауытқу 

3.1.1 Әлеуметтік-педагогикалық қалып туралы түсінік, оның 
қоғамдық категория ретіндегі мәні

3.1.2. Әлеуметтік-педагогикалық қалыптан ауытқу түсінігі 
және қалыптан ауытқудың себептері

3.1.3 Әлеуметтік-педагогикалық қалыптан ауытқудың түрлері, 
олардың өзара ықпалы

3.1.4. Әлеуметтік-педагогикалық ауытқуы бар балалардың 
белгілері мен ауытқу құбылыстарының  алдын алу жолдары

Қандай қоғамда болмасын, тіпті дамудың қандай сатысында бол-
са да өзіне ерекше назар аударуды қажет ететін адамдар кездеседі. 
Олар – дене немесе психологиялық, әлеуметтік жағынан ауытқулары 
бар адамдар. Ондай адамдар қашанда басқа адамдар тобынан 
ерекшеленіп тұрады және олардың қасиеттері мен іс-әрекеттерін 
қалыпты жағдайға сәйкес келмейді деп айтуға болады. 

Қалып (норма) ұғымы медицина, психология, педагогика және 
физиология ғылымыдарында кеңінен қолданылады. «Қалып» 
ұғымының мәніне сипаттама берудің қиындығы оның терминдік 
түсінігінде ғана емес, мазмұнында да болып отыр. Сонымен қатар, 
адамдардың мінез-құлқының нормалары да заман ағымына қарай 
өзгеріп қабылданып отырады. Олай болса, «қалып» түсінігі шындық 
болмысты сипаттайтын объективті реалдылықтың қандай да бір орта 
статистикалық көрсеткішін көрсететін шартты бейнелері болып табы-
лады.  Әлеуметтік педагогикадағы «қалып» және «ауытқу» ұғымдары 
баланың әлеуметтік мінез-құлқы мен дамуы процесін сипаттау 
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үшін қолданылады. Ауытқу негативті немесе позитивті сипатқа ие 
болуы мүмкін.  Мысалы, баланың қалыптан ауытқуы кейде оның 
ақыл-ойы жағынан кемістігі болып саналса, кейде ол талантты бо-
луымен айқындалады.  Мінез-құлықтағы алкоголизм, нашақорлық, 
қылмыс жасау және т.б. қалыптан ауытқулар  тұлғаның әлеуметтік 
қалыптасу процесіне және жалпы қоғамның дамуына кері әсерін 
тигізеді. Мінез-құлықтағы позитивті ауытқулар, яғни әлеуметтік 
шығармашылықтың барлық формаларына жататын экономикалық 
қабілеттілік, ғылыми және көркем шығармашылық және сол секілді  
қасиеттер керісінше әлеуметтік жүйенің дамуына, ескі қалыпты 
жағдайлардың орнына жаңа талаптарды алып келеді.

Шартты түрде қалыптан ауытқу құбылысын төрт түрге бөлуге 
болады. Олар: денедегі ауытқу, психикалық ауытқу, педагогикалық 
ауытқу, әлеуметтік ауытқу.

1. Денедегі қалыптан ауытқу құбылысы  адамдардың ден-
саулығындағы кемшіліктерге байланысты болып, медициналық 
көрсеткіштермен айқындалады. Медицинада әрбір жас ерекшелігіне 
сай адамдардың денінің саулығын сипаттайтын өзіндік көрсеткіштері 
(салмағы, бойы, көкірек көлемі, және т.б.) айқындалған. Әйтсе де, 
бүгінгі күні қоғамдағы әртүрлі әлеуметтік қиындықтардың салдары-
нан барлық балалар дене жағынан сау болып дүниеге келе бермейді, 
іштей денсаулығындағы ақаулармен өмірге келетіндер көп. 

Денсаулықтағы ауытқулар  тұқымқуалаушылық фактордың салда-
рынан немесе экологиялық құбылыстардың, ауыз су тапшылығынан, 
отбасының әлеуметтік тұрмыстық жағдайының төмендігінен және 
т.б. ықпалынан болуы мүмкін.

Денсаулығы мен дамуы жағынан ауытқуы бар адамдардың мына-
дай түрлерін атап көрсетуге болады:

– дерт – психикалық немесе физиологиялық функциясында 
аномальдық құбылыстың болуы, қандай да бір іс-әрекетті орындауда 
қиындық туғызатын аномальдық құрылым элементтерінің кездесуі;

– мүмкіндігі шектелген – адам қимылында қалыпты болған 
әрекеттерді жасауда қабілеттіліктің болмауы немесе шектелуі;

– мүгедектік – жас ерекшелік, жыныстық және әлеуметтік фак-
торлардан туындайтын қандай да бір нормативтік рөлдерді орын-
дауды шектейтін немесе кедергі келтіретін нақтылы адамның 
мүмкіндігінің шектелуі немесе дефектісінің кез  келген салдары;

Осы тұста, қоғамда «денсаулық мүмкіндіктері шектеулі адамдар» 
түсінігі қолданылады. Оларға білім алу үшін арнайы туғызылған 
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жағдайсыз өздігінен  білім стандартын меңгеруге кедергі болатын 
дене бітімінде, психикасында ақаулары бар балалар жатады. Со-
нымен қатар, әлеуметтік педагогикада «кемістік» түсініктері де 
жиі қолданылады. Ғалым М. А. Галагузова  оларға: дене жағынан 
кемістік, психикалық кемістік, күрделі және ауыр кемістіктерді 
жатқызады.

Дене жағынан кемістігі бар балаларға дамуында немесе дене 
мүшесінің дұрыс қызметінде кемістігі  бар балалар жатады. 

Психикалық кемістікке оқуда қиындық туғызатын баланың 
психикалық дамуында кемістігі болғанда, яғни соның салдары-
нан сөзінде, эмоциялық-басқару мүшесінде, ойлау қабілетінде, 
психикалық дамуында кешеуілдік байқалатын балаларды жат-
қызамыз.

Күрделі кемістік деп баланың дене дамуында да, психикалық да-
муында да кемістігі болған жағдайды түсінеміз.

2. Психикалық ауытқу баланың ақыл-ойы дамуымен, психика-
лық жетіспеушілігімен байланысты айқындалады. Оған адамның 
сөзі, эмоциялық-еріктік күші, сондай-ақ  сөйлеудегі кемшіліктер, 
тұтығу, оқу мен білім мазмұнын баяндаудағы кемшіліктер жатады. 
Баланың ақыл-ойы жағынан дамымай қалуы  жүйке жүйесінің тума 
дефектісі немесе аурудың салдарынан болуы мүмкін. 

Психикалық ауытқуға сөйлеу  мүшесінде әртүрлі қиындық дең-
гейдегі кемістігі бар балалар жатады. Олар сөзді айтуы мен дыбыста-
уында күрделі қиындық сезінетін және тұтығатын балалар. Сонымен 
қатар, эмоционалдық-еріктік сферасында ауытқуы бар балаларды да 
осы топқа жатқызамыз. Бұл  ауытқудың ең ауыр түрі, қоғамды керек 
етпейтін, суицидтік әрекетке бару қаупін тудыратын психикалық күй 
– аутизм (гректің – «өзі, өзім») ретінде көрінеді. 

Психикалық ауытқудың ерекше тобы болып табылатын тағы бір 
қыры -  балалардың дарындылығы. Бұл қандай да бір тапсырманы орын-
дауда табысты нәтижеге жетуді қамтамасыз ететін қабілеттіліктердің 
тамаша үйлесімділігі. Қабілеттіліктер – іс-әрекеттердің бірқатар 
жиынтығын меңгеру шараларында көрінетін тұлғаның сипаты. 
Дарындылық пен таланттың мөлшері қабілеттіліктердің сипаты-
мен емес, іс-әрекеттің өзгеге ұқсамайтындығымен, жаңалығының 
ерекшелігімен, даралығымен және басқа да көрсеткіштерімен 
айқындалатын іс-әрекет нәтижесінің жемістілігімен сипатталады. 

Балаларда әртүрлі қабілеттіліктер байқалуы мүмкін. Олардың 
бірі музыкаға, екіншісі математикаға, кейбірі шетел тілдерін 
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үйренуге және т.б. қабілетті болып келеді. Олар тек сыртқы қолайлы 
жағдайлардың ықпалынан ғана дарындылықтың формаларын бой-
ларына сіңіре алады. 

Қазіргі уақыттарда балалардың дарындылығы мен қабілет 
ерекшеліктерін айқындаудың және дамытудың көптеген әдістері 
жасалған. Бала дарындылығын ашу мен дамытуға арналған Респуб-
лика бойынша қаншама мектептер мен арнайы мекемелер жұмыс 
істейді. Әйтсе де, мектеп жасындағы баланың дарындылығын қалай 
айқындауға және байқауға болады деген сұрақ төңірегінде үнемі 
жұмыстар жүргізіледі. 

Балалардағы психикалық ауытқуларды айқындауда бүгінгі 
күні жүйелі жұмыс жүргізетін психологиялық-медициналық-
педагогикалық комиссия құрылады. Бұл комиссия жұмысының 
құрылымына ата-аналарға, педагогикалық, медицина қызмет-
керлеріне, әлеуметтік педагогтар мен балалардың білім алуы 
саласындағы басқа мамандарға кеңес беру кіреді. Комиссия алған 
мәліметтер Республика бойынша мүмкіндігі шектеулі балалар ту-
ралы ақпараттар базасына ендіріледі. Мұндай психологиялық-
медициналық-педагогикалық комиссияның құрамына әртүрлі 
профильдегі мамандар енеді. Олар: психолог, дәрігер-психиатр, 
невропатолог, ортопед, окулист, терапевт-педиатр, физиотерапевт. 
Сонымен қатар, арнайы білім мамандары енуі тиіс. Олар лого-
пед, олигрофрено-педагог (ақыл-ойында кемістігі бар балалармен 
жұмыс істейтін маман), сурдопедагог (естімейтін балалармен жұмыс 
істейтін маман), тифлопедагог (көзі көрмейтін балалармен жұмыс 
істейтін маман), сонымен қатар әлеуметтік педагог және заңгер бо-
луы тиіс.

Дене және психикасында ауытқу бар балалардың айқындалуы 
міндетті түрде олардың білім алуы және тәрбиеленуіне мүмкіндік 
жасайтын арнайы білім беру мекемелерінің ұйымдастырылуын 
қажет етеді. Олар: сөйлеу, көру мүшесінде, психикасында, тірек-
қимыл аппаратында күрделі кемшілігі бар: көрмейтін әрі естімейтін, 
басқа да күрделі ауытқулары бар балаларға арналған мекемелер.

Әйтсе де, мұндай балаларды өздеріне ұқсамайтын басқа балалар-
дан өзгеше ұйымдастырылған арнайы білім мекемелерінде оқшаулап 
тәрбиелеу оларды әлеуметтендіру мен қоғамға интеграциялауда 
өзіндік қиындықтар туғызуда. Сондықтан мұндай балалар әрқашан 
әлеуметтік-педагогикалық көмекке мұқтаж болып келеді.

3. Педагогикалық ауытқу – бұл ұғым немесе түсінік  әлеуметтік 
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педагогика мен педагогика ғылымында өте аз қолданылады. Бұл ең 
алдымен педагогикалық мақсатты жүзеге асыруда білім алушының 
әрекетінде қалыптасқан нормалар мен көрсеткіштерді салыстыру 
арқылы реттеп отыратын ынталандырудың тұлға дамуына әсерімен 
іске асырылады. 

Педагогикалық ауытқу көп жағдайда баланың білім алу неме-
се алмауының нормалары немесе талаптарының айқындығымен 
сипатталады. Қазіргі уақытта жалпы білім алмаған, тек бастауыш 
білім алып қоя салған балалар да кездеседі. Олар оқуға, білім алуға 
құлықсыз. Мектепке барғанның өзінде сабақты жиі қалдыратындар, 
мектепке кеттім деп кеткенімен, басқа жақта жүретіндер баршылық.

Кейбір денсаулығына байланысты мектепке келе алмайтын бала-
лар үшін сабақ беру үйде жүргізіледі. Онда да болса негізгі пәндер 
ғана оқытылып, музыка,  бейнелеу өнері және т.б. пәндер үйде 
оқытылмайды. Баланың мектеп ұжымынан бөлектеніп қалуы мен 
қарым-қатынастағы оқшаулану баланың әлеуметтенуінде өзіндік 
кенжелеп қалу нәтижесін көрсетеді. Сонымен қатар, мұндай ба-
лалар болашақта мамандық таңдауында, өмірлік ұстанымдарын 
айқындауы мен қоғамға еніп кетуінде қиындық сезінеді. Мұндай 
жағдайда кәсіби бағдар және кәсіби білім алмаған балалар маманның 
әлеуметтік-педагогикалық көмегіне мұқтаж келеді.

Әлеуметтік ауытқу – ол «әлеуметтік қалып» ұғымымен бай-
ланысты. Әлеуметтік қалып - қоғам дамуының өзіндік кезеңінде 
қалыптасқан және арнайы қабылданған әлеуметтік топтың немесе 
адамдардың мінез-құлық әрекеттерінің үлгі ережесі. Шын мәнінде 
әлеуметтік қалып қажет етілген мінез-құлықтың моделі ретінде 
қабылданады.  Әлеуметтік ауытқу адамның мінез-құлқы мен жүріс-
тұрысындағы әрекеттерінің қоғамдық талаптарға сәкес келмеуінен 
немесе көзқарастарындағы қайшылықтарынан байқалады. 

Әлеуметтік қалыптың өзін ғалым М. А. Галагузова үлкен екі 
топқа бөледі. Олар: қоғамдағы әрбір адамға таралатын универсалды  
әлеуметтік қалып,  сонымен қатар, адамдардың өмір әрекеттерінің 
ерекшеліктері мен мамандық қызметтерінің ерекшеліктеріне бай-
ланысты  айқындалатын дербес қалып (мысалы, дәрігерлер, педа-
гогтар, т.б.). Әлеуметтік қалып  қоғамдық өмірдің  тұрақтылығын 
қамтамасыз ететін және нормативті реттеу жүйесінің элементі бо-
лып табылады (мораль, дәстүр, құқық). Әлеуметтік қалыпты басқа 
да белгілеріне қарай  құқықтық, моральдық, саяси, діни және т.б. деп  
топтастыруға болады. 
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Әлеуметтік қалып пен адам мінез-құлқының одан ауытқуы 
кез келген қоғамның дамуындағы бөліп алғысыз фактор ретінде 
көрінеді. Балалар үшін әлеуметтік қалыптың ерекшеліктеріне 
олардың әлеуметтік тәжірибелер мен әлеуметтік рөлдерді меңгеру 
барысындағы әлеуметтік құндылықтарға мойынсынуы және 
қалыпты дәстүрлерді меңгеруі мен тәрбиесі негіз болады. 

Бұл жағдайда тәрбиенің ең маңызды  функциясы – баланың 
мінез-құлқы мен санасына ықпал ететін, сонымен қатар қажетті 
тәрбиенің тиімділігін қамтамасыз ететін оны басқару қызметінен 
тұратын болады. 

Әлеуметтік дамуында ауытқуы бар балаларға ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балаларды жатқызуға болады. Бұл бала-
лар жетімдік немесе әлеуметтік жетімдік көргендіктен, мұндай 
құбылыстар олардың бойында қоғамдық ортаға сенімсіздікпен 
қарау, қорқыныш, жалғыздық  сезімінің пайда болуына және т.б. 
сезімдердің қалыптасуына негіз болады және әлеуметтік ауытқудың 
алғышартын жасайды.

5-кесте.   Қалыптан ауытқудың түрлері және оның белгiлерi

Денедегі 
ауытқу

Психикалық 
ауытқу

Педагогикалық
ауытқу

Әлеуметтік 
ауытқу

- ауру
- көздің 
көрмеуі
- естімеу

- іс-
қимылдағы 
кемшіліктер

- психикалық 
дамудағы 
тежелу;

- ақыл-есінің 
кешеуілдеп 

қалуы;
- сөйлеудегі 
кемшілік;

- эмоциялық 
еріктік 

сферадағы 
кемшілік;

- дарындылық.

 - жалпы 
білім алудағы 

ауытқулар;
- кәсіби білім 

алудағы 
ауытқулар.

- жетімдік;
- мінез-

құлықтағы 
ауытқу;

- алкоголизм;
- таксикамания;
- наркомания;

- қаңғыбастық,      
тәртіп 

бұзушылық;
- қылмыс, т.б.

Кез келген ауытқуды таза күйінде  қабылдауға болмайды. Олар 
аралас күйде кездеседі. Мысалы, әлеуметтену процесінің құрбаны 



200

болған балалар денсаулығын бұзып алады. Бұл – әлеуметтік ауытқу 
мен дене жағынан ауытқу бірге жүзеге асып жатыр деген сөз.

Әлеуметтік педагог қызметінде әлеуметтік қалып пен ауытқу 
шекарасын білу және айқындау өте маңызды. Қалыпты мінез 
бен әлеуметтік ауытқу орын алатын мінез-құлықты сипаттайтын: 
еріксіздік пен шектен тыс белсенділік, қорқыныш пен ызақорлық 
және т.б. қасиеттер осы екі ұғым арасын айқындайтын түсініктер бо-
лып табылады.

Сондықтан әлеуметтік педагог қызметінің бір қыры  ауытқудың 
алдын алуға, қоғамда қабылданған мінез-құлық пен іс-әрекет 
қалыптары мен талаптарының бұзылуын болдырмауға бағытталса, 
екінші қыры, бойында ауытқудың белгілері байқалған балаларды  
реабилитациялауға бағытталады. Бұл балаға қалай көмектесу керек, 
қоғамға қалай қосу қажет деген сауал төңірегінде атқарылатын өте 
маңызды да ауқымды жұмыс.

Тұжырым: 
1. Қоғамда орын алып отырған көптеген келеңсіз жағдайлар 

мен кездесетін қиыншылықтар адамның қалыпты өмір сүруі 
мен мінез-құлқының өзгеруіне алып келеді. Әлеуметтік педагог 
қызметінің қажеттілігі тұлғаны қалыпты өмір сүру дәстүріне 
қайта әкелу мен қоғам талаптарына бейімдеуден туындайды.

2.  Педагогикалық процесс екіжақты сипатқа ие болғандықтан, 
тұлғаны әлеуметтендіру процесі тұлғаның өзі тарапынан 
белсенділіктің  болуын қажет етеді.

3. Әлеуметтік педагогикалық процестегі қалып ұғымының өзі 
қоғамдық категория  ретінде өзгеріп отырады.

4.   Қалыптан ауытқудың бір түрінің орын алуы  басқа түрлері-
нің де пайда болуына алып келеді.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1. Әлеуметтiк педагогикадағы «қалып» және «қалыптан ауытқу» 
ұғымдарына сипаттама берiңiз.

2.  Ауытқудың түрлерiн атаңыз және оның себептерiне сипаттама берi-
ңiз. 

3. Бойында  ауытқуы бар балалардың белгiлерiн атаңыз және әлеумет-
тiк ауытқулар арасындағы байланыстылықты дәлелдеңiз.
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4. Бүгінгі қоғамда әлеуметтік ауытқуы бар балалармен жұмыстың 
жүргізілуіне көзқарасыңыз қандай? Көзқарасыңызды нақтылы аргумент-
термен дәлелдеңіз.

Пайдаланылған әдебиеттер 

1.  Галагузова И. Г. Социальная  педагогика: Курс лекций: Учебное посо-
бие для студ. высших.уч. завед. /под ред. М. А. Галагузовой. – М.:Гуманист. 
Изд.центр ВЛАДОС, 2003. – 416 с.

2. Мудрик А. В. Социальная педагогика. Учебник для педагогичеких ву-
зов /под. ред. В. А. Сластенина – М., 2000.

3. Азаров Ю. П. Искусство воспитывать. – М.: Знание, 1971. С. – 32.
4. Семейное воспитание. Краткий словарь. – М.,Издательство полити-

ченской литературы, 1990. – 313 с.
5. Мудрик А. В. Общение в процессе воспитания. – М.:Педагогическое 

общество России., 2001. – 320 с.
6. Дружинина В. Н. Психология семьи. 3-ое издания.– М.: 2006.– 176 

стр.
7. Нұрмұхамбетова Т. Р. Тәжірибелік психология. Оқулық. 4-томдық. –

Шымкент: Нұрлы бейне. 2006. – 188 б.

3.2  Девиация – әлеуметтiк-педагогикалық проблема

3.1.1  Девиация ұғымы, девиантты мінез-құлық туралы түсінік
3.1.2  Девиантты мінез-құлықты балаларға тән қасиеттерге си-

паттама 
3.1.3  Девиантты мінез-құлықтың түрлері және оларға сипат-

тама

«Девиация» кездейсоқ себептердiң  әсерiнен заттың қалыпты 
жағдайынан ауытқуы деген мағынаны бiлдiредi. Жасөспiрiмдiк  шақ 
– балалық шақтағы ең қиын және ең күрделi кезең. Бұл кезеңдi өтпелi 
кезең деп те айтады. Себебi  бұл кезде жасөспiрiмдер балалық шақтан 
жiгiттiк шаққа өтедi. Бұл кезде бала бойында көптеген өзгерiстер бо-
лады. Ол физиологиялық, психологиялық, педагогикалық, әлеуметтік 
өзгерiстерден көрінеді.

Өтпелi кезеңде балалар сабағы өзгередi, жақсы оқып жүрген 
балалардың сабағы  нашарлайды немесе кейбіреулерінде ынта 
пайда болады. Балаларда өзiндiк «мен» сезiмi пайда болады. Олар 
ерлiк жасауға құмар келедi. Тым елiктегiш болады. Жасөспiрiмдiк 
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шақта  өзiн-өзi тануға деген ұмтылыс күштi байқалады. Олардың 
өз көзқарастары мен пiкiрлерi  әрекеттерi барысында айқын 
көрінеді. Сонымен қатар, бұл кезеңде балалар отбасынан, мектептен 
оқшауланып, өз құрбыларының ықпалында болады. Олар, әсiресе, 
өздерiн еркiн сезiнетiн ортаға араласуға бейiм болып келедi. Олар 
спорт секциялары, техникалық үйiрмелер болуы мүмкiн, тiптi темекi 
шегетiн, арақ iшетiн орын ретiнде үйлердiң жертөлелері болуы да 
мүмкiн. Бұл кезеңде балалардың көпшілігі ересектермен, әсiресе, 
ата-аналарымен көбiрек ерегiске барып, ортақ тiл табыса алмайды. 
Балалар ата-аналарының тең, құрдастай қарым-қатынас жасауын 
қалайды. Бұл кезде балалар көбiрек өз бетiнше өмiр сүруге тырыса-
ды. Олар өздерiне «кумир» сайлап алады да, соған елiктейдi. Басқа 
балалардан ерекшеленуге тырысады.

Қоғамда қалыпты мiнез-құлықтан ауытқыған балаларды «қиын» 
немесе «тәрбиесi қиын» бала деп санау қабылданған. Тәрбиесi қиын 
балалардың әрекетiн «девиация құбылысы» деп атайды. Мiнез-
құлқында, iс-әрекетiнде ауытқуы бар балаларға мыналар жатады: 

– мектепке, сабаққа бармайтын балалар; 
– жетiм балалар;
– әлеуметтiк жетiм балалар;
– улы заттар мен наркотиктер пайдаланатын жасөспiрiмдер;
– жеңiл жүрiске түскен жасөспiрiмдер;
– тәртiп бұзатын жасөспiрiмдер.
Девиация девиантты, деликвенттi және криминалды мiнез-

құлықты қамтиды. 
Девиантты мiнез-құлық деп мiнез-құлқындағы нормадан 

ауытқуы бар балаларды  айтамыз. Бұл топтағы адамдарды тәртiпсiз, 
әдепсiз деп атауға да болады. Девиантты мінез-құлықтың көрінуі  
балалар мен жеткіншектердің ортаға деген реакциясы, яғни агрес-
сия, өз бетінше және жүйелі түрде сабақтан қалуы, еңбектенуге 
құлқының болмауы; жүйелі түрде үйінен кетіп қалып қаңғырып 
жүруді әдетке айналдыруы, балалар мен жеткіншектердің ішімдікке 
әуестенуі; ерте нашақорлыққа қызығушылық танытуы, суицидтік 
әрекеттерге баруға талпынысының байқалуымен сипатталады.

Девианттық мінез-құлық екі үлкен категорияға бөлінеді. Біріншісі 
– анық немесе жасырын психопотологияның барлығын білдіретін 
психикалық саулықтың қалыптарынан ауытқыған мінез-құлық. 

Екіншісі –  әлеуметтік, мәдени және әсіресе, құқықтық қалыптар-
ды бұзатын антисоциалды мінез-құлық. Мұндай әрекеттер аз болса, 



203

оларды құқық бұзушылық деп қабылдаймыз да, ал салмақты бол-
са әрі жазаланса қылмыс деп атаймыз. Бұл жерде делинквенттік 
(құқыққа қарсы) және қылмыстық іс-әрекеттер мен мінездер  туралы 
айтылып отыр.

Делинквенттi мiнез-құлық. Бұл мiнездегi балалар девиантты 
мiнез-құлықты балалар қылығын қайталайды. Сонымен бiрге оларда 
көбiнде құқықтық нормаларды бұзушылық әрекеттер басым келедi, 
бірақ қылмыстық жауапкершілікке тартуға баланың жасының 
кішілігі мен қоғамға келтірген зиянының аса қауіпті болмауынан  
жазалауға тартылмайтын әрекеттер басым болады. Делинквентті 
мінез-құлықты балаларға мынадай қасиеттер тән: 

– зорлық көрсету, балағаттау, ұрып кету, адамзатқа қарсы 
әрекеттер жасайды;

– материалдық пайда табуды көздейтін қоғамдық көліктердегі 
ұрлық, машина алып қашу және т.б. айналысады;

– наркотик сату, тарату және т.б.
Бұл мiнездегi  балалардың сыртқы әрекеттерiнде ғана емес, iшкi 

дамуында да көп ауытқулар болады.
Делинквенттік мінез-құлықты балалар тек сыртқы көрінісі 

жағынан ғана емес, ішкі тұлғалық жағынан да өзгерісті болады, яғни 
жеткіншектің құндылық бағдарында деформация болғанда ішкі өзін 
басқару жүйесінде де,  өзін-өзі бақылауында еріктік-әлсіздік болады.

Криминалды мiнез-құлық  заңға қайшы әрекеттерi арқылы 
анықталады. Жасына қарай  қылмыс кодескiнiң белгiлi статьясына 
байланысты қылмыстық iс қозғайды. Олардың іс-әрекеттері қоғамға 
және қоршаған ортаға қауіп төндіреді деп табылады. 

Заңды бұзатын, мiнез-құлқында ауытқуы бар балаларға тән сипат 
мыналар:

–  қылмыс түрлерi мен адамзатқа жат қылықтар жасау;
–  iшкi құрылымдық ауытқу (яғни ауытқу белгiлi бiр әлеуметтiк 

топқа   байланысты болса);
–  ауытқудың сыртқы ортаға бағытталуы (отбасындағы ұрыс-

керiс нәтижесiнде қылмысқа барса) немесе өзiне зиян келтiрсе (ал-
коголизм және т.б.)

Жеткіншектегі ауытқыған жүріс-тұрыс өз-өзін дәлелдеп көрсету 
үшін пайда болады. Ғалым П. М. Якобсон мінез ауытқуларын оның 
ішкі түрткілеріне қарай негізгі үш түрге бөліп қарастырған:

1. Дүниеқорлыққа бағдарланған ауытқу. Дүниеқорлыққа ба-
ғытталған әлеуметтік ауытқулар материалдық, ақшалай, мүліктік 
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қажеттілікке қол жетуімен тығыз байланысты болып, оған құқық 
бұзушылық және зиян қылықтар жатады. Жеткіншектер арасындағы 
мұндай ауытқулар қылмыстық жазаланатын әрекеттер және 
қылықтар мен аморалды жүріс-тұрыстар ретінде көрініс береді.

2. Агрессивтілікке бағдарланған ауытқу. Агрессивті бағдарлан-
ған әлеуметтік ауытқуларға тұлғаның жеке басына қарсы бағытталған 
әрекеттерді (тіл тигізу, бұзақылық жасау, ұрып-соғушылық, зорлау 
және адам өлтіру) жатқызады.

3. Әлеуметтік-пассивтік ауытқу. Бұл түрі қоғам өмірінің 
белсенділігінен азаматтық міндеттерінен бас тартуында көрініс 
береді. Мұндай көріністерді жұмыс пен оқудан, тұлғалық және 
әлеуметтік мәселелерді шешуге ықпалын тигізбеуінен, қиял мен 
психиканы  бұзу әлемінен байқауға болады. Ең соңғы позициясы – 
бұл өз-өзіне қол салу немесе суицид.

Осы арқылы асоциалды жүріс-тұрыс тек мазмұны мен мақсатымен 
ғана ерекшеленбей, сонымен қатар, қоғамға қауіптілігінің деңгейімен 
де ерекшеленеді. Бұған қоса, түрлі әлеуметтік ауытқуларда 
ерекшеленіп, көрініс береді.  

А. Е. Личко жеткіншектердің мінез ауытқуларының ішінде жүріс-
тұрысынан көрініс беретін бірнеше түрлерін анықтаған. Олар:

1. Ішімдікке салыну (маскүнемдік). Бұл құбылыс күннен күнге 
көбейе түсуде. Бұл заңдылыққа сай мәселені салыстырмалы-
әлеуметтік зерттеушілер мына тұжырымдарға келді:

– Әлеуметтік-құқықтық жағдайларды бұзатындар ішінде 
ішімдікті пайдаланатындардың жиі кездесуі;

–  Ішімдік пайдалану әлеуметтік бақылаудың спецификалық 
түрлерімен байланысты. Кей жағдайларда бұл құбылыс белгілі бір 
қажетті ритуал элементтерімен байланысты болса, басқа жағдайларда 
жүріс-тұрысының антинормативтік көрінісі ретінде кездесуі;

–  Ішімдік, әдетте ішкі комфорттан тасымалданып, тұлғаның өз 
тәуелділік сезіміне негізделеді.

2. Нашақорлық. Есірткілерді пайдаланған кезде жеткіншектер 
белгілі бір жаман қылық жасауы мүмкін. Осыдан қылмыс жа-
сау, ұрлықтар, кісі өлтіру саны көбейеді. А. Е. Личко бойынша, 
нашақорлықтың түрлі деңгейлері бар.

       Олар:
–   Бір рет немесе сирек пайдаланатын нашақорлар;
– Физикалық және психикалық тәуелділік белгілерсіз жиі 

қолдану;
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–   Психикалық тәуелділік қалыптасуында жағымды сезімдерге 
бөлену үшін әлі есіркі заттарға физикалық тәуелділік болмаған 
кездегі нашақорлықтың бірінші кезеңі;

–    Нашақорлыққа физикалық тәуелділік болатын екінші кезең;
–  Толықтау психикалық және физикалық деградация. Бұл үшін-

ші кезең болып саналады.
3. Агрессивті мінез-құлық. Жеткіншектер агрессиясы олар-

дың өмірлік сәтсіздіктерге ұшырауының нәтижесінде өз-өзін 
сыйлауының төмендеп, қатыгез адамға айналуымен сипатталады. 
Мұндай қатігездік отбасында әбден еркелетіп өсірген, өз істеріне 
жауап бере алмайтындарда да кездеседі.

4. Суицидиалды мінез-құлық. Осы бағытта ғалым А. Е. Личко 
жеткіншектердің  мінезіне зерттеу жүргізген. Нәтижеде 17 жастағы 
жеткіншектердің 32%-ы суицидалды әрекетті жасауға бел буғанын 
анықтаған;

Жеткіншектердің өз-өзіне қол жұмсауына түрткі болатын 
конфликтілік жағдайларының алдын алу, жетелеген қолайсыз 
психологиялық климатты болдырмау бұл әрекеттерге тосқауыл 
болуға мүмкіндік туғызады.

Әлеуметтік ауытқуды С. А. Беличева «девиантты мінез-құлық» 
деп атап, оларды төмендегідей етіп топтастырды:

– Пайдақорлық бағыттағы девиация: материалды, ақшалай, 
мүліктен пайда табу (ұрлық, алдау, жымқыру, сату, т.б. құқық бұзу, 
түрлері); 

– Агрессивті бағыттағы девиация: адамгершілікке кері ба-
ғытталған әрекеттер жасау (бұзықтық, соққы, тіл тигізу, өлтіру, зор-
лау);

–  Девиацияның әлеуметтік енжар түрі: әлеуметтік және жеке 
мәселелерді шешуде (жұмыс, оқу, нашақорлық, ішімдік және суи-
цид) белсенді өмір сүруден қашу, азаматтық жауапкершіліктен жал-
тару.

Бейсаналық мінездің сыртқы жағдайда көрінуі, ол ішкі ресурстың 
реттелуімен: әлеуметтік, адамгершілік бағыт және түсініктің өзгеруі 
негізінде қарастырылады. Сондықтан бір жағынан баланың мінез-
құлқында теріс белгі, дабыл, нышанның пайда болуы, дамуы, 
екіншіден, жеке бас дамуына мақсатты әсердің құралы тәрбиелік 
әсердің сапа көрсеткішінің төмендеуіне алып келеді.

Мінез-құлықтағы кертартпалық жағымсыз жағдай немесе 
өмірдегі жүйелі, бір жақтылы әрекет біртіндеп жиналып кейіннен 
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өткір кедергіге әкеледі. Кертартпалық мінез-құлықтың деңгейіне  
қырсықтық, шектелу, қашу, агрессия жатады. Бұл мінез көрсеткіштері 
белгілі бір психологиялық жағдайларда пайда болып, жеткіншек 
оның мән-мағынасына түсініп, одан арылуға ниет етіп, күш салғанда 
жоюға болады. Егер сол ыңғайсыз жағдайлар қайталана берсе, 
психологиялық «толық емес» сезім қалыптасады. Мінез-құлықтағы 
белсенділікпен және енжарлықпен икемделу топ ішінде немесе жеке 
әрекеттер арқылы жүреді. Мұндай жағдайлар орын алмаған кезде 
мінез-құлық бұзылып, агрессия, қойылған талапты орындаудан қашу 
секілді әрекеттер байқалады. Мінез-құлықтың сипатына қарай өзара 
әрекеттерінің тәсілдеріне байланысты және қоғам  нормаларының 
бұзылуына сәйкес К. К. Платонов девианттық  мінез-құлықты бес 
түрге бөліп көрсеткен: 

1. Делинквенттік мінез-құлық (әрекетке шектен тыс күш салу);
2. Аддиктивті мінез-құлық;
3. Патомінездік мінез-құлық;
4. Психопатологиялық мінез-құлық;
5. Гиперқабілеттілік базасындағы мінез-құлық.

Адамның қылмыстық мінез-құлқы түрлерінің бірі – делинквент-
тік мінез-құлық, бұл қылмыстық жазаға тән жағдайлардағы 
ауытқулар. Делинквенттіліктің, криминалдық мінез-құлықтың басқа 
девиация түрлерінен айырмашылығы құқық бұзылушылықтың 
ауырлығында, қоғамға қарсы көрсетілген әрекеттің сипатында. 
Құқық бұзушылықты қылмыс және шектен тыс әрекеттер деп екіге  
бөлінеді. Шектен тыс әрекеттердің мағынасы тек қоғамға қауіп 
келтіру емес, заңға қарсы әрекеттерімен ерекшеленеді.

К. К. Платонов қылмыскерлік девиацияны тағы жіктеп келесі 
түрлерге бөлген:

1) қылмысты қайталауға іш тартып, соған сәйкес қылықтарымен 
айналысуға құмарлықтың орын алуымен байланысты қылмыс жа-
сайтындар;

2) ішкі психологиялық әлемінің тұрақсыздығымен байланысты 
өзге адамның немесе қоршаған ортаның әсерімен қылмыс жасай-
тындар;

3) құқықтық сезімі жоғары дамыған, бірақ  құқықтық  нормала-
рын бұзушыларға қызығушылығымен байланысты қылмыс жасай-
тындар;

4) құқықтық сезімі жоғары дамыған, құқық пен нормаларды 
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бұзушылармен белсенді күресуге бағытталған әрекеттер кезінде 
басқаларға зорлық көрсетіп қылмыс жасайтындар;

5) кездейсоқ қылмыстық әрекетке душар болғандар.
 Делинквентті мінез-құлқы бар адамдар тобына екінші, үшінші 

және бесінші топ өкілдерін жатқызады. Мұндай  индивидтер 
өзгелердің заң бұзуына ішкі қарсылық әсеріне бөленіп, өз әрекетінің 
нәтижесі қандай болатыны туралы ойланбай құқық бұзушыға қарсы 
әрекеттер жасайды. Белгілі бір әрекетке оятатын күш оның теріс 
нәтижеге алып келу мүмкіндіктерін талдауын тежейді. Деликвенттік 
әрекеттерді ситуациялық, импульстік немесе аффектогендік мо-
тивтер басқарады. Л. Ф. Бурлачук ситуациялық-импульстік 
қылмыс әрекеттер негізіне қанағаттанбаған қажеттілік жатады деп 
түсіндіреді.

Деликвенттік мінез-құлық адамның көңіл көтеруінде т.с.с. 
әрекеттерден де көрінуі мүмкін. Жасөспірім қызығушылықпен неме-
се (компания) топ арасында тұрып балконнан төмен қарай өтіп бара 
жатқан өткіншілерге ауыр зат тастап, дәл тигізгеннен қанағаттануы 
мүмкін.  Бұзықшылық жасап аэропорт  диспетчеріне самолетте бом-
ба қойылғаны туралы қоңырау соғуы мүмкін. Өзінің жеке басына 
назар аударту үшін жас жігіт телевизиялық мұнараға шығуы не-
месе психологтың сөмкесінен жазба блокнотын ұрлауы және т.с.с. 
әрекеттер жасауы мүмкін.

Жасы кәмелетке толмаған қылмыскерлердің адамды кепілге 
алу, қорқытып талап ету, қару-жарақ, нашақорлық заттармен алып-
сатарлық жасау, ақша, бағалы қағаздарға байланысты алаяқтық 
және тағы басқалармен айналысатынын тәжірибе көрсетіп отыр. 
Қылмыс жасаған жеткіншектердің әрбір бесіншісі бұрын қылмыс 
жасап сотталғандар. Жасы кәмелетке толмағандарды ересектердің 
қылмыстық іс-әрекеттерге тарту фактілері де жылма-жыл өсе 
түсуде. Жасы кәмелетке толмаған қылмыстық ауытқушылығы 
барлардың  90–95%-ы ер балалар. Бұлардың қылмысына не себеп 
дегенге келсек, олардың көпшілігі оқуға, еңбекке ынта қоймайды, 
бос уақыттырын қаңғыбастық пен құмар ойындарға, ішімдікке, 
нашақорлық және басқа да есеңгірететін заттарды пайдалануға және 
т.б. істермен айналысуға арнайды. Қоғамға жат осындай іс-әрекеттер 
сөз жоқ оларды қажетті қаражат табу үшін ұрлыққа, тонауға және 
басқа да пайдакүнемдік қылмыстық әрекеттер жасауға итермелейді. 
Маскүнемдікке салынған қылмыскерлер  көп реттерде «өзін нағыз 
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еркек» етіп көрсету мақсатында кез келген  қылмысқа барудан тай-
ынбайды, қылмыстың жазаланатындығына онша мән бермейді.

Аддиктивтік мінез-құлық – девианттық мінез-құлық түрлерінің 
бірі. Ғалымдар З. И. Файнбург, Т. А. Донских  бұл  мінез-құлықтағы 
адам ақиқаттан жасанды жолмен, психикалық күйін жасанды 
өзгертумен шығады деп түсіндіреді. Аддиктивті түрге бейім жеке 
адамның негізгі мотиві оларға қызықсыз, «сұр» болып көрінетін 
психикалық күйінің өзгеруі болып табылады. Мұндай адамға 
іс жүзінде оның  назарын аударып, қызықтыратын  қандай да бір 
қызмет саласын табуға мүмкіндік туады. Өмір оған қызық емес 
сияқты, біркелкі қараңғылық болып көрінеді.

Қоғамда қалыпты болып табылатын жайттарды, мысалы, бір 
нәрсе жасау қажеттілігін, қандай да бір іспен, қызметпен айналысу-
ды, отбасында немесе қоғамда қабылданатын қандай да бір дәстүрлер 
мен нормаларды сақтауды жаны қаламайды, оны қабылдамайды. 
Аддиктивті мінез-құлқы бар индивидтің күнделікті өмірдегі 
белсенділігі төмендейді. Сонымен қатар, аддиктивтік сипатты таңдау 
адамның өміріндегі өзін қанағаттандыратын саласында әрекет етуге 
алып барады, нәтижесінде мақсатына жетуде күтпеген белсенділікті 
көрсетеді. Мұндай мінез-құлыққа аддиктивтік түрлерінің көрініс 
беруіне байланысты келесі психологиялық ерекшеліктер тән:

–  Қиыншылықтарды бастан кешіруге төзімділігінің төмендігі;
–  Сыртқы ортаға икемделу келбетінің толыққанды еместігі;
– Тұрақты эмоциалық жағдайда қорқыныш сезімінің басым бо-

лып, социабильдікпен үйлесетіндігі;
– Көп жағдайларда өтірік айтуы;
–  Айыпты болмаса да басқаларды айыптауы;
–  Шешім қабылдауда жауапкершіліктен бас тартуы;
–  Жағымсыз стереотиптік мінез-құлықты қайталауы;
–  Өзгелерге тәуелділігі;
–  Өзінен күштілерге алаңдаушылығы.
Аддиктивті адам жеке тұлғаның классикалық түрінің антиподы 

болып табылады. Ал қарапайым адам әлеуметтік ортаға, отбасы, 
туысқан, жақын адамдар мен өмірге бейімделген адамдар болып 
табылады. Нақ осы қарапайым адамның өзі қоғам көтермелейтін 
нормалары болып қалған дәстүрлерін өндіреді. Ол өзіне сенімді, 
бірбеткей, қоршаған ортада өзгерістер жасауға бейім, ақиқатқа риза 
(өмірдің кішкене қуаныштарына) тәуекелділікті кемітуге әрекет жа-
сайды, ол өзінің «дұрыс» өміріне риза. Одан аддиктивті адамның 



209

айырмашылығы ол керісінше, тұрақты емес, «туылған кезден бастап 
оның әрекеттерінде не болатынын және тағдырын болжау, оны кері 
тітіркендіретін сәтті анықтау қиын.

Олардың  бастан кешірген кризистік оқиғалары, аффектілері өз-
өзіне сенімділік тудыратын, өзін-өзі сыйлайтын және басқалардан 
асып түстім деген сенімділік туғызады. 

Психологиялық ашығудың девианттылыққа жетелейтіндігі 
ғылымда дәлелденген. Э. Берннің  пікірі бойынша адамда пси-
хологиялық ашығудың алты түрі бар:

– сенсорлық стимуляцияға ашығу;
– өзгелерге өзін мойындату бойынша ашығу;
– қарым-қатынас жасауға ашығу;
– физикалық жақындасуға және сексуалдық қатынасқа ашығу;
– психологиялық құрылымдық ашығу;
– тіл табысуға келіспеушілік жағдайында ашығу.
Девиациялық мінез-құлықтың шегінде көрсетілген ашығу 

түрлерінің әрбірі өрши түседі. Адам ашығу сезіміне қанағат таппай-
ды және осы ақиқат жағдайда сол ыңғайсыздықты шешуге ұмтылады. 
Ол сенсорлық стимуляцияның (күш берудің) жоғары деңгейіне жету-
ге ұмтылады (қарқынды әсерлерге, қатты дауысқа, өткір иіске көңіл 
бөледі). Сонымен қатар, күнделікті өмірдің қиыншылықтарын игере 
алмауы, жақындарынан ұдайы ескертулер естуі, кемшілігін бетіне 
басуы мұндай аддиктивті адамдарда «жабық толыққандылық емес» 
кешенін қалыптастырады. Олар басқалардан ерекше болғаны үшін 
жапа шегеді, адамдар сияқты өмір сүре алмайтынына азаптанады.

Алайда мұндай «толыққанды емес кешені» гиперкомпенсаторлық   
реакцияға  айналады. Мұндай адамдарға социум жағынан басымдық 
жасау қарқынды жүреді, аддиктивті адамдарға қоғамға, оның нор-
маларына қарай бейімделуіне тура келеді, «бөтендер арасындағы 
өз рөлін» ойнауға тура келеді. Осының нәтижесінде, ол қоғам 
міндеттейтін әлеуметтік рөлдерді орындауға үйренеді. Мысалы, 
үлгілі бала – инабатты. Ішкі әлеуметтік қатынастарды оңай түзеу 
манипулятивті мінез-құлықпен және эмоциялық байланыстармен 
сүйемелденеді. Мұндай адам тұрақты эмоциялық қатынастармен 
және ұзақ қатынаспен үйлесе алмай, бойын қорқыныш билейді, 
нәтижесінде сол бір адамға деген қызығушылығы жоғалып, ол 
қандай да бір жауапкершіліктен қорқа бастайды. «Сұр бойдақтың» 
мінез-құлқының мотиві, егер онда аддиктивті мінез-құлық пайда 
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болса, онда ол отбасы құрудан, әйелі мен балаларының алдындағы 
жауапкершіліктен қорқады.

Девиациялық мінез-құлық психологиялық ауытқумен байланыс-
ты болғанда ол көптеген дезадаптациялық құбылыстармен байла-
ныста көрініс табады: өтірік  айтуға  ұмтылу, қоршаған  ортаны, 
айналасындағы  адамдарды  алдау, сонымен  бірге  өз  қажеттігі  
үшін  басқаларды  айыптау, күнделікті  міндеттерге толы өмірден 
қорқу, қандай да бір жағдай үшін  жауапкершіліктен  қорқу 
аддиктивті адамның құрылымынан шығады, ол қоршаған ортасы-
нан, айналадағылардан өзінің «толыққанды емес» кешенін жасыруға 
әрекет  жасайды. Аддиктивтік мінез-құлық кезінде ақиқаттан қашу 
жүзеге асады, яғни адамның белсенділігі бір бағытта ғана жүреді. 
Бұл мәселені өзіне ыңғайлау үшін адам қызметтің азды-кемді бір са-
ласына икемделеді және барлық өмірін сол қызметке бағыштайды. 
Д. Миллер  концепциясының тұжырымына сәйкес «ақиқаттан 
қашудың» төрт түрі бар:

1. Денеге қарай  қашу;
2. Жұмысқа қашу;
3. Қатынасқа (контактіге), жалғыздыққа қашу;
4. Қиялға берілу.
«Денеге қарай қашу» түрін таңдау негізінде отбасыға дәстүрлі 

өмірден қызметтік дәрежесінің өсуіне, күнделікті өмірді өзгертуге, 
яғни өзіндік физикалық және психикалық жетілуіне ғана бағытталған 
әрекеттің қайта бағытталуында өтеді. Бұл кезде өзін сауықтыру ша-
ралары сексуалдық өзара әсерлермен, жеке келбетімен, демалыс са-
пасы мен демалыс тәсілдерімен айналысу  әрекеттері басым болады.

 «Жұмысқа  қашу» – адам жұмысқа шектен тыс уақыт бөліп, 
қызметтік жұмыстарында дисгармониялық тіркеумен сипаттала-
ды, еңбекқор атанады.  Коммуникативтік құндылықтарын өзгерту 
«қатынастан қашу немесе жалғыздық» түріндегі мінез-құлықта 
қалыптасады. Бұл жағдайдағы қарым-қатынас адамның қажеттілігін 
қанағаттандыратын жалғыз тәсіл болып, қарым-қатынас минимумға 
дейін баратын жағдайлар да болады. Олар ой-қиялға берілуге бейім, 
өмірге қандай да бір үлесін қосуға белсенділік төмен, қандай да 
бір нақты белсенділікті көрсетуге пассив болады. Мұндай түрдегі 
қашудан философиялық ізденістерге, сонымен бірге діни фанатизм-
ге, иллюзиялар әлеміндегі өмірге деген қызығушылық туады. 

Девианттық  мінез-құлықтың    патосипаттық түрлері тәрбие 
процесінде қалыптасқан мінездің патологиялық (ауытқу) 
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өзгертулерімен  шектелген. Оларға жеке адамның көңіл күйінің 
бұзылуы (психопатия) және мінездің анық акцентуациялары жата-
ды. Мінездің дисгармониялық түрі адамның психикалық қызметінің 
барлық құрылымының өзгеруіне әкеліп  соғады. Ол  өз қимылында 
нақты және теңбе-тең шартталған мотивтерді емес, «психопатиялық  
өзін-өзі  актуализациялауды»  басшылыққа алады.  

Берілген мотивтердің маңызы  –  идеал болатын «Мен» және өзін-
өзі бағалау аралығындағы жеке диссонансты жою. Л. В. Балабанова-
ның  мәліметтері бойынша жеке адамның эмоциялық тұрақсыздығы 
мен  көңіл күйінің бұзушылық кезіндегі мінез-құлықтың жиі 
кездесетін себебі тартылу деңгейінің адекватсыз қимылын 
жүзеге асыруға ұмтылу, сонымен қатар өкпелегіштік, қырсықтық, 
шыдамсыздық  болып табылады.

Девиациялар адамның бүкіл өмір қызметін тізімдейтін 
невротикалық ритуалдар түрінде көрсетіледі. Клиникалық 
құбылыстарға байланысты адам ақиқаттың қарсылық тәсілдерін 
таңдай алады. Мысалы, адам өзінің жоспарларына қайшы келетін 
стереотиптік әрекеттерді (мысалы, есікті ашу, жабу, аялдамаға 
жақындаған троллейбусты бірнеше рет өткізіп алу)  жасайды, ондағы 
мақсаты – эмоциялық  күш пен дабылды алып тастау. 

В. Г. Степанов, В. Г. Крутецкий мектептегі мінез-құлықтың 
қиындық туғызатын мәселелерін қарастыра келе, оқушыларды екі 
топқа бөледі. Бірінші топқа адамгершілік дамуында және мінез-
құлқында, шамамен алғанда өте үлкен емес ауытқушылықтары бар 
оқушыларды жатқызады. Олар – тәртіпсіз, жалқау, қыңыр, дөрекі, 
өтірікші балалар. Екінші топқа акцентуациясы анық байқалатын 
және мінез-құлқында қиындығы бар балаларды жатқызады.

Мінез-құлқында ауытқулары бар оқушылар білім деңгейі төмен, 
тәртібі нашар, сабақтан көп қалатын, мұғалім талабын орындамай-
тын, адамгершілік деңгейі төмен, құрбыларымен тіл табыса алмай-
тын, сынып мәселелері қызықтырмайтын, ал кейде психикалық да-
муы, ойлау қабілеті кейін қалған, ашуланшақ болып келеді.

  Оқушылардың мінез-құлықының бұзылуы немесе девиантты 
мінезі бірнеше түрде көрініс береді:

– гиперкинетикалық мінез-құлықтың бұзылуы
– мүмкіндігі шектеулі отбасындағы мінездің бұзылуы
– әлеуметтендірілмеген мінездің бұзылуы
– әлеуметтенген мінез-құлықтың бұзылуы
– делинквентті мінез-құлық
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– ерте кезден ішімдік қолдану, наркомания
– девициді сексуалды мінез-құлық
– тұлғаның психогенді патологиялық құрлымы
Гиперкинетикалық мінез-құлық. Мұндай мінез-құлыққа өз 

дегеніне жете алмау, оқуда табандылық көрсетпегендікпен, бір 
тапсырманы аяқтамай жатып екінші тапсырмаға тез өту тән бола-
ды. Мұндай балалар санасыздық, импульсивтік, үнемі келеңсіз 
жағдайға түсіп қалу, қоғам нормасына қарсы келетін көзқарастарды 
айтатындығымен ерекшеленеді. Олар ересектермен қарым-қатынаста 
аралықты сезінбейді. Балалар оны ұнатпайды, олармен ойнаудан бас 
тартады. Кейде өзін-өзі бағалауы төмен болуы да мүмкін.

Мүмкіндігі шектеулі отбасындағы мінез-құлықтың бұзылуы. 
Бұл әлеуметтік нормаға қарсы немесе агрессивті мінез-құлық 
(қарсы шығу, дөрекілік) көрсетуімен байланысты ерекшеленеді. 
Мұны тек үйде ата-анасымен қарым-қатынаста, туысқан бауырла-
рына көрсетеді. Соған қарамастан кей жағдайда  үйдегі заттарды 
ұрлау, заттарды қирату, бұзу,  яғни қатыгездік істеу, кейде үй өртеу 
әрекеттері де кездеседі.

Әлеуметтендірілмеген мінездің бұзылуы – әлеуметтік қоғамда 
қалыптасқан нормаларды бұзу, балаларға қатыгездік істеумен көзге 
түсетіндер. Олар өз құрбы-құрдастарымен жақсы қарым-қатынаста 
болмауымен, олардан шеттеліп қалуымен, құрдастарының онымен 
дос болудан бас тартуымен, беделінің болмауымен, сонымен қатар 
достарының болмауы немесе олармен тығыз қарым-қатынаста 
болмауымен сипатталады. Әдетте үлкендермен қарым-қатынаста 
оларға қарсы шығады, қатыгез, жақсы қарым-қатынаста өте сирек 
болғанымен, оларға сенбейді. Кейде көңіл күйінің бұзылуы қатар 
жүреді, әдетте бала мен жеткіншек жалғыз болады. Бұл мінез-
құлыққа бұзықтық, төбелесқұмарлық, өзгенің затын, ақшасын тар-
тып алу, қатыгездік зорлық-зомбылық көрсету, тыңдамау, дөрекілік 
тән.

Әлеуметтенген мінез-құлықтың бұзылуы. Мұндай мінез-құлық  
антиәлеуметтік тұрақтылық (ұрлау, өтірік айту, сабақ кезінде қыдыру, 
үйден кетіп қалу, дөрекілік) немесе агрессивті мінез-құлық қарым-
қатынасқа тез түсетін балаларда көрінеді. Олар жиі әлеуметтік 
нормаға қарсы топтар құрамында болады, бірақ кейде делинквентті 
емес топтар құрамында болады. Беделді ересектермен қарым-
қатынасы нашар. Аралас мінез-құлық көрсеткенімен, олардың 
басым көпшілігі ашу-ызақорлыққа түсуге бейім және депрессия 
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белгілері жиі көрінеді. Кейде үнемі депрессияда болады, қатты уа-
йымда болу, қызығушылығының жоғалуы, ойыннан, тапсырмалар-
дан ләззат алмауы жиі байқалады. Сонымен қатар, қорқақтық, өзін-
өзі үнемі кіналау сезімі де байқалады.

Делинквентті мінез-құлық. Бұл қылмысқа жатқызуға, соттауға 
болмайтын бұзақылық. Оларға сабақ кезінде қыдыру, әлеуметтік нор-
маны бұзатын топтармен қарым-қатынаста болу, өзінен кішілерге, 
әлсіздерге күш көрсету, ақша тартып алу, велосипед, мотоциклдерді 
ұрлап айдап кету, үй заттарын ұрлау және т.б. жатады. Мұның себебі 
– тәрбиенің жетіспеушілігінде. Көптеген   деликвентті балалардың 
отбасы толық емес отбасылары,  мінез-құлқы күрделі бұзылған, 
акцентуанттар болып келеді. Ауруханадағы жеткіншектердің 
40%-ы психозсыз деликвентті балалар. Олардың жартысында 
психопатияның белгілері көрінеді. Жеткіншек алғаш рет үйден жаза-
лау қорқынышынан кетеді немесе жауап қайтару, өзін көрсету белгісі 
ретінде көрінеді. Мұның мақсаты  ата-ананың қатал талабына қарсы 
шығу; жақын туыстарының жеткіншекке көңіл бөлмеуінен; жаза 
қорқынышынан; армандап, қиялдап кетуінен; ата-ана бақылауынан, 
тәрбие, ескертулерінен құтылу үшін; достарының нашар қарым-
қатынасының нәтижесінен; күрделі өзгеріске, жаңа өмірге ұмтылу 
мақсатында болады.

Ерте кезден ішімдік қолдану, наркомания.  Ішкілік наркоманияның 
басы болып саналады. Алкогольдік ішімдіктер мен наркомандардың 
жартысынан көбі жеткіншек жастан басталады. Делинквентті 
жеткіншектердің  негізгі бөлігі ішімдік қолданғандар және нарко-
тикпен де байланысқандар. Ішкілікке салынудың түрткісі – белгілі 
топқа сіңісу, қызығушылық, ересек болуға ұмтылу немесе өзінің 
психологиялық күйін өзгерту мақсаты. Жеткіншек көңіл күйін 
көтеру, өзін сенімді, еркін сезіну үшін ішімдікті жиі қолдана бас-
тайды. Жеткіншектің бұл іс-әрекетін былайша түсіндіруге болады: 
аддиктивті  мінез-құлықта алғашқыда психологиялық тәуелділік 
(беделін өсіру) болса, ал содан кейін физиологиялық тәуелділік 
(мұнда организм алкогольге үйренеді, онсыз тіршілік істей алмайды) 
болады. Психологиялық тәуелділік – топта пайда болуы (кез келген 
кездесулерде ішімдік қолдану) алкоголизмнің бастамасы болып та-
былады. Жеткіншектің ішімдік қолдануға себеп іздеуі немесе нар-
котик қолдануға, үнемі құрамында спирті бар сусынды іздеуі – ерте 
жастағы алкоголизмнің белгілері.

Девиацидті сексуалды мінез-құлық. Бұл жеткіншектің жыныстық 
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қарым-қатынасқа шектен тыс ұмтылуымен, бірақ онда жыныстық 
идентификацияның әлі толық жетілмеген сипатымен айқындалады. 
Сондықтан оның жыныстық мінезі ауытқиды, әсіресе, бұған 
жыныстық жетілуі тез немесе кеш жетіліп жатқан жеткіншектер 
шалдығады. Біріншісінің жыныстық қарым-қатынасқа деген құл-
шынысы әлеуметтік ересектілікке дейін пайда болады. Ал екіншісі – 
өзін көрсету үшін өз құрдастарының сексуалды жағынан алды болу-
ға шектен тыс ұмтылуынан көрінеді. Оның үстіне құрдастарынан 
қалып бара жатқан жеткіншек күлкі, мазаққа қалуы мүмкін. 
Жеткіншектердің сексуалды девиациясы өмірлік жағдайларға бай-
ланысты да қалыптасады.

Девиантты мінез-құлықтың психопатологиялық түрі сол не-
месе басқа психологиялық аурулардың құбылысы болып табыла-
тын психопатологиялық белгілер мен синдромдарға негізделеді. 
Психикалық аурудың мінез-құлқының мотивтері психикалық 
бұзылыстардың  негізгі белгілері пайда болғанша түсініксіз болып 
қалады. Қабылдау болып табылатын  галлюцинациялар (көз байлау) 
бұзылуы себебінен сырқат ауытқу мінез-құлқын көрсетуі мүмкін, 
мысалы, құлағын жауып немесе бір нәрсені тыңдап қалу, жоқ 
объектіні іздеу, өз-өзімен сөйлесу сияқты қылықтарды көрсетеді.  

К. К. Платонов  ауытқушылық мінез-құлықтың негізгі түрі 
ретінде адамның гиперқабілеттілік қасиетімен байланысты девиа-
цияларын көрсетеді. Әдеттегі өмірде шектен тыс шыққан адамды 
ортастатистикалық қабілеті елеулі түрде жоғарылаған адам ретінде 
қарастырады. Осыған ұқсас жағдайларда дарын, тектілік туралы ай-
тылады. Бір салада дарындылыққа қарай ауытқушылық күнделікті 
өмірдегі девиациямен сүйемелденеді. Мұндай адам «тұрмыстық» 
өмірге жиі бейімсіз болып шығады. Ол басқа адамдардың мінез-
құлықтарын, қылықтарын дұрыс түсінуге қабілетсіз, тәуелді және 
күнделікті өмірдің қиыншылығына дайын емес болып келеді.

Егер делинквенттік  мінез-құлық кезінде ақиқатпен өзара әрекетте  
күрес, ал аддиктивтік мінез-құлықта ақиқаттықтан қашып кету 
белгісі байқалса, онда гиперқабілеттілік кезінде ақиқатты бұрмалау 
байқалады. Ол күнделікті өмірді елеусіз деп бағалап, онымен өзара 
әрекет жасамайды,  айналадағы  адамдардың мінез-құлықтарын 
дұрыс қабылдамай, кез келген оқиғаны теріс белгіде қабылдайды. 

Суицидтық мінез-құлық. Өзін-өзі өлтіру (суицид) – бұл саналы 
түрде өзін өмір сүруден айыру. Суицидтық мінез-құлық – неғұрлым 
кең ұғым және суицидтен басқа өзіне суицидалдық шабуыл жа-
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сауды, әрекеттену көріністерін қамтиды. Өзін-өзі өлтірушіліктің 
өзін-өзі өлтіру (нағыз суицид) және өзін-өзі өлтіруге әрекеттену 
(аяқталмаған суицид) сияқты түрлері бар. Мұны  суицид және па-
расуицид  деп атайды: суицид – ниеттене отырып, өзін-өзі өлтіру, 
ал парасуицид – өлімге әкеліп соқпау ниетіндегі өзін-өзі зақымдау 
актісі. Ғалым А. Е. Личконың пікірінше, жеткіншектердегі суициал-
дық мінез-құлық қыр көрсетушілік, аффектілік сипатта болады. 
Е. Шиф жеткіншектердегі суицидалдық мінез-құлықтарды: алдын 
ала ниеттенетін, жеңуге болмайтын, амбивалентті, импульсті және 
қыр көрсетушілік деп бөледі. 

Ғалымдар А. И. Селецкий  және Е. М. Вроно  суицидалдық мінез-
құлық көрсететін жеткіншектердің жеке ерекшеліктерін зерттей 
отырып, олардың көпшілігі үшін бұрқ етпелік тән екенін көрсетті. 
Авторлардың мәліметтері бойынша, суицидент жеткіншектердің 
бәріне кейбір эксплозивтілік пен эмоциялық тұрақсыздық тән бола-
ды екен.

Суицидалдық ойдың тууынан оны жүзеге асыруға дейінгі мерзім 
санаулы минуттармен есептеледі, суицидалдықтың алдындағы кезең 
іс жүзінде кездеспейді. Кейініректе Л. М. Анисимова психикалық 
дені сау үлкен адамдарға суицидалдық мінез-құлық түрінде 
байқалатын патологияға жатпайтын жағдаяттық реакцияның алты 
типін бөліп көрсетті:

– эмоциялық дисбаланс реакциясы (жағымсыз эмоциялық 
тітіркендіргіштердің басым түрге айналған бұзылысы);

–  сары уайымшылдық жағдаяттық реакция (дүниені сезінудің 
өзгеруі; бұл жағдайда бәрі күңгірт, қалыптасқан жағдайдан шығатын 
жол жоқ, болашақтан күтетін еш нәрсе де жоқ сияқты сезіледі); 

–  теріс баланс реакциясы (өмірлік қорытындыларды ұтымды 
жүргізу, болашақты бағалауда жоғары сыншыл деңгейін көздейтін 
реакция);

–   жұмылдыру реакциясы; 
– қарсыластық реакциясы (байланыстардан, алғашқы әре-

кеттерден бас тарту жападан-жалғыз қалу сезімімен, тұйыққа 
тірелумен қоса жүреді);

–    тәртіпке көнбеу реакциясы (мазасыздық күйді туғызады).
И. Б. Бойко өз кезінде суицидтердің төрт негізгі себебін бөліп 

көрсеткен еді. Бұл себептерге альтуристік және өзімшілдік, сонымен 
бірге фаталистік және аномалиялық әрекеттер жатады. А. Е. Личко 
жеткіншектер арасында кездесетін суицидтердің ең жиі кездесетін 
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себебіне мыналарды жатқызады: Бірінші, сүйікті адамын жоғалту; 
Екінші, шектен тыс қалжырау жағдайы; Үшінші, өзіндік қадір-
қасиетін осал сезіну; Төртінші, алкогольді, гипногенді психотроп-
ты  дәрілерді және есірткіні пайдалану  нәтижесінде пайда болатын 
жеке бастың қорғаныш тетігінің бұзылуы; Бесінші, өзін-өзі өлтірген 
адаммен өзін теңестіру; Алтыншы, әртүрлі сылтаулар бойынша 
қорқыныш, ызалану мен жабырқаудың әр алуан формалары.

Жеткіншектердің сексуалдық ауытқушылығын бағалау қиын, 
себебі сексуальдық норма түсінігінің өзін нақтылау біршама 
қиындықтар тудырады. Сексуалды ауытқушылыққа анықтама бер-
ген А. А. Ткаченко ойынша, бұл түсініктің негізінде сексуалдық 
нормадан сандық және сапалық кез келген ауытқу жатады, ал норма 
қалыптылық түсінігіне аталған популяцияның жасқа және жыныстық 
рөлінің онтогенетикалық заңдылықтарына сай мінез-құлық енеді.

Қазіргі сексополпатологтар сексуалдық девиация шеңберіндегі 
олардың патологиялық және патологиялық емес түрлерін бөліп 
көрсетеді. Патологиялық девиация және оған жататын бұрмалау 
перверзия, парафилия сияқты құбылыстар медициналық өлшем 
белгілерімен шектеліп, ауру ретінде қарастырылады. Патологияға 
жатпайтын девиация, яғни сексуалдық ауытқушылық – дені сау 
адамның әлеуметтік және моральдық нормалардан ауытқушылығын 
қамтитын әлеуметтік-психологиялық ұғым.

Сексуалдық девиацияны патологиялық және патологиялық емес 
формаларға бөлудің себебі бар. Өйткені бұл формалар оларды 
түзету кезінде медициналық сипаттағы шаралармен қатар, басқа да 
ықпал ету шараларын қолдануды көздейді, мысалы, педагогикалық, 
құқықтық және басқа да шаралар. Сексуалдық девиацияның 
патологиялық және патологияға жатпайтын формаларын шектеу 
көбінесе шартты түрде үлкен қиындыққа ұшыратты.

Гипермаскулиндік (әйелде еркекке ұқсас белгілердің болуы) мінез-
құлық еркектік, тәуелсіздік, әдейі дөрекілік, шамшылдық қасиет-
тері арқылы байқалып, көбіне жанжалшылдықпен және айқын 
көрінетін қаталдықпен қоса жүреді. Мұндай жеткіншектер ер-
келету мен аялаудан қысылады, таза әйелге тән істер мен 
қызығушылықтардан қашып жүреді. Мұндай  мінез-құлықтары 
басым белгі – әйелдерге менмендікпен қарау және жыныстық 
әріптес тұрғысынан садистік бейімділікте болу. Гиперфемининдік 
мінез-құлық ер балаларда әйелге тән қасиеттермен, жұмсақтықпен, 
жыныстық серіктестің шектен тыс арсыздығы мен дөрекелігін 
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кешіруге бейімділігімен ерекшеленеді. Жеткіншек қыздардың 
гиперфемининдік мінез-құлқы өзіне сирек назар аудартады, өйткені 
әйелге тән болатын нәзіктік,  әлсіздік және т.б. қасиеттер әйел тура-
лы қоғамда қабылданған жалпы түсінікке сәйкес келіп отырады да 
нәтижеде жұрт назарынан тыс қалып отырады.

Тұжырым:
1. Девиантты мінез-құлықтың пайда болуы отбасындағы және 

қоғамдық ортадағы балаға деген мейірімділіктің тым аздығынан 
немесе тым көптігінен туындайды;

2. Девиантты мінез-құлықтың алдын алмаушылық қылмыстың 
артуына  алып келеді;

3. Бала әлеуметтенуінде оның өмірлік ұстанымдарын берік 
қалыптастыру маңызды. Сондықтан отбасындағы балаға 
психологиялық кеңес беру жұмысын жүргізуге ата-аналарды даяр-
лау – әрбір тәрбие мекемелерінің алдында тұрған басты міндеті 
болуға тиіс.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1  «Девиация» ұғымының мәнін ашыңыз, оның құрылымын сипаттап 
түсіндіріңіз.

2. Халқымызда әлеуметтік қалыптан ауытқыған мінез-құлықтарды 
қалай реттеп отырғандығын мысалдармен дәлелдеп түсіндіріңіз.

3.  Бүгінгі күні ғылымда айқындалған девиантты мінез-құлықтың 
түрлеріне сипаттама беріңіз, олардың пайда болуын бүгінгі күннің 
әлеуметтік мәселелерімен байланыстырып түсіндіріңіз.

4. Девиантты мінез-құлықты балалары бар ата-атаналарға олармен 
қандай  бағытта және қалай жұмыс жүргізуді ұсынасыз?

5. Девиация құбылысы қоғамдық категория ретінде құбылмалы сипатқа 
ие дегенді қалай түсіндіресіз?

Пайдаланылған әдебиеттер:
 
1. Жарықбаев Қ. Б. Жантануға кіріспе: хрестоматия. – Алматы:Дарын. 

2005.– 191 б.
2. Спиваковская А. С. Психотерапия: игра, детство, семья. – М.: ЭКСМО-

Пресс. 2000. – 304 с. 
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3. Невский И. А. Возрастные особенности психического развития детей. 
– М.:1992.

4. Кон И. С. Психология старшеклассника. – М.:Просвещение. 1987. – 
196 с.

5. Нұрмұхамбетова Т. Р. Тәжірибелік психология. Оқулық. 4-томдық. –
Шымкент:Нұрлы бейне. 2006. – 188 б.

3.3  Девиантты мінез-құлықтың пайда болу себептері

3.3.1  Девиантты мінез-құлықты балалардың пайда болу 
себептері

3.3.2  Девиантты мінез-құлыққа алып келетін факторлар
3.3.3 Девиантты мінез-құлықтың көрініс беру формалары 

В. Т. Кондрашенковтың тұжырымы бойынша балаларда кездесе-
тін өзін-өзі сыйлауының төмендігі девиантты мінез-құлықтың 
барлық түрінде көрініс береді, сондай-ақ қылмыстық топқа ену 
арқылы құқық бұзушылық әрекетінің болуы, наша қолдану, ішкіштік, 
агрессия, суицидті мінез-құлық және әртүрлі психикалық бұзылулар 
орын алады. Осыған байланысты әдебиеттерде девиацияға мынадай 
себептер негіз болады:

1. Девиантты мінез-құлық көрсетудің негізгі себебі – өзін-өзі 
сыйлауының төмен болуы, өйткені индивид қоғамдағы өзінің 
қылықтары арқылы жағымсыз қатынастарды табады;

2. Өз-өзін сыйлауы төмен антинормативті мінез-құлқының өсуіне 
байланысты анти әлеуметтік топтың әрекеттеріне қосылып, өзінің 
статусын құрдастарының арасында көтеруге тырысады; 

3. Кейбір жасөспірімдерде девиантты мінез-құлық өзін өзгелерге 
сыйлату үшін жасаған шаралар болуы мүмкін.

Жеткіншектердің мінез-құлқындағы ауытқулар туа пайда бол-
майды, олар физиологиялық ауытқулардан емес, отбасындағы және 
мектептегі дұрыс тәрбие бермеудің салдарынан пайда болады. Осы 
аталған ауытқу девиантты мінез-құлықтың шығуына алып келеді.

Қандай қоғамда болмасын, тіпті дамудың қандай сатысында бол-
са да өзіне ерекше назар аударуды қажет ететін адамдар кездеседі. 
Олар дене  немесе психологиялық, әлеуметтік жағынан ауытқулары 
бар адамдар болып табылады. Ондай адамдар қашанда басқа адам-
дар тобынан ерекшеленіп тұрады. Мұндай адамдардың қасиеттері -
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мен мүмкіндіктерін қалыпты жағдайдағы талаптарға сәйкес 
келмейді деп айтуға болады.

Көптеген ғалымдар (И. А. Невский, Л. С. Колесова) жүргізген 
зерттеулер барысындағы сауалнамалар девиантты мінез-құлық 
көрсетуге әсер ететін сырқы факторларды келесі топтарға бөліп 
көрсетуге мүмкіндік берді:

1. Индивидтің әлеуметтік бейімделуінде қиындық туғызатын, 
асоциалдық мінез-құлықтың алғышартының психобиологиялық 
деңгейіне ықпал ететін индивидтік фактор;

2. Мектептегі және отбасындағы тәрбиенің олқылығынан пайда 
болатын психологиялық-педагогикалық фактор;

3. Кәмелетке толмаған баланың отбасындағы, ауласындағы, 
оқу-тәрбие ұжымындағы жақын құрбыларымен болған жағымсыз 
қарым-қатынасының ерекшелігін айқындайтын әлеуметтік-
психологиялық фактор;

4. Өзі қалаған қарым-қатынас ортасындағы индивидтерді бел-
сенді таңдау қатынасына, қоршаған ортадағы құндылықтар мен 
нормаларға, отбасының, мектептің және қоршаған ортаның, сондай-
ақ өзінің жеке құндылық бағдары мен мінез-құлқын өздігінен 
реттеушілік қабілетінен туындайтын жеке тұлғалық фактор; 

5. Қоғамда өмір сүрудің әлеуметтік және әлеуметтік-
экономикалық жағдайларын айқындайтын әлеуметтік фактор. 

Көп жағдайда девиантты мінез-құлықтың пайда болуына әлеу-
меттік факторлар түрткі болады (мектептегі қиындықтар, өмірдегі 
соққылы оқиғалар, девиантты субмәдениеттің ықпалы және т.б.). 

Ал жеке тұлғалық факторға келетін болсақ, ең маңыздысы және 
үнемі кездесіп отыратын жағдай – баланың өзіне бақылау жасама-
уы мен өзін  дамытуға деген назардың төмен болғандықтан, өзіне 
деген құрмет пен  өзіне берген бағасының төмендігі. Бұл екі фактор 
арасындағы өзара байланысты Американдық психолог К. Кэплан 
девиантты мінез-құлық теориясы тұрғысынан зерттеген. Сонда 
жасаған тұжырымы бойынша девиантты мінез-құлықты балалардың 
дені өздерін құрметтемейді, өздеріне деген сенім мен өзіндік баға 
өте төмен болады екен. Әдетте әрбір адам «Мен» концепциясын 
іштей жоғары қоюға тырысады, өзіне деген бағаның төмендігі адам-
ды қолайсыз күйге түсіреді, ал өзіңді мойындаған кезде жаныңды 
жаралайтын қобалжу мен уайымнан құтылғандай сезінесің. Бұл 
күй баланың өзін-өзі төмендетуінің субъективті ықтималдығын 
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азайтуға және өзін қабылдауға деген субъективті ықтималдылықты 
арттыруына мүмкіндік береді.

Баланың өзіне деген бағасының төмендігі  девиантты мінез-
құлықтың әртүрлі типтеріне байланысты болады. Өзіне құрметтің 
төмендігі балада антиқалыпты мінез-құлықтың артуына жағдай 
туғызады; антиәлеуметтік топтар мен олардың іс-әрекеттеріне ара-
ласа отырып, жеткіншек өзінің құрдастары арасындағы беделін 
арттыруға тырысады, осылайша отбасында және мектепте болмаған 
өзін  мойындатудың әдіс-тәсілдерін ойлап табады.

Көптеген жеткіншектерде өзіне деген бағаның жоғары қойылуы 
төменгі бағаға қарағанда басым болады, ал уақыт өткен сайын бұл 
тенденция күшейе түседі. Әйтсе де, кейбір жеткіншектер үнемі жолы 
болмағандай күй кешеді.

Біріншіден, олар өздерін жеке тұлғалық қасиеттерге ие емеспін 
деп ойлайды, сондықтан тұлғалық құнды әрекеттер жасау қолымнан 
келмейді деп біледі, соның салдарынан теріс қасиеттерге ие бо-
лады және теріс әрекеттер жасайтын болады. Осы тұста ғұлама 
әл-Фарабидің «Мемлекет қайраткерлерінің нақыл сөздері» деген 
еңбегінде адам жаны туралы мынадай айтқан тұжырымы бар: «Дене 
сияқты жанда да өзіне тән денсаулығы және науқасы болады. Жанның 
саулығы сол, оның өзінің және оның бөлшектерінің жайы жақсы 
болуының әсерінен әрдайым ізгі қылықтар көрсетіледі, игілікті істер 
мен тамаша әрекеттер жасалады. Ал жанның науқастығы сол, оның 
өзінің және бөлшектерінің жайы нашар халде болуының әсерінен 
әрдайым жаман қылықтар көрсетіледі, азғындық істер істеледі және 
сорақы әрекеттер жасалады», – деп адам әрекетінің бәрі белгілі бір 
әсерлер жиынтығының нәтижесі екенін айтқан. 

Екіншіден,  оларға маңызды болған жағдайлар өзгелер үшін 
маңызды емес немесе оң қарамайтын секілді болып көрінеді;

Үшіншіден,  олар өздерінің субъективті тәжірибелерінің алғашқы 
екі жағдайының нәтижесінде  болған теріс әсерлерді жоятын не-
месе жеңілдететін психологиялық тұрғыдан қорғанудың механизм-
дерін  тиімді пайлана білмейді.

Мұндай жеткіншектердің өзін құрметтеуге деген сұранысы күшті 
болғанымен, әлеуметтік қолжетімді әдістермен өзін қанағаттандыра 
алмайды, сондықтан олар көп жағдайда девиантты мінез-құлықты 
әдістерге жүгінеді. Яғни, өзінің қоғам қойып отырған мінез-
құлықтарын орындай алмайтындығын білгеннен кейін оған кері 
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бағыттағы мінез-құлық арқылы өз мінезін мойындатуға талпынады. 
Осы әрекеті арқылы мақсатқа жете ме? Бірақ  олар өздерін қандай да 
бір дәрежеде жеттім деп санайды. Өйткені ішімдік ішкен жағдайда 
жасаған әрекетін ол саналы түрде орындамағандықтан, ол өзін зар-
дап шегуші ретінде қабылдамайды,  керісінше ол бұл қылығын 
мақтаныш етуі мүмкін. 

Девиантты мінез-құлық бастапқыда арнайы кері мақсатты 
әрекеттерді көздемейді. Жеткіншек қоғам талаптарын орындауға 
талпынады, бірақ қандай да бір себептерге байланысты оны орын-
дау мүмкін болмайды. Бұл жерде маңызды рөлді оның девиантты 
мінез-құлықты құрдастары атқарады. Девиантты топ, егер бала кері 
әрекеттер жасауға іштей дайын болса, девиантты әрекеттерді жасау-
ды жеңілдетеді; осындай әрекеттерге барғандығын қолдайды және 
ол үшін мақтап, көтермелеп қояды;  девиантты әрекеттерге тосқауыл 
болуға мүмкіндік туғызатын жеке және әлеуметтік бақылаудың 
тиімді механизмдерін төмендетеді. Мұндай жағдайда үнемі сырт-
тан жақсы әсерлер мен бақылау арқылы бала назарын үнемі өзіне 
аударып отыратын құбылыстар қажет болады. Осы тұста ғұлама 
Ж. Баласағұн баланың жүрген ортасының жеке басының қалып-
тасуына өте маңызды  ықпалды әсерінің бар екендігін айта отырып, 
бала өзінің табиғатына жақын тұстарын  үйреніп алуға бейім болаты-
нын былай суреттеген: «Бәрі - анадан ізгі болып туғандар, Сүтпен 
сіңіп жан-жүйесін қуғандар. Жақсыға ерсе жақсы бола бастайды, 
Жаманға ерсе, жауыздықтан қашпайды» (875-бәйт), – деп  адам 
баласының қалыптасуындағы оның арғы тегі мен өскен ортасының 
рөлін ерекшелеп көрсетеді. Сондықтан девиантты мінез-құлыққа 
баратындар сол әрекетке бейімі барлар дегенді айтады. Ал жаман 
әдет бала болмысына сіңіп, қалыпты қағдайға айналып кетпеуі үшін 
үнемі тәрбиелік бақылау жасау қажет.

Білімнің төмен деңгейі, тәртібі нашар, сабақтан көп қалатын, 
психологтың талабын орындамайтын, адамгершілік деңгейі төмен, 
құрбыларымен тіл табыса  алмайтын, ал кейде, психикалық дамуы, 
ойлау қабілеті кейін қалған, ашуланшақ, әртүрлі жүйке аурулары-
на шалдыққан, тәрбиеге әрең көнетін оқушыларды қиын балалар 
қатарына жатқызуға болады. Жүйке аурулары отбасындағы және 
басқа да әр түрлі қиын жағдайлардың салдарынан болуы мүмкін. 
Ата-ана тарапынан, мектеп қабырғасынан жылулық сезінбеген 
оқушы өзінің өмірде ешкімге қажетсіздігін сезінеді, соның салды-
рынан уайымға беріледі, иммунитеті төмендейді. Осындай мінез-
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құлқында қиындығы бар оқушыларды ғалым А. С. Спиваковская  екі 
топқа  бөліп қарастырады. Олар:

1.  Тән кемтарлығы және жан жарақаты бар оқушылар;
2. Отбасында, мектепте тәрбиелеуден шет қалған, жеке                              

басын қалыптастыруда сыртқы кері фактолардың, әлеуметтік 
жағдайдың әсері болған және өтпелі кезеңнің күрделілігінен  мінезі 
дұрыс қалытаспаған оқушылар.

Көптеген ғалымдардың пікірінше, бала мінез-құлқының 
қиындығы, әсіресе, 6-8 сыныптардағы ұл балаларда кездеседі 
екен. Мінез-құлқы қиын оқушылар арасында жүргізілген көптеген  
зерттеулер қорытындысы бойынша үлгермеушілердің қатарын 
жеткіншек жастағы сынып оқушылары толтырды. Қазіргі зерттеу-
лерге қарағанда тәртіп бұзуға ең бірінші себеп болған оқиға бала-
ны тікелей тәртіпсіздікке әкелмейді, әуелі қайғыға ұшыратады да, 
ол қайғы баланы ашуланшақ етеді. Тәртіп бұзу содан кейін пай-
да болады. Мінез құлқында қиындығы бар оқушылардың дара 
ерекшеліктерін жан-жақты қарастыра отырып, олармен жұмыс 
жүргізудің жолдарын білуіміз керек. Осы тұста Н. Гаспарова  мінез-
құлқында қиындығы бар оқушыларды  мынадай топтарға бөледі:

1. Сезім әрекетіне бой алдырғыш, эмоционалды оқушы;
2. Агрессивті;
3. Қыңыр-қырсық;
3. Ұялшақ;
4. Тынымсыз белсенді бала.
И. И. Шурыгина, А. К. Матейчик  отбасында балаға дұрыс тәрбие 

бермеудің төрт түрін көрсеткен. Олар: қабылдамау, гиперсоциалды, 
қорқақ-секемшіл, эгоорталықты. Осы түсініктерге сипаттама беріп 
кетейік.

Қабылдамау. Егер ата-анада балаға деген сүйіспеншілік болма-
са, бала мұндай әсерді қабылдай алмайды. Қабылдамау әйел жүкті 
болған кезден бастап, баланың дүниеге келуіне қарсы болғаннан 
пайда болады. Қабылдамау орын алғандықтаан бала кез келген 
нәрсеге ерекше тітіркенгіш болады.

Гиперсоциалды. Мұндай ата-аналар «дұрыс» ата-аналар. Ата-
ана баласын сағатпен тамақтандырып, ойнағысы келсе ойнатып, 
ұйықтағысы келсе оны ұйықтатады. Мұндай ата-аналар мектепте 
баласын мақтағанды ұнатады. Баласы туралы кемшіліктерін айтса, 
намыстанып кетеді. Олар талапты орындағыш келеді. Гиперсоциал-
ды бала робот-автомат сияқты өмір сүреді.
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Қорқақ-секемшіл. Бұл жолмен тәрбиелейтін ата-аналардың ба-
лалары шамалы ауырса, оны үйден шығармай, бүкіл отбасы болып 
соның бетіне  қарап, баланың ойын алдын ала ауруға дайындайды. 
Баланы тым қадағалау нәтижесінен балада керісінше, тым қорқақ-
секемшіл мінез қалыптасады. Құрдастарымен ойнай алмайды, 
өкпелегіш, өзіне сенімсіз болады.

Эгоорталықты. Бұлай тәрбиеленген балалардың болашақ 
қарым-қатынасында отбасының жауапкершілік деңгейі жоғары 
болады. Баланың ортаға деген көзқарасы төмен болады. Ата-ана-
сы барлық уақытта оның айтқанын істеп келген, үнемі көңіл бөліп 
отырғандықтан, бар ықылас пен назарды өзіне аударып үйренген 
бала. «Болмайды»,  «жоқ» дегенді түсінбейді, күтуге шыдамы жоқ, 
тез  ашуланшақ болады. Мұндай балалар тұрақсыз, қыңыр, қырсық, 
тіл алмайтын болып тәрбиеленеді.

Бала мінез-құлқының қиын болып келуі бірнеше факторға байла-
нысты:

1. Биологиялық фактор. Анасының баласына жүкті кезінде 
денсаулығы дұрыс болмағандықтан бала туғаннан жүйке ауруымен 
көп ауырады. Соның салдарынан жүйке жүйесі бұзылып, ықылас 
қою, есте сақтау, қабылдау қарқыны кешеуілдеп дамып, сылбыр баяу 
қозғалады. Сонымен қатар, мұндай жағдай әйелдің жүкті кезінде бір 
нәрседен жарақаттануынан, уланғыш заттардың салдарынан және 
т.б. әсерлерден де болуы мүмкін. Мұндай кезде бала ұжымдық іс-
шараларға қатысқысы келмейді, сабақтың соңына дейін толық шы-
дап отыра алмайды. Жеке басының  жағымды сапалары ашылмай 
қалады.

2. Үйішілік фактор. Бұған отбасында бала тәрбиесіне ара-
ласпаушылықтың әсерінен үйден безіп, көше кезіп, сыртқы ортаның 
жағымсыз ықпалына түсіп, жазықсыз қылмысқа іліккендер жатады. 
Баланың мұндай әректінен  көп жағдайда  ата-анасы бейхабар бо-
лады. Мұндай отбасыларындағы ата-аналар баласының мінез-құлық 
ерекшелігіндегі өзгерістерді дер кезінде байқай бермейді. «Тамағын 
тауып, киіндірсем болды» деген немқұрайлы қарым-қатынас салда-
рынан бір-біріне селқостық сенім пайда болғандар. 

Бүгінгі отбасы тәрбиесіне тән  ерекшелік отбасы мүшелері 
арасындағы қарым-қатынас пен өзара мейірімділіктің жеткіліксіздігі. 
Ата-аналар күні бойы үйде болмағандықтан, бала тәрбиесі назар-
дан тыс қалады. Ата-ана мейірімі ақшалай, заттай, материалдық 
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қамтамасыз етумен толықтырылуда. Мұндай отбасыларының 
тәрбиелік мүмкіндігі төмен болады. 

2008 жылғы көрсеткіш бойынша  7 530 кәмелетке толмаған бала
 қаңғыбас атанып, үйінен кетіп қалған. Жасөспірімдер арасын-
да жүйке ауруларына шалдығып, өз-өзіне қол жұмсау фактілері де 
жыл санап артып барады. Осы фактілердің барлығы да ата-ана мен 
балалар арасындағы байланыс пен мейірімнің жеткіліксіздігінің 
дәлелдері.

3. Географиялық фактор. Қоршаған географиялық ортасының 
жағымды немесе жағымсыз ықпалының болуы бала әлеуметтенуінде 
өз нәтижесін көрсетеді.  Шет мемлекеттерге өмір сүретін басқа ұлт 
өкілдері жергілікті ұлттың ұнамды да ұнамсыз да тұстарын қабылдап, 
қалыптасады. Тіпті бала өмір сүретін ортаның экологиялық ықпалын 
да бойына сіңіреді.

Осы жағдайлардың бәрін ескере отырып, тәрбиеленуі қиын 
балалардың әрқайсысына әртүрлі қатынас жасау, әрқайсысына ар-
нап жасалған жүйелі тәрбие жұмысын  жүргізу қажет. Тәрбиесі қиын 
жеткіншектерді тәрбиелеу –  күрделі де көпқырлы құбылыс. Оны іс 
жүзіне асыруда ата-аналарға көмектесу, психологиялық жағынан 
бақылау педагогтар мен психологтарға, заң қызметкерлеріне 
жүктеледі. 

Жоғарыда қарастырылған факторлардың баланың қалыпты 
мінез-құлқын сақтай алмауына алып келетіндігін ескеретін болсақ, 
оның көріну сипаттарын мынадай жайттармен байланыстырып 
түсіндіруге болады:

1.  Оқшаулану кикілжіңді жағдайға ұшыраған адамның өздігінен 
бұл жағдайдан шыға алмаған кезінде көрінеді. Ол стресстен шығу 
үшін  өзінің «мен»-інің  өзін зақымдаған ортадан байланысын  үзуге 
талпыныс жасайды. Бірақ кикілжіңді жағдайдан бұлай кету адам 
мен оны қоршаған орта  арасында күн өткен сайын оқшаулануды, 
психологиялық арақашықтықты өршіте түседі. «Қашқын» 
индивидті орта  «бөтен, қаңғыбас» адам ретінде қабылдайды. Соның 
нәтижесінде «Қашқын» индивид жағымды эмоция жетіспеушілігін 
басынан кешіреді.

2.  Дербестігінен айырылу өзіндік «мен»-інен бөлектене бастаған 
кезде көрінеді, яғни өзін-өзі түйсінуді жоғалтады, кез келген іс-
әрекет өзінің маңызын жоғалтады, эмоциясы сөнеді. Егер мұндай 
күйзелістер ұзақ болса, психиатрдан кеңес  алу керек.

3. Депрессия – бұл жағымсыз эмоциялық белгісі бар аффектілі 
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күй. Депрессия кезінде жан дағдарысы мен үмітсіздік сезімі күшті 
қамығумен қатар жүреді. Депрессия кезінде уақыт өтпей, жұмысқа 
деген қабілет елеулі түрде төмендейді. Бұл жағдай өзіне-өзі қол 
жұмсауға алып келуі мүмкін. Депрессияның өту сипаты әртүрлі фор-
мада көрінеді.

4. Бақылаудың локусы. Адам маңызды жағдайларда басқа 
адамдарға деген жауапкершілікті өз мойнына алуға бейім болады.  
Ал кей жағдайда адам өзінің өмірін толығымен сыртқы күштерге 
тәуелді деп санайды. Осыдан үмітсіздік пен әлсіздік пайда болады. 
Мұның өте ауыр формаларында өзін кінәлі сезіну, жақын адамда-
рын жоғалтудан болған стрестік ситуация, беделді тұлғалар жағынан 
болған сын суицидті іс-әрекетке әкелуі мүмкін.

5.  Дене бітіміндегі кемістігінен күйзелу. Бұл күйзеліс сыртқы 
түр-тұрпатымен байланысты, яғни бетке түскен секпілден бас-
тап, толықтық, аяқтың жіңішкелігі, бел және т.б. неше түрлі 
дене мүшелерімен байланысты туындайды.  Өзінің дене бітіміне 
көңілі толмаушылық олардың өзіне деген сенімін азайтып, тіпті 
бақытсыздыққа соқтыруы мүмкін.

6. Философиялық синдроммен улану. Балалардың тұрмыс 
мәселелеріне деген қызығушылығы, әдетте, қалыпты құбылыс. 
Бірақ балалардың кейбірінде бұл қызығушылық басқаша формада 
көрініс береді: әлемді құрудың жалпы заңдылықтарын қайта жа-
сау, олардың жоспарын жасау секілді мәселелермен байланысты 
туындаған көзқарастарының болуы.

7.  Оқу неврозы мектепке, университетке барғысы келмеудің та-
банды түрде қарсылығынан көрінеді. Невроз – оқытушы мен сы-
ныптастардан конфликтілі қарым-қатынастан кейбір жекелеген оқу 
пәндеріне немесе барлығына бірдей қатынасқысы келмеуінен туады. 
Әсіресе, одан мектеп оқушылары зардап шегеді

Әлеуметтену процесінің шыңы – жеке тұлғаның әлеуметтік 
пісіп-жетілуінің аяқталғанымен және адамның қоғамдағы орнын 
анықтайтын статусқа қол жеткізуімен сипатталады. Әлеуметтену 
процесінде көптеген қиындықтар мен сәтсіздіктер болуы мүмкін. 
Әлеуметтенудің жетімсіздігінің көрінісіне – ауытқыған мінез-
құлықты жатқызады. Тұлғаның әртүрлі формадағы негативті мінез-
құлқына негіз болатын фактордың біріне отбасын  жатқызамыз. Егер 
бала бақытты, негізі берік отбасында өссе, ол өз-өзіне сенімді бо-
лады және айналадағыларға да сенеді. Жақсы тәрбиеленген тұлға 
қоғамның талаптарын қалыпты жағдайда қабылдайды. Бала өзінің 
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болашағына белгілі бір үлгімен бағыт-бағдар алады. Ал отбасылық 
өмір дұрыс ұйымдастырылмаса, онда балалар тәрбие ортасында 
дұрыс бағдарын анықтауға жиі қабілетсіз болады, соның салдары-
нан  әртүрлі қателіктерге бой алдырады. 

Осы факторлардың барлығы отбасындағы баланың өсуіне, 
тәрбиесіне әсер етеді. Бірақ мұндай көріністер жақсы құрылған от-
басында да байқалады, өйткені отбасы тұлғаның әлеуметтенуіндегі 
қоғамда жалғыз ғана институт емес. Бала кезден қабылданған нор-
малар қайта қаралып немесе қоршаған ортамен байланысқа түскенде 
өзгерістер болып кетуі де мүмкін. Сондықтан да халқымызда «Жа-
маннан жақсы туар, адам айтса сенгісіз, жақсыдан жаман туар, бір 
қасық асқа бергісіз» деп текке айтпаған. Отбасында қаншалықты 
дұрыс тәрбие беріліп жатқанымен, ортаның теріс ықпалына еріп 
кететін жағдайлар да аз емес. 

Отбасының моральдық-адамгершілік бейнесіне қарай  ондағы 
тәрбиеленіп жатқан баланың әлеуметтенуіне ықпалы да әртүрлі бо-
лады. Олар төмендегідей:

1) Тәрбиелік әсері күшті отбасылары. Оның негізгі белгісі – 
отбасының жоғары құлықтылық атмосферасы;

2) Тәрбиелі-тұрақтылық – жақсы тәрбие бере алуға деген 
мүмкіндігі бар отбасылары. Мұндай отбасында девиацияның орын 
алуы басқа институттар арқылы, көбінесе мектептердегі баланың 
жағдайымен байланысты ауытқулардың орын алуы байқалуы 
мүмкін;

3) Тәрбиелі-тұрақсыздық – мұнда да толықтай жағымды мүм-
кіндіктер бар. Бірақ бұл жағдайларға ата-ананың педагогикалық по-
зициясы жөніндегі дұрыс емес көзқарастың болуы тән; 

4) Тәрбиелі-әлсіз – баланы әлеуметтік қадағалауды жоғалту. Ата-
аналар балаларына дұрыс тәрбие бермегендіктен оларды қадағалай 
алмауы;

5) Агрессивті-негативтілік – ылғи текетірестік атмосфера орын 
алады;

6)  Маргиналдылық отбасылар – ішімдік пен сексуалдылық де-
градация байқалған отбасылар;

7)  Құқық бұзушылар отбасы;
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8)  Қылмыстылар отбасы. 
Өкінішке орай, қазіргі уақытта, отбасыларының көбісі өздерінің 

әлеуметтенуші рөлдерін толықтай атқармайды. Осы тұста  И. А.Се-
машко  келесі түрлерді бөліп қарастырған: әлеуметтік-экономикалық 
факторлар, медициналық-санитарлық факторлар, әлеуметтік-
демографиялық факторлар, криминалдық факторлар. Осы аталған 
себептер мен факторлар баланың девиациялық мінез-құлық 
көрсетуіне негіз болады.

Әлеуметтік-экономикалық фактор отбасылардағы әлеуметтік 
теңсіздікті сипаттайды. Қоғамның бай және кедей болып бөлінуі, 
көпшіліктің тұрмыс жағдайының төмендігі мен табыс көздерінің 
адам сұранысын қанағаттандыруға жеткіліксіздігі, қоғамдағы 
инфляцияның әсері, содан келіп әлеуметтік қиындық келіп шығады.

Моральдық-этикалық фактор бүгінгі қоғамның моральдық-
адамгершіліктің деңгейінің төмендігімен, яғни адамдық, рухани 
құндылықтардың бағаланбауынан, оның орнына материалдық, 
заттық құндылықтардың жоғары бағаланып отыруынан 
көрінсе, екінші жағынан, девиантты мінез-құлықты адамдарға 
немқұрайдылық қатынас танытуынан көрінеді. Қоғамдық орын-
дарда байқалатын тәртіп бұзушылар мен дөрекіліктерге, ерсі 
қылықтарға өзгелер тарапынан ешқандай сын, ескертулердің айтыл-
мауы олардың барған сайын күшейіп кетуін қамтамасыз етеді. Әрбір 
отбасында, әрбір қоғамдық орындарда адамдар өз ата-аналық және 
азаматтық міндеттері ретінде балалардың бойында байқалған ерсі 
қылықтарына бейтарап қарамай, оң ықпал етуге тырысып бақса, де-
виантты мінез-құлықты балалардың теріс ықпалына тосқауыл қоюға 
мүмкіндік болар еді.

Тұжырым: 
1.  Тәрбие олқылықтары мен қарама-қайшылықтары орын ал-

ған жерде девиантты мінез-құлықты балалардың кездесуі 
міндетті.

2. Девиантты мінез-құлықты балалардың пайда болуының 
себептерін анықтамайынша алдын алу жолдарын тиімді шешу 
мүмкін емес.

3. Тәрбие тұлғаның қалыптасуындағы шешуші әрі жетекші 
фактор болғандықтан, әлеуметтендіру процесінде баланы әртүрлі 
жағымсыз мінез-құлық пен теріс әрекеттерден сақтаудың бірден-
бір жолы, тәрбие жұмысының тиімділігімен айқындалмақ.
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Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1. Девиантты мiнез-құлық және оның түрлеріне сипаттама беріңіз.
2. Девиантты мiнез-құлықтың пайда болу себептерi қандай?
3. Девиантты, деликвенттi, криминалды мiнез-құлықтардың 

ерекшелiгi неде?
4. Девиантты мiнез-құлықтың пайда болуына әсер етушi факторлар-

ды атаңыз.
5. Қазақ халқында мінез-құлқы қалыпты талапқа сай келмейтін 

адамдардың әрекетін қандай әдістер арқылы алдын алған? Тәжірибелерден 
мысалдар келтіріңіз.

6. Нұрмұхамбетова Т. Р. Тәжірибелік психология. Оқулық. 4-томдық. –
Шымкент:Нұрлы бейне. 2006. -188 б.
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3.4. Девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізілетін 
әлеуметтік-педагогикалық қызмет

3.4.1 Девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізілетін 
әлеуметтік-педагогикалық қызметтің негізгі бағыттары

3.4.2  Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жүргізудің 
концептуалдық келістері

3.4.3  Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жүргізу-
дегі профилактикалық жұмыстар

3.4.4   Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жүргізу-
дегі әлеуметтік-педагогикалық реабилитациялау
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Девиантты мінез-құлықты балалар санының артуы қоғам алды-
на әлеуметтік педагогтар даярлау мен әлеуметтік қызмет сапасын 
арттыру  мәселелерін қойды. Сондықтан бүгінгі қоғамда девиантты 
мінез-құлықты жеткіншектермен жұмыс істеудің  профилактикалық 
(алдын алу) және реабилитациялық технологияларын кеңінен наси-
хаттау және жетілдіру – басты  міндет.

Профилактика – жеткіншектердің мінез-құлқында әртүрлі 
әлеуметтік ауытқулардың  сипаттарын қалыптастыратын  себептер 
мен жағдайлардың алдын алуға бағытталған мемлекеттік, қоғамдық, 
әлеуметтік-медициналық және тәрбиелік-ұйымдастырушылық 
шаралардың жиынтығы.

Әлеуметтік педагогикадағы девиантты мінез-құлықтың алдын 
алу жұмыстарында ең алдымен дер кезінде ұйымдастырылған шара-
лар мынадай бағытты ұстануы тиіс:

–  әлеуметтік қауіпті топта деп табылған кәмелет жасына толмаған 
баланың дене, психологиялық және әлеуметтік-мәдени жағдайының 
алдын алу;

– баланың денсаулығы мен қалыпты өмір сүру деңгейін қолдау, 
қорғау және  сақтау;

–  баланың әлеуметтік маңызды құндылықтарына қол жеткізуіне 
және ішкі потенциалын ашуға көмектесу.

Әлеуметтік ауытқу әртүрлі себептер мен жағдайларға байланыс-
ты болғандықтан,  профилактикалық шараларды бірнеше топқа 
бөлуге болады:

–  бейтараптандырушылық;
–  теңестірушілік;
–   әлеуметтік ауытқушылыққа алып келетін жағдайлардың туын-

дауын ескертушілік;
–   келеңсіз жағдайларды жоюшылық;
– профилактикалық жұмыстар мен оның нәтижелерін ба-

қылаушылық.
Профилактикалық шаралардың өтуі жоғары тиімділікті болуы 

үшін белгілі бір шарттарды ескеру маңызды. Ондай шарттарды 
ғалымдар мынадай құрамда көрсетеді:

– баланың әлеуметтік ортада, табиғатта өзін қолайсыз сезінуіне 
әсер етіп тұрған көздерді болдырмау. Сонымен қатар,  өмірінде кез-
дескен кедергілер мен қиыншылықтарды өздігінен шешуге қажетті 
тәжірибені меңгеруіне жағдай туғызу;
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– баланың алдына қойған мақсаты мен денсаулығын сақтауға 
бағытталған жоспарына қол жеткізу үшін көмегі тиетін  жаңа 
дағдыларды үйренуге оқыту;

– әлі пайда болмаған мәселелердің шешімін табуға үйрету және 
олардың пайда болуының алдын алу.

Концептуалдық тұрғыдан профилактикалық технологиялар-
ды пайдаланғанда бұл мәселеге ақпараттық  тұрғыдан келу 
маңызды. Бұл жеткіншектер мінез-құлқындағы әлеуметтік қалыптан 
ауытқудың  болуы кәмелетке толмаған жеткіншектің ол туралы 
білмейтіндігіне негізделеді. Сондықтан жұмыстың негізгі бағыты 
кәмелетке толмаған балаларды олардың құқықтары мен міндеттері 
туралы, әртүрлі жас ерекшеліктеріндегі топтар үшін қоғам мен мем-
лекет тарапынан анықталған әлеуметтік қалыптың орындалу қажет 
етілетін  талаптары туралы ақпараттандырудан тұруы тиіс. Мұндай 
іс-шараларды  бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ) арқылы іске 
асыруға болады.

Әлеуметтік-профилактикалық тұрғыдан келудің негізгі 
мақсаты әртүрлі негативті құбылыстарды қалыптастыратын  себеп-
тер мен жағдайларды айқындау, кейіннен жоюды қарастырады.   Бұл 
келістің мәні девиантты мінез-құлықтың себептерін жою мен азайту 
үшін мемлекеттік, қоғамдық, әлеуметтік-педагогикалық мекемелер 
тарапынан  және әлеуметтік педагог тарапынан ұйымдастырылатын 
әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси, ұйымдастырушылық, 
құқықтық және тәрбиелік шаралардың жүйесінде болып отыр. 

Егер осы бағыттағы ақпараттандыру жұмыстары жүргізілмесе, 
онда жеткіншектер арасында нашақорлықпен айналысу әркімнің 
өз шаруасы, ал наркотикті таратқандар ғана жазаға тартылады 
деп ойлауы әбден мүмкін болады. Сондықтан жаза олардың наша 
қолданғаны үшін де қолданылатынын насихаттау және жаман 
қасиеттер мен әдеттерден бойын аулақ салу туралы көптеп насихат 
жұмыстарын жүргізіп отыру қажет.

Девиантты мінез-құлықтың алдын алудың маңызды бағытының 
бірі ақпараттық және әлеуметтік-профилактикалық келістермен 
қатар қолданылатын медициналық-биологиялық келіс болып табы-
лады. Оның мәні әлеуметтік қалыптан ауытқу мүмкіндіктерінің ал-
дын алудан тұрады. Онда әртүрлі психикалық паталогиямен ауы-
ратын адамдарға мақсатты бағытталған профилактикалық-емдеу 
шаралары өткізіледі. Егер адамның психикасында патологиялық 
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бұзылушылық орын алған жағдайда ол өз әрекетіне немесе қоғам-
дық мінез-құлық нормалары мен талаптарын бұзғандығына есеп 
бере алмайды. Бұл күй адамның өзгермелілігін анықтайтын құбылыс 
ретінде танылады. Сондықтан жеткіншек жастағы баланың бойы-
нан байқалған әрекеттері арқылы оның өкінішке апарып соқтыратын 
әрекетке баруының алдын алу және алдын ала айқындау маңызды. 

Әлеуметтік-педагогикалық келіс. Ол девиантты мінез-құлықты 
баланың тұлғалық қасиеттерін, әсіресе, тұлғаның адамгершіліктік 
және еріктік қасиеттерін коррекциялау және қайта қалпына 
келтірумен  байланысты сипатталады. 

Жеткіншекте ұнамды еріктік сапаларды қалыптастыруды ерік 
туралы дұрыс көзқарасты қалыптастырудан бастаған жөн. Бұл про-
цесс бірнеше кезеңдерде жүзеге асырылады.

Бірінші кезең –  жекелеген еріктік сапалардың мәнін ашу, олардың 
мысалдарын көрнекілік тұрғысында дұрыс жеткізу;

Екінші кезең –  жеткіншектердің еріктік сапалары туралы 
көзқарастарын қорыту, батырлық пен тәкаппарлық, бірбеткейлік 
пен қырсықтық, өз бетінше еңбектенуге қабілеттілік пен өзгелер 
пікіріне деген құрметтің төмендігі түсініктері арасындағы 
айырмашылықтарды айқындау. Бұл кезеңдегі тәрбиешілердің ең 
бірінші кезектегі міндеті жеткіншектердің ерік туралы мифологиялық 
көзқарастарын өзгерту болып табылады. Бұл жеткіншектерді 
қайта тәрбиелеудің бастамасына қол жеткізуге мүмкіндік береді. 
Жеткіншектердің өзіне және өз ісіне сын көзбен қарап, баға беру 
дағдыларын қалыптастыру қажет.

Үшінші кезең –  жоспарлы түрде өз кемшілігін іздеу, оны түзетудің 
жолдарын қарастыру және өзін-өзі тәрбиелеу кезеңі.  Бұл кезеңде 
әлеуметтік педагог жеткіншектің қалыптасуында өзіне дұрыс баға 
бере білуіне, жеке кемшіліктеріне төзбеу сезімін оятуға  көмектесуі 
тиіс.

Төртінші кезең –  өзін-өзі тәрбиелеудің саналы түрдегі жүру 
процесі, өзін-өзі дәлелдеу мен өзін-өзі дамытуға деген қажеттілігін 
іске асыру кезеңі. 

Бұл кезеңдердің бірізді жүруі жеткіншектің өз құқығын сыйлай-
тын азамат ретіндегі әлеуметтік-қолдаушылық рөлін қалыптастыруға 
мүмкіндік береді. Осы тұста ғалым М. А. Галагузова қытайдың 
мынадай: «Шешуі жоқ жағдай болмайды, тек дұрыс  шешім 
қабылданбаған жағдай болады» деген аталы сөзін келтіре отырып, 
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тәрбиеде де түзелмейтін бала болмайтынын, барлық балаларды 
тәрбиелеу мүмкін екендігін тұжырымдайды.

Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жүргізудің келесі 
түрі – қоғамдағы қалыпты мінез-құлыққа бейімделмеген балалар-
ды әлеуметтік-педагогикалық реабилитациялау. Реабилитация-
ны кең ауқымды міндеттерді шешуге бағытталған, бала бойында 
қарапайым дағдыларды қалыптастырудан адамды қоғаммен толық 
интеграциялауға дейінгі шаралардың жүйесі ретінде қарастыруға 
болады. Сонымен қатар, реабилитацияны тұлғаға жекелеген 
психикалық және дене қызметтерінің ықпал ету нәтижесі ретінде 
де қарастыруға болады. Реабилитация түсінігінің адам организмінің 
белгілі бір ортаға үйренісуімен түсіндірілетін адаптация (бейімделу) 
ұғымынан айырмашылығы – оның қайта қалпына келтіру, белсенді 
ету мағынасындағы түсініктерімен баламалы қабылдануында. 
Реабилитациялық процесте қалыптасқан кедергіні жеңу мақсат 
етілсе, адаптация процесінде қалыптасқан құбылысқа үйренісу, 
бейімделу көзделеді. 

Бұдан шығатын қорытынды, реабилитация дегеніміз – бала-
ны қоғамдағы белсенді өмірге және қоғамдық пайдалы еңбекке 
қайтаруды мақсат еткен шаралардың жүйесі деуге болады. 
Реабилитацияның бірнеше түрлері анықталған. Олар: медициналық, 
психологиялық, педагогикалық, әлеуметтік-экономикалық, кәсіби 
және тұрмыстық.

Медициналық реабилитация бала организмінің бұзылған функ-
циясын толық немесе ішінара қайта қалпына келтіруге бағытталады. 

Психологиялық реабилитация девиантты мінез-құлықты 
жеткіншектің өзін тұлға ретінде ешкімге керексіз сезіну санасын  
психологиялық тұрғыдан жеңуге бағытталады.

Кәсіби реабилитация жеткіншекті өзінің қолынан келетін еңбек 
формасына, қысқартылған жұмыс күні мен жеңілдетілген еңбек 
жағдайы жасалған жұмыс орнын іздестіруге оқыту немесе қайта 
оқытуды қарастырады.

Тұрмыстық реабилитация жеткіншектің қалыпты өмір сүру 
жағдайына қол жеткізуін қарастырады.

Әлеуметтік реабилитация – әлеуметтік ортада баланың өмірлік 
тіршілік ету қабілеттерін қайта қалпына келтіру процесі. Сонымен 
қатар, қандай да бір себептерге байланысты бұзылған немесе шек-
телген баланың өмір сүретін ортасының өзі мен жағдайын қайта 
қалпына келтіру процесі.
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Әлеуметтік-экономикалық реабилитация баланы заңды түрде 
қорғау  мен оған тиісті қаржылық төлемдерді қамтамасыз етуді 
мақсат еткен шаралар кешені деп  түсіндіріледі.

Әлеуметтік-педагогикалық реабилитация баланың белсенді 
өмірлік позициясында, өмірлік әрекетінде үлкен маңызға ие бола-
тын тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған тәрбиелік 
сипаттағы шаралардың жүйесі. Бұл шаралар баланы қоғамға ену-
ге,  өзіне-өзі қызмет етуде қажетті біліктер мен дағдыларды  және 
ұнамды әлеуметтік рөлдерді игеруге, қоғамдағы мінез-құлық 
ережелерін  меңгеруге, қажетті білім алуға  мүмкіндік туғызады.

Девиантты мінез-құлықты жеткіншектерді өмірге қайта бейімдеу 
реабилитациялық орталықтар деп аталатын  мамандандырылған 
мекемелерде жүзеге асырылады. Мұндай мекемелердің негізгі 
міндеттері мыналар болып табылады:

–  балалар мен жеткіншектердің қараусыз қалуының, қаңғыбас 
және әлеуметтік ортаға бейімделмеген болуының алдын алу;

–    ата-аналарының кесірінен немесе экстремалдық жағдайлардың 
салдарынан қиын өмірлік жағдайларға тап болған (дене жағынан және 
психикалық тұрғыдан қысым көрген, қауіпті жағдайда өмір сүретін-
дер ж.т.б) балаларға  медициналық-психологиялық көмек көрсету;

–  қоршаған адамдармен өзара қарым-қатынас жасау дағдысы 
мен жағымды мінез-құлықтың әлеуметтік тәжірибелерін қалып-
тастыру;

– ата-аналарының қамқорлығынсыз қалғандар мен өмір сүру 
жағдайы жоқ балаларға қамқорлық көрсету қызметін орындау;

–  тұлғаны дағдарыстық жағдайынан шығаруға мүмкіндік беретін 
психологиялық және педагогикалық қолдау көрсету;

–   отбасына қайта оралу үшін ықпал ету; 
–   білім алуға, қалыпты дамуға мүмкіндікті қамтамасыз ету;
–    алдағы уақытта тұрмыстық және кәсіби орналасуға қамқорлық 

жасап тұру.
Бір сөзбен айтқанда, мұндай мекемелердің негізгі мақсаты көмекке 

мұқтаж балаларға әлеуметтік көмек пен қолдау көрсету болып табыла-
ды. Мұндай мекемелердегі әлеуметтік-педагогикалық реабилитация 
үш негізгі кезеңде: диагностикалау, реабилитациялық бағдарламаны  
жасау мен іске асыру, реабилитациялық жұмыстан кейінгі  баланы 
қорғау кезеңдерінен тұрады.

Диагностика  кәмелетке толмаған баланың эмоционалдық-
танымдық, тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуын, әлеуметтік рөл-
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дерінің, кәсіби қызығушылығының даму деңгейлерін анықтауға 
бағытталған әлеуметтік-педагогикалық зерттеуді көздейді.

Реабилитациялық бағдарлама  әрбір бала үшін жеке жасалады, 
ол құрамында: мақсаты, міндеттері, әдістері, формалары, құралдары 
мен қызметтің кезеңдері секілді  негізгі элементтерді қамтиды. 
Реабилитациялық бағдарламаның негізгі мақсаты баланың қоғамдағы 
коммуникативтік дағдыларын жинақтауына көмектесу және 
адамгершіліктік құндылықтарын коррекциялау мен қалыптастыру 
болып табылады.

Реабилитациялаудан кейінгі қорғаушылық  баланың реабили-
тациялық орталықтан шыққаннан кейін  туындаған кикілжіңдерді 
коррекциялау мен жүйелі бақылауға алу арқылы отбасымен, доста- 
рымен және мектеп ұжымымен үйлесімді қарым-қатынасын қайта 
қалпына келтіруге көмектесуді көздейді.

Тұжырым:
–  девиантты мінез-құлықты балалардың қоғамда болуы әр-

түрлі әлеуметтік ықпалдардың және тәрбие институттарының 
қызметіндегі олқылықтардың нәтижесінде пайда болады;

–  девиантты мінез-құлықты балалардың дені өтпелі кезеңге 
сәйкес келетіндігі  олардың азаматтық қалыптасуында әлеуметтік 
орта тарапынан болған мұқтаждықтарына көмектің дер кезінде 
көрсетілмеуінен туындайды;

–  кез келген қайта тәрбиеленетін немесе қайта әлеуметтік 
ортаға қайтарылған бала реабилитациялық қамқорлықты 
қажетсінеді. 

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1. Девиантты мінез-құлықты балалармен қандай бағыттарда жұмыс 
жүргізіледі?

2. Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жүргізуді концеп-
туалдық тұрғыда зерттеген  ғалымдар көзқарастарын сипаттап айтыңыз.

3. Әлеуметтік қараусыз қалған балаларды өмірге қайта бейімдеу 
жұмыстарына қандай қызметтер енеді?

4. Реабилитациялық орталықтарда қандай әлеуметтік-педагогикалық 
жұмыстар жүргізіледі?

5. Қазақстанда девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жүргізіп 
жатқан қандай реабилитациялық орталықтардың жұмысының оң 
нәтижелері туралы айта аласыз?
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IV  т а р а у.
ӘлЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКАлыҚ Іс-ӘРЕКЕТТІҢ 

ӘДІсТЕМЕсІ МЕН ТЕХНОлОГИЯсы

4.1 Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің әдістемесі мен 
технологиясы

4.1.1  Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің әдістемесі мен 
технологиясы түсінігі

4.1.2  Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің әдістемесі мен 
технологиясы ұғымдарының өзара байланысы мен ерекшеліктері

4.1.3 Әлеуметтік-педагогикалық қызметті жүргізу тех-
нологиясының практикасы

4.1.4  Әлеуметтік-педагогикалық қызметті ұйымдастырудағы 
басқа ғылымдар теориясы мен практикасының қажеттілігі

Кез келген мамандықтың қызметін меңгеруде болашақ маман ең 
алдымен қызмет түрлерімен танысады. Мысалы, физика пәнінің 
маманы болу үшін ол алдымен физиканың заңдылықтарын оқып 
үйренеді, ал балалар дәрігері болып шығу үшін анатомия, физиоло-
гия ғылымдарын меңгереді. Демек әрбір ғылымның алдында қалай 
оқыту керек, қалай емдеу керек, қалай жүзеге асыру керек деген секілді 
сұрақтар тұрады. Дәл осындай сұрақ болашақ әлеуметтік педагог 
маманының да алдында тұрады. Бұл ғылымның ерекшеліктерімен 
және әлеуметтік-педагогикалық қызметтің мазмұнымен танысып 
болған соң болашақ әлеуметтiк педагог баланың жеке тұлға болып 
қалыптасуына қалай көмектесу керек, оның бойында ауытқу болмау 
үшін оның қалай алдын алуға болады? деген сұраққа жауап іздейдi.

«Әдістеме» – бұл қандай да бір жұмысты орындауға мақсатты 
бағытталған әдістер мен тәсілдердің және құралдардың жиынтығы. 
Біз әлеуметтік-педагогикалық зерттеу мәселесін қарастырған 
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кезімізде «әдіс» ұғымымен таныс болдық. Бұл ұғым өте кең көлемде 
қолданылады. Атап айтқанда, психологияда, әлеуметтануда, педаго-
гикада және т.б.

Философтардың берген анықтамаларына сүйенетін болсақ, 
«әдіс» – бұл зерттеліп отырған объектінің заңдылығынан 
туындайтын іс-әрекетті меңгерудің теориялық және практикалық 
тәсілі. Әлеуметтік педагогика ғылымның бір саласы екендігі бізге 
белгілі. Сондықтан әлеуметтік-педагогикалық қызметтің әдістерін 
айқындауда біз педагогика ғылымында қолданылып жүрген оқыту 
мен тәрбиелеудің дәстүрлі әдістеріне сүйенеміз. Екіншi жағынан, 
әлеуметтік педагогиканың спецификалық ерекшелігін ескереміз.

Әлеуметтік педагогикалық іс-әрекеттің негізгі нысанасы баланың 
дамуы, оның қоршаған ортасы екендігін және оның әлеуметтенуіне 
көмектесетін әлеуметтік педагог қызметі екендігін есте ұстауымыз 
керек.

Әлеуметтік педагог баламен тікелей байланыста немесе баланың 
отбасымен, достарымен, балалар ұжымымен байланыса отырып 
жұмыс жүргізеді. Ол кішкентай уақыттың ішінде проблеманы шешуі 
мүмкін, ал кейде ұзақ мерзім баламен жұмыс жүргізуі мүмкін.

«Әдістер» – бұл баланың әлеуметтенуіне әсер ететін, әлеуметтік 
тәжірибелердің жинақталуына мүмкіндік туғызатын бала мен 
әлеуметтік педагогтың өзара байланысты қызметінің тәсілі.  
Әлеуметтік педагогика педагогика ғылымының жаңа саласы болып 
табылатындықтан, әдістер топтары туралы айту әлі ерте. Сондықтан 
әлеуметтік педагог өзінің практикалық жұмысында педагогика, пси-
хология және т.б. ғылымдардың тәрбие әдістерін пайдаланады.

Әдісті таңдап алу әлеуметтік педагогикалық жағдаятқа, баланың 
мінез-құлқына және т.б. мәселелерге байланысты анықталады.

«Әдіс» ұғымы  басқа әлеуметтік педагогикалық қызметте «тәсіл» 
және «құрал» деген ұғымдармен де  жиі байланыста қолданылады. 
Шын мәнісінде әрбір «әдіс» жекелеген тәсілдердің жиынтығынан 
пайда болады. Олар арнайы мамандардың практикасы арқылы 
жинақталып, ұсыныстары басқа мамандар тарапынан таратылып, 
жария етіледі.

Дегенмен тәсілдер әдістен тыс әлеуметтік педагогтар арқылы 
қолданыла береді. Мысалы, әйгiлi зерттеушi Э. Ш. Натанзон  әдістерді 
«дамытушы» және «теңеуші» деп бөлді Дамытушы әдістерге ол 
сенімді, өз күшіне сенуді ынталандыру, көңіл бөлу, өтіну, ренжіген 
кейіп білдіру, сенімді күшейту және т.б. жатқызды.  Ал «теңеуші» 
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әдістерге бұйрық беру, сыңай білдіру, жылы сынау, айыбын бетіне 
басып отыру, көңіл аудармау, сенім білдірмеу, сенбеу, ренжіген кейіп 
таныту, жақтырмаған кейіп таныту, кінәлау, ескерту, айқайлап ұрсу 
және т.б. жатқызды. Тәсілдер мен әдістерді қолдану әлеуметтік 
педагогтың әдістемені қаншалықты деңгейде меңгергеніне ғана 
байланысты болмайды. Оған қандай тәсілдер ыңғайлы, қандай 
құрамдарда пайдаланады, соған да байланысты болады.

Соңғы бірнеше онжылдықта «технология» ұғымы техникалық 
мамандықтар шеңберінен шығып, анағұрлым кең ауқымда өзге 
ғылымдар мазмұнында қолданылып келеді, атап айтқанда өндірісте, 
басқару саласында, математикада, педагогикада және т.б. ғылым са-
лаларында  қолданылатын болып жүр. «Технология» – сөзi «техно» 
- өнер, шеберлiк, және «логос» – ғылым деген сөздерден құралған. 

Әсіресе, ХХ  ғасырдың екінші жартысында «Әлеуметтік техноло-
гия» ұғымы қарқынды қолданылып келеді. Әлеуметтік технологияны 
рационалды мақсатты бағытталған әлеуметтік әрекеттердің әдістері 
мен әдістемесін жасау деп түсіну керек деп келтіреді  Е. И. Холос-
това өзінің «Әлеуметтік жұмыстың теориясы» атты кітабында. 

Егер әлеуметтік педагогика іс-әрекеттің ерекше түрі болып 
табылатын болса, онда, әлеуметтік-педагогикалық технология, 
біріншіден, өскелең ұрпақты әлеуметтендіру процесін тиімді 
ұйымдастыруды қамтамасыз ететін және әлеуметтік педагогтар 
мен тәрбиеленушілерге өзара ықпал етуде  жекелеген мекемелер-
де, әлеуметтік қызметте әлеуметтік педагогтар  қолданатын әдістер 
мен әдістемелердің жиынтығы; екіншіден, нақтылы әлеуметтік 
педагогтың қызметін рационалды бөлу негізінде әлеуметтік- 
педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асырудың тәсілдері және 
әлеуметтік педагогикалық қызметті іске асырудағы тиімді әдістер 
мен құралдарды таңдау мақсатында операцияларды реттеу.

Әлеуметтік-педагогикалық қызмет әлеуметтік ресурстардың 
шектеулілігіне және әлеуметтік проблемалардың сан алуандылығына 
байланысты, әлеуметтік педагогиканың негізгі нысандарының 
көпқырлылығы мен қарама-қайшылықтылығына байланысты 
технологиялық болуға тәуелді. 

Әлеуметтік-педагогикалық технологияның «классикалық» тех-
нологиядан ерекшеленетін нақтылы сипаттарын Ресей ғалымы 
Е. И.  Холостова мынадай құрамда сипаттап көрсетеді:

1. Концептуалдылық технология, яғни бұл, әлеуметтік педа-
гогикалық қызметте философиялық, психологиялық, дидактикалық 
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және басқа да білім берудің ғылыми концепциялары енген нақтылы  
технологияларға сүйену арқылы әлеуметтік педагогикалық қызметті 
ұйымдастыруды көздейді.

2. Жүйелілік технологиясы, бұл, процестің логикасы, әлеуметтік 
педагогикалық процестің барлық бөліктерінің өзара байланысы, 
кешенділігі секілді жүйенің барлық көрсеткіштерін игеру арқылы 
көрініс табады.

3. Үнемділік технологиясы, яғни бұл технологияны пайда-
лану жұмыс уақытының резервтерін жасау есебінен әлеуметтік 
педагогтың қызметін оптималдандыруға мүмкіндік туғызады.

4. Салыстырмалы түрдегі алгоритмделу технологиясы. Негі-
зінде әлеуметтік педагогикалық технологияда қызметтің жалпы 
процесін бөліп қарастыру шектелген. Негізгі нысан адам болып 
табылатындықтан, әрекет процесін бірізді бірқатар операцияларға 
бөліп қарастыру мүмкін емес. Соған қарамастан, көп жағдайда 
әрекетті іске асырудың әдістері мен негізгі кезеңдерінің бірізділігін 
бөлу көңілге қонымды. 

5. Іс-әрекеттің коррекциялануы технологиясы, бұл  әлеуметтік 
педагогикалық процесті іске асыруда үнемі тұрақты кері байланыстың 
орын алу мүмкіндігінің болуымен айқындалады.

6. Әлеуметтік педагогикалық технологияның қайта жаң-
ғыртылуы тікелей алгоритмделу дәрежесіне байланысты болады, 
яғни технологияның қаншалықты дәрежеде қайта жаңғыртылуы 
мүмкіндігімен,  сонымен қатар, басқа да ғылым салаларындағы 
әрекеттердің әлеуметтік педагогикада қолданылуы мүмкіндігі 
арқылы сипатталады. Әлеуметтік педагогикалық технологиялардың 
мақсатқа жету кепілділігін біржақты бағалауға болмайды, оны 
салыстырмалы түрде бағалаймыз. Әлеуметтік педагогикалық 
технологиялардың ерекшеліктері түбегейлі кепілдік бере алмайды. 
Ол проблеманың шешілу қиындығына, күрделілігіне де байланыс-
ты болады. Әйтсе де, қоғамның әрбір кезеңінде бұл технологиялар 
қайта жаңғыртылып қолданылады.

Әлеуметтік педагогикалық технологияның екі негізгі формасы 
ғылымда ұсынылады:

Біріншіден, әлеуметтік педагогикалық қызметтің нақтылы опера-
циялары мен  процедураларын қамтитын бағдарламалар түрінде;

Екіншіден, осындай бағдарламаларға сәйкес құрылған қызметтің 
өзі түрінде. Әлеуметтік педагогикалық технологиялар бірнеше 
деңгейде көрінеді. Олар:
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1. Индивидуалдық немесе авторлық деңгей. Мұнда әлеуметтік 
педагогикалық қызмет әлеуметтік педагогикалық міндеттерді шешу 
бойынша бірізді, нақтылы әрекеттерді өзіндік ерекшелікпен іске 
асырумен байланысты айқындалады. Әрбір әлеуметтік педагог 
өзінің кәсіби қызметін орындау барысында қалыптасқан қызмет 
технологиясына маманның дара ерекшелігіне, кәсібилік  деңгейіне, 
қызметтік тәжірибесіне және т.б. сапаларына байланысты өзіндік 
үлес қосады.  

2. Топтық немесе профильдік деңгей. Мұнда әлеуметтік педа-
гогикалық міндеттерді іске асыру нақтылы әлеуметтік институт-
тар саласында аталмыш институттар типіне тән технологияларды 
таңдау арқылы атқарылады. Мұндағы әлеуметтік педагогикалық 
технологиялар өзінің құрылымы, ұзақтығы және мазмұны жағынан 
ерекшеленеді.

3. Басқарушылық немесе территориялық деңгей. Мұнда нақ-
тылы бір әлеуметтік педагогикалық міндет нақтылы бір террито-
рия шеңберінде  әлеуметтік институттар қызметі мен байланысын 
қатыстыру арқылы жүзеге асырылады. 

Жоғарыда аталған технологиялар әрекетінің деңгейлеріне сәйкес 
жалпы, жеке және арнайы әлеуметтік педагогикалық технология-
ларды бөліп көрсетуге болады.

Жалпы әлеуметтік педагогикалық технологиялар маманның 
баламен өзара ықпал ету заңдылықтарын және  осы әрекеттің 
компоненттерін сақтауды жүзеге асырады. Жалпы әлеуметтік 
педагогикалық технологиялар жүйесі өзінің құрамында диагности-
калауды, профилактикалауды, адаптациялау, реабилитациялауды, 
коррекциялауды, әлеуметтік терапияны, әлеуметтік экспертиза-
ны, прогностикалауды, делдалдықты, кеңес берушілікті және т.б. 
қамтиды. 

Жеке әлеуметтік педагогикалық технологиялар өзінің негізіне 
әлеуметтік қолдауға мұқтаж болған нақтылы адамдар категория-
сы мен әлеуметтік сатыға көмек көрсету бойынша технологиялық 
процедураларды ендіреді. Жеке технологиялар тобын мына 
технологиялық процедуралар құрайды: девиантты мінез-құлықты 
балалармен әлеуметтік педагогикалық жұмыс және мүгедек бала-
лармен жұмыс және т.б.

Арнайы әлеуметтік педагогикалық технологиялар маман-
дандырылған мекемелер мен орталықтардағы әлеуметтік процестерді 
оптималдандыруға арналады. Арнайы технологиялардың қатарына 
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техникалық құрылғыларды пайдалану (мысалы, мүгедек балалар 
үшін кабельді теледидарды пайдалану), ақпараттық жүйелерді пай-
далану (құжаттарды сақтауды қамтамасыз ету үшін компьютерді 
пайдалану және оны әлеуметтік педагогикалық қызметті жүйелеуде 
пайдалану) және т.б.

Әлеуметтік педагогикалық технологиялардың түрлері мен форма-
ларын индивидтің күн көрісіне бағытталған (шұғыл көмек көрсету, 
жедел әлеуметтік көмек көрсету, өмірі мен тәрбиесіне қауіп  төніп 
тұрған немесе ата-аналар қамқорлығынан тыс қалған балаларды 
отбасынан тездетіп алып кету және т.б.) шұғыл технология және  
баланың өмір сүру жағдайының қалыптылығын қолдауға, күтілетін 
негативті ауытқулардың алдын алуға  бағытталған үздіксіз немесе 
тұрақты технология деп бөлуге болады.

Нақтылы әлеуметтік педагогикалық технологиялар өзінің 
құрылымында мынадай компоненттерді қамтиды: біріншіден, 
әрекеттің мақсатын айқындау; екіншіден, оның мазмұнын іріктеу 
және орналастыру; үшіншіден, әрекетті ұйымдастырудың негізгі 
тәсілдерін таңдау; төртіншіден, әрекеттің әдістері мен құралдарын 
іріктеу; бесіншіден, мәселені шешу үшін  көмегі қажет болатын 
мамандар мен мекемелерді анықтау; алтыншыдан, орындалған іс- 
әрекеттің дұрыстығын бақылайтын әдістерді анықтау және қол жет-
кен нәтижелерге баға беру.

Әлеуметтік педагогикалық қызмет барысында қолданылатын 
кейбір жекелеген технологиялар мен технологиялық процестерді 
практикада пайдалануда әлеуметтік педагог көптеген шаралардың 
кешенін қолдана алады. Мұндай шаралардың кешені технологиялан-
дырылу деп айтылады. Әлеуметтік педагогикалық әрекеттерді тех-
нологияландыру процесі мен оның түрлері жекелеген бірыңғай типті 
процедуралар мен операциялар түрлерін, әрекеттер мен нәтижелерін 
өз араларында  рационалды бөлуге мүмкіндік береді. Мысалы, 
тәрбиеленушінің күрделі де көп деңгейлі мәселесі әрқайсысы 
дәстүрлі әдістермен шешілетін бірнеше қарапайым мәселелерге 
бөлініп қарастырылуы мүмкін.

Әлеуметтік педагогикалық әрекетті технологияландыру процесі 
мынадай бірнеше кезеңдерде іске асырылады:

1. Теориялық кезең – мақсатты  технологиялық әрекеттің ны-
санын негіздеу, құрамдас компоненттерге бөліп қарастыру және 
олардың арасындағы өзара байланысты көрсету. 

2. Әдістемелік кезең – бұл кезең іс-әрекеттің әдіс-тәсілдері мен 
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құралдарын таңдаумен, ақпараттарды жинақтау және өңдеумен, 
оған талдау жасаумен, жеке практикалық қызметті жобалау мен жос-
парлаудан; аланған нәтижелердің мазмұндық интерпретациялауға 
мүмкіндік беретін диагностикалау жүйелерін іріктеумен,  нәтижелерді  
трансформациялау принциптерін таңдаумен және іс-әрекетті жүзеге 
асыру процесінде кездесуі мүмкін болған қиыншылықтардың алдын 
алу жүйелерін жасаумен байланысты айқындалады. 

3. Процедуралық кезең – бұл кезеңде нақтылы әлеуметтік – 
педагогикалық әрекет жүзеге асырылады.

Кез-келген әлеуметтік-педагогикалық құбылыстың тиімділігін 
арттыруды технологияландырудың негізгі шартының бірі - қызмет 
нысанының айқын болуы, оның сипатының бірмәнділігі, қызметті 
жүзеге асырудың шарттарының нақты берілуі болып табылады. 
Тұтас алғанда, технологияландырылған  құбылыстың бастапқы 
элементтері қаншалықты тұрақты және біржақты болған сайын 
оның өзгеруі бойынша технологиялық тізбекті жасау оңай болады.

Әлеуметтік педагогикалық әрекеттегі технологияландырудың 
элементтері бағдарлық функцияны атқаруы тиіс, яғни олар әлеуметтік 
педагогқа проблема мен жағдаятты дәл сипаттауға; клиентке дұрыс 
бағытта көмектесудің жалпы логикасн оперативті құрастыруға, 
біркелкі жағдаяттар үшін біртипті әдістер мен әдістемелер спектрін  
дер кезінде пайдалануға; нақтылы бір  жағдайлар үшін анағұрлым 
тиімді әрекеттер мен процедуралар туралы ескертіп отыруға көмегін 
тигізуі қажет. 

«Құрал» – анағұрлым кең мағыналы түсінік. Құрал – әлеуметтік 
педагогтың алдына қойған мақсатына жетуде қолданатын 
материалдық, эмоционалдық және интелектуалдық шарттарының 
жиынтығы болып табылады. Құралдар өзінен-өзі, өзінің мәні 
жағынан-ақ әрекеттің тәсілдеріне айналады, әрине, егер ол жоғары 
нәтиже берсе. Мысалы, олар – ойын, демалу, көңіл көтеру және т.б. 
болуы мүмкін. Сонымен қатар, ол белгілі бір әрекет дағдыларын 
қалыптастырудың немесе қызығушылық, ынта, т.б. қасиеттерді 
қалыптастырудың құралы болып табылады.

Жоғарыда айтылған  ұғымдардың арасындағы айырмашылықтарды 
салыстыра отырып, дәл шекарасын ажыратып, көрсетіп беру өте 
қиын. Кейбір жағдайда әдіс белгілі бір міндетті шешудің өзіндік 
жолын көрсетіп беретін әдіс қызметін атқарады, ал кейде ол тәсіл 
ретінде болады. Бұл үш ұғым арасындағы байланысты төмендегі  
схемадан көруге болады.
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3-схема.    Әлеуметтiк-педагогикалық қызметтiң әдiс-тәсiлдерi мен 
құралдарының өзара байланысы

 

Әлеуметтiк педагогикалық 
қызметтiң  

құралдары 

Әлеуметтiк 

педагогикалық 

әдiстерi 

Әлеуметтiк 

педагогикалық қызметтің 

әдiстерi 

Әлеуметтік-педагогикалық қызмет барысында көзін жеткізу, 
жаттығу әдістері жиі қолданылады. Бұл әдістерді қолданудағы 
әлеуметтік  педагогтың ескеретіні, балада қандай себептерге байла-
нысты онда қалыпты мінез-құлық пен іс-әрекет қалыптаспай қалды. 
Соны анықтауы қажет.

Көз жеткізу – бұл баланың ішкі адамгершілік туралы білімдері 
мен іс-әрекеттерінің дұрыс екендігiне сенімінің қалаптасуы. Сондай-
ақ, көз жеткізу – бұл баланың белгілі бір мінез құлқының қажет 
және дұрыс екендігінiң дәлелі мен түсінігі. Көз жеткізу әдісі арқылы 
әлеуметтік педагог баланың санасына, сезіміне және ерік күшіне әсер 
етеді. Көз жеткізу баланың әлеуметтік ортадағы қарым-қатынасын 
реттеудің формасы ретінде де қызмет атқарады. Көз жеткізудің 
тәрбиелік күші баланың қалай қабылдауы арқылы анықталады.

Бұл әдіс өз мақсатына жету үшін баланың психологиялық 
ерекшелігін, оның жеке тәжірибесі мен қызығушылығын, тәрбиелік 
деңгейін ескеруді қажет етеді.  А. С. Макаренко өз кезегінде тәрбие 
процесіндегі баланың қайшылықтары  туралы айтқан болатын. Онда 
бала «мен өзім білем, маған ақыл айту артық» дейтін болады де-
ген. Сондықтан әлеуметтік педагог өмірде көптеген теріс нәтижелі 
тәжірибелері жинақтаған  баламен  жұмыс  жүргізетінін  ұмытпағаны  
жөн.

Әлеуметтік 
педагогикалық 

кызметтің құралдары

Әлеуметтік 
педагогикалық 

әдістері

Әлеуметтік 
педагогикалық 

қызметтің әдістері
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Көз жеткізудің шектелген бөлігі – талап ету.   Көз жеткізу әңгіме, 
сұхбат, лекция, диспут, мысалдар келтіру және т.б. әдістер арқылы 
жүзеге асырылады.  Әңгіме мен лекция – әлеуметтік педагогтің 
бір адаммен жүргізілетін әдісінің монологиялық формасы. Әңгіме 
кішкентай балалармен жұмыс жүргізуде қолданылады. Ол уақыт 
жағынан шектелген, нақты, жарқын мысалдар мен фактілерге арна-
лады. Ал, лекцияда  негізінен күрделі ұғымдар мен құбылыстар сөз 
болады. Сондықтан ол жоғары сынып оқушыларымен жүргізілетін 
жұмыста қолданылады. Сұхбат және пікір таласу - көз жеткізу 
әдісінің диалогтық формасы. Сондықтан бұл әдісті қолданған кезде 
белгілі бір тақырып таңдап алынады. 

Сұхбат – бұл көз жеткізудің сұрақ-жауап әдісі. Әлеуметтік  
педагогтың шеберлігі ол қандай сұрақтарды таңдап алуы ке-
рек екендігін білуі мен қолдану тәсілін игеруімен айқындалады.  
Жасөспірімдер мен жастар үшін көбінде пікір таластыру 
әдісі қолданылады. Адамгершілік дағдылары мен әдістерін 
қалыптастыруда жаттығу әдісін қолдану өте тиімді. Баладағы 
әрекеттер нәтижесінің жиынтығы оның іс-әрекетінде көрініс тауып  
мінез-құлқын қалыптастырады.  Әрекет, қылығы, мінезі қоғамда 
қабылданған мораль нормалары бойынша бағаланады. Мораль нор-
малары балада көз жеткізу әдісі арқылы қалыптастырылады. Олар: 
іс-әрекет, іс-әрекетпен байланысты болған жағымды қылықтары мен 
мінез-құлқы. Оны мынадай схема түрінде көрсетуге болады.

4-схема.    Мораль нормаларының құрылымы

 Іс-әрекет  

Әрекетті қылық 
(поступок) 

Мінез-құлық  

 

 

Мораль 
нормалары 

Жаттығу әдісі оқушыларда нақтылы бір адамгершілік қасиет-
тер мен дағдыларды қалыптастырумен байланысты. Тәрбиелі 
дағдыны әдетке айналдыру үшін көптеген жаттығулар орындауға 
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тура келеді. Мысалы, бала әдемі әрі сауатты жаза білу үшін ол 
көп уақыт жазып жаттығады. Егер біз баланың дастархан басында 
отырғанда өзін дұрыс ұстай алмайтындығын байқайтын болсақ, онда 
ересектер тарапынан жиі айтылатын ескертулер мен кінә тағушылық 
басым айтылуы мүмкін. Әйтсе де қалай өзін ұстай білуі керектігін  
үйретуге ешкім де мән бермейді. Ал мектепте ол мәселелер айтыл-
майды. Осы тұста адамшгершілік жаттығулар дегенде баланың 
өмірі мен тіршілігі үшін маңызды әдеттері мен дағдыларын бекіту 
мақсатындағы ақпараттандыруды, әрекеттер мен қылықтардың 
қайталануын түсінуіміз керек.  

Балада ұнамды әдет пен қылықты қалыптастыру мынадай 
жұмыс тәсілдерін қамтиды: міндетті қоя білу, оны орындау бо-
йынша түсіндіру, осы міндеттерді орындауға деген ынта мен 
қызығушылықты ояту, тапсырманың қалай орындалатындығын 
практикалық тұрғыдан көрсету, практикалық жаттығуларды 
ұйымдастыру, талап қою, тапсырмалардың орындалу талаптары 
мен оның нәтижесін бақылауға алуды есіне салу. Біліктілік пен 
әдет арасында елеулі айырмашылық бар.  Алдымен біз  икемділікті, 
қабілеттілікті қалыптастырамыз. Кейіннен белгілі уақыт аралығында 
жүйелі түрде бекіту мақсатындағы жаттығулар арқылы әдетке ай-
налдырамыз.

Егер жаттығулар жүйелі түрде орындалмаса және баланың 
қолынан келетін әрекет қабілеттіліктері әдетке айналдырылма-
са, онда бұрынғы қабілеттіліктерді қайта қалпына келтіру қиынға 
соғады. Мысалы, балалар балабақшаға барып жүргенде оларды 
ойыншықтарымен ойнап болған соң жинап қоюды үйретеді. Ол 
үйде де соған дағдыланып, жиі орындайтын болады. Әйтсе де, 
ол мектепке барғанда сөмкесін жинап, оның ішіндегі заттарын 
реттеп тұруды дағдыға айналдырмайды. Себебі балабақшада ол 
жаттықтыру бақылауға алынған болатын. Ал кейде ол бақылауға 
алынбағандықтан, бұл қабілеттіліктер бала бойында болғанымен, 
біртіндеп бала дағдысынан шығып қалады. Ендігі жерде баланың 
сөмкесін таза ұстап, ішіндегі заттарын түгелдеп отыруды дағдыға 
айналдыру қиындық туғызатын болады. 

Осы тұста ұлы ғұлама әл-Фараби баланы іс-әрекетке баулып, 
тәрбиелегенде оның жас ерекшелігімен қатар дара ерекшелігін және 
қызығушылығын да ескеруге кеңес береді. Бұл жөнінде ол: «Әрбір 
балаға өзінің ерекшелігіне қарай бір жұмыс белгіленуі тиіс. Өйткенi 
– біріншіден,  әрбір адам кез келген жұмысқа және  кез келген кәсіпке 
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жарамды бола бермейді. Және басқа адам емес, кейде тек сол адам, 
басқа бірер жұмысқа емес, тек сол жұмысқа жарамдырақ болады; 

– екіншіден, бір жұмыспен немесе кәсіппен шұғылданатын әрбір 
адам бұл жұмысты неғұрлым жетік, білгір және шебер атқарып, бұл 
жұмыстың білгірі  болып шығады, өйткені ол өзін осы жұмысқа жас-
тайынан үйретеді; 

– үшіншіден, көп жұмыстарды бір мезгілде орындап шығу 
көп  уақыт алады. Сондықтан баланы жұмыспен баулуда әртүрлі 
жұмыстарды қатар орындауды талап етпей, бір жұмысты тиянақты 
орындап бітіруді талап еткен абзал», – деп  балаларды еңбекке 
тәрбиелеудің тиімді шарттарын көрсетеді. 

Осылайша, ғұлама баланың жас және дара ерекшеліктерін еске-
ру арқылы жаттығу тапсырмаларын іріктеу, таңдау жасауда ескеру 
маңыздылығын айтады. 

Егер әлеуметтік педагог өзінің қызметінде шығармашылық 
ойындарды, сюжеттік-рөлдік ойындарды және т.б. да ойын түрлерін 
пайдалана отырып жаттығу әдісін қолданатын болса, онда оның 
тиімділігі артады. Ойынның құндылығы сонда, біз ойын әрекеттері 
арқылы балада қандай қасиеттерді көргіміз келсе, сол әрекеттерге 
қалыптастырамыз. Ойын нақтылы  жағдайларда ғана тиімді болады. 
Ол үшін ойынның негізгі идеясы балаға түсінікті әрі балалар тарапы-
нан қабылданған болуы тиіс, балалар ойынның сюжетін құрастыруға, 
рөлдерді бөлуге белсенді араластырылуы тиіс, әлеуметтік педагог 
ойын мазмұнын толықтыра, байта түсуде көмектесуі, ойын орын-
далатын ортаның безендірілуі балаларды ынталандыратындай, 
қызықтыратындай және оң ықпал ететіндей болуы тиіс, сонымен 
қатар балаларға ұнаған ойынды  қайталап тұруға мүмкіндік бола-
тындай етіп ұйымдастыру қажет.

Көз жеткізу әдісі мен жаттығу әдістері бір-бірімен тығыз 
байланысты. Жаттығуды орындау барысында бала бірнеше рет 
орындалған тапсырманың нендей тиімділік беретінін немесе басқа 
да қасиеттеріне көзін жеткізуге мүмкіндік алады.

Әлеуметтік-педагогикалық әдістер арасындағы  ерекше то-
бына жататыны коррекциялау әдісі болып табылады. Оған 
мадақтау, көтермелеу мен жазалау  әдістерін жатқызамыз. Бұл 
әдістерді қолдануға байланысты көзқарастар бірыңғай емес, 
әртүрлі көзқарастар арасында жазалауды қолдану әдіс ретінде 
қажеттілік дейтіндер де, жазалау әдісі дегенге қарсы көзқарастар да 
кездеседі. Әлеуметтік-педагогикалық ойлардың қалыптасуындағы 
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көзқарастарға жүгінсек, көзқарастарға жүгінсек, коррекциялау 
әдісін қолдану баланың жеке басына ықпал етудің ең қиын да 
күрделі тәсілі болып табылады екен. Соған қарамастан бұл әдіс 
практикада кеңінен қолданыс тауып жүрген әдістердің бірі. Кор-
рекциялау әдісін тиімді пайдалану үшін баланың табиғатын жақсы 
білу маңызды. Көтермелеу мен жазалау әдісін қолданудағы мақсат  
баланың мінез-құлқында адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру 
болмақ. Сондықтан мадақтау, көтермелеу әдістерін қолдану бала 
бойындағы ұнамды қасиеттері мен жақсы қылықтарын бекітуге 
бағытталады. Әрекеттегі жетістіктері үшін берілген ескертулер мен 
көтермелеулер балада өз әрекетінің нәтижесінен қанағаттану сезімін 
қалыптастырады, сонымен қатар оң әрекеттерін бекіту арқылы жаңа 
жетістіктерге ынталандырады. Жазалау әдісін қолдану баланың 
негативті әрекеттерін тежеуге, ұстамдық танытуға  ықпал етеді. Жа-
залау балада жағымсыз сезімнің пайда болуымен, өзінің әрекетінен 
ыңғайсыздыққа тап болушылық жағдайымен байланысты бола-
ды. Мадақтау мен жазалау қылық пен оның нәтижесіне жауап беру 
арасындағы міндетті түрдегі байланыстың болуымен түсіндірілуі 
тиіс.

Әйтсе де, бұл жоғарыда қарастырылған әдістерді пайдаланудың 
нақтылы жолын ұсыну мүмкін емес. Соған қарамастан, бұл әдістерді 
қолдануда біршама тиімділік беретін  және әлеуметтік педагогтың өз 
қызметінде ескеруі тиісті  болған бірқатар ережелер бар. Олар: 

– қолданылатын мадақтау мен жазалау әдісі баланың әрекетіне 
емес, оның жеке басына бағытталуы тиіс. Себебі сол әрекетті жа-
сап отырған оның өзі болғандықтан, оның әрекетін тұлғалық 
бағыттылығының нәтижесі ретінде қарастыруымыз керек; 

–  мадақтау мен жазалау әдістері мобильді және жеке-даралық си-
пат алуы тиіс;

– мадақтау мен жазалау  әдісін қолдану балаға деген құрметті 
қатынасты талап етуі тиіс,  бір балаға жиі  мұндай әдісті қолдану 
олармен жұмыс істеуде қосымша қиындық туғызады;

–  әлеуметтік педагогтың практикалық қызметінде бұл әдістердің 
әртүрлі типтерін пайдаланған дұрыс.

Коррекциялау әдістерін пайдалану кем қолданылатын әдіс деп 
айту дұрыс емес, ол практикада жиі қолданылады. Сондықтан 
мұндайда көз жеткізу, қайта көз жеткізу, ескерту, қызығушылығын 
өзгерту немесе алмастыру, жазалау секілді әдістерді қолдану қажет. 

Қайта көз жеткізу – шын мәнінде баланың санасын қайта 
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құрумен байланысты орындалады. Өмір туралы көзқарастарындағы 
қате түсініктер мен қабылдауларды өзгерте салу оңай емес, олар 
адамгершілік көзқарастар мен көз жеткізулер арқылы ығыстырылып 
тасталуы тиіс. Сонымен қатар, қайта көз жеткізу – бұл көз жеткізу 
әдістерінің көпқырлылығын дәлелдейді.

Ескерту – әлеуметтік педагогтар мен тәрбиешілер кеңінен 
қолданатын кең таралған тәсіл.  Ескерту негативті сипатқа ие бола-
тын бала қылығы мен әрекетінің алдын ала болжамдалуымен бай-
ланысты айқындалады.

Жоғарыда қарастырылған әдістердің барлығы әлеуметтік-
педагогикалық қызметте жиі бір-бірімен тығыз байланыста 
қолданылады.

Тұжырым:
1. Педагогикалық процесс қашанда оқытушылардың бас-

шылығымен ұйымдастырылып, оқушылардың өзара iс-әрекеттерi 
негiзiнде жүзеге асырылады. Сондықтан әлеуметтік педагогикалық 
қызмет те педагогикалық процестен тыс болуы мүмкін емес.

2.  Тұтас әлеуметтік-педагогикалық процесс әлеуметтік педа-
гог әрекетiн ұйымдастыруда педагог пен ата-аналардың және т.б. 
қатысуымен мақсатқа жетуін қамтиды.

3.  Әлеуметтік-педагогикалық процесс екi жақты сипатқа ие 
болады.

4. Әлеуметтік-педагогикалық процестiң мақсаты мен мiн-
деттерi қашанда қоғам мақсатын және мiндетiн қоғамдық тап-
сырыс ретiнде жүзеге асыру арқылы анықталады.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1. Әлеуметтік технологияның өндірістік технологиялардан ерекшелігі 
неге?

2. Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің әдістемесі мен технологиясы 
ұғымдарының өзара байланысы мен ерекшеліктеріне сипаттама беріңіз.

3. Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің әдістемесі мен технологиясы 
қандай міндеттерді қамтиды?

4. Әлеуметтік-педагогикалық қызметті жүргізу технологиясының прак-
тикасын логикалық байланыста сипаттаңыз.

5. Әлеуметтік-педагогикалық қызметті ұйымдастырудағы басқа 
ғылымдар теориясы мен практикасының қажеттілігі неде?
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6. Әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың тиімділігін арттыруда өзіңіз 
тарапынан қандай дәстүрлі емес әдістерді ұсынар едіңіз?

7. Әлеуметтік педагогикалық әдістеме мен технология арасындағы 
ерекшелікті сипаттап түсіндіріңіз.

Пайдаланылған әдебиеттер 

1.  Мустаева Ф. А. Социальная педагогика. – М.: Академический 
Проект, Екатеринбург: Деловая книга,  2003. – 528 с.

2. Педагогика.  − Алматы: Нұрлы Әлем, 2003. - 366 б.
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этикалық трактаттарында. – Алматы: Ғылым, 1975.  – С.5-28.
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т. – 512 с.
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4.2. Әлеуметтiк педагогтің ата-аналарының қамқорлығынан 
айырылған балалармен жүргiзетiн жұмысы

4.2.1 «Қамқорлық», «жетім», «әлеуметтік жетім» ұғымдары  
туралы түсінік және  олардың сипаттамасы

4.2.2 Ата-аналарының қамқорлығынан айырылған балаларды 
қамқорлыққа алу мекемелері, олардың түрлері

4.2.3 Ата-аналарының қамқорлығынан айырылған балаларды 
қамқорлыққа алу мекемелеріндегі жұмыстың мазмұны, сипаты

4.2.4  Жетiм балаларды қамқорлыққа алудың жолдары
4.2.5 Бала асырап алған отбасыларымен жүргiзiлетiн   әлеу-

меттiк-педагогикалық қызметтің түрлері және  кезеңдері

«Қамқорлық» – қорғансыз балалардың (ата-аналарынан айырыл-
ған балалар, жас  сәбилер және т.б.) жеке басының және мүлкiнiң 
құқықтарын қорғау. Сонымен қатар, әлеуметтiк педагогикада  
«жетiм», «әлеуметтiк жетiм» ұғымдары жиі қолданылады. Жетiм 
балалар - ата-аналары қайтыс болған 18 жасқа дейiнгi балалар. Ал 
әлеуметтiк жетiм балалар – ата-аналары бар, бiрақ  олар балалары-
на қамқорлық жасамайтын, қандай да бiр себептерге байланысты-
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на бала тәрбиесiмен айналыспайтын отбасындағы балалар. Ондай 
жағдайда бала тәрбиесi мен қамқорлығын мемлекет өз мiндетiне 
алады. 

Сонымен, ата-анасының қамқорлығынан айрылған балаларға:
– ата-анасы қайтыс болған;
– ата-анасы бала тәрбиелеу құқығынан айрылған;
– ата-аналық құқығы шектелген;
– түзету колониясында кiнәсiн өтеп жүрген ата-аналардың бала-

лары;
– қылмысына байланысты тәртiп сақтау органдары бақылауында 

жүрген ата-аналардың балалары;
– балаларын емханалардан, әлеуметтiк мекемелерден алып кету-

ден бас тартып жүрген ата-аналардың балалары жатады.
Отбасы – адамдықтың алғашқы әліппесінің негізін қалайтын 

баланың алтын бесігі. Сондықтан да салауатты отбасында ғана са-
лауатты ұрпақ қалыптаспақ. Қоғамның болашағын құрайтын жас-
тар тәрбиесінде бәсекелестікке қабілеттілікті отбасынан бастаған 
маңызды. Ол үшін рухы мықты жастарды қалыптастыру, ал олардың 
ынтымағы жарасқан ата-ана тәрбиесінен өнеге алған ортадан шығуы   
қажеттілік. 

Өкінішке орай,  2011 жылдың 1 қаңтарындағы статистикалық 
мәлімет бойынша   Қазақстан Республикасы көлемінде  жетім бала 
мен ата-анасының қамқорлығынан айрылған балалардың саны 38 
386-ға жетіп, соның ішінде 14 052-сі ертең отбасы ұйтқысы болар 
қыз балалары екен.  Солардың арасында  11612-сі  ата-анасының 
қамқорлығынан айрылған балалар, яғни тірі жетімдер. 1999-
2010 жылдар аралығында 8675 бала шетел азаматтарына асырап 
алуға берілген. Сондықтан бүгінгі отбасы тәрбиесінің мазмұны 
мен технологиясын  жетілдірудің жолдарын қарастыру қоғамның 
өзекті мәселелерінің бірі ретінде қарастырылуда. Мұның барлығы 
бүгінгі қоғамдық жағдайдағы тәрбиенің олқылықтары мен  отбасы 
тәрбиесіндегі ата-аналардың  немқұрайлылығының салдары деп 
білу керек.

Бiздiң заманымызда ата-аналарының қамқорлығынан айырылған 
балалардың саны жыл сайын өсiп отыр. Балалардың аналардан 
бөлек тұруы олардың тәрбиесiне ерекше әсер етедi. Балалардың 
әлеуметтiк жетiм болуы, бiрiншiден, аналардың балаларынан  саналы 
түрде бас тартуынан, екiншiден, өздерi iшiмдiк пен  нашақорлыққа 
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әуестенетiндiктен, балаларының болашағы үшiн алаңдаушылық 
білдіріп, саналы түрде бас тартатындықтан, үшiншiден, ата-
аналарының қайтыс болуынан болады.

Жетiм қалған балаларды қамқорлыққа алу екi жолмен жүзеге 
асырылады.

1. Асырап алу;
2. Мемлекет қамқорлығына беру.

5-схема.  Жетiм балаларды қамқорлыққа алу жолдары

 Жетiм балаларды 
қамқорлыққа алу 

Асырап алу Мемлекет қамқорлығы 

Асырап алған отбасы 

Қамқорлыққа алған отбасы 

Асыранды отбасы 

Уақытша қамқорлыққа 
алған отбасы 

Қамқорлық үйі (Приют) 

Балалар үйi 

Сәбилер үйi 

Мектеп-интернат 

Асырап алу – баланы қорғаудың арнайы шарасы. Онда ерлi-
зайыптылардың баламен  туыстық байланысы заң жүзiнде тiркеледi.

Мемлекеттiк қамқорлыққа алу - арнайы мекемелерге орналасты-
ру жолымен асырап алынбаған балалардың тәрбиесi мен дамуы-
на қалыпты жағдай туғызу. Мұндай жағдайда бала балалар үйiне, 
уақытша қамқорлыққа алатын отбасыларына, мектеп-интернаттарға 
орналастырылуы мүмкiн. 
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Бала асырап алған отбасыларымен жүргiзiлетiн әлеуметтiк-
педагогикалық қызметтің мазмұны көп қырлы. Солардың бірізді 
жүйесіне сипаттама беріп өтейік.

Асырап алынған бала әртүрлi типтi отбасыларына түсуi мүмкiн. 
Олар қамқорлыққа алған отбасы немесе асырап алушы отбасы  деп 
аталады. Бұл екеуiнiң айырмашылығы:

– қамқорлыққа алған отбасының баламен туыстық байланысы бо-
лады;

– асырап алушы отбасының баламен ешқандай туыстық байланы-
сы болмайды.

Асырап алуды сот шешiмiнiң негiзiнде қамқорлыққа алу орган-
дары анықтайды. Қамқорлыққа алған адамның мiндетiне баланы 
тәрбиелеу мен дамыту, оның құқықтарын қорғау кiредi. Баланы 
қамқорлыққа алған адам кәмелетке толмаған баланың мүлкiн сақтау 
мен оны дұрыс жұмсауды бақылауға алады, бiрақ өзi осы мүлiктi 
пайдалануға құқылы емес.

Ал, асырап алушының отбасы бала үшiн жаңа заңды түрдегі өз 
отбасы болып табылады. Бала осы отбасының тегін (фамилиясын), 
тiптi жаңа ат алуы мүмкiн. Асырап алынған баланың құқығы мен 
мiндеттерi осы отбасында тәрбиеленiп жатқан балалармен тең бо-
лады. Бала асырап алу бiрнеше этаптардан тұрады: алдымен ба-
ланы асырап алушыларды сол аймақтардан қарастырады, егер ол 
мәселе шешiлмесе, онда асырап алушыны Республика, ел көлемiнде 
қарастырады. Ол да шешiмiн таппаса, онда халықаралық деңгейде 
қарастырылады. Кейде уақытша асырап алушы отбасы да кездеседi. 
Бұл бiздiң қоғамымыздағы жаңа құбылыс. Бұл балалар өз отба-
сыларынан тез кетуге мәжбүр болғанда, мысалы, өз отбасында 
дағдарыстық жағдай болғанда, ата-аналары тарапынан жұқпалы ау-
рулар пайда болғанда және т.б. жағдайларда орындалады.

Уақытша бала асырап алушы отбасылары дамыған елдердегi ба-
лаларды қорғаудың негiзгi формасы ретiнде кеңiнен қолданылып 
келедi. Кейде бала уақытша қабылдаған отбасыларында ұзақ 
мерзiмде қалып қояды. Әртүрлi бала асырап алатын отбасылары 
мен олардың қызметтерiне қарамай олармен жұмыс жүргiзудi,  яғни 
әлеуметтiк-педагогикалық қызметтi мынадай етiп бөлiп көрсетуге 
болады:

– отбасыларын iрiктеу;
– ата-аналарды анықтау;
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– балаларды тәрбиелеу мен оқыту мәселелерi бойынша  олардың 
әрекеттерiн жаттықтыру.

Әлеуметтiк педагогтың қызметi қашан да осы іске қатысы бар 
басқа да мамандар қызметiмен байланыста жүзеге асырылады. Олар 
әлеуметтiк қызметкерлер, дәрiгерлер, психологтар, дефектологтар 
және т.б.

Асырап алушы отбасыларын  iрiктеуде әлеуметтiк педагог басқа 
мамандармен бiрге олардың бала асырап алудағы мотивтерiн бiлуге, 
баланы тәрбиелеп жетiлдiруге мүмкiндiктерiн, отбасындағы өмiр 
сүру жағдайы қандай екендiгiн бiлiп, анықтайды.

Бала асырап алуға  өз балалары бар отбасылық жұптар да, бала-
лары жоқ отбасылық жұптар не жұбайлар, толық емес отбасылары, 
жалғыз басты адамдар құқылы. Ондағы басты себеп мынадай болуы 
мүмкін:

– бала табуға мүмкiндiгi болмағандықтан, бала асырап алуға 
ниетiнiң болуы;

– өз баласының қайтыс болуы;
– өз балаларының ересек болып кеткендiгiне байланысты балалы 

болуға деген ықыласы;
– көмекке мұқтаж балаларға деген жанашырлық;
– жалғыздық сезiм;
– дiни мотивтер, яғни сауабын алу, жетімді есіркеу және т.б.
Негiзiнен бала асырап алатын ата-аналарда бiр емес, бiрнеше 

мотивтер болуы да мүмкiн. Әлеуметтiк-педагогикалық қызмет 
кез келген әрекеттер секiлдi мақсатпен, әрекеттiң объектiсi 
мен  субъектiсiнен, оның функцияларынан, әдiс-тәсiлдерiмен 
анықталады. Әлеуметтiк педагогтың бала асырап алған  отбасыла-
рымен  жүргiзетiн жұмысының негiзгi мақсаты – баланы отбасында 
дұрыс тәрбиелеу мен дамытуды қамтамасыз етуге көмектесу болып 
табылады. Әрекеттiң субъектiсi ретiнде әлеуметтiк педагог және 
басқа да мамандар алынады. Қызметтiң объектiсi отбасы болып та-
былады. Әлеуметтiк педагогтың бала асырап алушы отбасыларымен 
жүргiзетiн жұмысын төмендегi кестеден көруге болады.
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6-кесте. Бала асырап алған отбасыларымен жүргiзiлетiн  
әлеуметтiк-педагогикалық қызметтiң  кезеңдері, функциялары мен 

әдіс-тәсілдері
Әлеуметтiк-

педагогикалық 
қызметтiң кезеңдерi

Әлеуметтiк педагог 
қызметiнiң функция-

лары 

Әлеуметтiк педагог 
қызметiндегi әдiс-

тәсiлдер

Бала асырап алатын 
отбасыларын iздестiру.

Ақпараттық қызмет Анкеттеу, сұхбаттасу, 
интервью және т.б.

Бала болған отбасы 
мен мекемелерге бару, 

қатысу және т.б.

Делдалдық қызмет Бақылау, сұхбат.

Болашақ ата-аналарды 
зерттеу.

Диагностикалық 
қызмет (алғашқы диа-

гностика)

Анкета жүргiзу, 
сұхбат.

Болашақ бала асырап 
алатын және оның 
қоршаған ортасын   

зерттеу. 

Диагностикалық 
қызмет (тереңдетiлген 

диагностика)

Анкета жүргiзу, тест, 
сұхбат, көз жеткiзу, 
құжаттарды зерттеу.

Лекциялар оқу, әңгiме 
жүргiзу, видеофильм-
дер көрсету арқылы 

түсіндіру жұмыстарын 
жүргізу

Бiлiм берушiлiк, 
оқытушылық қызмет

Лекция, сұхбат, 
бақылау, көз жеткiзу, 

жаттығу. 

Баланы қабылдап 
алған отбасына 

тапсыру, орнала-
стыру, қабылдап 

алған ата-аналармен 
тереңдетiлген оқу 

курстарын жүргiзу.

Жаттықтырушылық 
қызмет.

Лекция, сұхбат, пiкiр 
алмасу, әңгiмелесу 

және т.б.

Кестеде көрсетiлген бала асырап алу кезеңдерiне толық тоқталып 
өтейiк.

1-кезең бала асырап алушы отбасыларын iздестiрумен байланыс-
ты. Бала асырап алушы өзiнiң тегін, аты-жөнін, мекенжайын, бай-
ланыс телефондарын, жасын, өз балаларын және олардың жасын, 
асырап алғысы келетiн баланың жынысын көрсетiп тиісті орындарға 
арыз береді. Бұл кезеңде әлеуметтiк педагог ақпараттық қызметтi 
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атқарып, басқа да  мамандармен бiрге сұрақ-жауап жүргiзудiң 
анкеталық жұмыстарына дайындалады.

2-кезеңде бала асырап алушыға анкета толтыру ұсынылады. 
Онда  ата-аналар өз отбасыларына смипаттама бередi, өз өмiр 
сүру дәстүрлерiн сипаттайды. Отбасы мүшелерiнiң дiни сенiмдерi 
мен ерлi-зайыптылардың денсаулық жағдайлары, отбасының 
материалдық жағдайы, бала асырап алудағы себептерi және басқа 
да қосымша мәлiметтер көрсетiледi. Бұл анкетаны немесе басқа да 
мәлiмет беретiн құжатты әлеуметтiк педагог басқа да мамандармен 
бiрге талқылай отырып, баланы асырап алуға сенiп тапсыратын от-
басын iрiктеуге алдын ала диагностика жасайды.

3-кезең. Мұнда бала өмiр сүрiп жатқан балалар үйiне немесе от-
басына бару қарастырылады. Бұл кезеңде әлеуметтiк педагог бала 
мен болашақ асырап алушы отбасы арасында делдалдық қызметтi 
атқарады. Ол баланы бақылауға алады, оның тәрбиесімен кiм 
айналысатындығы туралы сұхбаттасады.

4-кезең. Мұнда отбасына тереңдетiлген зерттеу жүргiзу 
қарастырылады. Әлеуметтiк педагог арызбен және  анкетамен та-
нысып болған соң бала асырап алатын отбасымен, ата-аналармен, 
отбасындағы басқа да мүшелерімен танысады. Ондағы мақсат - 
отбасындағы психологиялық климатты анықтау, отбасы мүшелерiнiң 
бойындағы жағымсыз әрекеттердi айқындау. Кейiннен әлеуметтiк пе-
дагог басқа мамандармен бiрге отбасын қоршаған ортаны (көршiнi, 
әрiптестердi, достарды және т.б.) зерттеп, бақылауға алады. Ол 
әңгiме, сұхбат, анкета және т.б. әдiстерi арқылы жүзеге асырылады.

5-кезең. Бұл кезеңде болашақ ата-аналар арнайы курстан өтiп, 
оқытылады. Онда бала орналасқан мекемеде 2-3 күндiк лекциялар 
ұйымдастырылып, теориялық бiлiмдер мен практикалық дағдылар 
қалыптастырылады. Мұнда әлеуметтiк педагог оқытушылық 
қызметтi атқарады.

6-кезең баланы асырап алған отбасына  тапсырумен байланысты 
болады.

Әлеуметтік педагог баланы қамқорлыққа алуда өзінің қызметтік 
функцияларын сәтті жүзеге асыру үшін  балалықты қорғау бо-
йынша заңдар мен нормативтік-құқықтық құжаттарды,  әлеметтік 
педагогиканың негіздерін, әдістері мен формаларын; балалар мен 
жасөспірімдердің тұлғалық дамуының негізгі  заңдылықтарын, 
олардың сұраныстарының, қызығушылықтары мен мотивтерінің 
ерекшеліктерін және оларды қанағаттандырудың дәрежесін; 
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әлеуметтік саладағы жұмыстың ерекшелігін; отбасыларымен 
жүргізілетін жұмыстардың мазмұнын, формалары мен әдістерін; 
әлеуметтік педагог қызметі мен аталмыш мекеменің функцияла-
ры мен құқықтарын және нормативтік құжаттарын; еңбекті қорғау 
ережелерін, қауіпсіздік техникасын; отбасын диагностикалық 
зерттеу жүргізудің әдістемелерін, тұлғаның дамуын; өз жұмысын 
бағдарламалау мен талдау жасаудың әдістерін  білуі тиіс.

Әлеуметтік педагог жұмысты өзіне бектіліп берілген 
микроучаскені зерттеуден бастауы тиіс. Микроучаскені зерттеу екі 
бөліктен тұрады:

1. Педагогқа бекітілген учаске мен мектеп орналасқан мөлтек 
ауданның құрылымын зерттеу. Әлеуметтік- педагогикалық қызметті 
ұйымдастыру бойынша кәсіби байланыстарды орнату. Мектеп 
орналасқан микроауданның әлеуметтік паспортын зерттеу.

2. Мемлекет тарапынан қамқорлық пен әлеуметтік педагогикалық 
көмекке мұқтаж балалары бар әлеуметтік қауіпті отбасыларының то-
бын айқындау. 

Қамқорлық пен әлеуметтік- педагогикалық көмекке мұқтаж бала-
лары бар отбасыларын айқындағаннан кейін әлеуметтік педагог бала-
ларды педагогикалық, психологиялық, медициналық, тұрғыдан диа-
гностика жасап, отбасылық қарым-қатынасты анағұрлым тереңірек 
зерттейді. Кешенді диагностиканың нәтижесі бойынша нақтылы от-
басымен немесе баламен жүргізетін жұмыстың бағдарламасын жа-
сайды. 

Ережеге сәйкес әлеуметтік педагог баланың және оның 
отбасының барлық проблемаларын тек өзі ғана шешуі мүмкін 
емес. Сондықтан, баламен немесе отбасымен жұмыс жүргізуді 
жоспарлаудың кезеңдерінде қойылған міндеттерді шешуде қандай 
педагогпен, психологпен, мекемемен және ұйыммен өзара әрекет ету 
қажет болатындығын  айқындап алуы қажет. Әлеуметтік педагогтың 
қызмет барысында қолданатын шараларының кешені әлеуметтік 
жетімдіктің алдын алу, баланы биологиялық отбасында тәрбиелеудің 
жолдарын қарастыру, клиенттердің өз проблемаларын өз беттерінше 
және ақылмен шешуге бағдар беру идеясынан туындайды. 

Әлеуметтік педагог өз қызметтерін ұйымдастыруда олар жұмыс 
жүргізетін отбасы мүшелері оларға мамандардың көмек көрсетуге 
дайын екендігін сезінетіндей етіп құруы тиіс. Ол үшін әртүрлі 
әдістер мен тәсілдер қолданылады, олар жеке даралық және топтық 
терапия, құрастырылған әлеуметтік педагогикалық профилактика, 
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кешенді қолдау көрсету және т.б. Осы тұста «Табысқа жету жағдайын» 
тиімді пайдалануға аса мән беру қажеттігін естен шығармау ке-
рек. Онда клиенттің бойында көрініс тапқан оң өзгерістерге көңіл 
бөлу қажет. Мұнда әсіресе әлеуметтік педагогтың байқампаздық, 
салыстыру қабілеттілігі, биязылығы секілді тұлғалық және кәсіби 
қасиеттері маңызды орынды иеленеді. 

«Таңдау жағдайын» пайдалануда (яғни, мысалы ата-аналар ба-
лалар тәрбиесімен айналысады немесе ата-аналық парызынан айы-
рылады    деген мәселе қойылғанда, таңдау жасау) тек қана отба-
сы туралы ғана білімдердің  болуы жеткілікті емес, сонымен қатар, 
оның әрбір мүшесінің тұлғалық сапалары мен оның түпкі мотивтері 
туралы да білу маңызды. Мұндай жағдайда асығыстық шешім жа-
сау қауіпті және нақтылы мөлшерде байқампаздық қажет. Бұл жерде 
жағдайды кәсіби аргументті қарастыру қажет болады.

Әлеуметтік педагогтың отбасыларымен жүргізетін жұмысының 
жоспары  нақтылы жағдайға және ондағы проблеманың қиындығына 
байланысты жеке өзінің көзқарасы  тарапынан жасалады. Жоспар 
белгілі бір уақыт мерзімін қамтитын бір немесе бірнеше айға ар-
налып жасалуы да мүмкін. Күрделі әлеуметтік-педагогикалық 
мәселелерді шешу үшін  әлеуметтік, медициналық, психологиялық 
немесе педагогикалық көмек көрсетудегі бағыттар қарастырылатын 
бірнеше жоспарды пайдалануға болады. 

Әлеуметтік педагогтардың тәрбиеленушілерімен жүргізетін 
жұмыстарын ұйымдастырудың формалары  әртүрлі. Шартты түрде 
оларды мынадай үш түрге бөліп көрсетуге болады:

1. Әлеуметтік педагогтың келушілермен жеке дара жұмыс жүргізу 
формасы (сұхбат, кеңес беру, бақылау, қарым-қатынасты реттеу, 
коррекциялық жұмыстартар жүргізу және т.б.);

2. Реабилитациялық мекемелердегі, халықты әлеуметтік қорғау 
мекемелеріндегі, жалпы және қосымша білім беру ұйымдарындағы, 
клубтық және басқа да мекемелердегі мамандармен кешенді 
әлеуметтік педагогикалық және басқа да көмек түрлерін көрсету 
мақсатында жүргізілетін бірлескен жұмыстары.

3. Кооперативтік жұмыс формасы –  бұл  әлеуметтік педагогтар-
дың, қараусыз қалған балалармен және наркомандармен және т.б. 
күресу, кәмелетке толмаған балаларды әлеуметтік қорғау мақсатында 
ұйымдастырылатын көпшілік шаралар мен қайырымдылық акция-
ларын өткізу үшін құрылғын әртүрлі мекемлер мен ұйымдардың ма-
мандары мен басшыларының бірлестіктері.
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Әлеуметтік педагогтың жұмыс формалары анағұрлым көпқырлы. 
Олардың барлығы дерлік адамдарға өмірлік жолдарында кездескен 
қиыншылықтарды жеңуге көмек көрсетуге бағытталған.

Тұжырым: 
1. Жетім, әлеуметтік жетім.балаларды мемлекеттік 

қамқорлыққа алу қоғамның адам тәрбиесіне және адам мен 
қоғамдық қатынастарды ізгілендіру ұстанымдарынан туындаған 
мәселе.

2. Жетім балалардың қоғамға енуі мен қоғамның адам тәрбиесі-
не қойып отырған талаптарын орындаудың бірден бір шарты не-
месе жолы – ата-анасының қамқорлығынан айрылған балаларды 
мемлекеттік қамқорлыққа алу арқылы әлеуметтендіру болмақ.

3. Бала асырап алу мен қамқорлыққа алу – баланы 
әлеуметтендірудің ең тиімді жолы.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1. «Қамқорлық», «жетiм», «әлеуметтiк жетiм» ұғымдарының 
айырмашылығы мен ортақ сипаттарына түсінік беріңіз.  

2. Ата-анасының қамқорлығынан айрылған балаларға кімдерді 
жатқызуға болады? 

3. Жетiм балаларды қамқорлыққа алу мекемелерінің қызметіне сипат-
тама беріңіз.

4. Жетім балаларды асырап алу мен қамқорлыққа алудың жолдарын си-
паттап түсіндіріңіз.

5. Мемлекеттік қамқорлыққа алу мекемелеріндегі әлеуметтік педагог 
қызметiнiң функциялары неден тұрады?

6. Бала асырап алған отбасыларымен жүргiзiлетiн әлеуметтiк-
педагогикалық қызметтiң  құрылымына кезеңді сипаттама беріп, 
түсіндіріңіз.

7. Әлеуметтiк педагог қызметiндегi әдiс-тәсiлдердің ерекшеліктері 
қандай? 

8. Тәрбиесі қиын балалар мен жеткіншектер тәрбиесіндегі психолог пен 
әлеуметтік педагог функцияларын қалай ажыратып көрсетер едіңіз?

9. Тәрбиесі қиын жеткіншектің мінез-құлқының қалыптасуына себеп 
болған факторларды анықтау үшін диагностикалық карта құрастырыңыз 
(сұрақтар жүйесін, тексеру жағдаяттарын, бақылау объектілерін және т.б.).

10. Микроауданның әлеуметтік-педагогикалық картасын жасау үшін 
оның зерттеу бағдарламасын дайындаңыз.



259

Пайдаланылған әдебиеттер 

1.  Мустаева Ф. А. Социальная педагогика. – М.: Академический Про-
ект, Екатеринбург: Деловая книга,  2003. –528 с.

2. Педагогика.  − Алматы: Нұрлы Әлем, 2003. – 366 б.
3. Қоянбаев Ж. Б., Қоянбаева Р. М. Педагогика: Оқу құралы. Алматы, 

2002.
4.  Галагузова И. Г. Социальная  педагогика: Курс лекций: Учебное посо-

бие для студ. высших.уч. завед. /под ред. М. А. Галагузовой. – М.:Гуманист. 
Изд.центр ВЛАДОС, 2003. – 416 с.

 5. Мудрик А. В. Социальная педагогика. учебник для педагогичеких 
вузов /под. ред. В. А. Сластенина – М., 2000

4.3   Мемлекеттiк қамқорлыққа алу мекемелерiндегi  
әлеуметтiк-педагогикалық қызмет

4.3.1 Мемлекеттік қамқорлыққа алу мекемелеріндегі әлеуметтік 
педагогикалық қызметтің қажеттілігі мен сипаты

4.3.2 Мемлекеттік қамқорлыққа алу мекемелерінің түрлері мен 
ерекшеліктері және жұмыс мазмұны

4.3.3  Мемлекеттік қамқорлыққа алу мекемелеріндегі әлеуметтік 
педагог қызметінің жүйесі

Егер бала асырап алынбаса немесе ешқандай отбасы-
на қамқорлыққа берiлмесе, онда оның бiлiмi мен тәрбиесiмен 
мемлекеттiк мекемелер шұғылданады. Олар балалар үйi мен мектеп-
интернаттарға орналастырылады.

Балалар үйi мен мектеп-интернаттардың айырмашылығы сонда, 
балалар үйiнде тұратын балалар сол жерге жақын аймақтағы мектеп-
те бiлiм алады. Ал мектеп-интернатта балалар өмiр сүредi әрi оқып, 
бiлiм алады.

Балалар үйi: мектеп жасына дейiнгi балалар үшiн балалар үйi, 
мектеп оқушылары үшiн балалар үйi, әртүрлi жастағы балалар үшiн 
балалар үйi болып бөлiнедi.

Жетiм балалар тәрбиесiмен шұғылданатын балалар үйiнiң 
бүгiнгi жаңа формасы  отбасы типтi балалар үйi болып табылады. 
Мұнда ата-аналардың рөлiн әлеуметтiк дайындықтан өткен ата-ана 
тәрбиешi атқарады. Балалар үйiнде атқаратын қызметi қарапайым 
балалар үйiндегiдей болып қала бередi.
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Балалар үйiнiң негiзгi мiндеттерi мыналар:
– баланың қалыпты дамуын қалыптастыратын отбасылық 

жағдайға жақын қолайлы мүмкiндiктер жасау;
– балалар денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету;
– баланы әлеуметтiк қорғауды, оның дәрiгерлiк-педагогикалық 

және әлеуметтiк бейiмделуiн қамтамасыз ету;
– тәрбиеленушiлердiң қызығушылығы мен құқығын қорғау;
– балалардың бiлiм беру бағдарламасын меңгеруiн, тұлғаның 

қызығушылығына сәйкес лайықты бiлiм алуын қадағалау;
– тәрбиешiлердiң жалпы мәдениетiн қалыптастыру, оларды өмiрге 

бейiмдеу;
– балалардың өзiн-өзi дамытуы мен өзiн-өзi таныту сұранысын 

қалыптастыру;
– балалардың кәсiптi таңдауға және кәсiби бiлiм беру 

бағдарламаларын меңгеруiне жағдай жасау.
Жетiм балаларды қамқорлыққа алудың мемлекеттiк жүйесiндегi 

мекемелердiң тағы бiр түрi – қамқорлық үйлері (приют) деп аталады. 
Оның негiзгi қызметi ата-аналарының қамқорлығынан айырылған  
балаларды уақытша қабылдап алудан тұрады. Мұндай мекемелердiң 
мiндетi – қиын әлеуметтiк жағдайға тап болған балаларды уақытша 
қабылдап алып, кейiннен балаларды  мемлекет тәрбиесiне тапсыру 
немесе өз отбасына қайтару. 

Ата-аналарынан айырылған балаларды қамқорлыққа алудың  
мемлекеттiк мекемелерiнiң iшiндегi кеңiнен  тараған түрi – балалар 
үйiндегi әлеуметтiк-педагогикалық қызмет болып табылады.

Әлеуметтiк-педагогикалық қызметтi қарастыра отырып, оның 
қызметiнiң мақсатын, объектi мен субъектiн айқындаймыз. Қызметтiң 
мақсаты – баланы әлеуметтендiруді көздейді. Бұл қызметтегi негiзгi 
субъект тәрбиешiлер ұжымы: әлеуметтiк педагог, еңбек және дене 
тәрбиесi бойынша нұсқаушы болып табылады. Мұндағы әлеуметтiк 
қызметкер – тәлiмгер, психолог, балалар үйiнiң әкiмшiлiгi және т.б. 
болады. Әлеуметтiк-педагогикалық қызметке бағытталған объект 
балалар үйiнде тәрбиеленiп жатқан балалар болып табылады. Өз 
қызметiн балалар үйiнен бастайтын әлеуметтiк педагог қандай ба-
лалар категориясымен жұмыс жүргiзетiндiгiн  нақты елестете бiлуi 
керек.

Балалар үйiндегi балалар проблемасын кеңiнен зерттеген 
ғалымдар М. И. Лисина, В. С. Мухина,  А. М. Прихожан, Е. О. Смир-
нова және т.б. болды.
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Балалар үйiнде кездесетiн әртүрлi жастағы балаларға қысқаша 
сипаттама берейiк. Олар: мектепке дейінгі жастағы балалар, кіші 
мектеп жасындағы балалар, жеткіншек, жасөспірімдік жастағы ба-
лалар.

Мектеп жасына дейiнгi балалар үшiн ересектермен  қарым-
қатынаста болып сұхбаттасу, жүздесіп көрісуге деген ынта, үлкеннің 
қамқорлығы мен мейірімін сезіну аса қажет. Әйтсе де,  ересектер та-
рапынан мұндай мейірімнің жеткіліксіздігін ғалымдар зерттеулері 
көрсетуде.

Бұл жастағы балалардың қоғамдағы қарым-қатынасқа деген 
талпынушылығы, ересектерге деген ұмтылысынан болады,  бала-
лар ересектер тарапынан болған қарым-қатынасты және ұсынысты 
шын ықыласымен қабылдайды.  

Отбасында тәрбие алатын балаларға қарағанда балалар үйiнде 
өскен баланың ересектермен қарым-қатынас жасау дағдысы 
жағынан үлкен айырмашылығы бар. Мектеп жасындағы балаларда 
да бұл айқын көрiнедi. Отбасы бар балалар тез араласып ересек-
термен дұрыс тiл табыса алады. Ал балалар үйiнде өскен балада 
мұндай мүмкiндiктiң жоқтығы көрiнiп тұрады. Ол: балалар үйінде 
мектепке дейінгі жастағы балалар үшін ерсектер тарапынан болатын 
ықылас пен қатынастың аз болуы немесе жеткіліксіздігі;  ересектер 
тарапынан болатын тұлғалық қатынастар да жеке-даралық сипат 
алмай топқа арналып айтылады, сонымен қатар балалар үйіндегі 
ересектермен қарым-қатынас ауысып отыратын жағдаймен байла-
нысты болса, отбасында тұрақты ата-анасының болуы да баланың 
нақтылы қарым-қатынасқа дағдылануына тиімді жағдай туғызады. 
Балалар үйінде  ересектердің балалармен эмоционалдық қарым-
қатынасының деңгейі анағұрлым төмен. Осындай құбылыстардың 
барлығы дерлік баланың мектеп жасына дейінгі кезеңінен 
әлеуметтік ортада оқшауланып қалуына немесе қалыпты мінез-
құлықты көрсете алмау қаупін жоғарылатады.

Балалар үйіндегі кіші мектеп жасындағы балаларға тән си-
пат балалар үйінің күнделікті тіршілігіндегі  әрекет түрткісінің 
айқын байқалуында. Олар балалар үйінде өмір сүру ережелерін 
орындау, мектепте және балалар үйінде мінез-құлық талап-
тарын сақтау секілді әрекеттерді орындаумен ерекшеленеді. 
Сондықтан үйде тәрбиеленген балаларға қарағанда балалар 
үйіндегі тәрбиеленушілердің ересектермен қарым-қатынас жасау 
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тәжірибесінің жоқтығынан көптеген жағдайда өздерін ересектер ал-
дында қолайсыз сезінеді. Олардың ересектермен қарым-қатынасқа 
мұқтаждығы кикілжіңді жағдайлардың туған кезінде айқын 
байқалады. Мысалы,   тыйым салынғанда, ересектер мен балалар 
арасындағы  қызығушылықтың түйіскен кезінде, құрдастары та-
рапынан айыптаулар болған жағдайда, ересектер тарапынан бала-
ны түсінбеушілік  болғанда және т.б. жағдайларда айқын көрінеді. 
Мұндай жағдайда бала мінезі өзінің агрессиялық ерекшеленуімен, 
өз кінәсін мойындаудан бас тартумен көрінеді. Бала кикілжіңді 
жағдайда қорғанушылық позицияны ұстанады. 

Жасөспiрiмдiк шақта бұл себептер баланың өзiнiң «Менiнiң» 
қалыптасуында нақтылы бiр қиындықтарды туғызады. Балалар 
үйiнде тәрбиеленіп жатқан жасөспiрiмдердiң  интеллектуалдық, 
мiнез-құлықтық сипаттамаларына қосымша олардың денсаулығына 
сәйкес проблема қосылады. Балалар үйiнде денi сау балалар жоқтың 
қасы деп айтуға болады, олар арасында созылмалы ауруы бар ба-
лалар жиi кездеседi, тiптi мүгедектер де көп кездеседi. Балалар 
үйiндегi дәрiгерлiк психологиялық-педагогикалық проблемалармен 
бiрге көптеген әлеуметтiк проблемалар да туындайды. Олар: жеке 
құжаттар алу, материалдық тұрғын үй алу, бiтiрушiлердi жұмысқа 
орналастыру және кәсiби бiлiм беру.

Балалар үйiндегi әлеуметтiк педагогтың қызметiне тоқталайық. 
Әлеуметтiк-педагогикалық қызметтiң мақсаты - балалар үйiндегi 
тәрбиеленушiлердi әлеуметтендiру болып табылады. Ол мақсат 
әртүрлi мiндеттердi жүзеге асыру негiзiнде орындалады.
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7-кесте. Балалар үйiндегi әлеуметтiк педагогикалық қызмет.

Әлеуметтiк 
педагогтың мiндеттерi

Әлеуметтiк 
педагогикалық қызмет 

функциялары

Әрекеттi 
ұйымдастырудың 

әдiстерi мен форма-
лары

1. Бала статусын 
анықтау

Диагностика Әңгiме, сұхбат, анкета, 
тест, интервью, бала 
құжаттарына талдау

2. Тәрбиеленушi 
дамуының жеке 

бағадарламасын жасау

Алдын  ала болжам 
жасау

ала туралы жиналған  
мәлiметтердi талдау, 
балаға медициналық, 

психологиялық 
педагогикалық 
анықтама беру

3. Баланы интегра-
циялау, адаптациядан 

өткiзу 

Өңдеу Бақылау, сұхбат, ойын, 
жаттығу, тренинг, 
мадақтау, жазалау, 

тәрбиеленушiге 
жеке кiтапша ар-
нау, әлеуметтiк 
қызмет көрсету 
мекемелерiмен 

байланыс

4. Заң және әкiмшiлiк 
органдары тарапынан 
бала қызығушылығын  

қорғау

Делдалдық Көз жеткiзу, сұхбат
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Әлеуметтiк педагогтың қызметi баланың әлеуметтiк статусын 
анықтаудан басталады. Құжаттарды зерттеу, әңгiмелесу, тест жүргiзу 
жолымен әлеуметтiк педагог баланы танып бiледi, шешуге тиiс 
болған проблеманы бөлiп айқындайды. Әлеуметтiк педагог баланың  
дене және психикалық саулығы туралы, оның интернаттық мекеме-
ге түскенге дейiнгi өмiрiнiң жағдайын, ата-аналары туралы мәлiмет 
жинайды. Оның сабақ үлгерiмiн қадағалайды және оның тәрбиесi 
мен дамуына және т.б. көмектеседi.

Баланың «әлеуметтiк науқастық диагнозы» қаншалықты дәл, 
нақты айқындалса, тәрбиеленушiге әлеуметтiк педагогтің көрсететiн 
көмегiнiң түрiн айқындау соншалықты жеңiл болады. Балалар 
үйiндегi тәрбиелеу жұмысы ұжымда жүзеге асырылады, сондықтан 
әлеуметтiк педагог ондағы әрбiр баланы зерттей отырып, бүкiл бала-
лар ұжымын тұтас зерттейдi. 

Әлеуметтiк педагогтың келесi мiндетi – бала дамуының жеке 
бағдарламасын жасау, яғни ол баланың қазiргi жағдайын ескере 
отырып, оның балалар үйiнен кетерде қандай дәрежеде болуы ке-
рек екендiгiн елестетуi керек. Ол үшiн әлеуметтiк педагог басқа 
тәрбиешiлермен ақылдаса отырып, балада бар барлық құжаттарды 
зерттейді, проблемаларды, одан шығудың жолдарын қарастырады. 
Балалар үйiндегi қиын тәрбиелiк процесс тәрбиешiлерден бүгiнгi 
және ертеңгi мiндеттердi айқындауды ғана емес, баланың және ол 
өмiр сүретiн балалар ұжымының даму тенденциясын ашып көрсетудi 
талап етедi. Бұл тұстағы ең маңызды мiндеттердiң бiрi – гумандық 
қарым-қатынасты қалыптастыру, басқа адамдарды сыйлау, өзгелер 
қайғысына ортақтаса бiлуге үйрету, сезiмталдыққа үйрету, тұлғаның 
бойындағы ұнамды қасиеттерге құрметпен қарауға үйрету және т.б. 
болып анықталады.

Балалар үйiне келiп түскен балалардың жаңа ортаға бейiмделуi 
әлеуметтiк педагогтың қызметiндегi маңызды мiндет болып та-
былады. Психологтармен бiрiге отырып, әлеуметтiк педагог 
бiтiрушiлермен мамандық таңдау проблемасы бойынша жұмыс 
жүргiзедi. Онда кәсiп туралы әңгiмелер, өндiрiс орындарына 
саяхаттар, кәсiби бiлiм беру жүйелерi туралы пiкiр алмасулар 
ұйымдастырады. Оларды қоғамдағы адамның әртүрлi әлеуметтiк 
рөлдерiн меңгеруге бейiмдейдi (қоғам мүшесi, отбасы мүшесi, 
тұтынушы, кәсiпкер және т.б. ретiнде), отбасы құрылымы мен 
қызметтерiмен таныстырады. Сондай-ақ, балалар үйiнен кеткен-
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нен кейiнгi өмiрде кездесетiн қызметтермен, бiтiру емтихандары-
на қалай дайындалу керектiгi мен тапсыру, қоғамдық көлiктерде 
қалай жүру керек, коммуналдық төлемдер үшiн құжаттарды қалай 
толтырады және т.б. секiлдi   тақырыптарда әңгiмелер жүргiзiледi. 
Бұл проблемаларды шешу үшiн әлеуметтiк педагог ойындарды, 
жаттығуларды, тренингтердi, мадақтау мен жазалау және әңгiмелесу 
әдiстерiн қолданады.

Балалар үйiнде орындайтын әлеуметтiк педагогтың тағы бiр 
маңызды мiндетi – әкiмшiлiк органдары тарапынан  баланың 
қызығушылығы мен құқығын қорғау. Осы функцияны  жүзеге асыра 
отырып, әлеуметтiк педагог  тәрбиешiнiң  тәрбие құқығын қорғайды. 
Сондай-ақ, әлеуметтiк педагог  баланың тұрғын үй проблемасымен, 
алдағы уақыттағы баланың оқуын жалғастыруы мен жұмыспен  
қамтамасыз етiлуi мәселелерiмен айналысады.   

Тұжырым:  
1. Әлеуметтік педагог қызметінің қажеттілігі қоғамның 

бүгінгі нарықтық қатынас кезеңіндегі құбылыстарға байланысты 
туындап отыр.

2. Әлеуметтік педагог қызметінің жүйесі қамқорлыққа 
алынған баланың өмірі мен әрекетіндегі қажеттіліктер мен 
мұқтаждықтардан туындайды.

3. Әлеуметтік педагогикалық қамқорлыққа алудың тиімділігі 
қамқорлыққа берілген баланың жас ерекшеліктері мен дара 
ерекшеліктеріне де байланысты.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1. Мемлекеттiк қамқорлыққа алу мекемелерiнің негізгі мiндеттерiн 
атаңыз.

2. Бүгінгі күнгі мемлекеттiк қамқорлыққа алу мекемелерiнің қандай 
типтерін атай аласыз? Соның ішіндегі  отбасы типтi балалар үйiндегі 
жұмыс жүйесі туралы айтыңыз.

3. Балалар үйiнде орындайтын әлеуметтiк педагогтың қызметі мен  
мiндеттеріне сипаттама беріңіз.

4. Балалар үйiндегi әлеуметтiк-педагогикалық қызметтің негізгі 
функцияларын түсіндіріңіз.

5. Балалар үйiндегi әлеуметтiк педагог қызметін  ұйымдастырудың 
әдiстерi мен формаларын түсіндіріңіз.
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